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  37  :كاريكاتير
***  

  
  قلنديا مخيم برصاص قوات االحتالل في وإصابات شهيدان  .1

 برصاص قوات ا مواطنان فلسطينيان استشهدأن: رام اهللا من، 1/8/2011، كالة سما اإلخباريةونشرت 
  .االحتالل االسرائيلي خالل اقتحامها ومداهمتها مخيم قلنديا برام اهللا فجر اليوم

 وخالل عملية المداهمة وبحثها عن شباب ، المخيم فجر اليومواواكد شهود عيان بان جنود االحتالل اقتحم
عتقالهم جرت صدامات مع االهالي اطلق خاللها الجنود النار بشكل عشوائي ادى الى اصابة الشاب ال

واصابت علي خليفة بعيار ,  عاما برصاصة في راسه فارق الحياة على الفور22معتصم عيسى عدوان 
 بةاصاو ،غةناري في بطنه نقل على اثرها الى مشفى رام اهللا قبل ان يفارق الحياة نتيجة جراحه البلي

واكد  .وانس مناصرة, وجيه ايمن الخطيب : مامون عواد برصاصة في ظهره واعتقلت اثنين اخرين هما
الشهود ان جنود االحتالل اعتدوا على االهالي وكسروا محتويات العديد من المنازل خالل عملية الدهم 

  .التي استمرت لساعات 
الناطق بلسان جيش االحتالل قال من رام اهللا، ، 1/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  وذكرت

بالمخيم، لكنه " المطلوبين"لمراسل اإلذاعة اإلسرائيلية إن قوة عسكرية اعتقلت فعال عددا ممن أسماهم 
  .على حد قوله. زعم بأن أي حادث غير عادي لم يقع هناك

  
  "يهودية إسرائيل"و" ينحل الدولت"بين " حق العودة" في يبحث  من مركز الزيتونةكتاب جديد .2

بين : حق عودة الالجئين الفلسطينيين"أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات كتاباً جديداً بعنوان 
  . ، للباحثة والكاتبة الصحفية الدكتورة نادية سعد الدين"حل الدولتين ويهودية الدولة

في مدى إمكانية تطبيق حق عودة  صفحة من القطع المتوسط، وهو يحاول البحث 114يقع الكتاب في 
، وفي ظل االشتراط اإلسرائيلي تضمين أي "حل الدولتين"الالجئين الفلسطينيين في إطار ما يعرف بـ

  ". يهودية دولة إسرائيل"إسرائيلي باعتراف فلسطيني بـ-اتفاق فلسطيني
، من خالل "ل الدولتينح"ويبحث الكتاب بدايةً آفاق تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين في إطار 

مناقشة مجموعة من التساؤالت واإلشكاليات المرتبطة بمصير قضية الالجئين في إطار هذا الحل، مشيراً 
من " يهودية إسرائيل"و" حل الدولتين"كما أنه يربط بين . إلى مدى خطورته من ناحية إسقاط حق العودة

، تتناقض بنيوياً مع حق "الوضع النهائي"ديلة عن حيث اإلرهاصات والتبعات؛ باعتبارها صيغاً إشكالية ب
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العودة، وتختزل الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتضفي المشروعية التاريخية والدينية والقانونية 
  . المزعومة على الكيان اإلسرائيلي

، والمتناقضة مع ، ولألفكار المكونة لأليديولوجية الصهيونية السائدة"إسرائيل"كما يقدم الكتاب تحليالً لبنية 
مشروع التسوية السلمية، مقابل سطوة التيارات اليمينية والدينية المتطرفة، ويدرس الهدف من اشتراط 

وتوقيته ومحاذيره، بوصفه اعترافاً يلغي حق عودة الالجئين " يهودية إسرائيل"االعتراف الفلسطيني بـ
ل أيضاً بشكل علمي فهم الداخل وهو يحاو. 1948وحقوق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة سنة 

اإلسرائيلي، والخريطة السياسية القائمة، والموقف من قيام الدولة الفلسطينية، ومن الحقوق الوطنية 
  . الفلسطينية

  31/7/2011؛ قدس برس، موقع الجئ نت
  

  ال نعاني من أي أزمة مالية و..  المقاومةبخيارمتمسكون : هنية .3
رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنية،  أن غزة من 31/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم نشر

أكد على التمسك بالثوابت وبكل شبر من فلسطين، كما أكد على عدم التنازل عن حق العودة لالجئين 
الفلسطينيين الذين وصل عددهم في الشتات إلى ستة ماليين، وكذلك العمل على تحرير األسرى الذين 

 . عاما في األسر32 االحتالل إلى سبعة آالف أسير، من بينهم من قضى نحو وصل عددهم في سجون
وجدد هنية، خالل لقائه وفدا ماليزيا، التمسك بخيار المقاومة، مؤكدا أن أي عمل أو تحرك ال بد أن 
يكون مضبوطًا بالثوابت، كما جدد التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني كونها قاعدة وطنية، مشيرا إلى 

  . إليمان العميق بالعمق العربي واإلسالمي لفلسطين والتفاؤل بالربيع العربيا
  أنهشام سكيك، غزة نقال عن مراسلها من 31/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية وجاء في 

  .هنية أكد أن حكومته ال تعاني من أي أزمة مالية فيما يخص موضوع رواتب الموظفين
اليوم فقط "اردت حول صرف راتب أغسطس خالل األسبوع القادم، قال هنية وعن المعلومات التي تو

كما نفى علمه بمعلومات تواردت حول لقاء قريب يجمع فتح  ".انتهينا من صرف راتب الشهر الماضي
جاء رد هنية على أسئلة مراسل وكالة صفا خالل  .وحماس لالتفاق على تنفيذ اتفاق المصالحة الوطني

  . لفرقان غرب مدينة غزةافتتاحه مسجد ا
  

   األمم المتحدة مجرد وهم لن يتحقق منه شيءإلىالتوجه : الحيةخليل  .4
خليل الحية، أن التوجه إلى األمم . أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د:  أحمد المصري- غزة

خالل مشاركته في وقال في كلمة له  ". أوهام لن تتحقق منه شيئاً يخدم القضية الفلسطينية"المتحدة مجرد 
إن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت : "استقبال الوفد الماليزي داخل المجلس التشريعي بمدينة غزة

  ". االحتالل، ال مناص من إنهاءه إال عبر المقاومة
إن العدو الصهيوني ال يحترم حقوق الشعب الفلسطيني، معتمداً على االنحياز األمريكي : "وأضاف

، مؤكداً بأن الشعب الفلسطيني سيقاتل االحتالل بكل الوسائل "ي، والنفاق العربيوالضعف األورب
  وشدد على أن العمل السياسي الذي تسير به منظمة التحرير من مفاوضات  .المشروعة والمتاحة بين يديه
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 أفق مع دولة االحتالل قد وصل إلى طريق مسدود، الفتا إلى أن االتجاه في الوقت الراهن يؤكد أن ال
  .سياسي لدى السلطة

  31/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   لبحث عملية السالم لعباسأوبامانفي دعوة السلطة ت .5
صائب عريقات ما . نفت رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د:  وكاالت– القدس

ي باراك اوباما لزيارة تردد عن دعوة تلقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الرئيس االميرك
واشنطن للبحث في عملية السالم وتوجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة للحصول على االعتراف الدولي 

  .بدولتهم
  1/8/2011البيان، دبي، 

  
   نائب أيالون إلجراء مناظرة علنيةدعوةعريقات يرفض  .6

صائب عريقات . لسطينية درفض رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الف:  وكاالت– القدس
وقال إن هذه الدعوة ال  .دعوة نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون من أجل إجراء مناظرة علنية

تستحق الرد وهي مرفوضة ألن إنهاء االحتالل أمر ال يعد وجهة نظر وليس قضية خالف في وجهات 
  .النظر لنتناظر حولها

  1/8/2011البيان، دبي، 
  

  ي الفلسطيني لخياره الديمقراطالشعبالم يعاقب الع: بحر .7
 أحمد بحر أن دول .دأكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني :  أحمد المصري- غزة

العالم ما زالت تعاقب الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة بسبب نتائج االنتخابات 
  . اس لسدة الحكمالديمقراطية األخيرة التي أوصلت حركة حم

إن كافة األموال التي : "غزةوقال خالل استقباله وفدا تضامنيا من دولة ماليزيا في المجلس التشريعي ب
، 2008رصدت إلعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شُنت من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي أواخر عام 

 الشعب الفلسطيني يعاقبون كل بسبب خيارات: "وأضاف ".ما زالت مجمدة ألسباب عقابية واضحة
  ."المواطنين من المرضى والطالب وغيرهم، يريدون أن يساومونا على حريتنا وكرامتنا

 31/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

     دحالن" تهريب"اللواء ماجد فرج على خلفية   العامةالمخابراتالسلطة تنفي إقالة مدير  .8
يا األنباء التي تحدثت عن قيام رئيس السلطة محمود عباس بإقالة نفت السلطة الفلسطينية رسم: رام اهللا

اللواء ماجد فرج، مدير عام جهاز المخابرات الفلسطينية، وفرض اإلقامة الجبرية عليه، على خلفية 
  .محمد دحالن إلى األردن قبيل محاكمته" فتح"القيادي السابق في " تهريب"ضلوعه في 

إن ما تناولته بعض وسائل : "التابعة للسلطة عن مصدر أمني مسؤول قولهونقلت وكالة األنباء الرسمية 
اإلعالم المأجورة عن نبأ إقالة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، هو عار عن 
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الصحة تماما، وأن وسائل اإلعالم ببثها هذه األخبار والعديد من األخبار المدسوسة تهدف إلى إرباك 
  ".احة الفلسطينيةالس

  31/7/2011قدس برس، 
  

   تطالب بفتح مكاتبها في غزةالفلسطينيةلجنة االنتخابات  .9
صرح مصدر في لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية في رام اهللا أمس، بأن اللجنة وجهت رسالة إلى 

 تطالبه فيها بفتح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية
  . مكاتب اللجنة المغلقة وإعادة سياراتها المصادرة في القطاع

  1/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  عبر رفح  مسافرا450ً بمنع دخول مصر تتهم غزةداخلية  .10
 فلسطينيا 450 مصر لم تسمح السبت بدخول حكومة غزة أنقالت وزارة الداخلية في :  ا ف ب-غزة 
  . يوم السبت عبر معبر رفح الحدوديأراضيها إلىة  قطاع غزأبناءمن 

 1/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

   بين غزة مصرخطة أمنية لضبط الحركة عبر األنفاق": الشرق األوسط" .11
كثَّفت قوى األمن الفلسطينية من وجودها على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، وتم  :غزة

ريط الحدودي، على التخوم الجنوبية لمدينة رفح، أقصى جنوب  عنصر أمني على طول الش500نشر 
 أن نشر عناصر األمن غير مرتبط باألحداث "الشرق األوسط"وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ. القطاع

ونوهت المصادر بأن .  أشخاص وجرح العشرات5التي تشهدها مدينة العريش المصرية، التي قتل فيها 
ة أمنية وضعتها األجهزة األمنية قبل أسبوعين، مشددة على أن عملية نشر نشر القوات مرتبط أساسا بخط

القوات مرتبطة بالخطة األمنية وليس بالتطورات في شمال سيناء، منوهة بأنه ال يوجد رابط بين هذه 
وأشارت المصادر إلى أن نشر عناصر األمن مرتبط بشكل أساسي باعتبارات  .األحداث وقطاع غزة

  .  محضة لسد الطرق أمام أي إمكانية ألي استخدام ضار لألنفاقأمنية فلسطينية
  1/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  لعقد لقاء قريب لمتابعة ملفات المصالحة" فتح"و" حماس"اتصاالت بين : عزت الرشق .12

