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***  
  

  مقترحاً يقّسم فلسطين إلى دولتين" الرباعية"آشتون ستعرض على :  أوروبيدبلوماسي .1
ـ      :صوفيا ان منسقة السياسة الخارجية واألمنية كـاترين       " الوطن"كشف مصدر دبلوماسي اوروبي رفيع ل

 181األمـم المتحـدة     آشتون ستعرض على اللجنة الرباعية مقترحا يقضي بإصدار بيان يستند الى قرار             
ان هذا القرار ربما يمثل مدخالً      " حول تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية، مشيراً الى           1974العام  

قانونياً يستجيب لطلب تل ابيب االعتراف بالهوية اليهودية كونها وردت في القرار الدولي، وكذلك لطلب               
ان آشتون ستطلب   "، مؤكداً   "الحدود والقدس والالجئين  الفلسطينيين الخاص بالمسائل الجوهرية المرتبطة ب     

ان يتضمن البيان المرتقب تحديداً ألسس الحل الشامل والـدائم للنـزاع وأقامـة الـدولتين اإلسـرائيلية                  
  ".والفلسطينية

وتحدث المصدر عن تباين في وجهتي النظر األمريكية واألوروبية حـول مـضمون البيـان، اذ تريـد                  
إن "م الهوية اليهودية، فيما بروكسل تشدد على وجوب وقف االسـتيطان، وقـال              واشنطن صياغة مفهو  

البيان عند اكتمال إعداده سيرفع إما الى الجمعية العمومية الى مجلس األمن الدولي بحيث يكون صدوره                
  ".مخرجاً من المأزق الذي يتهدد كل األطراف

وروبية الى بلورة أفكار جديـدة مـن اجـل          وعزا المصدر المقترح األوروبي الى سعي الدبلوماسية اال       
عرضها في غضون األسابيع المقبلة على اللجنة الرباعية التي ستعقد اجتماعا يسبق افتتاح الدورة المقبلة               

  . سبتمبر المقبل20للجمعية العمومية لألمم المتحدة في 
 الى الجمعية العمومية    وأعرب المصدر في ختام حديثه عن مخاوفه الجدية من تداعيات توجه الفلسطينيين           

ولكنه نبه الى   " مشروعية الخطوة والهدف  "لطلب عضوية فلسطين، مستدركاً في الوقت نفسه التأكيد على          
  . "ستضع الفلسطينيين في مواجهة اإلدارة األمريكية وإسرائيل معاً"انها 

  22/7/2011، )الكويت(الوطن 
  

  مفاوضاتالاب إلى نريد أن نحصل على عضوية األمم المتحدة للذه: عباس .2
قال الرئيس محمود عباس، إن شعبنا يريد الحصول على عضوية األمم المتحدة من أجل : برشلونة

  .الدخول في مفاوضات على أساس الندية مع الجانب اإلسرائيلي
وأضاف خالل مؤتمر صحفي عقد في مدينة برشلونة اإلسبانية على هامش لقائه مع االتحاد من أجل 

نحن نريد أن نذهب إلى األمم المتحدة ومجلس األمن لنطلب عضوية فلسطين في األمم ": شرق المتوسط
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المتحدة، وإذا حصلنا على جواب إيجابي فبالتأكيد سنعود لنبدأ مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي حول 
  ."مختلف القضايا العالقة، وهي قضايا الحدود والقدس والالجئين والمستوطنات واألمن والمياه

نحن كشعب فلسطيني نؤمن بالحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير، ونطالب بهذا ألنفسنا، ": بعوتا
وأنا أؤكد لكم أننا نريد السالم ونريد الوصول إلى دولتنا المستقلة وإلى حق تقرير المصير من خالل 

  ."قلةالمفاوضات وأيضا نريد أن نذهب إلى األمم المتحدة لنؤكد حقنا بالحياة وبدولة مست
االتحاد من أجل المتوسط الذي يحتضنه بلدكم هو من أهم المؤسسات اإلقليمية العاملة من أجل ": وأضاف

السالم ومن أجل النهوض بأمن المنطقة اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا، وقبل قليل كنت باألمانة العامة 
 للمياه في قطاع غزة، وبال شك وشكرت األمانة العامة ألن أول مشروع تتبناه األمانة العامة هو مشروع
  .فإن دعم حكومتكم لمثل هذا المشروع ستجعله يصل إلى التطبيق القريب

هذا المشروع بالحقيقة هو بداية لتطبيق السالم في المنطقة، ألننا نريد المياه والسالم لكل الدول : وقال
ي تضرب حضارتها عمقا في التاريخ المحيطة بما فيها إسرائيل، وأنا في هذه المدينة العريقة برشلونة الت

فهي بلد جميل ويتمتع بمميزات مختلفة ال أستطيع أن أنسى أن هذا البلد يحتضن فريق برشلونة الذي له 
  ."مؤيدون كثيرون في بالدنا يهتفون باسم برشلونة

  21/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لرئاسة الحكومةفياض يرشح سنقرط": الشرق القطرية" .3
تفيد تقارير خاصة واردة من رام اهللا إلى العاصمة األردنية عمان بأن سالم  :د ب أ -  رام اهللا- عمان

فياض، رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية، أبدى استعداده أمام الرئيس محمود عباس لمغادرة 
وقالت المصادر إن فياض رشح  .اسموقعه تسهيال إلتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحم

لعباس الدكتور مازن سنقرط، الوزير في حكومته لخالفته، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات 
تشكيل حكومة الكفاءات " حماس"ينما رجحت أن ترفض حركة  ب.األمريكية واألوروبية على السلطة

  .الفلسطينية برئاسة سنقرط
  22/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
   المصالحةأمامسأقبل رئاسة الوزراء بالتوافق ولن أكون عقبة  :سنقرط .4

أكد المرشح لرئاسة الحكومة الفلسطينية مازن سنقرط وزير االقتصاد السابق، أنه لن يكون : بيت لحم
  . عقبة أمام المصالحة، ويتشرف في حال أجمعت الفصائل والرئيس على تسميته لمنصب رئاسة الوزراء 

اإلذاعية أجراه معه الزميل محمد اللحام أكد من " معا"في سياق حوار خاص لشبكة أقوال سنقرط جاءت 
حقيقة أن اسمه مطروح فيما يعرف وعرف بالقائمة المختصرة التي يتم التباحث فيها "اطالعه على  خالله

وحول حقيقة كونه مرشح حركة حماس ومدى التنسيق   ."بين حركتي فتح وحماس في حوار المصالحة
يزال يشهد بأن  أنا كإنسان فلسطيني مستقل أعتقد أن التاريخ كان وال"ي هذا الجانب، قال سنقرط معه ف

عالقتي بجميع األطراف كانت عالقة على نفس المسافة من االحترام ومن حسن التعامل والتقدير لكل 
  ."الفصائل الفلسطينية

  21/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  إلجراء االنتخابات المحلية فياض يطالب بتهيئة الظروف  .5
 سالم فياض أمس بتهيئة الظروف إلجراء االنتخابات .دطالب رئيس الوزراء الفلسطيني : االتحاد، د ب أ

في الضفة الغربية المحتلة  المحلية الفلسطينية المؤجلة بسبب االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس
  .لوطنية الفلسطينية بين الحركتينوقطاع غزة، ثم عدم تنفيذ اتفاق المصالحة ا
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 الفلسطينية في "تحديث الحوكمة في الشركات المساهمة العامة"خالل حفل إطالق مشروع  وأكد فياض،
ولكن لألسف الشديد، اقتربنا كثيراً من النقطة "وقال . رام اهللا، أهمية إجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي

ته لجنة االنتخابات المركزية، إجراء االنتخابات في قطاع غزة التي يصبح فيها من الصعب، حسبما أكد
يجب إعطاء لجنة االنتخابات "وأضاف . "لعدم تمكين اللجنة من القيام بعملها في اإلعداد والتهيئة إلجرائها

المركزية الفلسطينية الفرصة الستكمال عملها في قطاع غزة، بما يساعد على إجراء االنتخابات في 
 بعد التوقيع أشهروطن الجنوبية والشمالية، خاصة انه تم تأجيل االنتخابات المحلية لثالثة محافظات ال

آمل في أن يتم تصويب هذا الوضع في أسرع وقت ممكن، ألننا جميعاً "وتابع . "على اتفاق المصالحة
  . "معنيون بإجراء االنتخابات في موعدها

  22/7/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  يلتزم بفياض لرئاسة الحكومة" الفلسطينيالوطني المجلس " .6
وقوفه الكامل " أكد المجلس الوطني الفلسطيني عقب اجتماع األعضاء الموجودين في األردن أمس :عمان

وبين  ".مع تصور الرئيس محمود عباس وااللتزام باسم فياض مرشحاً لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة
 الحكومة القادمة وفقاً لشروط الرئيس عباس وأن ال تغرق الشعب مراعاة للواقع بأن تأتي"أن في ذلك 

 الدولية أو حجب اإلعاناتالفلسطيني في أزمة مالية ال نقدر عليها، وتجنب السلطة الفلسطينية حجب 
  ".سلطات االحتالل تحويل حقوقنا في الضرائب

  22/7/2011الغد، عمان، 
  

  ية بسبب األزمة المالية  تحدد أسعار مواد غذائوزارة االقتصاد: الضفة .7
أعلنت وزارة االقتصاد الفلسطينية أمس بدء تحديد أسعار مواد غذائية ومراقبتها في الضفة : أ ف ب

الغربية المحتلة، بسبب األزمة المالية الناجمة عن نقص تمويل الدول المانحة لميزانية السلطة الوطنية 
غير المؤاتية التي يعيشها المواطن "االقتصادية  تعاني من عجز مزمن بسبب الظروف التيالفلسطينية 
وقالت الوزارة في بيان أصدرته في رام اهللا إنها ستعلن في وسائل اإلعالم الفلسطينية قريباً . الفلسطيني

 في سلة األكبر سلعة ثانوية تشكل الثقل 31 سلعة غذائية رئيسية و16تحديد السقف األعلى ألسعار 
وقال وزير االقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة،  .شهر رمضان المبارك المقبلالمستهلك الفلسطيني خالل 

ن األزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية أسهمت في إفقار الناس، مما دفعنا إ"في تصريح صحفي 
  . "إلى تحديد السقف األعلى للربح

  22/7/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  أنصار دحالن ضد  اعتقاالت واسعة فة تشن حملةاألجهزة األمنية بالض: "الرسالة نت" .8
شنت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومنذ يوم أمس حملة اعتقاالت واسعة : ينادر الصفد

وأوضح شهود عيان في  .تركزت بمدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة" محمد دحالن"ألنصار ومؤيدي 
  . من مؤيدي دحالن17لة االعتقاالت طالت أكثر من ، أن حم"الرسالة نت"المدينة لـ

  21/7/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  جهود مكثفة لتوسيط الزعنون لصالح دحالن": الشرق القطرية" .9
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن تصاعد الخالف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس  :عمان

 فتح، على خلفية انحيازه إلى جانب محمد دحالن، ومحمد راتب غنيم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة
العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة، الذي قررت اللجنة مؤخرا فصله من عضويتها، فيما يبذل 
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أحد أبرز مساعدي دحالن جهودا متواصلة من أجل مصالحته مع عباس، وإلغاء قرار الفصل، عبر 
  .الوطني الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لفتحمحاولة توسيط سليم الزعنون رئيس المجلس 

تقول المصادر إن سجاال حدث في آخر اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، بين عباس وغنيم، على و
وتشير المصادر إلى أنه حين تم فتح موضوع دحالن، بادر غنيم إلى  .خلفية دفاع األخير عن دحالن

هت لدحالن غير صحيحة، وأن فصله من عضوية الحركة تكرار موقفه الذي يرى أن التهم التي وج
رد عباس على غنيم منفعال  و.خطأ، وأنه غير قانوني، مشيرا إلى أن لجنة حماية العضوية قررت ذلك

بالقول إن كل ما أدين به دحالن صحيح، ومن بين الصحيح أيضا أنه اشترى لغنيم المنزل الفخم الذي 
  ..!يقيم به في رام اهللا

  .زم الصمت التام، ولم يعلق أو يحاول الرد على عباسغنيم الت
  22/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
   تهدد بمقاطعة جهاز القضاء اإلسرائيلي كرد على التصعيد ضد األسرى الفلسطينيةالسلطة .10

قال وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المستقيلة برام اهللا : وليد عوض -رام اهللا 
إننا بدأنا نبلور خطة للرد على اإلجراءات اإلسرائيلية الوحشية بحق األسرى واألسيرات "اقع عيسى قر

على ضوء تنفيذ جملة من العقوبات بحقهم، مثل منع التعليم والعزل االنفرادي والتهديد بمنع الزيارات 
  ."والكنتين

ومؤسساته التي تعتبر أداة وأوضح قراقع أن الخطة تشمل مقاطعة جهاز القضاء اإلسرائيلي ومحاكمه، 
  .للتغطية القانونية على هذه الممارسات المخالفة لكل القوانين اإلنسانية والدولية

  22/7/2011القدس العربي، لندن، 
        

  في دمشق ترحب باعتراف سورية بدولة فلسطين"  التحريرفصائل منظمة" .11
يان باعتراف سورية بدولة فلسطين رحبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق في ب: دمشق

 هذا االعتراف أنورأت  . وعاصمتها القدس الشرقية1967عام ) يونيو(على خطوط الرابع من حزيران 
يشكل دعما لنضال الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع حقوقه الوطنية في عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 

  .طينية المستقلة، كما قال البيانديارهم وممتلكاتهم وإقامة دولته الوطنية الفلس
  21/7/2011قدس برس، 

  
  القدومي يستعد لزيارة القاهرة ودمشق .12

يعتزم فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية زيارة كل من  :الشرق - عمان
لع شهر رمضان، مصادر فلسطينية موثوقة أن تتم زيارة القدومي للقاهرة مط وتوقعت .القاهرة ودمشق

أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة  ويجري .فيما قد تسبق زيارته لدمشق، أو تتبع زيارته للقاهرة
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة السورية اتصاالت مع المسؤولين السوريين إلتمام 

  .الزيارة
  22/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
  الشئون الداخلية للبالد العربيةنتدخل في  نحن ال: الزهار .13

قال محمود الزهار القيادي بحركة حماس إن إسرائيل هي التي تعمل علي العبث بأمن مصر وليس : غزة
حماس في الوقت التي ال يتم ضبط فيه أي فرد من قبل األجهزة األمنية من حماس داخل القطر المصري 

  .أثناء النظام السابق وأيضا أثناء الثورة المصرية
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ما أثير من " الوفد"نشرته ) 1(دريم"الذي تبثه قناة " الحقيقة "وانتقد الزهار في لقاء تلفزيوني في برنامج 
السلطات المصرية بأن حركة حماس هي التي تعمل علي تهديد األمن القومي للمصريين في الوقت التي 

  . بالقاهرة ناإلسرائيلييتم ضبط العديد من الجواسيس 
 تردد من أن حماس ساعدت السجناء في سيناء علي الهروب وتدمير السجون المصرية ونفي الزهار ما

 في القطر المصري، مؤكدا علي أن ذلك من قبيل االفتراءات الفوضى يناير الماضي ونشر 28يوم 
 غزة التي نجحت الثورة ىواألكاذيب التي كان يروج لها النظام السابق ومحاولة لتبرير الحصار عل

