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  فتح قرار فصل دحالن بات نافذًا بشكل نهائي من حركة :محيسن .1

عـضو اللجنـة المركزيـة      " جمال محيسن ، أن   رام اهللا  من،  13/8/2011،  وكالة سما اإلخبارية   ذكرت
، مؤكدا أنه جاري العمـل  "حالنمحمد د "كد أن اللجنة صدقت بشكل نهائي على قرار فصل          ألحركة فتح،   

  .على تحويل ملفه إلى النائب العام والقضاء الفلسطيني
إن قـرار فـصل    : " الذي بثّ على فضائية فلـسطين     " حكي على المكشوف  "خالل برنامج   " محيسن"وقال

ركيـة  بات نافذًا بشكل نهائي من الحركة، بعدما لم يلتزم دحالن بما نص عليه قرار المحكمة الح           " دحالن"
  ".بتوجيه رسالة لرئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أمام المحكمة

، بخالف نص قرار    "أبو ماهر غنيم  " وجه رسالة إلى أمين سر الحركة     " دحالن"أن  "وأكد القيادي في فتح     
 إمكانية أن يكـون     المحكمة الحركية بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع           

  ".ذلك عبر أمين سرها، الفتًا إلى أن الرسالة هذه حتى لم تستوف الشروط القانونية المطلوبة
أن قرار الفصل بذلك أصبح نافذًا وغير قابل للطعن واإللغاء، مبينًا أن الملف اآلن بصدد تحويلـه                 "وأكد  

  ".إلى القضاء الفلسطيني



  

  

 
 

  

            4ص                                     2236:                العدد14/8/2011 األحد :التاريخ

من " دحالن"يملك صالحية رفع الحصانة البرلمانية عن       " د عباس محمو"إلى أن رئيس حركة فتح      "وأشار  
أجل محاكمته على الجرائم التي اقترفها، الفتًا إلى أن هذه الجرائم تخص الكل الفلـسطيني وال تقتـصر                  

  ".على حركة فتح
، سواء عبـر اللجـان الحركيـة أو         "دحالن"أنه سيجري استكمال التحقيق مع كافة المتورطين مع         "وأكد  

هي في الحقيقة تـدافع     " دحالن"لقضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبرا أن بعض األصوات التي تدافع عن            ا
  ".عن نفسها ألنها متورطة في الجرائم

أن مخابرات االحتالل التقـت     :" ، ومن بينها  "دحالن"عن بعض الجرائم التي تورط بها       " محيسن"وكشف  
قائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها، الفتًـا إلـى أن            وبعض المحسوبين عليه في األمن الو     " دحالن"

السلطة استلمت تسجيالت من مخابرات عربية عن هذا اإلجتماع الذي عقد في العريش، مؤكدا بذلك مـا                 
  ".سبق أن أعلنته حركة حماس بهذا الصدد عقب الحرب على غزة

ونية بالبحـث عـن اسـتعداد       أن هذا الموقف جاء رغم رفض السلطة التعاطي مع طروحات صهي          "وأكد  
   ".2008السلطة إلستالم زمام األمور في غزة بعد الحرب على غزة أواخر عام 

وجماعته في  " دحالن"تحصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط       " دحالن"أن لجنة التحقيق مع     " وأشار إلى 
ـ               ار، و شـهادات عـن      األمن الوقائي في قتل العديد من األشخاص في قطاع غزة إلى جانب ابتزاز التج

  ".داخل األجهزة األمنية من ضمنها المخابرات" دحالن"جواسيس يعملون لصالح 
فُرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسئوال عن األمـن، لدرجـة أن أحـد                " دحالن"أن  " وأكد

  ".إذا لم يتولَّ هذا الموقع لن يكون هناك تمويل:" المسئولين العرب قال
طة رضخت في حينه لهذه الضغوط مراعاة للوضع العربـي وبعـض االعتبـارات،              أن السل " وأشار إلى 

مؤكدا أنه آن األوان للمحاسبة خاصة أن هناك رؤساء دول يحاسبون ونحن أمام مرحلـة جديـدة مـن                   
  .المحاسبة

من اتهامات محيسن واصفا اياها بالفبركـات       " محمد دحالن "سخر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني      و
ـ  . ية  الالخالق انه يتحدى ان يبرز محيسن ومن معه اي وثائق تثبت اي عالقة لـي              " سما"وقال دحالن ل

  .بالتامر يوما ما على الشعب الفلسطيني 
وقال انه سيدلي ببيان تفصيلي حول االتهامات الفارغة التي ساقها محيسن والتي تدخل ضـمن الحملـة                 

  .خرينالمنظمة التي تشنها اجهزة عباس ضدي بالتنسيق مع ا
 نفى الـتهم التـي      ،دحالن، أن   رام اهللا   من    ،13/8/2011،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    وأضافت  

وجهتها لجنة التحقيق الحركية التي أسندت إليه الضلوع في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وعـدد                
  .من الشخصيات األمنية واإلعالمية في قطاع غزة

 لوسائل اإلعالم كان أرسلها بعثها إلى أمين سـر اللجنـة المركزيـة              وقال دحالن في مراسالت عممت    
ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المكلفة معه في         "لحركة فتح أبو ماهر غنيم وللمجلس الثوري للحركة إن          

  ".أكاذيب مفضوحة وادعاءات ملفقة عارية عن الصحة"السابع والعشرين من تموز الماضي مجرد 
لرئاسة الفلسطينية بإعالن موقف حيال ما أسند إليه من نشر للوثائق التي أرفقـت              وطالب دحالن مكتب ا   

  .بتقرير لجنة التحقيق، مؤكدا أن الجهة التي نشرت هذه الوثائق والتوقيت الذي تمت فيه ليست بريئة
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لـف  ونفى دحالن أن يكون قد جلس للتحقيق في الملفات التي قالت لجنة التحقيق إنها تناولتهـا ومنهـا م             
اغتيال الرئيس عرفات والتخطيط النقالب في الضفة الغربية وضلوعه في اغتيال شخصيات فلـسطينية،              

  .مضيفا أن نبيل شعث والطيب عبد الرحيم ليسا ضمن لجنة التحقيق كما ورد في تقريرها
اعدته، وفيما يتعلق باألسماء التي أشار تقرير لجنة التحقيق إلى ضلوعها في تنفيذ توجيهات دحالن ومـس               

ولم يسألهم أحـد    " في  رام اهللا      2007عام  " انقالب حماس "قال إن هؤالء األشخاص كانوا متواجدين منذ        
الـرئيس  " تبعـات اغتيـال   "لمصلحة من يتم تبرئة االحتالل من       : وتساءل دحالن  ".في أي قضية كانت   

  ". غزةانقالب"الراحل ياسر عرفات، وكذلك محاولة تبرئة حركة حماس من مسؤوليتها عن 
وطالب دحالن القيادة الفلسطينية بإثبات جديتها والمباشرة بفتح تحقيق من خالل هيئة قـضائية مـستقلة                

هناك من يريد تبرئة االحتالل     "وقال إن    .فلسطينية أو عربية، للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس عرفات        
 محمود عباس واتهمني أيـضا      من دم الرئيس الراحل خاصة أن فاروق القدومي كان سبق واتهم الرئيس           

  ".لماذا ال يتم التحقيق في هذه االتهامات؟: متسائال" في اغتيال أبو عمار
  

  سبتمبر/  أيلول20عباس يقدم بنفسه طلب عضوية فلسطين في  .2
اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس ان الرئيس عبـاس           : ، أ ف ب   »الحياة «-رام اهللا   

ألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمـم               سيقدم بنفسه الى ا   
  .المقبل) سبتمبر( ايلول 20المتحدة في افتتاح الجمعية العامة في 

... سيقدم الطلب بنفسه الى االمين العام لألمم المتحـدة          «ان عباس   » فرانس برس «وقال المالكي لوكالة    
واضاف . »اء مع بان كي مون يوم افتتاح الدورة السادسة والستين لألمم المتحدة           يوم وصوله سيكون له لق    

سيقوم بالتأكيد بهذه الخطوة التاريخية والمهمة، وبان كي مون سيحيل الطلب على            «ان الرئيس الفلسطيني    
نريد ان نقدم الطلب في ايلول ألن لبنان سيكون رئيس مجلس االمـن،             «: واوضح. »رئيس مجلس االمن  

  .»هذا سيساعدنا ألن دور رئيس مجلس االمن مفصلي، والن لديه بعض الصالحيات التي يتمتع بهاو
سيقدم مباشرة من الرئيس عباس الن الدولة التي تريد ان تصبح عضواً هي التـي               «واضاف ان الطلب    

 كـل   لن يتم تقديم الطلب من خالل المجموعة العربية كما هو معتـاد فـي             «، موضحاً انه    »تقدم الطلب 
يصل عدد الدول التـي     «وتوقع ان   . »القرارات التي كانت تتم في الجمعية العامة في خصوص فلسطين         

 دولة، وهو ما يشكل اكثر من نسبة الثلثين المطلوبة في الجمعية            130تعترف بدولة فلسطين الى اكثر من       
  .»من ضد العضويةالعامة للحصول على العضوية الكاملة ما لم يتم التصويت بالفيتو في مجلس اال

  14/8/2011، الحياة، لندن
  

  النجاح في نيويورك يعيدنا للتفاوض الجاد: غدا" الوطن"عباس في مقالة تنشرها  .3
اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن النجاح في مهمة الذهاب إلى هيئة األمـم المتحـدة فـي     : أبها

ين، سيعززان من فرص الدخول في مفاوضات       سبتمبر المقبل، وطلب قبول العضوية الكاملة لدولة فلسط       
 338 و242جادة متكافئة الواجبات، تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية الممثلة في قرارات مجلس األمـن            

، ومبدأ األرض مقابل السالم، وااللتزام بجدول زمني واضح، وتعهد األطراف باالمتناع عن كـل               194و
  . مثل االستيطان والتهويد والترحيلإجراء قد يلحق الضرر بنتائج المفاوضات،



  

  

 
 

  

            6ص                                     2236:                العدد14/8/2011 األحد :التاريخ

من حق أشـقائنا العـرب،      "، أن   "الحصاد"غدا ضمن صفحات    " الوطن"وأضاف عباس في مقالة تنشرها      
وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، أن نعترف لهم بالفضل في مـد يـد                  

ف وفي مواجهة كل الملمات، غير أن دعمهـم اآلن          العون المتواصل ألشقائهم الفلسطينيين في كل الظرو      
  ".يكتسي طابعاً مميزاً في إسناد حركتنا الدبلوماسية التي ستسهم في تقريب السالم

وأكد عباس أن قرار الذهاب إلى نيويورك لم يأت إال بعد االصطدام بحقـائق، علـى رأسـها وصـول                    
ائيلية لم تعط مؤشراً واحداً على أنها مـستعدة         المفاوضات الثنائية إلى طريق مسدود، وأن الحكومة اإلسر       

للعودة إلى المفاوضات الجادة المسؤولة، وأن القوى الدولية الراعية لعملية السالم باتت عاجزة عن إقناع               
  .إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات

  14/8/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

   مراتأربعيز سراً مسؤول فلسطيني ينقل عن عباس أنه التقى بير .4
شـمعون بيريـز أربـع      ” اإلسرائيلي“كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه التقى الرئيس         : وكاالت

بنيامين نتنيـاهو بإفـشال     ” اإلسرائيلية“مرات في محاوالت إلحياء عملية التسوية، واتهم رئيس الحكومة          
وقـال مـسؤول فلـسطيني      . تموز/سبتمبرهذه الجهود، فيما أكد تمسكه بخيار التوجه لألمم المتحدة في           

طالباً عدم الكشف عن اسمه إن عباس قال خالل كلمـة لـه أمـام أعـضاء المجلـس                   ” فرانس برس ”ل
التقيـت  “، الذي عقد اجتماعاً له الليلة قبل الماضية، بمقر الرئاسة فـي رام اهللا،              ”فتح“االستشاري لحركة   

ة إلحياء المفاوضات وعملية السالم علـى أسـس         بيريز أربع مرات في كل من عمان ولندن، في محاول         
أبلغني بيريز أن المفاوضات معه يمكن أن تصل إلى         “وأضاف عباس حسبما نقل عنه المصدر       . ”صحيحة

بعد عقد اللقاءات األربعـة     “وتابع عباس   . ”ستقبلها وأن نتنياهو سيتبناها   ” اإلسرائيلية“نتائج وأن الحكومة    
أنا آسف ألن الحكومة لم تقبل مـا        (في عمان لكن بيريز اعتذر وقال لي        كان من المقرر عقد لقاء خامس       

ولم يوضح عباس ما إذا كانت مفاوضـاته مـع          . ”)تفاوضنا عليه ولم أستطع القيام بأي شيء حيال ذلك        
  .بيريز قد توصلت إلى نتائج

  14/8/2011، الخليج، الشارقة
  

   رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين ينعي هنية .5
، الـشيخ عبـد     "رابطة علماء فلسطين  "مة الفلسطينية في غزة، و    ونعى إسماعيل هنية، رئيس الحك    : ةغز

ومواقفه الشجاعة، متقـدما للـشعب والحكومـة        "الرحمن شيبان، وأشاد هنية في بيانٍ له بمناقب الفقيد،          
  .الجزائرية بالتعزية الحارة بوفاته