النقاب عن " حماس"كشف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
لعقد لقاء قريب من أجل متابعة ملفات المصالحة الفلسطينية الموقع " فتح"ي حالياً مع حركة اتصاالت تجر

  .الماضي) مايو(في القاهرة في أيار 
إن اللقاء بين الطرفين : "الرسمي على شبكة االنترنت" حماس"وقال الرشق، في تصريحات نشرها موقع 

وملف األجهزة األمنية والمعتقلين السياسيين، وملف سيبحث تحديدا ملفات المنظمة واألطر القيادية، 
  ".االنتخابات، وكذلك ملف معالجة آثار االنقسام
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إنه ال جديد في ملف الحكومة حتى اآلن؛ وذلك : "وفيما يتعلَّق بملف تشكيل الحكومة المؤقتة، قال الرشق
حيدا لرئاسة هذه بسبب إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على سالم فياض مرشحا و

  ".الحكومة، وهو األمر الذي عطّل تنفيذ اتفاق القاهرة بين الحركتين
، "فتح"أوضح أنه لم يتم حتى اللحظة تثبيت موعد عقد اللقاء مع حركة " حماس"إال أن القيادي في حركة 

  .كما لم يتم االتفاق على مكانه وزمانه، على حد تعبيره
  1/8/2011قدس برس، 

  
  االرتباط مع األجندة الخارجيةوفك " توبة سياسية"أدعو عباس لـ: يالمصرمشير  .13

مشير المصري أن قيادة الحركة في غزة " حماس"أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية  :غزة
واألجهزة الحكومية اتخذت كافة االجراءات من أجل المساهمة في التخفيف عن الشعب الفلسطيني من 

ورئيسها محمود عباس إلى ما أسماه بـ " فتح"الل في شهر رمضان، ودعا حركة معاناة الحصار واالحت
  .والعودة إلى المربع الوطني وفك االرتباط مع األجندة الخارجية" التوبة السياسية"

عن جملة من الخطوات التي تم اعتمادها " قدس برس"وكشف المصري النقاب في تصريحات خاصة لـ 
هي جزء " حماس"بالتأكيد حركة : "نيين في غزة خالل شهر رمضان، وقالللتخفيف من معاناة الفلسطي

من الشعب الفلسطيني وتنتمي إليه وتنحاز لقيمه ومشاغله في كل المحطات التي يمر بها، وهي تحاول 
بكل ما تملك أن تخفف عن الشعب الفلسطيني من معاناة الحصار الظالم واالحتالل، وهناك برامج عمل 

دها من طرف الحركة والحكومة من خالل مشاريع إغاثية وتكثيف التعاون بين مختلف كثيرة تم إعدا
المنظامت المدنية والناس، باإلضافة لتشغيل العاطلين عن العمل، مما يساهم في تهيئة أجواء رمضانية 

  ".ملؤها الوئام والتعاون االجتماعي بين الناس
، "التوبة السياسية"ول شهر رمضان إلى إعالن ودعا المصري رئيس السلطة محمود عباس بمناسبة حل

ال شك أن شهر رمضان تكثر فيه توبة الناس إلى اهللا سبحانه وتعالى، وفي ظل الحصار السياسي : "وقال
ندعو عباس إلى توبة سياسية تفك االرتباط باألجندة الخارجية وعدم الرهان على أمريكا والعملية 

والثوابت الفلسطينية وتخالف الدين والعودة إلى الخيار الوطني التفاوضية التي ال تتفق مع الحقوق 
ينبغي أن يكون . والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية وانجاز المصالحة، هذا هو عالمة التوبة السياسية

ورئيسها محمود عباس لإلقبال على المصالحة القائمة على أسس " فتح"شهر رمضان دافعا لحركة 
  ".لتمترس حول أسماء ضمن خيارات أجنبيةفلسطينية بعيدا عن ا

 31/7/2011قدس برس، 
  

  كون معا في خندق واحد للنضالنس: احمد سعدات .14
القائد احمد سعدات ان    األسير  "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     " اكد االمين العام  :  علي سمودي  -رام اهللا   

 العادلة يعزز من الصمود الفلـسطيني       التضامن الدولي والدعم المستمر من احرار العالم لشعبنا وقضيته        
في مواجهة التحديات وخطط وسياسات االحتالل ويؤكد وحدة كل احرار العالم فـي طريـق النـضال                  

  .للخالص من عصور وواقع الظلمات واالحتالل واالستبداد وانظمة القمع والوصاية والعنصرية 
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شخصيات والمؤسسات والقوى واالحزاب    جاء ذلك، في الرسائل التي وجهها سعدات من عزله لعدد من ال           
العربية والعالمية التي تتضامن مع شعنا ونضاله العادل والمشروع والتي بعثتت مؤخرا برقيات ورسائل              

  . عاما 30دعم وتضامن مع سعدات الذي يعيش في عزله نامه ويقضي حكما بالسجن لمدة 
تى احقاق الحق الفلسطيني وتجسيد اهداف      ودعا سعدات لمزيد من العمل المشترك في كل جبهات العالم ح          

وتطلعات شعنا التي ال تنازل عنها وتعزيز حمالت المقاطعة والعزل السرائيل اخـر اشـكال وصـور                 
  .االحتالل في العالم 

  31/7/2011القدس، القدس، 
  

  بحثنا مع المصريين سبل تعزيز وحماية اتفاق المصالحة: بسام الصالحي .15
ث الدكتور نبيل العربي االمين العام للجامعة العربية في لقائه أمس مع بسام بح  : العزب الطيب الطاهر

الصالحي االمين العام لحزب الشعب الفلسطيني عضو المجلس التشريعي تطورات القضية الفلسطينية 
   . والوضع السياسي وسبل تفعيل اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية

 أهمية تعزيز ىقب اللقاء بأنه تم خالل اللقاء التأكيد علوشدد الصالحي في تصريحات للصحفيين ع
التعاون والتنسيق الفلسطيني والعربي في اطار التوجه لألمم المتحدة في سبتمبر المقبل من اجل الحصول 
علي االعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبول عضويتها كاملة في المنظمة الدولية موضحا أنه تم تأكيد 

ار الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية في ضوء االتفاق الذي تم التوقيع عليه ايضا ضرورة استمر
بالقاهرة قبل ثالثة أشهربما يحول دون أي انتكاسات من خالل وضع آليات فعالة لتنفيذ االتفاق بما 

  .يصون هذه المصالحة
الفلسطينية لتغطية العجز  االسراع بتوفير الدعم المالي من قبل الدول العربية للسلطة ىودعا الصالحي ال

وردا . القائم في موازنة السلطة خاصة مع وجود تداعيات خطيرة يواجهها الفلسطينيون بسبب هذه االزمة
 سؤال بشأن تقليل عدد من قياديي حركة حماس من أهمية التوجه العربي لألمم المتحدة بشأن ىعل

ي عن اعتقاده بأن هذه التصريحات ال عبر الصالح, استحقاق سبتمبر ووصفه بأنها خطوة غير مجدية
 أن الحركة الوطنية الفلسطينية حققت مكتسبات في اطار صراعها ىمشيرا ال, تخدم القضية الفلسطينية

اآلن حاجة ملحة   القانون الدولي والشرعية الدولية وبالتالي هناكى  جانب المقاومة علىالذي اعتمد ال
  . للمفاوضاتاألمريكيةل كسر الرعاية لتوسيع استثمار المؤسسة الدولية من أج

  1/8/2011األهرام، القاهرة، 
  

   ونتنياهو يشكل مجموعة إنقاذ"..إسرائيل"بـاتساع االحتجاجات على غالء المعيشة  .16
أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتانيـاهو أمـس بتـشكيل            :  ا ف ب   - أبيبالقدس المحتلة، تل    

تخفيف عبء تكاليف المعيشة، وذلك بعد يوم من احتجاجات شـعبية           مجموعة عمل ستكلف إيجاد السبل ل     
اختالفـات  «وجاء إعالن رئيس الوزراء بعد استقالة المدير العام لوزارة المـال بـسبب              . واسعة النطاق 

  .االسرائيلي لألنباء» واي نت«مع رؤسائه، بحسب موقع » جوهرية في الرأي
ى الشوارع في عشر مدن اسرائيلية مـساء اول مـن            ألف متظاهر خرجوا ال    100وكان ما ال يقل عن      

امس، في احدث استعراض للقوة من جانب الحركة االحتجاجية التي كشفت عن غضب شديد في المجتمع                
  . من ارتفاع تكاليف المعيشة والتفاوت الكبير في المداخيل
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 يريـد العدالـة     الـشعب «ورفع المتظاهرون، وغالبيتهم الكبرى من اليهود وايضاً من العرب، شـعار            
كما كانت عليه الحال في السنوات االولى       » الدولة الحامية «، وطالبوا بعودة نظام     »االجتماعية ال االحسان  
 ى، في إشارة إل   »هذا هو الربيع اإلسرائيلي   «: وكتب محتجون على احدى الالفتات    . النشاء دولة اسرائيل  

  .موجة االنتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي
فريقاً وزارياً يدير   «مع بداية االجتماع الوزاري االسبوعي بعد عطلة السبت، اعلن نتانياهو انه سيشكل             و

وتابع بيان مكتـب نتانيـاهو ان       . »محادثات مع ممثلين عن القطاعات المختلفة، ما يسمح بتبادل االفكار         
السرائيليين، وهي الخطة   الوزراء سيخرجون بخطة عملية لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين ا          «

علينا العمـل بجـد ومـسؤولية       «: وأضاف. »التي ستطرح على الحكومة االسرائيلية إلقرارها وتنفيذها      
  .»إلحداث تغييرات على جدول االولويات االقتصادية والتعامل مع الصعوبات الحقيقية
عبي وال االحتجاجـات  ومن غير المرجح ان يهدئ اعالن رئيس الوزراء على المدى القريب الغضب الش            

وبينما كان نتانيـاهو مجتمعـاً مـع        . على غالء المعيشة في اسرائيل، بدءاً بالسكن وحتى دور الحضانة         
وزرائه، تجمع اعضاء نقابة األطباء االسرائيلية خارج الكنيست في اطار احتجاج مستمر للمطالبة برفـع               

  .األجور وتحسين ظروف العمل
د الجهود لحركتي احتجاج أخريين، إحداهما تتعلق بإضراب عام اليـوم           وتحدثت وسائل االعالم عن حش    

حصل على تأييد نقابي، واألخرى خطة لسحب المودعين ودائعهم من البنوك بصورة جماعية في الثامن               
من الشهر الجاري احتجاجاً على ارتفاع الرسوم التي تفرضها البنوك على التعامالت الماليـة وبطاقـات                

  .االئتمان
 اكتساب االحتجاجات مزيداً من الزخم، قدم المدير العام لوزارة المالية حاييم شاني استقالته، بحسب               ومع

وفي خطاب استقالته الموجه الى وزير المال يوفال ستاينيتس، قال شاني ان            . االخباري» واي نت «موقع  
تالفه فـي شـأن اسـاليب       اختالف جوهري في الرأي استمر امداً طويالً، فضالً عن اخ         «قراره جاء بعد    

االحداث االخيرة تظهـر    «، أن   »واي نت «وجاء في خطاب االستقالة الذي نشره موقع        . »العمل اليومية 
المشكالت التي حددتها وتدعم رأيي بأنه لم يعد بإمكاني في ظل الظروف الراهنة القيام بدوري كمـدير                 

  .»لوزارة المال على وجه صحيح
المتظاهرون رئيس الوزراء، متهمين السلطة بأنها في خدمة أقطاب المـال،           وتنوعت المطالب، فيما انتقد     

