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  29  :كاريكاتير
***  

  
   1967 يبحث مع عريقات في تسوية دائمة في حدود يزبير": هارتس" .1

كشفت، أمس، النقـاب عـن أن الـرئيس     "هآرتس" صحيفة  ، أن 30/7/2011،  السفير، بيـروت  ذكرت  
اإلسرائيلي شمعون بيريز أجرى مؤخرا اتصاالت مكثفة مع القيادة الفلسطينية بهدف تجنب أزمة أخطـر               

  .قات بين الطرفين في أيلول المقبلفي العال
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه االتصاالت تعبر عن خيبة أمل بيريز من خطوات رئيس الحكومة بنيامين                

  . نتنياهو إزاء التسوية مع الفلسطينيين
. أن االتصاالت التي يجريها بيريز مع القيادة الفلسطينية تتم بالتنسيق مـع نتنيـاهو             " هآرتس"وأوضحت  

في هذا اإلطار التقى بيريز الثالثاء الماضي رئيس دائرة المفاوضات فـي منظمـة التحريـر صـائب                 و
إلى أن الرجلين استعرضا خرائط للضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة في           " هآرتس"وأشارت  . عريقات

 كأسـاس  1967محاولة لبلورة صيغة تتجاوز الخالف حول تحديد حدود الرابـع مـن حزيـران عـام           
فإن من ضمن أمور أخرى فحصت في المحادثـات         " هآرتس"وبحسب   .مفاوضات على التسوية الدائمة   لل

 التـي بين الرجلين، إمكانية تبادل األراضي وسبل أخرى لتعويض الفلسطينيين عن الكتـل االسـتيطانية               
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الغربية وقطاع  ستلحق بإسرائيل استنادا إلى مبدأ أن تكون مساحة الدولة الفلسطينية مماثلة لمساحة الضفة              
  .غزة

 شيمعون بيريس، قـال     ، أن  تل أبيب   من نظير مجلي ، عن   30/7/2011،  الشرق األوسط، لندن  ونشرت  
إن هناك اتصاالت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جرت وتجري، وإنها حققت تفاهمات عدة في الكثير               

اشرة حول التسوية الدائمة قبل نهايـة  من القضايا وإن ثمة إمكانية أن تنتهي إلى استئناف المفاوضات المب     
ـ    . القادم، موعد انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة      ) أيلول(سبتمبر   الـشرق  "وأضاف بيريس في حديث ل
). أبو مـازن  (أنه يشارك شخصيا في هذه االتصاالت ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس            " األوسط

ـ        فـي يافـا،    " مركز بيريس للـسالم   "، بمبادرة   "فيس بوك "وكشف أنه والرئيس عباس فتحا صفحة في ال
يشترك فيها مئات آالف الشباب من مختلف أنحاء العالم، بمن في ذلك اليهود والعرب، ويديرون حوارات                

  .وديا من أجل السالم
  

 "إسرائيل"نفي وجود أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ت .2
ل أبو ردينة، اليوم الجمعة، وجود أي مفاوضات مع  نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبي:رام اهللا

اإلسرائيلية، اليوم، مؤكدا أن أي " سهآرت"جاء ذلك ردا على ما أوردته صحيفة  .الجانب اإلسرائيلي
، وإلى وقف شامل لالستيطان، والقبول بالشرعية 1967مفاوضات يجب أن تستند إلى حدود عام 

ر صحيح على اإلطالق، ونحن ملتزمون بالموقف الفلسطيني  غي"هآرتس"وأكد أن ما ورد في  .الدولية
والعربي الذي يدعو إلى أسس واضحة ألي مفاوضات وفق الشرعية الدولية، وأنه إذا قبل الجانب 
اإلسرائيلي بهذه األسس فليس لنا اعتراض على المفاوضات، على أن تكون واضحة المعالم وفق األسس 

 .يها دائماالعربية الفلسطينية التي أتفق عل
وأكد أبو ردينة أنه أمام عدم وجود مفاوضات ورفض إسرائيل لمفاوضات جدية تلتزم بموجبها وقفا 

، فإن القرار الفلسطيني والعربي هو الذهاب إلى األمم المتحدة ومجلس 1967شامال لالستيطان في حدود 
 بشكل رسمي في األمم  ونيل عضويتها1967األمن، للمطالبة باالعتراف بدولة فلسطين على حدود 

 .المتحدة
  29/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  خالد أبو طوسعن حماس  النائباالحتالل يعتقل : طوباس .3

، على اقتحام بلدة طمون في محافظة )29/7(أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الجمعة : نابلس
، واعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد أبو طوس )شمال الضفة الغربية المحتلة(طوباس 

  ).عاما50ً(
المتمثلة بمواصلة اعتقال " الجريمة اإلسرائيلية"البرلمانية " التغيير واإلصالح"من جانبها، استنكرت كتلة 

رموز هذه الجريمة التي ارتكبها االحتالل بحق أحد "نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقالت 
الشرعية اليوم، لهي دليل واضح على مدى عنجهية االحتالل وإمعانه في عقلية اإلجرام واإلرهاب 

  ".ومحاوالته اليائسة للنيل من إرادة وصمود النواب
 29/7/2011قدس برس، 
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 نائب أبو طوس اعتقال البحر يدين  .4
لطات االحتالل باختطاف النائب  أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، قيام س.ددان : غزة

عن محافظة طوباس خالد أبو طوس، مؤكدا أن سياسة االحتالل في إعادة اختطاف النواب قد فشلت فشالً 
ذريعا، وأن محاوالت تغييبهم عن ساحة العمل السياسي والمجتمعي الفلسطيني في الضفة الغربية قد 

 . انتهت إلى غير رجعة
نسخةً منه، أن اختطاف " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 7-30(سبت وأكد بحر في بيان صحفي ال

النائب أبو طوس يعبر عن عمق األزمة المستفحلة لدى حكومة االحتالل، ومدى التخبط الذي يهيمن على 
 . دوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني ورغبته في توتير الساحة الفلسطينية

 30/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  الشرطة الفلسطينية فقط هي المسؤولة عن تأمين الحماية للنواب: الضميري .5
أكد الناطق الرسمي للمؤسسة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أن : رام اهللا

 كما أكد ان قوات أألمن الفلسطينية لم تقتحم منزل النائب محمد دحالن نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية،
 ان قوات األمن قد اعتقلتهم إعالميةالقوات األمنية لم تعتقل ايا من الكوادر والقيادات التي ذكرت مواقع 

  .عند معبر الكرامة
وأوضح الضميري في تصريح، أذاعه القسم اإلعالمي لحركة فتح أن قوات األمن داهمت كشكا ومركز 

دحالن في الطيرة بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود حراسة لمجموعة مسلحين في محيط منزل النائب 
وشدد على أن قوات األمن الفلسطينية حصلت على اذن من النائب . مسلحين بشكل الفت في المنطقة

 قطعة سالح وكميات كبيرة من الذخيرة قدرت باآلالف 14العام لتتفتيش المنطقة، وتمكنت من مصادرة
  .ن النائب دحالن تسليم مركبتين، فتعهد بتسليمهماكما صادرت مركبة وطلبت م. من الطلقات

واشار الضميري، حسب ذات المصدر، إلى أن الشرطة الفلسطينية وضعت حماية لمنزل النائب محمد 
دحالن حسب األصول والنظام المعمول به لحماية النواب وأكد على أن القوة لم تقتحم منزله باعتباره 

  .متمتعا بالحصانة البرلمانية
 29/7/2011برس، قدس 

  
  عّباس بال أفق سياسي ويريد تدمير فتح: دحالن .6

، متهماً )ابو مازن(فتح النائب محمد دحالن النار على الرئيس محمود عباس :  جيهان الحسيني-القاهرة 
أنا في حركة فتح «: »الحياة«وقال في مقابلة أجرتها معه . »فتح«إياه بالدكتاتورية وتدمير حركة 

) بيننا(يريد أن يصور الخالف «، متهماً إياه بأنه » فهي ليست ملكية خاصة بأبو مازنوسأستمر فيها،
وتعهد أن يستمر في كشف الحقيقة والوقوف أمام . »على أنه قضية وطنية على نحو مخالف للحقيقة

  .الرئيس الفلسطيني بالقانون
اً قدمه ضد قرار فصله من اعتراض» فتح«وأوضح دحالن في اعقاب رد المحكمة الحركية التابعة لـ 

: الحركة، وغداة دهم قوات االمن الفلسطينية منزله في رام اهللا واعتقال حراسه ومصادرة اسلحة وذخائر
واكد . »حركة فتح مسؤولية أبنائها، وإذا كان أبو مازن الذي يكره الحركة يريد أن يخرج منها، فليخرج«

بل ألنني كنت ) أبو مازن(ية كما يريد أن يصورها ليس على خلفية وطن«أن الخالف بينه وبين عباس 
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إثارتي قضيتي أموال فتح وصندوق االستثمار، لكن أبو «، مشيراً إلى »أتصدر المجموعة التي تتصدى له
أسس لدكتاتورية صغيرة «واتهم عباس بأنه . »مازن لم يتمكن من الرد، وكذلك تناولي ألبنائه في قضايا

  .إلسرائيليا» على مقاسه تحت االحتالل
وعما إذا كان دحالن مفروضاً على القيادة الفلسطينية من جهات دولية رفعت الغطاء عنه أخيراً، ما يفسر 

عيب في حق أبو مازن أن يقال إن هذا الشخص أو غيره «: رد فعل الرئيس الفلسطيني تجاهه، أجاب
هي التي » فتح«وف حركة وأكد أن شعبيته في صف. »مفروض عليه، والعيب أكثر إذا قبل هو بذلك

  .»الدول ال تحمي أحداً، خصوصاً في الحالة الفلسطينية«: تدعمه، مشيراً إلى نتائج االنتخابات، وقال
إهانة لعباس أوالً وللقانون الذي «ورأى دحالن أن اقتحام أجهزة االمن الفلسطينية منزله في رام اهللا 

كسر كل القيم النبيلة التي تربى عليها الشعب الفلسطيني، ) عباس(يتغنى به الرئيس الفلسطيني كاذباً ألنه 
وتعهد أن يستمر في كشف الحقيقة والوقوف أمام الرئيس الفلسطيني، . »لكني من جانبي التزمت القانون

لن ألجأ الى «: لكن وفقاً للقانون وبالطرق الشرعية التي يكفلها القانون وليس بأسلوب البلطجة، وقال
  .، واصفاً ما جرى بأنه عار سيالحق الرئيس»)عباس(ر كما فعل هو االنتقام أو الثأ

» فتح«وأوضح دحالن أنه جاء إلى رام اهللا ورفع قضية ضد القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة 
أقرت أنه لم يتم التحقيق معي طيلة ثمانية أشهر، ولم توجه لي ) الحركية(المحكمة «بعزله، مضيفاً أن 

  .»ما أثير من تهم كان فقط عبر اإلعالم، وأنا أيدت القرار فجن جنون عباستهم، وكل 
رغم أن هناك ما قال لي بعدم جواز ذلك ألنني اتمتع بحصانة «وأشار إلى ما جرى من اقتحام منزله، 

واتهم الرئيس الفلسطيني بأنه يريد أن . »أنا التشريع، وأنا القاضي، وأنا الحكم: برلمانية، فرد عباس
زز لدكتاتورية شخصية، وأنه يتهم اآلخرين بالتهم التي كان يلصقها اآلخرون به أثناء عهد الرئيس يع

  .الراحل ياسر عرفات
كنت أدافع عنه عندما كانوا ينعتونه بأنه كرازاي «: وأقر دحالن بأنه كان حليفاً للرئيس عباس، وقال

كنت بجانبه عندما كان الجميع «: وتابع. »فلسطين، لكنني وقفت بجانبه عن قناعة لبناء مؤسسة محترمة
أبو «واعتبر دحالن أن . عندما كان يفاوض عرفات على صالحياته اثناء توليه رئاسة الوزراء» ضده
خسرت غزة » فتح«يريد أن ينفس عن فشله السياسي والتنظيمي والداخلي، مشيراً إلى أن حركة » مازن

أصبحنا في عهده بال أفق سياسي وال أمل في «: قالوخسرت التشريعي وحتى االنتخابات البلدية، و
  .»الحالة الفلسطينية في وضع يرثى له، ولم يحدث من قبل هذا التراجع

. »يفكك فتح ويدمرها بشكل منهجي«ويريد تدميرها، متهماً إياه بأنه » فتح«وقال ان عباس يكره 
ردد في تدميرها، وما يهمه هو عباس ال يخفي كراهيته لفتح وحقده على ابنائها، وال يت«: واوضح

استمرار حال من الجدل والصراع الداخلي في الحركة لشغل اآلخرين عن سؤاله عن تعطيله 
  .»وهو يريد تحميل مسؤولية فشله لآلخرين بل ويعمل لتكريس الفصل بين غزة والضفة... المصالحة

