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   أبو مرزوق: ال رئيس للحكومة الفلسطينية إال بالتوافق .1
موسى أبو مرزوق إنه لن » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة : جيهان الحسيني –لقاهرة ا

يكون هناك رئيس للحكومة الفلسطينية إال بالتوافق، وأوضح أن البحث في ملف الحكومة متوقف إلى أن 
كما تم التوقيع لهذا األمر » فتح«يغير الرئيس الفلسطيني محمود عباس رأيه أو يقبل ببحث وفد حركة 

  عليه. 
قبيل مغادرته » فتح«عقب اختتام جلسة الحوار مع » الحياة«وأضاف أبو مرزوق في تصريحات الى 

لو أن أبو مازن احترم ما تم االتفاق عليه لتشكلت الحكومة وبدأ الوزراء القيام بأعمالهم منذ شهر «القاهرة: 
رأوا أن الحكومة هي أهم ملف يجب أن نبدأ منه.  »فتح«وقال: األخوة في حركة ». أيار (مايو) الماضي

بينما نحن (حماس) كنا وما زلنا نرى أن كل القضايا مهمة ويجب بحث كل ما نستطيع تطبيقه، الفتًا إلى 
أن هذه هي الفكرة التي عاد الوفدان للعمل بها عندما تعثر ملف الحكومة بسبب إصرار األخ أبو مازن على 

  ترفضه.» حماس«ومة بينما حركة سالم فياض رئيسًا للحك
ورفض أبو مرزوق الربط بين ملف الحكومة وبين استحقاق االعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) 
المقبل، مشيرًا إلى أن فياض نفسه غير متحمس الستحقاق أيلول. ولفت إلى أن أبو مازن ال يريد لقضايا 

  ين مع علمه أن هناك رضا أميركيًا على سالم فياض.محددة أن تثار في وجهه من قبل األميركي
وأضاف: أنا اتفق مع أبو مازن على أننا ال نريد حكومة تجلب لنا الحصار أو تكون ذريعة الستمرار 
الحصار فنحن جميعًا نريد حكومة مقبولة إقليميًا ودوليًا. لكن اإلشكالية أن عباس ال يرى في كل الشعب 

دًا ينطبق عليه ذلك! وقال: هذا فيه إهانة للشعب الفلسطيني الذي ليس لديه إال الفلسطيني إال شخصًا واح
  وجه واحد مقبول يستطيع أن يقدمه للعالم.
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وعما إذا كانت الحكومة المقبلة يجب أن تستجيب لشروط الرباعية قال: هذا ليس صحيحًا. فنحن توافقنا 
ًا إلى أن الشق السياسي من مهام الرئاسة ومنظمة على حكومة تكنوقراط غير معنية بالجانب السياسي. الفت

  التحرير فقط. 
لسالم فياض رئيسًا للحكومة أجاب: فياض هو أحد أوجه االنقسام، » حماس«وحول أسباب رفض حركة 

واالنقسام ال ينتهي بتثبيته، فهو الذي عمل من أجل تطبيق خطة نتانياهو (السالم االقتصادي) في الضفة 
م ذلك لم تنجح. وأحال إلى التقاعد معظم الذين لديهم خلفية نضالية وخلق الفلسطيني الغربية وعلى رغ

الجديد وجاء به ليالحق أبناء شعبه أمنيًا. وأغلق معظم مؤسسات الضفة الغربية المالية والصحية والتعليمية 
لموازنة الفلسطينية والخدمية بحجج مختلفة وتحت ذريعة ارتباط هذه المؤسسات بالمقاومة. وهو الذي أرهق ا

مليون دوالر باإلضافة إلى دين داخلي كبير على الموظفين للبنوك  300بالديون فهو يتحدث عن بليون و
  نتيجة سياساته.

وعن أسباب محاسبته لفياض عن الوضع األمني في الضفة الغربية على رغم أن الرئيس الفلسطيني أكد أن 
ن ومشاريع القوانين والخطط األمنية التي وضعت وتقديم النصائح الملف األمني مسؤوليته هو أجاب: القواني

لألميركيين بالضغط على مؤسسات العمل الخيري بعدم التمويل (...) كل هذه مسؤوليات الحكومة وليست 
  الرئاسة.

 وقال أبو مرزوق إنه كان يأمل لو أن خطوة التوجه الى األمم المتحدة تمت بالتوافق ونتاج إستراتيجية عمل
فلسطينية شاملة وليس مجرد رد فعل على المفاوضات المتوقفة. وأوضح أن هذه القضية غير مدرجة على 

  جدول أعمال الحوار المقبل سواء للموافقة أو الرفض. 
هو نتاج اتصاالت » حماس«و » فتح«ونفى أبو مرزوق أن االجتماع الذي عقد أخيرًا في القاهرة بين 

ث عن دور تركي محتمل في المصالحة بشكل عام، لكن اللقاء الذي عقد في تركية. وقال: لقد جرى الحدي
القاهرة أخيرًا هو نتاج اتصاالت ثنائية على مدار شهر تقريبًا. وذكر أن التوقيع على المصالحة من دون أثر 
إيجابي لها على األرض تسبب في إحباط لدى المواطن، مشيرًا إلى انخفاض مستوى الترحيب والتأييد 

مصالحة في الشارع الفلسطيني. ورأى أبو مرزوق أن تعطل الحكومة والمنظمة في ضوء التشتت الجغرافي لل
بين الضفة والقطاع يتطلب القيام بخطوات عاجلة على صعيد القضايا التي نتجت من االنقسام وأثرت سلبًا 

طاع غزة وٕاعادة فتح في المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى إصدارات جوازات السفر ورفع الحصار عن ق
من أبناء غزة من الذين غادروها » فتح«المؤسسات المغلقة في الضفة والقطاع والسماح بعودة كوادر حركة 

عقب االنقسام، وكذلك التنسيق بين الوزارات الخدمية في كل من الضفة وغزة بما يصب لمصلحة المواطن 
از جميع هذه القضايا على أرض الواقع يمنح األمل وٕانهاء االعتقاالت على خلفية سياسية. معتبرًا أن إنج

  بأن صفحة االنقسام تم طيها بالفعل.
  12/8/2011الحياة، لندن، 

  
  ضرورة الحفاظ على أجواء المصالحةاتصال هاتفي  خاللعباس وهنية يؤكدان  .2

كومة أشرف الهور: جرى اتصال هاتفي غير معهود يوم أمس بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الح -غزة 
إسماعيل هنية، تم خالله تأكيد الرجلين على أهمية المضي في عملية إتمام المصالحة الفلسطينية  في غزة

  التي بدأت.
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نسخة منه أن الرئيس محمود  "وبحسب مكتب هنية فقد ذكر في تصريح صحافي تلقت 'القدس العربي
د على ضرورة المحافظة على عباس هاتف هنية ظهر أمس، إذ هنأه خالل المكالمة بشهر رمضان، وأك

  أجواء المصالحة بشكل عام ولقاءات القاهرة وغزة األخيرة بشكل خاص.
وبحسب البيان فقد ذكر أن عباس أكد خالل اتصاله مع هنية على ضرورة تحريك الملفات التي تم االتفاق 

  عليها في القاهرة في موضوع المعتقلين والجوازات والمصالحة المجتمعية.
ى األجواء اإليجابية التي سادت لقاء القاهرة األخير وكذلك اللقاء مع روحي فتوح في غزة، ولفت وأشار إل

التصريح أن عباس أكد على حرصه على عدم العودة إلى الوراء وقال 'نريد أن نعمل سويًا في هذا 
  ."الموضوع

ء اإليجابية للمصالحة، وقال من جانبه بادله هنية التهنئة برمضان، وأكد على ضرورة المحافظة على األجوا
انه 'ال عودة إلى الوراء ونحن مع ضرورة اإلسراع بخطوات عملية لترجمة المصالحة على أرض الواقع من 

  ."خالل الملفات المذكورة، وأكد على أهمية استمرار التواصل إلتمام هذا األمر
  12/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
  لتحقيق المصالحة زاألبر دويك: وقف االعتقاالت المحك  .3

أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن االتصال : عبد الحميد حمدونة -الرسالة نت
هنية خطوة في االتجاه  إسماعيلالذي جرى بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني 

 اإلسالميةالحركة  أبناءواالعتقال بحق اللحمة للشعب الفلسطيني، ولكن وقف المالحقة  إعادةالصحيح نحو 
 أنوقال في تصريح خاص لـ" الرسالة نت" اليوم الخميس،:" ال شك  إلنجاح المصالحة. األبرزالمحك 

يشهد رمضان تغييرا حقيقيا في ملف االنقسام،  أنكبير  أملاالتصال خطوة في االتجاه الصحيح، وعندنا 
  الوحدة للفلسطينيين. إعادةاالعتقاالت السياسية من اجل فنحن بحاجة لتطبيق بنود المصالحة ووقف 

على المصالحة، قال : السياسية لها وجهان ظاهر وخفي، ونحن نخشي الوجه  أيلولوعن تأثير استحقاق 
يكون ذلك مصاحبا  أن ونخشى، فاألول كان ظاهر والثاني خفي،  وأسلوالخفي أليلول، ألننا عهدنا مدريد 

الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية،  أبناءل المالحقات واالعتقاالت اليومية بحق وحو  .أيلولالستحقاق 
استئنافها فدليل على عدم صحة  أمامؤشر حقيقي على حسن النوايا  إيقافهاأشار رئيس التشريعي إلى أن 

  النوايا إلنجاحها.
  12/8/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  الثوابت وق و بالحقتتمسك  إلستراتيجيةالمصري يدعو مشير  .4

دعا النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية لاللتفاف على إستراتيجية : غزة
وقال في بيان وصل (صفا)  موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت ورفض مخططات االحتالل.

انية جديدة بالقدس، "إنه آن األوان إلنهاء وحدة استيط 4300نسخة عنه تعقيبا على قرار االحتالل ببناء 
لالحتالل تشكل غطاءًا ومظلة لمخططاته ضد شعبنا وأرضنا  استجدائيةأي مواقف أو تصريحات 

  ومقدساتنا".
  12/8/2011وكالة الصحافة الفلسطينية، (صفا)، 
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  استيطانية في القدس تحٍد سافر للمجتمع الدولي وحداتمنظمة التحرير: إقرار بناء  .5
 2700اعتبرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إقرار حكومة االحتالل بناء  :ام اهللار 

وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة استفزازا خطيرا وتحديا لإلرادة الدولية المنددة باالستيطان، 
وقالت  فلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.ومحاولة إسرائيلية لتكريس أمر واقع يمنع إقامة الدولة ال

في بيان صحفي صدر عنها الخميس، إن حكومة إسرائيل تستغل الوضع الدولي والتوجه الفلسطيني لألمم 
فيها، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية واحتواء المظاهرات  194المتحدة لنيل اعترافها بفلسطين الدولة 

  صعيد سياستها االستيطانية في األراضي الفلسطينية.المنددة بسياستها، بت
  11/8/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 

  
  تدين قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس  السلطة .6

أدانت الرئاسة اليوم الخميس، قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بناء وحدات استيطانية جديدة في  :رام اهللا
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة هذا القرار محاولة من الحكومة  القدس الشرقية.

اإلسرائيلية لخلق وقائع جديدة على األرض قبيل اعتراف األمم المتحدة في أيلول المقبل بدولة فلسطين على 
   .1967حدود الرابع من حزيران عام 

  11/8/2011ية (وفا)، وكالة األنباء والمعومات الفلسطين
  

  نفسها دولة فوق القانون تعتبر "إسرائيل" عريقات: .7
على  اإلسرائيليانتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات بشدة موافقة الحكومة : رام اهللا
داء وحدة سكنية في مستوطنة (رامات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة، مشددا على أنها اعت 1600بناء 

وقال "إن البناء في المستوطنات الغير شرعية في  على الشرعية الدولية وعلى الحل القائم على الدولتين.
جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتل ، خاصة القدس الشرقية المحتلة، هو دليل آخر على أن هذه 

  . الحكومة عازمة على االستثمار في االحتالل وليس السالم"
  11/8/2011 القدس، القدس،

  
  لألمم المتحدة في ظل استمرار االستيطان الذهابحماد: ال بديل لعدم  .8

قال المستشار السياسي للرئيس نمر حماد، إذا كان الذهاب إلى األمم المتحدة هو خيار أحادي، فما  :رام اهللا
ح خاص وأضاف في تصري هو البديل في ظل استمرار االستيطان، وعدم جدوى العودة إلى المفاوضات.