ترك بصمات واضحة في المكتبة اإلسالمية، وقد عرف        "وأكدت رابطة علماء فلسطين أن الشيخ الشيبان        
لقد كان كذلك رجلًـا مجاهـدا       : "وتابع". بغزارة علمه وغيرة على الدين وحبه لفلسطين وانتمائه لألقصى        

  ".مقداما تصدى للمستعمر جهادا وعلما ودعوة
  132/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  آليات تنظّم عمل المؤسسات الدولية في غزة :وزير الخارجية في الحكومة المقالة .6
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قال وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة محمد عوض، أمس، إن الحكومـة             :  رائد الفي  -غزة  
وأوضح عـوض   . تحكم العالقة بين الجانبين   ” آليات“توصلت مع المؤسسات الدولية العاملة في غزة إلى         

لين عن المؤسسات الدولية ومندوبين عـن األمـم المتحـدة،           أن الحكومة توصلت خالل لقاء جمعها بممث      
وفـق مـا يـنص عليـه القـانون          “للتعامل وتنظيم العالقة بين الجانبين      ” آليات“الخميس الماضي، إلى    

آليات لتنظيم عمل القـانون     “وذكر أن المجتمعين اتفقوا على تنظيم ورشة عمل قريباً لبحث           . ”الفلسطيني
  .”لمؤسسات والتأكد من هدفها ومن المشاريع التي تنفذها لخدمة المواطنينوآلية التدقيق على تلك ا

أن من ضمن هذه اآلليات االتفاق على مدقق قانوني خارجي للتدقيق على الملفـات اإلداريـة                “ولفت إلى   
والمالية وعلى المشاريع ومن ثم يرفع تقريره للحكومة ولتلك المؤسسات، إضـافة إلـى التأكيـد علـى                  

واتهم عوض المؤسسات الدولية في غـزة       . ”بيق القانون الخاص بعمل الشركات والجمعيات     ضرورة تط 
  .”ال تريد من يدقق عملها وحساباتها، وتريد العمل وفق أهدافها وبعيداً عن إطار القانون الفلسطيني“بأنها 

ومـة  حك” تـدخالت “وفي شأن إعالن هذه المؤسسات وقف خدماتها في غزة احتجاجاً على ما وصـفته               
برنامج عمل تلك المؤسسات في غزة محدود بالنسبة إلى تقديم خدمات للمواطنين،            “، أوضح أن    ”حماس“

ورفـض عـوض    . ”وأن القطاع ال يعتمد عليها فقط، وإن قررت وقف مشاريعها فهذا أمر يرجع إليهـا              
  .”أزمة“وصف البعض للخالف بين الحكومة المقالة والمؤسسات الدولية على اعتبار أنه 

  14/8/2011، لخليج، الشارقةا
  

  لم تعلق عملها» يو إس إيد«:  في غزة"خارجية المقالة"وزير  .7
الـدكتور محمـد عـوض      ، أن   علي الصالح   عن مراسلها     ،14/8/2011،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت

يو ( أن تكون الوكالة األميركية للتنمية        نفى وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة في قطاع غزة،        
ـ    . قد علقت عملها في قطاع غزة، كما تناقلت وسائل اإلعالم         ) إس إيد  الـشرق  «وقال في تصريحات لـ
علمنا بأمر التعليق عبـر وسـائل       «وأضاف  . »لم تعلق عملها في قطاع غزة     ) يو إس إيد  (إن  » «األوسط

غزة وبالـذات  كان بيننا تواصل مع ممثليهم في «وأضاف عوض . »اإلعالم ولم تبلغ به وزارة الخارجية    
ولم تطرح فيه قضية وجود أزمة وال أي من هـذه           ) الماضي(وعقد اجتماع يوم األربعاء     .. األمم المتحدة 

إن الموضوع الذي كان مطروحا في هذا االجتماع هو أن هناك قانونا فلسطينيا،             «وتابع القول   . »األمور
ل على أرضها في إطـار األهـداف        كما هو الحال في بقية دول العالم، يضبط عمل المؤسسات التي تعم           

وال بد أن يكون هناك ضـبط وتـدقيق         .. في إطار مشاريعها  .. التي جاءت إلى هذا البلد من أجل تنفيذها       
  .»على ملفات هذه المؤسسات

هذه منظمات تعمل مع شرائح محدودة      «وعن حجم المساعدات الذي تقدمه الوكالة األميركية للتنمية، قال          
التي تخدم كـل    ) األونروا(جتمع بأكمله كما هو الحال بالنسبة لوكالة عون الالجئين          من المجتمع وليس الم   

ولكن على الرغم من ذلك فإننا نظـل حريـصين          . لذلك فإن إطار عملها يظل محدودا     .. شرائح المجتمع 
نحن لسنا معنيين بأن نقف ضد أي مساعدة تصل         . على أن يعمل الكل ويقدم الخدمات للمواطن الفلسطيني       

  .»لى المواطن الفلسطينيإ
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الوكالة األميركية تأتي في إطار الخـدمات الـصحية واالجتماعيـة                 

  .واإلنسانية والتدريب ومساعدة المزارعين في الزراعة وأشياء من هذا القبيل
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الوكالـة  ، أن   توالوكـاال  و ماهر ابـراهيم   عن مراسلها    غزة  من    ،14/8/2011،  البيان، دبي  وأضافت
 تراجعت عن تعليق أعمالها في قطاع غزة، بعـد التوصـل التفـاق بوسـاطة            ،األميركية للتنمية الدولية  

وقال مسؤول كبير في     .مسؤول أممي مع الحكومة المقالة، حول آلية الرقابة على عمل المنظمات الدولية           
تب المنسق الخـاص لالمـم      بعد اتصاالت ومشاورات بواسطة مك    «حكومة حماس طلب عدم ذكر اسمه       

المتحدة انتهت االزمة كليا مع الوكالة االميركية للتنمية بتأجيل أي إجراءات من الحكومة هنا لفترة زمنية                
تتعلـق  (ستبقى االمور كما هي لثالثة أشهر تقريبا بدون اتخاذ اي اجراءات جديـدة              «واضاف  . »محددة

على ان يتم خالل هذه الفترة ايجاد حلول مؤقتة         ) الةبتفتيش ملفات وسجالت المنظمات المدعومة من الوك      
  .»ومناسبة

من جانبه اكد مسؤول في االمم المتحدة لفرانس برس التوصل لهذا االتفاق، مـشيرا إلـى ان المنظمـة                   
  .»بذلت جهودا كبيرا النهاء االزمة والتوصل التفاق جيد«الدولية 
طينية، عن استغرابه من إعالن الوكالـة األمريكيـة         عبر طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلس      : غزة

تعليق عملها في قطاع غزة، عقب التوصل إلى اتفـاق مـع   ) US AID(للمساعدات والتنمية المعروفة 
  .المنظمات الدولية العاملة في القطاع على آليات الرقابة

طق باسـم الحكومـة     طاهر النونو، النـا   ، من غزة، عن     13/8/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم  ونقل  
ـ    إن الحكومة لم تتبلغ رسميا بقرار الوكالة       ) 8-13( اليوم السبت    "المركز"الفلسطينية تصريحات خاصة ل

األمريكية، وبقي األمر مقتصرا على ما نشر في اإلعالم أمس الجمعة، وهو ما يطرح عالمات اسـتفهام                 
حول آليـات الرقابـة الماليـة علـى عمـل           كبيرة، ال سيما أنه جاء بعد يوم واحد من التوصل التفاق            

وأشار إلى أن هذه األزمة المفتعلة جاءت مع اعتراض بعض المؤسسات علـى حـق وزارة                 .المنظمات
الداخلية في عمل مراقبة مالية على المؤسسات العاملة في قطاع غزة، سواء األجنبية منها، أو تلك التـي                  

  .تتلقى تمويال أجنبيا
  

  لحكومة المقالة تنفي فرض تأشيرة على دخول األجانبوزارة الداخلية في ا .8
نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، أمس، فرض تأشيرة على دخول األجانب إلـى              : )آي.بي  .يو  (

ما نشرته وكالة األسوشييتد برس حول فـرض تأشـيرة علـى            “وقالت الوزارة في بيان إن      . قطاع غزة 
في ) الفيزا(المتحدث باسم الوزارة لم يذكر أي أمر يتحدث عن           “وأضافت أن . ”األجانب عارٍ من الصحة   

  .، داعية وسائل اإلعالم الى تحري الدقة والمهنية”مقابلته مع الوكالة
وكانت العديد من وسائل اإلعالم نقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة فـي غـزة                  

، معتبـراً أن    ” الحصول على تأشيرات دخول إلى قطاع غزة       على األجانب اآلن  “إيهاب الغصين قوله إنه     
  .”الحكومة يجب أن تعرف من يمكث فى غزة من أجل حماية األجانب“

  14/8/2011، الخليج، الشارقة
  

   تسابق الزمن بإقرارها بناء آالف الوحدات االستيطانية"إسرائيل: "عباسمستشار ديوان   .9
 مليون دوالر حتى نهايـة العـام        100"حتالل اإلسرائيلي   رصدت سلطات اال  :  نادية سعد الدين   –عمان  

، بحسب مستشار   "القادم واالحتجاجات الداخلية  ) سبتمبر(الحالي للتوسع االستيطاني لمواجهة أزمتي أيلول       
  .ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية أحمد الرويضي
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ة أيام األخيرة فقط، كان آخرهـا   وحدة استيطانية في القدس المحتلة خالل العشر    7900أقرت إقامة   "بينما  
 ألف وحدة استيطانية في المدينة حتـى  50 وحدة قبل يومين، وذلك ضمن مخطط إسرائيلي القامة          4300
  .، وفق قوله"2020العام 

الحكومة اإلسرائيلية شكلت أخيراً لجنة وزارية مصغرة لمتابعة        "من القدس المحتلة إن     " الغد"وأضاف لـ   
 100كثيف االستيطان في األراضي المحتلة، وبخاصة القدس المحتلة، حيث رصدت           القرار اإلسرائيلي بت  

التركيبة الديمغرافيـة للقـدس المحتلـة       "ويستهدف ذلك    ". لذلك الغرض  2011مليون دوالر من موازنة     
  ".وتغيير الحقائق على االرض وفرض واقع سياسي معين يصعب تغييره

في غالف مدينة القدس المحتلة على حساب       " وفق الرويضي،    وتركز سلطات االحتالل االستيطان حالياً،    
  ".أراضي فلسطينية تابعة معظمها لمدينة بيت لحم جنوب مدينة القدس

توسيع المدينة المحتلة، وتكريس عزلها عن الضفة الغربية        "وبين أن حكومة االحتالل تهدف من ذلك إلى         
 وجنوبها وبـين القـدس المحتلـة، وتكـريس          المحتلة ومنع إقامة أي تواصل جغرافي بين شمال الضفة        

  ".االحتالل ومنع إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل
سلطات االحتالل تخطط لضم كتل استيطانية كبيرة إلى الكيان اإلسرائيلي، وبـنفس            "وقال الرويضي إن    

مـع  " س المحتلـة  حدود بلدية القد  "الوقت محاولة لتهجير الفلسطينيين عن مواقع إقامتهم داخل ما يسمى           
  ".التوسعات التي أضيفت إليها، إلى خارج القدس المحتلة

تستهدف استقطاب مستوطنين يستولون على أماكن الفلـسطينيين ويقيمـون فـي هـذه الوحـدات                "كما  
االستيطانية ببناء مستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم تسهيالت لعائالت يهوديـة جديـدة              

  ".ك األراضي، وتصدير األزمة الداخلية للجانب الفلسطينيلالستيطان في تل
حجم الوحدات االستيطانية التي يقر االحتالل بقيامها ويشرع ببنائها كبير، وتقضي على أي             "وأوضح بأن   

  ".آمال لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمستقلة، والتي بدونها لن يحل األمن واالستقرار
االستيطان المعلنة يتم رصدها حكومياً، بخالف الممول بالماليين مـن الجمعيـات            مبالغ تمويل   "وبين أن   

والمؤسسات االستيطانية واألفراد اليهود لشراء العقارات بالتحايل واالستيالء، وتهويد المقدسـات وهـدم             
  ".المنازل ومصادرة األراضي

يتزامن مـع حملـة سـلطات       "لة  ولفت إلى أن اإلعالن عن إقامة الوحدات االستيطانية في القدس المحت          
  ".االحتالل الواسعة لهدم منازل الفلسطينيين في المدينة، وبخاصة حي سلوان وحي الشيخ جراح

تحرك األمم المتحدة واللجنة الدولية الرباعية والجامعة العربية والقمـة اإلسـالمي للتـصدي              "ودعا إلى   
 القدس المحتلة لتثبيتهم في أرضهم والحفاظ على        لقضية االستيطان، وتقديم الدعم المادي والمعنوي ألهالي      

  ".عروبة وإسالمية المدينة وعلى مؤسساتها الوطنية
  14/8/2011، الغد، عمان

  
  جهزة رام اهللا االمنية  أنائب عن فتح ينتقد ممارسات  .10

حمل النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عـن كتلـة فـتح البرلمانيـة الحكومـة                  : رام اهللا 
فلسطينية في رام اهللا المسؤولية عن ممارسات بعض األجهزة األمنية، معتبرا أن صمت الحكومة علـى                ال