ندما كان أبو مازن رئيساً، كنت مستشاراً لألمن القومي ع«: ونفى مسؤوليته عن خسارة غزة، وقال
وكنت في الخارج في مهمة عالجية، ومع ذلك تم في مؤتمر الحركة األخير، وبناء على طلبي، تشكيل 
لجنة لمعرفة أسباب سقوط غزة، وكان من المفترض أن التحقيق يبدأ أوالً مع أبو مازن باعتباره القائد 

  .»هذا هو العرف.  قبل الجنديالذي يتحمل المسؤولية أوالً عن الهزيمة في المعركة
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وشدد دحالن على رفض شخصنة الخالف بينه وبين عباس رغم أن الخالف بينهما تصاعد بعدما جن 
وهو يريد أن يصور الخالف على أنه قضية وطنية على نحو مخالف «جنون الرئيس بتناول أبنائه، 

  .»للحقيقة
  30/7/2011الحياة، لندن، 

  
  "رايا القدسس"مناورة عسكرية لـ: غزة .7

» الجهاد اإلسالمي«، الجناح العسكري لحركة »سرايا القدس« نظم مئات من عناصر : أ ف ب-غزة 
وسط قطاع غزة في إطار مواصلة االستعدادات لمواجهة » مناورة عسكرية«مساء أول من أمس 

  .، وفق مسؤول في الحركة»التهديدات الصهيونية«
، قدموا بسالحهم »سرايا القدس« مقاتل من عناصر 400حو بأن ن» فرانس برس«وأفاد مراسل وكالة 

عروضاً عسكرية مختلفة، بينها محاكاة لهجمات على نموذج لموقع عسكري إسرائيلي وتفجير دبابة 
وكان جميع المشاركين في . »آر بي جي«إسرائيلية باستخدام قذائف صاروخية مضادة للدروع من نوع 

وأنزل عدد من المسلحين في هذه . »16أم «و » كالشنيكوف«شة مثل المناورة ملثماً ويحمل أسلحة رشا
العروض العسكرية علماً إسرائيلياً من على نموذج لمنشأة إسرائيلية عسكرية ورفع بدالً منه راية لحركة 

  .»الجهاد«
  30/7/2011الحياة، لندن، 

  
  لغيتوأوسلو ُأ.. االنقسام أضعفنا: عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية .8

، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحريـر فلـسطين ،           )أبو ليلى (دعا النائب قيس عبد الكريم      
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الحلقة المفرغة التي تدور فيها مساعي الوصول إلى                

  . عاماً 20تسوية سياسية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي منذ أكثر من 
أن االنقسام أضعف الموقـف الفلـسطيني، وأن        :" ، الخميس "الحوار"قال عبد الكريم في حديث لفضائية       و

أيار الماضي كان خطوة هامة، واليوم تشتد الحاجة إليه أكثر          / توقيع اتفاق المصالحة في مطلع شهر مايو      
  .لوضع هذا االتفاق موضع التنفيذ 

، وكل ما يتعلق بالتزاماتها فـي تنفيـذ هـذه           " أوسلو" اتفاق   ألغت عملياً ) إسرائيل(أكد أن    من جهة ثانية  
  .االتفاقات، وهي تبقي على هذه االتفاقات فقط فيما يتعلق بااللتزامات المطلوبة من الجانب الفلسطيني

 30/7/2011فلسطين اون الين، 
  

  ء الحصاروكي مون يدعو لوقف االستيطان وإنها.. يجاد صيغة الستئناف المفاوضات يسعى إلباراك .9
ما زالت تسعى اليجاد صيغة تسمح باسـتئناف     ) إسرائيل(زعم وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك بأن        

 .المفاوضات مع الفلسطينيين من خالل التوصل إلى تفاهم بين أعضاء اللجنة الرباعية الدولية بهذا الشأن              
إنه ال يتمكن من    : "ية دائمة، مضيفاً  إن المفاوضات المباشرة هي الطريق الوحيد للتوصل الى تسو        : "وقال

  ".التكهن بنتائج الجهود المبذولة الستئناف هذه المفاوضات
، مع السكرتير العام لالمم     2011-7-29وجاءت اقوال باراك هذه بعد اجتماعه في نيويورك ليلة الجمعة           

م المتحدة في شـهر     وتم خالل االجتماع بحث التحرك الفلسطيني المتوقع في االم        . المتحدة بان كي مون   
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وقال المتحدث   .أيلول سبتمبر المقبل والوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي لبنان والمنطقة بأسرها            
باسم السكرتير العام للمنظمة الدولية إن السيد بان دعا إلى استئناف المفاوضات االسرائيلية ـ الفلسطينية  

ك عن قلقه من توسيع المستوطنات في الـضفة         وأعرب كذل  .وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة     
  .الغربية وأعمال البناء في شرق القدس

  30/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   حول مجزرة أسطول الحرية  تفكر في اعتذار مخفف لتركيا"إسرائيل" .10
 مخفـف   قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إنه يفكر في تقديم اعتـذار           :  رويترز –القدس المحتلة   

لتركيا عن مقتل تسعة من مواطنيها على متن سفينة مساعدات كانت متجهة لغزة حاولت كسر الحـصار                 
ويهدف االقتراح الذي أعلنه باراك في ما يبدو إلى اختبار مدى عمـق الجمـود                .المفروض على القطاع  

راء اإلسـرائيلي    شهراً مع أنقرة وكسب تأييد المزيد من أعضاء ائتالف رئـيس الـوز             13الذي بدأ قبل    
وقال باراك في واشـنطن حيـث       . بنيامين نتانياهو الذي يقول إن على تركيا تحمل عبء إصالح األمور          

مستعدون للتفكير في تقديم اعتذار عن المشاكل التي        : "ناقش أهمية إصالح العالقات بين تركيا وإسرائيل      
ال أحب هـذا، لكنـه      : "، مضيفاً "شاكلظهرت خالل العملية على متن السفينة مرمرة إذا كان هناك أية م           

  ".الخيار الالزم
  30/7/2011، الحياة، لندن

  
  اتساع دائرة االحتجاجات الشعبية ضد سياسة نتنياهو االقتصادية .11

اتسعت في اليومين األخيرين دائرة االحتجاجات والـرفض الـشعبي فـي            :   برهوم جرايسي   -الناصرة
ية، بعد أن خرج عشرات اآلالف إلى شوارع المدن الكبرى          إسرائيل ضد سياسة حكومة نتنياهو االقتصاد     

مساء أول من أمس، ومن المتوقع أن تعقد مساء اليوم ستة مهرجانات ومظاهرات ضخمة فـي المـدن                  
الكبرى، مطالبة بإجراء إصالحات اقتصادية أبرزها تخفيض أسعار البيوت بشكل حقيقي، ورفض الخطة             

بوع المنتهي، فيما بدا وأن مصطلحات الثورات واالنتفاضات الـشعبية          الهشة التي أعلنها نتنياهو في األس     
  ".ميدان التحرير"في دول عربية باتت تظهر في الشارع اإلسرائيلي، وأبرزها 

  30/7/2011، الغد، عّمان
  

   طاقما إعالميا من الدول العربية يحضرون مؤتمرا صحفيا لبيريزثالثون: "إسرائيل" .12
وقت الذي تعقد فيه لجنة مقاومة التطبيع في نقابة الصحفيين اجتماعا طارئـا             في ال :  تغريد الرشق  -عمان

صباح اليوم، لمناقشة مشاركة صحفية أردنية مفترضة في مؤتمر صحفي للرئيس االسـرائيلي شـمعون               
بيرس، كشف الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية اإلسرائيلية تفاصيل هذا المؤتمر وأعداد المـشاركين             

  .اتهمفيه وجنسي
على حد وصف الموقع، جمع     " غير المسبوق "وبحسب الموقع اإللكتروني للوزارة، فإن المؤتمر الصحفي        

الرئيس االسرائيلي بممثلي وسائل إعالم عربية في مقر رؤساء اسرائيل في مدينة القدس المحتلة الثالثاء               
  .الماضي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
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 طاقما إعالميا من الدول العربية، إضافة الى صحفيين وصـفهم           30وحضر المؤتمر الصحفي أكثر من      
: غزة والضفة الغربية، وطواقم صحفية حضرت خصيصا للمشاركة فيه، وهـي          : من" الكبار"الموقع بـ   

محطات تلفزيونية من أبو ظبي ودبي وقطر والسعودية والكويت ومصر واألردن والسلطة الفلـسطينية،              
  .م باللغة العربية العاملة في إسرائيلالى جانب أبرز وسائل اإلعال

  30/7/2011، الغد، عّمان
  

  الدولة الفلسطينية  االعتراف ب تتوقع تصويت جنوب السودان ضد "إسرائيل" .13
قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون أمـس إن إسـرائيل            :  وكاالت األنباء  -القدس المحتلة   

وب السودان وستوفد سفيرا غير مقيم إلى العاصمة جوبا، آمالً بأن           ستقيم عالقات دبلوماسية مع دولة جن     
وأضاف أيالون فـي مقابلـة       .تدعم هذه الدولة الجديدة إسرائيل ضد مسعى الفلسطينيين في األمم المتحدة          

وأن " إسرائيل أيدت األقلية المسيحية المالحقة فـي الـسودان        "أجرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية إن       
وأكد أن إسرائيل أرسلت خبراء زراعيـين وأطبـاء          ". ني مسيحي قتلوا خالل الحرب األهلية هناك      مليو"

قـال إن    ".دولة فقيـرة جـدا    "إلى جنوب السودان وستواصل دعم هذه الدولة الجديدة التي وصفها بأنها            
فـي  " ن دولـة  إسرائيل تأمل بدعم جنوب السودان لها في األمم المتحدة ضد نية الفلسطينيين اإلعالن ع             "

 في األمم المتحدة فـي  1967إشارة إلى المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف دولي بدولة مستقلة بحدود العام     
  . ايلول المقبل

  30/7/2011، الدستور، عّمان
  

   في إسرائيل مطالبين بمزيد من البناء لديهم"ثورة الخيام"المستوطنون يركبون موجة : تقرير .14
في المدن  " ثورة الخيام "اشر فيه المستوطنون في الضفة الغربية ركوب موجة         في الوقت الذي ب   : تل أبيب 

اإلسرائيلية؛ احتجاجا على غالء المعيشة، التي تهدد بزعزعة االئتالف اليميني الحاكم برئاسـة بنيـامين               
رؤية الحقيقة ومواجهتهـا بـشجاعة، فأزمـة إسـرائيل          "نتنياهو، دعا عدد من كبار األدباء اليهود إلى         

قتصادية تعود لألموال الهائلة التي أنفقتها، وما زالت تنفقهـا حكومـات إسـرائيل علـى االحـتالل                  اال
  ".واالستيطان في األراضي الفلسطينية

وقال مئير شليف، الشاعر والكاتب، إن حكومة إسرائيل تهمل الطبقة الوسطى، التي تعتبر أحد أهم أركان                
وجيدة لمن يمارس عليها المزيد من الضغوط والقوة، تعطي        هذه حكومة سيئة للناس     : "المجتمع الحضاري 

وحذر األدباء األربعة، شليف ويورام كانيوك      ". وتحرم الباقين ) المتشددين(للمستوطنين ولليهود الحريديم    
وروني سوميك وإشكول نافو، من محـاوالت المـستوطنين ركـوب           ) الذي حضر على كرسي متحرك    (

االحتالل واالستيطان هما سبب البالء في إسـرائيل؛ فقـد صـرفت    : "وكوقال كاني". ثورة الخيام"موجة  
ـ        عاما، ولو صرفت هـذه األمـوال        40 مليار دوالر خالل     18الدولة على االستيطان وحده ما يفوق ال
  ".داخل إسرائيل لما كنا نشهد أزمة كهذه

 بدء مفاوضات بـين     وهدد عوفر عيني، رئيس الهستدروت، باستخدام كل الوسائل المتاحة في حال عدم           
الحكومة والمحتجين؛ للتوصل إلى حل شامل للضائقة التي تواجهها الطبقة الوسطى والشرائح الـضعيفة              
في المجتمع، وقال إنه يتوقع أن يطلب منه نتنياهو عقد لقاء لبدء مفاوضات لحل أزمة الـسكن، وأزمـة                   

  .ت فيهالجهاز الصحي الذي يشهد احتجاجات واسعة وإضرابات في عدة خدما
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وشدد عيني في مؤتمر صحافي في تل أبيب على أن األزمة ال تتعلق بضائقة السكن أو بارتفاع أسـعار                   
المواد الغذائية فقط، وإنما بالسياسة االقتصادية واالجتماعية العامة للحكومة، وقال إن جبايـة الـضرائب               

، لكنه ال يرى مؤشرات علـى       )ر مليار دوال  2.9نحو  ( مليارات شيكل    10ستحقق هذا العام فائضا بمبلغ      
أن الحكومة تعتزم إعادة هذه األموال إلى المواطنين على شكل خـدمات وحلـول ألزمـات اقتـصادية                  