: إن الجانب األميركي يطالبنا بعدم الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين، ونحن نقول لهم "وفا"بـ
ما هو الخيار الثالث الستئناف المفاوضات في ظل وجود حكومة إسرائيلية غير معنية بعملية 

تمع الدولي للسياسات اإلسرائيلية السالم؟'.وأشار ، إلى أن الحل الوحيد إلنقاذ عملية السالم،هو تصدي المج
  العنصرية، التي تتخذ ضد الشعب الفلسطيني، وٕاجبارها على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية.
  11/8/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 

  
  فلسطينية بحثت السيطرة على مناطق بالضفة  أميركيةلقاءات أمنية "قدس نت":  .9
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فت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء الخميس، عن لقاءات أمنية جرت في مدينة رام اهللا بالضفة كش: رام اهللا
الغربية، جمعت مسؤولين أمنيين أميركين وقادة من الجانب الفلسطيني، بحثت أفاق التعاون والتنسيق األمني 

صة لـ" وكالة قدس وقالت المصادر في تصريحات خا مع إسرائيل، والسيطرة على مناطق فلسطينية بالضفة.
نت لألنباء" إن هذه اللقاءات جرت في سرية تامة بعيدًا عن عدسة الكاميرات وعقدت في أحدى المقرات 
األمنية الفلسطينية في رام اهللا، حيث بحث الطرفان آفاق التنسيق والتعاون األمني مع الجانب اإلسرائيلي، 

  اطق في الضفة".إضافة إلى سيطرة األجهزة األمنية في السلطة على من
أمني سيتم توقيعه خالل الفترة القادمة بين الطرفان  اتفاقوأضافت المصادر" أن الحديث يدور عن 

اإلسرائيلي والفلسطيني برعاية اإلدارة األميركية، موضحة "المصادر" أن هذه اللقاءات تطرقت إلى جاهزية 
أيلول/ سبتمبر القادم الشهر الذي من السلطة الفلسطينية للسيطرة على آية مسيرات محتملة في شهر 

بالدولة الفلسطينية على حدود  اعترافالمرتقب أن تقدم خالله القيادة الفلسطينية طلبًا لألمم المتحدة لنيل 
  ".67الرابع من حزيران 

في وقت أكد الجانب الفلسطيني" أن هناك تعليمات أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكافة األجهزة 
نية بضبط األوضاع وفرض سيادة القانون وعدم السماح ألية جهة بالتظاهر دون الحصول على األم

  تراخيص الزمة وتحديد مسارها حال تم ذلك".
  11/8/2011وكالة قدس نت، 

   
  أي من نشطاء فتح من دخول غزة تمنعالغصين: الداخلية لن  .10

داخلية التابعة للحكومة المقالة أن وزارته لن أشرف الهور: أعلن إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة ال -غزة 
لكن  ."تمنع أي من نشطاء فتح من دخول قطاع غزة، على اعتبار أن مناطق القطاع 'مفتوحة للجميع

أي مواطن  أنالغصين قال في تصريحات نقلها موقع صحيفة 'الرسالة' على االنترنت المقربة من حماس 
  ."قضائية، 'سيتم تحويله للقضاء للنظر في ملفهعليه تهم من طرف المحكمة أو الجهة ال

  12/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  مواطن لغزة أيجهة وضع عقبات وشروط على زيارة  أليخريشة: ال يحق  .11
 أو أطراف أليةمحاوالت  أيةانتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، بشدة  :رام اهللا

شروط على حركة المواطنين من والى الضفة وقطاع  أوعقبات  أوتضع عراقيل  أنجهات فلسطينية تحاول 
شعبنا وسفره لقطاع غزة باعتبار  أبناءقيود على حركة  أيةيضع  أنفلسطيني  أليوقال لـ"معا" ال يحق  غزة.

  شرط. أوشعبنا زيارتها دون قيد  أبناءالقطاع مدن فلسطينية ومن حق كل 
  12/8/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  مسؤولية قطع خطوط االتصاالت وتطالبه بالتعويض االحتاللتحمل في غزة الحكومة  .12

حملت الحكومة الفلسطينية في غزة سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األضرار الكبيرة التي نجمت : غزة
حتالل للخط عن انقطاع خدمة الجوال واالنترنت، وعزل قطاع غزة عن محيطه الخارجي، بعد قطع قوات اال

وطالب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، في غزة، الدكتور أسامة العيسوي، االحتالل  المغذي لها.
  بضرورة تحمل المسؤولية والتعويض عن األضرار التي نجمت عن تعطيل خدمات االتصاالت.
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  11/8/2011قدس برس، 
  

  شكل من أشكال الحصار السياسي ةبوقف مشاريعها في غز  "يو إس إيدالغصين: تهديد وكالة " .13
اعتبر إيهاب الغصين، الناطق بلسان وزارة الداخلية المقالة أن تهديد الوكالة : صالح النعامي - غزة

األميركية للتنمية (يو إس إيد) بوقف كافة المشاريع التي تمولها في قطاع غزة، في حال لم توقف الداخلية 
يأتي ضمن الحصار السياسي الذي ، اعتبر ذلك لية غير الحكوميةتدخلها في شؤون المنظمات الدو غزة في 

قال إن قيام  "الشرق األوسط"تمارسه األطراف الخارجية على الحكومة الفلسطينية في غزة. وفي تصريحات لـ
وزارة الداخلية بالتدقيق في ملفات المنظمات األهلية األجنبية والمحلية العاملة في قطاع غزة يندرج في 

منظمة أجنبية تعمل في  78الحياتها التي كفلها القانون الفلسطيني. وأشار الغصين إلى وجود صميم ص
منها وافقت على التعاون مع وزارة الداخلية وسمحت بالتدقيق في ملفاتها للتأكد من أوجه  58قطاع غزة، 

  منظمة أخرى التعاون.  20صرف المساعدات الخارجية، في حين رفضت 
  21/8/2011دن، الشرق األوسط، لن

  
  "أوقاف غزة" تدعو إلى التبرع لمجاعة الصومال .14

دعت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة خطباء وأئمة المساجد الى ضرورة التركيز في : غزة
خطبة الجمعة على الحديث عن معاناة ومأساة الصومال، بهدف جمع التبرعات إلنقاذ حياة الماليين 

ماليين ونصف المليون آدمي عرضة للموت، مشيرة إلى  3ونوهت إلى أن  الموت جوع. المعرضة لخطر
   مليون دوالر. 300أن المبلغ المطلوب لعملية اإلنقاذ، بناء على إحصائيات األمم المتحدة يبلغ قرابة نحو 

  12/8/2011السبيل، عمان، 
  

  ة حماس دخلت حيز التنفيذبعد سيطر  عودة نشطاء فتح الذين تركوا غزة انذياب اللوح يؤكد  .15
أشرف الهور: كشف ذياب اللوح المسؤول في قيادة حركة فتح العليا في قطاع غزة لـ 'القدس العربي'  -غزة 

عن أن قرار عودة نشطاء الحركة الذين فروا إلى مصر والضفة الغربية بعد سيطرة حماس على القطاع 
  لقاء المصالحة الذي عقد مطلع األسبوع. دخل حيز التنفيذ منذ لحظة االتفاق على األمر خالل

وقال اللوح وهو مسؤول ملف العالقات الوطنية لحركة فتح في غزة 'إن عودة أبناء فتح المتواجدين في 
  الخراج سواء في مصر أو الضفة بسبب االنقسام دخل حيز التنفيذ منذ االتفاق الذي تم مؤخرًا في القاهرة'.

في فتح إن كانت قيادة حركته قد عقدت اجتماعات مع حماس خالل األيام  وسألت 'القدس العربي' المسؤول
الماضية لبحث أمر العودة، فقال 'لم اتحدث بعد جلسات، ولكن موضوع العودة انتهى وتم االتفاق عليه في 

  الجلسة الماضية من الحوار'.
ن حلها سيتم من خالل ولفت الى أنه في حال تمت مواجهة بعض المشاكل الفنية في موضوع العودة، فإ

عمل اللجان المشكلة من قيادات من فتح وحماس، الفتة إلى ان هذه اللجان ستبدأ بالعمل وعقد اللقاءات 
فيما بينها األسبوع المقبل.وعبر اللوح عن أمله بأن ال تكون هناك أي إعاقات من قبل حركة حماس لعملية 

  عودة هؤالء النشطاء.
 12/8/2011القدس العربي، لندن، 
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  حماس تدعو لبنان لتصحيح العالقة مع الفلسطينيين من خالل إقرار حقوقهم .16
توافقت أطراف فلسطينية في لبنان أمس، في خالل إحياء الذكرى الخامسة والثالثين على تدمير مخيم تّل 

ألف الجئ، بعد مجزرة أبادت ثالثة آالف شخص  17الزعتر وتهجير أهله منه نهائيا، وكان عددهم نحو 
، على دعوة لبنان إلى إقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، 1976آب  12من سكانه في 

  كونه المعبر األكيد لتصحيح العالقة بين الطرفين.
دماء الشهداء والجرحى لم تذهب هدرًا، وأن تضحياتهم ما زالت ترسم لألجيال «أن  "حماس"واعتبرت حركة 

لى فلسطين، وأن الدماء التي سالت في مخيم تل الزعتر هي ذاتها التي سالت في الصاعدة طريق العودة إ
، حيث الهدف واحد هو تثبيت حق 2011أيار  15منطقة مارون الراس الحدودية خالل مسيرة العودة في 

  ».العودة إلى فلسطين
أننا سنّظل «وبين وعاهد مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس في لبنان أهالي الشهداء والجرحى والمنك

متمسكين بحقوقنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة، كما نطالب الدولة اللبنانية باإلسراع في إقرار الحقوق 
المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين وٕاعادة إعمار مخيم نهر البارد كي ال تتكرر مأساة أهالي مخيم تل 

  ».اة ألي مخيم أو تجمع فلسطيني آخرالزعتر، كما أننا لن نقبل أن تتكرر المأس
  12/8/2011السفير، بيروت، 

  
  االنقسام إلىعلى تطبيق اتفاق المصالحة وعدم العودة مصرون  وفتححماس الحية:  .17

ـــة القيـــادي فـــي حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية (حمـــاس) ورئـــيس كلتهـــا  :حكمـــت يوســـف -غـــزة  أكـــد خليـــل الحي
عقد مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فـي القـاهرة كـان لقـاءا البرلمانية على ان اللقاء األخير الذي 

  مسئوال وايجابيا .
وقــال الحيــة خــالل مأدبــة إفطــار نظمتهــا حركــة حمــاس لمجموعــة مــن قيــادات العمــل الــوطني والشخصــيات 

علـى الوطنية والحقوقيين واإلعالميين والصحفيين مسـاء الخمـيس :" نحـن واإلخـوة فـي حركـة (فـتح) مصـرون 
ــــاق المصــــالحة وعــــدم الرجــــوع الــــ ــــق اتف ــــق تطبيــــق  ىتطبي ــــي تعتــــرض طري ــــات الت ــــوراء وتجــــاوز كــــل العقب ال

  المصالحة".
وأوضـــح الحيـــة انـــه يجـــب علـــى الجميـــع توحيـــد الجهـــود للوقـــوف فـــي وجـــه كـــل العقبـــات التـــي تقـــف فـــي وجـــه 

  .  المصالحة
ادم لقضـيتنا".وأكد الحيـة علـى ان ال وقال:" نحن أمام مرحلة هامة في ظل ربيع عربـي يحـيط بنـا وهـو خيـر قـ

 اإليمـــاناالنقســـام ومزيــدًا مـــن العمــل السياســـي المشــترك لتعزيـــز  ىخيــار لحمـــاس اال الوحــدة وعـــدم العــودة الـــ
  بالشراكة.

  11/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  
  

  حكومة االحتالل بحل مشاكلها على حساب حقوقنا وأرضنا سياسةفتح: سنقاوم  .18
وحـدة سـكنية  4300حركة التحرير الوطني الفلسـطيني 'فـتح' إقـرار الحكومـة اإلسـرائيلية بنـاء  اعتبرت: رام اهللا

فــي القــدس المحتلــة، عــدوانا جديــدا علــى األرض الفلســطينية واســتهتارا بــإرادة المجتمــع الــدولي وقــرارات األمــم 
  المتحدة.
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عــن رفضــها لسياســة حكومــة  وعبــرت الحركــة فــي بيــان صــدر عــن مفوضــية اإلعــالم والثقافــة اليــوم الخمــيس،
االحـتالل اإلســرائيلي ولجوئهــا لحــل مشـاكلها االجتماعيــة واالقتصــادية علــى حسـاب حقــوق الشــعب الفلســطيني 
وأرضــه المحتلــة. مؤكــدة عزمهــا علــى حمايــة حقــوق شــعبنا ومقاومــة مشــاريع االحــتالل االســتيطانية بالوســائل 

  المشروعة.
اب الحقـوق التاريخيـة للشـعب الفلسـطيني فـي أرضـه لـن يـؤدي وحذرت الحركة من أن ابتـداع حلـول علـى حسـ

إلى األمن واالستقرار، ورأت أن الحل الوحيد الممكن لمشاكل إسرائيل االجتماعية واالقتصادية واألمنية يكمـن 
بقــرار إســرائيلي بإيقــاف االســتيطان نهائيــا فــي األرض الفلســطينية واالنســحاب الكامــل مــن األرض الفلســطينية 

وطالبت فتح المجتمـع الـدولي بالتـدخل  واالعتراف بحقنا في قيام دولتنا على أرضنا. 1967في العام  المحتلة
  الفوري لمنع حكومة إسرائيل من تنفيذ مخططاتها التي من شأنها إعادة التوتر للمنطقة. 

 11/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
 

  لفلسطينية سيحقق السالمبالدولة ا االعتراففتح تؤكد أن  .19
اعتبرت حركة فتح اعتراف األمم المتحدة بحدود الدولة الفلسطينية وقبول عضـويتها فـي األمـم المتحـدة،  :غزة

'سيشكل أساسا سـليما ومرجعـا واضـحا أليـة مفاوضـات قادمـة، وسـيؤثر إيجابـا علـى فـرص تحقيـق السـالم فـي 
  المنطقة'.

يطـــة، فـــي تصـــريح صـــادر عـــن مفوضـــية اإلعـــالم والثقافـــة اليـــوم وقـــال المتحـــدث باســـم الحركـــة فـــايز أبـــو ع
ـــة  ـــل إلـــى األمـــم المتحـــدة لتضـــع حـــدا لطريق ـــول المقب ـــادة الفلســـطينية قـــررت التوجـــه فـــي أيل الخمـــيس، 'إن القي
المفاوضات غير المجدية مع الجانب اإلسرائيلي، لعدم اسـتنادها إلـى مرجعيـات واضـحة ومحـددة معتـرف بهـا 

    من الطرفين'.
  11/8/2011، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)وكال

 
  رضوان: لجان المصالحة تبدأ عملها بعد عيد الفطرإسماعيل  .20

أكد الدكتور إسماعيل رضـوان القيـادي فـي حركـة حمـاس أن عمـل اللجـان التـي اتفـق عليـه خـالل اتفـاق  :غزة
الفطر ما عدا ملف المعتقلـين الـذي مـن  القاهرة األحد الماضي بين حركتي "فتح وحماس" يبدأ بعد حلول عيد

  المفترض أن ينتهي قبل العيد.
وقـــال رضـــوان فـــي حـــديث لمراســـل "معـــا" فـــي غـــزة انـــه خـــالل لقـــاء األحـــد الماضـــي جـــرى االتفـــاق علـــى لقـــاء 
اســتكمالي يــتم تحديــد موعــده بعيــد عيــد الفطــر لتفعيــل اتفــاق المصــالحة وٕازالــة الجمــود، كمــا تــم االتفــاق علــى 

لجـــان وهـــي لجنـــة إصـــدار الجـــوازات، ولجنـــة المؤسســـات المغلقـــة بحيـــث يـــتم حصـــرها وٕاعـــادة  تشـــكيل عـــدة
  افتتاحها، ولجنة المصالحة المجتمعية.