هذه الممارسات بمثابة الموافقة على ما تقوم به من مخالفات صريحة للقانون ويجعل الحكومة شريك في                
عدل التي تتحدث عـن     من القانون األساسي الم   ) 69(هذا التجاوز وشدد النائب أبو شمالة على أن المادة          
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متابعة تنفيذ القوانين وضـمان االلتـزام       «صالحيات الحكومة الفلسطينية الفقرة الخامسة منها تنص على         
  .»بأحكامها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك

وقال النائب أبو شمالة في تصريح صحفي إن الحكومة تنادي دوما بدولة المؤسسات وتقول أنهـا تعمـل        
المفهوم في كافة ممارساتها في الوقت الذي يتم فيه االعتداء على القانون من قبل بعـض                على تثبيت هذا    

سالم فياض بأي شكل مـن      .األجهزة األمنية التابعة للحكومة دون أي ردة فعل من الحكومة أو رئيسها د            
فيـاض  .األشكال رغم أن هناك مؤشرات واضحة على وجود تجاوزات للقانون وحقوق اإلنسان داعيا د             

رئيس الحكومة حماية مفاهيم الديمقراطية ودولة المؤسسات التي رفعها منـذ تـسلمه مـسئولية رئاسـة                 
  . الوزراء وحتى اآلن

كما دعا إلى وقف االعتقال على خلفية العالقات الشخصية والقناعات والتعبير عن الرأي ما لم ترق إلى                 
طالما أعلنا جاهزيتنا لقيام الدولة فـان أهـم         تجاوز القانون واالعتداء على حريات اآلخرين، مضيفا أننا         

عناوين جاهزيتنا لهذا اإلعالن هو حماية القانون والحريات العامة وحقوق اإلنسان داعيا رئيس الـوزراء   
  .للخروج عنه صمته والتصدي لكافة التجاوزات التي تمس هذه المفاهيم

  14/8/2011، الدستور، عمان
  

  وفد فلسطين في حواره مع الحكومة البطريرك الماروني ترؤس  منسفير فلسطين في لبنان يطلب .11
وجه سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، رسالة الى البطريرك الماروني بشارة بطـرس الراعـي،                  

على الراعي أن يرأس الوفد الفلسطيني في حواره مع السلطات اللبنانية، من أجل إنتاج إسـتقرار                "متمنيا  
  ".عالقةدائم وثابت في ال

اننا نجدد تأكيد إحتـرام الـسلطة الفلـسطينية         : "امس) 100.5" (صوت لبنان "وقال في حديث الى اذاعة      
للسيادة اللبنانية، والقرارات الصادرة عن هيئة الحوار الوطني، وعن الحكومة، خصوصا لجهـة سـحب               

تـي ال تـزال تـشوب       بعض النتـوءات ال   "، الفتا الى    "السالح من خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها      
العالقات مع لبنان، منها عدم إعطاء الفلسطيني حق التملك، ووضع شروط تعوق حق العمل، إضافة الى                

  ".األحوال الرديئة في المخيمات الفلسطينية
ـ  الهدف "، موضحا ان    "قرار الحكومة اللبنانية رفع مستوى ممثلية فلسطين في لبنان الى سفارة          "ورحب ب

سلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت هو الحصول على تأييـد لبنـان لتوجـه               من زيارة رئيس ال   
السلطة الفلسطينية بالطلب من األمم المتحدة إعالن فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمـة الدوليـة                

  ".الشهر المقبل، والذي يتم خالل فترة رئاسة لبنان الدورية لمجلس األمن
  14/8/2011، المستقبل، بيروت

  
  األمن في الدولة الفلسطينية المقبلة مؤامرة كارثيةبشأن  تصريحات عباس  يعدحزب التحرير":صفا" .12

عد حزب التحرير في فلسطين تصريحات الرئيس محمود عباس بأن المسؤولية األمنيـة             : الضفة الغربية 
يادة أمريكية، أنه   في الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون من اختصاص طرف ثالث يكون من قوات الناتو بق             

  ".مؤامرة كارثية على فلسطين وأهلها"
وكان الرئيس عباس صرح بهذا التصريح أمام وفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب األمريكي الذين               

  .التقاهم في رام اهللا
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يـستجلب  "نسخة عنه األحد الرئيس عبـاس بأنـه         " صفا"واتهم الحزب في بيان صحفي له السبت تلقت         
خر أشد وأنكى من االحتالل اليهودي، وأنه يستجلب االحتالل الصليبي من خـالل دول حلـف                احتالال آ 

ووصف قبول منظمـة التحريـر والـسلطة الفلـسطينية           ".الناتو بقيادة أمريكا عدوة اإلسالم والمسلمين     
الل تنازل عن   بالقرارات الدولية الظالمة بأنه خيانة لفلسطين وأهلها، معتبرا  االتفاقيات الموقعة مع االحت            

  .معظم فلسطين لليهود
مقابل دولة وهمية على الورق سواء، من خالل االتفاقيات مع كيان يهود أو من              "وشدد على أن ذلك كان      

خالل الوعود األمريكية أو من خالل التوجه إلى األمم المتحدة، وكر التـآمر علـى المـسلمين وعلـى                   
   تعبير البيانحسب. في إشارة منه إلى استحقاق أيلول" فلسطين

رئيس السلطة يضيف جريمة إلى جرائم السلطة من خالل تسليم فلسطين وأهلهـا             "وقال بيان الحزب إن     
إلى أمريكا وحلف الناتو المضرجة أياديهم بدماء المسلمين في العراق وأفغانستان وغيرها، فهو يريـد أن                

ئقا أمام من يعمل علـى تحريـر        يضع جزءاً من فلسطين تحت وصاية حلف الناتو ليكون هذا الحلف عا           
  ".فلسطين كل فلسطين

المسلمين بعامة وأهل فلسطين بخاصة لن يقبلوا بـاالحتالل اليهـودي وال            "وفي ختام بيانه شدد على أن       
  ".بالوصاية الدولية على فلسطين وال باحتالل صليبي جديد

  14/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  جلس االستشاري لحركة فتحب قريع رئيساً للماانتخ .13
فتح بغالبية  «السبت رئيساً للمجلس االستشاري لحركة      -انتخب احمد قريع ليل الجمعة    :  أ ف ب   -رام اهللا   

  .»43 صوتاً من اصل 26
 15 صوتا في مقابـل      26تم انتخاب قريع بغالبية     «: وقال عضو في المجلس االستشاري حضر االجتماع      

 43واضاف ان االجتمـاع حـضره       . »ا، فيما صوت اثنان بورقة بيضاء     صوتاً لمنافسه ابراهيم ابو النج    
  . في المجلس االستشاري للحركة63عضواً من اصل 

وأوضح ان المجلس االستشاري شكل بقرار من المؤتمر العام السادس للحركـة الـذي عقـد فـي آب                   
ستـشارية يـتم    مهام المجلـس ا   « في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وان          2009عام  ) اغسطس(

كما انتخـب    .»تقديمها للجنة المركزية ورئيس الحركة محمود عباس، لكن توصيات المجلس غير ملزمة           
  .أعضاء المجلس محمد الحوراني نائباً ألمين السر، وأبو علي مسعود مقرراً للمجلس

  14/8/2011، الحياة، لندن
  

  حماس تنعى رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين .14
الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية علماء المـسلمين         " حماس" حركة المقاومة اإلسالمية     نعت: غزة

  ).8-12(الجزائريين، الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة 
بالتعزيـة الخالـصة إلـى دولـة        " حماس"تتقدم حركة المقاومة اإلسالمية     : "وقالت في بيان صادر عنها    

وفاة العالمة الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلمـاء المـسلمين            الجزائر الشقيقة حكومة وشعبا ب    
قضاها في خدمة   )  عاما 93(الجزائريين الذي انتقل إلى رحمة اهللا تعالى فجر يوم الجمعة عن عمر يناهز              
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الدعوة والفكر اإلسالمي، ومدافعا عن قضايا وطنه وأمته وعلى رأسها القضية  الفلـسطينية، نـسأل اهللا                 
  ".بحانه أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم عائلته وإخوانه جميل الصبر والسلوانس

  13/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  قضية شاليط بسرائيليين إالسجون التقت محاورين بقيادات عسكرية وسياسية لحماس : حسن يوسف .15
ن يوسف أن لقاءات جماعية  كانت تـتم         كشف النائب عن حركة حماس والقيادي فيها الشيخ حس        : رام اهللا 

داخل سجون االحتالل  بين محاورين اسرائيليين أساسيين في ملف  شاليط وقيادات بارزة لحركة حماس                
  .داخل السجون

وقال يوسف في تصريحات له إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو من عطل صـفقة شـاليط بعـد أن                
  .فه أولمرتوصلت إلى مراحل متقدمة جدا في عهد سل

على أن محاورين صهاينة أساسيين في ملف التبادل اجروا لقاءات جماعية مطولة مـع قيـادات                "وشدد  
  .سياسية وعسكرية فاعلة في الحركة داخل السجون لبحث صفقة شاليط

وأكد أن هذه اللقاءات كانت تتم داخل السجون وبشكل جماعي وال يتم التطـرق فيهـا إلـى التفاصـيل                    
  . المعايير ولم تخرج عن اإلطار العام للوفد المفاوض في الحركة في الخارجكاألسماء أو

  14/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  دة التوجه إلى األمم المتحمن  عدم إمكانية إجبار السلطة الفلسطينية على التراجعيؤكدديوان نتنياهو  .16
 أصدر تقريرا أكد فيه عدم إمكانية إجبار السلطة         إن ديوان نتنياهو  : قالت القناة اإلسرائيلية الثانية   : رام اهللا 

الفلسطينية على التراجع عن قرارها التوجه إلى األمم المتحدة وطلبها ضم فلسطين عضوا كـامال فـي                 
وحسب القناة اإلسرائيلية، فإن التقرير، الذي أعده ديوان رئيس الحكومة، جاء ردا علـى              . الهيئة األممية 

شؤون الخارجية واألمن في الكنيست، التي يرأسها شاؤول موفاز، وانتقـد  تقرير سري صادر عن لجنة ال   
فيه، بشدة، سياسة الحكومة وإخفاقاتها المتكررة في المجال السياسي، قائال إن فشلها فـي بلـورة خطـة                  
للسالم مع الفلسطينيين كان السبب في عدم القدرة على منع السلطة الفلسطينية من التوجـه إلـى األمـم                   

  .المتحدة
 14/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "ال مجال للضعفاء في الشرق األوسط" :ليبرمان .17

وذلك تعبيرا  » ال مجال للضعفاء في الشرق األوسط     «قال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان انه        
 واضـاف . عن رفضه القاطع لتقديم اعتذار لتركيا كون هذا االعتذار اشارة ضعف واعتـراف بالتهمـة              

رئيس وزراء تركيا ال يطلب اعتذارا فقط بل يطالب برفع الحـصار            «ليبرمان في حديث اذاعي أمس ان       
  .»عن غزة

في غضون ذلك ذكرت مصادر في وزارة الخارجية االسرائيلية انه لم يتقرر بعد ما اذا كان سيتم تعيـين     
واشار . لتقاعد نهاية العام الجاري   سفير اسرائيلي جديد في انقرة خلفا للسفير غابي ليفي الذي سيحال الى ا            

  . مسؤولون كبار الى ان وزارة الخارجية بانتظار احتواء تداعيات قضية اسطول الحرية
  14/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  "إسرائيل"في للواقع السياسي غير مدرك نتنياهو : ليفني .18

ان القـرار الفلـسطيني     , اليوم الـسبت  , نيأكدت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليف     : القدس المحتلة 
  .ال يصب في مصلحة إسرائيل, بالتوجه إلى األمم المتحدة لنيل عضوية كاملة في المنظمة الدولية

إن عـدم إدراك    "مـضيفة   , وحملت ليفني رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو مسؤولية اإلخفاق الـسياسي         
رار في المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين التي اجرتها        نتنياهو للواقع السياسي فضال عن رفضه االستم      

  ".حكومة كاديما سيؤدي الى انزالق إسرائيل نحو تقصير سياسي خطير وغير مسبوق
واشارت ليفني الى ان نتنياهو بدال من إقامة دولة فلسطينية من خالل تسوية سياسية قام بفتح المجال امام                  

  .ة بخالف موقف إسرائيلالعالم الى االعتراف بدولة فلسطيني
  14/8/2011، وكالة قدس نت

  
  

  يش اإلسرائيلي يلغم الحدود مع سوريا ألول مرة منذ عشر سنواتجال .19
 شرع جيش االحتالل االسرائيلي، مؤخراً، في زرع ألغام مضادة لألفراد على طول الحدود مع               :وكاالت

  . سوريا في هضبة الجوالن، وذلك ألول مرة منذ عشر سنوات
، أن هذه الخطـوة     2011-8-13اإلسرائيلية العسكرية في عددها الصادر السبت       " بمحانيه"دت مجلة   وأفا

اتخذت في إطار العبر المستخلصة من أحداث ذكرى النكبة األخيـرة واالسـتعدادات الجاريـة تحـسباً                 
  . قادمالحتمال إعالن الفلسطينيين بصورة أحادية الجانب عن قيام دولة فلسطينية مستقلة الشهر ال
 14/8/2011، موقع فلسطين أون الين