  .واجتماعية
  30/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  سياج أمني إسرائيلي جديد في الجوالن .15

دل شمس في هضبة الجوالن     بدأت قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي بناء سياج أمني جديد بين قرية مج            
السورية المحتلة ومدينة القنيطرة السورية المحررة، لمنع الجئين فلسطينيين في سـوريا، مـن تنظـيم                
 .مسيرات إلى القرية بمناسبة تقديم طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة خالل شهر سـبتمبر المقبـل                

لجنرال بيني جـانتس بإنهـاء العمـل قبـل          وقد أمر رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي اإلسرائيلي ا        
التصويت في األمم المتحدة على االعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر، تخوفا مـن اقتحـام الـشباب                 

  . الفلسطينيين لتلك المنطقة
  30/7/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  " إسرائيلية"القوات المصرية تصيب خطأ عربة : الجيش اإلسرائيلي .16

أن القوات المصرية وبينما كانت تطلق النـار علـى مهـاجرين            ” اإلسرائيلي“ن الجيش   أعل: )ب.ف  .أ  (
  ..    ، أمس ”اإلسرائيلي“حاولوا عبور الحدود إلى فلسطين المحتلة، أصابت عن طريق الخطأ عربة للجيش 

  30/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   الجامع الديني العشائريالنزعة اليمينّية في المجتمع تعكس حالة إجماع صهيوني يركز على .17
يشير تقرير الرصد السياسي الثالث عشر، الصادر عن مركز مدى الكرمـل،             :زهير أندراوس -الناصرة

تأييـده للقـيم    -إلى تصاعد النزعة العنصرية ومعاداة السالم لدى المجتمع اإلسرائيلي وتراجـع والئـه            
ت مختلفة واستطالعات الرأي، أنه ومنذ بداية       كما يؤكد التقرير وبناء على دراسا     . الديمقراطية واإلنسانية 

التسعينيات تشكل إجماع صهيوني جديد يقوم على أسس العداء والكراهية تجـاه الفلـسطينيين، الفـصل                
ويتضح من التقرير أن هوس الحفاظ على يهودية الدولـة، الـذي            . العنصري ومعاداة القيم الديمقراطية   

ات قوانين وسياسات تجاه السكان الفلـسطينيين، يعكـس مواقـف           يترجم منذ االنتخابات األخيرة باقتراح    
فقد بلغت نسبة المـواطنين اليهـود الـذين         . المجتمع اإلسرائيلي كما يتّضح من نتائج استطالعات الرأي       

، وتشابه النـسبة    1996وهي أعلى نسبة منذ العام      ( بالمئة   60 قرابة   2009يؤيدون الترانسفير في العام     
كما تُبين النتائج ارتفاع أهمـية الحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل من            ). 1992م  التي كانت في العا   

 بالمئة من المستطلَعين إن     40، قال   1992ففي العام   . جهة، وانخفاضا في أهمـية قيمة السالم كقيمة عليا       
 2009 يهودية، أما في العام       بالمئة لقيمة الحفاظ على أغلبية     28السالم هو أهم قيمة يجب بلوغها، مقابل        

 بالمئة اعتبروا قيمة السالم أهـم       36 بالمئة أن الحفاظ على أغلبية يهودية هي أهم قيمة مقابل            33فاعتبر  
  .قيمة، على الرغم من أن السالم المقصود هو السالم الذي يتّفق مع المفاهيم اإلسرائيلية
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 على ارتفاع حاد في نسبة تأييد إدارة شـؤون          1992 عام   كما تؤكد مراجعة نتائج استطالعات الرأي منذ      
 بالمئة من المجتمع اليهودي، أما      30 أيد ذلك    1992ففي عام   . البالد العامة وفقاً لتقاليد الشريعة اليهودية     

  . بالمئة46 وصلت إلى 2009 بالمئة، وفي عام 53 فأرتفعت النسبة إلى 1996في عام 
بـات  'اشية في المؤسسة والمجتمع اإلسرائلييين، حيث يقـول التقريـر           هذا ويحذر التقرير من تفشي الف     

المجتمع اإلسرائيلي متطرفا سياسيا، وأكثر تدينا، ويوافق على تهجير العرب وعلى إدارة شؤون الدولـة               
هذا الدمج بين التطرف السياسي والتدين والتركيز على القيم العشائرية الجامعـة            . وفقًا للشريعة اليهودية  

 شأنه أن يخلق مجتمعا فاشيا يميل إلى استعمال القوة لحّل المسائل العالقة بـدل المنـاورة الـسياسية                   من
  .'والدبلوماسية

مواقف المجتمع اإلسرائيلي لم تنشأ بالفراغ، بل هي انعكاس مباشـر لمواقـف وسياسـات الحكومـات                 
 التي اقرتها الكنيست الحالية موجهة على نحو        فمعظم القوانين . اإلسرائيلية المتعاقبة، تتغذى منها وتغذيها    

مباشر أو غير مباشر للمس بالمواطنين العرب، وتعمل على قمع الهوية واالنتماء القومي، وترمي إلـى                
مـن بـين    . تحديد العمل السياسي، وتقليص هامش الحقوق السياسية، المقلَّصة أصالً، إلى أدنى الدرجات           

 -في ما يهدف  -الذي يهدف   ' لجان القبول 'ذكرى النكبة الفلسطينية؛ قانون     قانون منع إحياء    : تلك القوانين 
إلى منع المواطنين العرب من السكن في بلدات يهودية صغيرة في الجليل والنقب؛ قانون لتغريم أصحاب                
منازل يجري هدمها بدفع تكلفة الهدم، وقانون سحب مخصصات التقاعد من الكنيست لعـضو الكنيـست                

وأشار بيان مـدى الكرمـل،      . على الرغم من عدم صدور أي قرار محكمة ضده        -زمي بشارة   السابق ع 
الذي حصلت القدس العربي على نسخة منه إلى أنّه كنا قد رصدنا في تقارير سابقة نداءات رجال الـدين                  

في هذا التقريـر، نرصـد ترجمـة        . بمنع بيع أو تأجير مساكن للعرب في مدن يهودية أو مدن مختلطة           
سياسات الفصل العنصري التي طُرحت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عدة قوانين، في تـصرفات                ل

. فئات اجتماعية إسرائيلية ومؤسسات غير حكومية، خاصة الفصل بين اليهود والعرب في أماكن العمـل              
صدار شهادات  بحملة إل '  لمنع االنصهار في أرض المقدس     -الهافاه  'منذ بداية العام الحالي بدأت منظّمة       

وفقًا لهذه الحملة، تَمنح المؤسسة شهادات ألصحاب المحال والمتـاجر          . 'مصالح خالية من العمل العرب    '
وعلـى  . والمصالح االقتصادية اليهودية التي يثبت أصحابها أنهم ال يشغِّلون وال يوظِّفون عمـاالً عربـا              

 تعليمات مكتوبة لمشغِّلي الفروع بـأن علـى         في تل أبيب  ' أروما'صعيد مشابه فقد أصدرت شبكة مقاهي       
العاملين العرب عدم التحدث بالعربية أمام زبائن المقهى، على الرغم من أن عددا كبيرا من العاملين في                 

وقد قال عاملون عرب في فرع تل أبيب إنّهـم تلقَّـوا            . شبكة المقاهي اإلسرائيلية هم من الشباب العرب      
وكانت إدارة الـشبكة قـد      . لغة العربية أمام الزبائن والتحدث باللغة العبرية فقط       تعليمات بعدم التحدث بال   

وزعمـت  . 'ألنّنا نعيش في دولة إسرائيل؛ واللغة المستعملة والمقبولة فيها هي العبرية          'أقرت ذلك وقالت    
  .اإلدارة أنّها تلقّت شكاوى من زبائن بهذا الشأن

ل أنه وبناء على المعطيات المختلفة والمتعاقبة يمكن القـول أن           معد التقرير، الباحث إمطانس شحادة يقو     
، على غرار القيادة اإلسرائيلية، غير مهيأ لقبول مبدأ السالم العادل           2011الجمهور اإلسرائيلي في العام     

مع الشعوب العربية، وغير مهيأ لعملية مصالحة مع شعوب المنطقة وال حتى مع الفلسطينيين من سـكّان      
 هذه المواقف توضح أن السياسات الحكومية تعكس رغبة المجتمع اإلسرائيلي إلى حد بعيد، أو               .إسرائيل

لـذلك يمكـن االدعـاء أن       . على األقل تعكس السقف األدنى من اإلجماع القائم في المجتمع اإلسرائيلي          
، يركـز علـى     النزعة اليمينية القائمة في المجتمع اإلسرائيلي تعكس حالة إجماع جديد، صهيوني متجدد           



  

  

 
 

  

            12ص                                     2221:                العدد30/7/2011 السبت :التاريخ

الجامع الديني العشائري ـ القبلي ويؤيد المواقف اليمينية المتطرفة، واستعمال القـوة لفـرض شـرعية     
  .بمن في ذلك المواطنون الفلسطينيون-إسرائيل على المنطقة كدولة يهودية 

 30/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  رإصابة العشرات باالختناق في مسيرتي بلعين ونعلين ضد الجدا .18
أصيب، أمس، عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب، باالختناق بالغاز المسيل للدموع، : رام اهللا

خالل اعتداء قوات االحتالل على المسيرتين األسبوعيتين المناهضتين للجدار واالستيطان في قريتي 
  .بلعين ونعلين

لصوت والغاز باتجاه المشاركين، ما إن جنود االحتالل أطلقوا قنابل ا: "وقالت مصادر محلية في بلعين
  ".أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، وفود أجنبية 
 من بريطانيا، وايرلندا، واسكتلندا، وصلت إلى فلسطين عبر الدرجات الهوائية، وأطلقوا على أنفسهم

  ".رحلة مئة يوم إلى فلسطين"
ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، ورددوا هتافات تدعو للوحدة الوطنية، والتمسك بالثوابت 

  .الفلسطينية، ومقاومة االحتالل، وإطالق سراح جميع األسرى والحرية لفلسطين
صلت إلى فلسطين، على وكانت مجموعة من المتضامنين من المملكة المتحدة وايرلندا واسكتلندا، قد و

 آالف كيلو متر من لندن، لمناصرة ودعم حركات المقاومة الشعبية 7دراجات هوائية قاطعة مسافة 
  .الفلسطينية

بالتضامن الدولي والمشاركة في المسيرات ضد : "وقال منسق اللجنة الشعبية في بلعين عبد اهللا أبو رحمة
  ".ألرض الفلسطينيةاالحتالل يمكن لنا أن ننهي احتالل إسرائيل ل

 30/7/2011األيام، رام اهللا، 
  

  في المعصرة" الجدار" متظاهرين بجروح خالل مسيرة ضد 10إصابة  .19
 مواطنين 10ُأصيب في قرية المعصرة، جنوب بيت لحم، أمس، :  حسن عبد الجواد-بيت لحم 

مة جدار الفصل ومتضامنين أجانب بجروح متوسطة، بينهم الناطق اإلعالمي للحملة الشعبية لمقاو
العنصري واالستيطان في محافظة بيت لحم محمد بريجية، والناشط ضد الجدار واالستيطان حامد سالم، 
وذلك خالل تظاهرة جماهيرية نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والتوسع االستيطاني في ريف بيت 

  .وإسرائيليينلحم الجنوبي، بمشاركة متضامنين فرنسيين وبريطانيين وإيطاليين 
  30/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
  إصابة العشرات باالختناق خالل مسيرة كفر قدوم المطالبة بفتح المدخل الشرقي .20

قمعت قوات االحتالل المتمركزة على المدخل الشرقي لبلدة كفر قدوم والمغلق منذ تسع سنوات، : قلقيلية
 من قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل وصولها إلى شرق قلقيلية، أمس، المسيرة األسبوعية، بإطالق وابل

المدخل الشرقي المغلق للمطالبة بإعادة فتحه أمام المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت 
   .اختناق
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وأكد مراد شتيوي، الناطق باسم الفعاليات الشعبية في البلدة، االستمرار في مسيراتهم السلمية كأسلوب 
شعبية ضد إجراءات وممارسات االحتالل، التي ما زالت تحرم سكان هذه البلدة من لنهج المقاومة ال

  .التنقل عبر هذا الطريق ومدخلها الشرقي
 30/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
  في لبنان" المتوسطة" و"الثانوية العامة" يكّرم الناجحين الفلسطينيين في "أشد" .21

، مساء أمس األول، الناجحين » أشد-طي الفلسطيني اتحاد الشباب الديموقرا«كرم : زينة برجاوي
حفل شهدته مدرسة الشهيد حسن قصير، ب  في لبنان»المتوسطة«و» الثانوية العامة«الفلسطينيين في 