  12/8/2011وكالة معًا اإلخبارية، 
  

  سيسي أبومنسوبة للمهندس  اعترافاتمعاريف تنشر  .21
س، أن المهنـدس الفلسـطيني ضـرار ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "معآريف" العبريـة مسـاء الخمـي: ام الفحم

، 1948أبو سيسي اعترف أمام محققي الشرطة اإلسرائيلية في منطقة الخيش جنوبي األراضـي المحتلـة عـام 
  بما وجه اليه من تهم بمساندة حركة حماس والعمل على تطوير قدراتها الصاروخية.



  
  
 
 

  

            12ص                                     2234العدد:                12/8/2011 الجمعة التاريخ:

قســام، وسـاهم فـي وصـولها الــى وبحسـب الصـحيفة، أكـد أبــو سيسـي انـه عمـل علــى تطـوير صـواريخ كتائـب ال
 أبـووأشـارت الصـحيفة إلـى أن  منطقة نتيفوت وبئر السبع، هذا الـى جانـب تطـوير الصـاروخ المضـاد للـدروع.

سيسي كان على عالقة مباشرة مع من يطلق عليه "رئيس هيئة األركان" لدى حركـة حمـاس محمـد الجعبـري، 
  ئيلي.لالحتالل اإلسرا 1إلى جانب محمد ضيف المطلوب رقم 

  11/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
  

  العالقة الفلسطينيين مذكرة لحل مشكالت الالجئين يقدم لميقاتي الفصائلوفد موّحد من  .22
تسّلم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس من وفد موّحد من الفصائل الفلسطينية، مذكرة تتضمن رؤية الفصـائل 

لبنانيــة مــن خــالل لجنــة حــوار مشــتركة لحــل القضــايا المزمنــة التــي يعانيهــا ال -لتنظــيم العالقــات الفلســطينية 
الالجئــون، وعلــى رأســها حقــا العمــل والتمّلــك باإلضــافة إلــى القضــايا التــي تســمح لالجــئ الفلســطيني فــي لبنــان 

  العيش بكرامة.
لعردات، وممثل تحـالف وتأتي زيارة الوفد الموّحد الذي ترأسه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو ا

القوى الفلسطينية في لبنان غازي أبو حسن، عشية زيارة مقررة للرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس إلـى بيـروت 
  من الجاري .17و16في 

حقنـا فـي دولتنـا الفلسـطينية وحقنـا فـي العـودة ورفضـنا القـاطع لكـل «وأكد أبو العردات في أعقاب الزيارة علـى 
تتضــمن رؤيــة فلســطينية موحــدة، «، موضــحا أن المــذكرة التــي قــدمت إلــى ميقــاتي »أشــكال التــوطين والتهجيــر

وهــذا شــيء مهــم وســوف يســاعد الحكومــة إليجــاد الحلــول المناســبة لمشــكالت مزمنــة عــانى ومــا زال يعانيهــا 
الشعب الفلسطيني وتتعلق بحق العمل مع تقـديرنا للخطـوة التـي أخـذت فـي مجلـس النـواب، وكـذلك الكـالم فـي 

والمتعلق بتملـك الفلسـطيني فـي لبنـان، وكـذلك األمـر بالنسـبة  2001ع تعديل القانون الذي صدر العام موضو 
لكـل القضـايا الحياتيـة اليوميـة والتــي يعانيهـا أهلنـا فـي المخيمـات والتــي تعتبـر أن مسـؤولية تحسـين أوضــاعهم 

  ».سؤولية المجتمع الدوليحتى يعيشوا بكرامة هي مسؤولية فلسطينية ولبنانية ومسؤولية األونروا وم
  12/8/2011السفير،بيروت، 

  
  " في مخيم شاتيالالديموقراطيةمسيرة لـ" .23

نظمت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" مسيرة في مخيم شاتيال، لمناسبة ذكرى استشهاد عضو قيادة 
مقبرة الشهداء حيث تم الجبهة عبدالكريم قيس (أبو عدنان) وسقوط مخيم تل الزعتر. واختتمت المسيرة عند 

  وضع إكليل من الزهور على ضريح (أبو عدنان) وآخر على النصب التذكاري لشهداء المخيم.
وألقى منسق تجمـع اللجـان والـروابط الشـعبية معـن بشـور كلمـة دعـا فيهـا الفصـائل الفلسـطينية الـى التوحـد فـي 

عضــو قيــادة الجبهــة محمــد خليــل مســألة مســيرتها النضــالية لمواجهــة مــؤامرات االحــتالل اإلســرائيلي. وعــرض 
التوجــه الـــى األمـــم المتحـــدة فأكـــد أنهــا "خطـــوة مســـؤولة إلعـــادة القضـــية الفلســطينية الـــى إطارهـــا الـــدولي الـــذي 
ـــة الفلســـطينية  ـــة الـــى االعتـــراف بالدول ـــة الســـنوات الماضـــية". وطالـــب الحكومـــة اللبناني صـــادرته واشـــنطن طيل

ن شـأنها أن تسـاهم فـي حـل الكثيـر مـن المعضـالت علـى مسـتوى العالقـة المستقلة، معتبرًا أن هذه الخطـوة "مـ
  الفلسطينية اللبنانية".

 12/8/2011المستقبل، بيروت، 
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  قتطاع من ميزانية الدفاع لتمويل المطالب االجتماعيةاإلنياهو يرفض نت": يديعوت" .24
ء االســرائيلي بنيــامين قالــت صــحيفة يــديعوت احرونــوت امــس ان رئــيس الــوزرا: (ا ف ب) -القــدس المحتلــة 

نتانيـــاهو يعـــارض اي اقتطـــاع مـــن ميزانيـــة الـــدفاع لتمويـــل التـــدابير االجتماعيـــة لالســـتجابة لمطالـــب الحركـــة 
  االحتجاجية التي انطلقت منتصف تموز.

طلبات تخفيض ميزانية الدفاع ال تاخذ بالحسبان التهديـدات «ونقلت الصحيفة عن نتانياهو قوله انه يعتقد ان 
  .»اجه امن الدولةالتي تو 

وتقـــول الصـــحيفة ان نتانيـــاهو يعـــارض ايضـــا زيـــادة ميزانيـــة الـــدفاع المقدمـــة مـــن قبـــل الجـــيش بســـبب االزمـــة 
  االقتصادية العالمية.

مليـار دوالر منهـا ثالثـة مليـارات مـن المسـاعدات العسـكرية  13وتبلغ ميزانية الدفاع السنوية في اسرائيل نحو 
  ة من الناتج المحلي االجمالي.بالمئ 7االميركية، اي حوالى 

 12/8/2011، الرأي، عّمان
    

  بسبب أزمة السكن.. حركة شاس تهدد مجددًا باالنسحاب من الحكومة اإلسرائيلية .25
هـــدد رئـــيس حركـــة شـــاس "أيلـــي يشـــاي" اليـــوم الخمـــيس، بتـــرك االئـــتالف الحكـــومي فـــي حـــال اســـتمرار موجـــة 

  لشقق السكنية في إسرائيل.االحتجاجات االجتماعية المطالب بخفض أسعار ا
وأضاف "يشاي" خالل اجتماع عقد في مدينة "معلوت" شمال إسرائيل قائًال:" إذا لـم تجـد الحكومـة اإلسـرائيلية 
الحلـول المناســبة فـي القضــايا االجتماعيـة والميــاه والكهربــاء وغيرهـا فــإنني علـى جاهزيــة تامـة إلحــداث زعزعــة 

  .في االئتالف الحكومي واالنسحاب منه"
 12/8/2011، موقع عكا االخباري

 
  الظروف المادية الصعبة تدفع أحد عشر جنديًا إسرائيليًا إلى ترك أماكن عملهم :"معاريف" .26

كشـفت صــحيفة "معــاريف" اليـوم الخمــيس، عــن هــروب أحـد عشــر جنــدي إســرائيليًا مـن أحــد القواعــد العســكرية 
الصــعبة التــي يمــرون بهــا جــراء قلــة األجــر الــذي  اإلســرائيلية، بعــد أن ضــاق بهــم الحــال مــن الظــروف الماديــة

  يتقاضونه في الجيش اإلسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن أحد عشر جنديًا إسرائيليًا من كتيبة "دوحيفت" اإلسرائيلية، قاموا بتـرك أمـاكن عملهـم فـي 

الكتيبـة، بـأنهم  إحدى القواعد العسكرية اإلسرائيلية، وقد بـرروا هـذه الخطـوة مـن خـالل اتصـال هـاتفي مـع قائـد
يمرون بظروف مادية صعبة جراء قلة األجر الذي يتلقونه، مؤكدين على أنهم سيعودون إلى العمل بعـد عـدة 

وأشــارت الصــحيفة إلــى أن الشــرطة اإلســرائيلية تقــوم البحــث عــنهم فــي كافــة أنحــاء إســرائيل، العتقــالهم  أيــام.
  وٕاعادتهم إلى الخدمة العسكرية.

 12/8/2011، موقع عكا االخباري
  

  المضمونة من الحكومة األمريكية "إسرائيل"التصنيف االئتماني لسندات  تخفض"ستاندرد آند بورز"  .27
أعلنــت مؤسســة "ســتاندرد آنــد بــورز" للتصــنيف االئتمــاني خفضــها للتصــنيف االئتمــاني لســندات ســيادية : دبــي

  .2026و 2023الر تستحق بين مليارات دو  6إسرائيلية مضمونة من الحكومة االمريكية بقيمة تقترب من 
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وقالــت "ســتاندرد انــد بــورز" فــي نشــرة صــحافية تلقــت "العربيــة.نت" نســخة منهــا انهــا راجعــت تصــنيف شــرائح 
  +.AAالى  AAAالسندات االسرائيلية بالخفض من 

وأوضــحت أن هــذا الخفــض يــأتي توافقــًا مــع خفضــها للتنصــيف االئتمــاني للواليــات المتحــدة االمريكيــة الجمعــة 
+. لكنهــا قالــت إن التصــنيف االئتمــاني لدولــة اســرائيل لــم يتغيــر واليــزال عنــد AAالــى  AAAماضــي مــن ال
'A/A-1.مع نظرة مستقبلية مستقرة '  

  8/8/2011، موقع العربية نت، دبي
  

  المؤسسة الصهيونية العالمية "بني عكيفا" يتهددها خطر االنهيار االقتصادي .28
لعالمية "بني عكيفا" إلى تهديـد وجـودي, فهـي تعـاني مـن عجـز بعشـرات تتعرض المؤسسة الصهيونية الدينية ا

ماليـــين الشـــواكل, وتـــم إقالـــة نحـــو نصـــف طـــاقم الحركـــة فـــي مدينـــة القـــدس, وكـــذلك إغـــالق أقســـام األنشـــطة 
  التعليمية والثقافية.

قامـت وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحركة تعاني من مشـكلة التـدفق النقـدي لألمـوال بعـد تقليصـات 
  بها الوكالة اليهودية، والمنظمة الصهيونية العالمية ووزارة التربية والتعليم.

 12/8/2011، موقع عكا االخباري
 

  بوساطة أميركية إلنهاء األزمة مع تركيا اتفاقنتنياهو تراجع عن  .29
اهو تراجـع ، بـأن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـ2011-8-11أفاد تقرير صحافي إسرائيلي، الخميس 

  عن اتفاق إلنهاء األزمة في العالقات بين (إسرائيل) وتركيا بوساطة الواليات المتحدة قبل أسبوعين. 
ووفقا لالتفاق ستتعهد تركيا في المقابل بأال ترفع دعاوى ضد إسرائيل أو ضباطها وجنودها الـذين شـاركوا فـي 

  الهجوم على األسطول. 
نتنيـــاهو فســـر لألميـــركيين فـــي البدايـــة تحفظـــه علـــى االتفـــاق بـــأن وزيـــر وقالـــت إذاعـــة الجـــيش اإلســـرائيلي أن 

الخارجية أفيغدور ليبرمان سينسحب من الحكومة ويسقطها في حال االعتذار لتركيا، لكـن األميـركيين مارسـوا 
ضغوطا على ليبرمـان وحصـلوا منـه علـى تعهـد بعـدم تفكيـك الحكومـة حتـى لـو نشـرت إسـرائيل اعتـذارا رسـميا 

  .  لألتراك
لكن نتنياهو تذرع بعد ذلك بأن إسرائيل تشهد هذه الفترة احتجاجات اجتماعية وشـعبيته فـي الحضـيض ولـذلك 
فإنــه ال يســتطيع الســماح لنفســه بفــتح جبهــة سياســية أخــرى ضــده. وأشــارت اإلذاعــة إلــى أن اإلدارة األميركيــة 

  تركيا سيبعد تركيا عن إيران.  –رائيليا خائبة األمل من موقف نتنياهو كون األميركيين يعتبرون أن اتفاقا إس
ـــ"معاريف" فــإن بــاراك ورئــيس . وقــال الــوزير اإلســرائيلي متــان فيلنــائي إلذاعــة الجــيش اإلســرائيلي اليــوم وفقــا ل

مجلــس األمــن القــومي يعقــوب عميــدرور، إضــافة إلــى الــوزير دان مريــدور، يؤيــدون اعتــذار (إســرائيل) لتركيــا 
نـع رفــع دعـاوى ضــد ضـباط وجنــود إسـرائيليين شــاركوا فـي مهاجمــة األســطول بـدعوى أن مــن شـأن ذلــك أن يم
    .األمر األهم بالنسبة لي، وهو واتهامهم بارتكاب جرائم حرب

 11/8/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  الشرق األوسط منطقة خالية من السالح النووي جعلترفض  "إسرائيل" .30
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قــت علــى عقــد مــؤتمر دولــي يهــدف إلــى جعــل منطقــة الشــرق أمــس، أن تكــون قــد واف "إســرائيل"نفــت  :الناصــرة
األوسط خالية من السالح النـووي، وذلـك ردا علـى مـا نشـرته جهـات اعالميـة دوليـة. وقالـت مصـادر مسـؤولة 

  إسرائيلية إنه ال يوجد أي تغيير في موقف إسرائيل الرسمي.
 12/8/2011، الغد، عّمان

 
  ستيطانلإل ادعم" إسرائيل"و كونغرس لزيارة عض 81اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن يرسل  .31

يســتعد عشــرون بالمئــة مــن أعضــاء الكــونغرس األمريكــي لزيــارة إســرائيل "برحلــة  :ســعيد عريقــات  -واشــنطن 
مدفوعــة الفــواتير، ولمــدة أســبوع األســـبوع القــادم مــن قبــل مجموعــة ضـــغط تعمــل لصــالح دولــة أجنبيــة، وهـــي 

ليم، أحدى واجهات اللوبي اإلسرائيلي إيبـاك" حسـب قـول أليسـون وييـر مـن المؤسسة األمريكية اإلسرائيلية للتع
  مجلس المصلحة الوطنية الذي يتخذ من واشنطن مركزًا له.