  ".نتدخل في الشئون الداخلية للبالد العربية إطالقا نحن ال: " ي القضاء عليه، قائالالمصرية ف
  21/7/2011وكالة قدس نت، 

  
  لم أتراجع عن أي كلمة قلتها حول المصالحة : األحمد .14

 أنه لم -ومفوض العالقات الوطنية فيها-أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد : رام اهللا
  . أي كلمة قالها خالل اللقاء الذي أجرته معه جريدة الحياة اللندنيةيتراجع عن

نسخة عنه، الليلة، ما حاولت بعض الصحف والمواقع ) صفا(واستنكر األحمد في تصريح وصل 
  .االلكترونية أن توحي به عندما نشرت التوضيح الذي أصدره بشأن مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية

 لم يعلن أي موقف خاطئ ليتراجع عنه، مجددا تأكيده أن الخالف على اسم رئيس وشدد األحمد على أنه
  .الوزراء هو الذي عطل تنفيذ اتفاق المصالحة

   21/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  قيادات من فتح وحماس يتوافقون في تركيا على ضرورة االلتزام الحرفي باتفاق المصالحة .15
وافق برلمانيون فلسطينيون من حركتي فتح وحماس وقيادات من الجبهة الشعبية ت : أشرف الهور-غزة 

  .بنصوص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة' االلتزام األمين والحرفي'وشخصيات وطنية على ضرورة 
وجاء التوافق هذا نتيجة ورشات عملة مكثفة عقدت قبل أيام في مدينة اسطنبول بتركيا، حيث عقدت 

مت عدد من نواب وقيادات حركة فتح ونواب وقيادات حركة حماس وقيادات ونواب الجبهة لقاءات ض
الشعبية وشخصيات وطنية وإسالمية هامة، في إطار استكمال للقاءات السابقة التي انعقدت قبل أسابيع 

  .قليلة في العاصمة التركية أنقرة
  .الحة الوطنية وآليات تنفيذها على األرضوناقش المجتمعون برعاية تركية عدد من الملفات تتعلق بالمص

القدس 'وقال النائب ماجد أبو شمالة عن حركة فتح أحد المشاركين في تلك الورش في تصريح تلقت 
نسخة منه أنه تم تناول موضوعات عديدة خالل اللقاء جميعها غاية في األهمية منها الصلح ' العربي

يات العامة وفق للقانون األساسي بما يكفل حقوق المواطن المجتمعي والتأكيد على حقوق اإلنسان والحر
  .المكفولة بالقانون وضرورة تحيد حقوق اإلنسان عن أي خالف سياسي

وذكر أنه تم تناول البرنامج السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد األجهزة األمنية بالتدرج على 
االلتزام األمين والحرفي 'نه تم التأكيد على ضرورة قاعدة الشفافية والرقابة والمتابعة، الفتا إلى أ

  .'بنصوص االتفاق الموقع في القاهرة
الشروع بتطبيق بنود اتفاق المصالحة بالتوازي وعدم االرتهان إلى 'ودعا النائب أبو شمالة إلى ضرورة 

  .'الخالف الحالي في ملف الحكومة وإبقاء باقي الملفات في حالة جمود
 22/7/2011ندن، القدس العربي، ل
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  لضم المستوطنات في الضفة خطوة استباقية" ضم المتاحف"قانون " الكنيست"إقرار : حماس .16
اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية  )البرلمان" (الكنيست"إقرار " حماس"رفضت حركة المقاومة اإلسالمية: غزة

لدولة العبرية، ودعت السلطة لقانون ضم المتاحف في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية إلى ا
  ". العبثي"الفلسطينية إلى وقف التنسيق األمني ووقف خيار التسوية، الذي وصفته بـ 

ندين ونرفض إقرار " حماس"إننا في حركة ": "قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ  في بيان  وقالت الحركة
ة الغربية إلى الكيان الصهيوني ذلك القانون، ونعده خطوة استباقية لضم المستوطنات الواقعة في الضف

  ."، وهو إجراء يفضح نوايا االحتالل، ويكشف زيف ادعاءاته بالتوجه نحو السالم..المحتل
إننا وفي الوقت الذي ندعو فيه السلطة في رام اهللا، إلى وقف التنسيق والتعاون األمني مع : "وأضاف

 لنؤكد على أهمية حماية الوحدة الوطنية االحتالل، وإلى مراجعة الموقف من خيار التسوية العبثي،
واستكمال انجاز المصالحة، وتوحيد الرؤية السياسية الفلسطينية على قاعدة دعم خيار المقاومة والصمود 

، على حد تعبير "في مواجهة الغطرسة والعربدة الصهيونية، حتى تحرير األرض من دنس االحتالل
  .البيان

  23/7/2011قدس برس، 
  

   ضد األونروا االحتجاجتصعيد خطوات حماس تعلن  .17
تصعيد الخطوات , اليوم الخميس, أعلن عصام عدوان مسؤول دائرة الالجئين في حركة حماس: غزة

تقليص خدماتها المقدمة لالجئين في " األونروا"  ضد قرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين االحتجاجية
لكنها ,  بدأتاالحتجاجيةإن خطواتنا ", "ألنباءوكالة قدس نت ل" وقال عدوان في تصريح لـ .قطاع غزة

, األردن, الضفة الغربية, قطاع غزة( لتشمل كافة مناطق األونروا الخمس , ستتصاعد في األسبوع المقبل
  ).سوريا, لبنان

ورفض عدوان تصريحات الناطق بإسم األونروا كريس غينيس الذي أكد فيها أن األونروا ستوقف 
  . وإغالق مقر األونروا الرئيسي في غزة األسبوع المقبلاالحتجاجات ما تواصلت إذا, عملياتها في غزة

, حسب قوله, "من أجل خلق مشكلة , األونروا تتعمد اإلحتكاك بالالجئين والحكومة في غزة" وأضاف 
الفتاً إلى أنها تقتصر , متهماً األونروا بالمساعدة من خالل قرارها في زيادة الحصار على قطاع غزة

  .جراءات التقليص على قطاع غزة فقطإ
وعليه يترتب على , هناك بعض المسؤولين في األونروا يأخذون على عاتقهم زيادة الحصار" وتابع 

  ".األونروا فصلهم 
  22/7/2011وكالة قدس نت، 

  
  سأتوجه للمحكمة الحركية للنظر في قضية فصلي من فتح: دحالن .18

مـن أجـل   , أنه سيتوجه إلى المحكمة الحركية في فتح      , وم الخميس الي, أكد القيادي محمد دحالن   : رام اهللا 
بقرار من الـرئيس محمـود      , الذي أتخذ بحقه من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح        , إستئناف قرار فصله  
  .عباس قائد الحركة

لـن  " , "فيس بـوك  " وقال دحالن الذي خرج في بث مباشر عبر صفحته في موقع التواصل اإلجتماعي              
  .وإنما سأكون عامل بناء في الحركة لإلرتقاء بها نحو األفضل, امل هدام داخل حركة فتحأكون ع

قرار فصله من   , وإستغرب دحالن في حديثه الذي أجاب خالله عن أسئلة العديد من مشتركي الفيس بوك             
 المتحدة في   متطرقاً إلى مواضيع عديدة كان من بينها قرار توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم            , حركة فتح 

  .سبتمبر المقبل/ أيلول
  21/7/2011وكالة قدس نت، 
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  "صندوق االستثمار"دحالن يتهم عباس بسرقة ":  لإلعالمالفلسطيني" .19

استمرارا لمسلسل الخالفات الداخلية التي تطورت إلى مناكفات إعالمية بين رئيس السلطة : رام اهللا
 دحالن، وّجه األخير رسالة قاسية اللهجة، حصل محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية السابق محمد

على جزء منها، إلى لجنة التحقيق المكلفة من عباس والتي استجوبت دحالن " المركز الفلسطيني لإلعالم"
  .في قضايا مختلفة كان من بينها ملف صندوق االستثمار

 نفسة مقابل ما سماه وشن دحالن هجوما عنيفًا على لجنة التحقيق وعلى عباس، في إطار دفاعه عن
ل الصندوق اضده، وتساءل في رسالته التي وجهها إلى لجنة التحقيق، حول أمو" الحملة الممنهجة"

إذا كانت تهمة اإلتيان على ذكر أبناء الرئيس تستحق كل هذه الحملة "الفلسطيني لالستثمار قائال 
: حق واألولى التحقيق باألمور التاليةوالتشويه، وتشكيل لجان متعددة مفتوحة األفق والتوقيت، فمن األ

صندوق االستثمار الذي تسلمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم أبو عمار، والذي يحتوي 
 مليون دوالر، وهي مبالغ 300على استثمارات داخلية وخارجية وممتلكات نقدية وعينية تقدر بمليار و

تأمين مستقبل السلطة في حالة الطوارئ، حيث تم التالعب رصدها الرئيس الخالد أبو عمار رحمه اهللا ل
ف والسلطة الوطنية، ولم يعد للجنة التنفيذية أو .ت.بمقدرات هذا الصندوق الذي كان مسجال باسم م

  ".المركزية أو الحكومة أية عالقة به، ومفاجآت مالية تفاجئ مّدعي الشفافية
ية رؤية استراتيجية حولها، ويذهب إلى أبعد من ذلك واتهم دحالن عباس بضياع غزة وتجاهلها وغياب أ

، وأضاف أن "أعطى الموافقة لحماس بإنشاء أول قوة تنفيذية تحت سيطرتهم الكاملة"إلى اتهام عباس بأنه 
عباس وّجه جزءا كبيرا من اإلمكانات المادية باتجاه التسلح والحرس الرئاسي، ثم إخراجه من المعركة، 

  .حسب قوله
حالن الحديث في رسالته عن الهزائم التي منيت بها حركة فتح في االنتخابات البلدية والتشريعية، وتابع د

مستخدما إياها "والتي لم تجد طريقها للعالج حسب وصفه، وعن استخدام عباس لصالحياته ضد دحالن 
  .، مؤكدا أن الوثائق التي يمتلكها تتحدث أكثر عن انتهاكات أبو مازن"دون وجه حق

كشف عن وثائق ومحاضر سرية لجلسات لجنة التحقيق مع دحالن، " المركز الفلسطيني لإلعالم"يذكر أن 
وضحت أسباب تفاقم األزمة بين عباس ودحالن، حيث سيتم نشر وثائق إضافية ومحاضر تكشف 

  .تفاصيل الخالفات بين عباس ودحالن
  21/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سبتمبر المقبل/ في أيلول" مسيرات مليونية"ان البرغوثي عقب دعوته لـاالحتالل يعزل مرو .20

عزلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي النائب الفلسطيني األسير مروان البرغوثي،  :وليد عوض -رام اهللا 
في الداخل الفلسطيني والشتات " مسيرات مليونية"، بعد يوم واحد من دعوته لـ "فتح"القيادي في حركة 

  .من مع استحقاق أيلول بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينيةبالتزا
وقالت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة إن سلطات إدارة سجون االحتالل أقدمت 
ليلة أمس على اقتحام غرفة األسير النائب مروان البرغوثي، ومن ثم اقتياده إلى الزنازين بحجه انه كان 

  ".ليستخدم هاتف نقا
وأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة، بأن ضباطًا من الشاباك، برفقه الوحدات الخاصة، 

للمرة الثانية خالل يوم أمس األربعاء، وقامت باستهداف غرفة النائب األسير " هداريم"اقتحمت سجن 
  يق ومن ثم تحطيم مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، وقامت بتفتيش الغرفة بشكل دق
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محتوياتها بشكل كامل وقلب أغراض األسرى في الغرفة، وبعد ثالث ساعات كاملة من التفتيش؛ اقتادت 
  ".النائب البرغوثي إلى الزنازين، وكذلك قامت بعزل األسير ناصر عبيات المتواجد في الغرفة نفسها

  22/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

   يكون عائقا أمام المفاوضاتاالستيطان يجب أال: نتنياهو .21
جدد رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو دعوته إلى الرئيس محمود عباس للعودة إلى             : القدس المحتلة 

  .طاولة المفاوضات مع إسرائيل، زاعما بأن حكومته راغبة في التوصل إلى اتفاقية سالم
كون حجر عثرة أمـام المفاوضـات وأال        ووصف نتنياهو قضية االستيطان بأنها مسألة جانبية يجب أال ت         

  .على حد قوله. تعطل التفاوض حول القضايا الجوهرية
وأشار إلى إن مجمل المستوطنات ال تساوي أكثر من اثنين بالمائة من مساحة الضفة الغربية ولن تعرقل                 

  .إقامة الدولة الفلسطينية
ال استئنافها، مدعيا استعداده لتقديم     وأضاف بأنه يمكن طرح جميع القضايا على طاولة المفاوضات في ح          

  . تنازالت مؤلمة من اجل السالم
  22/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   تدرس اعتذارا محدودا لتركيا "إسرائيل: "االحتالل إذاعة جيش .22

مصادر إسرائيلية توقعـت    أن   ، برهوم جرايسي  عن مراسلها الناصرة   22/7/2011الغد، عّمان،   نشرت  
 الخميس، أن تحركا ما يجري من وراء الكواليس يهدف إلى انهاء األزمة في العالقات بين تركيـا                  أمس

من ناحية إسرائيل تقديم اعتذار محدود عن بعض جوانب جريمة مجزرة أسطول            " ثمنه"وإسرائيل، يكون   
  .الحرية التي ارتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي

يلي أمس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس بجدية في هذه           فقد قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائ     
األيام، توجهات سلسلة من األجهزة اإلسرائيلية التي تنصحه بأن يقبل بتقديم اعتـذار محـدود لتركيـا،                 
والهدف االساسي من هذا ابعاد احتمال تقديم جنود وضباط جيش االحتالل للمحاكمات الدولية، بعد تقرير               

فـي  " السـتخدامها القـوة   "دة الذي سيصدر في االسبوع المقبل، ويحمل انتقادات إلسـرائيل           األمم المتح 
وحسب اإلذاعة، فإن رؤساء أجهزة منهم من كـان يعتـرض علـى فكـرة                .مواجهتها السطول الحرية  

االعتذار بات اليوم يوافق عليه، مثل رئيس مجلس األمن القومي الجنرال احتياط يعقوب عميدرور، ولكن               
المقابل يواجه نتنياهو معارضة في مطبخ القرار في حكومته، وبشكل خاص من الوزيرين أفيغـدور               في  

  .ليبرمان وموشيه يعلون
اإلسرائيلية، أن المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية يهودا فاينشتاين، يعتقد         " هآرتس"وذكرت صحيفة   

دة عن أحداث األسطول كفيلة بأن تعرض جنـود         بأن الصيغة الحالية لتقرير لجنة التحقيق في االمم المتح        
جيش االحتالل اإلسرائيلي لدعاوى جنائية في ارجاء العالم، وبناء على هـذا االسـتنتاج فقـد أوصـى                  
فاينشتاين رئيس الوزراء نتنياهو بالتوصل الى تفاهم مع تركيا، حتى بثمن اعتذار إسرائيلي محدود علـى       

  .قسم من أحداث األسطول الى غزة
القناة الثانّية  ، أن    زهير أندراوس  عن مراسلها الناصرة   من   22/7/2011 القدس العربي، لندن،     فتوأضا

في التلفزيون اإلسرائيلّي نقلت إّن وزير األمن، أيهود باراك، وافق هو األخر على االعتذار، ولكنّه اقترح                
ها غير المقـصودة الـضرر      صيغة بموجبها تقول إسرائيل الرسمّية إنّها تعتذر في ما إذا سببت تصرفات           