وباإلضافة الى الناجحين في . برعاية رئيس اتحاد بلديات الضاحية الحاج ابو سعيد الخنساء، وحضوره
  .ضا التالمذة الناجحين في الشهادة المتوسطةالثانوية العام، كرم االتحاد أي

  30/7/2011السفير، بيروت، 
  

   مقدسيينستةقوات خاصة إسرائيلية تعتقل  .22
، على اختطاف   2011-7-29أقدمت قوات خاصة إسرائيلية، فجر الجمعة       :  محمد القيق  -القدس المحتلة 

مقدسـية إن الوحـدات الخاصـة       وقالت مصادر    .ستة مواطنين مقدسيين من بلدة سلوان بالقدس المحتلة       
ـ  اقتحمت البلدة منذ ساعات منتصف الليل وباشرت بعملية اختطاف طالـت سـتة       " المستعربين"المسماة ب

شبان بحجة مشاركتهم في مواجهات ضد المستوطنين ودوريات الجنود، مشيرةً إلى أن المعتقلين نقلـوا                
  .إلى جهة مجهولة

 مقدسياً خالل الشهر الجاري جلهم من األطفال، كمـا أنهـا            60وكانت قوات االحتالل اعتقلت أكثر من       
  .وجهت لعدد منهم لوائح اتهام وفرضت عليهم غرامات وأحكاماً بالسجن

 29/7/2011فلسطين اون الين، 
  

   تحرض اليهود على قتل العرب من خالل سياستها العنصرية داخل السجون"إسرائيل ":حقوقي .23
الصديق لرعاية السجين في الـداخل المحتـل، فـراس العمـري،     اعتبر مدير مؤسسة يوسف  : الناصرة

السياسة اإلسرائيلية التي تتعامل بها الحكومة اإلسرائيلية في التمييز بـين األسـرى العـرب والـسجناء      
  .اإلسرائيليين تحريضا لليهود على قتل العرب، وتهديدا للعرب في الوقت ذاته

ـ     ى الداخل المحتل والقدس هم جزء ال يتجزأ مـن الحركـة            ، أن أسر  "فلسطين"وأكد العمري في حديث ل
وأشار إلى أنهم شاركوا في جميع قرارات الحركة وتضحياتها ونـضاالتها ضـد إدارة               .الوطنية األسيرة 

معركة األمعـاء   (السجون اإلسرائيلية وخاضوا العديد من الخطوات االحتجاجية واإلضرابات عن الطعام           
  . قادة وأعمدة الحركة األسيرة في السجون، ومنهم من أصبح من)الخاوية
إن المؤسسة اإلسرائيلية تعاملت مع أسرى الداخل والقـدس كمعاملتهـا مـع سـائر األسـرى                 : "وقال

الفلسطينيين ومارست ضدهم نفس أساليب التحقيق واالنتهاكات والتعذيب وأصدرت بحقهم أحكاما قاسـية             
  ".ووضعتهم في نفس الظروف االعتقالية والحياتية

  حرمتهم االمتيازات
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ولكن وبحسب العمري فقد حرمتهم إدارة السجون من االمتيازات التي من الممكـن أن يحـصل عليهـا                  
أسرى الضفة الغربية وقطاع غزة من إفراجات في إطار عمليات تبادل األسرى، ولم تـسمح ألي جهـة                 

  .فلسطينية أو عربية بالمطالبة بهم أو حتى الحديث بشأنهم
 المؤسسة اإلسرائيلية، لم تعاملهم معاملة السجناء اإلسرائيليين الجنائيين أو قاتلي العـرب،             إن: "وأضاف

باعتبارهم مواطنين في نطاق المؤسسة اإلسرائيلية، بل اعتبرت سجنهم واألحكام الصادرة بحقهـم شـأناً               
  ".داخلياً إسرائيليا، وأنهم يخضعون لقوانينها الداخلية

مفاوض الفلسطيني على استبعادهم من اتفاقية أوسلو ومـن كافـة االتفاقيـات             ولفت النظر إلى موافقة ال    
السياسية الالحقة، التي اقتصر الحديث فيها على أسرى الضفة الغربية وقطـاع غـزة فقـط، وبالتـالي                  

  ".حسن النية"استثنتهم من كافة اإلفراجات السياسية في إطار ما يعرف بـ
 أسيرا من األسرى القـدامى      20 أسيرات و  4 أسيرا بينهم    140وأوضح أن عدد أسرى الداخل يصل إلى        

 20 أسيرا أمضوا أكثر مـن       12 أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن، و       4إضافة إلى أن    ) قبل اتفاق أوسلو  (
  . عاما16 أسرى أمضوا أكثر من 4عاما، و

 فـي سـجون     1983 عاما، والمعتقل منذ عام      80ونوه إلى أن األسير سامي يونس والذي تجاوز عمره          
  .االحتالل، هو عميد أسرى الداخل

 بالسجن المؤبد، إضافة إلى أن أيـا مـن          19وأوضح أن األسرى القدامى من الداخل المحتل حكم منهم          
هؤالء لم يطلق سراحه حتى اآلن بينما بالمقابل تم إطالق سراح جميع السجناء اليهود والذين قاموا بقتـل      

  ).سفاح عيون قارة(باستثناء عامي بوبر عرب بعد سنوات قليلة من سجنهم 
  تمييز عنصري

وأي مخصصات قادمة من السلطة الفلـسطينية       " الكانتينا"وأشار إلى أن المؤسسة اإلسرائيلية تمنع دخول        
  .إلى أسرى الداخل المحتل، كما تمنع دخول التمور وحلويات األعياد وشهر رمضان المبارك أيضا

تخفـيض  : تمنح السجين اليهودي قاتل العرب عدة امتيازات خاصة مثـل         ونوه إلى أن سلطات االحتالل      
ثلث المدة، وتحديد حكم المؤبد، والمشاركة في المناسبات العائلية، والزواج واإلنجـاب داخـل الـسجن،         

  .وإفراجات مبكرة، إضافة إلى التمييز الواضح في طريقة االعتقال والتحقيق
سجين يهودي واحد اعتقل اثر قتله عربيا وأمضى فـي الـسجون            وأكد الحقوقي الفلسطيني أنه ال يوجد       

اإلسرائيلية مثلما أمضى السجناء العرب، إضافة إلى أن الغالبية الساحقة من السجناء اليهود لم يمـضوا                
  .من الحكم المؤبد أكثر من سبعة أعوام

خريبيـة أو قتـل عربـاً        ت الًنفذ أعما ) إسرائيل(وأوضح أنه ال يوجد سجين يهودي واحد منذ قيام كيان           
 وهـذا   96وحوكم في محاكم عسكرية، بينما كل األسرى العرب حوكموا في محاكم عسكرية لغاية عام               

  .يفسر األحكام الجائرة ضدهم
ولفت العمري النظر إلى التمييز الواضح في كافة األمور بـين األسـرى العـرب والـسجناء اليهـود                   

هاتفية، إرسال واستقبال الرسائل، ووقت الفورة ومدتها، وطبيعة        استقبال الزوار، وإجراء المكالمات ال    "كـ
  ".الطعام والشراب ونوعيتهم وجودتهم، االختالء بالزوجة، إدخال الكتب والصحف، وغيرها الكثير

  وأكد أن الحكومات اليهودية المتعاقبة رفضت وترفض تحسين ظروف أسرى الداخل وتحديـد األحكـام               
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عهم وفق القانون وترفض اإلفراج عنهم فـي إطـار مفاوضـات سـالم وأي               المؤبدة وترفض التعامل م   
  ".فلسطينيين في الزنازين وإسرائيليين في اإلفراجات وصفقات التبادل"عمليات تبادل لألسرى وتعتبرهم 

 29/7/2011فلسطين اون الين، 
  

   تسليمها دحالن األردن عن طلب السلطة الفلسطينية من لألنباء أردنينفي  .24
 نفى مسؤول أردني لصحيفة المدينة السعودية أن تكون السلطة الفلسطينية قد طلبـت              : وكاالت  - عمان

من حكومة عمان تسليمها القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحالن الذي لجأ أمس األول                
ن بـالده ال    وأكد المسؤول األردنـي أ    . إلى األردن بعد مداهمة بيته واعتقال مرافقيه ومصادرة أسلحتهم        

  .  عالقة لها بما يجري بين دحالن والسلطة الفلسطينية
  30/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   نتمسك بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ومنع التوطين ":القسم"مسيرات جمعة  .25

خرج آالف المتظاهرين في عمان والكرك والطفيلة وإربد وجرش في مـسيرات            :  نبيل غيشان  -عمان  
وطالبت الهتافات بإصالح النظام والعدالة     . بدعوة من مجموعات شبابية   » جمعة القسم « ُأطلق عليها    سلمية

  فيـه  وفي محافظة جرش شمالي األردن، وقع العشرات من أبناء المحافظة على بيان طالبوا             .االجتماعية
 الهوية الفلـسطينية     وبقوننة قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية للحفاظ على         1952بالعودة إلى دستور    

والوجود الفلسطيني على ترابه الوطني وحقه المشروع في العودة، وإحالة المسؤولين عن هـدر المـال                
قضيتنا «كما ركز موقعو البيان على أن القضية الفلسطينية         . العام على القضاء، وإنشاء محكمة دستورية     

ع التجنيس والتوطين، وحق الفلـسطينيين فـي        األولى وطنياً وعربياً وإسالمياً، ونتمسك بحق العودة ومن       
  .»تقرير مصيرهم وبناء دولتهم على ترابهم الوطني الفلسطيني

30/7/2011، الحياة، لندن  
  

  في المفاوضات بين إسرائيل والسلطةالقاهرة تتحفظ على مطلب بريطاني للتوسط  .26
قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن القاهرة ال ترى أي جدوى من استئناف :  أحمد ربيع-القاهرة 

المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل بناء على طلب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليست 
  .بيرد، الذي زار القاهرة الخميس الماضي وأبلغه إلى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو

شأن فلسطيني بالدرجة " العودة إلى طاولة المفاوضات"در دبلوماسية مصرية مطلعة أن قرار وأكدت مصا
األولى، وأن السلطة الفلسطينية ووفقا للتقارير التي قدمتها إلى القاهرة والعواصم العربية والجامعة ال 

ما في ظل ترى وجود أية فائدة أو جدوى من استئناف المفاوضات، كما أنها ترفض هذا األمر تما
استمرار سياسات حكومة إسرائيل، وخاصة المضي بخطط االستيطان والتوسع على حساب األراضي 

  .المحتلة بالقدس وغيرها من األراضي الفلسطينية
وشددت المصادر الدبلوماسية المصرية تأكيدها على أن الكرة في شأن العودة إلى طاولة المفاوضات في 

  ، فيما "خاصة الرباعية والواليات المتحدة بصفة أساسية"ة األخرى ملعب إسرائيل واألطراف الدولي
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أعربت عن اعتقادها بضرورة تقديم ضمانات واضحة للفلسطينيين في شأن أي دعوة الستئناف هذه 
  .المفاوضات

 30/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

 مصر تدعم الجهد الفلسطيني العربي بقبول فلسطين باألمم المتحدة  .27
ل السفير عفيفي عبد الوهاب مساعد وزير الخارجية ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة قا: القاهرة

العربية، إن مصر تضع كل إمكاناتها الدبلوماسية والسياسية، وقدرتها واتصاالتها في خدمة الجهد 
 .الفلسطيني العربي المستمر بقبول دولة فلسطين في عضوية األمم المتحدة

بعض الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت، إلى أنه سبق لمصر توجيه وأشار في تصريحات نقلتها 
رسائل مكتوبة إلى أكثر من سبعين دولة لم تعترف بعد بدولة فلسطين كي تعلن اعترافها قبل بدء الدورة 

 . سبتمبر المقبل16المقبلة للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
ي نحو إعالن الدولة الفلسطينية سيتم وضعها في وأوضح أن اللمسات األخيرة لخطة التحرك العرب

 أيلول 11اجتماعات الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية والمقرر بالقاهرة يوم 
 .المقبل

  30/7/2011وكالة قدس نت، 
  

    نواب بريطانيون يلتقون مسؤولين من حماس في غزة  .28
 الصادرة من لندن، أمس الجمعة، إن رئيس كتلة حـزب           ”جويش كرونيكل “قالت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (

العمال المعارض بالبرلمان البريطاني النائب طوني لويد، ولورلي بيرت رئيس كتلة حزب الديمقراطيين             
 فـي   األحرار الشريك في الحكومة االئتالفية البريطانية، التقيا رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية            

 نائباً بريطانيـاً، مـن بيـنهم عـضو          12يرت ولويد كانا جزءاً من وفد ضم        وأضافت أن ب  . قطاع غزة 
وقالـت   .بالبرلمان األوروبي عن حزب الخضر ونواب اسكتلنديون، التقى مسؤولي حماس فـي غـزة             