وتقــول وييــر "نعــم، ســيقوم اللــوبي اإلســرائيلي بــدفع كافــة تكــاليف الســفر واإلقامــة هنــاك وسيخضــع لتعليمــات 
دها الحكومــة بهــدف التــرويج لالســتيطان واســتمرار االحــتالل الحكومــة اإلســرائيلية فــي زيــارة األمــاكن التــي تحــد

 1967وتعظيم الخطر المصطنع لسعي الفلسـطينيين فـي الـذهاب إلـى األمـم المتحـدة، وٕاثبـات أن حـدود العـام 
  يصعب الدفاع عنها من قبل إسرائيل."

ســابقة الفتــه، كــال مــن عضــوًا، والــذي يعتبــر رقمــًا قياســيًا و  81ويضــم الوفــد التشــريعي األمريكــي المكــون مــن 
نائــب رئــيس األغلبيــة الجمهوريــة فــي الكــونغرس إيريــك كــانتور وهــو أمريكــي يهــودي يمينــي متطــرف مــن واليــة 
فيرجينيا، ونائب رئيس األقلية الديمقراطية في الكونغرس ستيني هويـار مـن واليـة ميريالنـد والـذي اتبـع مواقـف 

السـابق حتـى كـاد أن يخسـر االنتخابـات السـابقة حـين وضـع متوازنة تجـاه الصـراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي فـي 
  وعده والتزامه بتأييد سياسات الليكود تجاه االستيطان.

ــيم" ثالثــين مليــون دوالر ســنويًا مــن  وتخصــص إيبــاك لواجهتهــا المســماة "المؤسســة األمريكيــة اإلســرائيلية للتعل
يتهــا لتجــاوز حـدود التبرعــات التــي يفرضــها أجـل تنظــيم رحــالت مــن هـذا النــوع إلــى جانــب االعتمـاد علــى ميزان

  القانون األمريكي الفدرالي. 
من جهته، أكد جيريمي بن عامي، رئيس منظمة جي ستريت اليهوديـة األمريكيـة التـي قامـت لمواجهـة إيبـاك، 
للقدس "إن إيباك تستطيع أن تستهدف من تشاء من المرشحين وهنـاك خـوف وهلـع حقيقـي مـن مواجهتهـا مـن 

  المالية واإلعالمية الفائقة، حيث يعيش هؤالء في رعب مستمر من احتمال انتقام إيباك." ترسانتها
  
  
  

وتقول زوجة أحد أعضاء الكونغرس التي طلبت عدم نشـر اسـمها أو اسـم زوجهـا "إننـا ذاهبـون علـى مضـض 
  لم يذهب."وتحت ضغط هائل بسبب التهديد الصريح الذي يوجه لزوجي بإسقاطه في االنتخابات القادمة إن 

 12/8/2011القدس، القدس، 
  

  تأسيس هيئة بغزة لمراقبة عمل "األونروا"  وأكاديميينبمشاركة فصائل  .32
أعلن عدد من الفصائل الفلسطينية وأكاديميين ولجان شعبية ومستقلين، عن تأسيس هيئة لمراقبة وكالة 

  غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا". 
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ولقاءات وتوصيات من قبل مشاركين في لقاء عقد بمقر نقابة المهندسين في مدينة  جاء ذلك بعد مشاورات
غزة، حيث أكدوا على ضرورة تأسيس هيئة لمراقبة أداء "األونروا" في مخيمات الالجئين التي تشرف عليها 

  الوكالة الدولية. 
الت خدماتها وتوثيق أي وأكد الحضور على مهام عمل الهيئة، وهي متابعة أداء "األونروا" في كل مجا

  ) وجميع القرارات الدولية ذات الصلة بعمل "األونروا". 194، 302قصور في أدائها استناًدا للقرارات الدولية (
  11/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  سير زكريا عيسى لألحالة الصحية التوتر في سجن النقب إثر تدهور  .33

ر والغضب بسبب تواتر األنباء عن حالة األسير زكريا عيسى حالة من التوت يشهد سجن النقب الصحراوي
  التي باتت مهددة بالخطر، والذي وصفت حالته بأنه مابين الحياة والموت.

من بلدة  -عاما 43-زكريا داوود عيسى  هذا ونقل عن األسرى في سجن النقب الصحراوي أن األسير
ردي وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث ت الخضر قضاء بيت لحم في حالة صحية خطيرة، وذلك بعد

  سوروكا في مدينة بئر السبع. عمدت إدارة السجن إلى نقله لمستشفى
وحّمل األسرى إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن حياته،وطالبوها باإلفراج العاجل والفوري عنه ليتمكن من 

  حياته. العالج في الخارج عّل ذلك ينقذ
  11/8/2011، 48موقع عرب

  
  تــّل الزعتــر مخيم : كي ال تتكرر مأساة"ثابت" .34

ألف الجئ من مخيم  17تشريد وتهجير حوالى «لحق العودة بيانًا استحضرت فيه » ثابت«أصدرت منظمة 
، وتدمير المخيم عن بكرة أبيه كإحدى نتائج الحرب األهلية اللبنانية، عدا تدمير 1976تــّل الزعتــر في العام 

وتجمعات الكرنتينا والمسلخ والنبعة وتهجير حوالى عشرة آالف الجئ، ولم تسمح حينها مخيم جسر الباشا 
  ».الدولة اللبنانية لألونروا بإعادة بناء المخيمين والتجمعات وعودة الالجئين المهجرين إليها

هذه المناسبة هي واحدة من المحطات المفصلية في تاريخ قضية «في بيانها إلى أن » ثابت«ولفتت 
الجئين التي يجب أال تنسى واالستفادة من الدروس والعبر على أال تتكرر مأساة تهجير الالجئين وتدمير ال

  ».المخيمات كما حصل في مخيم نهر البارد
اإلسراع بمعالجة ملف الالجئين في لبنان، بجميع قضاياه «الدولة اللبنانية إلى » ثابت«وللمناسبة، دعت 

سية واألمنية، كرزمة واحدة، والعمل على توفير الحقوق المدنية واالجتماعية ال االجتماعية والقضائية والسيا
  سيما حقي العمل والتملك، على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة.

  12/8/2011، السفير، بيروت
  

  على منازل في الخليل  يستولونمستوطنون  .35
ى عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في استولت مجموعة من المستوطنين عل :كامل ابراهيم - القدس 

  البلدة القديمة بمدينة الخليل . 
وقال شهود عيان إن المستوطنين داهموا البيوت فجر امس، وافتتحوا مداخل لها بواسطة معدات حفر تطل 

  على البؤر االستيطانية بالمدينة من أجل تسهيل التنقل إليها، وطردوا أصحابها منها. 
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ة القديمة في الخليل من سرقة منازلها وطرد سكانها تحت تهديد السالح من قبل المستوطنين وتعاني البلد
  وبحماية قوات جيش االحتالل بشكل متواصل.

  12/8/2011، الرأي، عّمان
  

  قصف قوارب صيد قبالة غزةت اإلسرائيليزوارق االحتالل  .36
يران اسلحتها تجاه قوارب صيد فلسطينية فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي امس ن :كامل ابراهيم - القدس 

  قبالة شواطئ وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان زوارق االحتالل قصفت قوارب الصيد وقامت بمالحقتها لمسافات قريبة من 

  الشاطئ دون أن ُيبلغ عن وقوع أصابات بين صفوف الصيادين.
  12/8/2011، الرأي، عّمان

  
(يـو الجمعية العامـة بطالب منظمة التحرير بمتابعة تقرير غولدستون ينسان اإل  لحقوقالمركز الفلسطيني  .37

عمليــة المســاءلة بموجــب “طالبــت منظمــة حقوقيــة فلســطينية، منظمــة التحريــر الفلســطينية بمتابعــة : .بــي .آي)
 تقريــر غولدســتون الخاصــة بجــرائم الحــرب المقترفــة خــالل المحرقــة اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة، خــالل الجلســة

المقبلــة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. وقــال المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان فــي بيــان، أمــس، إن جلســة 
ســبتمبر/أيلول المقبــل فرصــة  13التــي ســتعقد فــي نيويــورك فــي  2011الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لعــام ،

 27اع غــــزة فـــي الفتــــرة مــــن هامـــة لمتابعــــة المســــاءلة فـــي مــــا يتعلــــق بضـــحايا العــــدوان اإلســــرائيلي علـــى قطــــ
. وانتقـد تجاهـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية 2009يناير/كانون الثـاني  18حتى  2008ديسمبر/كانون األول 

  للموضوع مقابل إعالنها أن تركيزها سيكون موجهًا إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية.  
  12/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  / سبتمبريني فوق كل بيت دعًما الستحقاق أيلولإطالق مبادرة لرفع العلم الفلسط .38

بادرت مجموعة فلسطينية، تطلق على نفسها اسم "حكومة الظل الشبابية"، إلى إلعالن عن حملة : رام اهللا
لرفع العلم الفلسطيني فوق كل بيت فلسطيني، وذلك دعًما لخيار التوجه إلى األمم المتحدة في أيلول 

  ل االعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.(سبتمبر) المقبل، من أجل ني
ودعت "حكومة الظل الشبابية"، في بيان مكتوب وصل "قدس برس" نسخة عنه، جميع أبناء وقطاعات 
الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وجميع المناصرين للقضية الفلسطينية، إلى أن يقوموا برفع العلم 

البيوت وعلى السيارات وفي الشوارع والحارات في شهر سبتمبر  الفلسطيني فوق كل مكان، فوق أسطح
  المقبل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بتشجيع الطلبة في المدارس على رسم العلم الفلسطيني وٕالصاقه 
في  على الحقائب المدرسية. كما ناشدت كافة المؤسسات األهلية واألحزاب السياسية إلى المشاركة بفعالية

هذه الحملة الوطنية ومساندتها من قبل كافة القوى الوطنية واالجتماعية، "من أجل أن تشكل هذه الحملة 
رسالة إلى المحتل اإلسرائيلي وٕالى كافة القوى الدولية بأهمية زوال االحتالل اإلسرائيلي والحصول على 

  االستقالل والسيادة الكاملة"، على حد تعبيرها.
  11/8/2011قدس برس، 
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  إعالن اإلضراب في صحة رام اهللا من اإلثنين المقبل وحتى إشعار آخر .39

أعلنت النقابات الصحية اليوم الخميس، عن وقف العمل كليا في مديرية صحة رام اهللا والبيرة بسبب : رام اهللا
في نقل  ما أسمتها تصرفات المدير اإلداري المتمثلة في استخدام سيارات الحركة المستخدمة لنقل الموظفين

  فئات محددة من الموظفين وهم األطباء فقط، وعدم نقل أي موظف آخر.
وأشارت النقابات الصحية في بيان وقع عليه: مجلس التمريض الفلسطيني، واتحاد نقابات المهن الصحية، 
ونقابة موظفي الخدمات الصحية، أن سيارات الحركة تعمل بنظام المتعهد أي أن السلطة الوطنية تدفع 

  ريا للشركة المتعهدة، سواء نقلت أم لم تنقل الموظفين.شه
وجاء في البيان 'يتوقف العمل كليا في مديرية صحة رام اهللا والبيرة من صباح يوم اإلثنين وإلشعار آخر، 

 17/8/2011واألربعاء  15/8/2011على أال يحضر الموظفون إلى العمل إطالقا، ويكون يوما اإلثنين 
ب مديرية الصحة، وغير ذلك يبقى اإلضراب شامال مع عدم الحضور حتى صدور يومي اعتصام على با

  بيان آخر'.
  11/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  تزود المستشفيات الفلسطينية بكراسي طبية لراحة المرافقين للمرضى "اإلماراتية األعمال الخيرية" .40

نفيذ خطة لمساعدة المستشفيات الفلسطينية في تقديم كراسي طبية لمرافقي تقوم هيئة األعمال الخيرية بت: وام
المرضى الذين يقضون أياما مع أقربائهم وأبنائهم في المستشفيات. وقال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في 

تمدد الضفة الغربية إنه تم حتى اآلن تزويد المستشفيات في محافظتي نابلس وجنين بكراسي طبية قابلة لل
لألمهات المرافقات ألطفالهن في أقسام األطفال، مشيرا إلى أن هذا المشروع النوعي يركز على شريحة 
المرافقين، وليس المرضى والهدف منه الحفاظ على راحتهم في الليالي الصعبة التي تقضيها األمهات مع 

  أطفالهن المرضى. 
نابلس عن شكره لدولة اإلمارات وهيئاتها الخيرية وعبر الدكتور خالد صالح مدير مستشفى رفيديا بمدينة 

  التي تقدم مساعداتها للمراكز الطبية الفلسطينية التي تحتاج إلى كل دعم.مشيرا إلى أن مستشفى رفيديا 
  

ألف مواطن فلسطيني، ويتم فيه إجراء ألف ومائة عملية جراحية شهريا، وهو  78يقدم خدماته لما يقارب 
  هيزات الطبية وتوفير الراحة لألمهات المرافقات. بحاجة للمزيد من التج

  12/8/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  افتتاح متحف محمود درويش في ذكرى ميالده .41
أعلن ياسر عبد ربه رئيس مؤسسة محمود درويش، في الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الشاعر، : رام اهللا

ألهلية الفلسطينية ووفد من المثقفين، أنه سيتم وبحضور حشد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الثقافية وا
  (ذكرى ميالد الشاعر الكبير) افتتاح متحف محمود درويش. 13/3/2012في 

يذكر أن هذا اليوم هو اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية، والذي يعلن خالله عن منح جائزة محمود درويش 
  لإلبداع سنويا.