 
   جندياً أثناء نومهم15 ضابط بالجيش اإلسرائيلى يعتدى جنسيا على :"معاريف" .20

صادقت قيادة الجيش اإلسرائيلى مساء أمس الجمعة، على طلب استقالة تقدم بـه ضـابط          : القدس المحتلة 
ى الجيش اإلسرائيلى، فى أعقاب تحقيـق       إسرائيلى برتبة نقيب، وبمنصب قائد سرية فى وحدة المظلين ف         

  . جنديا إسرائيلياً أثناء نومهم15للشرطة اإلسرائيلية كشفت تورطه فى أعمال اعتداء جنسى ضد 
اإلسرائيلية إن الشرطة تلقت العديد من الشكاوى من قبل الجنود اإلسـرائيليين            " معاريف"وقالت صحيفة   

 قيام الضابط اإلسرائيلى باستغالل فتـرة عـودة الجنـود           الذين يعملون ضمن سرية الضابط المتهم، تفيد      
اإلسرائيليين من التدريب والذهاب إلى النوم منهكين، لالعتداء عليهم جنسياً ، وفى أعقاب التحقيـق مـع                 
الضابط اإلسرائيلى قررت الشرطة اإلسرائيلية فصله من الخدمة العسكرية، تمهيداً لتقديم الئحـة اتهـام               

  .ضده
 14/8/2011، خباريةوكالة سما اإل

  
  عشرات اآلالف شاركوا في تظاهرات ضد الغالء: "إسرائيل" .21

شارك عشرات اآلالف في تظاهرات جديدة في اسرائيل بعد انتهاء العطلة اليهوديـة مـع               : )و ص ف  (
مغيب شمس السبت شملت مدنا اخرى غير تل ابيب والقدس، بعد دعوة اقطـاب الحركـة االحتجاجيـة                  

  .قل تحركهم الى مدن اخرى احتجاجا على غالء المعيشةالمتظاهرين الى ن
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 . الف شخص في انحاء مختلفة مـن الـبالد         50 احتشد زهاء    21,00وقالت الشرطة انه بحلول الساعة      
واعرب زعماء الحركة االحتجاجية عن املهم في ان يفوق العدد هذه المرة عدد المشاركين في تظاهرات                

 الف في تل ابيب ومدن اخرى حيث دعـوا الـى            300ى اكثر من    السبت الماضي الذين وصل عددهم ال     
  ". دولة الرفاه"العدالة االجتماعية والى

  14/8/2011النهار، بيروت
  

   ألف دوالر تبرعات لمنكوبي الصومال  17غزة تجمع  .22
 ألف دوالر كتبرعات من سكان قطاع غزة 17جمع مكتب اتحاد األطباء العرب في غزة مبلغ : القدس

وأكد رئيس اتحاد . ن للمنكوبين في الصومال في حملة مستمرة منذ حلول شهر رمضانالمحاصري
يدا بيد لننقذ أطفال .. من غزة إلى الصومال"األطباء العرب بغزة عبد الرحمن الحداد امس أن حملة 

ة نسير في حمل"وقال الحداد . التي أطلقتها اللجنة اإلغاثية في االتحاد تسير بشكل ايجابي" الصومال
 17منظمة لجمع عدد أكبر من التبرعات، ومنذ بدء الحملة في الثاني من شهر رمضان المبارك تم جمع 

األهداف السياسية للحملة معنوية أكثر مما هي مادية، وهي أن غزة "ألف دوالر، وأشار إلى أن 
ذا له أثر في المحاصرة الجريحة تشارك غيرها من الدول العربية واإلسالمية مشاكلهم ومعاناتهم، وه

  ".أهل غزة بأن يشعروا بمشاركتهم لغيرهم كما شاركهم غيرهم في الحرب على القطاع
واعتبر الحداد ان الحملة أثرت في العالم الخارجي ألنها تشعر أي مواطن عربي بالخجل كون غزة 

كة من غزة تشارك رغم كل ما تعانيه، إضافة إلى تأثيرها في المنكوبين بالصومال في أن قيمة المشار
  . تتميز عن المشاركة من مكان آخر

  14/8/2011، الدستور، عمان
  

  مواجهات بين قوات االحتالل وشبان بلدة سلوان .23
اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل اإلسرائيلي وشبان مقدسيين في ساعات متأخرة من : القدس

هوي بقرية سلوان جنوب المسجد االقصى في حي بطن ال" يوناتان"ليل يوم السبت بالقرب من مستوطنة 
وقالت مراسلتنا في القدس المحتلة إن قوة من شرطة االحتالل قامت بجولة استفزازية بالقرب  .المبارك

من مدرسة سلوان للبنات وسط اطالق قنابل غاز مسيلة للدموع، بينما رد الشبان المقدسيين على الجنود 
  .برشق الحجارة

للوزه الكائن في سلوان في فترة ساعات الهدوء بقوة المستعربين وهم متخفين وتفاجئ أهالي حي عين ا
هذه المرة بسيارة جيب تابعة لحراس المستوطنين، حيث قامت بمحاولة اعتقال أطفال أثناء اللهو، إال أن 

  .السكان أفشلوا هذه العملية ورد الشبان على تلك المحاولة بالمفرقعات النارية
وقد قامت , حالة توتر واستفزاز من قبل حراس المستوطنين والقوات المرافقة لهم وتشهد سلوان اآلن 

ثمانية عشر عاماً أثناء توجهه لمنزله الكائن في عين " أحمد الحرباوي "قوات المستعربين باعتقال الشاب 
  .اللوزه

  14/8/2011، وكالة قدس نت
  

  ونرواألهيئة رقابية فلسطينية على أداء " أونروا ووتش" .24
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أعلنت فصائل فلسطينية ولجان شعبية وشخصيات أكاديمية واعتبارية ومستقلة، أمس، تأسيس هيئة : غزة
وقال أمين . ”أونروا“لمراقبة عمل وخدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ” أونروا ووتش“

” أونروا“أداء مهمة هذه الهيئة هي مراقبة “سر الهيئة عصام عدوان خالل مؤتمر صحفي في غزة، إن 
وأوضح أن المقر الرئيس . ”وتنفيذها للمهام التي أوكلتها لها األمم المتحدة، بما يحفظ حقوق الالجئين

الخمس في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا ” أونروا“للهيئة في غزة، وستغطي مناطق عمليات 
  .واألردن

  14/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  نائل البرغوثي   عميد األسرىتلفزيون فلسطين يزيل صورة .25
قال مركز أحرار ولدنا لألسرى السبت إن مدير تلفزيون فلسطين أحمد حزوري أعطى قرارا : رام اهللا

بمنع وضع صورة عميد األسرى نائل البرغوثي على شاشة تلفزيون فلسطين في برنامج ألجلكم والذي 
إن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الخميس : ونقل المركز عن مصدر خاص قوله .تقدمه المذيعة منال سيف

الماضي أثناء بث برنامج ألجلكم والذي كان من المعتاد دائما وخالل بث حلقاته أن يضع صورة األسير 
  .وأشار المركز إلى أن هذا يؤكد صحة أقوال المصدر .البرغوثي فلم تظهر الصورة مطلقًا

قوله من هو نائل البرغوثي لتضع صورته في حزوري علق على هذه الخطوة ب"وبحسب المصدر فإن 
برنامج ألجلكم وأعطى قراره بعدم وضع صورة أقدم أسير في سجون االحتالل والذي أمضى على 

  ". سنة35اعتقاله أكثر من 
يشار إلى برنامج ألجلكم كان يضع صورة عميد األسرى طيلة فترة بثه تضامنًا ووقوفًا إلى جانب 

  .األسير البرغوثي من رمزية في حياة األسير الفلسطينياألسرى لما تمثله شخصية 
  13/8/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 

   
   يفرض عقوبات على أسرى جلبوع والنقب اإلسرائيلياالحتالل .26

أعلن نادي األسير أن سلطات االحتالل فرضت عقوبات على األسرى الفلسطينيين في سجني النقب : غزة
ي النادي ان إدارة سجن جلبوع أبلغت األسرى بمنع إخراج أي شيء لذويهم في أثناء وأكد محام. وجلبوع

وخالل زيارته لسجن جلبوع قابل عدد من المعتقلين الذين اشتكوا من . الزيارة وكذلك منع إدخال الكتب
  .تدهور أوضاعهم وتصعيد إدارة السجون من إجراءاتها بحقهم

» مالبس الشباس البني« النقب بأن إدارته فرضت على األسرى أكد محامي النادي وخالل زيارة لسجنو
  .على جميع األسرى بحجة أنه قرار سياسي

  14/8/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

   "لن ندخل الخيام اليهودية": 48فلسطينيو الـ  .27
 نضالهم لمواجهة سياسات التمييز ومن أجل األرض 1948يصعد فلسطينيو المناطق المحتلة عام : القدس

وقررت لجنة المتابعة العليا لشؤون . المسكن بمعزل عن االحتجاجات اليهودية على الغالء وأزمة السكنو
 في اجتماعها، أمس، إقامة لجان شعبية في كل قرية ومدينة عربية وتشكيل لجنة شعبية 48فلسطينيي ال

إيصال وأجمع المشاركون على ضرورة . قطرية واحدة تخوض النضال من أجل األرض والمسكن
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محمد زيدان إن فلسطينيي ” المتابعة العليا“وقال رئيس . صوت فلسطينيي الداخل إلى الحكومة اإلسرائيلية
، ألن ظروفهم تختلف عن حركة االحتجاج ”الداخل لن يضعوا بيضهم في سلة المتظاهرين اليهود

  .”لن ندخل الخيام اليهودية“اليهودي وتابع 
  14/8/2011، الخليج، الشارقة

  
   بوقف إجراءات التحكيم الدولي بعد توقف إمدادات الغاز لها"إسرائيل"مصر تطالب  .28

ناقش مسؤولون بالخارجية المصرية ملف إعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل، خالل :  إيمان علي- القاهرة
 مصر مباحثاتهم مع عاموس جلعاد رئيس الهيئة األمنية والسياسية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية، الذي زار

يوم االثنين الماضي، لبحث قضايا الغاز واألسرى وتأمين الحدود، وتأتي الزيارة وسط سخط شعبي هائل 
من اإلسرائيليين على حكومتهم نتيجة توقف إمدادات الغاز المصري، وهو األمر الذي دفع بأسعار 

  .الكهرباء هناك إلى االرتفاع
إن جلعاد نقل استياء الحكومة اإلسرائيلية »  األوسطالشرق«وقالت مصادر بوزارة الخارجية المصرية لـ

من استهداف التفجيرات بشكل متعمد لألنبوب الذي يمد إسرائيل بالغاز، وإن هناك قلقا من استمرار تلك 
العمليات على الحدود بين مصر وإسرائيل، في حين ألقى الجانب المصري اللوم على الحكومة 

م الدولي وطلبوا منها التراجع عن تلك الخطوة، ألنه ال يمكن استئناف اإلسرائيلية التجاهها إلى التحكي
على حد قول المصادر، التي أكدت أيضا أن هذا اللقاء لم يتوصل إلى » لي الذراع«المفاوضات بطريقة 

  .أي نتائج تخص هذا الملف، كما لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن إعادة ضخ الغاز مرة أخرى
  14/8/2011،  لندنالشرق األوسط،

  
  فلسطينالقدس الشرقية عاصمة و 67مصر تدعم حل دولتين على اساس حدود : وزير خارجية مصر .29

 وحدة استيطانية 1600انتقدت مصر موافقة الحكومة االسرائيلية على بناء :  نادية سعد الدين–عمان 
تئناف محادثات سالم جديدة مع امام اس" عقبة كبيرة"جديدة في القدس الشرقية المحتلة ووصفت ذلك بانه 

  .الفلسطينيين
قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو في برلين حيث يقوم باول زيارة اوروبية له منذ توليه و

  ".ال يمكن ان نقبل بهذا وندينه بشكل قاطع"منصبه الشهر الماضي 
يل هذا المسار عقبة كبيرة هذه المستوطنات غير شرعية وتنتهك القانون الدولي واتخاذ إسرائ"واضاف ان 

الحل القائم على دولتين على اساس حدود "، مشيرا الى ان مصر تدعم "امام المفاوضات مع الفلسطينيين
  )".للفلسطينيين( على ان تكون القدس الشرقية عاصمة 1967

  14/8/2011، الغد، عمان
  

   التركيةتنطلق للصومال بالمساعدات" غزة "سفينة  .30
إرسال سفينة معونات إنسانية إلى ) HH?(ية اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية التركيةتستعد جمع: انقرة

  . آالف طن من المواد الغذائية األساسية والمستلزمات الطبية3الصومال محملة بـ 
والتي كانت " غزة"وبحسب بيان صادر عن هيئة اإلغاثة فإن سفينة المساعدات اإلنسانية التركية واسمها 

المقرر توجهها إلى غزة ضمن أسطول الحرية الثاني لكسر الحصار المفروض عليها، احدى السفن 
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ستنطلق اليوم األحد من مدينة إسطنبول متوجهة إلى ميناء مرسين لتحميل معونات إنسانية إضافية ومنها 
  .ويتوقع وصول السفينة الى الصومال في غضون إسبوعين .إلى الصومال عبر قناة السويس

  13/8/2011، لسطينالرسالة، ف
  

  بن زايد توزع آالف الطرود الغذائية على المخيمات الفلسطينية بالضفة خليفةمؤسسة " .31
تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية تنفيذ برنامجها الرمضاني في مدن : وام