  .لتركيا، األمر الذي قال التلفزيون عنه إنّه لن يكون مقبوالً على أنقرة
التركيـة أن رئـيس     ' حرية ديلي نيوز  'العبرّية نقلت عن صحيفة     ' هآرتس'تجدر اإلشارة إلى أّن صحيفة      

 بلورتها مؤخرا إلنهـاء  الحكومة اإلسرائيلية ونظيره التركي يدرسان في األيام األخيرة مسودة اتفاق تمت  
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وجاء أنه على أردوغان ونتنياهو أن يقدما رديهمـا علـى المـسودة قبـل الـسابع                 . األزمة بين البلدين  
والعشرين من الشهر الجاري، وهو موعد نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة بـشأن الهجـوم       

  الدموي اإلسرائيلي على أسطول الحرية
  

  التيارات اإلسالمية التي برزت مع الثورات العربيةمع د إقامة عالقات ستبعأال : نتنياهو .23
قال نتنياهو في سياق مقابلة مع قناة العربية بثت أمس الخميس انه ال يستبعد إقامة عالقات بين إسـرائيل                   
والتيارات اإلسالمية التي برزت على السطح مع الثورات العربية بما في ذلك اإلخوان المـسلمون فـي                 

  .مصر
وأوضح انه مستعد لخوض حوار مع أي جهة توافق على احترام حق الشعب اليهودي ودولة إسرائيل في                 

  .الوجود
  22/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  الطيبي يقاضي الكنيست ليقر النكبة الفلسطينية قانونيا .24

 العربيـة للتغييـر، أمـس     قدم عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة       : برهوم جرايسي  -الناصرة  
الفلسطيني الحقوقي التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلي، ضـد قـرار           " عدالة"الخميس، بواسطة مركز    

رئاسة الكنيست بمنعه من طرح اقتراح قانون على جدول أعمال الكنيست يهدف منع نفي النكبة كحقيقـة                 
  .تاريخية

أن هذه هي المرة األولى التي يتم       " عدالة"رين مدير عام    وجاء في االلتماس الذي قدمه المحامي حسن جبا       
فيه شطب اقتراح قانون اعتمادا على بند من أنظمة الكنيست، الذي يتيح لرئاسة الكنيـست عـدم طـرح      
اقتراح قانون على طاولة الكنيست وذلك لكون االقتراح يتعارض مع تعريف إسـرائيل كدولـة الـشعب                

  .اليهودي
رين إن قرار رئاسة الكنيست يمس بشكل كبير بحقوق األقليـة فـي البرلمـان،               وقال المحامي حسن جبا   

وأن النائب طيبي أراد تحدي قانون النكبة بمـا      . بحرية التعبير البرلمانية وبالمساواة بين أعضاء الكنيست      
نبع والقرار بمنع طرح اقتراح قانونه هو قرار تميزي وي        . يتعلق بفقرة واحدة التي يعتبرها فقرة عنصرية      

  ". من اعتبارات اعتباطية
 22/7/2011، الغد، عّمان

  
  غزة قطاع ليبيا مصدر تهريب األسلحة إلى حماس في : موشيه يعلون .25

إن ليبيا أصبحت , اليوم الخميس, قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي موشيه يعلون: القدس المحتلة
  .مصدر جديد لتهريب األسلحة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

إن الثوار في ليبيا الذين ثاروا ضد " وأضاف يعلون في مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة قائالً 
إلى قطاع " شبة جزيرة سيناء" يقومون بتهريب األسلحة عبر األراضي المصرية , الزعيم معمر القذافي

 في ليبيا نتيجة األسلحة متاحة“ وأضاف في لقاء مع الصحفيين األجانب .غزة التي تديره حركة حماس
  .”الوضع غير المستقر هناك، وقد استغلته حماس لشراء أسلحة من المهربين الليبيين

  22/7/2011، وكالة قدس نت
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   أشهرثالثةتقليل ساعات المناوبات وزيادة األجور منذ يطالبون ب "إسرائيل" في ألطباءا .26
عيادات واألقـسام التخصـصية وغـرف        يقوم األطباء في إسرائيل باحتجاجات وإضرابات في ال        :القدس

العمليات للشهر الثالث على التوالي للمطالبة بزيادة عددهم في المستشفيات وتقليل سـاعات المناوبـات               
  ). فقط دوالر7.30( شيكل 25ساعة الطبيب نحو حيث تبلغ وزيادة األجور 

اإلضراب الذي يقـوم بـه      «إن  » فرانس برس «وقال ساهر عابد عضو نقابة األطباء اإلسرائيلية لوكالة         
األطباء يطالب وزارة الصحة والمالية باألساس بزيادة عدد األطباء إلى ألف طبيب في المستشفيات خالل               

  .»ثالث سنوات
األطباء الذين يتخصـصون فـي      «وأضاف رئيس قسم األعصاب في المستشفى اإلنجليزي في القدس أن           

 ساعة متواصلة ثم يعـود      26فة إلى مناوبات تستمر     إضا,  ساعة أسبوعيا  42المستشفيات يقومون بالعمل    
قد يمر أسبوعان على الطبيب     و ،الطبيب في اليوم الثاني لمواصلة عمله في أيام عطلة في بعض األحيان           

  .»في عمل متواصل مع مناوبات دون الحصول على يوم عطلة
  22/7/2011، الشرق، الدوحة

  
  هدد بزعزعة حكومة نتنياهوي"  اإلسرائيليميدان التحرير  "":إسرائيل" سياسية في مصادر .27

أكدت مصادر سياسية وإعالمية في إسرائيل أن االنتشار السريع لخيام االحتجاج على            : القدس-تل أبيب   
عليها، بات مقلقا بشكل    " ميدان التحرير "ارتفاع أسعار السكن، في مختلف المدن اإلسرائيلية، وإطالق اسم          

ء، بنيامين نتنياهو، يتصرف بتوتر واضح إزاءها، وأنه يخشى أن تهدد           وأن رئيس الوزرا  . جدي للحكومة 
  .استقرار ائتالفه الحكومي أكثر من أي شيء آخر

استخدمت بالعبريـة الكلمـة العربيـة    " (ميادين التحرير "االسرائيلية إن ظاهرة    " معاريف"وقالت صحيفة   
يين يؤمون هذه الخيام وعشرات السياسيين      آالف اإلسرائيل "تهدد حكومة نتنياهو بشكل مؤكد ألن       ") تحرير"

  ".الذين يشمون رائحة السقوط يتسابقون على زيارة هذه الخيام تعاطفا وتضامنا
وأفشلت أحزاب االئتالف الحكومي، أمس، مشروع قانون يسهم في تخفيـف أزمـة الـسكن وتخفـيض                 

ن هذا المشروع، الـذي قدمـه       لنتنياهو، وقال إ  " غلطة العمر "المعارض  " كديما"األسعار، فاعتبره حزب    
بمثابة فرصة لرئيس الحكومة لكي يثبت أنه معني بالتجاوب مـع           "، كان   "كديما"النائب شلومو مولال من     

  ".مطالب الشعب، لكنه ضيعها، عندما رضخ لموظفي وزارة المالية وأمر بالتصويت ضد القانون
  22/7/2011، القدس، القدس

  
  امة المستوطنات العشوائية تمت على اراض فلسطينية خاصة  تعترف بان اقرسميةوثيقة : رتسآه .28

 نشرت صحيفة هآرتس االسرائيلية في عددها الصادر اليوم مضمون وثيقة اعدتها االدارة المدنية              :القدس
مسألة ملكية اراضـي الدولـة او       "في الضفة الغربية يستدل منها ان االدارة تعمل على تسوية ما يسمى             

  ".الضفة الغربيةاالراضي الحكمية في 
وقاالت الصحيفة ان هذا االمر سيسمح بتنفيذ اجراءات التنظيم والبناء في الكتل االستيطانية الكبيرة وهي               
ارئيل ومعاليه ادوميم وغوش عتسيون والتجمعات السكنية المحيطة بالقدس وكذلك غور االردن وشـمال              

  . البحر الميت
ي اسرائيل تنفيذها في الكتل االستيطانية الكبرى فـي الـضفة           وحسب الوثيقة فان مشاريع البناء التي تنو      

المحتلة ستتم على اراض تعود ملكيتها الى الدولة اي اراضي حكمية فقط فقط فيما اتعرفت الوثيقة بـان                  
اقامة الجزء االكبر من النقاط االستيطانية العشوائية تمت على اراض فلسطينية خاصة االمر الذي يشكل               

  . لدولي ولقرارات حكومية خرقا للقانون ا
  22/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
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     األسرى ويطالبهم بمقابل مالي لقاء العالج يبتزاالحتالل  .29

 اتهم أسرى فلسطينيون في سجن نفحة اإلسرائيلي، ما تسمى إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية :غزة
وإجبارهم على دفع مبالغ باهظة وغير باالستهتار بحياة األسرى المرضى داخل السجون والمعتقالت، 

وأعرب مركز األسرى للدراسات عن استغرابه من عدم قيام المؤسسات  .معقولة مقابل منحهم العالج
الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر بالضغط على االحتالل والقيام بواجبهم اإلنساني تجاه 

ت رأفت حمدونة أن االحتالل ينتهك القانون الدولي اإلنساني وأكد مدير مركز األسرى للدراسا .األسرى
اإلسرائيلية، محذرا من سياسة االستهتار الطبي بحق  في تعامله مع المعتقلين المرضى في السجون

وطالب المؤسسات الحقوقية والصحية واإلنسانية بالضغط على االحتالل . األسرى واألسيرات المرضى
 السجون ومتابعة حاالتهم في مستشفيات أو على األقل السماح بإدخال لتحرير األسرى المرضى من

  .طواقم طبية متخصصة تشرف عليهم
  22/7/2011، الخليج، الشارقة

  
  مسجد االقصى لالمخابرات االسرائيلية تكثف مداهماتها ل: والتراثمؤسسة األقصى للوقف  .30

ن قيام وحدات من المخابرات كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، ع: رام اهللا ـ وليد عوض
اإلسرائيلية وبشكل متكرر في األيام األخيرة باقتحام األقصى والقيام بجوالت مشبوهة في أنحاء متفرقة 

شوقا دورفمن ' سلطة اآلثار اإلسرائيلية'منه، مشيرة الى اقتحامات وجوالت متكررة لمدير ما يسمى بـ
  .برفقة عدد من قوات اإلحتالل اإلسرائيلي

أن هذه االنتهاكات قد وثقت لديها بالصور الفوتوغرافية، فيما حذّرت من مثل ' مؤسسة األقصى'ت واكد
لقوات االحتالل وأذرعه المختلفة، مؤكدة ان المسلمين سيظلّون ' والجوالت المشبوهة'هذه االقتحامات 

  .على تواصل مستمّر مع األقصى يعمرونه بالمصلين والمرابطين
  22/7/2011 ،القدس العربي، لندن

  
  قرية بيت إكسا شمال غرب القدس    في اإلسرائيليالجيشمواجهات مع  .31

اندلعت مواجهات في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، بين عشرات المواطنين :  جمال جمال-القدس 
وجنود االحتالل الذين كانوا يحرسون ثالث جرافات اسرائيلية شرعت منذ الصباح الباكر باقتالع أشجار 

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين . زيتون المعمرة التي تعود إلى العهد الرومانيال
المواطنين وجنود االحتالل أصيب خاللها عدد من المواطنين بحاالت اختناق ورضوض جراء اعتداء 

  .جنود االحتالل عليهم بالضرب المبرح
  22/7/2011، الدستور، عّمان

  
  ي مدينة غزة تؤكد مواصلة فعالياتها رغم تهديد األونروااللجان الشعبية ف .32

أغلـق مقـر      عدد من الالجئين الفلسطينيين    ، أن غزةمن  ،  22/7/2011،  الشرق األوسط، لندن  نشرت  
في الشرق األوسط بصورة شـاملة،      » األونروا«الرئيسي في مدينة غزة، ومقر رئاسة       ) األونروا(وكالة  

ـ      ومنعوا آالف الموظفين من دخول       تغيير الوكالـة السـمها     «المقرين، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب
وقال معين مدارس مسؤول اللجان الشعبية لالجئين إن اإلضراب سيكون تـصعيديا            . »وتقليص خدماتها 

لمطالب الالجئين التـي    ) األونروا(حتى تخضع   «الرئيسية  » األونروا«وسيشمل إغالق كل مداخل مقار      
  .»)األونروا(حدة والمحافل الدولية عندما أنشئت أقرتها لهم األمم المت
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وينتظر أن تشهد األيام المقبلة تصعيدا فـي        . حتى الساعة الواحدة ظهرا   » األونروا«واستمر إغالق مقار    
  .كافة في مختلف مناطق قطاع غزة» األونروا«االحتجاجات على خطوة الوكالة، وسيتم إغالق مؤسسات 

مسؤول اللجان الشعبية في ، من غزة، أن 21/7/2011، )صفا(ينية وكالة الصحافة الفلسطوأضافت 
بوقف العمليات في قطاع غزة في حال ) األونروا( غزة معين مديرس عبر عن قلقه من تهديد وكالة 

  .استمر إغالق مقري الوكالة بغزة، عادا أن وكالة األونروا تأسست لخدمة الالجئ الفلسطيني
هذا التهديد مردود، ونحن نستنكر هذا األمر، ألن ما قمنا به اليوم هو  "إن" صفا"وقال مديرس لوكالة 

وشدد على أن إغاثة وتشغيل الالجئين حق أقرته الشرعية  ".مطالبة بحق الالجئين، ولم نطلب مستحيال
  .الدولية، مشددا على أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وفعالياتهم حتى يستجاب لهم

  
  مشرفةال  العائلةثمنًا لمواقف" عسقالن"تي بسجن ابن : البيرةبلديةرئيس  .33

أكد رئيس بلدية البيرة الشيخ جمال الطويل والد أصغر أسيرة فلسطينية، :  عبد الحميد مصطفى- قلقيلية
أن سبب وجود كريمته األسيرة بشرى الطويل في تحقيق سجن عسقالن يأتي ثمنًا لمواقف العائلة 

، أن التحقيق اإلسرائيلي مع كريمته بشرى ركز بشكل "فلسطين"ـوأوضح الطويل في حديث ل. المشرفة
أساسي على العائلة وزوارها وعن دور والدها في البلدية وكيفية إدارته لها، وعن والدتها األسيرة 

  . السابقة
لقد تم تمديد اعتقال ابنتي بشرى على ما يسمى ذمة التحقيق إلفساح المجال أمام المحققين : "وأضاف
 اعترافات مزيفة من ابنتي بشرى إال أن محامي الدفاع أبلغنا أنها تتمتع بمعنويات عالية وتواجه النتزاع

  ". المحققين بعزيمة وإرادة وال يوجد عليها أية تهم محددة
  21/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "مأمن اهللا مقبرة"ـحذر من المساس بت:  في الداخل الفلسطينيركة اإلسالميةالح .34

، بيانا حذرت فيه من 21/7/2011 الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني اليوم الخميسعممت 
  .المساس بحرمة مقبرة مأمن اهللا في القدس والتي تعرضت النتهاكات عديدة من قبل المؤسسة االسرائيلية

  22/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

    فلسطين النساء تتكرس على خلفية جرائم الشرف فيقتلظاهرة  .35
على رغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة لعدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في :  نظير طه–رام اهللا 

خالل العام الحالي، إلّا أّن المؤشرات » شرف العائلة«األراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى 
ت النسوية العاملة والمعطيات الواقعية على األرض، والتي حصلنا على جزء منها من عدد من المؤسسا