  11/8/2011، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 24المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية يرتفع إلى عدد  .42

هال العدوان: أبلغت مصادر وزارة الخارجية الى (الرأي) أمس أن عدد المعتقلين ارتفع عقب اعتقـال  -عمان 
ب مـا أكدتـه المواطن األردني حمزة الدباس أثناء مروره على جسر الملـك حسـين قبـل مـا يزيـد عـن شـهر بحسـ

  المصادر.
 24وكشــفت المصــادر ان عــدد المعتقلــين األردنيــين ممــن يحملــون أرقامــًا وطنيــة فــي الســجون االســرائيلية هــو 

أردنيًا بحسب األرقام الرسمية الفتة الى ان الوزارة وبالتنسـيق مـع القنصـل االردنـي فـي تـل أبيـب تقـوم بمتابعـة 
  أوضاعهم .

8/8/2011الرأي، عّمان،   
  

   يقرر بدء اإلجراءات إلقامة عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطين اللبنانيلوزراء مجلس ا .43
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خالل جلسة مجلس الوزراء العادية التي عقدت عصر أمس، فـي  قال

اشـرة القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسته وبحضـور رئـيس الحكومـة نجيـب ميقـاتي وجميـع الـوزراء، وتلتهـا مب
 2بدء االجراءات اآليلـة الـى تنفيـذ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم «قرر مجلس الوزراء ، أن مأدبة االفطار الرئاسية

، وذلــك علــى مســافة شــهر مــن »القاضــي بإقامــة عالقــات دبلوماســية مــع دولــة فلســطين 27/11/2008تــاريخ 
ســيكون محــور زيــارة رئــيس الســلطة  الدولــة الفلســطينية وهــو األمــر الــذي إلعــالنالتوجــه نحــو األمــم المتحــدة 

  ).الجاري 17و 16الفلسطينية محمود عباس الى بيروت في األسبوع المقبل (
تســتغل التطــورات الراهنــة فــي المنطقــة للشــروع فــي  "إســرائيل"اســتهل ســليمان جلســة مجلــس الــوزراء بــالقول ان 

ن الدولـة الفلسـطينية او تنفيـذ أي وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس وكأنها في سباق مـع اعـال 4300تنفيذ 
  .مبادرات سالم

11/8/2011السفير، بيروت،   
  
  
  

  ومدير عام "االونروا" في لبنان يبحثان أوضاع "نهر البارد" اللبناني وزير الثقافة  .44
اســـتقبل وزيـــر الثقافـــة كـــابي ليـــون فـــي مكتبـــه فـــي الـــوزارة أمـــس، مـــدير عـــام "االونـــروا" فـــي لبنـــان ســـلفادوري 

  وتم البحث في موضوع مخيم نهر البارد. لومباردو،
وشــدد ليــون علــى ضــرورة "األخــذ باالعتبــار، إلــى الجانــب اإلنســاني، أهميــة المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة 

  اللبنانية واإلرث الثقافي".
  كما تطرق اللقاء إلى الوضع الحالي في المخيمات الفلسطينية واكد ليون "ضرورة تنفيذ قرار حق العودة".

12/8/2011، مستقبل، بيروتال  
  

  مليون دوالر لمشروع إسكان في رفح 71السعودية تتعهد بـ  .45
استأنفت المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق السعودي للتنمية تمويل مشروع إسكاني لالجئين في 

ن نائب رئيس مليون دوالر. وتم توقيع اتفاقية في الرياض بهذا الخصوص بي 71.5رفح في قطاع غزة بقيمة 



  
  
 
 

  

            20ص                                     2234العدد:                12/8/2011 الجمعة التاريخ:

مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، والمفوض العام لألونروا 
  ، موقع األونروا على االنترنت.11/8فيليبو غراندي، وفق ما أورده، الخميس 
يها من مدارس ومرافق منزل كحد أدنى والمرافق الالزمة بما ف 1500وقال الموقع: إن المشروع سيشمل بناء 

  صحية وخدمات اجتماعية وطرقات وأنظمة صرف صحي وكهرباء. 
  11/8/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  مليون دوالر لدعم مشاريع مدينة القدس 30البنك اإلسالمي للتنمية يحشد  .46

ر أمريكي مليون دوال 30وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك اإلسالمي للتنمية على حشد مبلغ  :جدة
لخمس سنوات للمساهمة في تمويل حزمة من المشاريع في قطاعات التعليم والشباب والصحة واإلسكان في 

ماليين دوالر من  10وتتضمن الحزمة منحة بقيمة  .11/8 القدس، على ما ذكر بيان للبنك يوم الخميس
من صندوق التضامن  ماليين دوالر 10صندوق وقف البنك اإلسالمي للتنمية، وقرض ميسر بمبلغ 

ماليين دوالر في شكل منح غير مستردة  10اإلسالمي للتنمية، فضال عن ذلك سيقوم البنك بحشد مبلغ 
  وذلك من شركائه في التنمية للغرض نفسه.

  في فلسطين. مشروعاً  76مليون دوالر أمريكي لتمويل  143وقد أجاز البنك حتى اليوم 
  11/8/2011ية (وفا)، نوكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  منفذو هجمات العريش على اتصال بالموساد: "الشرق األوسط"مصدر أمني مصري لـ .47

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية : يسري محمد ،أحمد يوسف -  العريش، القاهرة
عناصر المسلحة الخارجة رفع درجة االستعدادات األمنية بشمال سيناء، بعد ورود معلومات حول اعتزام ال

، القيام بالمزيد من العمليات اإلرهابية "تنظيم القاعدة في سيناء"عن القانون، والتي أطلقت على نفسها اسم 
أوضحت المصادر أنه قد تم و  ."إسرائيل"التي تستهدف المنشآت الشرطية وخطوط تصدير الغاز إلى 

وقالت إنه يتم اآلن دراسة األماكن  العريش.بسابقة الحصول على معلومات عن هوية المنفذين للعمليات ال
  .100و 70التي يختبئ بها المطلوبون، والذين يتراوح عددهم ما بين 

وقال مصدر أمني للشرق األوسط إنه على الرغم من إعالن هؤالء المسلحين عن رغبتهم في إقامة ما أطلقوا 
حيث إن هناك معلومات مخابراتية عن اتصالهم  عليه (إمارة إسالمية بسيناء)، فإن نواياهم غير واضحة؛

بالموساد اإلسرائيلي والحصول على الدعم الالزم لتنفيذ تلك العمليات اإلرهابية بالبالد، وٕاعطاء الذريعة 
إلعالن خشيتها على حدودها من أجل وقف فتح معبر رفح بشكل نهائي، خاصة بعد  "إسرائيلـ"الدولية ل

أشخاص  6يوليو الماضي على قسم شرطة ثان العريش وأسفر عن مقتل  /زتمو  29الهجوم الذي وقع في 
  من بينهم ضابطان بالقوات المسلحة والشرطة المصرية.

  12/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  يستغيثون بحكوماتهم النقاذ حياتهم واطالق سراحهم "سرائيل"إ سجونعربيا في  سيراً أ 48 .48
لسطينية الخميس بأن سلطات االحتالل االسرائيلي تعتقل في سجونها رام اهللا ـ وليد عوض: اكدت مصادر ف

اسيرا عربيا بسجونها في اوضاع اعتقالية قاسية، مشيرة الى ان االسرى العرب يستغيثون بحكوماتهم  48
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خاصة التي تقيم عالقات دبلوماسية مع اسرائيل النقاذ حياتهم والعمل من اجل اطالق سراحهم واعادتهم 
  الوطانهم.

وقال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة ان سلطات اإلحتالل تحتجز في سجونها 
معتقًال عربيًا من األردن ومصر وسورية، باإلضافة لعشرات آخرين من السودان ومصر  48ومعتقالتها 

  تجاوزوا الحدود ألسباب مختلفة.
تسليط الضوء على قضيتهم، ومساندتهم بما يحقق ودعا فروانة األمة العربية واإلسالمية لإلهتمام بهم و 

الضغط المتواصل لضمان اطالق سراحهم وعودتهم إلى بيوتهم وأوطانهم وأحبتهم، في ظل تصاعد 
اإلجراءات واإلنتهاكات بحقهم وبحق األسرى عمومًا، وتفاقم معاناتهم جراء استمرار انقطاعهم عن ذويهم 

تحرك الدبلوماسي تجاههم، وتدني مستوى اإلهتمام الرسمي وحرمانهم من الزيارات، وفي ظل ضعف ال
  والشعبي واإلعالمي بهم إلى أدنى درجاته.

  12/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  مع نتنياهو القضايا اإلقليمية وجهود تحقيق السالم هاتفيأوباما يبحث باتصال  .49
اوبامــا خــالل اتصــال هــاتفي مــع رئــيس بحــث الــرئيس االميركــي بــاراك : والوكــاالت» البيــان« -القــدس المحتلــة

، بحسـب مـا اعلـن »الوضع الراهن في الشرق االوسط وقضايا اقتصـادية«الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو 
تحــدث مــع نتانيــاهو «الطرفــان. وقــال النــاطق باســم البيــت االبــيض جــاي كــارني فــي بيــان مقتضــب ان اوبامــا 

  ».تحقيق السالم في الشرق االوسطللتشاور بشأن قضايا اقليمية والجهود ل
رئــيس الــوزراء اعــرب عــن تقــديره للــدعم االميركــي المــن اســرائيل وخاصــة فــي مــا يتعلــق بنظــام «واضــاف ان 

واشـار الـى ان الـزعيمين ». القبة الحديدية الدفاعي لصد الهجمات بالصواريخ وقـذائف الهـاون القصـيرة المـدى
  ».لمعالجة المخاوف االمنية المشتركةاتفقا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق «

  12/8/2011، البيان، دبي
  
  
  

  "غير شرعي بموجب القانون الدولي"" بناء وحدات سكانية بالقدس إسرائيلتعّد قرار " فرنسا  .50
دانت وزارة الخارجية الفرنسية امـس، قـرار وزارة الداخليـة اإلسـرائيلية بنـاء آالف الوحـدات السـكانية : يو بي أي
الشرقي مـن مدينـة القـدس المحتلـة. وجـددت موقـف فرنسـا الـرافض لإلسـتيطان فـي القـدس الشـرقية  في الشطر

والضفة الغربية، باعتباره "غير شرعي بموجب القانون الـدولي مهمـا كانـت األسـباب بمـا فـي ذلـك حـين تـّدعي 
إضــافية علــى طريــق  ورأت أن "هــذا القــرار يشــّكل عقبــة إســرائيل أنهــا لتلبيــة ضــرورات إجتماعيــة وٕاقتصــادية".

  تحقيق سالم عادل ودائم في القدس التي يجب أن تصبح عاصمة للدولتين: إسرائيل وفلسطين".
  12/8/2011المستقبل، بيروت، 

 
  األمم المتحدة قلقة من مصادقة "إسرائيل" على خطة بناء وحدات استيطانية بالقدس  .51

 قها إثر مصادقة الحكومة اإلسرائيلية علـى الخطـةأعربت األمم المتحدة الخميس عن قل رام اهللا ـ وليد عوض:
وحـــدة اســـتيطانية جديـــدة فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة.  وعبـــر روبـــرت ســـيري منســـق األمـــم  4300علـــى إقامـــة 
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المتحدة الخـاص لعمليـة السـالم فـي الشـرق األوسـط فـي بيـان عـن القلـق إزاء إعـالن الحكومـة اإلسـرائيلية انهـا 
بمسـتوطنة "رامـات شـلومو" التـي أدانـت  1600يدة بالضفة الغربية بما في ذلك ستقوم ببناء وحدات سكنية جد

  إنشاءها اللجنة الرباعية في آذار (مارس) من العام الماضي خالل مرحلة التخطيط األولية.
وذكر سيري انه بحال ثبوته، فإن ذلك العمل اإلستفزازي يقـوض الجهـود الجاريـة التـي يبـذلها المجتمـع الـدولي 

  الجانبين إلى طاولة المفاوضات. إلعادة
وأشار البيان إلى ان هذا اإلعالن يأتي بعد أسبوع واحد فقط من قـرار آخـر اتخذتـه الحكومـة اإلسـرائيلية لبنـاء 

  وحدات سكنية إضافية بمستوطنة أخرى بالقدس الشرقية ما أثار انتقادات دولية واسعة.
  12/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  دولة أجنبية يزورون مدينة نابلس 22متضامن من  1200 .52

متضــامن  1200اســتقبلت فعاليــات محافظــة نــابلس اليــوم الخمــيس، نحــو : وكالــة قــدس نــت لألنبــاء -نــابلس
حافلــة علــى متنهــا هــؤالء  25ووصــلت نحــو  دولــة أجنبيــة فــي إطــار زيــارة لهــم للضــفة الغربيــة. 22قــدموا مــن 

ل مركــز "كبــاال" الــدولي, وتجمــع عشــرات المــواطنين وممثلــو المتضــامنون الــذين تــم ترتيــب زيــارة لهــم مــن خــال
  المؤسسات الرسمية والشعبية واالقتصادية وسط مدينة نابلس، الستقبال المتضامنين.