 آالف الطرود الغذائية على وتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج بتوزيع .ومخيمات الضفة الغربية
  .العائالت الفلسطينية األشد فقراً

وقال مروان أبوهيكل رئيس قسم برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية التابع لوكالة غوث وتشغيل 
التي تشرف على تنفيذ البرنامج، إنه تم في المرحلة الثانية من البرنامج ” االونروا“الالجئين الفلسطينيين 

  . مخيما19ًلمؤسسة خليفة توزيع الطرود الغذائية التي تحتوي على اللحوم الطازجة في الرمضاني 
   كجم من اللحوم 200 طرداً غذائياً بمعدل سبعة آالف و880وأوضح أنه تم في هذه الجولة توزيع ألفين و

  
لحوم على  كجم من ال100 شخصاً بشكل مباشر، إضافة إلى توزيع ما يعادل 280 ألفاً و17استفاد منها 

  .األطفال األيتام الذين يعيشون في قرية األطفال بمدينة بيت لحم
  14/8/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
   فى زيارة لتعزيز العالقات العسكرية "إسرائيل"ـرئيس أركان الجيش الصينى يتوجه ل .32

الثنين فى  يتوجه الجنرال تشين بينج ده رئيس األركان للجيش الصينى إلى إسرائيل بعد غد ا:القدس
  .زيارة تلبية لدعوة نظيره اإلسرائيلى بينى جانتس

 اإلسرائيلية الصينية تتركز فى نقل التكنولوجيا -وكشفت مصادر صينية عن أن العالقات العسكرية 
الغربية للصين، وبما أن الزيارة لرئيس األركان فهى قد تهدف إلى نقل التقنية اإلسرائيلية الحديثة 

لصين تحتاج لتقنية قاذفة صواريخ لتركيبها على حاملة الطائرات الصينية الجديدة للصين، خاصة وأن ا
  .التى طورتها الصين مؤخرا بعد شراءها من أوكرانيا، حتى تكتمل منظومة الصين الدفاعية

وأضافت المصادر أن إسرائيل تعلق أهمية كبيرة على العالقات مع الصين نظرا للدور الذى تقوم به فى 
من الدولي، إضافة إلى المحاولة اإلسرائلية تحرى ما تردد من ادعاءات بشأن تزويد الصين مجلس األ

  .إليران بالتكنولوجيا ومكونات الصوراريخ من كوريا الشمالية
 -  عاما، إال أن التبادالت الدفاعية الصينية 18وعلى الرغم من حظر بيع األسلحة للصين الذى دام 

فى مايو من هذا العام جاءت زيارة األدميرال وو شنغلى قائد القوات اإلسرايلية الزالت مستمرة، ف
البحرية الصينية إلى إسرائيل والتقى بوزير الدفاع اإلسرائيلى إيهود بارك ونظيره اإلسرائيلى إليعازر 

 قام عدد من جنراالت الجيش اإلسرائيلى بزيارة بما فيهم قائد الجبهة األمامية 2010موران ، وفى عام 
  .خابرات العسكرية اإلسرائيليةللم

وعلى الرغم من تقليص حجم التجارة العسكرية بين الصين وإسرائيل إال أن حجم التبادل التجارى بين 
ونقلت بعض المصادر اإلعالمية عن أفروم . مليار دوالر أمريكى حتى اآلن6ر7البلدين وصل إلى 

اإلستقرار فى سوريا سيغير استراتيجية الصين إيريك مدير المعهد الصينى اإلسرائيلى اعتقاده أن عدم 
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فى الشرق األوسط، خاصة وأن العوامل األكثر أهمية فى تحريك السياسة الخارجية الصينية هى النفط 
وتأمين مصادره فى المنطقة وزيارة رئيس األركان الحالية إلسرائيل تعكس الرغبة الصينية الستخدام 

  . وأوروبا بدال من سوريا الغير مستقرةإسرائيل كبوابة لحوض البحر المتوسط
  13/8/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  إلى غزة" شريان الحياة"بدء االستعدادات إلطالق أكبر قوافل  .33

البريطانية، جميع أحرار العالم إلى المشاركة في قافلة لكسر الحصار " تحيا فلسطين"دعت منظمة : لندن
  ).2011( وستنطلق قبل نهاية العام الجاري عن قطاع غزة، قالت إنها ستكون األضخم،

، إن القافلة التضامنية ستكون األكبر منذ )8-13(وقالت المنظمة على موقعها الرسمي، اليوم السبت 
انطالق حركة التضامن الدولية مع قطاع غزة المحاصر منذ خمس سنوات، وأنها ستتميز بمشاركة 

  .مصرية كبيرة
صية إلى جانب المساهمة في جمع تبرعات نقدية وعينية للقافلة، التي من ووجهت الدعوة للمشاركة الشخ

القادم، لتوفير المستلزمات الطبية ) ديسمبر(المتوقع أن تنطلق في السابع والعشرين من كانون أول 
  .الحساسة التي يفتقر إليها القطاع المحاصر للسنة الخامسة على التوالي

الديموقراطية في مصر سيلعب دورا في إنهاء الحصار، وأضافت وأكّدت المنظمة أن تصاعد األجواء 
من أجل تجنيب مليون ) تحيا فلسطين(حيث ستشارك منظمات مدنية مصرية بالعمل المشترك مع "

  ".ونصف المليون إنسانًا فلسطينيا في غزة سنة أخرى من المعاناة داخل أكبر سجن في العالم
  13/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  !حصار مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان؟" مشاريع"متى تتوقف  .34

يعيش الالجئون الفلسطينيون في لبنان حصار جديدا، وكـأن         : محرر الشؤون العربية والدولية   / االستقالل
معاناتهم الممتدة منذ اللجوء لهذه اللحظة ال تكفيهم، وكأن المأساة والجرح النـازف والتـضييق والخنـق            

هـذا  .. لمنع من أدنى مقتضيات الحياة والبناء والمعيشة ال يكفيهم، ففكر البعض في مزيد من التضييق              وا
مجددا بعدما جرى سحبه أخيرا مـن مجلـس         " حصار المخيمات "ما توعد به تيار لبناني بطرح مشروع        

ـ         ـ "الغبن  " قوننة"الوزراء إزاء تجاذبات داخلية ومعارضة فلسطينية باعتباره مدخال ل انتهـاك  " رعنةوش
  .حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان

، هادفا من   "الضبط الداخلي "و" األمن الوطني "وتنقل الفريق المناهض للحقوق في تبرير فعلته بين ذريعتي          
 إحـراز   -ليصبح نافذ المفعول عند الموافقة    -عرض المشروع مرة أخرى أمام مجلسي الوزراء والنواب         

  ".لقرار العمل"العام الماضي صيغة مجزوءة انتصار جديد بعدما أخرج 
ورأت تلك القوى في السجال الحقوقي الدائر بالساحة اللبنانية تحريضا على الوجود الفلـسطيني وإثـارة                
لمشاعر الكراهية ضده بين صفوف اللبنانيين، موجهة رسالة تحذير من ثورة داخـل المخيمـات ضـد                 

ياغة مذكرة احتجاج سترفع إلى رئيسي الحكومة نجيـب         فضال عن ص  "الحكومة في حال نفاذ المشروع،      
  ".ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري
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الءات العمـل  "إضافية إلى سلسلة " الء"وزاد مشروع وزارتي الداخلية والدفاع أمام الالجئين الفلسطينيين         
خيمـات  عبر إحكام قبضة الحصار علـى الم      " والتملك والميراث والتأمين الصحي والضمان االجتماعي     

  . الفلسطينية بتشديد حركة التنقل داخلها وتحديد المخارج ومنع البناء وفق شروط
تقليص عدد المداخل الرئيسة والفرعية إلى المخيمات وإقفال المداخل التـي يمكـن             "ونصت فقراته على    

". اراتاالستغناء عنها بواسطة بلوكات من اإلسمنت بحيث تبقى سالكة للمشاة فقط بدون اآلليـات والـسي               
طلبات وكالـة   (وتضمن منع البناء في المخيمات بدون ترخيص قانوني وإخضاع إدخال مواد البناء إليها              

ومتابعة ) قيادة الجيش (بعد أخذ رأي وزارة الدفاع الوطني       ) الحكومة(لموافقة السلطة السياسية    ) األونروا
  . وقوى األمن الداخليومراقبة لتنفيذ مشاريع الوكالة داخلها من جانب الجيش اللبناني

: قيادات فلسطينية إسالمية لم تخف مخاوفها ومعاناتها، وقالت بكل وضوح في تصريحات صحفية عديدة             
هناك قوى وشخصيات لبنانية تحمل نظرة عنصرية اتجاه الفلسطينيين، وتريد تهجيرهم خارج األراضي             "

أما الجميع فيعلم أن قـضية      ". رج القانون اللبنانية بأي طريقة في حين يتعامل آخرون معهم باعتبارهم خا         
، وهم متمـسكون    1948الالجئين الفلسطينيين سياسية وناتجة عن واقع التهجير القسري الصهيوني العام           

.. بحقوقهم في العودة ورفض التوطين، فهل إثبات تمسكهم يقتضي أن يعيشوا هذه المعاناة وتلك المأساة؟              
  .. لحين عودتهم؟أليس من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة

المالحظ أن العقلية االنعزالية واالنطوائية والمغلقة هي المسؤولة عن إثارة مشاعر الحقد والكراهية ضـد               
الفلسطينيين، وهي العقلية التي يحتكم إليها قرار الحصار العنصري بحق الالجئـين الفلـسطينيين تحـت      

وغيرها من ذرائـع وهميـة ال صـحة وال          .. ذريعة الخطر الديمغرافي والتهجير وذريعة سحب السالح      
  .أساس لها

وإزاء المشروع المقترح فإنه يتوجب على الالجئين الفلسطينيين تدبر أمورهم بعدما تضاعف عددهم من              
 بفعل النمو الطبيعي مقابل تناقص عدد المخيمـات         -2010عام  - ألفا   430 إلى   -1948عام  - ألفا   120
  . مخيما بعد تدمير خمسة منها12إلى 

 مـن قـانون الـضمان       9 من قانون العمل اللبناني والمادة       59ولم تغير من واقع الحال تعديالت المادة        
من العام الماضـي، حيـث      ) أغسطس( آب   17االجتماعي التي وافق عليها المجلس النيابي اللبناني في         

  .زئياتأفرغت معادلة التوازنات والتسويات الداخلية الحقوق من مضامينها واختزلتها في الج
ورغم الضجة المصاحبة للقرار بغية تصويره منجزا سيحد من معاناة الالجئين غير أن الواقع المر الذي                
يرزحون تحت وطأته منذ عقود ليس مرشحا للتغير، حيث أفسح القرار العمـل فـي قطاعـات كانـت                   

ع للحكومة ولمؤسسات    باستثناء العمل في القطاع العام التاب      - مهنة 74بلغت  -محظورة عليهم في السابق     
حيـث تـشترط نقاباتهـا وقوانينهـا        ... الدولة إضافة إلى المهن الحرة وهي الطب والهندسة والمحاماة        
  .االنتساب إليها لمزاولة المهنة، وهو أمر ممنوع على الفلسطيني

فيما بقي حق التملك والتوريث والضمان الصحي واالجتماعي واألمومة والطفولة خارج نطاق البحـث،              
 ألف الجئ مسجلين لدى الوكالة متعطلين عن العمل فيما يعاني زهاء            480من قرابة   % 56بحيث سيبقى   

منهم يفتقدون األمن الغذائي،    % 63منهم من الفقر المدقع، وفيما       % 7,9 ألف الجئ من الفقر مقابل       160
  ).األونروا(من الفلسطينيين فقط حملة شهادات جامعية وفق معطيات  % 6و
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الجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى فهم غير قادرين على اكتـساب              وألن ال 
 آالف فلسطيني   5الحقوق نفسها التي يتمتع بها األجانب الذين يعيشون ويعملون فيها في حين يوجد زهاء               

  .فاقدون لألوراق الثبوتية بما يزيد وضعهم سوءا
 سبب تردي الوضع الفلسطيني في لبنان إلى عزلهم بمـا ال            -حديثةفي دراسة   -) األونروا(وقد أرجعت   

إضافة إلى إقفال أسواق العمل في وجـوههم، وحرمـانهم مـن            "يسمح لهم باالنخراط في الحياة المدنية،       
  ".الضمان الصحي وحق التملك

 والجوار،  تلك عينة مما يحاك من مشاريع حصار تستهدف الالجئين الفلسطينيين في أحد أهم دول الطوق              
وال ندري متى تتوقف معاناة هؤالء؟، ومتى يصبح من حقهم العيش بحياة كريمة محترمة تليق بإنسانيتهم                

هل يقتضي التمسك بحق العودة ورفض التوطين أن يعيش اإلنسان في أكواخ القـصدير              .. وبحضارتنا؟
نحن نحيا زمـن التغييـر      .. وأن يعيش اللجوء والمأساة بكل التفاصيل واللحظات حتى يتذكر بأنه الجئ؟          

فهل يدرك القائمون على مشاريع الحصار والتضييق أن اإلنـسان          .. وزمن الثورة وزمن الحياة والحرية    
  !..كرامة؟، وإذا ديست حتما سينفجر؟

  11/8/2011، صحيفة االستقالل االسبوعية
  
  