في مجال الدفاع عن حقوق النساء، تشير إلى ارتفاع وتزايد عدد حاالت القتل بخاصة في محافظات 
ففي حين لم تسجل أي حالة قتل في قطاع غزة خالل هذا العام وفق ما أكدته لـ . الضفة الغربية

انونية للمرأة، سجلت الضفة المحامية زينب الغنيمي مديرة مركز األبحاث واالستشارات الق» الحياة«
 حاالت في مؤشر إلى ازدياد عدد حاالت القتل مقارنة مع 8الغربية حتى منتصف هذا العام أكثر من 

  . حاالت7، والذي سجل 2010العام المنصرم 
  22/7/2011، الحياة، لندن
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   لخدمة المستوطنين "الشارع األمريكي"االحتالل سيفتح : قدس نت .36
بوجود مجموعة من الالفتات على , "جبل المكبر"مواطنون من قرية السواحرة الغربية تفاجأ ال: القدس

، وضعتها سلطات االحتالل لمن "الشيخ سعد وباب العمود بالقدس"طول الطريق الواصل بين منطقتي 
  ".المصلحة العامة"  دونما بدعوى658يرغب في االحتجاج على قرار لها بمصادرة 

 هذه الالفتات عن المصادرة لهذه األراضي تعني إعادة فتح الشارع المعروف ان" قال نعيم عويسات و
 عاما، وستعمل سلطات االحتالل 40بالشارع األمريكي الذي كان يربط القدس الشرقية ببيت لحم قبل 

ليمر من مستوطنة رأس العمود الجديدة  متر15وتعبيده بعرض على توسيع هذا الشارع وترميمه
  ".وصوال إلى مستوطنة جبل ابو غنيم" مسكيون" ي جبل المكبر تسمىومستوطنة جديدة ف

وتدعي سلطات االحتالل ان توسعة هذا الشارع لخدمة المناطق العربية شرقي القدس، لكن ما ينفي ذلك 
ان األهالي وسكان تلك المناطق كانوا طلبوا من بلدية االحتالل في القدس أكثر من مرة ترميم هذا 

، إال انه االحتالل وزع الفتات على طول الطريق لمن يريد 67ل كامل المدينة عام الشارع منذ احتال
االحتجاج خالل األيام الماضية فقط، وهذا ما يعني ان هذا الشارع سيكون في الدرجة األولى لخدمة 

  .المستوطنين وليس المقدسيين الفلسطينيين كما تدعي سلطات االحتالل
  20/7/2011، وكالة قدس نت

  
  يصرف النصف المتبقي من راتب حزيران" فلسطيننك ب" .37

في بيان انه انطالقا من مسؤوليته الوطنية واستمراراً لنهجه " بنك فلسطين" قال : عالء مشهراوي-غزة 
خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، فقد أعلن السيد . في التخفيف عن الموظفين في القطاع العام

، قرار مجلس إدارة البنك صرف مبلغ "بنك فلسطين" المدير العام لــ هاشم الشوا رئيس مجلس اإلدارة،
 بدون فوائد أو عموالت، لموظفي القطاع العام 2011يعادل الجزء المتبقي لراتب شهر حزيران 

، على 2011، وتأجيل قسط القرض لشهر تموز "بنك فلسطين"المحولة رواتبهم إلى ) موظفي الحكومة(
بالغ من أول حوالة راتب واردة يتم تحويلها من وزارة المالية في السلطة الوطنية أن يتم استرداد هذه الم

  .الفلسطينية، علما أنه قد تمت هذه اإلجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية
 عبر الصرافات اآللية التابعة لبنك 21/7/2011وسيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من مساء اليوم الخميس 

  ).الضفة الغربية وقطاع غزة(أنحاء الوطن فلسطين في جميع 
  22/7/2011، القدس، القدس

  
  بعد أن تبين أن الشركات التي كانت تديرها وهمية تجارة األنفاق يأملون استعادة أموالهم بالمستثمرون .38

ما زالت غزة تعيش حالة من القلق والترقب في أعقاب التطورات التي حدثت على صعيد مصير : غزة
واتخذت التحقيقات . »تجارة األنفاق«ي خسرها المئات من المستثمرين، فيما بات يعرف بـاألموال الت

في هذا الملف منحى مغايرا، عندما تبين لألجهزة األمنية في القطاع أن بعض القائمين على تجارة 
المواد األنفاق تحايلوا على زبائنهم عبر الزعم بأنهم يستثمرون األموال في شركات تقوم باالتجار في 

المهربة، وتبين للمحققين أن بعض هذه الشركات كانت وهمية، وأن هناك شكوكا لديهم بأن بعض 
  .أصحاب هذه الشركات، قام بتهريب أموال المستثمرين للخارج

أن التحقيقات المكثفة التي أجرتها األجهزة األمنية » الشرق األوسط«وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
 إجبارهم على تسليم جزء من األموال؛ سواء على شكل نقدي أو على شكل مع هؤالء، نجحت في

وحسب هذه المصادر، فقد تبين أن الشركات الوهمية على عالقة وثيقة مع بعضها بعضا، كما  .عقارات
  . تبين أن أصحاب بعض الشركات كانوا يقومون بجمع األموال لصالح شخص يدير شركة وهمية



  

  

 
 

  

            17 ص                                    2213: العدد               22/7/2011 الجمعة :التاريخ

ة في غزة لجنة حكومية تختص بتوزيع األموال التي نجحت األجهزة األمنية وقد شكلت الحكومة المقال
 في المائة من هذه األموال على 30وقامت اللجنة األسبوع الماضي بتوزيع . في استردادها حتى اآلن

. المستثمرين، في حين يتطلع المستثمرون إلى أن يستعيدوا كل ما استثمروه في هذه الشركات الوهمية
مصادر أن اإلحساس العام لدى المحققين الذين يتولون معالجة هذا الملف أن هناك أساسا للتفاؤل وتؤكد ال

  .بإمكانية استرداد المزيد من األموال وتوزيعها على المستثمرين
  22/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  بأكبر لوحة فنية " غينيس" موسوعة تدخلغزة  .39

العالمية لألرقام القياسية ، من " غينيس"دسة على التوالي موسوعة دخلت غزة مجددا للمرة السا: خانيونس
،على يد عدد كبير من األطفال "متر مربع5922"خالل تصميم أكبر لوحة فنية من القماش بالعالم بطول 

ذوي االحتياجات الخاصة المشاركين بألعاب الصيف التي تنظمها وكالة غوت و تشغيل اللجئين 
  .سنويا بالقطاع "األونروا"الفلسطينيين

  20/7/2011، وكالة قدس نت
  

  نادي برشلونة يمول إنشاء مدرسة رياضية باسمه في فلسطين .40
نادي برشلونة الرياضي في مدينة برشلونة ) أبو مازن(زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، : لندن

ية لفريق برشلونة في اإلسبانية، وتسلم قرارا من نائب رئيسه كارلس فيالروبي بإنشاء المدرسة الرياض
  .فلسطين، خاصة بتدريب األطفال على رياضة كرة القدم

  22/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   األردنإلىجل عودة حماس أ منذ سنين من لم نبذل جهوداً:  في األردن"نواإلخوان المسلم" .41
دن جميل أبو بكـر  قال الناطق الرسمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين في األر:  أسعد العزوني-عمان 

 حماس تنظيم مستقل تماما، وله      ، أن حماسحيال عالقتهم بحركة     األسبوعيةفي حوار أجرته معه الراية      
ــد         ــاوم ض ــشروعها المق ــي م ــدعمها ف ــا ون ــف معه ــن نق ــصلة، ونح ــه المنف   قيادت

 العالمية، وهي طليعة هـذه الحركـة فـي مواجهـة            اإلسالمية، وهي أيضا جزء من الحركة       "إسرائيل"
  .مشروع الصهيونيال

 األردن، ومثل هذه التفاصـيل  إلىنحن لم نبذل جهودا منذ سنين من اجل عودة حماس       : وأضاف أبو بكر  
، فهي ربما تكون عند قيادة حماس أو الحكومة األردنية، فنحن لم نبحث ذلك              كإخوانغير موجودة عندنا    

ومة األردنية بأن تقف على مسافة واحـدة مـن مختلـف            علما أننا منذ سنوات طالبنا الحك     . مع الحكومة 
واآلن نطالبها بالوقوف مع حماس ألنها هي التي ترفض مـشروع الـوطن        . مكونات المجتمع الفلسطيني  

البديل بشكل عقائدي وأساسي، وهي التى تتبنى مشروع مقاومة العدو وتثبيته في مواقعـه وتحـول دون                 
  . طينية بكل أمانةتقدمه ، كما أنها تحمل القضية الفلس

 كما يشاع، نظير موافقة أمريكا على تسليمهم الحكم         "سرائيلإ" اإلخوان المسلمين للصلح مع      وعن استعداد 
ال أساس لهذا األمر، ونحن لسنا مشغولين بهـذه القـضية، فالموضـوع             : قال أبو بكر  في الدول العربية    

 تجاه القضية الفلسطينية مبدئيـة،      اإلخوانقف  الفلسطيني له أهله، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر وموا        
 نهرها وقف اسالمي، وهي أرض عربية ولن نقبل التنازل عن           إلىلن نتنازل عنها، ففلسطين من بحرها       

  . شبر منها
22/7/2011، الراية، الدوحة  
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   1701قرار خرق إسرائيلي لل8000: ممثل لبنان في االمم المتحدة .42
 بكـل   1701حدة السفير نواف سالم تأكيد حرص لبنان على تنفيذ القـرار            جدد ممثل لبنان في االمم المت     

وقال خالل مناقشة مجلس االمن التقرير السادس عشر لالمين العام لالمم المتحدة حول القرار              . مندرجاته
، بإمعانها في انتهاك سيادة لبنان بما يزيد عن         1701 ان اسرائيل هي التي ال تمتثل الحكام القرار          1701
  . انتهاك منذ تاريخ صدور هذا القرار8000

ورفض سالم ادعاءات اسرائيل بتهريب السالح مستشهدا بتقرير األمين العام، وطالب االسـرة الدوليـة               
والدول الصديقة باالستمرار في المساعدة على بناء قدرات الجيش اللبناني لتمكينه مـن القيـام بالمهـام                 

  .المنوطة به
22/7/2011، السفير، بيروت  

 
  مستعّدون لرسم خطّ أزرق بحري: في لبنان" اليونيفيل"القائد العام لقوات  .43

ـ       : آمال خليل  أنه اقترح أن تكون اليونيفيـل      » األخبار«كشف القائد العام لقوات اليونيفيل ألبرتو أسارتا ل
. وسيطاً بين لبنان وإسرائيل لترسيم الخط األمني البحري، رغم أن األمر خارج عـن نطـاق مهمتهـا                 «

وتوصلنا إلى عقد محادثات استكـشافية بـين        . االقتراح بحث خالل االجتماعات الثالثية الثالثة األخيرة      
أما براً، فيهدف أسارتا إلى أن ينجز خالل فترة واليته          . »الطرفين بقيادة قائد القوات البحرية في اليونيفيل      
بحلول شهر  « أن نائبه أبلغه بأنه      وفي هذا اإلطار، أعلن   . وضع عالمات مرئية على طول الخط األزرق      

أما البـاقي،   .  في المئة من العالمات    80كانون الثاني المقبل، أي عند إتمام الوالية، سنتوصل إلى وضع           
لـدينا  . فهو أراضٍ متنازع عليها بين الطرفين، ال يمكننا وضع عالمات ظاهرة عليها من دون اتفاقهمـا               

األلغام لتنفيذ هذه المهمة، لكن األهم من ذلك لدينا العزيمـة           الوسائل واالختصاصيون والمال وفرق نزع      
  .»إال أن كل تلك العناصر ليست مهمة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين. لتنفيذها

21/7/2011، خبار، بيروتاأل  
  

  لعرضه على األمم المتحدة  نالجامعة العربية تواصل جهودها إلعداد ملف االعتراف بفلسطي: صبيح .44
أكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين  :وكاالت، مراد فتحي - عواصم، رةالقاه

بالجامعة العربية أن األمانة العامة تعكف حالياً على إعداد ملف كامل لعرضه على األمم المتحدة، فيما 
، وذلك 67ى حدود  القدس عل منالشرقيالقسم يخص االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

تنفيذاً لقرار لجنة مبادرة السالم العربية في اجتماعها الوزاري بالدوحة، الذي كلف الجامعة بتولي تقديم 
وأضاف صبيح في تصريحات صحفية أمس الخميس رداً على سؤال  .هذا الملف إلى المنظمة الدولية

نحن على تواصل مع دولة قطر : ربيةحول شكل الحراك العربي لتنفيذ قرار لجنة مبادرة السالم الع
 رئيس اللجنة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتشاور في الخيارات ،والشيخ حمد بن جاسم

المطروحة للذهاب إلى المنظمة الدولية، وهل سيكون التوجه للجمعية العامة أو لمجلس األمن الدولي، 
  .ودراسة سلبيات وإيجابيات كل منهما

  22/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

  عتذار عن مجزرة أسطول الحريةاالبعد " إسرائيل" تركيا ستعيد العالقات مع : أردوغانمستشار .45
أوضح أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء التركي، إبراهيم كالين، في :  برهوم جرايسي-الناصرة 

، بما في أبيبى تل ، وتعيد سفيرها إل"إسرائيل"، بأن تركيا ستعيد العالقات مع "هآرتس"حديث لصحيفة 
ذلك المناورات العسكرية المشتركة، والتعاون العسكري والمدني وتبادل زيارات الوزراء، وهذا بعد 

مصادر "كما نقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ . الحريةأسطول لتركيا عن مجزرة "إسرائيل"اعتذار 



  

  

 
 

  

            19 ص                                    2213: العدد               22/7/2011 الجمعة :التاريخ

إلى سابق عهدها، وبشكل خاص  "إسرائيل" العالقات مع إعادةقولها، إن تركيا ترى من مصلحة " تركية
  .على ضوء التطورات في الشرق األوسط

  22/7/2011الغد، عّمان، 
  

  دقيق لتوزيعها على الالجئين في غزةال طن من 6000  منكثربأ تركيا تتبرع: األونروا .46
 طن من دقيق القمح من تركيا لتوزيعها على 6,000 تسلّمت األونروا، إرسالية مؤلفة من أكثر من :غزة
  .الجئين في غزةال

  21/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   على حدود غزةأنفاق ثالثة المصري يدمر األمن .47
 دمرت الشرطة المصرية الخميس ثالثة أنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وأوضح :رفح

جاري، وأشار إلى أن األنفاق مصدر أمني مصري أن األنفاق الثالثة كانت اكتشفت أوائل األسبوع ال
  .الثالثة كانت تستخدم في تهريب البضائع والسلع المنزلية

  21/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   بالجواهر مرصعاً ليفني عقداًأهدتالمغرب ينفي أن تكون عقيلة الملك محمد السادس  .48
هل المغربي الملك محمد السادس قد  لالسلمى عقيلة العااألميرة تكون أن  قاطعاًنفى المغرب نفياً: الرباط
 للمغرب في األخيرة زيارة أثناء من الماس  وزيرة الخارجية المغربية السابقة تسيبي ليفني عقداًأهدت

  .2009نوفمبر  /تشرين الثاني
ن األميرة لالسلمى قدمت لليفني عقداً إ الماضي األسبوعقال  قد موقع صحيفة معاريف اإلسرائيليةكان و