  12/8/2011، وكالة قدس نت
  

  األونروا في مدينة ومخيم جنين تعلق عملها متذرعة بتهديدات يتعرض لها موظفوها وكالة  .53
 12لغوث الدوليـة" تعليـق عملياتهـا فـي مدينـة ومخـيم جنـين ابتـداء مـن اليـوم الجمعـة اعلنت "وكالة ا -القدس 

اقلـيم الضـفة الغربيـة  -واستنادا الى بيان لمكتـب اعـالم وكالـة الغـوث الدوليـة  آب الجاري وحتى اشعار آخر.
العمــل  فــان تعليــق العمليــات" االضــطراري، يشــمل مكاتــب االغاثــة والخــدمات االجتماعيــة ومكتــب خلــق فــرص

وبـــرر البيـــان مـــا اعتبـــره الخطـــوة المؤســـفة بانهـــا تـــأتي ردا علـــى التهديـــدات المتواصـــلة  ومكتـــب مـــدير المخـــيم.
  لموظفي الوكالة وطواقمها العاملين في المنطقة.

واوضــح البيــان ان الهــدف األســاس لوكالــة الغــوث هــو تقــديم الخدمــة النوعيــة لالجئــين، وهــو هــدف ال يمكــن 
من العنف والتهديد حيث موظفونا ومرافقنا في غير مأمن، ومع هذا فان االونـروا تبقـى  تحقيقه في ظل اجواء

ملتزمة لمسؤولياتها بالعمـل مـع كافـة االطـراف المعنيـة مـن مجتمـع مـدني او جهـات رسـمية للتغلـب علـى هـذه 
  العقبة بشكل سريع وبما يعود بالنفع على جموع الالجئين.

المختصـــة العمـــل علـــى ضـــمان حمايـــة وأمـــن كـــل مـــوظفي وكالـــة الغـــوث  وناشـــد البيـــان الســـلطات الفلســـطينية
  ومرافقها لتتمكن من استئناف عملها باسرع وقت ممكن.

  12/8/2011، القدس، القدس
  

  المتحدة األممالهند تساند فلسطين في  .54
ي كافـة أكـد وزيـر الدولـة للشـؤون الهنديـة آي أحمـد، اليـوم الخمـيس، مسـاندة بـالده لفلسـطين فـ: وفـا -نيودلهي

 المحافل الدولية، ودعمها للتوجه إلى األمم المتحدة في أيلـول المقبـل للمطالبـة بـاالعتراف بالدولـة الفلسـطينية.
وأعــرب أحمــد فــي لقــاء عقــد اليــوم الخمــيس مــع الســفير الفلســطيني لــدى الهنــد عــدلي صــادق، فــي مقــر وزارة 

  ق الفلسطيني في العضوية في األمم المتحدة.الخارجية في العاصمة الهندية نيودلهي، عن تأييد بالده للح
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وجوابـــا علـــى طلـــب لقـــاءات لوفـــد رئاســـي فلســـطيني إلـــى الهنـــد، رحـــب وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة باســـم 
الحكومــة الهنديــة، بزيــارات المســؤولين الفلســطينيين، قــائال: إن "تطــوير العالقــة الهنديــة الفلســطينية وترســيخها 

  .هو أمر في السياق الطبيعي"
  11/7/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة يدعمعضو برلمان أوروبي  .55

عبــر عضــو البرلمــان األوروبــي عــن "حــزب جيــرب" البلغــاري، أندريــه كوفاتشــوف، عــن دعمــه : وفــا –صــوفيا 
لية واالعتراف بالدولة الفلسطينية علـى حـدود للتوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة لنيل عضوية المؤسسة الدو 

وقــال: "حــان الوقــت لحــل هــذا النــزاع المســتمر لعشــرات الســنين وتحقيــق حــل الــدولتين"، باإلشــارة إلــى  .67الـــ
  اإلسرائيلي. -الصراع الفلسطيني

  11/7/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  بغرض تغطية رواتب الموظفين  ماليين يورو أربعة الفلسطينيةالسلطة  السويد تمنح .56
وقعــت الســلطة الفلســطينية والحكومــة الســويدية امــس اتفاقيــة منحــة ماليــة بقيمــة أربعــة ماليــين يــورو : د ب أ

بغــرض تغطيــة رواتــب المــوظفين الفلســطينيين للشــهر الجــاري. وقــع االتفاقيــة رئــيس حكومــة تصــريف األعمــال 
السويدي لـدى السـلطة الفلسـطينية أكسـيل فرنهـوف بمدينـة رام اهللا. وذكـر  الفلسطينية سالم فياض مع القنصل

بيــان حكــومي أن المنحــة الماليــة ســيتم تخصيصــها لتغطيــة رواتــب المــوظفين المــدنيين فــي الســلطة الفلســطينية 
  ”.  بيجاس“للشهر الجاري، وذلك من خالل اآللية األوربية لتقديم المساعدات 

  12/8/2011، االتحاد، ابوظبي
  
  

  من برنامج "إعادة بناء القطاع الخاص في غزة" الخامسةاليابان تدعم الدفعة  .57
مليـون يـورو  6,2مليـون يـورو مـن أصـل رزمـة كليـة بقيمـة  1,1ساهمت الحكومة اليابانية بأكثر من  :رام اهللا

وقـال تقريـر  لصالح الدفعة الخامسة من "برنامج إعادة بناء القطاع الخـاص فـي غـزة" التـابع للسـلطة الوطنيـة.
صدر عن مكتب ممثل االتحاد األوروبي، اليوم الخميس، "يعتبر هذا المشروع أول مبادرة كبيرة لدعم القطـاع 
الخـــاص فـــي قطـــاع غـــزة. وســـيتم تســـيير المســـاهمة اليابانيـــة عبـــر آليـــة بيغـــاس، وهـــي اآلليـــة التابعـــة لالتحـــاد 

  األوروبي لدعم الفلسطينيين".
  11/8/2011، لفلسطينية (وفا)وكالة األنباء والمعلومات ا

  
  غزة  قطاع الوكالة األميركية للتنمية الدولية تهدد بوقف مشاريعها في .58

النقـاب عـن أن الوكالـة األميركيـة للتنميـة الدوليـة » الحيـاة«كشـفت مصـادر فلسـطينية لــ : فتحي صّباح -غزة 
)USAIDحمـاس«جـع حكومـة حركـة ) هددت بوقف مشاريعها التي تنفذها في قطاع غـزة فـي حـال لـم تترا «

مسـؤوًال أمميـًا رفيـع «وقالـت المصـادر إن  عن التدخل في شؤونها والمنظمات الدولية غير الحكومية االخـرى.
المستوى يسعى حاليًا اليجاد حل للخالف الناشئ عـن اصـرار وزارة الداخليـة فـي حكومـة حمـاس علـى الرقابـة 

المســؤول األممــي عقــد سلســلة «وأضــافت أن ». ة األميركيــةوالتفتــيش علــى المؤسســات الدوليــة التابعــة للوكالــ
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اجتماعـــات مـــع وزراء فـــي حكومـــة حمـــاس، مـــن بيـــنهم وزيـــر الشـــؤون االجتماعيـــة أحمـــد الكـــرد، ووكيـــل وزارة 
المســؤول األممــي عقــد لقــاء مــع وزيــر الخارجيــة «وأوضــحت أن ». الداخليــة كامــل ماضــي، مــن دون جــدوى
حثا األزمة التي تعصف بالعالقـة بـين الحكومـة والمنظمـات الدوليـة، والتخطيط محمد عوض أول من أمس وب

  ».وأن االخير وعد بالرد خالل األيام القليلة المقبلة
قــدم اقتراحــًا بــأن تقــدم الحكومــة قائمــة بأســماء خمــس أو ســت شــركات محاســبة عالميــة «وكشــفت أن المســؤول 

ة مـن بينهـا مـا يناسـبها للقيـام بالتـدقيق المـالي مرموقة تعمل في قطاع غـزة، علـى أن تختـار المؤسسـات الدوليـ
ولــم يتســن الحصــول علــى تعقيــب ». علــى أدائهــا كبــديل لرقابــة الــوزارة، إال أن المســؤولين فــي الحكومــة رفضــوا

  ».الحياة«من الوزارة، التي لم يرد الناطق باسمها على اتصال 
  12/8/2011، الحياة، لندن

  
  والمساعي المعانيتهويد النقب:  .59

  د عبد الرحمنأسع
في الوقت الذي تركز فيه الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبـة جهـدها علـى تهويـد القـدس والضـفة الغربيـة المحتلـة 
واألغــــوار، والجليــــل فــــي شــــمال فلســــطين، تظهــــر فــــي الصــــحافة العربيــــة، علــــى اســــتحياء، أخبــــار المســــاعي 

علــى رغــم حيويــة هــذه المنطقــة وأهميتهــا اإلســرائيلية لتهويــد وطــرد أهــالي منطقــة النقــب فــي جنــوب فلســطين، 
ضــمن المنظــور االســتراتيجي اإلســرائيلي. فعمليــة تهجيــر عــرب النقــب مــن أخطــر مشــاريع التهويــد التــي تنفــذ 

موقعـًا طبيعّيـًا لتطـوير الصـناعة  -مـن وجهـة النظـر اإلسـرائيلية-على نطاق واسع، حيث تعتبر هذه المنطقـة 
ب مئــات اآلالف مــن المهــاجرين والمهّجــرين اليهــود القــادمين مــن شــتى والســياحة والزراعــة مــن جهــة، واســتيعا

  أنحاء العالم، من جهة أخرى.
ألـف مـنهم  100بلـدة ثابتـة وقرابـة  15ألـف عربـي يسـكنون فـي  200إن المعاناة التي تشهدها منطقة النقـب (

بلـدة  136لفـًا مـوزعين علـى أ 386بالقرى التي ال تعترف بها المؤسسة اإلسرائيلية، في حين يبلغ عدد اليهود 
 22وقرية زراعية) تتجلى في قرية العراقيب التـي تشـكل رأس الحربـة فـي مواجهـة الهـدم المتكـرر والمتواصـل (

عملية هدم) إلزالتها عن الوجـود، تحـت حجـج وذرائـع مـن نـوع أنهـا مـن "القـرى غيـر المعتـرف بهـا" علـى رغـم 
، فيمــا يعيــد الســكان بناءهــا بعــد كــل عمليــة هــدم. وهــذه القريــة كونهــا قائمــة وموجــودة قبــل قيــام دولــة االحــتالل

تقــف فــي الصــف األول فــي معركــة الــدفاع والبنــاء المســتمر، فــال مجــال لالستســالم أو الخضــوع أو االرتهــان 
النتصــار المحتــل ونجاحــه فــي فــرض سياســاته وشــروطه وٕامالءاتــه، عــالوة علــى أن هــذا التعســف سينســحب 

ات العربيــة األخـرى المصــنفة ضــمن رؤيـة المحتــل السياســية بــ"القرى غيــر المعتــرف علـى بــاقي القـرى والتجمعــ
  بها"!!

مليــون دوالر للشــروع فــي  25وفـي نهايــة نــوفمبر الماضــي، رصــدت حكومــة اليمــين اإلســرائيلية ميزانيــة قيمتهــا 
بيــة بالنقــب، تنفيــذ مخطــط "طريــق النبيــذ" الــذي يقضــي بإقامــة مــزارع فرديــة لليهــود علــى حســاب األراضــي العر 

حيـــث صـــادقت "لجنـــة القـــانون والدســـتور" بالكنيســـت علـــى مخطـــط االســـتيالء علـــى األراضـــي العربيـــة وتهويـــد 
النقــب، مــن خــالل تخصــيص مســطحات واســعة مــن األراضــي لليهــود ومــنحهم الهبــات والمســاعدات الماديــة. 

ليهود بشـكل غيـر قـانوني، مزرعة فردية أقامها ا 41مزرعة جديدة، إضافة إلى  100وحسب المخطط، ستقام 
دونمــــًا مجانــــًا لكــــل عائلــــة يهوديــــة توافــــق علــــى االســــتعمار/ "االســــتيطان"  80وستخصــــص مســــاحة مقــــدارها 

بالمنطقــــة. وهــــو قــــانون بحســــب النائــــب الفلســــطيني بالكنيســــت (طلــــب الصــــانع): "عنصــــري يــــأتي ليســــاعد 
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اب المـزارع الفرديـة، وشـطب الملفـات المستوطنين مخالفي القانون، ومن أجل شـرعنة تجـاوزاتهم وحمايـة أصـح
الجنائيــة التــي فتحــت بحقهــم، إلقــامتهم مــزارع بشــكل غيــر قــانوني". وبحســب النــاطق بلســان المجلــس اإلقليمــي 
للقرى العربيـة بالنقـب (سـالم الـوقيلي) فـإن "صـراع فلسـطينيي النقـب مـع المؤسسـة اإلسـرائيلية هـو علـى مليـون 

مزرعــة لليهــود خصصــت لهــا  41ســلبها مــنهم، حيــث باشــرت بإقامــة دونــم مملوكــة للعــرب وتهــدف إســرائيل 
ألـف مـواطن  100ألف دونم، وذلك على حساب القرى العربية غير المعترف بها، التـي يقطنهـا  180مساحة 
ألــف دونــم". وخلــص إلــى القــول إنــه "إلــى جانــب المــزارع الفرديــة التــي ســميت (طريــق النبيــذ)،  240يملكــون 

قرية منها قريـة واحـدة مخصصـة لتركيـز العـرب". كمـا تـم مـؤخرًا إطـالق حملـة  11ائيلية ستقيم الحكومة اإلسر 
إعالمية واسعة غايتها تشجيع العائالت اليهودية على االنتقـال للسـكن فـي النقـب. وذكـرت صـحيفة "معـاريف" 

يهــودي  ألــف مهــاجر 250علــى لســان البروفيســور يرميــاهو برنــوير: "أنــه مــن المتوقــع أن يــتم تــوطين حــوالي 
  جديد في منطقة النقب، في الوقت الذي خططت فيه حكومة شارون لتوطين مليون يهودي". 