  أولويات غربية للتعامل مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .35
  عدنان أبو عامر

ال تزال القوة التقليدية التي لها الغلبة في المنطقة، فلن يستمر الواقع على هذه الحال               ) إسرائيل(ئن كانت   ل
إذا ألقت مصر واألردن بثقلهما العسكري في موازين تحالف عريض معاد لها، طالما أنها ال تواجـه أي                  

تين بمعاهدات السالم، وال يزال العديد من       تهديد جدي لتفوقها العسكري التقليدي الحاسم إذا ما بقيتا متمسكَ         
سيوفّر المادة الالحمة المثالية لالنقسام العربي      ) إسرائيل(المراقبين يعتقدون أن صراعاً واسع النطاق مع        

  . والفلسطيني، وإذا لم يكن هذا السيناريو وارداً، فهو ليس خيالياً أيضاً
 صنع القرار في الواليات المتحدة واالتحـاد األوروبـي          وإذا وضعنا السيناريو األسوأ جانباً، ترى دوائر      

متابعة أولويات خمسة في تعاملهما مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في المستقبل القريب، على النحـو               
  : التالي

وتتضمن نواحيه كافة القضايا المتعلقـة بالوضـع النهـائي،          :  ضمان انسجام مواقفهما من الصراع     -1
لمدى تجاه حماس، والتصويت المحتمل على قرار ينص علـى االعتـراف بدولـة              والسياسات قصيرة ا  

فلسطينية في األمم المتحدة، وهنا يواجه الموقفُ األميركي الحالي معضلة، فقد سعى الرئيس أوباما بنشاط               
من بداية واليته للتوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي يراه حجر زاوية في ضمان المصالح األميركيـة                

-نتنيـاهو "عديدة مع   " مناوشات"خرى في المنطقة، خاصة بناء تكتل عربي واسع يواجه إيران، وبعد            األ
  . ، تبين فشل مقاربته في الضغط عليهما النتزاع تنازالت كبيرة"ليبرمان

حيث يتّسم الوضع في الضفة الغربية بالهدوء نسبياً، وقطاع غـزة لـم             :  تالفي تجدد أعمال التصعيد    -2
، "الـسالم "اً مفتوحة منذ أكثر من سنتين، لذلك، يتربع على قمة األولويات المحافظة على هـذا      يشهد حرب 

وتالفي التصعيد إذا وقعت حوادث ثانوية، أياً تكن الخالفات السياسية المتفاقمة بـين طرفـي الـصراع،               
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شكالت األخرى  وينبغي للغرب السعي في الوقت عينه السعي لفصل القضية الفلسطينية عن العديد من الم             
  . في المنطقة

أبلت السلطة في الضفة الغربية بالء حسناً بعيداً عن أنظار الـرأي            :  المحافظة على إنجازات السلطة    -3
العام في السنين القليلة األخيرة، فقد حولت الميليشيات المتناحرة والمدججة باألسلحة إلـى قـوة أمنيـة                 

ة، ويشارك المنسق اإلسـرائيلي للنـشاطات الحكوميـة        مركزية، وأصبحت حجر الزاوية في دولة نظامي      
بفاعلية في ذلك، وفي هذا السياق، تم تفكيك الهياكل العسكرية لحركة حماس، وإلقاء العديد من مـسلّحيها                 
في السجون، وتمكن جهاز الشرطة من خفض عدد الجرائم المميتة والخصومات فـي المنطقـة بدرجـة            

ية اإلسرائيلية واسعة النطاق أضحت شيئاً من الماضـي، كمـا أنهـا             كبيرة، ويبدو أن التوغالت العسكر    
، ويرى أن اندالع    )إسرائيل(نصحت الشعب مرة تلو األخرى بعدم اللجوء للعنف مجدداً في صراعه مع             

  . انتفاضة ثالثة سيجلب كارثة، ولذلك ُأبقيت الضفة خارج حرب غزة
 على الغرب اتخاذ موقف على المدى القصير حيال مـا           يتعين:  نبذ حماس للعنفَ باعتباره مسألة مبدأ      -4

ينبغي فعله تجاه حكومة انتقالية فلسطينية إذا ضمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، أعضاء في حمـاس،                 
التي لم تف إلى اآلن بشروط اللجنة الرباعية، وهذا ال يمنع االتصال بها، وإن يكن الشروع فـي حـوار                    

مسألة أخرى، حيث تواجه الدول الغربية مشكلة عويـصة هنـا، فـإذا             مباشر معها على مستوى رسمي      
رفضت التعامل مع الحكومة الجديدة، وهو ما يلح رئيس الوزراء اإلسرائيلي على فعله، فإنهـا تخـاطر                 
باستعداء عباس وشعبه، وإذا تعاملت معها لتخلّي حماس عن موقفها بالتدريج، ربما ترتكب الخطأ الـذي                

، فقد ساندت الوالياتُ المتحدة واالتحاد األوروبي آنذاك مشاركة حماس في انتخابات            2006ارتكبته سنة   
المجلس التشريعي، على أمل يائس بأن تلين مواقفها حالما تنخرط في المؤسسات الرسمية، والواضح أن               

ـ               م تحقـق   االتصاالت غير الرسمية الكثيرة التي جرت بين قيادتها والعديد من المبعوثين األوروبيـين، ل
  . نجاحاً

بحاجـة لفهـم   ) إسرائيل(بناء على ما تقدم، يتضح أن    : بحتمية إقامة دولة فلسطينية   ) إسرائيل( تذكير   -5
حقائق زمانها، فربما تضع عراقيل في طريق عملية سلمية جادة، لكنهـا ال تـستطيع وقـف التطـور                   

م المتحدة لطـرح خطتـه الخاصـة        التدريجي للدولة الفلسطينية، ومن شبه المؤكد أن يتوجه عباس لألم         
تالفي منح أغلبية كبيـرة موافقـة       ) إسرائيل(باالستقالل دون التوصل إلى اتفاق مسبق، وليس باستطاعة         

على دولة فلسطينية، مما سيرفع مستوى شرعية التطلعات الفلسطينية، ولئن لم يتضح بعد إن كانت الدول                
سعها جعل هذا الخيار وسيلة بديلة لتلقين تـل أبيـب           الغربية ستصوت لصالح االعتراف بالدولة، ففي و      

  .درساً
  13/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  تبشّر بانفجار" عدالة" .36

  فايز رشيد
ليست القضية أزمة مساكن فقـط  . هذا هو واقع الحال في الدولة الصهيونية    . ” إسرائيل”أزمة تعصف ب  

يكون لها تداعياتها السياسية الملموسة، سواء علـى        إنها أزمة اقتصادية اجتماعية عامة، وبالضرورة س      . 
إنها أزمة بنيوية تطال مجمـل النظـام        . أو على صعيد الصراع العربي الصهيوني       ” اإلسرائيلي“الداخل  

  .، وربما تؤدي إلى انفراط عقد االئتالف الحكومي القائم بزعامة نتنياهو”اإلسرائيلي“السياسي 
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 ألف متظاهر إلى الشوارع في تل أبيـب، ومـدن أخـرى             300 من   لقد بلغت االحتجاجات بخروج أكثر    
  .”العدالة االجتماعية”مطالبين ب

منذ أكثر  “: وقالت” الثورة اإلسرائيلية ”ب)  أغسطس الحالي  8االثنين  (عنونت افتتاحيتها   ” هآرتس“صحيفة  
تماعي لم نر مثلهـا     أمام موجات من االحتجاج االج    ” إسرائيل“من ثالثة أسابيع يهتز المجتمع والدولة في        

استعراض القـوة هـذا   : واستطردت. . . أبداً قبل ذلك، فاالحتجاجات بلغت أوجها في مظاهرة تل أبيب           
  .”بعيد على ما يبدو من نهايته حتى اآلن

التي نشهد فيها مثل هذه االحتجاجات العالية ضد النظام السياسي، التـي            ” إسرائيل“إنها المرة األولى في     
شارع استيقظ فجأة، بعد سنوات طويلة من الهدوء، واالنغماس في ما تحـاول الحكومـات               تبدو، وكأن ال  
   وتداعيات ذلك، مع أن طبيعـة      ” العداء للفلسطينيين والعرب  “إليه، مثل شعار    ” اإلسرائيليين“المتعاقبة جر

والعـدوان  كان بالضرورة سيؤدي إلى مثل هذه االحتجاجات، فسياسة االستيطان          ” اإلسرائيلي“االقتصاد  
عـاجزاً عـن    ” اإلسـرائيلي “وشن الحروب والتسلح وغيرها، بحاجة إلى ميزانية كبيرة، يقف االقتصاد           

فإن “األستاذ في جامعة بئر السبع أرييه أرنون        ” اإلسرائيلي“توفيرها بشكل دائم، فوفقاً للخبير االقتصادي       
وهو المبلغ الالزم ألجراء اإلصالح،     عاجزة عن توفير مبلغ ستة مليارات يورو،        ” إسرائيل“الحكومة في   

كما أن مفاهيم رئيس الوزراء االقتصادية، متطرفة، فهو مؤيد للخصخصة الزائدة ومحافظ علـى إيمانـه       
  .”األعمى بفضائل السوق

زيـادة أسـعار    ” اإلسـرائيلية “بدالً من القيام بإصالحات وتلبية مطالب المحتجين، أعلنت وزارة المالية           
خـصوصاً بـسبب    % 9 .3، وقال الناطق باسم الوزارة إن سعر الكهرباء ارتفـع           %10الكهرباء بنسبة   

شهدت في الـسنتين  ” إسرائيل“ومن المعروف أن . انقطاع شحنات الغاز المصري إلى محطات الكهرباء  
األخيرتين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع، األمر الذي أدى إلى إصدار جمعية حماية المستهلك قـراراً                

من المعروف أيضاً أن إضرابات كثيرة تجتـاح الدولـة          . بمقاطعة الكثير من السلع   ” اإلسرائيليين“لب  يطا
الصهيونية من قطاعات مختلفة ومعظمها يطالب برفع األجور في ظل االرتفاعات الحادة فـي األسـعار                

  .كاألطباء والكثيرين من القطاعات العاملة األخرى
االقتصادية، قال المتحدث باسم الكنيـست      -هذه االحتجاجات االجتماعية  وكدليل على التفاعالت السياسية ل    

إنه سيتم استدعاء النواب للبرلمان األسبوع المقبل، لعقد جلسة خاصة فـي أعقـاب موجـة                : يوتام باكير 
االضطرابات، وأن الجلسة مقرر لها مناقشة ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص عـدد المـساكن المتـوفرة                

  .ار معقولة، وإضراب األطباء في المستشفيات، احتجاجاً على أوضاعهم الوظيفيةللمواطنين بأسع
يحاولون حصر االحتجاجات، في مسألة غالء أسعار وأجور الـسكن، وهـذا            ” اإلسرائيليون“السياسيون  

جانب من الحقيقة وليس كلها، فهناك أزمات على صعيد األجور لألطباء ولقطاعـات أخـرى مختلفـة،                 
يضاً في ميزانية التعليم، وأزمة في ميزانية مختلـف أنـواع التأمينـات، كالتـأمين علـى          وتوجد أزمة أ  

الحالية وعلى ضوء وجود األزمات المتعددة      ” اإلسرائيلية“الحكومة  .الشيخوخة، والتأمين الصحي وغيرها     
اع الذي  تقطع من ميزانية أحد القطاعات لتسد ثغرة في قطاع آخر، غير مدركة أنها فتحت ثغرة في القط                

  .تم اقتطاع جزء من ميزانيته، وهكذا دواليك
رفـع أسـعار    : يتمثل في ” إسرائيل”جزء من معالجة الحكومة الحالية لألزمة االقتصادية التي تعصف ب         

. السلع والخدمات الحياتية، وهذا ما أدى إلى االحتجاجات الحالية، المرشحة للتفـاقم ولـيس لالنحـسار                 
أغدقت على األحزاب الدينية واليمينية الفاشية المليارات من        ” إسرائيلية“مة  حكومة نتنياهو هي أكثر حكو    
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الشواكل، وذلك من أجل ضمان وجودها في االئتالف الحكومي الحـالي، وبـالرغم مـن االحتجاجـات                 
واألزمة االقتصادية لم تجرؤ حكومة نتنياهو على التقليل من األموال المقدمـة لهـذه األحـزاب، التـي                  

  .لحكومة بعد استجابة رئيس الوزراء لكل اشتراطاتها االجتماعية والمالية أيضاًشاركت في ا
، بسبب أزماتها االقتصادية، غير قادرة حالياً على حل         ”إسرائيل”الواليات المتحدة الحليفة االستراتيجية ل    

دمة لحليفتهـا   ربما تستطيع رفع قيمة المعونة السنوية المق      . ” إسرائيل“أزمات االقتصاد في    /كل إشكاليات 
نتمنى وجود حالة فلسطينية عربية تدرس      .والبالغة ثالثة مليارات دوالر، غير أنها سوف لن تحلها جذرياً           

تعميق األزمـة   :، وتُنجز اقتراحات قابلة للتحقيق عنوانها     ”إسرائيل“ االجتماعية في    -األزمات االقتصادية 
  .”إسرائيل“اصل االحتجاجات في ستتو: الحصيلة. ، وهذا هدف مشروع تماماً ”إسرائيل“في 