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن  .لجواهر ال يقدر بثمن أثناء زيارة سرية قامت بها للمغربمرصعاً با
  .ليفني كانت قد شاركت بندوة نظمها معهد أماديوس

من الطائفة اليهودية أن الوزيرة  ونقل موقع الكتروني مغربي في نشره لبالغ وزارة الخارجية عن عضو
ميرات المملكة وأنها اكتفت بلقاء مسؤولين من الطائفة اليهودية وبعض اإلسرائيلية لم تلتق أية أميرة من أ

الشخصيات المغربية وأن عقد الماس المذكور قد تكون منحته الطائفة اليهودية لرئيسة حزب كاديما 
 أن الهدية الثمينة التي حصلت عليها ليفني كانت من سيرج بيرديكو رئيس الطائفة اليهودية وأضاف

  .بارة عن زربية وكتب ولوحات منحت لها عندما رافقها إلى مراكشبالمغرب وهي ع
  22/7/2011، لندن، القدس العربي

  
   يوما45ًجرابيل  القضاء يمدد حبس ضابط الموساد اإلسرائيلي: مصر .49

مددت محكمة مصرية، أمس، حبس ضابط جهاز االستخبارات اإلسرائيلي :  محمد أحمد-القاهرة 
 بصفة احتياطية، الذي كان قد ألقي القبض عليه قبل نحو  يوما45ًيل، لمدة إيالن تشايم جراب) موساد(

 بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية، بعدما تبين قيامه بأنشطة تخابر شهر ونصف الشهر تقريباً
على المصالح المصرية بغية اإلضرار بها، وأنكر المتهم اإلسرائيلي كافة االتهامات المسندة إليه من 

ب محققي نيابة أمن الدولة العليا، التي تتعلق باالضطالع بأنشطة التخابر، التي رصدتها تحريات جان
 عن حثه جمعه لمعلومات استخباراتية، فضالً) التحريات(جهاز المخابرات العامة والتي أشارت 

المواطنين على إحداث اضطرابات، خاصة في ما يتعلق باالضطرابات الطائفية بين المسلمين 
  .المسيحيين وتشجيعه الفتنة الطائفية وتحريضه كل طرف ضد اآلخر حيث وجد في أماكن الصداماتو

  22/7/2011الشرق األوسط، لندن، 



  

  

 
 

  

            20 ص                                    2213: العدد               22/7/2011 الجمعة :التاريخ

  
    "إسرائيل" عن أعداء لقطع المساعدات  قرارمشروع": مجلس النواب األمريكي" .50

ـ          :  ا ف ب   -واشنطن   ستان والـدول   سعى الجمهوريون في واشنطن امس الى قطع المساعدات عن باك
المجاورة السرائيل كلبنان والسلطة الفلسطينية واليمن اذا ما شغلت الحركات االسالمية المـسلحة مثـل               
حزب اهللا وحماس اية مناصب في الحكومة، اضافة الى عدد من الدول اليسارية فـي امريكـا الالتينيـة        

ت المتحدة وسط جهود لخفـض      متوعدين باتخاذ موقف متشدد من المسلحين االسالميين وخصوم الواليا        
  .االنفاق االميركي

وفي جلسة سادها الجدل واستمرت حتى الليل، حددت لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب الـذي                
يسيطر عليه الجمهوريون عددا من االولويات التي تهدف الى خفض ميزانية الرئيس االميركـي بـاراك                

ن اجل تحقيق ذلك يتوجب على النواب الجمهوريين التوصـل           مليارات دوالر، لكن م    6,4اوباما بمقدار   
الى تسوية مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي المؤيـد لجهـود االدارة الخاصـة                 

  . بالشؤون الدولية
كما ينص مشروع القرار كذلك على انهاء المساعدات االمنية التي تحصل عليها مصر منذ عقـود بعـد                  

ي ادت الى االطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في شباط الماضي اال اذا طبق القادة               التظاهرات الت 
  .الجدد بشكل تام اتفاق السالم مع اسرائيل واستبعدوا االخوان المسلمين

  22/7/2011، الدستور، عّمان
  

  صول مؤسسة خيرية اتهمت بدعم حماس أ تلغي تجميد هولنديةمحكمة  .51
مستردام قرارا للحكومة الهولندية بتجميد اصول جمعية خيرية اتهمت بنقـل           ألغت محكمة في ا   : امستردام

لكن محكمة امـستردام قالـت فـي حكمهـا           .أموال لحركة حماس مستندة في ذلك الى عدم كفاية االدلة         
الصادر اليوم انها لم تجد أدلة على ان أموال جمعية اي اتش اتش نيدرالند وصلت الى حمـاس ال عـن                     

وفقا لما ذكرته وكالـة االنبـاء العالميـة         . لماني للجمعية وال من خالل منظمات اخرى      طريق الفرع اال  
  ".رويترز"

  22/7/2011، وكالة قدس نت
  

  األونروا تلوح بوقف عملياتها في غزة  .52
كـريس  ) االونـروا (قال الناطق باسم وكالة غوث تشغيل الالجئين الفلسطييين         :  يو بي آي   - 48عرب  

في تصريح على هامش احتفال بتحطيم رقم قياسي ثالث في مدينة خان يـونس              غينيس،، مساء الخميس،    
من قبل محتجين فلـسطينيين     (إذا استمر إغالق بوابات األونروا      "جنوب قطاع غزة ضمن العاب الصيف       

اسـتمرار اإلغـالق    "وأضاف   ".سنفكر في وقف العمليات تماما بغزة بعد أسبوع       ) على تقليص الخدمات  
" معتبـراً أن  " أن العمليات ستتوقف تماما   ) يعني(ن الذين يديرون العمليات في القطاع       واعتراض الموظفي 

هذا اإلغالق ال يجوز وال يمكن أن تكون غزة محاصرة، وهناك من يحاصر األونروا ويمنع موظفيهـا                 
  ".من الدخول إلى مؤسساتهم

  21/7/2011، 48موقع عرب
  

  وساد لجوازات سفر مزورة دولية على استخدام الماحتجاجات": يديعوت" .53
وصلت " حادة"الصادرة صباح اليوم، الخميس، أن رسائل سرية وصفت بأنها          " يديعوت أحرونوت "كتبت  

وجاء أن رسائل سرية أرسلت من       .إسرائيل تطالب فيها بوقف تزييف جوازات السفر ألغراض التجسس        
  .الموساد لجوازات سفر مزورةعدة دول إلى إسرائيل تشير إلى معرفة هذه الدول باستخدام عمالء 
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وفي التفاصيل جاء أن رسائل سرية وصلت إسرائيل مؤخرا عبر القنوات الدبلوماسـية إلـى سـفارات                 
إسرائيل من عدة دول في العالم تؤكد علمها بأنه عمالء الموساد يقومون باستخدام جوازات مزورة لهـذه                

صحيفة أن من بين هذه الـدول هنـاك دول          وأضافت ال  ".نشاطات عمالنية في الخارج   "الدول في إطار    
  .تعتبر صديقة إلسرائيل، تطالب بوقف استخدام الجوازات المزورة

وأضافت أن هذه االحتجاجات تصاعدت في أعقاب اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في               
ـ     . فبراير من العام الماضي   / دبي في الخامس عشر من شباط      ات التـي   وكتبت الـصحيفة أن االحتجاج

وصلت في الشهور األخيرة كانت من دول أخرى، ليست ضمن قائمة الدول التي وردت لـدى اغتيـال                  
ونقلت عن أحـد     .وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن دول في آسيا وشرق أوروبا وأفريقيا            .المبحوح

  ".ل األخرىيوجد إلسرائيل اسم سيئ بكل ما يتصل بجوازات سفر الدو"الدبلوماسيين األجانب قوله 
  21/7/2011، 48موقع عرب

    
  تراجع دور واشنطن وزيادة الدور األوروبي في القضية الفلسطينية ":تريبيونهيرالد " .54

تحليالً اخباريـاً   ] أمس[األميركية اليوم الخميس    " انترناشيونال هيرالد تريبيون  " نشرت صحيفة    :واشنطن
نطقة مقابل زيادة الدور األوروبي في ظل انقـسام         يرى كاتبه مارك الندر تراجع الدور األميركي في الم        

في العالم الغربي بشأن سعي الفلسطينيين الى الحصول على اعتراف االمم المتحـدة بدولـة فلـسطينية                 
  . 1967) يونيو(مستقلة على االراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب حزيران 

  21/7/2011، القدس، القدس
  

  »حرب لبنان الثالثة« حول  تنهمك مجدداً بنقاش"إسرائيل" .55
شكَّل الحديث عن ان الحرب المقبلة في المنطقة باتت مسألة وقت، محور            :  امال شحادة  -القدس المحتلة   

نقاش العديد من القياديين األمنيين والسياسيين اإلسرائيليين اثناء تطرقهم إلـى األوضـاع االمنيـة فـي                 
هنـاك  .  لبنان ومرور خمس سنوات على حرب تموز       المنطقة، في ظل الخالف حول الحدود المائية مع       

، على رغم ان الـسيناريوات      »حرب لبنان الثالثة  «، وهناك من اطلق عليها      »الحرب المقبلة «من سّماها   
العديدة التي جرى الحديث عنها قالت إن هذه الحرب لن تقتصر على لبنان وحده، بـل ستـضم أيـضاً                    

 الـشعلةَ   -بتقـديرهم   ?-ت التي عرضها البعض، كان لبنان       لكن في السيناريوا  . سورية وحماس وإيران  
  .التي ستنطلق من حدوده الحرب

قائد منطقة الشمال، غادي ايزنكوط، الذي تولى قيادة المنطقة بعد حرب لبنان الثانيـة حتـى االسـبوع                  
وء الماضي، اختار يومه األخير في الخدمة ليعلن انه في غضون خمس سنوات نجح في الحفاظ على الهد                

ولكن، بحسب ايزنكوط، صـحيح     . في المنطقة، على رغم بعض االحداث التي شهدتها المناطق الحدودية         
ان الهدوء كان سيد الموقف في هذه الفترة وأن جيشه خلق قوة ردع ساهمت في منـع الحـرب، لكـن                     

ردع «الوضع الحالي ال يطمئن، فهناك آالف القادة والجنود الذين ينشطون على طول الحـدود بهـدف                 
  .»، والخطر في منطقة الشمال لم ينته بعد»العدو

واذا كان ايزنكوط اكتفى بالتفاخر بما تشكله قوة جيشه من ردع قوي للعدو، فإن قياديين آخرين حـاولوا                  
إلى االذهان، بعد أن افتقدها الجيش اإلسرائيلي منذ انتهاء حـرب           » الجيش الذي ال يقهر   «اعادة مصطلح   

وا يروجون لخطط الحرب المقبلة والتدريبات التي ال تتوقف على مدار اليوم وتحـاكي      لبنان الثانية، فراح  
سيناريو احتالل لبنان في النهار والتوغل في األراضي السورية ليالً، والخطة الدفاعيـة لـسالح البـر                 

ر وتزويد المدرعات بمنظومات دفاع لصواريخ الكتف المضادة للمدرعات، وأبرز ما في هذه الخطة إظها             
حـزب  «، والتأكيد على أنها لم تعد تلك المدرعة التي يمكن      »همركفاة«التحسينات التي أدخلها على دبابة      

ان يحولها إلى هدف سهل لتسجيل تفوق في المعركة مع الجيش اإلسرائيلي، فأدخل عليها منظومـة                » اهللا
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للمـدرعات واختـراق    القادرة على إصابة خلية مطلقي صواريخ مضادة        » كالنيت«حديثة تطلق قذائف    
المخابئ التي يتحصن فيها مقاتلو حزب اهللا، بحيث تنتشر منها كميات كبيـرة مـن الـشظايا وتـصيب                   

  .المقاتلين إصابات قاتلة
ضابط االستخبارات  . »معطف الريح «و  » حيتس«كما أدخل الجيش على هذه المدرعة منظومتي الدفاع         

 حرب تموز، تجاوز في تهديداته الحديث عـن قـدرة           السابق، تشيكو تامير، الذي تولى مهمات عدة في       
الدفاع والهجوم ليصل إلى حد القول ان لدى الجيش اليوم القدرة على الوصول حتى بيروت ومناطق أبعد                 

حزب اهللا يتواجد في بيروت، ونحن سنصل إلى بيروت، ومن اجـل  «: شماالً، وإخضاع حزب اهللا، وقال  
  .»لى دولة ذات سيادة كلبنانالحفاظ على أمننا يمكننا ان ندخل إ

وتامير، كغيره من القادة السياسيين والعسكريين، وّجهوا تهديدات مباشرة لدولة لبنان، وحّملوا حكومتـه              
المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل، وأجمعوا على أن األهداف التي وضعها الجيش في لبنان زادت،                

  .» للضربات اإلسرائيليةوأن لبنان كدولة وجيش وبنى تحتية ستكون هدفاً
هذا التوجه اإلسرائيلي، اعتبره الرئيس السابق لمجلس االمن القومي، غيورا آيالند، ورقة مساومة قويـة               

الواضح لنا أنه اذا وقعت حرب لبنان الثالثة، فهـدفنا لـن            «: ويقول. امام لبنان والمجتمع الدولي بأسره    
انما دولة لبنان والجيش اللبنـاني والبنـى التحتيـة          يكون حزب اهللا لوحده، كما حصل في حرب تموز،          

واألهداف اإلستراتيجية في لبنان، وإظهار هذا الموقف اليوم يشكل ورقة ضغط لمنع أي اعتـداء علـى                 
إسرائيل، وهذا، براي آيالند، يجب ان يكون االستخالص األهم من عبر حـرب تمـوز بـدل تحـسين                   

العالم كله اليوم، بما فيه الواليات المتحـدة وأوروبـا          «: ضافوأ. المدرعات ومنظومات الدفاع والهجوم   
عدم تـدمير لبنـان،     : والعالم العربي وشعب لبنان وجميع قواه السياسية، يجتمعون على هدف واحد هو           

  .»وهذه ورقة قوية بيد إسرائيل، فنحن الوحيدون الذين ال يهمنا تدمير لبنان، إذا اختار الوالء لحزب اهللا
د، فإن حرباً ثالثة مع لبنان ستكون أشد خطورة وأقوى، بعدما ادخل حزب اهللا تحسينات عدة                وبرأي آيالن 

على ترسانته العسكرية وبات يملك صواريخ أكثر من إسرائيل، وهي صواريخ اكثر تطوراً وأطول مدى               
. ولكن هذا يتطلب االستعداد لحرب أعنف وأسرع      . من تلك التي تعرضت لها إسرائيل قبل خمس سنوات        

، يجب ان تنتهي في غضون ثالثـة ايـام          )كما حصل في حرب لبنان الثانية     ( يوماً   34وبدل ان تتواصل    
  .فقط

أنا ال أريد أن ُأخيف     «: وفي هذا الجانب، كان وزير الجبهة الداخلية، متان فلنائي، األكثر صراحة، وقال           
إلى كميات كبيرة من الصواريخ لـم      أحداً بحديثي، ولكن في الحرب المقبلة ستتعرض البلدات اإلسرائيلية          

نشهدها في الحرب االخيرة، وإزاء هذا الوضع، امامنا أمران، فإما ان نتصرف كالنعامة ونطمر رؤوسنا               
  .في الرمال، او نواصل تدريباتنا وتجهيز الجيش وأنفسنا لمواجهة هذه المخاطر بالقوة الالزمة