الصحيفة إن هنية سلم الوفد البرلماني البريطاني رسالة لتوزيعها على النواب األوروبيين تطالب دولهـم               
وأشارت إلى أن زيارة الوفد البرلمـاني البريطـاني مولهـا           . رفع الحصار عن قطاع غزة    ببذل المزيد ل  

ونسبت الصحيفة إلى البارونة بالكنر مـن حـزب          .مجلس العالقات األوروبية  الفلسطينية ومقره بلجيكا      
 توقيـع   قررنا أن من المهم عقد لقاء مع هنية بعد        “الديمقراطيين األحرار والتي شاركت في الزيارة قولها        

حركتي حماس وفتح اتفاق المصالحة والذي تم الترحيب بها دولياً وعلى نطاق واسع، لمعرفة ما إذا كان                 
  . ”سيتم تنفيذه كامالً

  30/7/2011، الخليج، الشارقة
  

     بدو العراقيب لدفع كلفة هدم قريتهم "إسرائيل"تنتقد مالحقة " امنيستي" .29
، أمـس الجمعـة، قـرار سـلطات االحـتالل           )امنيـستي (لية  انتقدت منظمة العفو الدو   : )آي.بي  .يو  (
مقاضاة قرويين بدو عن تكاليف عمليات قيام وكاالتها باخالئهم وهـدم منـازلهم بـصورة               ” اإلسرائيلي“

حركت دعوى قضائية   ” إسرائيل“وقالت المنظمة إن     .متكررة في قرية العراقيب بجنوب فلسطين المحتلة      
 ألف دوالر، تكـاليف إخالئهـم وتـدمير         500ن شيكل، أي ما يعادل نحو        مليو 1 .8لمطالبة البدو بدفع    
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تمـوز  /  مرة خالل األشهر الماضية، وجرت المرة األخيرة في الخامس والعشرين من يوليو            28منازلهم  
أضافت أن سكان العراقيب البدو يعتبرون أن القرية تقع ضمن األراضي التي يملكها أجـدادهم،               . الحالي

  .تالل تصر على أنهم يقيمون بصورة غير قانونية في قرية غير معترف بهالكن سلطات االح
إن السلطات  “وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية               

. ”ال يمكن أن تتوقع من القرويين البدو تمويل التدمير المتكرر لمنازلهم وسبل كسب عيشهم             ” اإلسرائيلية“
وضع حد لسياسة هدم القرى في صحراء النقب بزعم أنها غير معترف بها، واتخاذ              “إلى  ” إسرائيل“ودعا  

خطوات لالعتراف رسمياً بالعراقيب والقرى المشابهة، وعلى األقل إلى أن يـتم االعتـراف بمطالبـات                
  .”األراضي وإيجاد حل يأخذ بعين االعتبار احتياجات وحقوق السكان

 30/7/2011، قةالخليج، الشار
  

   خطط لهجوم جديد على قاعدة عسكريةمن أصل فلسطينيالشرطة األميركية تعتقل جندياً  .30
أعلنت الشرطة في مدينة تكساس جنوب الواليات المتحدة أنها اعتقلت جندياً           :  أ ف ب   -) تكساس(كيلين  

لعسكرية هـدف   ا» فورت هود «ضد قاعدة   » مخطط إرهابي «أميركياً يدعى ناصر جيسون عبده أعد لـ        
 من زمالئه بإطالق النار علـيهم       13إلى تكرار قتل رائد فلسطيني األصل في الجيش يدعى نضال حسن            

وتحركت الشرطة بعدما أبلغ مالك متجر بيع السالح غريـغ ايبـرت           .2009) نوفمبر(في تشرين الثاني    
ابالت تلفزيونيـة العـام     للجندي الفلسطيني األصل أيضاً والذي قال في مق       » غير طبيعية «عن مشتريات   

  .، قبل أن يوافق الجيش على طلبه»مسلم يعارض نقله للخدمة في أفغانستان«الماضي إنه 
  30/7/2011، الحياة، لندن

  
     قوياً اسرائيلياًواشنطن تجدد التأكيد على دعمها جيشاً .31

يا قويا وذلك بعـد     جددت الواليات المتحدة التأكيد الخميس على دعمها جيشا اسرائيل        :  ا ف ب   -واشنطن  
لقاءات جرت في واشنطن بين وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ونظيـره االميركـي ليـون بانيتـا                  

وقال المتحـدث    .والتقى باراك الوزيرين كل على حدة وبدون اعالم       . ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون   
لدعم العالقـات فـي     » االلتزام القوي  «باسم البنتاغون جورج ليتل ان بانيتا اكد لنظيره االسرائيلي على         

تحـافظ اسـرائيل علـى تفوقهـا        «مجال الدفاع مع اسرائيل الحليف الرئيسي للواليات المتحدة ولكـي           
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر ان زيارة بـاراك             . في المنطقة » العسكري

  .ييرات السياسية في الدول العربيةكانت ايضا مناسبة لتبادل االراء خصوصا حول التغ
  30/7/2011، الدستور، عّمان

  
  !"إسرائيل"ـ تبعية ل هناك: من صفقة هيرونمستاءونجنراالت فرنسا  .32

، ولوارن كوليه بيون، مدير التسلح،      أركان الجيش الفرنشي  خسر األميرال ادوار غييو، قائد      : محمد بلوط 
رائيلية، وفرضت عليهما صفقة طائرات من دون طيار        معركتهما ضد تزويد الجيش الفرنسي بأسلحة إس      

  .»هيرون«إسرائيلية الصنع من طراز 
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لم تجد نفعا مداخالت الضباط أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ لدعم شراء طائرات من دون طيار من                  
نظومـة  األميركية، لتحل محل م   » ريبير«هيئة األركان الفرنسية طلبت شراء طائرات       . الواليات المتحدة 

  .القديمة وتقوم بعمليات دعم تحديد األهداف لتقصفها المقاتالت» هارفنغ«
» داسو«عن الواليات المتحدة، وقرر عقد صفقة مع        » استقاللية الدفاع «وزير الدفاع جيرار لونغيه اختار      

ن لونغيه تجاهل نـصائح العـسكريين، الـذي       . الفرنسية لمد العسكر الفرنسيين بطائراتهم من دون طيار       
. األميركية في أفغانستان، ويعتبرونها متفوقة على مـا عـداها         » ريبير«يعملون منذ سنوات مع طائرات      

مزاياها األخرى التكامل مع شبكة المراقبة الفضائية الفرنسية، والتنسيق داخل أنظمة الدفاع األوروبيـة،              
ائيلي في أول نتائجه سيعزل الجيش      الخيار اإلسر . التي اختارت النظام األميركي نفسه، كبريطانيا وألمانيا      

  .الفرنسي عن أقرانه األوروبيين في عملياته الجوية
ـ           إن الصفقة تشتمل علـى     » السفير«احد مدراء تحرير صحيفة عسكرية مقربة من أركان الجيش، قال ل

 مترا، وتزن خمـسة     26ويبلغ طول الواحدة منها     . ، وبعضها يعمل فوق جنوب لبنان     »هيرون«طائرات  
 الف متر، في مهمات تصل      15ن، وتنقل طنا من المعدات االلكترونية المتقدمة، وتحلق على ارتفاع           أطنا
  . ساعة36إلى 

  30/7/2011، السفير، بيروت
  

  ظاهرة الهجرة اليهودية المعاكسة .33
 نقوال ناصر

بما أن المشروع الصهيوني يقوم في األساس على تجميع أكبر عدد من يهود العالم ضمن دولة في 
اليوم " تتعرض للخطر إلى حد كبير"لهم، فإن هذه الرؤية الصهيونية " مالذاً آمناً وسالماً"سطين تكون فل

كما كتب أستاذ العالقات الدولية بجامعة نيويورك الون بن مئير في مقال له مؤخراً، وبدالً من المساعدة 
 العربية وكأنما تطيل في -طينية الفلس" التفاوض والسالم"في استفحال هذا الخطر وتسريعه تبدو سياسات 

 . عمر المشروع الصهيوني الذي يتآكل بعوامل داخلية
 * * * 

كشرط مسبق الستئناف " يهودية"وبينما تضع دولة االحتالل اإلسرائيلي االعتراف الفلسطيني بها كدولة 
د أولمرت المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، خشية مما وصفه رئيس وزرائها السابق أيهو

التي تهدد بزيادة عدد العرب على عدد اليهود في فلسطين الواقعة بين " القنبلة الديموغرافية الموقوتة"بـ
نهر األردن في الشرق وبين البحر األبيض المتوسط في الغرب في المدى المنظور القريب، يزداد عدد 

ن ينتظرون الفرصة السانحة لاللتحاق اليهود اإلسرائيليين الذين يغادرون للعيش خارجها، وكذلك عدد م
في أفريقيا والهند لزيادة هجرة اليهود إليها " قبائل يهودية ضائعة"بهم، بينما تبحث دولة االحتالل عن 

 . التي تنخفض معدالتها باستمرار
 * * * 

لى، ومن الواضح أن قادة دولة االحتالل قد وجدوا الحل في الحفاظ على الوضع الراهن فيها كخطوة أو
القنبلة "بمنع أي حل تفاوضي يتضمن عودة الالجئين الفلسطينيين، تمهيدا كخطوة ثانية، لنزع فتيل 

المتمثلة في األقلية العربية الفلسطينية في دولة االحتالل ذاتها، مما يفسر الكثير " الديموغرافية الموقوتة
، "التبادل الديموغرافي"، و"ألراضيتبادل ا"، و"دولتين لشعبين"من أطروحات الحل التفاوضي على أساس 



  

  

 
 

  

            19ص                                     2221:                العدد30/7/2011 السبت :التاريخ

دولة " يهودية" عربي بـ–التي يلخصها جميعها الشرط المسبق المتمثل بانتزاع اعتراف فلسطيني 
 الفلسطينية في –االحتالل، ويفسر كذلك السياسات العنصرية المتسارعة والمتصاعدة ضد األقلية العربية 

 . دولة االحتالل
 * * * 

إدارة " إقناع"غط الصهيونية واليهودية المتحكمة بصانع القرار األميركي في لقد نجحت جماعات الض
، وما "عملية السالم"باراك أوباما باستبدال جورج ميتشل بدنيس روس كمبعوث رئاسي للتوسط في 

" القوة األميركية"تسرب حتى اآلن عن لقاءاته مع مفاوضي منظمة التحرير يؤكد بأن روس يستخدم 
دولة "ستجابة لطلب رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو باالعتراف بهذه الدولة كـإلغرائهم باال

 "... وطن قومي للشعب اليهودي"وكـ" يهودية
وتحرص عواصم السالم العربية التي تفتح أبوابها له اآلن على تجاهل الوظيفة التي شغلها روس خالل 

معهد سياسة الشعب "نوات، فقد كان رئيساً لمجلس إدارة بوش التي استمرت ثماني س. إدارة جورج دبليو
، الذي أنشأته الوكالة اليهودية ويتخذ من القدس المحتلة مقراً له، وهو معهد تدعمه حكومات "اليهودي

دولة االحتالل ومهمته تشجيع الهجرة اليهودية إليها، وبالتالي فإن روس على اطالع دقيق على تفاصيل 
فية في دولة االحتالل، وليس من المستبعد أن يكتشف المؤرخون الحقاً بأنه كان المؤشرات الديموغرا

يقف وراء التوصية لحكومة دولة االحتالل بوضع االعتراف الفلسطيني بيهوديتها كشرط مسبق الستئناف 
 . المفاوضات

 * * * 
ن في دولة االحتالل، مليون يهودي يعيشو) 13.5(مليونا من مجموع اليهود في العالم البالغ ) 5.6(إن 

الصهيوني، فإنهم اختاروا بمحض " قانون العودة"وبالرغم من حرية بقيتهم المطلقة في االستفادة من 
، ال بل إن المراجع اليهودية والصهيونية "المنفى"إرادتهم البقاء في ما تصفه األدبيات الصهيونية بـ

 قد انضموا إلى هذه البقية، مع أن وزارة استيعاب "يهود إسرائيل"واإلسرائيلية تقدر اآلن بأن مليونا من 
ألف نازح بما يعادل حوالي عشرة بالمئة من ) 750(المهاجرين في دولة االحتالل تخفض هذا الرقم إلى 

يهود دولة االحتالل وعربها، لكن حكومة نتنياهو في تقارير أخرى تقدر المواطنين اليهود الذين يعيشون 
. من مجموع السكان%) 13(بما يعادل " يهودي إسرائيلي"ألف ومليون ) 800 (خارجها بعدد يتراوح بين

يناير / الذين يعيشون خارج دولة االحتالل الذي انعقد في كانون الثاني" اليهود اإلسرائيليين"لكن مؤتمر 
من يهود دولة االحتالل %) 40(، علماً بأن حوالي %)60(الماضي قدر عددهم بمليون يهودي، حوالي 