  14/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  "الربيع العربي"إلى نيويورك ساعياً إلى قرار استثنائي يواكب " انطلق"قطار فلسطين  .37
 موناليزا فريحة

قطار االعتراف بدولة فلسطين  انطلق حقاً نحو نيويورك، في رأي عـضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                   
 صائب عريقات، وال شيء في االفق يوحي بامكان وقفه هذه المرة أو إقناعه بتغييـر                التحرير الفلسطينية 

اتجاهه، في ظل عوامل عدة تشجع الفلسطينيين على المضي في جهودهم من أجل االعتـراف بـدولتهم                 
في االمم المتحدة، غير عابئين بعواقب تلوح لهم        " دولة مراقبة "، سواء عضواً كامالً أم      1967على حدود   

  .ها واشنطن واسرائيلب
 عن قيـام الدولـة الفلـسطينية مـن المنفـى، يتطلـع              1988 تشرين الثاني    15منذ اعالن الجزائر في     

الفلسطينيون الى اعتراف دولي بدولتهم يمهد الطريق ال لمفاوضات بناءة مع اسـرائيل فحـسب، وإنمـا             
والعودة الى المناطق الفلسطينية،    ) أوسلو (ومع توقيع اتفاق المرحلة االنتقالية    . لسالم دائم في المنطقة كلها    

وقبل أشهر من انقضاء هذه المهلـة،   .  يعقبها اعالن الدولة1999حددت مهلة  خمس سنوات تنتهي  عام   
. ضغط الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بقوة من أجل اعالن الدولة الفلسطينية من جانـب واحـد        

وفـي  . بحجة أنه يجب اعطاء المفاوضات مزيداً مـن الوقـت         وفي حينه وقف االوروبيون بقوة ضده،       
  .النهاية، دفعت الضغوط االوروبية واالميركية عرفات الى تغيير مساره، ولم تعلن أية دولة

 سنة، يحاول الفلسطينيون مجدداً انتزاع اعتراف بدولتهم، وقد أعد فريق من الخبراء الفلسطينيين              12بعد  
 مون تطالب باعتراف مجلـس االمـن  بدولـة           -ام لالمم المتحدة بان كي      رسالة موجهة الى االمين الع    

، وأخرى  الى الجمعية العمومية  لمطالبتها برفع مكانة فلسطين مـن منظمـة              1967فلسطين على حدود    
 وفداً فلسطينيا القارات الست في االسابيع االخيرة لمطالبـة الـدول            13وجاب  . مراقبة الى دولة مراقبة   

  .لمنظمة الدولية باالعتراف بفلسطيناالعضاء في ا
  1999في الشكل، ليس الطلب الفلسطيني  جديداً، ولكن في العمق ثمـة أمـور كثيـرة تغيـرت بـين                       

، خصوصاً أن التحرك االخير في اتجاه المنظمة الدولية ليس ناجماً عن فراغ، وهو  يندرج فـي                  2011و
ون لها انعكاسات عميقـة ال علـى مـستقبل النـزاع            اطار دينامية محلية وإقليمية متغيرة ومعقدة قد يك       

  .  االسرائيلي فحسب، وإنما على المنطقة كلها-الفلسطيني
تاريخياً، وفرت االمم المتحدة، وخصوصاً الجمعية العمومية، منبراً  للفلسطينيين في سعيهم الـى بعـض                

 الـدولي لمـواقفهم     الثقل السياسي لموازنة السيطرة االسرائيلية على االرض، وكـسب بعـض الـدعم            
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اال أن الفلسطينيين يلجأون الى المنبر الدولي هذه المرة مالذا أخيراً، ويتطلعون الـى قـرار                . التفاوضية
استثنائي تتجاوز أصداؤه القاعات الهادئة للمبنى الزجاجي الى عواصـم العـالم، سـاعين الـى بـديل                  

. قدم في اتجاه انشاء الدولـة المنـشودة  للمفاوضات مع اسرائيل التي أخفقت مدى سنوات في احراز أي ت    
والضغط الـشعبي المتزايـد، ثمـة       " حماس"والمقاومة االسالمية   " فتح"والى االتفاق االخير بين حركتي      

عوامل عدة أخرى تصب في مصلحة حسابات السلطة الفلسطينية وتدفعها الى المضي على درب االمـم                
  .المتحدة

  ال خيار آخر
، وإنما ايضاً القيـادة     2011 و   1999 وعالقتها مع شعبها وحدها التي تبدلت بين         ليست القيادة الفلسطينية  

، كان إيهود باراك رئيسا للوزراء وكان يحظى بدعم غالبيـة           1999فعام  . والمناخ السياسي في اسرائيل   
ـ      . كان يتمتع بهامش للسعي الى اتفاق سالم، وقد حاول ذلك         . االسرائيليين ت أما الحكومة  الراهنـة فأثبت

مراراً رفضها مبادئ التفاوض من أصلها، وقد ظهر ذلك بوضوح في الالءات الثالث لبنيامين نتنيـاهو                
ال مساومة على القدس، ال اتفاق على الالجئـين وال          : أمام الكونغرس االميركي في أيار الماضي إذ قال       

  .1967عودة الى حدود 
، لـم يبـد حماسـة       1996لى الى السلطة عام     فمنذ وصوله للمرة االو   . وليست مواقف نتنياهو بالجديدة   
على أراض فلسطينية في    ) جبل أبو غنيم  ( ببناء  مستوطنة هارحوما      1997للمفاوضات، وقد سمح عام       

  .القدس ضمتها اسرائيل
في الواقع، لم يكتف نتنياهو برفض شروط الفلسطينيين تجميد بناء المستوطنات، بما في ذلك في القـدس                 

 مع تبادل لالراضي كأساس الي اتفاق على الحدود، وإنما خـرج عـن              1967حدود  الشرقية، والقبول ب  
  .طاعة راعيه االميركي الذي بدا عاجزاً عن اعادة االسرائيليين الى طاولة المفاوضات

وفي غياب أي احتمال لمفاوضات عادلة أو ناجحة، لم تترك اسرائيل للفلسطينيين خياراً آخر اال الـسعي                 
  . لطريق األمميالى دولتهم عبر ا

  "الربيع العربي"
فعندما .الى ذلك، ال يمكن تقليل انعكاسات االنتفاضات الشعبية في العالم العربي على حسابات الفلسطينيين             

ولئن . ، احتفظ بمنصبه زعيماً للسلطة الفلسطينية     1999تراجع عرفات عن اعالن الدولة الفلسطينية عام        
 بين الفلسطينين، فهو ال يحظى بالكاريزما التـي كانـت للـزعيم             كان عباس ال يزال يتمتع بتأييد واسع      

وإذا أذعن لضغوط واشنطن وعاد الى المفاوضات العقيمة مع نتنياهو، فانه سوف يجازف على              . الراحل
ففي ظـل اطـار     . االرجح بخسارة موقعه السياسي ويثير تساؤالت جدية عن مستقبل السلطة الفلسطينية          

" حمـاس "و" فـتح "، سيحرص المسؤولون من كل من       1999اماً عما كان عام     اقليمي ومحلي  يختلف تم    
وليس بعيـداً مـن هـذه       . على ان يظهروا استجابة لتلطعات شعبهم، ويحولوا غضبه في اتجاه اسرائيل          

  ". حماس"و" فتح"بين " المصالحة"االهداف أيضاً اتفاق 
كون له وقع شعبي خاص، وقت تتزايـد        وعلى رمزيته، ال شك في ان أي انتصار في  االمم المتحدة، سي            

الحساسية حيال المزاج العام، وسيبدو التخلي عن التنازالت المؤلمة التي غالبا ما ترافـق المفاوضـات                
لمصلحة تمسك أكبر بحقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية، أكثر تناغماً مـع الديناميـة التـي تـسود                  

  .المنطقة
  إرث عباس
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 ثمة أمر يتعلق بمحمود عباس شخصياً ويدفعه ربما في اتجـاه هـذه المغـامرة                والى العوامل الخارجية،  
فهو يستعد لمغادرة الساحة السياسية، إذ كان واضحاً في قوله إنه لن يترشح لالنتخابات المقبلـة                . الدولية

ـ             . في غضون سنة   " حمـاس "وهو بذلك قد يكون يسعى الى ارث غير خسارته االنتخابات والـضفة لـ
شخصيا، كان يفضل أن يذكر بأنه صـانع        . ي دفع المصالح الفلسطينية على طاولة المفاوضات      واخفاقه ف 

السالم، ولكن في ظل البدائل المتوافرة، قد يساعده اعتراف محتمل من االمم المتحدة بالدولة الفلسطينية،               
 الفلـسطينيين  أو تحويل  تهديده بهذه الخطوة مكاسب للفلسطينيين، اضافة الى بعض مظاهر الوحدة بـين         

  .وانتقال منظم نحو االنتخابات، في تبييض سجله
  بناء الدولة

فالتقـدم الـذي   . وقبل هذا العامل وذاك، ثمة أمر ميداني  يكسب السعي الى اعتراف بالدولة معنى حقيقياً        
ك أحرز في الضفة الغربية على االقل في ما يتعلق ببناء الدولة واضح، باعتراف منظمات دولية مثل البن                

وفي المقابل، عندما أعلن    ". دولة"الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين أعلنا أن فلسطين جاهزة الن تكون            
، كانت خطوته رمزية الى حد بعيد وتفتقر الى أية صالت           1988عرفات دولة فلسطين من الجزائر عام       

 اذا تعذر االتفاق على     1999وعندما هدد باعالن الدولة من جانب واحد مجدداً عام          . بالواقع على االرض  
  .اتفاق للوضع الدائم، اضطر الحقاً الى التخلي عن خطته

فالى االعتـراف الـدولي بظهـور       . تختلف هذه المرة ظروف هذه المبادرة واطارها وتشعباتها المحتملة        
، أو مالمح لدولة وليدة، عرضت دول أميركية والتينية وأوروبية االعتراف بهذه الدولة في ايلول المقبـل            

  .رفعت مستوى عالقاتها مع السلطة الفلسطينية
وتبـدو  . من الطبيعي أن تساهم هذه العوامل مجتمعة في تجاوز القيود التي كانت تكبـل  الفلـسطينيين                

السلطة، أقله حتى االن، عازمة في المضي في خططها على رغم المعارضة االميركية التي يعبر عنهـا                 
كونغرس بتعليق المساعدات للسلطة، والعمليات االنتقامية المحتملـة مـن          بشدة الرئيس اوباما، وتهديد  ال     

ففي ظل المناخ االقليمي السائد، يذهب بعض الفلسطينيين الى اعتبـار المعارضـة االميركيـة               . اسرائيل
  .واالسرائيلية ورقة سياسية لمصلحتهم

ان الفلسطينيين القلقين مـن أن      ومع ذلك، تبدو التبعات المحتملة لمثل هذا التصويت حاضرة بقوة في أذه           
وقد يكون تقاضي موظفي السلطة نـصف       . تطيح الخطوة الرمزية، على أهميتها، إنجازات على االرض       
  . رواتبهم عن شهر تموز مؤشراً بسيطاً لما يخبئه  لهم المستقبل

 المقبل، تضيق    ولكن مع اقتراب موعد الدورة السادسة والستين للجمعية العمومية لألمم المتحدة في أيلول            
أمام السلطة الفلسطينية فرص العودة عن قرارهم في غياب أي التزام اسرائيلي أو أميركي حقيقي، بعدما                

صار التصويت المرتقب بالنسبة اليها أشبه بالخيار الوحيد للتقدم في القضية الفلسطينية، عقـب تحـول                 
  . المفاوضات هدفاً عوض أن تكون وسيلة للتوصل الى حل

ي حال، سواء مر الطلب الفلسطيني في مجلس االمن أم في الجمعية العمومية، لن يتـوهم أحـد أن                   في أ 
االسرائيلي، وتسدل الستار على معاناة يتوارثها الفلسطينيون       -الموافقة عليه  ستضع حداً للنزاع الفلسطيني      

ـ        . جيالً بعد جيل   ة، وحلهـا يـستوجب     فاالمن والقدس والمستوطنات والالجئون مسائل ستبقى كلها عالق
  .بالتأكيد أكثر من قرار دولي، أكان ملزماً أم لم يكن

  جدل
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وفيمـا يبـدو الـبعض      .وقد شهدت االشهر االخيرة جدالً في شأن تبعات االستراتيجية الفلسطينية الجديدة          
حيث تتمتـع أميركـا بحـق       (مقتنعاً بأن القرار المرجح في الجمعية العمومية أكثر منه في مجلس االمن             

رمزي الى حد بعيد ولن يكون له تأثير عملي كبير، يرى آخرون أن الوضـع الجديـد للـسلطة      ) نقضال
سيغير قواعد اللعبة، بتوفيره مكانة جديدة لها تجعلها على قدم المساواة مع الدولة العبرية ويزيد رصيدها                

اتيجية الفلـسطينية   وثمة من يذهب الى القول إن االستر      . الشعبي الضروري النجاح اية مفاوضات الحقة     
ـ               ، "انتفاضة ثالثة "الجديدة ترمي الى عزل اسرائيل وهو ما من شأنه تجديد العنف بين الجانبين والتسبب ب

معتبرين أن تأثير التحركات الشعبية في المنطقة والطريق المسدود الـذي وصـلت اليـه المفاوضـات                 
" حمـاس "و" فـتح "بعد اتفاق المصالحة بـين      (واحتمال انهيار التعاون االمني بين اسرائيل والفلسطينيين        