الثة يضمن فيها النصر، سمح لعدسات الكـاميرا        وحتى يستكمل الجيش حملة ترويجه الستعداده لحرب ث       
بالتقاط صور داخل مخازنه، حيث الكميات الكبيرة لالسلحة وحقائب الجنود المزودة باحتياجاتهم اليوميـة         
داخل ارض المعركة بما يضمن له التحرك السريع والوصول من البيت إلى أرض المعركة في غضون                

  .لى االقل ساعة فقط، والصمود ثالثين يوماً ع24
  مشكلة القيادة العليا

امام هذه الزوبعة الكبيرة التي قامت بها القيادة العسكرية في اثناء احيائها ذكرى مرور خمـس سـنوات                  
على حرب تموز، خرجت أصوات تذكِّر باإلخفاقات التي شهدتها تلك الحرب بكل ما يتعلق بعـدم قـدرة    

المعلق السياسي والعسكري، أري شبيط، يقـول       . المناسبالقيادة على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت        
بكل صراحة ان إسرائيل لم تستخلص دروساً من حرب تموز ولم تغير شكل إدارتها، كما ان تلك الحرب                  

حدثت تغييرات  «: ويقول. لم توقظها من سباتها الذي تغرق فيه ومنذ انتهاء الحرب لم تعالج مشكلة القيادة             
لكن الجهازين الـسياسي واالعالمـي يـتحمالن ايـضاً          . وأ وبعضها لألحسن  هنا وهناك، بعضها لألس   
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المسؤولية عن أن االنشغال بالشخصي غلب االنشغال بالرسمي، فقد كان اليوم الذي تـال الحـرب يـوم                  
من يقودنا؟ والى أين يقودنا؟ وكيف يقودنا؟ أسئلة مفتوحـة بـال            : وال تزال األسئلة  . خصام ال يوم تقويم   

  .جواب
كشف في حرب لبنـان     «: ه شبيط االصوات التي تتحدث عن نصر مؤكد في الحرب المقبلة، فقال           وواج

والشعور الصعب الذي خلفته الحرب     . الثانية عن فشل عسكري شديد وعن إخفاق للدولة وللقيادة السياسية         
 األشباح فـي    ال يوجد من يدّبر أمور مدن     . ال توجد قيادة سياسية متزنة ومستقرة     . هو أنه ال توجد دولة    

وال يوجد تكافـل يـربط الـشمال بـالجنوب          . وال يوجد من يعالج شؤون الهاربين من الشمال       . الشمال
فبعد أن جعلت دولة إسرائيل نفسها اقتصاد إسرائيل، بقيت بال قطاع عام يستحق هذا االسـم،                . والمركز

  .»وبال جهاز رسمي مسؤول، وبال شعور ملزم بشراكة المصير
االستهالكية التي طورناها ال تالئم الواقع الذي نحيا فيـه،          –فجأة أن الروح العامة السياسية      تبين  «: وتابع

ففي يوم الحسم لن يحمينا اقتصادنا المجيد ولن يقيمنا مثل مجتمع واحد ودولة واحدة، فهو يمنحنا القـوة                  
الوضع، فإننـا حتمـا     وبمثل هذا   . في جانب واحد لكنه يجعلنا ضعيفين قابلين لإلصابة في جوانب اخرى          

ماذا جرى لنا؟ لماذا احتفلنا خمـس سـنوات         : سنفاجأ مرة اخرى في يوم الحسم وسنسأل في اليوم التالي         
  .»بدل أن نُقوي التايتانيك ونعدها ونعدل بها عن مسار هالكها؟» تايتانيك«فوق متن سفينة 

فـي  : في سالح الجـو، يقـول     العميد في االحتياط، ران بيكر، الذي شغل منصب قائد في قاعدة جوية             
الحرب المقبلة يجب ان نضمن النصر في هذه الحرب، وبالسيناريوات المتوقعة لهـا يجـب ان نعتمـد                  
المبادرة والجرأة والشجاعة والمخاطرة واألهم، يجب ان نرتكز على قيادة متزنة وشجاعة وغير مترددة              

  .»بما يؤدي إلى ضياع الفرص
  22/7/2011، الحياة، لندن

  
   أمام القانون الدوليالمحاسبةخارج " ائيلإسر" .56

 على قانون يحظر على     7،/11وافق برلمان الكيان الصهيوني، الكنيست، يوم اإلثنين،        : إعداد عمر عدس  
الدعوة إلى أي مقاطعة اقتصادية، أو ثقافية أو أكاديمية، ألشخاص أو مؤسسات في دولـة               ” اإلسرائيليين“

وينّص على أن كل من يخالف ذلك، يعّرض نفسه للمقاضـاة           .  المحتلة   الكيان أو في المناطق الفلسطينية    
  .في المحاكم، ودفع غرامات مالية

وقد قوبل القانون، باالنتقاد من قبل بعض النشطاء والمثقفين في دولة الكيان، وخارجهـا، باعتبـار أنـه                  
، ”الديمقراطيـة ”لماً بأن ل  ع(، ومن حرية تعبير المواطن اليهودي فيها،        ”إسرائيل“ينتقص من ديمقراطية    

، قصة أخرى حين يتعلق األمر بالمواطن العربي داخل دولة الكيان، أو فـي المنـاطق                ”حرية التعبير ”و
  ).الفلسطينية المحتلة األخرى

كتب كارلو سترينجر، أن سيل القوانين المناوئة للديمقراطية،        ) . . 12/7/2011(” الغارديان“في صحيفة   
 يشكل أحد أشـد     2009شباط ، / الحالي، المنتخب في فبراير   ” اإلسرائيلي“ البرلمان   التي اقترحها وطبقها  

وكان أوَل الغيث قـانون النكبـة، الـذي طرحـه حـزب             . الفصول في تاريخ الكيان الصهيوني سواداً       
 والذي يحظر اإلحياء العلنـي لـذكرى        - بزعامة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان       -” بيتنا” إسرائيل““

  .1948 ألف فلسطيني أثناء حرب 750 نحو طرد
ومنذ ذلك الوقت، كما يقول الكاتب، بذل عدد متعاظم من المحاوالت لبتر حرية التعبير، وتعسير الحيـاة                 

وآخر مثال على ذلك، قانون المقاطعة، الذي أجازه الكنيست يوم اإلثنين،           . على جماعات حقوق اإلنسان     
11/7.  
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اقتصادياً، أو ثقافياً، أو أكاديمياً، جرماً مـدنياً، يعاقَـب          ” إسرائيل“ دعوة لمقاطعة    ويعتبر هذا القانون أيَّ   
وأي هيئة عامة تطلق مثل تلك الدعوة، تفقد وضعها القانوني، وال تعود مستحقة لتلقّي              . مرتكبه بالغرامة   

  .التبرعات القابلة للخصم من ضريبة الدخل
  ديمقراطية مزيفة

و الكنيست نيتزان هوروفيتز، من حزب ميـرتس اليـساري، شـائن ومخجـل              والقانون، كما يقول عض   
  .”اإلسرائيلية“ومحرج للديمقراطية 

 يوماً تاريخياً   7،/11كان يوم اإلثنين،    : ، كتب روبرت نيمان   )12/7/2011(” هفنغتون بوست “وفي موقع   
ة وغزة والقدس الشرقية، فاألثر     للضفة الغربي ” اإلسرائيلي“بالنسبة إلى الحركة الداعية إلى إنهاء االحتالل        

وهو عالمـة علـى     . ، وتعزيز المقاطعة  ”اإلسرائيلية“الذي سيخلفه هذا التشريع هو إحياء حركة السالم         
  .، المدان حالياً بأنه يتخذ إجراءات تعزز أجندة خصومه”اإلسرائيلي“اإلفالس السياسي لليمين 

ويـضرب مثـاالً   . ، والتي تأتي بنتائج عكسية ”رائيليةاإلس“وينتقد الكاتب الدعاية التي تمارسها الحكومة    
مثـل  (الشديد، على أسطول الحرية الثاني، واألكاذيب التي روجتها بـشأنه           ” إسرائيل“على ذلك، تركيز    

 كما نُشر  -بأكياس من الكبريت    ” اإلسرائيليين“االدعاء بأن المشاركين فيه كانوا يعتزمون مهاجمة الجنود         
  ).”رائيليةاإلس“في بعض الصحف 

تـشريعاً  ” الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط    “واآلن، أجاز برلمان ما يسّمى      : ويضيف الكاتب قائالً  
  .الذين يدعون إلى مقاطعة المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية” اإلسرائيليين“لمعاقبة اليهود 

سيدعمها بكل تأكيـد، ويجعلهـا أكثـر        إنه  : هل سيوقف ذلك حركة المقاطعة؟ ويجيب     : ويتساءل الكاتب 
  .جاذبية

، ران هكوهن في مـستهل      )”اإلسرائيلي“اليهودي  (، يشير الكاتب    )13/7/2011(” انتي وور “وفي موقع   
أنه ينبغي على القراء أن يتذكروا، أن ثمة أموراً لم يعد مسموحاً لي بقولها من               “مقالة عن الموضوع إلى     

ل، كنت قد عّبرت عن تأييدي لمقاطعة منتجات المـستوطنات مـرات            وعلى سبيل المثا  . اآلن فصاعداً   
وأنا ال أعني القول، إنه كان بوسـعي أن         . عديدة في الماضي؛ واآلن، لم يعد مسموحاً لي بأن أفعل ذلك            

فالرقابة الذاتية ال بّد منها للكتاب الناقـدين الـذين يعيـشون فـي              : أقول كل ما كنت أريد قوله قبل اآلن       
، بأنـه ال    ”اإلسـرائيلي “اآلن، حصلوا على توكيد رسمي من البرلمان        ” اإلسرائيليين“ولكن  . ” لإسرائي“

  .يسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم بحرّية
مقيم في المناطق المحتلة، بوسعه أن يقاضي أي شـخص يـدعو   ” إسرائيلي“إن كل منتج    : ويقول الكاتب 
مقيمة في  ” إسرائيلية“ المستوطنات، فإن بوسع كل شركة       فإذا دعوتُ إلى مقاطعة منتجات    . إلى المقاطعة   

وعليه، فإن هذا الشركات ال تكتفي بأنهـا تتمتـع          . المناطق المحتلة، أن تقاضيني، وهنالك المئات منها        
) وهذا ما جعلها تنتقل إلى المناطق المحتلة أصـالً (بفوائد حكومية سخية من أموال الضرائب التي أدفعها        

  .درة على مقاضاتي، وأخذ أموالي بسبب دعوتي للمقاطعة بل هي اآلن قا-
إّن ما بدأ تجريداً للفلسطينيين من ممتلكاتهم، يتطّور اآلن ليـصبح تجريـداً لكـل               : ويضيف الكاتب قائالً  

وما بدأ استعباداً للفلسطينيين، قد ينتهـي باسـتعباد         . يجرؤ على معارضة تجريد الفلسطينيين      ” إسرائيلي“
  .”إسرائيل“أنصارهم داخل 
، أن نائب مدير منظمة العفو الدولية في الـشرق األوسـط            )12/7/2011(” اوروك نت “وجاء في موقع    

على الرغم من ادعاءات أنصاره بعكس ذلـك،  “: وشمال افريقيا، فيليب لوثر، قال تعقيباً على هذا القانون   
ة حق حرية التعبير، الذي يجب      فإنه محاولة سافرة لخنق االحتجاج السلمي والعمل المنظم، وذلك بمهاجم         

إن التعريف الواسع للمقاطعة، يمكن أن يطبَّـق علـى أي           “: وأضاف. ” على جميع الحكومات أن ترعاه    
شخص يسعى إلى استخدام وسيلة االحتجاج غير العنيف هذه، في انتقاد أي شخص أو مؤسسة متورطـة                 
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أو فـي المنـاطق الفلـسطينية       ” إسرائيل“في  في انتهاكات لحقوق اإلنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي،         
  .”المحتلة

  ضربة لحرية التعبير
، كتب المؤلف األمريكي، مخرج األفـالم الوثائقيـة، كـيفن           )15/7/2011(” فاير دوغ ليك  “وفي مدونة   

وحسب، بل هو عمـل     ” إسرائيل“إنه ال يشكل ضربة لحرية التعبير في        : غوزتوال، عن قانون المقاطعة   
  .القمع ضد حركة التضامن مع الفلسطينيين في الكيان الصهيونيآخر من أعمال 

وفي مقابلة أجراها الكاتب مع الصحافية األمريكية مورين مورفي، الناشطة في التضامن مع الفلسطينيين،              
يجدر وضع هذا القانون في السياق العام لسلسلة القوانين الصارمة التي تقوم وراءها دوافع              : تقول مورفي 

ففي وقت سابق من هذا العام، تم إقرار قـانون          . والتي أجازها الكنيست أو ما تزال قيد البحث         سياسية،  
” قسم الـوالء  “وهنالك قانون    . 1948النكبة، الذي يعاقب الجماعات التي تحيي ذكرى نكبة فلسطين سنة           

عدد من القوانين التي     بأداء قسم الوالء للدولة اليهودية، باإلضافة إلى         1948الذي يلزم العرب في مناطق      
وهكذا نرى أن ثمة عـدداً      . ” إسرائيل“يقصد بها إمالء المناهج التي تُدرَّس في المدارس الفلسطينية في           

، وثانيـاً،   ”إسرائيل“متصاعداً من القوانين التي يتم استغاللها، أوالً، للهجوم على المجتمع الفلسطيني في             
اصة جماعات حقوق اإلنسان التي ساعدت بعثة األمم المتحـدة          ، وخ ”اإلسرائيلي“معاقبة المجتمع المدني    

هنالك عدد من هـذه     : وتمضي الصحافية إلى القول   ) . التي أنتجت تقرير غولدستون   (للبحث عن الحقائق    
فقـانون المقاطعـة يحظـر محاسـبة الحكومـة          . القوانين، التي تمنع المجتمع المدني من أداء مهمته         

كما يوفر الحماية لمشروع االستيطان برمته فـي الـضفة الغربيـة            . ن الدولي   أمام القانو ” اإلسرائيلية“
المحتلة، بمنع الناس من رفع صوتهم بانتقاده، وتكميم أفواه أي منتقدين أو جماعات لحقوق اإلنسان، توثق                

  .المشروع في الضفة الغربية
ـ ” إسـرائيل ”وتتحدث الصحافية عن الدعم الذي تقدمه الواليات المتحدة ل         ي هـذا الـسبيل، بإمـدادها       ف

 مليارات دوالر، وتوفير الغطاء الدبلوماسي لها في األمم المتحدة من خالل            3بمساعدات سنوية تزيد عن     
  .استخدام الفيتو في مجلس األمن، وغير ذلك

اليهودية، المؤيدة للحركة الفلـسطينية الداعيـة إلـى مقاطعـة           ” مقاطعة من الداخل  “وقد نشرت جماعة    
، بياناً حول قانون المقاطعة، نُشر في موقـع         )بي دي إس  (وسحب االستثمارات منها ومعاقبتها     ” إسرائيل“
  :، جاء فيه)14/7/2011(” اوستراليانز فور بالستاين“

اإلسرائيليون، أعضاء جماعة المقاطعة من الداخل، نكرر هنا دعمنا ومساندتنا للدعوة           “نحن، المواطنون   
وسحب االستثمارات منها، ومعاقبتها، إلى أن تمتثل للقـانون الـدولي           ” لإسرائي“الفلسطينية إلى مقاطعة    