 . لودون خارجهامو
 * ** 

من %) 30( أن أكثر من 2008واقتبس ألون بن مئير من دراسة لمركز تراث مناحيم بيغن في سنة 
البعض يرفع العدد إلى "يهود دولة االحتالل تقدموا بطلبات للحصول على جنسية دولة أخرى، مضيفاً أن 

رب نصف من تتراوح أعمارهم بين  أن ما يقا2007عام " تل هاي"كما اقتبس من دراسة لكلية %". 60
من %) 78(من %) 11( سنة يريدون أن يعيشوا في مكان آخر غير دولة االحتالل، وقال 18 – 14

يهود دولة االحتالل الذين يريدون انضمامها إلى االتحاد األوروبي إنهم سينتقلون للعيش في أوروبا على 
ودي إسرائيلي يحملون الجنسية األلمانية وأن ألف يه) 100(وأوضح بن مئير أن . الفور إن تحقق ذلك

وبينما يقدر عدد يهود دولة االحتالل الذين . سبعة آالف جدد منهم يحصلون على هذه الجنسية سنوياً
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، فإن ربع مليون إضافي منهم قد تقدموا "إسرائيلي"يحملون جنسية الواليات المتحدة بنصف مليون يهودي 
 . ميركيةبطلبات للحصول على الجنسية األ

 * * * 
مؤخراً أن اليهود النازحين عن " فورين بوليسي"والحظ الباحثان جوزيف شامي وباري ميركين في مجلة 

ونسبة الحاصلين على درجة جامعية منهم ضعف " العلمانيين والليبراليين والكونيين"دولة االحتالل هم من 
 المتدينين اليهود الذين يعتمدون على معدل الحاصلين عليها ممن لم ينزحوا عنها، بينما زاد عدد

واقتبس بن مئير من . المساعدات الحكومية إلى حد كبير ثالثة أضعاف خالل السنوات العشرين الماضية
من مجنديها سوف يكونوا من هؤالء المتدينين بحلول %) 30(إحصائيات قوات االحتالل اإلسرائيلي أن 

العام الماضي أن نسبة الضباط " معاراشوت"عسكرية ، واقتبس من بحث أجرته المجلة ال2015عام 
 إلى ما يقارب ثلث سلك الضباط بعد 1990عام %) 2.5(الحربيين المتدينين في هذه القوات ارتفع من 
إسرائيل تتحول إلى دولة حامية عسكرية حبيسة التطرف "عشرين عاما، ليخلص إلى االستنتاج بأن 

وإنفاق عسكري متزايد باستمرار لحماية .. ية، ومستقبل صراع دائم الديني واأليديولوجي، والعزلة الدول
يزداد "الذي " نوع جديد من الغيتو اليهودي"وتتحول إلى " المستوطنين والحفاظ عل حالة جاهزية حربية
 ". يشعرون بأنهم في مصيدة"ألنهم " عدد اإلسرائيليين الذين يختارون الهروب منه

 * * * 
لنزوح اليهودي عن دولة االحتالل تحدث في سياق استراتيجي أسقط العرب فيه والمفارقة أن ظاهرة ا

مع مفاوض منظمة التحرير " التنسيق األمني"، وبينما "خيارا استراتيجيا"خيار الحرب، واختاروا السالم 
" من"وعندما سئل أحد اليهود المهاجرين . لدى مستوطنيها اليهود" األمن الشخصي"قد حسن اإلحساس بـ

ليس السؤال لماذا رحلنا، بل السؤال : "ولة االحتالل عن سبب هجرته أجاب في أحد استطالعات الرأيد
 ". لماذا بقينا طوال هذه المدة قبل أن نرحل

 * * * 
لكن السؤال الفلسطيني والعربي الذي يفرض نفسه هنا هو كم سيكون حجم هذه الظاهرة لو أنها تجري 

لي؟ لقد تراجع اقتصاد دولة االحتالل خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى خارج سياقها االستراتيجي الحا
، ليتحسن بعد ذلك تحسنا بلغ ذروته عام 1993وظل في حالة تراجع حتى أنقذه منها اتفاق أوسلو عام 

ل وعلى سبيل المثا. ألفين قبل أن يعود إلى التراجع السريع مع اندالع االنتفاضة الثانية أواخر العام نفسه
مليار دوالر أميركي عام ألفين إلى أقل من ) 11(انخفضت االستثمارات األجنبية في دولة االحتالل من 

" تغيير النظام"مليار دوالر بعد عامين، وكادت السياحة تتوقف في ذروة انتفاضة األقصى، قبل أن يقود 
دولة االحتالل ازدهارا مكنها الفلسطيني الذي قاد بدوره إلى وقف مقاومة االحتالل إلى ازدهار اقتصاد 
 . من النجاة من األزمة المالية العالمية الراهنة التي سحقت اقتصاديات كبرى

 * * * 
، وإنقاذ مكتب المقاطعة العربية من "مبادرة السالم العربية"ومن المؤكد أن وقف المفاوضات، وسحب 

لسطيني في مقاومة االحتالل التحول إلى أثر تاريخي، وفك الحصار المفروض على حق الشعب الف
  واالنتفاضة عليه هي عوامل سوف تجعل عدد المهاجرين اليهود إلى دولة االحتالل أقل، وعدد 
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المهاجرين اليهود منها أكثر، وتفاقم عوامل تآكل المشروع الصهيوني داخليا، حتى دون حرب، فكم 
 ! بي والفلسطيني الوحيد؟بالحري إذا لم يكن خيار التفاوض هو الخيار االستراتيجي العر

 29/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  نتنياهو يواجه سحره .34
  حلمي موسى

فقد امتلك موهبة خطابية مميزة وطريقة . كثيرا ما وصفت الصحافة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بالساحر
ولكن . سياسيخاصة في مخاطبة اإلعالم، جعلته لدى جمهرة من الناس أقرب إلى الواعظ منه إلى ال

معارضين له، وبعض المقربين منه، سرعان ما كانوا يكتشفون أن ظاهره خالف باطنه في كل ما يتعلق 
ورغم . فالكالم المرتب ال يعني الفعل المرتب، كما أن الكالم الجميل ال يعني الفعل الجميل. بإدارة الدولة

 أن جاذبيته الداخلية لم تتأت من هذه األرضية األرضية األيديولوجية الصلبة التي يقف عليها نتنياهو، إال
  .وال من فكرها السياسي، وإنما من سحر الكالم، وخصوصا في تسويق أفكار االزدهار االقتصادي

ولهذا السبب، وبغض النظر عن الخالفات السياسية، رأى كثيرون في إسرائيل في بنيامين نتنياهو خبيرا 
ن نجاحات نتنياهو االقتصادية، ال كوزير مالية في حكومة أرييل قلة فقط لم تنفعل م. اقتصاديا مميزا

ويبدو أن هذه القلة تتسع . شارون، وال كرئيس للوزراء مسؤول عن السياسة االقتصادية في واليتين
كثيرا هذه األيام بحيث أنها ال تعيد فقط حساباتها في ما مضى، وإنما تسعى لمعاقبته على خداع استمر 

  .طويال
و بنى خبرته االقتصادية على أساس السوق الحر منفلت العقال، وكان أبرز من دعا إلى فنتنياه

عن االقتصاد اإلسرائيلي، » نزع البلشفية«وعرض مشروعات هدفت إلى . الخصخصة وزين صورتها
بل ان نتنياهو حمل بشدة حتى على . »خصخصة كل شيء، واألهم خصخصة األرض«داعيا إلى 

إسرائيل وسعى إلى القضاء عليه عبر تسهيل انطالق اإلعالم التجاري الخاص في » اإلعالم العام«
وقاد ذلك ليس إلى انفالت عقال االقتصاد لمصلحة الميارديرات وإنما . المملوك من قبل كبار الرأسماليين

  .خضوع الناس لضخ إعالمي مملوك من هؤالء أيضا
ولكن .  اتخذ صورة إعجاب بالفكر السياسيوفي مثل هذا الوضع بدا أن اإلعجاب بالسحر االقتصادي

فقد كانت ترى أنه مع ازدياد هيمنة . بقيت على الدوام في إسرائيل قلة تحاول قراءة الواقع بشكل مختلف
ويدلل . اليمين سياسيا في إسرائيل كانت معطيات السياسة تجاه قضايا الحرب والسالم تزداد يسارية

  .ائيليين بحل الدولتين ورغبتهم في التخلص من االحتالل وأعبائههؤالء على ذلك بقناعة أغلبية اإلسر
فالتحركات االجتماعية التي تزداد . وربما للمرة األولى منذ عقود تتخذ الصورة في إسرائيل شكال آخر

. العدالة االجتماعية: اتساعا تعمل على إيصال رسالة واضحة تحملها على أكتافها الطبقة الوسطى وهي
ومما ال ريب فيه أن . ول ان الجمهور اإلسرائيلي يطالب بنوع من الديمقراطية االشتراكيةوهناك من يق

وهذا كفيل بخلق مشكلة من نوع . ذلك نقيض تام لفكرة اليمين االقتصادي الذي قاد فعليا اليمين السياسي
ا الشرقيين، فالليكود الذي استند طويال إلى الشرائح الدنيا في المجتمع اإلسرائيلي، وخصوص. جديد

  .لمواجهة التيارات العمالية الحاكمة، يجد نفسه اليوم في مواجهة صريحة مع قاعدته
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وقد بدأت األصوات في االرتفاع حتى . ومما ال ريب فيه أن في ذلك ما يهدد وحدة وتماسك الليكود نفسه
قة الوسطى يتعلق لكن جوهر مطالب الطب. داخل الليكود مطالبة بأخذ مطالب الطبقة الوسطى بالحسبان

  .بإزالة الغبن الناجم عن ضخ األموال لصالح المستوطنات على حساب هذه الطبقة
فاالقتصاد الذي قاد إلى تعزيز اليمين السياسي ينقلب . باختصار ينقلب السحر على الساحر في إسرائيل

وبين هذا . لمستوطنينومن يطالب بالعدالة االجتماعية يطالب عمليا بوقف تمييز ا. اليوم ليغدو عدوا له
  .وذاك يطالب بإسقاط نتنياهو وتبديد سحره

  30/7/2011السفير، بيروت، 
 

  بناء األوطان قبل بناء الحكومات..المصالحة  .35
 غازي حمد

 المفهوم الخاطئ للمصالحة) 1(
لقد وردت في القرآن تحمل المعنى الشمولي المطلق ..,جميلة الشكل عظيمة المضمون " المصالحة "كلمة 
 . فلنحافظ على شكلها ولنصن مضمونها , " والصلح خير", للخير
المصالحة عن مضمونها الخيري ونغير شكلها فإننا أشبه بمن يتالعب بالجينات ليخرج " نحرف"حين 

 !!منها مسخا مشوها 
 إلنقاذ الشعب من معرة االنقسام وحلقة الضعف وبؤس التفرق - وقبل كل شيء–المصالحة جاءت أوال 

جاءت بعد انتظار طويل تحت قيظ االنقسام وزمهرير الصراع ..  كل شيء– وعلى -ف فيوالخال
 .لالنتقال به الى باحة أرحب ومستقبل أفضل , الداخلي

القدرة على تحصيل مكاسب "أو " عض أصابع"قصيرو النظر هم الذين يظنون ان المصالحة هو معركة 
هي أعمق واكبر . ا مجرد بناء هياكل حكومية ووظيفية والعميان هم الذين يظنون أنه, أو تسجيل نقاط "

هي اعادة ..المصالحة فكر وثقافة وسلوك وتسامح وغلبة للوطن على الحزب ... وأبعد من ذلك بكثير 
 .تصحيح المسار برمته 

اكثر مما نبحث عن " عششه" مغرمون بالخالف والبحث عن -كما كررتها كثيرا–نحن الفلسطينيون 
ربما نستمتع كثيرا بإطالة أمد الخالف وكثرة جوالت الحوار والتنقل من عاصمة  .. محاضن االتفاق

الخارجية والمحاور اإلقليمية " الضغوط"و" األجندات"ونتلذذ باالتهامات والتصريحات خصوصا , لعاصمة 
 تدم انظر كم هي الناس اليوم محبطة بعد فرحة المصالحة التي لم.!! للتهرب من استحقاقات المصالحة 

 .اال لحظات وكم فقدوا الثقة بها حين انتظروها على عطش ولم تأت 
وهو ينتظر , على أعتاب المصالحة " نمرمطه"أن ) المظلوم والمضطهد (هل يستحق الشعب الفلسطيني 

 أن يخرج الدخان األبيض فال يجد اال غبارا اسود وانتظارا غير مبرر ومستقبال مجهوال؟ 
الحة على مدى اكثر من شهرين على خالف حول رئيس الحكومة ؟ هل معنى هل يعقل ان تتوقف المص
 ستأخذ منا عشر سنوات او ربما ربع قرن كي نجد - والتي هي اكثر تعقيدا–ذلك أن الملفات االخرى 