وبحســـب مصـــادر وصـــفت بالمطلعـــة، شـــككت صـــحيفة "يـــديعوت أحرونـــوت" فـــي إمكانيـــة حـــل مشـــكلة عـــرب 
عـن النقب، واعتبرتها غير قابلة للتطبيق، مؤكدة رفض موافقـة عـرب النقـب علـى الخـروج مـن أراضـيهم بعيـدًا 

 3"المغريــات"، باعتبــار أن "الموافقــة تعنــي التوقيــع علــى تنــازل عــن المطالــب مــن الدولــة"، مشــيرة إلــى "نحــو 
ألـف دونـم، فيمـا  780آالف دعوى ملكية قدمها أهالي النقب بشأن ملكيتهم ألراٍض تصل مساحتها إلـى نحـو 

نــم فقــط". وفــي هــذا يقــول الكاتــب ألــف دو  200تعــرض الحكومــة اإلســرائيلية علــى أهــالي النقــب مــا ال يتجــاوز 
زئيــف تســحور: "ُأنشــئت اللجنــة األولــى لحــل مشــكلة البــدو فــي النقــب علــى يــد بــن غوريــون بعــد إنشــاء الدولــة 
بزمن قصير، وكان الحل الذي اقترحته تهويد البدو. تجاهلت هـذه الفكـرة الحمقـاء البـدو أنفسـهم. يتـذكر شـيوخ 

تناول األمر، واثقين بعمق الجذور التي ضربت على مـدى األجيـال فـي البدو اإلهانة. ولم يجهدوا أنفسهم في 
أرض الصحراء الخشنة. تعلموا منذ ذلك الحين أن معارضتهم السلبية تنتصر على جميع اللجان التي عـددها 
كعــدد الحكومــات. كلهــا مخزونــة فــوق رفــوف أرشــيف الدولــة حيــث يعلوهــا الغبــار. الغبــار هــو مصــطلح شــديد 

يعيشون في غبار الصحراء وتعاملهم الدولة كأنهم غبـار إنسـان... هنـاك وضـع فـي تـاريخ البشـر  البداوة، فهم
  ليس له تسجيل ملكية في مكتب الطابو لكن توجد حقوق أعمق".

% مـــن مســـاحة 50ينفـــذ االحـــتالل سياســـة ممنهجـــة وخطـــة مدروســـة تنـــدرج فـــي إطـــار عمليـــة تهويـــد النقـــب (
ئــع إعــادة الهيكلــة وتطــوير النقــب بمعنــى "حشــر" أكبــر عــدد مــن الســكان فلســطين التاريخيــة) تحــت يافطــة وذرا

البدو العرب في أقل مساحة جغرافية ممكنة. فالمخططات اإلسرائيلية تهدف إلى تجميـع بـدو النقـب فـي ثالثـة 
تجمعات رئيسية (ديمونة وعراد وبئر السبع)، وفي سـبع قـرى بـدًال مـن سـبعين قريـة منتشـرة علـى أرض النقـب 

قرية وتجمعًا تعتبرها إسرائيل "قرى غير معترف بهـا"! وفـي هـذا السـياق، يخـوض عـرب النقـب حربـًا  45منها 
شرســة مــع ســلطات االحــتالل حمايــة ألراضــيهم والــدفاع عنهــا، حيــث تقــوم إســرائيل بــزرع النقــب بالتجمعــات 

المحاصـرة بالتجمعـات "االستيطانية" والمزارع الخاصة والحكومية الممتدة على مسـاحات واسـعة مـن األراضـي 
السكانية البدويـة، ناهيـك عـن إغـالق مسـاحات واسـعة مـن األراضـي بغـرض التـدريبات والمنـاورات العسـكرية. 
ولذا، فالهجمة في النقب، كما في الجليل والقدس، الهدف منها واحد: الطرد والتهجير القسري وتواصل النكبـة 

د والثبـات علـى أرضـه، وعـدم السـماح بتكـرار مـا حصـل والتشريد، وليس أمام الشعب الفلسطيني سـوى الصـمو 
  بأي شكل من األشكال، وهو ما تصر عليه قرية العراقيب وغيرها من قرى النقب. 1948عام 

  12/8/2011، االتحاد، ابوظبي
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  الفلسطينية بالدولةاالعتراف  .60
  د. جورج طريف

سـطينية فـي مقـر الرئاسـة الفلسـطينية فـي رام في الكلمة التي ألقاها امام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفل
اهللا اعلــن الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس تصــميمه علــى التوجــه الــى مجلــس االمــن لطلــب عضــوية دولــة 
فلسطين بالرغم من تحذيرات اسرائيل المتواصلة وامكانية استخدام واشنطن لحـق الـنقض (الفيتـو) ضـد الطلـب 

  الفلسطيني.
اء كنتيجة طبيعية جراء فشل كل المحاوالت الداعية الى عودة الجانبين الى طاولـة هذا اإلعالن الفلسطيني ج

المفاوضات اثر المواقف االسرائيلية المتعنتة وسياسة اسرائيل العنصرية وممارساتها التعسفية تجـاه المـواطنين 
ـــة الجانـــب التـــي تمارســـها الحكو  ـــة واالجـــراءات احادي مـــة االســـرائيلية العـــرب فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتل

اليمينيـــة برئاســـة بنيـــامين نتنيـــاهو كاالســـتمرار فـــي بنـــاء المســـتوطنات االســـرائيلية فـــي القـــدس والضـــفة الغربيـــة 
ومصادرة االراضي العربية وتهجير اهلها االصليين واحالل اليهود مكانهم واالستمرار في بناء الجـدار العـازل 

حقيــق يهوديـة الدولــة واســتمرار حصــار قطــاع غــزة بــرا وبحــرا وسـن االنظمــة والقــوانين العنصــرية التــي تســعى لت
وجـــوا وتضـــييق الخنـــاق علـــى الفلســـطينيين فـــي حلهـــم وترحـــالهم داخـــل القـــرى والمـــدن باقامـــة الحـــواجز علـــى 

  الطرقات وعلى مداخل المدن ومخارجها.
ائيل تـدعي انهـا لـم وعلى الرغم من كل هذه الممارسات االسرائيلية فـي االراضـي الفلسـطينية المحتلـة فـان اسـر 

يتخـذ «تكن عقبة امام استئناف المفاوضات...! بل واكثر من ذلك تحمل المسؤولية للجانب الفلسـطيني الـذي 
اجــراءات احاديــة الجانــب بذهابــه الــى االمــم المتحــدة... وان الحكومــة االســرائيلية جــاهزة للمفاوضــات فــي اي 

وهــي »..الــذهاب الــى المفاوضــات علــى حــد قولهــا..لحظــة ودون شــروط وان الفلســطينيين هــم الــذين يرفضــون 
اي الحكومــة االســرائيلية تعلــم علــم اليقــين ان اســتمرار االســتيطان فــي االراضــي الفلســطينية واجراءاتهــا احاديــة 
الجانب هي العقبة الرئيسة وان الذهاب الى االمم المتحـدة ال يتعـارض مـع اسـتئناف المفاوضـات ولـيس بـديال 

  عنها..
ائيل وعلى لسان رئيس وزرائها نتنياهو اعلنت اكثـرمن مـرة (رغبتهـا) فـي اسـتئناف المفاوضـات صحيح ان اسر 

(ودون شـــروط)..ولكن الهـــدف مـــن إعالنهـــا هـــذا لـــم يكـــن فـــي اي يـــوم مـــن االيـــام تحقيـــق الســـالم وانمـــا تريـــد 
االراضـي المفاوضات من اجل المفاوضات واضاعة الوقت لتنفيذ مخططاتها واهدافها التوسـعية علـى حسـاب 

الفلسطينية فهي اذن تقول شيئا وتنفذ شيئا اخر لذلك لم يكن اعالن رغبتها في استئناف المفاوضـات فـي يـوم 
مــن االيــام غيــر مشــروط وفــي مقدمــة هــذه الشــروط االعتــراف بيهوديــة الدولــة ورفــض ايقــاف االســتيطان ولــو 

وحـدة سـكنية اسـتيطانية فـي  336ء بشكل مؤقت وما من شك في ان قرار إسرائيل االخير طرح عطاءات لبنا
ـــة يكشـــف نوايـــا إســـرائيل الحقيقيـــة فيمـــا يتعلـــق بعمليـــة التســـوية الســـلمية للقضـــية  األراضـــي الفلســـطينية المحتل

  الفلسطينية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي برمته.
الحكــم  م الــذي يــنص علــى اقامــة1993ولــم تكتــف اســرائبل بــذلك بــل هــددت بالغــاء اتفــاق اوســلو الموقــع عــام 

الذاتي في االراضي الفلسطينية وفرض العقوبات على الفلسطينيين ومـن بينهـا وقـف االمـوال المخصصـة لهـم 
علمـــا بـــان االزمـــة الماليـــة فـــي الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية ســـببها تحكـــم اســـرائيل فـــي -فـــي االتفاقـــات الســـابقة
لسـطينيين للتراجـع عـن التقـدم لالمـم المتحـدة اعتقادا منها ان هـذه التهديـدات قـد تـدفع الف-االقتصاد الفلسطيني

  م.1967بطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
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الموقــف الــدولي تجــاه الطلــب الفلســطيني حتــى االن يتمثــل فــي محــاوالت الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي 
ة للقبـول باســتئناف المفاوضــات تكثيـف الجهــود والضــغوط علـى الجــانبين الفلســطيني واالسـرائيلي وايجــاد صــيغ

كمحاولة لرده عن تقديم طلب الى االمم المتحدة اال ان هذه المحاوالت لن تجـدي نفعـا نظـرا لصـعوبة التراجـع 
دولــة فــي الدولــة الفلســطينية المســتقلة مــن اصــل  122عــن الطلــب الفلســطيني حيــث انــه حتــى االن اعترفــت 

رافها في اوائل أيلـول المقبـل ولقناعـة الفلسـطينيين التامـة بشـرعية دولة تسعى القيادة الفلسطينية لنيل اعت 193
مطلبهم واعتباره استحقاقا فلسطينيا وتأكيـدهم ان االمـم المتحـدة ومجلـس االمـن ليسـا بـديال لمفاوضـات السـالم 

  الفلسطينية اإلسرائيلية.
  12/8/2011، الرأي، عّمان

  
  كـثفـةً النـكبـُة مُ  مخيم تل الزعتر: مجزرةعامًا على  35 .61

  ياسر عزام
  سنة، سقط مخيم تل الزعتر. 35، أي قبل 1976آب  12في 

يومـًا وأدى إلـى سـقوطه، بعـد صـمود بطـولي  52خبر المخيم حصـارات عـدة، كـان آخرهـا الحصـار الـذي دام 
مصـيدة للقناصـة » الحنفية«في وجه مجزرة قّدر عدد ضحاياها بثالثة آالف شهيد، وشّح في المياه جعل من 

  عندها العشرات، وجرح المئات. أما الطعام، فلم يبق منه إال العدس والتمر موردا لكل أبناء المخيم.قتل 
في يوم الذكرى، كما في كل عام، يعلو الـَنَفس العنصـري تجـاه الفلسـطينيين فـي لبنـان، فيرفـع الـبعُض عقيرتـه 

الوجـود واالسـتمرارية فـي هـذا «لـى التـي كانـت ضـرورية للحفـاظ ع» البطولية«مفاخرا بأنه من ارتكب المجزرة 
وتبــــدأ حفلــــة الجنــــون والفخــــر بــــالمجزرة، كمــــا تعلــــو النبــــرة فــــي ســــنوات االنتخابــــات: يّبــــين حصــــاُر ». الشــــرق

الفلسطينيين في مخيم تل الزعتر كأنه حصار لمخلوقـات غريبـة حاولـت تـدمير األرض، ويـتم إظهـار المجـزرة 
والجغرافيا من العدوان، بما يجعل مـن مرتكَبهـا بطـًال أسـطوريًا  كأنها عمل بطولي خدم البشرية ونظف التاريخ

  يضيف ارتكابها إلى سجله الذهبي.
على مر السنين، بقي المخيم الصغير عالمًة بارزًة في حياة الالجئين الفلسطينيين، وتحّول إلى رمز ونمـوذج 

  مصغر لفلسطين، وللنكبة والتطهير العرقي والمجازر.. وحق العودة.
الفلســطينيون مرتكــَب مجــزرة تــّل الزعتــر خادمــًا صــغيرًا للمشــروع الصــهيوني، نفــذ أحــد النمــاذج المتفرقــة  يعتبــر

التي كانت بمثابة تذكير للشعب الفلسـطيني بـأن النكبـَة حاضـرٌة وُمحّضـرٌة، يسـتلُّها العـدوُّ سـاعة يشـاء ليكررهـا 
  حيثما يشاء.