  .كما نددوا بالقوى االحتكارية الكبرى والكارتالت في إسرائيل، وطالبوا بخفض الضرائب غير المباشرة
وللمرة االولى منذ انطالقها قبل شهر، انضمت األقلية العربية التي تعاني من أوجه تمييز كبيـرة، الـى                  

ة االحتجاج هذه من خالل تظاهرات في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، وفي بلدة باقة الغربية شمال                حرك
  .شرق تل ابيب

 في المئة من االسرائيليين يدعمون حركة       87، أن   »هآرتس«وأفاد استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة       
كما هبطـت شـعبية     . ذه األزمة من ادارة نتانياهو له   » استيائهم« في المئة يعبرون عن      54االحتجاج، و 
  . في المئة فقط وفقاً الستطالع للرأي ُأجري اخيرا32ًنتانياهو إلى 

وتعد هذه التظاهرات األكبر التي تتعلق بقضايا اجتماعية في اسرائيل منذ مطلع السبعينات علـى األقـل                 
حتجاجاً على التمييز   الى الشوارع ا  » النمور السود «حين خرج اآلالف بقيادة مجموعة أطلقت على نفسها         

  .العرقي الذي يعاني منه اليهود الشرقيون
  1/8/2011الحياة، لندن، 
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   بتدريب وحدة كوماندوز تابعة لحماساإليراني تتهم الحرس الثوري إسرائيليةمصادر  .17

المقرب من االستخبارات اإلسرائيلية االحد عـن قيـام         ' تيك ديبكا ' تحدث موقع :  وليد عوض  -رام اهللا   
 من الحرس الثوري اإليراني بتدريب وإقامة اللواء األول للقوة الخاصة الجديدة لحركـة حمـاس                مدربين

  .القتالية المعدة للقتال ضد الجيش اإلسرائيلي إذا ما دخل لقطاع غزة مرة أخرى) وحدة الكوماندوز(
دي، وتعتبر   جن 400واوضح الموقع ان وحدة الكوماندوز أطلق عليها اسم كتيبة القدس، وهي مكونة من              

  .الكتيبة األولى التي تم إنشاؤها في هذا اإلطار
وأضاف الموقع أن خطة اإليرانيين وحماس هي إقامة ثالث كتائب أخرى على األقل باألشهر القريبـة،                

 قام رجال الكتيبة الجديدة بحفلة تخريج       23/7مشيراً إلى أنه في األسبوع الماضي وفي يوم السبت بتاريخ           
  .لضابطين ايرانيين قاما بتدريبهم بنفس المركز شمال قطاع غزةللدورة وتوديع 

إن المدربين والقادة اإليرانيين الذين دخلوا لغزة بمنتـصف         'ونقل الموقع عن مصادر إستخباراتية قولها       
مرتـضى  'و' حجـت سـافر زادة      'كانت بحوزتهم جوازات سفر إيرانية عليها أسماء        ) مايو(شهر ايار   
  .ملون بتلك األسماء في قطاع غزة، وكانوا يع'راحبان

وأوضح ديبكا بأنه قبل مجيئهم لقطاع غزة ذهبوا للسودان ومن هناك تم تهريبهم بواسطة مهربين بدو عن      
طريق مصر لشبه جزيرة سيناء ومن هناك تم إدخالهم عن طريق أنفاق التهريب لقطـاع غـزة، وكـال                   

  . لطهرانالضابطين تمت عودتهما بنفس الطريقة بنهاية األسبوع
وأشار الموقع إلى أن الحديث يدور عن أسماء وهمية لكال الضابطين التابعين للوحدة الخاصـة كتائـب                 
القدس اإليرانية وهم قوات كوماندوز واستخبارات إيرانية يعملون خارج إيران مثل العـراق وسـورية               

 بإقامـة الوحـدة الخاصـة       وهو الذي تكفل  ' قاسم سليماني ' وقطاع غزة، وقائد هذه القوات هو الجنرال        
  .الجديدة بقطاع غزة وكانت لديه كاحدى القضايا ذات األهمية الخاصة التي يهتم بها

ليئـون  'وهذه المعلومات جاءت من قبل ضابط استخبارات أمريكي إلى وزير الدفاع األمريكي الجديـد               
عة الماضي مع وزير الدفاع     للعراق وعاد وتحدث بها يوم الجم     ) يوليو(خالل زيارته بمنتصف تموز     ' فانتا

  .االسرائيلي إيهود باراك بواشنطن
  1/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
   وعباس كان مقررا في عمانيزبيرسرياً بين  نتنياهو أحبط لقاًء: معاريف .18

العبرية عن قيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو          " معاريف"كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 
 سري كان من المقرر عقده بين الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس ورئيس السلطة الفلسطينية              بإحباط لقاء 

  .محمود عباس
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم االثنين أن اللقاء كان سيتم يوم الخميس الماضي في عمـان                 

  .بغية التوصل إلى اتفاق حول استئناف مفاوضات السالم
لذي بادر إلى عقد اللقاء وانه هاتف عباس وقال له إن لديه مقترحات جديـدة        وأشارت إلى أن بيرس هو ا     

قد تتيح استئناف المفاوضات وذلك تفاديا لتوجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة في شهر أيلـول سـبتمبر                 
  . المقبل
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الـوزراء  وقال معاونو بيرس خالل اتصاالتهم مع الجانب الفلسطيني إن هذا اللقاء يحظى بموافقة رئيس               
  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأضافت معاريف أن رئيس السلطة الفلسطينية استجاب لدعوة بيرس وتوجه إلى عمـان إال انـه تبـين                  
لبيرس في مكالمة هاتفية مطولة أجراها مع نتنياهو أنه ال يسمح له بعرض المقترحات الجديدة كما كـان                  

  . أمام عباس وطلب منه إلغاء اللقاءوبناء على هذه المكالمة، اعتذر بيرس .مقررا
إنه يعتبر إحباط اللقاء تفويتا مؤسفا لفرصة تاريخية كان من          : ونقلت الصحيفة عن مقرب من بيرس قوله      

  .شانها أن تجنب إسرائيل مشاكل كبيرة على الساحة الدولية
  1/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  اإلصالحكل مطالب  لبت إذا" فوضى" تحذر من "اسرائيل" .19

 ردت الحكومة االسرائيلية يوم االحد على االحتجاجات المناهضة الرتفاع تكلفة المعيشة بـالقول              :القدس
ان بعض االصالحات المطلوبة قد تؤدي الى ازمات اقتصادية مثل التي تحدق بمنـاطق مـن اوروبـا                  

  .والواليات المتحدة
بل اننـا نـسمع     . نرى الحديث عن ازمة الديون في اوروبا       "وقال وزير المالية االسرائيلي يوفال شتاينتز     

واجبي االسمى هو ضمان اال نصل الى هذا الوضع فـي           . عن تخلف محتمل للسداد في الواليات المتحدة      
  ."دولة اسرائيل

ورفض المطالب التي توجه للسلطات بتحجيم قادة الصناعة الذين غالبا ما يتهمون بالمبالغة المـصطنعة               
  .السلع االستهالكية عبر اتحادات منتجين ابدى نتنياهو ومن سبقوه تسامحا معهافي اسعار 

لكننا لـن   ) السوق(سنعالج هيكل   . لن نحدث الفوضى هنا   . لن نتخلى عن مبادئنا   "وقال شتاينتز للصحفيين    
نحول االغنياء ورجال االعمال والمستثمرين ورجال الصناعة الى اعداء للشعب النهم جزء من اقتـصاد               

  ."سليم
  1/8/2011وكالة رويترز،لألنباء، 

 
  يشاي يقر توسيع مستوطنة حريش في وادي عارة .20

صدق وزير الداخية اإلسرائيلي، ايلي يشاي، اليوم مخطط توسيع مستوطنة حريش في وادي عارة وبناء               
  . وحدة سكنية أقرت في السابق4100 وحدة سكنية جديدة إضافة لـ4700

، 2010لداخلية إن يشاي صدق مخطط توسيع حريش الذي قدم في العـام             وقال بيان صادر عن وزارة ا     
 . دونـم 3630وتصل مساحة المخطط الجديد إلـى     .  اعتراض على المخطط   720على الرغم من وجود     

ويهدف المخطط لتحويل حريش إلى مدينة حريدية في وسط وادي عارة بعد فـشل مخططـات تـشجيع                  
  .السكن فيها للمواطنين اليهود

  31/7/2011، 48عرب 
  

   على حساب المواطنين العرب"إسرائيل"محاولة لحل أزمة السكن في من   يحذرزحالقة .21
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، من أي محاولة لحـل أزمـة الـسكن فـي                 . حذر النائب د  

        ف مـن    ال 150مخطط مدينة حريش يهدف إلى إسكان       "إسرائيل على حساب المواطنين العرب، وقال إن
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اليهودي الحريديم في قلب التجمع السكاني العربي في وادي عارة، وبموجب المخطـط تمتـد أراضـي                 
المدينة المقترحة كاألخطبوط لتصل إلى تخوم البيوت في كفر قرع وعارة وعرعـرة وبرطعـة وباقـة                 

 أمـام   الغربية وأم القطف وميسر، ويحاصر هذا المخطط البلدات العربية في المنطقة ويـضع حـاجزاً              
  ".امتدادها العمراني وتطورها المستقبلي

وأكد النائب زحالقة أن اختيار مكان اقامة مدينة حريش لم يكـن ألسـباب تخطيطيـة وإنمـا سياسـية                    
لتهويد منطقة المثلث وتغيير التوازن الديمغرافي      " النجوم السبع "أيدولوجية، فهي جزء من ما يسمى بلدات        

  .لواقعة حول القرى والبلدات العربية لوقف المد العمراني على أراضيهافيها واالستيالء على األراضي ا
  31/7/2011، 48عرب 

  
   لألمن على االقتصاد أدى للتظاهرات"إسرائيل" تفضيل:  فرنسيةصحيفة .22

، فـى   "هيلين ديكومير "علقت الكاتبة الفرنسية    " أمن ربيع عربى إلسرائيل؟   "تحت عنوان   : القدس المحتلة 
 مدينة إسرائيلية معبرة    11، على المظاهرات الضخمة التى انطلقت أمس فى         "بزرفاتورنوفيل أو "صحيفة  

عن غضب وإحباط سكانها من الوضع االقتصادى فى البلد وضعف القوة الشرائية، متسائلة هل يمكن أن                
 ألف محـتج فـى      120يسير الوضع فى إسرائيل على نفس وتيرة تونس ومصر وليبيا بعد خروج قرابة              

  .ير مسبوقة فى التاريخ على حد وصف الكاتبةحادثة غ
وأشارت ديكومير، إلى أنه على الرغم من أن السياسة االقتصادية إلسرائيل فى السنوات األخيرة التـى                
سمحت لها بتجنب االنجراف فى دوامة الديون والبطالة والسكن، الفتة إلى أن هذا االستقرار االقتصادى               

تى لم تستطع الوقوف على قدميها وهو ما أدى إلى إثـارة غـضبها              جاء على حساب الطبقة الوسطى ال     
  .ودفعها للتظاهر

وأوضحت الكاتبة الفرنسية أن الحكومة اإلسرائيلية لم تعر اهتمامها فى السنوات األخيرة سـوى بـشىء                
 واحد هو أمن الحدود والحروب، أما المطالب االجتماعية للمواطنين فكانت فى المرتبة الثانية من حيـث               

األهمية وأن ما حدث فى تونس ومصر وليبيا والشعور بالملل من عدم االستقرار االقتصادى يعـد هـو                  
  .الدافع الذى حرك الشعب اإلسرائيلى لالحتجاج على الوضع االقتصادى فى اسرائيل

  1/8/2011وكالة سما، 
 

  حلول شهر رمضانببيريز ونتنياهو يهنئان المسلمين  .23
ئيلي شيمون بيريز  ورئيس الوزراء بنيامين  نتنياهو  األحد المسلمين عامـة               هنأ الرئيس اإلسرا   :السبيل

  خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان" إسرائيل"ومسلمي 
يغتنم هذه المناسبة العزيزة كرئيس إلسرائيل ليهنئ جميع المسلمين في العالم كافة وفـي              "وقال بيريز إنه    

  ".إسرائيل بوجه خاص بهذا الشهر الفضيل
المسلمين يشكلون فئة هامة بالنسبة إلسرائيل وإن شهر رمضان هـو           "إلذاعة اإلسرائيلية قوله إن     ونقلت ا 

  ".شهر خاص ومميز بالنسبة لهم وللبالد
  .بهذه المناسبة" إسرائيل"ومن جهته، هنأ نتنياهو المسلمين عامة ومسلمي 
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س للعودة إلى طاولة المفاوضات     وأكد رغبته في تحقيق السالم ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبا          

  .دون شروط مسبقة
  31/7/2011السبيل، عمان، 

  
  وزارة األسرى تطلق حملة افتح الباب لالفراج عن االسرى المرضى .24

أعلنت وزارة األسرى وشؤون المحررين، عن الحملة الوطنية إلطالق سراح األسرى المرضى : رام اهللا
عتقال األسير المريض أكرم منصور في الثاني من آب ، وذلك في ذكرى ا'افتح الباب'تحت عنوان 

وأعلن عن الحملة خالل مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام اهللا، بحضور وزير شؤون األسرى . المقبل
  .والمحررين عيسى قراقع، ومحامي وزارة األسرى يامن زيدان، إضافة إلى عائلة األسير أكرم منصور

 أجل تسليط الضوء على األسرى المرضى الذين يعانون من إن هذه الحملة جاءت من': وقال قراقع
سياسة اإلهمال الطبي وبعضهم في حاالت مرضية حرجة، إضافة إلى عدم تقديم العالج الالزم لهم وعدم 

  .'وجود عيادات متخصصة
 أسيرا معاقا حركيا 75 أسير يعانون أمراضا مختلفة، بينهم 1500وبين أن عدد األسرى المرضى يفوق 

 أسيرا مصابين بالسرطان واألورام الخبيثة، وأن عدد الحاالت الثابتة في مستشفى سجن 18سيا، ونف
 حالة مرضية من مختلف السجون 100 حالة، بينما يستقبل المستشفى شهريا 25الرملة يصل إلى 

  .والمعسكرات
  31/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في الحكومة الفلسطينية احتجاجاً على أزمة الرواتب إضراب مفتوح للموظفين .25

اكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية  :رام اهللا ـ وليد عوض
بأن الموظفين باتوا غير قادرين على توفير اجرة المواصالت للوصول الماكن ' القدس العربي'االحد لـ

  . الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض عن دفع رواتبهمعملهم في ظل مراوغة
وشدد زكارنة على ان ازمة الرواتب وعدم دفعها من قبل حكومة فياض مفتعلة والسباب شخصية تتعلق 

 مليون دوالر من جامعة الدول 32 مليون دوالر من السعودية اضافة 30باالخير، مشيرا الى وصول 
 ماليين دوالر عائدات 105 مليون يورو من االتحاد االوروبي الى جانب 22العربية بجانب وصول 

  . مليون دوالر متوفرة في خزينة الحكومة190الضرائب، اي ما مجموعه حوالي 
وتساءل زكارنة عن الحكمة من عدم دفع رواتب الموظفين الذي تلقوا نصف راتب عن شهر حزيران 

 حين حل عليهم شهر رمضان في ظل شكوك حول امكانية دفع الماضي بحجة االزمة المالية في) يونيو(
راتبهم عن شهر تموز الذي انقضى، وذلك في الوقت الذي وصل لخزينة السلطة ما يكفي لتغطية فاتورة 

  .. مليون دوالر170الرواتب الشهرية التي تقدر بحوالي 
  .'تفتعلها الحكومة بدون اي مبرران هذه االزمة مفتعلة 'االحد ' القدس العربي'وتابع زكارنة قائال لـ

هذا 'وحول اعتزام الموظفين العموميين الشروع غدا الثالثاء باضراب مفتوح عن العمل قال زكارنة 
الخيار الوحيد الذي امامنا الن الموظف لم يعد يستطيع توفير اجرة المواصالت للوصول الى مكان 
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ول للعمل، ونحن سنحميه من خالل االضراب الموظف فقد السيطرة على الوص'واضاف زكارنة  .'عمله
  .'المفتوح عن العمل بحيث يوفر مواصالته

  1/8/2011القدس العربي، 
  

  مواجهات واعتقاالت في القدس والضفة  .26
سجلت أمس مواجهات في بلدة سلوان في القدس الشرقية عقب دهس سيارة : رام اهللا ـ أحمد رمضان

ت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في العيسوية في القدس عسكرية اسرائيلة مواطنا فلسطينيا، وشن
  .والولجة في الضفة الغربية

 شخصا 17اعتقال ) الشاباك(شرطة االحتالل اإلسرائيلي اعلنت امس أنها وجهاز األمن اإلسرائيلي العام 
  .يمن سكان بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة لالشتباه فيهم باالعتداء على مستوطن يهود

وكان اربعون متظاهرا بينهم نشطاء يساريون يهود ودوليون نفذوا اعتصاما سلميا في بلدة الولجة شمال 
غرب بيت لحم، اال ان جنود االحتالل هاجموهم واعتدوا عليهم واعتقلوهم بحجة التصدي للجنود 

 3 ومن بين المعتقلين. واستخدموا ضدهم قنابل صوت وغاز مسيل للدموع وضربوهم بالعصي
  .اسرائيليين وفلسطيني واجنبيان

  1/8/2011، المستقبل، بيروت
  

   دونما من أراضي قرية جالود بمحافظة نابلس150مستوطنون يحرقون  .27
المقامة على أراضي المواطنين في قرية جالود ” شافوت راحيل“أحرق مستوطنون من مستوطنة : نابلس

  .اضي المواطنين دونما من أر150بمحافظة نابلس، مساء اليوم األحد، 
وأفاد غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية أن النيران تشتعل في هذه األثناء في 
حقول المواطنين في قرية جالود بمحافظة نابلس، وهي ليست المرة األولى التي يعتدي فيها المستوطنون 

  .على أراضي المواطنين هناك
  31/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   بالضفة "مناطق ج" من  الفلسطينيينارتفاع هجرة .28

ارتفع معدل الهجرة القسرية للفلسطينيين في المنطقة ج بالضفة الغربية التي تخضع للسيطرة : نيويورك
  .العسكرية اإلسرائيلية الكاملة بموجب اتفاق اوسلو

طقة ج في رام اهللا بالضفة الغربية خالل العام  فلسطينيا نزحوا من المن698وبحسب ارقام رسمية فإن 
  .الحالي في ظل استمرار عنف المستوطنين اإلسرائيليين

ونقل راديو االمم المتحدة الليلة الماضية عن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 الدولي بحماية هؤالء السلطات اإلسرائيلية ملتزمة بموجب القانون"كريستوفر غانيس إن ) اونروا(

  ".المواطنين، ولكن، ماذا فعلت، لقد جاءت وأمرتهم بالمغادرة
التي ال تبعد عن مدينة القدس " معاليه مخماس"وقال إن أنشطة المستوطنين ضد الفلسطينيين في منطقة 

 سوى مسافة عشرين دقيقة بالسيارة شملت تقارير عن أعمال حرق واعتداءات جسدية، وإلحاق إصابات
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بالغة باألطفال، وضربهم بقضبان معدنية ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المياه إضافة إلى 
  . روايات عديدة عن الترهيب النفسي لتهجيرهم

  30/7/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   تواصل هدم منازل الفلسطينيين"إسرائيل"": أوتشا" .29
إن " أوتشا"نسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة قال تقرير مكتب األمم المتحدة لت

 مبنى من بينها خمسة مبان سكنية وأربع حظائر للماشية وخمسة مطابخ 14السلطات اإلسرائيلية هدمت 
في محافظة رام اهللا بحجة " معاليه مخماس"خارجية في مجمع مغاير الدير البدوي بالقرب من مستوطنة 

  .  من الشهر الجاري26 إلى 20 تراخيص إسرائيلية للبناء وذلك في الفترة من عدم حصولها على
، أن عملية الهدم 2011-7-31وأضاف تقرير وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، األحد 

 طفال، مشيرا إلى تضاعف عمليات الهدم 20 فردا من بينهم 28أدت إلى تهجير أربع عائالت تتألف من 
  . 2010ة منذ بداية العام مقارنة بالفترة المماثلة عن عام المسجل

 2009وذكر أن عدد األشخاص الذين هجروا حتى ذلك التاريخ يفوق مجموع عدد األشخاص في عامي 
  . 2010و

 مبنى يمتلكها الفلسطينيون من 34وأفاد بأن القوات اإلسرائيلية أصدرت أوامر بوقف البناء والهدم ضد 
سكنيا في القدس الشرقية ومحافظتي طوباس وسلفيت باإلضافة إلى إصدار أوامر بالطرد  مبنى 15بينها 

  . ضد عائلتين بدويتين في قرية عناتا بمحافظة القدس
سجل أربع عمليات هجوم نفذها مستوطنون أسفرت عن وقوع أضرار " أوتشا"إن مكتب : وقال التقرير

 أفراد وتسكن في مجمع البقعة بالقرب 110 تتألف من  عائلة بدوية15بممتلكات الفلسطينيين موضحا أن 
بمحافظة رام اهللا أجبروا على تفكيك خيامهم واالنتقال إلى موقع آخر في ' معاليه مخماس'من مستوطنة 

منطقة رام اهللا بسبب خشيتهم من عنف، وتهديد المستوطنين بعد تعرضهم العتداء األسبوع الماضي أسفر 
  .عن إصابة ثالثة أطفال

  31/7/2011، وقع فلسطين أون الينم
  

   من الفنيين والمهنيينغزة يحرم  اإلسرائيليالحصار: مركز الميزان لحقوق اإلنسان .30
دان مركز الميزان لحقوق اإلنسان الحظر المطلق الذي يفرضه االحتالل على طلبة :  حامد جاد-غزة

نسخة " الغد"ية، مشيرا في بيان تلقت غزة الراغبين في االلتحاق بالجامعات الفلسطينية في الضفة الغرب
 حظراً شامالً على الطلبة وأساتذة الجامعات من سكان قطاع 2000منه إلى أن االحتالل فرض منذ عام 

غزة، حيث منعهم من الدراسة أو حتى زيارة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، األمر الذي كان له 
 وكذلك األمر على الجامعات والقطاع األكاديمي والمجتمع عواقب وخيمة على الشباب من سكان غزة،

  .الفلسطيني برمته 
واعتبر المركز أن الضرر الناجم عن الحظر المذكور لم يقتصر على فقدان طلبة غزة فرصة تحقيق 
أهدافهم المتعلقة بمستقبلهم المهني، بل إن مجتمع غزة برمته يعاني حيث فقد المجتمع الفرص في 

فنيين ومهنيين في أكثر من مجال، وخاصة في ظل النقص في األطباء نظرا ألن الحصول على 
  .الجامعات في غزة في هذه المجاالت ما تزال تعاني من نقص في الموارد البشرية والمادية
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وبين المركز انه لم يعد بمقدور الجامعات في غزة إدارة برامج مشتركة مع جامعات الضفة الغربية أو 
ة زائرين إلى جامعات غزة، األمر الذي أثر على المستوى األكاديمي للجامعات التي تفتقر استقدام أساتذ

إلى المعدات المخبرية والكتب بسبب القيود المفروضة على غزة والتي تحول دون جلب أو إحضار تلك 
  .الكتب والمعدات من الضفة الغربية 