 لها حال ؟؟ أليس هذا من المضحك المبكي ؟
مما يبقي حالة الشك , دام الثقة أولهما انع,لسببين مهمين , نحن ننتقل من ازمة الزمة ومن حفرة ألخرى 

وألننا ننظر للمصالحة من ثقب النظرة الحزبية وليس من بوابة الوطن , والخوف والتوجس قائمة 
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ال " النفس" كما أننا قصيرو, أننا نكتب على الورق دون أن نعرف كيف سننفذ : وثانيهما !! الواسعة 
 !!تي تقف دائما حجرة عثرة في طريق التنفيذ نتابع بشكل حثيث وال نبحث في التفاصيل الدقيقة ال

وبدأ البعض ينظر إليها , " كثرة القيل والقال والسؤال "ربما أصابت بعض الناس بالخوف و" المصالحة "
بعض الناس يخاف من كل جديد ويستنفر . وكأنها جاءت على خوف ووجل , نظر المستريب المتشكك 

ويتبع , بهات هنا وهناك ويزرع عالمات االستفهام في الطريق فيبدأ يطرح األسئلة والش, من كل طارئ 
ليقول أنها الطامة التي " حصوة"ويلتقط كل , ويحوم حول حمى الفشل ويوشك ان يقع فيها, ما تشابه منها 

 )ومن فتح باب مسألة فتح اهللا عليه باب فقر!!( ستقصم ظهر المصالحة 
هي .. هي أمل وبناء للمستقبل , ن من ضعف التفرق أما,المصالحة بمفهومها الحقيقي راحة للنفس 

هي بلسم من مرض التحزب األعمى ..الطاقة الكامنة والقوة الكبيرة لمواجهة بطش االحتالل وجرائمه 
لكن .. بالمشاكل واألزمات والخالفات " العاصف"هي ترتيب البيت الفلسطيني .. وضيق األفق 
 !!ا من طرف خفي الخوف ينظرون إليه" سيندروم"المصابون ب

 ليست كسبا للمواقع والمناصب) 2(
في تحصيل المكاسب واحتالل المواقع إنما " مسابقة"إن الذين يحاولون أن يصوروا المصالحة على أنها 

إننا بهذه العقلية نبني ..يغالطون الحقيقة ويتنكبون جراح الوطن ويقتلون األمل في بناء مستقبل واعد 
 .ال من بناء مؤسسات مهنية تشكل مظلة للشعب بدون تصنيف حزبي تنظيمية بد" كانتونات "

ولتخطفها الطير او تهوي , المصالحة اذا كانت مجرد إنشاء هياكل حكومية وتوزيع للمناصب فال نريدها 
 !!بها الريح في واد سحيق 

سياسية وبناء قيم وتعزيز الشراكة ال...وإذا كانت تعني خلق ثقافة التعايش بدال من الكراهية والمناكفة 
اذا كانت تعني ان الوطن يتسع للجميع ...اذا كانت تعني بناء إستراتيجية وطنية جديدة ...التسامح والعفو 

وفي قلوبنا قبل كل .. فأهال وسهال بها في بيوتنا ونوادينا وشوارعنا ,وان التحزب األعمى خطأ وخطيئة 
 .شيء 

 بناء الحكومات وبناء األوطان ) 3(
الناس .. الحكومة تذهب وتجيء بينما يبقى الوطن . الحكومة ليست هي الوطن , نقع في الوهم حتى ال 

الناس تعمل للحكومة براتب مالي بينما تعمل للوطن بقيمة التضحية ... تغير حكوماتها وال تغير أوطانها 
 .وحب البذل وعدم انتظار األجر اال من اهللا 
أو تشغله الحكومة عن الوطن أو يعتقد ان العمل للحكومة  , بعض الناس يكتفي بالحكومة دون الوطن

 !!بل خطيئة كبيرة وقاصمة لظهر الوطن , هذا ليس خطأ . يكفيه عن العمل للوطن 
 !!هناك من يفخر بانجازات الحكومة اكثر مما يفخر بانجازات الوطن 

او يمسح على رأسه التي وال يجد من يذكره , أليس من الكارثة أن تتقدم الحكومة ويتوارى الوطن 
 !! أثخنتها الجراح واآلالم 

يمكن أن يكون ذلك جيدا لو جاء نشوء وانجازات الحكومات في سياق بناء الوطن وإستراتيجية التحرير 
وقزمنا كثيرا من خالفاتنا حتى , نحن توقفنا ألشهر كثيرة ونحن مختلفون على الحكومة : انظر اليوم . 

فيما الوطن يسرق ويستنزف و يقتل عشرات , س في كل أحاديثنا وتصريحاتنا أصبحت هي العنوان الرئي
أي خلل هذا وأي فهم عقيم هذا الذي يجرجر ذاكرتنا نحو صغائر األمور .المرات على أيدي المحتلين 
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وأي خطيئة نرتكبها بحق الوطن حين نغيبه من وعي الناس ونجعلهم يفكرون ليل نهار بمن هو ... 
 !!!القادم رئيس الحكومة 

 غرائب الحكم الفلسطيني) 4(
فنحن . عندنا في الغالب كل شيء يأتي بالمقلوب وعكس ما درجت عليه األنظمة السياسية والحكومات 

وهي أشبه بمن يريد ان , نريد رئيس الحكومة دون ان نعطيه أدنى فرصة لكي يشكلها او يبدي رأيه فيها 
 "!!الخلفة" حتى يكفونه مئونة يتزوج فيأتون له بامرأة لها عشرة اوالد

وكأنها العصا السحرية التي تريد إخراجنا من الورطة التي وقعنا " المستقلين " اليوم نحن أسرى موجة 
 سينجحون فيما فشل فيه اآلخرون - مع احترامي لهم-دون أن يعطينا أحد ضمانات بان المستقلين, فيها 

 . 
 مجرد سؤال بريء ) 5(

وثيقة الوفاق , 2005اتفاقية القاهرة :  اتفاق واحد من كل االتفاقات التي عقدناها لماذا لالن لم ينجح
وهل , نفكر ونتحاور بطريقة خاطئة - في األصل–هل ألننا ....اتفاق المصالحة ,اتفاق مكة ,الوطني 

, ألننا ال نعرف كيف نعرف ونوصف المفاهيم واالستراتيجيات واألولويات الوطنية بطريقة صحيحة 
لماذا فشلنا في تطبيق اتفاق : ذلك تخرج كل حساباتنا خاطئة ونضطر كل مرة للعودة الى نفس السؤال ل

 !!واحد فقط... واحد 
اذا لم تنجح المفاوضات المباشرة ذهبنا الى غير : لماذا نعشق سياسة الهروب الى األمام : سؤال اخر 

وإذا لم تنجح حكومة الفصائل ذهبنا الى ... حدةوإذا لم تنجح األخيرة هربنا الى األمم المت, المباشرة 
وإذا لم ننجح في ... حكومة الوفاق" وصفة"وإذا لم ينجح المستقلون سنبحث عن , طوق المستقلين 

هكذا طوال حياتنا نجري . الوحدة بحثنا عن المصالحة " تزبط "التحرير سارعنا باتجاه الوحدة وإذا لم 
 البحث عن تقسيمات ولجان وتفريعات غير مجدية ولم تعط لالن نتائج نهرب من مشاكلنا وأزماتنا باتجاه

 . فعلية وعملية
فكمية الزبالة تحت البساط زكمت أنوفنا , يكفي ...الهروب لألمام هو تعبير عن فشل وترحيل لالزمات 

!! 
  30/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  عن نتنياهو واحتجاج السكن: نلتقي في أيلول .36

  بن كاسبيت
ولكن فجأة، يجد . نذ أشهر وهو يستعد أليلول، يخاف من أيلول، يبعد أيلول ويعد نسه لألسوأ في أيلولم

ذلك أن المشاكل وقعت عليه في تموز، من المكان غير . بنيامين نتنياهو نفسه ينتظر ايلول بفارغ الصبر
. ، يقول لنفسه رئيس الحكومةمن الذي يأتيني بأيلول. المتوقع على االطالق، في الوقت غير المريح أبدا

سيكون في ايلول مع الفلسطينيين، والعرب، والجمعية العامة لالمم المتحدة، والعالم كله ضدنا، أخيرا 
سيكون ممكنا لنا أن نحدد عدوا مشتركا، كم هذا رائع، ألنه من االفضل ان يكون كل العالم ضدنا من ان 

  .تكون الطبقة الوسطى ضدي
حاجة لعناق الجميع كل الوقت، وإطالق كلمات المصالحة المصطنعة، والشد على في ايلول لن تكون 

االسنان والثناء على االحتجاج، واالعتراف بعدالة المتظاهرين ضدك، وعقد مؤتمرات صحفية الطالق 



  

  

 
 

  

            25ص                                     2221:                العدد30/7/2011 السبت :التاريخ

إشارة إلى طائرة سوبر تانكر الذي استعان بها ( خطط عاجلة يتم امتشاقها واختراع سوبر تانكرات جديدة
هم ونحن، . في ايلول كل شيء سيكون واضحا). ياهو إلخماد الحريق الذي نشب في غابات الكرملنتن

  .فليأت ايلول. عرب ويهود، ما أعرفه وأعرف كيف اتدبر معه على نحو ممتاز
ائتالفه مستقر، الكنيست ستخرج قريبا في اجازة . عمل رئيس الحكومة أمس تحت الضغط، وخسارة

ال احد حقا يضغط عليه، باستثناء نزالء الخيام ومظاهرتهم الكبرى في مساء ال شيء ملح، . الصيف
ولكن نتنياهو ال يعرف كيف يتنفس عميقا، كيف يعد حتى العشرة، ويقف في وجه الضغط أو أن . السبت

. فهو يخاف موجة التسونامي وهو عديم الثقة بالنفس. يعد خطة مرتبة ويعالج االمور باعتدال وحكمة
د دفع وزير ماليته إلى التراجع مرة اخرى، للمرة المائتين، وعقد مرة اخرى، للمرة االربعمائة، ولهذا فق

التي ستجلب الخالص للجميع وتعيد " الخطة الكبرى"مؤتمرا صحفيا عاجال كي يعرض على الجمهور 
  .مستويات التأييد له الى سابق عهدها

يتعلم االن بجلده ما تعلمه جورج بوش االب بجلده نتنياهو . هل ينجح هذا؟ من السابق الوانه قول ذلك
هذه هي الطبقة الوسطى، يا بيبي، الطبقة التي ال تأبه بها، التي ال يأبه بها .  في أمريكا1991في حملة 

القطاعات، (احد، أو أبه بها، هذه هي الطبقة التي ملت حمل الدولة على كتفيها لترى كل االخرين 
  .يرقصون بابتهاج على الشاطئ) الغنياء والمقربينالفئات، محققي االرباح، ا

الكالسيكية، بهدف اخراج الطالب من دائرة المظاهرات " فرق تسد"لقد حاول نتنياهو أمس طريقة 
جادة رئيسية في تل (يريد أن يعزل جادة روتشيلد . ومحاولة اخراج الضواحي منها ايضا قدر االمكان

رغم التصريحات الكفاحية للمتظاهرين عن وحدتهم أمس، من . حدها، ويبقي الفقاعة التل أبيبية و)أبيب
أنت تريد ايلول، يا بيبي، ولكن تموز ال يزال هنا، . السابق الوانه أن نعرف الى أين تسير هذه القصة

  .أين هم الفلسطينيون عندما تكون هناك حاجة لوجودهم. وآب اللهاب على االبواب
  )27/7/2011" معاريف("

  30/7/2011بيروت، المستقبل، 
  

  طريق الدولة االسمية وطريق التسوية الوهمية  .37
   راكان المجالي

   
بغض النظر عن اي حسابات فان الفلسطينيين عقدوا العزم على التوجه الى االمم المتحدة النتزاع 
ادة اعتراف الغالبية الساحقة من دول العالم بالدولة الفلسطينية االسمية، وهذا التوجه يعني ان القي

وبعد عشرين عاما من انطالقة مؤتمر . الفلسطينية قد غسلت يدها من مسيرة التسوية والمفاوضات 
، سواء .  لم تتوقف في كل المراحل تصريحات وبيانات واعالنات نعي التسوية 1991مدريد في العام 

ه جهود ، على المصير الذي آلت الي» شماتة«، او على هيئة » خيبات وخذالن وأسف«على هيئة 
. اطراف عديدة ، محلية واقليمية ودولية ، في الوصول الى تسوية تاريخية للصراع في الشرق االوسط

  .؟..فما معنى ذلك
من اي وقت »،.. حكمة«فالمخذولون والشامتون يبدون اكثر . ال يبدو االمر مفاجئاً ألحد في المنطقة

  .او مجهول النسب» لقيطاً«العربية ، يبدو ، كما هي العادة في المنطقة » الفشل«مضى ، بشكل يجعل 
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، » لعبة التسوية»والحق ان التصريحات الفلسطينية االخيرة لم تكن اول المؤشرات على الفشل الفعلي لـ
بقدر ما هي اعالن ألحد اطراف اللعبة ، التي اخذت مؤخراً شكل المهزلة ، عن عدم قدرته على 