لالنفجـار الكبيـر الـذي أحدثتـه النكبـة وتطـايرت شـظاياه كأنهـا مجـرد ارتـدادات » الصـغيرة«بدت هـذه المجـازر 
عددًا من العقول التأسيسية للشرائح االنعزالية المعاديـة للفلسـطينيين  -مع الفكر العنصري –األخالقية لتسكن 

  على امتداد الوطن العربي.
الحـال مـع مخـيم تـل وعلى الرغم من فظاعة مجزرة صبرا وشاتيال، إال أنها لـم تشـكل نموذجـًا للنكبـة كمـا هـي 

الزعتر. لم يخرج أبناء شاتيال منه، في نموذج مصغر ومكثـف للنكبـة، ثـم يمنعـون مـن العـودة إليـه.. لـم ُتهـدم 
بيوُتهم فيه وتمسح مع األرض.. لم يسكن أهله في تجمعات (مخيمات صغيرة) ملحقة بالمخيمات الفلسـطينية 

تجمـع مستشـفى غـزة وغيرهـا).. لـم ُيشـكل أبنـاؤه روابـط (مثل تجمع المهجرين وتجمع الزعتر وتجمع الـدامور و 
وتجمعات أينما ذهبوا.. ولم ُينسب أشخاص إلى أي مخيم غير مخيم تـل الزعتـر، كمـا هـي الحـال مـع الرفيـق 

  أبو أحمد الزعتر وغيره.
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إذا لقد كانت الحروب والحصارات في ذلك المخيم كافية لكي تصهر أرواح أبنائه في ذاكـرة جماعيـة واحـدة، فـ
التقـــى اثنـــان مـــن أبنائـــه، ولـــو بعـــد عشـــرات الســـنين، فـــإنهم يتـــذكرون تلـــك األيـــام كأنهـــا اآلن، ويزيـــدون علـــى 

مـع أي مجموعـة خـرج أقاربـك لـيًال فـي «الحصارات وصلة القربى والبلد األصلية في فلسـطين، سـؤاًال بـديهيًا: 
، ويتبـادلون روايـة »ى المنـاطق الوطنيـة؟الجبال، عبر محور المكّلس والوادي الـذي يفصـله عـن الكّحالـة ثـم إلـ

  ما تعّرضوا له في أثناء الخروج.
واليوم، ال بّد من كلمة حول ما ُيفترض أن يكون عليه الموقف الفلسطيني في هذا الشأن: إن شـعبنا ال يمكـن 
أ أن ينسى ما جرى في مخيم تل الزعتر، وال في أي مجزرة أخـرى، ولكـن يمكنـه أن يغفـر لمـن اعتـرف بالخطـ

ــا مــن يفتخــر بارتكــاب أي مجــزرة بحــّق الالجئــين الفلســطينيين، فإنمــا هــو يجــدد  والخطيئــة واعتــذر عنهمــا. أّم
  ارتكابها في هذا الزمن، وبذلك ال يمكن أن يغفر له الفلسطينيون جريمَته..

لـدكتور لذلك، بقيت بعض الفصـائل الفلسـطينية مسـتندًة إلـى دعـم الجهـات االعتباريـة (وعلـى رأسـهم المرحـوم ا
أنيس صايغ) ال تصافح مرتكب مجزرة صبرا وشاتيال، وما زالت حتى اليوم ال تصافح نظـراءه وحلفـاءه الـذين 

  كانوا معه في نهجه، وتابعوا المسيرة من بعده.
  إن أي جهة تفتخر بتلك المجازر، يجب أن ُتعتبر مرتكبًة للمجزرة وُتعامل معاملَة مرتكبيها.

  »)حركة حماس«ين في (مسؤول مكتب شؤون الالجئ*
  12/8/2011، السفير، بيروت
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قبل نحو ثالث سنين حاول أحدهم أن يقنع وزير الدفاع، اهود باراك، بأن يشـتري مـن الواليـات المتحـدة نظـام 
الحديديــة علــى األقــل. اقتنــع بــاراك،  مــدافع فولكــان لنصــبه قــرب ســدروت إلــى أن تنهــي "رفائيــل" تطــوير القبــة

فاتصل فورا بالمدير العام لوزارة الـدفاع بنحـاس بـوخريس. وقـد زعـم بـوخريس، الـذي عـارض منـذ البدايـة شـراء 
المدافع، أن ليست عنده ميزانية لذلك. فأجـاب بـاراك بـأن المـال سـيأتي مـن تجميـد مشـروع بنـاء سـفينة لسـالح 

مر لم يطلب باراك الفولكـان، لكـن فـي األمـر مـا يشـهد علـى أن وزيـر الـدفاع البحرية لمدة سنة. وفي نهاية األ
  لو أراد حقا أن يالئم ميزانية الدفاع لحاجات غير متوقعة الستطاع فعل ذلك بسهولة نسبية.

أثار باراك في األيـام األخيـرة عـدة أفكـار يفتـرض أن تشـهد فـي ظـاهر األمـر علـى محاولـة تجنيـد وزارة الـدفاع 
ائقة االجتماعيـة. وقـد صـرح، مـن جملـة مـا صـرح بـه، بأنـه سـتخلى أراض تقـع عليهـا قواعـد للجـيش لحل الض

  اإلسرائيلي.
المشــكلة أن هــذا االقتــراح لــن يســاعد حقــا علــى حــل الضــائقة الحاليــة. وقــد تــم االتفــاق علــى نحــو مبــدئي قبــل 

يـة أراضـي إسـرائيل األرض التـي سنين على ما يسمى "إخالء معسكرات اقتصاديًا". والفكـرة هـي أن تبـاع مدير 
  ستخلى وتعدها للبناء. والمال الذي يتم الحصول عليه من بيع األرض ُينفق على نقل القواعد العسكرية.

لكــن منــذ ذلــك االتفــاق لــم يحــدث شــيء بســبب حــاجز بيروقراطــي هــو االخــتالف بــين وزارة الــدفاع والمديريــة، 
  مهيأة بعد سنين فقط، ولن تحل ضائقة السكن الحالية.وحتى لو أزيل الحاجز، اآلن، فستكون األراضي 
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تقـــف ميزانيـــة وزارة الـــدفاع (التـــي تســـمى ميزانيـــة غيـــر صـــافية وتشـــتمل علـــى المســـاعدة األميركيـــة وعلـــى بيـــع 
 27مليار شاقل. وهذه الميزانية مقسومة إلى ثـالث مـواد نفقـة رئيسـة: فــ  55فوائض الجيش اإلسرائيلي) على 

 –في المائـة مـن الميزانيـة الشـاقلية (الميزانيـة الصـافية مـن غيـر المسـاعدة األميركيـة)  60هي  –مليار شاقل 
للرواتب ومخصصـات التقاعـد وتأهيـل المعـاقين وأنـاس الخدمـة االحتياطيـة. والمادتـان األخريـان همـا الصـيانة 

  الجارية والتطوير.
به قبل بضع سنين خبير االقتصاد، دافيـد في المواد الثالث كلها "شحم" يمكن االقتطاع منه. أوصى تقرير كت

مليـار شـيكل،  12في المائة من رواتب أصحاب الخدمة الدائمة. وتقـف هـذه النفقـة علـى  2برودت، باقتطاع 
وكـــان االقتطـــاع يســـتطيع أن يـــوفر مئـــات ماليـــين الشـــواكل كـــل ســـنة. ولـــم يصـــنع شـــيء. وفضـــال عـــن عـــدم 

  االقتطاع من الرواتب فإنها ارتفعت.
راح آخر عن لجنة برئاسة رئيس "أمان" السابق، اللواء عاموس مالكا، كانت ترمي إلى التوفير مـن وقضى اقت

النفقات، بأنه ينبغي تأخير سن التقاعد لعمال جهـاز األمـن مـن الخامسـة واألربعـين إلـى الخامسـة والخمسـين، 
ذا الشـأن حيـز التنفيـذ فـي فقط، وسيدخل القانون في هـ 50 – 48وتقرر في نهاية األمر أن يتقاعدوا في سن 

فقط. وأوصت لجنة برئاسة خبير االقتصاد، آفي بن باست، في حينها بتقصير الخدمة اإللزامية  2013العام 
ثمانيــة اشــهر. وأوصــت لجنــة أخــرى، برئاســة البروفيســور أفيشــاي برفرمــان، بتخصــيص الخدمــة االحتياطيــة 

وكانــت هــذه االقتراحــات التــي لــم يــتم تحقيقهــا ســتوفر للتــدريبات وفــي زمــن الحــرب فقــط ال للعمــل العمليــاتي. 
  مليارات الشواقل.

وُأثيــرت فــي المــواد المتعلقــة بالصــيانة فكــرة أن يكــف الجــيش اإلســرائيلي عــن إنتــاج دبابــة "المركفــاه" وأن ينقــل 
خطــوط اإلنتــاج إلــى شــركة فــي الســوق الخاصــة أو العامــة. إن كلفــة إنتــاج الدبابــة نحــو مــن مليــار شــاقل كــل 

مليون شاقل كل سـنة موضـوع مثـل حجـر ال يقلبـه  200سنة. وهذا االقتراح أيضا الذي كان سيوفر نحوا من 
  أحد.

يمكــن أن نجـــد حتــى فـــي المــواد الحساســـة لبنــاء القـــوة واســتعمالها مشـــروعات يمكــن التـــوفير فيهــا دون المـــس 
تياطية. ويمكن أن يـتم إبطـاء، شـيئا باالستعداد العملياتي وباستعداد الجيش. ويمكن مضاءلة أيام الخدمة االح

ما، إيقاع بناء الغواصات المخصصة إلسرائيل في أحـواض فـي المانيـا. فحسـب صـحيفة "ديـر شـبيغل"، تـدفع 
مليـون دوالر. ويـأتي الثلثـان الباقيـان مـن ميزانيـة األمـن. فلـن يتضـرر  160 –ألمانيا نحو ثلث كلفة الغواصة 

ى سـالح البحريـة متـأخرة شـيئا مـا. وتوجـد مشـروعات أخـرى بعيـدة األمـد أمن إسرائيل إذا ُسلمت الغواصات إلـ
  يمكن تأخيرها. ال يجب وقفها بل يكفي تأخير مدة البناء سنة ليتم توفير غير قليل من المال.

نجحت وزارة الـدفاع والجـيش اإلسـرائيلي منـذ ثالثـين سـنة فـي تخويـف الجمهـور. وهمـا يفعـالن هـذا علـى نحـو 
ســـالم والهـــدوء األمنـــي، فكيـــف فـــي زمـــن األزمـــات والحـــرب. وفـــي كـــل مـــرة يطلبـــون فيهـــا منهجـــي فـــي زمـــن ال

االقتطاع من ميزانيتهما يصرخان صراخا مريرا ويلوحان بالتهديدات الحقيقية أو الوهمية التـي تترصـد إسـرائيل 
  ويحذران من أنه إذا اقتطع أي شيكل من ميزانيتهما، فسيتعرض وجود إسرائيل للخطر.

ة مــن مــوظفي الماليــة وعــدد مــن خبــراء االقتصــاد والنشــطاء االجتمــاعيين ورجــال جــيش ســابقون أن يحــاول قلــ
يقولوا انه يمكن تقليص الميزانية من غير المس باألهلية العملياتيـة وباسـتعداد الجـيش اإلسـرائيلي. لكـن وزراء 

صـون مـن األمـن. فالنتيجـة الحكومة على نحو عـام حتـى لـو كـانوا يعتقـدون اعتقـادا مختلفـا، يخضـعون وال يقل
مليـارًا.  55مليـار شـاقل إلـى  40فـي المائـة مـن  40زادت ميزانية األمـن زيـادة ضـخمة بنسـبة  2006انه منذ 

إذا كانت وزارة الدفاع ووزير الدفاع يريدان حقا اإلسهام في تغيير ترتيـب األولويـات القـومي فعليهمـا أن يوافقـا 
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ك غيـر مسـتعد لـذلك. وقـد عبـر هـو ورئـيس األركـان بنـي غـانتس أيضـا على التقليص مـن الميزانيـة. لكـن بـارا
عــن معارضــتهما التقلــيص، وهمــا يبرهنــان علــى أنهمــا يســلكان ســلوك رئيســي اتحــاد مهنــي ال كمــن يــتحمالن 

  مسؤولية قومية عامة.
يـة تقـول: بّين التاريخ ماذا يحدث لـدول بـل لقـوى عسـكرية كبيـرة يمـرض المجتمـع فيهـا. إن التقـديرات فـي المال

إن تقليصــا فــي الحــال مــن األمــن بمقــدار مليــاري شــيكل لــن يســقط دولــة إســرائيل. ويمكــن أن نأمــل فقــط أن 
توصــي لجنــة تريختنبـــرغ بتغييــر ترتيـــب األولويــات، وأن تعـــرف الحكومــة هـــذه المــرة كيـــف تفــرض علـــى وزارة 

  عكس.الدفاع والجيش اإلسرائيلي االعتراف بأن إسرائيل هي دولة لها جيش ال ال
جاء عن وزارة الدفاع ردًا على ذلـك: "الـوزارة والجـيش اإلسـرائيلي فـي مسـار زيـادة جـدوى شـامل، يشـتمل علـى 
رفــع ســن التقاعــد وزيــادة الجــدوى فــي مجــاالت الشــراء والصــيانة والبنــاء والوفــود. وينبغــي أن نــذكر أن لجنــة 

مليــار شــيكل أكثــر ممــا ُأعطــي  50بــرودت قضــت بــأن االحتياجــات األمنيــة فــي العقــد األخيــر احتاجــت إلــى 
بالفعــل. وحســـب معطيـــات الماليـــة تــنخفض نســـبة ميزانيـــة الـــدفاع إلـــى ميزانيــة الدولـــة واإلنتـــاج الـــوطني الخـــام 

  بصورة كبيرة في حين ترتفع ميزانيات مكاتب الحكومة األخرى ارتفاعا كبيرا.
  11/8/2011، عن "هآرتس"
 12/8/2011، األيام، رام اهللا
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