كة الطالب، والتأكد من أن كل طالب وطالب مركز الميزان بإنهاء الحظر المفروض على حرية حر
يرغب في الدراسة بجامعات الضفة يتمكن من ذلك، وليس فقط الحاصلين على منح دراسية، داعيا طلبة 
قطاع غزة المؤهلين والراغبين في الدراسة بجامعات الضفة الغربية إلى التسجيل فيها، حيث أبلغت 

  .القطاع، بما فيها إعفاؤهم من رسوم التسجيل األوليةجامعة بير زيت أنها ستقدم تسهيالت كثيرة لطلبة 
  1/8/2011، الغد، عمان

  
   في مخيم الرشيدية األطفال الكادحون أو العبيد الجدد: تقرير .31

قد يكون الحديث عن وجود عدد ال بأس به من العاملين األطفال في المخيمات :  سوزان هاشم
في ظل الحصار المعيشي والتمويلي المفروض عليهم، » ياًعاد«الفلسطينية، وتحديداً في الرشيدية منها، 

إذ إن المشكلة ال تكمن هنا في األرقام غير المحددة رسمياً حتى اآلن، بقدر ما تتعلق بظروف هذا العمل 
القاسية، التي تطاول الفئة األصغر سناً، وبالتالي األقل قدرة على الدفاع عن نفسها، في المخيم، ما 

ظيعة من االستغالل، دون أن يتسنى لها االحتجاج، ما يعيدنا قروناً إلى الوراء، لدرجة يعرضها ألنواع ف
لما كان يحصل في ايامه لألوالد، ال » البؤساء«يصبح استحضار وصف فيكتور هيغو في روايته الشهير 

  .يختلف كثيراً عما يحصل ألطفال الرشيدية
 حماية مكفولة لألوالد، تقرها جميع الشرائع هكذا تعيش فئة كبيرة من أطفال المخيم، خارج أدنى

وتناولت المتسربين من المدارس في مخيم » نبع«فوفقاً لدراسة عينية أجرتها جمعية . واالتفاقيات الدولية
بالمئة يعملون، علماً أنه وفقاً للدراسة عينها، فإن % 30 طفالً، هناك 345الرشيدية، تبين أن من أصل 

ين هم من الذكور، لكون غالبية اإلناث تالزم المنزل، خصوصاً لدى الفئات معظم المتسربين العامل
أن نسبة التسرب في «ويرجح مدير مركز التنمية المجتمعية في نبع، علي سالم، . العمرية الصغيرة

 طفل لتزيد معها نسبة العمالة، خصوصاً أن معظم األهالي في المخيم وأثناء إجراء 700المخيم تفوق 
إن سن العمالة تبدأ لدى «ويتابع سالم مستفيضاًً . »اسة لم يعترفوا إال بولد واحد متسرب لديهمهذه الدر

هذه الفئة من عمر التسع سنوات، يعملون في شتى أنواع األعمال القاسية، بالنسبة إلى بنيتهم وفي 
ل يتقاضون صحية ال تعد وال تحصى، في المقابوظروف صعبة، بحيث يتعرضون يومياً ألخطار جسدية 

أجوراً جد زهيدة، ويتعرضون ألبشع انواع االهانات من رب العمل، كل ذلك يعد انتهاكاً صارخاً يخالف 
القوانين والمعاهدات واألعراف الدولية، ال سيما تلك المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل التي وقّع عليها لبنان، 

داخلية، بيد أن الدولة تتنصل من هذه المسؤولية على علماً أن االتفاقيات الدولية هي أسمى من القوانين ال
اعتبار أنها غير معنية بالفلسطينيين، علماً أن المجلس األعلى للطفولة التابع لوزارة الشؤون اإلجتماعية، 

من هنا يحمل . »خص الالجئين في الكثير من البنود في تقريره المرفوع للجنة الدولية لحقوق الطفل
لبنانية مسوؤلية الوضع المأسوي الذي وصل إليه هؤالء، ال سيما في ظل فرض السلطات ال«سالم 

الخناق على الفلسطينيين بحرمانهم من العمل وما شابه ذلك، وهو ما يؤدي بالطبع إلى إنعدام الحوافز 
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لمتابعة تحصيلهم العلمي، وكذلك يتحمل كل من وكالة األنروا المسؤولة عن رعاية الالجئين، وأرباب 
  .»مل الذين يعمدون إلى استغالل هذه الفئة قسماً كبيراً من المسؤوليةالع

نفور الطالب «ويرى سالم أن طرائق وأساليب التعليم في مدارس األونروا تساهم بنحو كبير في 
وتسربهم واللجوء إلى العمل، من هنا ينبغي أن تكون المدارس صديقة للطفل ال العكس، كما أن إنشاء 

  .»لمهني في المخيم كالموجود في سبلين، من شأنه أن يساهم كثيراً في امتصاص البطالةمركز للتدريب ا
  1/8/2011، االخبار، بيروت

  
  تجار مخيم نهر البارد يناشدون الحكومة الجديدة برفع الحواجز األمنية واإلسراع بدفع التعويضات .32

لحفاظ على ما تبقى من تجارتهم، يصارع أصحاب المحال التجارية في مخيم نهر البارد ل: عمر ابراهيم
ومصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف االقتصادية الصعبة، التي يعيشونها منذ انتهاء المواجهات 
العسكرية قبل نحو أربع سنوات، والتي أوقعتهم بخسائر مالية كبيرة تتفاوت التقارير حول حجمها بين 

اج قريب يعيد المخيم بأسواقه المختلفة إلى  مليون دوالر أميركي، واألمل يحدوهم بانفر200 و100
  . المنافسة مجددا ولو بحدودها الدنيوية

ويئن من . لكن اليوم وبعد عودة قسم كبير من النازحين، ما زال السوق يفتقد إلى تلك الحركة التي كانت
 ويتعلق غياب الزبائن الذين كانوا يقصدونه من المناطق المجاورة، ألسباب عديدة منها ما هو نفسي

باالنعكاسات السلبية التي خلفتها المواجهات العسكرية، وتركت أثراً سلبياً على العالقة بين أبناء المخيم 
ومنها ما هو ميداني بسبب اإلجراءات األمنية التي ما تزال مفروضة عند مداخل المخيم وتعيق . والجوار

طالق الصرخة مراراً مطالبين بإلغاء نظام بشكل ما حركة الدخول والخروج، وهو أمر دفع بالتجار إلى إ
التصاريح وتخفيف اإلجراءات األمنية واإلسراع في دفع التعويضات المالية لتمكينهم من تطوير عملهم 
والعودة مجددا إلى المنافسة، مما يفتح ذلك من آفاق لتأمين فرص عمل للشباب داخل المخيم، خصوصاً 

 في المئة 50ن اقتراب نسبة البطالة في المخيم من حدود الـ مع ما يتردد من معلومات غير رسمية ع
  .في صفوف الشباب

  1/8/2011، السفير، بيروت
  

  فلسطينيو أوروبا في مخيمات لبنان .33
تقاطروا من إحدى عشرة دولة أوروبية، واجتمعوا في لبنان للمرة األولى، في زيارة تجمع : عمر وهبه

 بعضهم بعضاً من قبل، إال أن قضيتهم الواحدة جمعتهم في بلد لم يكونوا يعرف. بين الثقافة والسياحة
 مخيماً على امتداد األراضي 12 ألف الجئ في 250مجاور لوطنهم المحتل، حيث يعيش أكثر من 

 شاباً فلسطينياً من أوروبا مخيماً صيفياً تحت اسم 40أقام نحو ) جبل لبنان(في منطقة الدبية  و.اللبنانية
ألن لبنان بلد سياحي عربي من ناحية، ولالطالع على المخيمات » ينيي أوروباملتقى شباب فلسط«

  .الفلسطينية فيه ومعاينة أوضاع سكانه من قرب من ناحية أخرى
انبثقت فكرة الملتقى من مؤتمر فلسطينيي أوروبا التاسع الذي أقيم في مدينة فوبرتال األلمانية في أيار 

، وتبلورت الفكرة لتصبح مشروعاً يوفد من »يعرف دربه... ودةجيل الع«: الماضي تحت شعار) مايو(
خالله عشرات الشبان الفلسطينيين إلى لبنان لتقصي أوضاع الالجئين ومن ثم حمل الصورة إلى أقرانهم 

  .حيث يقيمون ونشرها في أوروبا ومن ثم تقديم الدعم لهم
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 األربعة األولى للمحاضرات التوجيهية برنامج الملتقى قُسم إلى نوعين من النشاطات، فخصصت األيام
التي عرفت الزائرين بأحوال الفلسطينيين في لبنان من نواحٍ عدة، منها التوزيع الجغرافي، جذور 
العائالت الفلسطينية، أوضاعهم المعيشية واالنتهاكات الحقوقية والقانونية بحقهم، وذلك تمهيداً لدخولهم 

خللت األيام األولى زيارات ميدانية للمعالم السياحية في بيروت و وت. مخيمات لم يمروا فيها من قبل
  .بعض المؤسسات المدنية واإلعالمية الفلسطينية العاملة ضمن العاصمة

  1/8/2011، الحياة، لندن
  

   خالل أسبوعين حالة وفاة151 و مولوًدا بغزة2215 تسجيل :وزارة الداخلية .34
نية بوزارة الداخلية في غزة أن محافظات القطاع شهدت خالل أفادت اإلدارة العامة لألحوال المد: غزة

  إناث) 1071(ذكور، و) 1144(مولودا جديدا بينهم ) 2215(األسبوعين الماضيين تسجيل 
نسخة عنه االثنين أن عدد حاالت الوفيات بغزة خالل تلك الفترة " صفا"وذكرت اإلدارة في بيان تلقت 

  .إناث) 66(ذكور، و) 84(حالة وفاة بينهم ) 150(بلغت 
 خالل النصف الثاني -الشق المدني-وفي السياق، أنجزت إدارات ووحدات ومديريات وزارة الداخلية 

  .معاملة للمواطنين) 13816(من يوليو الجاري 
  1/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  لصحة أصبحت خاليةمرضى غزة يموتون بسبب نفاد االدوية ومستودعات وزارة ا: مركز سواسية .35

حذر مركز سواسية لحقوق اإلنسان من توقف القطاع الصحي في اي لحظة عن : رام اهللا ـ وليد عوض
  .تقديم خدماته للمرضى في قطاع غزة بسبب نفاد األدوية وهو ما يعرض حياة هؤالء المرضى للموت

 وزارة الصحة بغزة واطالعه وجاء تحذير مركز سواسية خالل متابعته الميدانية لمستودعات االدوية في
حيث أن القطاع الصحي يعانى من أزمة صحية صعبة للغاية منذ خمس ' على التقارير الصادرة منها،

سنوات وهي أزمة لم تشهدها المنظومة الصحية من قبل والتي وصلت ذروتها، وأصبح القطاع الصحي 
زة أصبحت شبه خالية من األدوية وأضاف المركز بأن مستودعات وزارة الصحة بغ .مهددا باالنهيار

والمستهلكات الطبية الضرورية والالزمة لمرضى السرطان والدم ومرضى الثالسيميا، باإلضافة إلى 
  .أنواع عديدة من حليب األطفال العالجية

  1/8/2011، القدس العربي، لندن
  

   المتفوقين من مخيمات بيروت تكرم الطالب الفلسطينيين"أحالم الجئ"جمعية  .36
 طالباً فلسطينياً من مخيمات بيروت نجحوا في االمتحانات الرسمية 350» أحالم الجئ«رمت جمعية ك

في شهادات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة، كما كرمت الطالب المتفوقين في المرحلتين االبتدائية 
الذي أقيم مساء » مهرجان الشهيد علي أبو طوق األول لتكريم الطالب الفلسطيني«والمتوسطة خالل 