ونعلن ذلك، على الرغم من التشريع الجديـد مـن قبـل الكنيـست              . والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان     
، الذي يهدف إلى تجريم أنشطتنا وأنشطة شركائنا، ويكبح حرية التعبير والتنظيم الـسياسي،              ”اإلسرائيلي“

العمل وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم عندما تتعارض        ” اإلسرائيليين“ذلك، يحظر على المواطنين     وأهم من   
  .مع سياسات الدولة المؤسفة

  22/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   بمساعدة عربيةإسرائيليترانسفير  .57
  مصطفى يوسف اللداوي. د

ميعاً، صقور ومتطرفين، حمائم ودعاة     إنه حلم رواد الحركة الصهيونية القدامى وقادة الكيان اإلسرائيلي ج         
سالم، سياسيين وعسكريين، كلهم يتطلع إلى اليوم الذي تخلو فيه فلسطين من سكانها العرب، وتغدو دولةً                

فـوق  " الغـوييم "يهوديةً خالصة، ال شوائب فيها وال أغراب، وال مكان للعرب، المسلمين والمـسيحيين              
رض أو فوقها، عمراناً أو مقاماً، علماً أو صرحاً، مسجداً أو كنيسة،            ترابها، وال أثر لهم باٍق فيها تحت األ       
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مقبرةً أو مدرسة، لتغدوا فلسطين مملكةً يهوديةً بحق، تخفق في سمائها نجمة داود الزرقـاء، وتحكمهـا                 
تعاليم التلمود والتوراة، وتتعالى فيها أصوات الحاخامات ورجال الدين، وتخلو شوارعها يوم السبت مـن               

ارات العابرة، والمواقد المشتعلة، ويسيرون في شوارعها بالقلنسوة اليهودية، والـسوالف الطويلـة،             السي
والقبعة السوداء، يزورون حائط المبكى يتلون فيه مزاميرهم، ويدخلون المسجد األقصى يـصلون فـي               

معهم، خططوا لـه    باحاته، ويتنقلون في رحابه، يعقدون فيه زفافهم ويختنون فيه أطفالهم، إنه حلم عاش              
وعملوا من أجله، وماتوا وهم يسعون لتحقيقه، وأورثوه لمن جاء من بعدهم، فهو لم يغادر مخيالتهم، ولم                 

  .يبرح أحالمهم، ومازال يتراءى أمام عيونهم، حلماً وأمالً وهدفاً وغاية
ـ              دنهم وقـراهم،  يبذل اإلسرائيليون غاية جهدهم ليفرغوا األرض الفلسطينية كلها من سكانها، فـدمروا م

وشردوهم منها وسكنوا فيها، وقتلوا رجالهم ونساءهم وأطفالهم، وزجوا بمئات اآلالف من الفلسطينيين في              
السجون والمعتقالت، وأبعدوا عنها وطردوا منها اآلالف، ولكن األرض الفلسطينية بقيت تحكي عربـي،              

وتتحدى اإلسرائيليين وتقـف فـي وجـه        وتحفظ لهجتها الفلسطينية، وتحمل هويتها العربية وتباهي بها،         
دباباتهم وتواجه طائراتهم، وقد أقسم أهلها أن يبقوا في أرضهم ثابتين، وعن حقهـم مـدافعين، وبقيـت                  
فلسطين أرض الزيتون والزعتر، تتحدى بجرحها، وتتشامخ مع ألمها، وتزهو بثوبها الفلسطيني العربـي              

  .القشيب
واضحة ال لبس فيها، وال غموض يكتنفها، وال خداع فـي تنفيـذها             هذه هي السياسة اإلسرائيلية القديمة      

وتطبيقها، وال يحرص اإلسرائيليون على إخفائها أو تزيينها، وال يـدعون بـأنهم يحبـون الفلـسطينيين                 
ويعملون من أجلهم، إنما يعملون بصدٍق وإخالص لصالح شعبهم وقضيتهم وعقيـدتهم وهـويتهم، لكـن                

ر المرء في تفسيرها أو فهم أهدافها ومراميها، أن الحكومات العربيـة تـسهل              المشكلة الخطيرة التي يحا   
مهمة اإلسرائيليين في تفريغ األرض الفلسطينية من سكانها، ودفعهم للبحث عن أوطانٍ جديدة، وجوازات              
سفرٍ محترمة، وبطاقات هويٍة مقدرة، فقد أصبح هم الفلسطينيين جميعاً أن يتخلصوا مـن وقفـات الـذل                  

وان التي يتعرضون لها في كل مطارات ومعابر الدول العربية، فهم يتجرعون الذل والهوان ألوانـاً                واله
من عناصر وضباط األمن العام، الذين ينظرون إليهم شزراً، ويرمقونهم بعيونهم بكِل اسـتهتارٍ وعـدم                

 جامعـة الـدول     تقدير، وقد جمعوا جوازات سفرهم بل وثائق السفر التي أصدرتها سلطاتهم باتفاٍق مـع             
العربية، ولكنهم ال يحترمون وثيقة السفر التي أيدوا منحها للفلسطينيين الالجئين، وال يـسهلون لحاملهـا                
الدخول إلى بالدهم، بل تنص أنظمتهم على عدم السماح للفلسطيني بالدخول إلى بالدهم، حتى ولو كـان                 

  .في طريقه إلى أرض وطنه، عائداً إلى بيته
ن في فهم السياسات العربية في التعامل معهم، فهم يدعون أنهم يدعمون صمود الـشعب               يحار الفلسطينيو 

الفلسطيني، ويعملون على الحفاظ على هويته وشخصيته، وأنهم يرفضون منح الفلسطيني جنسية بالدهـم              
ي حرصاً على القضية الفلسطينية، ولكن الحقيقة أن الحكومات العربية تضيق على الفلسطينيين، وتمعن ف             

إذاللهم ومهانتهم، وتدفعهم بقوة ألن يلقوا بوثيقة السفر التي يحملون، أو جواز السفر الجديد الذي ساهموا                
في إصداره وفرضه، فكالهما ال يجلب التعامل الكريم للفلسطيني، وال يجبر عناصر األمن العـام فـي                  

ثائق سفرهم كما سحنات وجوههم     المطارات والمعابر الحدودية على االبتسام لهم والترحيب بهم، بل إن و          
أسرع طريقٍة لتعكير مزاج عناصر األمن العام، وتغيير مالمح وجوههم غضباً وعبوساً، فالقـادم غيـر                
مرحبٍ به، وال مكان له بين إخوانه العرب، وال متسع له على األرض العربية، وعليه أن يرحل فـوراً،                   

رامة والقيمة اإلنسانية، ويرى أنه فيه مقدر ومحترم،        وأن يبحث له عن مكانٍ آخر، يشعر فيه بالعزة والك         
وله كرامة وسيادة وحقوق وامتيازات، ومع أنه كغيره من الوافدين، يلبس ثياباً أنيقة، ويحـسن الحـديث                 
والتعبير، ويتقن اللغات األجنبية، ويحمل أعلى الشهادات العلمية، وتمتلئ جيوبـه بـاألموال، وبطاقتـه               

يها رصيد كبير، ولكن شيئاً من هذا ال يشفع له، فهو فلسطيني، وتكفيه جنـسيته ألن                اإلئتمانية صالحة وف  
  .يكون منبوذاً على بوابات الحكومات العربية
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إنها اإلجراءات الرسمية العربية المتوارثة منذ أربعينيات القرن الماضي، وهي التي تواصى عليها القادة              
تماعات جامعة الدول العربية، إنهم يكذبون علينـا عنـدما          والحكام العرب، وأجمعوا أمرهم عليها في اج      

يقولون إن هذه اإلجراءات من أجلكم، ولصالح قضيتكم، وهي ال تستهدف أشخاصكم، وال تقصد إهانتكم،               
وال تتعمد التضييق عليكم، إنها إجراءاتٌ تهدف إلى حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، وأنها تحـول دون                

طنه وقضيته وهويته، إنهم يستخفون بعقولنا، ويستهزئون بنا، ويحاولون خداعنا، فهم           نسيان الفلسطيني لو  
يضطرون ألن يرفعوا القبعة من على رؤوسهم احتراماً وتقديراً لحامل الجواز األمريكي أو األوروبـي،               

ـ                  زة وهم يعلمون أن حامله فلسطيني الجنسية، وهو ابن مخيم جباليا أو الشاطئ، وأنه من سكان قطاع غ
البئيس المحاصر، ومع ذلك يحترمونه ويقدرونه، ال احتراماً وتقديراً لـذات اإلنـسان الفلـسطيني، بـل               
احتراماً لجواز السفر الذي يحمل، وتقديراً للجنسية التي يتمتع بها، وخوفاً من سفير صاحب السيادة، الذي                

كراً سوء المعاملة التي تعـرض      ال يتأخر عن رفع سماعة الهاتف ليتصل بأعلى مسؤوٍل في البالد، مستن           
لها مواطنه، ويطالبهم بتسهيل أموره واالعتذار له، بل إن بعض السفراء األجانب يذهبون إلى مطـارات                
الدول العربية بأنفسهم، ليسهلوا للفلسطيني الذي يحمل جنسية بالده الدخول إلى البالد، وليضمنوا حـسن               

 في هذا الفلسطيني غير جواز سفره الذي يحمل اسمه العربـي            استقباله وعدم اإلساءة إليه، فما الذي تغير      
األصيل ومكان مولده في فلسطين، ومازال ينطق بالعربية وباللهجة الفلسطينية، ومازالت تفوح من حقائبه              

  .رائحة الزيتون والمرمرية والزعتر
ثير من البالد العربيـة،     إنها مؤامرةٌ عربية قديمة جديدةٌ بحق، تلك التي يتعرض لها الفلسطينيون في الك            

التي ال تسهل لهم الدخول إلى بالدهم والعمل فيها، وتجبرهم على الهجرة والسفر بعيداً، بحثاً عن هويـٍة                  
محترمة، وجواز سفرٍ يصلح ألن يمهر بخاتم صاحبة السيادة، إنهـا سياسـة تـستهدف إفـراغ األرض                  

السياسة اإلسرائيلية مفهومة ومعروفـة أسـبابها،       الفلسطينية، ودفع أهلها إلى الهجرة واللجوء، فإن كانت         
فإننا واهللا نجهل دوافع حكوماتنا العربية، وأسباب تضييقها على الفلسطينيين واحتجازهم أطفاالً وكبـاراً،              
رجاالً ونساء، وكأنهم قتلة ومجرمون، الحقيقة أن الفلسطينيين متهمـون بـأنهم يقتلـون اإلسـرائيليين                

يعملون على طردهم من أرض فلسطين، ليسكنوا فيها، ويقيموا مكانهم، فهـذه   وينغصون عليهم عيشهم، و   
  .هي جريمتهم التي يستحقون عليها سوء المعاملة

  20/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  الفلسطيني" الهولوكوست"أولوية  .58
  أسعد عبد الرحمن. د

تخوض سجاالً داخلياً مـع     ) نرواأو(منذ عدة سنوات، ورئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          
. الضفة والقدس، قطاع غـزة، األردن، سـوريا، ولبنـان         : إداراتها الفرعية في مناطق عملياتها الخمس     

وخارجياً، السجال جار مع الجهات الرسمية المعنية في تلك الدول، وكذلك مع ممثلي الالجئين وهيئـاتهم                
وقد تطّور هذا السجال مؤخراً إلى أن       .  المناطق أيضاً  الشعبية، وحتى مع جموع الالجئين أنفسهم في هذه       

وأما السبب السطحي الظاهر فيكمن في محاولة فرض تدريس مادة تعليمية جديـدة             . بلغ مستوى االحتدام  
  !حقوق اإلنسان: تحمل عنوان

 إن الشعب الفلسطيني عموماً، والجئيه على وجه الخصوص، هم أكثر الناس وعياً بحقوق اإلنسان، شكالً              
فهم األكثر تعّرضاً النتهاكات حقوق اإلنسان، واألطول لجوءاً في التاريخ اإلنساني المعاصر            . ومضموناً

وغير المعاصر، حيث يتعرضون ألبشع أساليب استالب حقوق اإلنسان منذ أكثر من مائة عـام، وذلـك                 
 تلك التي تـّدعي     على مرآ ومسمع من العالم أجمع، وبدعم وتواطؤ كثير من دوله وحكوماته، خصوصاً            

بل إن بعض هذه الدول أعلنت عن احتكار سبق صياغتها          . جهاراً نهاراً الدفاع عن مبادئ حقوق اإلنسان      
لهذه المبادئ، في حين نّصبت بعض الدول الكبرى نفسها وصية على حقوق اإلنـسان، فباتـت تـصدر                  
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وبطريقة انتقائية  "... حرمان "، وتفرض على ذاك قوانين    "صك غفران "أحكامها على اآلخرين، فتمنح هذا      
تشوبها معايير اإلزدواجية والكيل بمكيالْين أو أكثر، وفق ما تقتضيه مصالحها الخاصة، ال وفق مبـادئ                

  . وقواعد ومواثيق حقوق اإلنسان ذاتها
، فإن مكمن السجال المحتدم ال يدور حول تلك المادة          "إذا عرف السبب بطل العجب    : "وسيراً على منطق  

فرضها بتوجيهات عليا من صنّاع قـرارات       " األونروا"التي تحاول رئاسة    " حقوق اإلنسان "يمية عن   التعل
فتلك المادة التعليمية يقدرها الشعب الفلسطيني والجئـوه  . منظمة األمم المتحدة التي انبثقت منها وتتبع لها    

وإنما السجال يدور   . تصره اسمها لعملها وفق التفويض الدولي الممنوح لها والذي يخ       " الوكالة"منذ مباشرة   
، بكونـه النمـوذج المتفـّرد لتلـك         "الهولوكوسـت "حول اقتصار نماذج انتهاكات حقوق اإلنسان على        

  "!مربط الفرس"وهنا . االنتهاكات
، وما أسهلها، حيث ال تشفع لنا سامّيتنا مثلما لم تشفع للكثيرين حتـى              "معاداة السامية "وكي ال تطالنا لعنة     

، نرى لزاماً التأكيد على أن الشعب الفلسطيني، وبحكم تجاربه ومعاناته المريرة، هو من أكثـر                يهودّيتهم
شعوب األرض تلمساً النتهاكات حقوق اإلنسان، وإحساساً وتعاطفاً مع من طالته أو تطاله تلك االنتهاكات               

ي طالت اليهود وغير    النازية الت " الهولوكوست"وهو بالتالي يرفض جرائم     . من بقية شعوب األرض قاطبة    
  .اليهود على حّد سواء، بغض النظر عن التشكيك في حجمها وأعداد ضحاياها وحتى حقيقة حصولها

لكن بالمقابل، فإن الشعب الفلسطيني يرفض استغالل هذه الجرائم لتسويغ وتشريع ما اقتُرف بحقـه مـن                 
ضيه وممتلكاته، وطـرد حـوالي      جرائم ضد اإلنسانية، ومن مجازر وعمليات إبادة جماعية، وسلب ألرا         

قدموا بقوة السالح من شتى     ) مستوطنين(ثلثيه من وطنهم، واغتصاب وتهويد وطنه على أيدي مستعمرين          
وبعد أن كانت فلـسطين، علـى امتـداد         . أصقاع المعمورة ليحلّوا محّل المواطنين الفلسطينيين األصيلين      

ائف واألديان، بمن فيهم معتنقي الديانة اليهوديـة        قرون طويلة خلت، أرضاً لألمن والسالم، وتعايش الطو       
  .الغزاة الصهاينة في تحويلها إلى أرض يغيب عنها األمن ويسود فيها العنف" نجح"رغم قلتهم، 