  .، كلها أمور تصب في هذا االتجاه)واحتمال تعليق التمويل االميركي للسلطة
ومن التبعات االخرى المحتملة للخطة الفلسطينية تدهور كبير في العالقات بين السلطة واسرائيل وبينهـا               

. على أي نجاح فلسطيني في االمـم المتحـدة        ذلك ان الكونغرس أعد العدة للرد       . وبين الواليات المتحدة  
  .كذلك، قد تضطر واشنطن الى التعبير عن سخطها بخفض مستوى عالقاتها مع رام اهللا

وبالنسبة الى اسرائيل، قد يرخي الضغط السياسي واالستياء الشعبي بثقله لمصلحة اجراءات مضادة ليس              
ولكن ثمة خطوات أخرى محتملة، مثل      . يطانيةمعروفاً ما اذا كان يمكن أن تصل الى حد ضم تكتالت است           

حجب واردات الضرائب عن السلطة وتقليص التعاون وسحب االمتيازات الممنوحة لشخصيات فلسطينية            
  .وتكثيف االجراءات االمنية

  مزايا
وفي هذا االطار،   . وعلى خطورتها، ال تحجب هذه االنعكاسات السلبية المحتملة مزايا قرار دولي محتمل           

أن التطورات االقليمية تدل على زيـادة نفـوذ         " معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى    "ال بيكر من    يرى ت 
ومن هنا، يمكن النظر الى دعـم دولـي         . القوى االسالمية التي ترفض على نطاق واسع نموذج الدولتين        

ت من تلك الميول    بديالً ملطفاً ذا دالال   ... وعربي واسع لقرار يرسم الحدود الخارجية للمطالب الفلسطينية       
إذا  صيغ في شكل مالئم، يمكن أن يشكل نوعـاً مـن التحـدي               "الى ذلك، يقول إن القرار،      ". الرافضة

وأما الميزة الثالثة المتمثلة في ايجاد القرار واقعـاً جديـداً علـى االرض يتـيح                ". االيديولوجي لحماس 
  . في رأيه محور جدل قانوني وسياسيللفلسطينيين واالسرائيليين التفاوض من الند الى الند، فتبقى

  أميركا
أما الواليات المتحدة التي تصف الفكرة بأنها خطوة أحادية مخالفة لمقاربتها الساعية الى التوصـل الـى                 

فاعالن دولة فلسطينية من جانب واحد، أياً يكن        . اتفاق من خالل مفاوضات ثنائية، فتواجه تحدياً واضحاً       
ود السالم التي ترعاها واشنطن فحسب، وإنما للزعامة االميركيـة فـي هـذا              شكلها، ال يمثل تحدياً لجه    

  .النزاع القديم، ولعالقاتها ونفوذها في المنطقة كالً
في الجمعية العمومية، يحظى اعالن الدولة الفلسطينية بغالبية مريحة مـع الـدعم التلقـائي للـدول                 ... 

أمـا الـصوت   ).  دولـة 192 مـن  100ي تمثل معـاً  الت(االسالمية ودول عدم االنحياز والدول النامية   
القرار بالمعايير السياسية والديبلوماسية العامـة،      " نجاح"بالنسبة الى   " بيضة القبان "الذي يشكل   " المتأرجح"

  . فهو لدول االتحاد االوروبي والدول التي تتبعه خالل التصويت
االوروبي على دعم الخطوة الفلسطينية،     ومع أن زعماء أوروبيين سابقين أصدروا بيانات تحض االتحاد          

وتعبر فرنسا ودول أخرى علناً عن احتمال اعترافها بفلسطين في أيلول، ليس معروفاً بعد الى أي مـدى                  
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واالمر الوحيـد الثابـت حتـى االن أن         . يمكن أن يذهب االوروبيون بعيداً من واشنطن في هذا المجال         
  .2011 لم يعد قائماً في 1998لدولة عام الرفض االوروبي القوي لنية عرفات اعالن ا

  14/8/2011، النهار، بيروت
  

   من الدولة الفلسطينية"إسرائيل"مخاوف  .38
  إبراهيم العبسي

اكثر ما يخشاه االسرائيليون جراء اعتراف الجمعية العامة لالمم المتحدة بالدولة الفلسطينية التي تـصبح               
من خمسة اسابيع على موعد انعقاد الدورة العادية لهـذه          عضوا كامل العضوية في االمم المتحدة بعد اقل         

الهيئة الدولية، هو المتغيرات والمخاطر التي سيجلبها هذا االعتراف على اسرائيل التي لم تعتـد علـى                 
الرضوخ واالنصياع للقرارات الدولية والشرعية الدولية، ولعل على رأس هذه المخـاطر انـه سـيمكن                

 لدولتهم في عواصم البلدان التي ستعترف بالدولة الفلسطينية وكـذلك فـتح             الفلسطينيين من فتح سفارات   
سفارات لهذه الدول في الدولة الفلسطينية، االمر الذي سيترتب عليه تعزيز المكانة الـسياسية والدوليـة                

من يد اسرائيل والى االبـد ليـصبح بيـد دولتـين            » ادارة الصراع «للفلسطينيين، وانتزاع ما يسمى ب      
وفتح سفارات فلسطينية في كل هذا العدد الهائل من االسرة الدولية سيعطي            . في المنظمة الدولية  عضوين  

الحق للفلسطينيين في استخدام كافة مؤسسات االمم المتحدة، هذا االطالع الذي سيمكنهم من فتح الملفـات                
 الفلسطينيين على مدى ال     االسرائيلية الممتلئة بالخروقات وجرائم الحرب التي ارتكبها االسرائيليون بحق        

 عاما من االحتالل والتي لم تتوقف فيها اسرائيل عن التنكيل بالفلسطينيين وترويعهم واجتياح مـدنهم                63
وبلداتهم ومداهمة بيوتهم واعتقالهم وتصفية النشطاء وغير النشطاء منهم هكذا لوجه الحقـد والكراهيـة               

ني، االمر الذي سيتيح للفلسطينيين رفع دعاوى ضد        والعداء المتأصل في ارواحهم ضد كل ما هو فلسطي        
كل من ولغ بدمهم من المجرمين االسرائيليين وعلى رأسهم الجنراالت الدمويون الذين اقترفوا اكثر مـن                
عدوان ومذبحة بحق الشعب الفلسطيني، وستجد اسرائيل نفسها في مأزق حقيقي ال تقدر معه على الدفاع                

 كبيرة في الدفاع عن هؤالء المجرمين الفالتين حتى االن مـن قبـضة              عن مجرميها او ستواجه صعوبة    
العدالة الدولية وحتى الدفاع عن اسرائيل نفسها التي اغتالت الماضي والحاضـر الفلـسطيني وتحـاول                

  .االلتفاف على المستقبل الفلسطيني
، يتساءل االسـرائيليون    وفي مواجهة هذا الواقع الجديد تماما على اسرائيل والذي لم يكن يخطر لها ببال             

ما الذي يمكن ان تفعله اسرائيل في الوقت        : في الدوائر السياسية واالعالمية وحتى في الشارع االسرائيلي       
المتبقي امامهم قبل انعقاد الجمعية العامة لالمم المتحدة ؟؟ هل يـدفنون رؤوسـهم فـي رمـال النقـب                    

يفة؟؟ ويخلص بعض انصاف العقالء منهم، خصوصا       ويتجاهلون الواقع الجديد والمتغيرات الدرامية المخ     
اولئك الذين التقطوا خطورة المرحلة القادمة وما تحمله من متغيرات واخطار علـى الفكـر الـصهيوني              

الذي رأى في مقال نشرته صـحيفة معـاريف، ان          » اسرائيل زئيف « العنصري مثل الكاتب االسرائيلي     
ا لوقف القاطرة الفلسطينية قبل وصـولها الـى االمـم المتحـدة،            امام االسرائيليين امكانيتين ال ثالث لهم     

ان تبادر اسرائيل الى طرح حل سياسي وصفه بالشجاع، يدفع الفلسطينيين الى تأجيـل              : االمكانية االولى 
اعتـراف  : واالمكانية الثانيـة  . ذهابهم الى االمم المتحدة، ولكنه لم يفصح عن طبيعة هذا الحل الغامض           

 وحل المسائل   67ة الفلسطينية شريطة ان يتضمن االعالن عن الدولة الفلسطينية في حدود            اسرائيل بالدول 
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وفي هذا ايضا لم يقدم الكاتب سوى غموض اكبـر،          . الجوهرية الخالفية بالتفاوض المباشر بين الدولتين     
  .وان كان قد ابدى خوفه الشديد على مستقبل اسرائيل العدواني العنصري

  14/8/2011، الرأي، عمان
  

  االعتراف السابق ألوانه هو احتمال للعنف .39
  دوري غولد

بحسب تقرير عن البنـك     . يبدو أن الفلسطينيين في الضفة الغربية غير معنيين بانتفاضة ثالثة، حتى اآلن           
فـي  . 2010 في المائة فـي  8الدولي كان قد صدر في نيسان الماضي، فقد نما اقتصاد الضفة بنحو من           

ن النمو االقتصادي يبرز على الخصوص في المدن في مجال بناء الفنـادق وفـتح               الحقيقة من الصحيح ا   
المطاعم التي ستخدم قطاعا ضئيال خاصة، لكنه سيظل عند السلطة كثير مما تخسر اذا بـدأت مواجهـة                  

  .تتصاعد لتصبح عنفا شامال
هم في اعالن دولة؟    كيف سيؤثر في الوضع توجه فلسطيني الى االمم المتحدة كي تتبنى قرارا يعترف بحق             

. تذكرون أن اتفاقات اوسلو قضت بأنه يجب على الفلسطينيين أن يفاوضوا اسرائيل في مـسألة الحـدود                
  .؟1967فماذا سيحدث اذا أعلنوا في االمم المتحدة سلفا نتائج التفاوض في الحدود وأقروا انها خطوط 

دث وضعا قابال لالنفجار على االرض مـع        قد تؤيد دول اوروبا ايضا المبادرة الفلسطينية وهو ما قد يح          
  .احتمال العنف، برغم أنهم قد جربوا من قبل على جلودهم اآلثار السلبية لخطوة كهذه

االعتراف السابق  "لقد أصبح عند الجماعة الدولية تجربة في هذه القضية بالضبط، والتعريف المقبول هو              
مجموعة االوروبية تأجيـل االعتـراف بالـدول        ، قررت ال  1991فحينما انشقت يوغسالفيا في     ". ألوانه

  .الجديدة الى ان تلتزم الوفاء بمعايير ما تتعلق بعالقاتها بجاراتها في المستقبل
كتب ريتشارد هولبروك الراحل في تناوله لجذور الحرب في البوسنة، أن من المهم التنبه الـى سـلوك                  

وقـد  . بية الى االعتراف بكرواتيـا قبـل األوان       المانيا في تلك الفترة وهي التي دفعت المجموعة االورو        
أفضى ذلك الى رد متسلسل في أنحاء البلقان أفضى الى نشوب الحرب، حينما حاولت كل واحـدة مـن                   

  .جمهوريات يوغسالفيا السابقة أن تُقر حقائق على االرض تغير الحدود
 اشترطت المجموعة االوروبيـة     من اجل االمتناع عن العنف وبقصد تقديم االستقرار واالمن الى األمام،          

شروطا سابقة على الدولة المعنية باالعتراف، فعلى الدولة الجديـدة ان تتخلـى عـن جميـع المطالـب         
وقد اشتمل عنصر مهم من هذا المعيار على التزام االمتناع عن أي دعاية معادية تعبـر عـن            . المناطقية

  .سان وحقوق األقليات في تلك الدولةوكان من الواجب ضمان حقوق االن. مطالب من هذا القبيل
ومع ذلك توجد دروس يمكن استخالصها مـن التجربـة االوروبيـة            . الوضع في اسرائيل يختلف تماما    

ولألسف الـشديد ال تُطبـق تلـك        . ووزنها بتفكير عميق، اذا حدث اعتراف سابق ألوانه بدولة فلسطينية         
فباديء ذي بدء لـيس للـسلطة احتمـال ان تـصمد            . المعايير االوروبية نفسها على القضية الفلسطينية     

 1988فبرنامج حماس فـي     . للمطالب االكثر أساسية ما ظل اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على حاله           
وللسلطة حتى دونما صلة بحماس تاريخ اشكالي يشتمل علـى          . يدعو بوضوح الى القضاء على اسرائيل     

ومـا تـزال وسـائل االعـالم        . ع اليهود االراضـي   مس بحقوق االنسان للمسيحيين وقانون يعارض بي      
  .الفلسطينية والكتب الدراسية تدعو الى احتالل يافا وحيفا
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تستطيع دول اوروبـا    . سيكون من الخطأ بل وخطأ فظيعا أن يتم منح الفلسطينيون اعترافا آليا في ايلول             
واذا لم  . قوها متأخرين في البلقان   أن تقود االمور بطلبها أن يصمد الفلسطينيون امام تلك المعايير التي طب           

  .يفعلوا فانهم قد يهيئون لنشوب عنف يريد العالم منعه
  "سرائيل اليومإ"
  14/8/2011، الدستور، عمان

  
  :كاريكاتير .40

  

  
  14/8/2011االريام، رام اهللا،   