  .الجمعة الماضي، في قاعة الشعب، في مخيم شاتيال
  1/8/2011، السفير، بيروت
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   كنيسة يهودا بالمغطس  "سـرائيلإ" يرفضون تسمية الفحيصعشائر  كهنة كنائس .37
عقد في قاعة كنيسة الروم األرثوذكسي في الفحيص اجتماعا ضم كهنة كنائس الفحيص الـروم الالتـين                 

النائب ضرار الداؤد ولجنة كنيسة الروم األرثوذكس الممثلة من جميع عشائر الفحيص لبحث             الكاثوليك و 
 حول كنيسة يهودا وتـسميتها بـالمغطس،        اإلسرائيليةالحدث الذي أطلق األسبوع الماضي والتصريحات       

اللعب  و "إسرائيل"في األردن وذلك لجر السياح إلى جانب        ) المغطس(مقابل مكان اعتماد المسيح الرسمي      
وأفاد النائب ضرار الداؤد أن الحكومة اإلسرائيلية أوعزت مؤخراً بإنشاء موقـع            . السياسي من طرفهم    

قصر اليهود وموقع المغطس في إطار محاولة لتضليل الرأي العام العالمي بحقيقـة وجـود               «يحمل اسم   
  .المغطس في األراضي األردنية، وفق تقديرها

للمواثيق واالتفاقيات واألعـراف    » انتهاكاً خطيراً «سات اإلسرائيلية تعد    ورأى الداؤد أن مثل هذه الممار     
الدولية، كما من شأنها استفزاز األردن الذي حظي باعتراف الفاتيكان ممثلة بالبابا بنـدكتوس الـسادس                

وعبر الحضور جميعا استيائهم وتنكرهم لهذا العمل الهمجي        . عشر، باحتوائها لموقع تعميد السيد المسيح     
  .الذي تتبعه إسرائيل لضرب السياحة األردنية وخلق تشويش فكري وديني أخر عن مكان اعتماد المسيح

1/8/2011، الدستور، عمان  
  

   المغطس حول موقع "إسرائيل" مزاعم يستنكر " المسيحيينلهجرةالتجمع العربي للتصدي " .38
 الذي اتخذته الحكومـة     اإلجراءب  استنكر التجمع العربي للتصدي لهجرة المسيحيين العر      :  بترا –عمان  

 األردنيـة  األراضـي ، مقابل المغطس الواقع فـي       األردن بافتتاح موقع المغطس غربي نهر       اإلسرائيلية
 اعتـداء   اإلسرائيلي اإلجراء أنوالمعترف به كنائسيا منتهكة القانون ومزورة الحقائق التاريخية، مؤكدا          

  .األردنعلى 
ان التجمع خاطب الفاتيكان والدول الغربيـة بهـذا         : كتور تيسير عماري  وقال الناطق الرسمي للتجمع الد    

 واإلجـراءات الخصوص، وانه بصدد تقديم دعوة رسمية للمحكمة الدولية في الهـاي لفـضح النوايـا                
  . للقانون الدولي"إسرائيل" ، وانتهاك اإلسرائيلية

1/8/2011، الرأي، عمان  
  

  تسير حملة خادم الحرمين الشريفين لقطاع غزة"  الهاشميةالخيرية" .39
انطلقت من مقر الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية أمس، قافلة محملة بمساعدات غذائيـة             : )بترا  (-عمان

  . ألف عائلة في قطاع غزة65 إلغاثةمقدمة من حملة خادم الحرمين الشريفين 
 7ر5 طنا من الطحـين و     280 شاحنة تحمل    16لقافلة تتكون من    وقال أمين عام الهيئة أحمد العميان ان ا       

طن من االرز، ومواد غذائية كالسكر والزيت والبقوليات ستسهم في التخفيف من وطأة المعاناة اليوميـة                
  . القطاعأهلالتي يعاني منها 

1/8/2011، الغد، عمان  
  

  الفلسطينية مات منع البناء في المخيتطرح موضوع اللبنانيةالحكومة ": الجئ نت" .40
، أن الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تتجه إلـى اتخـاذ             »الجئ نت «علمت شبكة   : خاص

وذلك عبر اقتراح بند على جدول اجتماع الحكومة        . قرارات عنصرية تجاه المخيمات الفلسطينية في لبنان      
راء كمقترح على جدول أعمال االجتماع   قدمه أحد الوز   3/8/2011اللبنانية الذي سينعقد يوم األربعاء في       

  .المذكور
، أن التوجه في مجلس الوزراء ذاهب إلى اتخاذ قرار يقضي           »الجئ نت «وذكرت مصادر لبنانية لشبكة     

  :باآلتي
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  . بمنع اإلعمار في المخيمات من دون إذن مسبق-
  . الطلب من وكالة األونروا عدم إدخال أي مواد بناء من دون إذن مسبق ومفصل-
 إغالق كافة مداخل المخيمات التي كانت مخصصة للراجلين، وحصر الدخول إلـى المخـيم بمـداخل        -

  .السيارات، ويذكر أن هذه المداخل محصورة بمدخل واحد في معظم المخيمات
  . اعتبار هذا القرار يصب لصالح الشعب الفلسطيني-

لقرار وأكدت هـذه المعلومـات،      استنكرت هذا ا  » الجئ نت «مصادر فلسطينية مسؤولة، في حديث مع       
  .»الذبح ال يمكن أن يكون في صالح الشعب الفلسطيني«وسخرت من البند األخير، قائلةً أن 

المصادر المسؤولة قالت إنها تتحرك منذ ثالثة أيام لبحث هذا الموضوع مع عدد من الوزراء في محاولة                 
، وفتح حوار سياسي عـام بـين الحكومـة          مقترحة تأجيل بحث هذا األمر في الجلسة      . لحّل هذا اإلشكال  

نـرفض فـتح الملفـات الفلـسطينية        «والالجئين الفلسطينيين، يبحث القضايا العالقة رزمة واحدة، وقال         
  ..»بالتجزيء

هذا ويلقى القرار المتوقع تملمالً شعبياً في المخيمات يخشى أن يتطور إلى تحركات شعبية كبيرة، ورأت                
أسوأ قرار يمكن أن تتخذه الحكومة الجديدة، وهو األسوأ على اإلطالق منـذ             المصادر أن القرار سيكون     

  .منع حق التملك والعمل
30/7/2011، موقع الجئ نت  

  
  "سرائيلإ" المعركة المقبلة بين حزب اهللا واحتماالت :فورين بوليسي .41

 اشتعلت بين   االميركي انه بعد خمس سنوات من نهاية الحرب التي        " فورين بوليسي "ذكر موقع   : واشنطن
  .حزب اهللا واسرائيل، يستعد الجانبان بشراسة لمواجهة جولة اخرى

خالل السنوات الخمس منـذ مذبحـة قانـا         ،  وقالت في تقرير لمراسليها بالل صعب ونيكوالس بالنفورد       
اال ان الجـانبين    . الثانية ووقف الحرب، شهد كل من لبنان واسرائيل هدوءا غير عادي على حـدودهما             

ن هناك فرصا كثيرة الحتمال تجدد الصراع، واخذا بتحديث اسلحتهما وتكتيكاتهما بـال هـوادة               يدركان ا 
  .تحسبا لجولة اخرى

وقد توصلنا  . 2006وفي حال اشتعال حرب اخرى، فاننا نعتقد انها ستكون اكبر واكثر دموية من نزاع               
ات العـسكرية لـدى الجـانبين       الى هذا الرأي نتيجة ابحاث ميدانية مكثفة في لبنان تناولـت االسـتعداد            

وقد اجرينا خالل السنوات الخمس الماضية لقاءات مـع         . وتحليالتهما الحتماالت ولطبيعة الحرب المقبلة    
عشرات من اعضاء حزب اهللا، بمن فيهم الزعماء السياسيون والمستشارون والقـادة وخبـراء التقنيـة                

  .والجنود
ع صفوفه بضم كـوادر مخلـصة وبانعـاش وحداتـه           وخالل هذه السنوات فان حزب اهللا تجاوب بتوسي       

كما حصل على صواريخ بعيدة المدى مجهزة بانظمة التوجيه تمكنها من اصابة مواقع عسكرية              . الطائفية
كما يعتقد ان من المحتمل ان تكون المنظمة قد تلقـت تـدريبا             . محددة واماكن البنية التحتية في اسرائيل     

 التي يمكن ان تمثل خطرا عل الطائرات االسرائيلية التي تحلق علـى             على انظمة الدفاع الجوي المتقدمة    
  . ارتفاع منخفض مثل الحوامات والطائرات بال طيار

لقد تسبب الردع المشترك حتى االن في منع اشتعال حرب اخرى، اال ان هناك مـا يكفـي مـن نقـاط                      
ود البحرية التي تفصل اسرائيل عن      واخر النزاعات ما يتعلق بالحد    . االشتعال التي يمكن ان تشعل القتال     

 اذ انه مع اكتشاف اكبر حقلي غاز طبيعي داخل مياه البلدين، فان ترسيم الحدود قد يحمل معـه                   -لبنان  
وقد حذر زعماء حزب اهللا اسرائييل بعدم االنتاج من حقول الغاز وتعهدوا بـان              . عواقب اقتصادية كبيرة  

  .اهها في وجه ما تقول انه سرقة اسرائيليةتعيد المقاومة السيادة اللبنانية على مي



  

  

 
 

  

            22ص                                     2223:                العدد1/8/2011 اإلثنين :خالتاري

ثم ان االنتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار االسد قد تدمر الهدوء الحذر على امتداد الحدود اللبنانية                 
واذا كان نظام االسد يعتقد انه يواجه انهيارا محتمال، فانه قد يشعل قتاال محدودا مع اسرائيل                . االسرائيلية

ومثل هذا الصراع يمكن ان يتصاعد ويتـسع بـسرعة          . ن كجزء من حرب تحويلية    في مرتفعات الجوال  
ولكن اذا ما انهار نظام االسد وقامت قيادة جديـدة          . ليشمل حزب اهللا، وان كان ذلك خالفا لرغبة الحزب        

فقد تحاول اسـرائيل    ) وهو سيناريو ليس مستحيال   (في دمشق بالتخلي عن ائتالفها مع ايران وحزب اهللا          
  .ل الموقع الضعيف لحزب اهللا باطالق هجوم يهدف الى تحييد الحزب بصورة دائمةاحتال

اال انه مع انتشار الربيع العربي في الشرق االوسط، فان من المهم تماما ان يبذل المجتمع الدولي كل ما                   
معلقة بين لبنان اال انه طالما ان القضايا السياسية ال    . لديه من قوة لمنع وقوع قتال بين اسرائيل وحزب اهللا         

وسوريا واسرائيل تظل دون معالجة، وطالما ان ايران تواصل تخصيب اليورانيوم واقامة بنية عـسكرية               
موسعة في لبنان، وطالما ان حزب اهللا واسرائيل يستعدان بقوة لحرب اخرى، فان فرص اشتعال نـزاع                 

  .اكثر دموية وتدميرا تظل قائمة على مستوى عال جدا
  31/7/2011، القدس، القدس

  
   "يونيفيلال" علىخير األاالعتداء  ب جهة فلسطينيةيتهم رفيعمسؤول لبناني ": الحياة" .42

 أن االعتداء الذي استهدف أخيراًَ قافلة فرنسية تابعة لـ          "الحياة"للـ مصادر   أكدت:  محمد شقير  -بيروت  
إحراجـاً ألركـان    من خالل تفجير عبوة لدى مرورها فوق جسر سينيق جنوب صيدا، شكل             » يونيفيل«