الحرق الكامل  "، وتعني   "هولوكوستون"مشتقة من الكلمة اليونانية     " هولوكوست"وبشيء من التوضيح، فإن     
وقد استعملت في القرن التاسع عشر، لوصـف الكـوارث الطبيعيـة أو             . "للقرابين المقدمة لخالق الكون   

" الهولوكوست اآلسيوي : "وهناك أنواع أخرى من الهولوكوست، منها على سبيل المثال        . المآسي العظيمة 
لوصف أوضاع جزر المحيط الهادي وأقصى شـرق آسـيا تحـت احـتالل اإلمبراطوريـة اليابانيـة،                  

موت أعداد كبيرة من الزنوج على السفن التي كانت تقلّهم إلى عبودّيتهم            لوصف  " الهولوكوست األسود "و
وقـد  . لوصف أوضاع الصين تحت االحـتالل اليابـاني       " الهولوكوست الصيني "في الواليات المتحدة، و   

، لكنهـا   1942استعملت هذه الكلمة، أول مرة، لوصف طريقة معاملة الزعيم النازي األلماني لليهود عام              
التوراتية بمعنى الكارثة بدالً    " شواه"تشاراً واسعاً، حيث كان حتى اليهود أنفسهم يستعملون كلمة          لم تلقَ ان  

وفـي الـسبعينيات، انحـصر      . سوى في عقد الخمسينيات   " هولوكوست"ولم يتوسع استخدام كلمة     . منها
ـ                ام النـازي   استخدامها لوصف ما يسمى بحمالت اإلبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود على يـد النظ

هذا مع العلم أن الوقائع التاريخية تشير بوضوح إلى أن النازية لم تستهدف اليهـود فحـسب،                 ! األلماني
من غير العـرق اآلري، وحتـى مـن الـشاذين جنـسياً             " دون البشر "وإنما استهدفت كل من اعتبرتهم      

بل وممن عارض النازيـة مـن       والمجرمين والمعاقين جسمياً أو عقلياً والشيوعيين والليبراليين وسواهم،         
  !اآلريين األلمان أنفسهم

إن التركيز على تدريس الالجئين الفلسطينيين الهولوكوست الذي تحيط به الكثير من الشكوك والغموض،              
فإذا كان الهدف زيادة وعي الالجـئ الفلـسطيني         . لهو أمر يثير الكثير من عالمات االستفهام والتعجب       

ا يقبله فعالً منذ عشرات العقود، فمن باب أولى أن يتم اختيار حـاالت مـن                بحقوق اإلنسان حقاً، وهو م    
من دير ياسين، إلى كفر قاسم، ومخـيم        : وما أكثر األمثلة عليه   (المتواصل أوالً   " الهولوكوست الفلسطيني "

واقعيـة وثابتـة    " تجارب"وهذه  ). إلخ.. جنين، وصبرا وشاتيال، والرصاص المصبوب على قطاع غزة       
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، وبالتالي أقرب إلى الفهم واالستيعاب، إن لم تكن محفورة في الذاكرة الجمعية الفلسطينية وغيـر      ومعاشة
كما أن عديد المجازر اإلسرائيلية تجاه الشعب اللبناني، حقائق ثابتـة، نـاهيكم عـن               . الفلسطينية أصالً 

هاكات حقـوق اإلنـسان     وهناك أيضاً عشرات النماذج العالمية النت     . انتهاكات حقوق اإلنسان في العراق    
وجرائم الحرب وعمليات اإلبادة الجماعية، سواء في الماضي البعيد أو القريب، ومنهـا نمـاذج تعـود                 

" ناجـازاكي "و" هيروشيما"ولعل إلقاء القنابل الذرية األميركية على مدينتي        . للحرب العالمية الثانية نفسها   
الجرائم التي ال يرقى إليها الـشك وال يخالطهـا   نموذجان صارخان على ذلك، وغيرها الكثير الكثير من   

التي أصابت شـعوبا عديـدة      " الهولوكوستات"من صنع البشر، وعموم     " نكبات"وهي جرائم و  . الغموض
  .، فهي أْولى لك فأْولى"الهولوكوست اليهودي" باألولوية على -عند أهلها وأصحابها-تحظى 

  22/7/2011، االتحاد، ابوظبي
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  هشام منّور

فـي الـشمال؛    " حدودها البحرية "جاء إعالن الحكومة اإلسرائيلية أنها وضعت خارطة طريق لما سمته           
فاإلعالن اإلسـرائيلي الجديـد     . لينزع القناع مجدداً عن األطماع اإلسرائيلية المتجددة بالثروات العربية        

 رد لبنان بأنه رسم حدوده البحرية باالستناد إلى اتفاقية األمـم            يهدف إلى سرقة حقول الغاز اللبنانية، فيما      
المتحدة لقانون البحار، وطالب الكيان اإلسرائيلي بالتوقيع على هذه االتفاقية قبل الحديث عـن القـوانين                

  .الدولية
شعلت  أ 48االكتشافات األخيرة الحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل األراضي المحتلة عام             

وقد تكون لهـذه االكتـشافات      . معركة بين المستثمرين والحكومة اإلسرائيلية حول كيفية اقتسام األرباح        
لفترة طويلة فقيرة الموارد وتعتمد في توفير الطاقة إلى حد بعيد، علـى             ) إسرائيل(داللة كبيرة، فقد كانت     

لدول العربية لها باستثناء مصر، التي      الفحم المستورد من مناطق بعيدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى مقاطعة ا          
 ينـاير التـي     25تربطها بها معاهدة سالم، وتصدر لها الغاز الطبيعي إلى فترة قريبة حتى قيام ثـورة                

  .أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك
شـركة نوبـل    «قدر البعض قيمة االكتشافات األخيرة، التي قام بها تحالف من مجموعة شركات تقـوده               

وهذا الرقم ال يمثل سوى جزء صـغير مـن الغـاز            .  مليار دوالر  300مقرها تكساس، بنحو    و» للطاقة
الطبيعي الكامن تحت قاع البحر في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي وفقاً لهيئة المـسح الجيولـوجي                 

  .األميركية قد تحتوي على واحد من أكبر مكامن الغاز الطبيعي غير المستغلة في العالم
باقتطاع جزء كبير من األرباح في نشوء نزاع تجاري بين الحكـومتين  ) إسرائيل(احتمال قيام وقد تسبب  

تحذيراً من إعـادة صـياغة قواعـد        ) تل أبيب (اإلسرائيلية واألميركية، وأصدرت السفارة األميركية في       
  .اقتسام األرباح

ـ     ائـة مـن قيمـة الغـاز         في الم  12.5الحصول على نسبة    ) إسرائيل(وبموجب القانون الحالي، يحق ل
لكن وزير المالية اإلسرائيلي يوفال ستاينيتز شكل لجنة لتحديد ما إذا           . المكتشف وبعض الرسوم اإلضافية   

كان يجب تغيير هذه الصيغة أم ال، وقد بدأ تحالف اجتماعي من اإلسـرائيليين حملـة للـدعوة لتثقيـف                    
بـسبب هـذه    ) إسرائيل(لتي سوف تخسرها    الجمهور اإلسرائيلي حول مليارات الدوالرات من األرباح ا       

  .االتفاقية
) إسـرائيل (ترافق مع حرب كالمية مـشتعلة بـين         ) إسرائيل(هذا النزاع بين الحلفاء الواليات المتحدة و      

وقد قـال   . ولبنان حول ما إذا كانت اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط تمتد داخل الحدود اللبنانية              
، "تسعى للتعدي على مواردنـا    ) إسرائيل(إنه من الواضح تماماً أن      : "ان باسيل وزير الطاقة اللبناني جبر   
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، ما دفع وزير البنية التحتية الوطنية اإلسـرائيلي         "موارد لبنان الطبيعية  "كما تعهد حزب اهللا بالدفاع عن       
  ".ستستخدم كل قدراتها لحماية مصالحها) "إسرائيل(عوزي الندو إلى التحذير من أن 

سرائيلية بالثروات العربية ليست حدثاً طارئاً أو جديداً، إذ ال تزال تـداعيات صـفقة الغـاز                 األطماع اإل 
المصري إلى الكيان اإلسرائيلي قائمة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولم ينج خط أنابيب الغـاز                 

 الـصفقة التـي     من محاوالت التفجير المتكررة، رغم إعالن الحكومة المصرية إعادتها النظر في قيمـة            
في حين لم يتوقف الكيان اإلسرائيلي عن محاولة سرقة غاز غزة المكتـشف             . عرفت فساداً مالياً استثنائياً   

  .في القطاع، الذي يحاصره ويمنع توريد ما نهبه من غازه إلى أهله
  21/7/2011، موقع فلسطين أون الين
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  روتي سيناي
  .انعدام الراحة مثقل، مثله مثل الحر والرطوبة. ادئة، اسرائيل ليست ه2011في صيف 

 احتجاج على ارتفاع اسعار الوقود وبعده اضراب العاملين االجتماعيين الذي انتهى            – بدأ هذا في الشتاء     
وقد تسارعت الوتيرة مع المقاطعة للكوتج، عبـر  . باحساس شديد باالستياء من االتفاق الذي فُرض عليهم       

سبيل السكن النزيه وحتى انفجار االطباء المختصين ضد شروط االتفاق المتبلور مع            الصراع المتسع في    
  .المالية

 خيط سميك يربط بين األحداث التي ال يبدو ظاهرا أنها ترتبط الواحدة باالخرى، باحساس مـن النفـور            
تي تثقل مـن    كفى الستغالل الحكومة ال   .  كفى لالستغالل  –فهم يبثون رسالة بسيطة     . يتشارك فيه الجميع  

عبء الضرائب غير المباشرة والرجعية، كفى الستغالل رؤساء االتحادات المهنية التي تبيع بثمن زهيـد               
جدا العاملين، كفى الستغالل المقاولين وأرباب المال الذين يرفعون أسـعار الـسكن برعايـة الحكومـة        

ل أصـحاب المليـارات الـذين       وباهمالها، كفى الستغالل أرباب العمل والتجار الجشعين، كفى الستغال        
  .يأخذون قروضا من الجمهور ويبنون ألنفسهم قصورا فاخرة رغم أنهم يجدون صعوبة في تسديد ديونهم

اربع شركات استثمار كبـرى     :  أجواء عدم الراحة سادت هذا االسبوع حتى في قدس أقداس الرأسمالية          
 أن يسدد في ايلول ديون بمئات ماليـين         قررت عدم منح ائتمان آخر لرب مال الوقود اسحق تشوفا، الى          

. الشواقل ألصحاب شهادات االستثمار لديه، أي للناس الذين اقترض منهم المال لغرض اعماله التجاريـة          
يحتمل أن تقاطع دور استثمار اخرى هي ايضا اكتتاب شهادات الدين الذي سيجريه اليـوم تـشوفا فـي                   

  . مليون شيكل من الجمهور200محاولة لتجنيد 
 االجتماعي وصل الى أقصى يمين الطيـف،        –البندول االقتصادي   .  كل المؤشرات تدل على أمر واحد     

وقد بدأ الحراك مع تسلم بنيامين      . سار بعيدا جدا حتى في نظر اولئك الذين يعتبرون رأسماليين متزمتين          
حيـف، أال وهـو     ووجد تعبيره في خطابه عن الرجل الن      . 2003نتنياهو مهام منصبه كوزير للمالية في       

ينبغي ارسال القطاع العـام الـى       . القطاع التجاري، الذي يحمل على ظهره الرجل السمين، القطاع العام         
  .المحافظين على الوزن لتقليص حجم الميزانية له ونقل فائض السمن الى أصحاب االعمال التجارية، قال

، واصل عملـه حـين عـاد        2006ي   قال، فعل، وما لم يتمكن منه حتى خروجه الى المنفى السياسي ف           
الخدمات التي منحتها الحكومة في مجال الصحة، التعليم والرفاه انتقلت الـى            . 2009كرئيس وزراء في    

وكنتيجة لذلك، ُأقيل موظفون عموميون، انتقلوا الى العمل في هيئـات           . تنفيذ شركات خاصة أو جمعيات    
  .خاصة وتلقوا أجورا أقل

وكانت . ئب على الدخل من العمل والضرائب التي تدفعها الشركات التجارية          بالتوازي، تم تقليص الضرا   
 المبلغ الصرف الصحاب األجر العالي ازداد جدا والمبلغ الصرف الصحاب األجر المتوسـط              –النتيجة  

ولكن االزدياد في المبلغ الصرف أنفقه أصحاب األجر المتوسط على الخدمات التـي كفـت               . ازداد قليال 
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لماذا كفت؟ ألن االغنياء، كما أسلفنا، تلقوا تنزيالت في الضرائب ودخل قدر أقـل              . تقديمهاالحكومة عن   
 كان االنفاق الخـاص علـى       2003مثال، منذ بداية تخفيض الضرائب في       . من المال الى الصندوق العام    

س خاصـة  دفعات أكبر من األهالي، شراء كتب أكثر، درو:  في المائة الستكمال النقص    20التعليم ارتفع   
  .أكثر، تمويل عالوة المعلمين في المدارس ألجل تحسين جودة التعليم

وللمفارقة، فانه منذ سن قانون التأمين الصحي الرسمي فـي          .  مسيرة مشابهة حصلت في مجال الصحة     
، والذي يرمي الى ضمان العالج الطبي المتساوي لكل مقيم، فان االنفاق الخاص علـى الـصحة                 1995

. رائيل تقف اليوم في المكان الثاني، بعد الواليات المتحدة، في االنفاق الخاص على الصحة             اس. ازداد فقط 
فهل عجب أن المالية ال تتحمس لالستثمار في اعادة تأهيل الطب العام؟ لماذا تفعل ذلك، فالجمهور أثبت                 

  .بأنه مستعد ألن يتفانى من اجل الطب الخاص
ع في عدد السكان واالرتفاع الكبير في أسـعار الـشقق، فـان             رغم االرتفا .  خذوا، مثال، مجال السكن   

 مليار شيكل   1.3 مليار شيكل الى     5.6ميزانيات المساعدة لشراء شقة تقلصت في السنوات االخيرة، من          
بتعبير آخر، تنازلت الحكومة لالغنياء عن الضرائب وبالتالي دخل قدر أقل من المـال الـى                . في السنة 

  .فهل عجب أن ثار احتجاج؟.  في المساعدات لمستحقي السكنالصندوق وبالتالي قلصت
المواطنـون  . أصحاب المال سمنوا، وليس فقـط مـن الراحـة         .  باختصار، حمية بيبي نجحت، جزئيا    

 في المائة من    27.1وفي غضون سنة واحدة فقط تقلصت الطبقة الوسطى من          . اآلخرون، بالمقابل، نحفوا  
  . المائة في26.6االقتصادات المنزلية الى 

إما أن تكون الكعكة للجميع أو أال تكون        " قبل اربعين سنة طلب الفهود السود، بصياغة سعاديا مرتسيانو،          
يريد فقط قطعـة    . جيل الكوتج غير مستعد ألن يحرق النادي أو يتخلى عن الكعكة          ". كعكة على االطالق  

 سقوط ورق الشجر، سيعود كل واحد       وعليه، فقبل كثير من   . أكبر بقليل من تلك التي يحصل عليها اليوم       
  .ينبغي األمل بأن معهم يعود البندول الى التوازن. الى أجر عمله المخجل قليال

  21/7/2011معاريف 
 22/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
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