  .ية او المعلنة ، الفتقاده لمعظم ادوات وعناصر االستمرار فيهااالستمرار في اللعبة ، وفق شروطها السر
 ، وعشية فوز بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة االسرائيلية 1996ففي مثل هذه االيام ، من خريف العام 

وللمفارقة في تشابه بين االمس واليوم ، كانت االدارة االميركية برئاسة بيل كلينتون ، كما (للمرة االولى 
ي اليوم برئاسة باراك اوباما ، وكالهما من الحزب الديمقراطي ، يقابلهما حكومة يمينية اسرائيلية ه

اكاديمية المملكة «، اوعز العاهل المغربي الراحل ، الملك الحسن الثاني ، الى ) بزعامة نتنياهو
ن ، لالجابة عن لعقد ندوة عالمية ، يشارك فيها عرب واوروبيون واميركيون واسرائيليو» المغربية

  . »وماذا لو اخفقت عملية السالم في الشرق االوسط؟«: سؤال واحد هو
ولألسف ، وعلى الرغم من اقرار معظم المشاركين باخفاق عملية السالم في الشرق االوسط ، وتوافقهم 

 ما بعد ، اال انهم لم يتمكنوا من تحديد مالمح فعلية لما يمكن ان يحدث» جثة السالم«نسبيا في تشريح 
  .عملية االخفاق

من عادته ان يعيد الفشل اصحابه ، وحتى معارضيه ، الى اول االشياء ، درساً وتفكراً وتفهماً وعبرة ، 
فالفشل الكبير يغرق الجميع في دوامة التفاصيل والمالمة ، وخصوصاً حكمة االدعاء . اال في بالدنا

  .»؟،..ألم نقل لكم«: الجوفاء
، هو انها عملية سياسية ، قامت الواليات المتحدة االميركية » لشرق االوسطسالم ا«فجوهر عملية 

، ثم اطلقتها برعايتها ، بمشاركة رمزية من االتحاد السوفييتي السابق ثم روسيا » تصميمها«بوضع 
 اما الهدف المعلن لها ، فهو ايجاد حل للقضية الفلسطينية ، وتسوية الصراع العربي الصهيوني. االتحادية

  .»نظام اقليمي جديد«، وصوالً الى سالم في المنطقة ، يحكمه 
اجراء مفاوضات متعددة االطراف ، ) 1991(وقد باشر الراعي االميركي ، منذ انعقاد مؤتمر مدريد 

وهذا . »نظام الشرق االوسط«بهدف اقامة نظام اقليمي جديد ، يكون السرائيل فيه مكان مميز ، وهو 
في جامعة هارفارد ، خالل عقد الثمانينيات ، ويتضمن » معهد الشرق االوسط «النظام جرى اعداده في

وهناك . االقتصاد ، التسليح ، البيئة ، السكان ، انظمة الحكم، وتوزيع الثروة: ستة قطاعات اساسية هي
 رؤية اسرائيلية وتصور حول كل قطاع من هذه القطاعات ، لما ينبغي ان يكون عليه الوضع في المنطقة

  .، والدور الخاص الذي يجب ان تؤديه اسرائيل فيه
عصر جديد ، «: ، بعنوان» ..بالعربية«وهو ذات النظام ، الذي عبر عنه شمعون بيريز ، في مقال كتبه 

الشرق االوسط «، ثم قام بتطويره وشرحه في كتاب بعنوان » ال يطيق المتخلفين ، وال يغفر للجهلة
  .»الجديد

ي االميركي للعملية دعماً كبيراً ، في اعقاب انعقاد مؤتمر مدريد ، فأقنع ثالثين وبالفعل ، حشد الراع
دولة بالمشاركة في اجتماعات لجان المفاوضات ، المتعددة االطراف ، المختصة بقطاعات انشاء نظام 

م قدما ، وما لبثت قوة الدفع االميركية ، لدفع ذلك النظا. اقليمي جديد ، واحاطها بأضواء اعالمية مكثفة
  .ان تضاءلت تدريجياً

المنطلقات االميركية لرعاية التسوية انطلقت من فرضيتين اساسيتين ، لم تثبت صحة اي منهما حتى هذه 
هي ان مجرد االتيان بأطراف الصراع ، والجلوس على مائدة المفاوضات ، : الفرضية االولى. اللحظة

اما الثانية ، فهي انه في حال . يصال االطراف الى اتفاقاتكفيل بتوفير قوة دفع ذاتية لعملية التسوية ، وا
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تعثرت المفاوضات ، ووصلت الى طريق مسدود ، فان بامكان الراعي االميركي للمؤتمر التدخل من 
وهي فرضية قدمها هنري كيسنجر ، وزير الخارجية االميركية المخضرم ، . لحسم االمر» الحكم«موقع 

تتم عملية التسوية للصراع العربي «، مشدداً على ان » ج لما بعد الحرببرنام«: في ورقة عمل بعنوان
االسرائيلي بعيداً عن االمم المتحدة ، كي ال تستدرج الواليات المتحدة االميركية ، بتأييدها اسرائيل ، الى 

  .»موقع الخصم ، وان تتولى هي رعاية العملية مع االتحاد السوفييتي ، لتصبح حكماً
 البداية ، التي تشبه مفارقات ما يسمونه اآلن بالنهاية ، ان اسحق شامير رئيس حكومة ومن مفارقات

اسرائيل ، الذي بدأ المفاوضات وشارك في مؤتمر مدريد ، حين فشل في االنتخابات االسرائيلية ، وبعد 
سنين ، انه كان عازماً على ابقاء المفاوضات عشر : تسعة شهور من الشروع في عملية التسوية ، صرح

  .والمضي قدماً ، اثناء المفاوضات ، في االستيطان ، حتى ال يبقى شيء يمكن التفاوض عليه 
وفي » االدارة بالكوارث«واليوم ، وعشية التمهيد لالخفاق ، تهيئة لالنتقال الى مرحلة اخرى من مراحل 

شيل مبعوث الرئيس عهد الرئيس اوباما لم تتوقف الوعود والمبادرات حتى بعد ان اعالن جورج ميت
اوباما ان التسوية قد ماتت وكما هو معروف فان طروحات اوباما ركزت على استئناف المفاوضات 

  .والحد من المستوطنات مقابل تطبيع عربي جماعي 
، عندما تعثرت مفاوضات مدريد ، بعد انطالقها ، حين جاء الى » جيمس بيكر«وهو تماماً ما قام به 
عاً ، اهم ما كان فيه هو التزام اسرائيل بوقف المستوطنات في االماكن كثيفة السكان المنطقة حامالً مشرو

، مقابل تقديم ضمانات القروض السرائيل ، وكذلك بعض المقترحات في قضية القدس ، يحولها الى 
  .، مقابل الغاء المقاطعة العربية للشركات االجنبية التي تتعامل مع اسرائيل» اماكن عبادة«مجرد 

. باالدارتين االميركيتين الجمهوريتين التاليتين لم يتغير الكثير في جوهر الهدف االميركي للتسوية
فأحداث ايلول ـ سبتمبر االميركية ، منحت االدارة الجمهورية المحافظة زخماً لتحويل المشروع الى 

ات ، في اعقاب ، وهو بالضبط ما رآه الناس والحكوم» شرق اوسط كبير«يخص » نظام اقليمي كبير«
. ، من ضغوط بشأن الديمقراطية وحقوق االنسان ومنظمات المجتمع المدني» حرب الصدمة والترويع«

نظام اقليمي « ، في كل محاوالتها اقامة 1991اي باختصار شديد ، فشلت االدارة االميركية ، منذ العام 
  .ير شمعون بيريزعلى حد تعب» يغفر للجهلة«، وال » للمتخلفين«ال مكان فيه » جديد

 29/7/2011الدستور، عمان، 
  

    والسودان وإفريقيا" إسرائيل" .38
  أمجد عرار

” إسرائيل“البعض اعتبر مخاوفنا من اختراق      . ما توقّعناه من نتائج النقسام السودان بدأ يتضح أكثر فأكثر         
 السودان، قيـصرياً،    للجدار العربي  اإلفريقي مبالغاً فيها، رغم بوح بعض قادة الدولة الوليدة في جنوب             

سننتظر ما الذي سيقولونه عندما يتابعون فـي نـشرات األخبـار            . ”إسرائيل“بنواياهم تجاه العالقات مع     
لجنوب السودان خالل األيام القليلـة المقبلـة، للقـاء          ” اإلسرائيليين“المصورة زيارة وفد رجال األعمال      

  .لعربيةمسؤولي الفرخ السوداني الذي فقس حديثاً من البيضة ا
تكرس اختراقاتها في األرض العربية  اإلفريقية واقعاً ملموساً ومعلناً، وليس مجـرد تحليـل               ” إسرائيل“

  .سياسي أو تخمين، وها هي تشرع في حصد ثمار ما زرعته من مخططات تقسيم في جنوب السودان
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اديق االسـتفتاء إلطـالق     ما ستقوله صـن   ” اإلسرائيلية“عشية تنظيم االستفتاء، لم تنتظر وسائل اإلعالم        
، بل راحت تزف البشرى لنفسها وتبدي اهتماماً استثنائياً بالمخاض الذي رأت أنه يفضي إلى               ”الزغرودة“

مع دولة الجنوب وتقيم معها عالقات  ” دولة صديقة “ستحظى بمكانة   ” إسرائيل“دولة لن تكون عربية، وأن      
  . فيما عيناها تحدقان بموارد النفط هناكدبلوماسية، ولم تستطع كبح جماح لعابها الذي يسيل،

المزارع بحصاده، روجت وسائل إعالمها لدور لها في دعـم مـن            ” حق“لنفسها  ” إسرائيل“ولكي تعطي   
 في األمم المتحدة، وننصح الجنـوبيين بـأال         193في جنوب السودان وأصبحوا الدولة      ” متمردين“كانوا  

  .من المعتقدين بأرقام النحسيجمعوا األرقام الثالثة للعدد إذا كانوا 
في جنوب السودان لم يكن سراً، وكان أن اعترف به جوزف الغو وبالذات لصحيفة              ” اإلسرائيلي“الدور  

كزعيم أول حركة تمرد في جنوب السودان، أطلقها من مدينة جوبا الجنوبية التي أصبحت اآلن               ” هآرتس“
  .”عاصمة“

 67في حينه ليفي أشكول بعد حـرب        ” اإلسرائيلي“راء  الرجل كشف عن رسالة أرسلها إلى رئيس الوز       
، وهنأ أشكول على هزيمته للدول العربية، كما لم يخجل          ”شعب اهللا المختار  “ووصف الصهاينة فيها بأنهم     

  .من المطالبة بأسلحة لمواجهة القوات السودانية
ذها منطلقاً لنفوذ وتمـدد     بالسعي لوضع دولة جنوب السودان في جيبها، لكنّها ستتخ        ” إسرائيل“لن تكتفي   

لـدخولها مـن    ” إسرائيل“أوسع في القارة اإلفريقية، ويبدو أن الدور قد جاء على الصومال التي تخطط              
  .والزراعية والبنية التحتية، بعدما فعلت الشيء ذاته مع دولة جنوب السودان” اإلنسانية“بوابة المساعدات 

يلة المدى بدأت في أواخر السبعينات الختراق القـرن         وضعت خطة طو  ” إسرائيل“ليس سراً أن نقول إن      
اإلفريقي وتطويق مصر والتمدد في إفريقيا واستهداف مياه النيل، وقد الحظنا مؤخراً نتائج هذه الخطـة                

وتـزامن  . التي ظهرت على شكل تمرد من دول حوض النيل إلعادة النظر في اتفاقات توزيع مياه النيل               
أفيغدور ليبرمـان للعديـد مـن الـدول         ” إسرائيل“فة قام بها وزير خارجية      ذلك التمرد مع زيارات مكثّ    

  .اإلفريقية، مستغالً إدمان العرب على الالشيء، وصمتهم حتى على أية أفعى تتسلل تحت أرجلهم
مخططاتها لتحقيق أكبر اختراق ممكن للجبهة اإلفريقية قبل أن تقف مـصر علـى              ” إسرائيل“اآلن تكثّف   

ميناً ويساراً ثم تبدأ استالم مقود العمل القومي العربي وتعيد المقادير التي سقطت، وتعيد              قدميها وتلتفت ي  
رسم خريطة المنطقة على نحو يعيد للتاريخ بسمته ويصحح اعوجاجه الذي جرى في فترة كان عنـدها                 

ـ              . مغلوباً على أمره   ى وعندما تتبوأ مصر دورها المنتظر، سيعض جنوبيو الـسودان أصـابع النـدم عل
  .انفصالهم الذي أضعف السودان وأضعفهم معه

 29/7/2011، الخليج، الشارقة
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