الدولة لم يخفف من وطأته إسراع أكثر من مسؤول لبناني رفيع إلى إبالغ السفير بييتون بأن مـسؤولية                  
، التفجير تقع على عاتق جهة فلسطينية تقوم الجهات األمنية الرسمية بالتحقيقات الالزمة لتحديد هويتهـا              

رح بإلحاح مصير ما توصـل إليـه مـؤتمر          مشيرة إلى أن توجيه االتهام إلى جهة فلسطينية مجهولة يط         
 برعاية رئيس المجلس النيـابي      2006) مارس(الحوار الوطني في جلساته األولى التي انعقدت في آذار          

نبيه بري وال سيما في شأن اإلجماع على جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات وضـبطه وتنظيمـه                 
  .بداخلها

فلتان الحاصل في المناطق الحدودية المتداخلـة بـين لبنـان           وتضيف أن السؤال في هذا السياق يشمل ال       
وسورية في البقاع الغربي، في ضوء افتقاد القوى األمنية إلى حرية الحركة بحثاً عن اإلستونيين السبعة                
بذريعة أن بعضها مقفل أمام السلطة اللبنانية لوجود معسكرات تابعة لفصائل فلسطينية معينة مع انه لـم                 

  . قومية أو وطنية لها في هذه المعسكراتيعد من وظيفة
1/8/2011، الحياة، لندن  

  
   جنوب لبنان في يتبادالن إطالق النار واإلسرائيلي اللبنانيالجيشان  .43

 أطلـق  النـار علـى    يسرائيل صرح مصدر أمنى لبنانى اليوم االثنين إن الجيش اإل:أ ، د ب  -بيروت  
 بالرد علـى النـار      اللبنانياالثنين مما أدى إلى قيام الجانب        جنوب لبنان اليوم     فيقاعدة عسكرية لبنانية    

  .بالمثل
  منطقة الوزانى المتاخمـة      في فتحت النار على قاعدة عسكرية لبنانية        ةإسرائيليوقال المصدر إن دورية     

وأشـار  .  اللبنانية إن تبادل إطالق النار استمر لعدة دقائق        اإلذاعةو ذكرت محطات    . اإلسرائيليةللحدود  
 حالـة   إلعـالن و أدى هذا الحادث     . لمصدر إلى أنه لم تصدر تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية          ا

  .اللبناني صفوف الجيش فيالتأهب 
1/8/2011، القدس، القدس  
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  المصريون قادمون لتحرير القدس: خطيب ميدان التحرير وسط القاهرة .44
ر شاهين أن تواجد الثوار في الميدان، هو أكد خطيب وإمام ميدان التحرير وسط القاهرة مظه: القاهرة

إن المصريين قادمون لتحرير " : قائالً"إسرائيل"ووجه رسالة إلى . الخطوة األولى لتحرير بيت المقدس
  ".  سبيل اهللافيبيت المقدس وإنهم على أتم استعداد لالستشهاد 

  29/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  

   األردن غربي نهرلمغطس "إسرائيل" يستنكر افتتاح " العربلمسيحييناالعربي للتصدي لهجرة " .45
 الذي اتخذته الحكومة اإلجراء استنكر التجمع العربي للتصدي لهجرة المسيحيين العرب :عمان

 أن  منتهكة القانون ومزورة الحقائق التاريخية، مؤكداً األردن بافتتاح مغطس غربي نهراإلسرائيلية
 التجمع أن تيسير عماري .وقال الناطق الرسمي للتجمع د. األردن اعتداء على اإلسرائيلي اإلجراء

نه بصدد تقديم دعوى رسمية للمحكمة الدولية في أخاطب الفاتيكان والدول الغربية بهذا الخصوص، و
  . للقانون الدولي"إسرائيل"، وانتهاك اإلسرائيلية واإلجراءاتالهاي لفضح النوايا 

  1/8/2011، عمان، الدستور
  

   ألف أسرة في قطاع غزة56 لـ سعوديةمساعدات غذائية  .46
 ألف عائلة 56 قافلة محملة بمساعدات غذائية إلعانة إنونروا أمس األحد ألقالت وكالة ا: ).اي.بي.يو(

العزيز إلغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع  اهللا بن عبد غزة في إطار حملة الملك عبدقطاع توجهت إلى 
 المساعدات تشمل المواد الغذائية األساسية كالطحين واألرز والسكر إن بيان للوكالة ، وقالالمحاصر

 من عائالت الالجئين الفلسطينيين  ستخصص لدعم األكثر عوزاًأنها إلى وأشارت. والزيت والبقول
  .المسجلين في برنامج شبكة األمان االجتماعي التابع للوكالة بمناطق عملياتها الخمس في غزة

  1/8/2011يج، الشارقة، الخل
  

   معتمراً فلسطينياً من غزة888طائرات مصرية تنقل  .47
 معتمراً فلسطينياً من أهالي غزة، نقلتهم خمس طائرات 888غادر القاهرة، أمس األحد، : ).أ.ب.د(

مصرية إلى جدة، ألداء مناسك العمرة خالل شهر رمضان، في إطار الجسر الجوي لنقل المعتمرين 
وذكر حسين مسعود، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران . بعد عبورهم منفذ رفح البريالفلسطينيين 

  . آالف معتمر10أن الشركة ستواصل نقل معتمري غزة طوال شهر رمضان ويصل عددهم إلى نحو 
  1/8/2011الخليج، الشارقة، 

                                                                                                                      
  متضامنًا  35إلى غزة برفقة " 4 االبتساماتأميال من "وصول قافلة  .48

إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح       ) 7-31(مساء األحد   " 4أميال من االبتسامات    "وصلت قافلة   : غزة
إن " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت مصادر أمنية في معبر رفح لمراسل        . البري وسط استقبال رسمي   

دة في القطـاع، وسـيارات       حافالت تحمل مساعدات ومستلزمات طبية، أدوية مفقو       8من   القافلة المكونة 
 متضامنًا دخلوا   35وذكرت المصادر أن     . إسعاف، وكذلك الحافالت الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة      
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الخاص باألطفال حديثي الـوالدة     " " G19مع القافلة التي تحمل أيضا كميات من حليب األطفال الدوائي           
  . ، خاصة أن القطاع يعاني نقصا حادا فيه"الخدج"

  31/7/2011، لمركز الفلسطيني لإلعالم  ا
  

  بوصول الثورات إلى األردن" كارثي"قلق إسرائيلي من سيناريو  .49
  عدنان أبو عامر

تشير تقديرات سياسية وأمنية إقليمية إلى أن اشتعال الساحة السياسية األردنية أصبح مسألة وقت ال أكثر،                
سالمية ستجد نفسها أمام خيار وحيد ال مهرب        بغض النظر عن نتائج األحداث السورية، ألن الحركات اإل        

ال بد من عمان، وإن طال السفر، حيث يمكن اإلشارة إلى مالمح وخطوط سيناريو مـا بـات                  : منه وهو 
  : ، على النحو التالي"الزلزال األردني"يعرف بـ

ا يتقـدم    التوقيت األكثر احتماالً لحركة الصفائح األردنية سـيكون أيلـول سـبتمبر القـادم، عنـدم                -1
الفلسطينيون بطلب االعتراف بالدولة في األمم المتحدة، وتقوم واشنطن وحلفاؤها بعرقلته، األمـر الـذي               

  . سيقود إلى تصعيد حالة الغليان والغضب العارم في الضفة الغربية واألردن
إذكاء وقـود    رد الفعل اإلسرائيلي االنتقامي واألمريكي االنتقامي إزاء الطلب الفلسطيني سيؤدي إلى             -2

  . نيران الغضب الشعبي
 اهتمام الحركات اإلسالمية الشرق أوسطية، سيركز بقدر أكبر على ملف الخطر اإلسـرائيلي، ممـا                -3

  : سيؤدي بالضرورة ليس إلى تخفيف ضغطها على دمشق، بل إلى المزيد من النتائج، من أبرزها
 إلى سوريا باتجاه األردن والضفة الغربية وقطاع         انتقال المزيد من العناصر الجهادية التي تم تسريبها        - أ

  ). إسرائيل(غزة طلباً للعمل ضد 
 سعي الحركات اإلسالمية لدعم كل من يقف إلى جانب المقاومة من أجل فلسطين، وسـيكون فـي                  - ب

  . في المنطقة) إسرائيل(مقدمة الداعم عدد ال بأس به من خصوم 
 بزيارة واشنطن مؤخراً، والتقى مع جميع قادة اإلدارة مـن وزارة            واستباقاً لذلك، فقد قام الملك األردني     

الخارجية والبنتاغون ومجلس األمن القومي، واستمع منهم لتوقعاتهم الصعبة حول ما يوشك أن يحدث في               
مملكته، وطبقاً لتقارير االستخبارات والتحليالت التي تم إعدادها، فإن ما يحصل في سـوريا يخـشى أن                 

  :  للمملكة، جارتها الجنوبية، لسببين أساسيينينتقل قريباً
وجود عالقات متينة ووثيقة بين الثوار السوريين والقبائل القاطنة في األردن، بحيث إن قسماً كبيـراً                . 1

من مصادر المال والسالح الخاصة بهم تأتي من المدن األردنية الكبرى، حيث أكد األمريكيـون رؤيـة                 
تحسباً لحدث مشابه في األردن، بما في ذلك تخزين سالح ومـواد            " شاد داخلي احت"بوادر أولية لما أسموه     

  . ناسفة
الدور المتزايد لإلخوان المسلمين في األحداث السورية، والرؤية السياسية الدينية، بأن جماعتهم ليست             . 2

السوريين إذا ما   سورية محلية، لكنها عالمية تعمل في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، ما قد يدفع باإلخوان               
  . نجحوا في ثورتهم، لمساعدة إخوانهم في األردن رداً لجميلهم في سوريا

، ألنه لو كانت الرؤية األمريكية قابلة       "إسرائيل"هذا السيناريو على    " كارثية"وحذرت أوساط إسرائيلية من     
  :  ملفات أساسية3للتحقق، فستحمل تداعيات كبيرة عليها، في 

   عالنية لمساعدة عبد اهللا، وتتدخل إلنقاذ كرسيه؟ هل ستهب سراً أو. 1
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  ؟ 48هل سيمتد التمرد األردني للفلسطينيين في الضفة الغربية وعرب . 2
هل أن االستعدادات للتعامل مع حاالت تتمثل في تظاهرات جماعية حاشدة، أجراها الجيش الصهيوني              . 3

 وضعت في االعتبار تطورات محتملة مـن هـذا          في األسابيع األخيرة والكيانات االستخباراتية األخرى،     
  النوع؟ 

  : وقد نصحت واشنطن صناع القرار األردني للقيام بتدابير فورية تشمل
 عدم انتظار تظاهرات واضطرابات مماثلة، سيضطر الملك لتفريقها باستخدام الذخيرة الحية، واستباق             -

  . العالج على الضربة من خالل سلسلة من اإلصالحات السياسية
 انتقال فوري لنظام متعدد األحزاب في األردن، وتشكيل نظام متعدد األحزاب تكون الصالحيات فيـه                -

لدى برلمان يعين الحكومة، بحيث يكون للملك تأثير صغير جداً على هذه المسيرة، ما يعني اضـطراره                 
  . للتنازل عن جزء من صالحياته

المقسمة اليوم بصورة تضمن أن يدخل البرلمان أقل عدد          إعادة توزيع مناطق االنتخابات في المملكة،        -
من األعضاء الذين يمثلون اإلخوان المسلمين والفلسطينيين، واقتراح مناطق انتخاب جديدة تزيد من عدد              

  . ممثلي الفلسطينيين في البرلمان والمؤسسات السياسية
ط انضمام األردن لـه، ورغـم رده         تقديم رد نهائي سريع لمجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بشرو          -

باإليجاب على اقتراح انضمامه، لكن المفاوضات ما زالت قائمة بحالة من الخمول، مـع العلـم أن دول                  
المجلس تحرص أن تتدخل قوات أردنية كبيرة في تأمين الحدود واألمن الداخلي إلماراتهـا، فـي حـين                  

ي حال حدوث تهديد داخلي على األسرة       يحرص عاهل األردن على ضمان مظلة عسكرية من المجلس ف         
  .المالكة، كما فعلت السعودية ودول الخليج حين دخلت قواتها للبحرين

  30/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  هل هناك استراتيجية فلسطينية جديدة؟ .50
  خالد الحروب.د

لفلسطينية فـي ظـل     خيارات لتحقيق االستراتيجية ا   : نحو استراتيجيات جديدة للتحرر الوطني الفلسطيني     "
، هذا هو عنوان الوثيقة المطولة التي أصدرتها مجموعة التفكير االسـتراتيجي         "انهيار المفاوضات الثنائية  

وتأتي هذه  . الفلسطيني في رام اهللا وغزة األسبوع الماضي بهدف دعم تأسيس استراتيجية فلسطينية جديدة            
واجه الفلسطينيين في المرحلة الراهنة فـي وقـت       الوثيقة التي تستعرض السيناريوهات والخيارات التي ت      

مفصلي وعشية عزم القيادة الفلسطينية التوجه لألمم المتحدة في سبتمبر القادم لطلب قبول فلسطين عضواً               
ومجموعة التفكيـر االسـتراتيجي الفلـسطيني       . األميركي المتوقع " الفيتو"في المنظمة األممية على رغم      
العضوية وثابتة، بل تشكلت ممن تردد على ثالث ورش عمل نظمت خالل            ليست منظمة أو هيئة محددة      

العام الماضي في أريحا، وغزة وإسطنبول، وبدعم من مؤسسة أكسفورد لألبحاث وهي منظمة بحثية غير               
وأهمية هذه المجموعة، ومن حضر ورش      . حكومية متخصصة في شؤون الصراعات والسالم في العالم       

" فـتح "لتمثيل إذ تواجدت قيادات من مختلف القوى الفلسطينية وفـي مقـدمتها             العمل، تأتي من شمولية ا    
والوثيقة التـي أعلـن     . إضافة إلى عدد كبير من المستقلين سواء من داخل فلسطين أو الشتات           " حماس"و

  .عنها هي خالصة نقاشات ورش العمل الثالث
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في ورش عمل سابقة وأصدرت وثيقة      قبل أكثر من سنتين كانت مجموعة التفكير االستراتيجي قد التقت           
وقد لقيـت تلـك     ". خيارات الفلسطينيين إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي    : استعادة زمام المبادرة  "مهمة بعنوان   

الوثيقة اهتماماً الفتاً للنظر من قبل دوائر صناع القرار سواء الفلسطينية أو اإلسرائيلية أو الغربية، وقـد                 
وأهم ما فـي    . بكونها تشكل زلزاالً في حقل التفكير الفلسطيني السياسي       آنذاك  " هآرتس"وصفتها صحيفة   

الوثيقتين يكمن حقيقة في التأمل بعيد النظر في الحاضر الفلسطيني السياسي ومآالت المستقبل بعيداً عـن                
 والوثيقة الجديدة التي بين أيدينا ال تتبنى خيـاراً        . ضغط اللحظة الراهنة ومن منطلق استشرافي مستقبلي      

محدداً أو مجموعة من الخيارات مرتبة بحسب األهمية ذلك أن االتفاق على ذلك ضمن مجموعة تفكيـر                 
ولهذا فإن ما تقدمه يندرج تحت عنوان       . مسيسة وذات خلفيات إيديولوجية وحزبية مختلفة لن يكون متاحاً        

  . ها لعمل مستقبليالعصف الذهني واستعراض سيناريوهات الحد األدنى، وتتقدم نحو آفاق متوافق علي
، "المتطلبـات االسـتراتيجية   "ويأتي ما تطرحه وثيقة االستراتيجيات الجديدة تحت عناوين الفتـة مثـل             

النقـاش  "، و "الخيـارات االسـتراتيجية   "، و "األهـداف االسـتراتيجية   "، و "السيناريوهات االستراتيجية "و
الـسياق  "، و "السلطة االسـتراتيجية  "ثل  ، وهذا العنوان األخير يشمل عناوين فرعية أخرى م        "االستراتيجي
التـأثير علـى الـرأي العـام        "، و "الخطـاب االسـتراتيجي   "، و "المقاومة االستراتيجية "، و "االستراتيجي
  ".أجندة العمل القادم"، و"المسار االستراتيجي ومعايير التقييم"، و"اإلسرائيلي

التفكيـر  : طنية فلسطينية قادمـة همـا     وتشترط الوثيقة وجود متطلبين أساسيين لنجاح أي استراتيجية و        
ثم تشرح أن هذه األخيرة، الوحدة االستراتيجية، ال تعني         . االستراتيجي بعيد األمد، والوحدة االستراتيجية    

التوافق التام بين شرائح الطيف السياسي الفلسطيني على برنامج وأهداف متطابقة، فقد يكون ذلك غيـر                
ن، ومن الواجب، التوافق على رؤية استراتيجية عامة تضمن عدم          ولكن في ذات الوقت من الممك     . ممكن

  .السقوط في شرك االنقسام العمودي الذي شهدته الساحة الفلسطينية في السنوات الخمس الماضية
اسـتعادة زمـام    "وتبني الوثيقة المسارات وخيارات العمل التي تطرحها على ما أنتجته الوثيقة األولـى              

والسيناريوهات . هات مقبولة وسيناريوهات غير مقبولة من قبل معظم الفلسطينيين        ، من سيناريو  "المبادرة
 عاصمتها القدس، مع تسوية   1967ـ دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام         1: المقبولة هي ما يلي   

حدة  ـ دولة وا 3.  ـ دولة واحدة ثنائية القومية 2. عادلة تنجز حقوق الفلسطينيين في العودة والتعويض
 ـ اتحاد كونفيـدرالي بـين األردن ودولـة     4. ديمقراطية تعامل جميع المواطنين بمساواة أمام القانون

  .فلسطينية مستقلة
 ـ استمرار الوضع الراهن وما يتضمنه مـن   1: أما السيناريوهات المرفوضة من قبل الفلسطينيين فهي

ـ دولـة   2. رائيلي وتكريس االحتالل  مفاوضات مفتوحة ومتقطعة توفر غطاء لمواصلة االستيطان اإلس       
ــ فـصل أحـادي      3. فلسطينية بحدود مؤقتة ومحدودة السيادة تحت السيطرة الفعلية الدائمة إلسرائيل         

ـ أية أفكـار    4. الجانب من قبل إسرائيل يفرض حدوداً من طرف واحد وقيوداً على حركة الفلسطينيين            
  .و غيرها من الترتيبات المشابهةتتعلق بإلحاق غزة بمصر والضفة الغربية باألردن، أ

 عن طريق المفاوضات الثنائية تم إحباطه       1967وتشير الوثيقة إلى أن تحقيق سيناريو الدولة على حدود          
وتقول إن أي اسـتمرار لهـا   . من قبل إسرائيل على مدار عشرين عاماً من المفاوضات هي عمر أوسلو 

ماضية لن يخدم التحـرر الـوطني الفلـسطيني بـل           على ذات القواعد التي سارت عليها في السنوات ال        
ومـع اإلدراك بـأن     . سيكرس االحتالل ويعمقه ويعطي شرعية لوقائع احتاللية جديدة تفرضها إسرائيل         

تحقيق أي من السيناريوهات المقبولة للفلسطينيين ليس سهالً، وأنهم في نهاية المطاف ال يزالون الطرف               
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إحدى نقاط قوة الفلسطينيين تكمن في إصرارهم على رفض وإحباط          األضعف في معادلة الصراع، إال أن       
  .أي من السيناريوهات التي تريد إسرائيل فرضها عليهم

وتحت عنوان الخيارات أو المسارات االستراتيجية التي من الممكن تبنيهـا فلـسطينياً للوصـول إلـى                 
ة وتفترض عالقة تكاملية فيما بينها، إذ ال        السيناريوهات المقبولة من طرفهم تناقش الوثيقة المسارات التالي       

ـ العودة إلى المفاوضات ولكـن      1: يقصي أحدها اآلخر وال يعني تبني واحد منها اإلعراض عن غيره          
 ـ مضاعفة الدعم العربـي   3. ـ إعادة بناء الحركة الوطنية وتجديد النظام السياسي2. على أسس جديدة
 ـ حل الـسلطة   6.  ـ مقاربة القضايا وكيفيات الدفاع عنها 5. ة ـ المقاومة الذكي 4. واإلقليمي والدولي

وتتكامل هذه المسارات وتفترض في مسار تجديد النظام السياسي وإعـادة بنـاء             ). خطة ب (الفلسطينية  
الحركة الوطنية تنفيذ المتطلب األولي الخاص بالوحدة االستراتيجية الذي يوفر إمكانية العمل على تحقيق              

  .صفة إنجازيةعمل جماعي ذي 
ـ       من أفكار وطروحات وتوصيات يستحق أن يعكف عليـه صـناع            27ما تناقشه الوثيقة في صفحاتها ال

القرار الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو غزة ويتأملوه بعمق، ألنه ينطلق من رؤى فلسطينية انشدت                
  .نحو أفق استراتيجي بعيداً عن المماحكات الحزبية والفصائلية

  1/8/2011، ، ابوظبياالتحاد
  

  !بالسياسة؟» المناكفة«هل تستبدل : حماس .51
  عريب الرنتاوي

استقبلت حماس، بكثير من السخرية والتشكيك واالتهامية، موقفين هامين، صدرا عن السلطة الفلـسطينية              
ة العامة  إلى الجمعي " االعتراف بالدولة الفلسطينية  "األول، ويقضي بحمل ملف     : خالل األشهر القليلة الفائتة   

، وتمتد بامتـداد    "ربيع العرب " سلمية، تحاكي    -والثاني، ويدعو إلطالق انتفاضة شعبية      ...لألمم المتحدة 
" الغمـز "وفي الحالتين، تخطت مواقف حماس التشكيك بنوايا السلطة وجـديتها إلـى             ....األرض المحتلة 

  .الخيارين/ من جدوى الموقفين" اللمز"و
اس، لو أنها وضعت التوجه للجمعية العامة في سياق استراتيجية فلـسطينية            كنا سنتفهم تماماً مواقف حم    

كنا سنتفهم موقف الحركة لو أنها طالبت بعدم االكتفاء بالرهان على الجمعية العامة ومـا               ...شاملة وبديلة 
الحـرب  "فـي سـياق     " معركة االعتراف التكتيكية  "يمكن أن يصدر عنها من قرارات، وطالبت بوضع         

أما االكتفاء بالسخرية مـن هـذا       ...النتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني     " جيةاالستراتي
ـ   " المناكفـة "كما فعل الدكتور محمود الزهار، فهذا أمر لم نفهمه إال في سياق             " الهراء"التوجه، ووصفه ب

" برنامجها المقاوم "ترجم  ، سيما وأننا ال نعرف بالضبط ما الذي تفعله حماس هذه األيام، وكيف ت             "النكاية"و
ال أكثر وال أقل، وغالباً     " إدارة يومية لألحداث  "و" تصريف أعمال "نحن ال نرى أفعاالً بل      ...على األرض 

  .في شؤون حياتية يومية أو فصائلية، ليست في صلب المواجهة مع االحتالل
، فهذا  "أبو مازن "رت عن   ألن الدعوى لها صد   "  السلمية -االنتفاضات الشعبية   "وأن يجري الحط من قدر      

التي دكّـت عـروش     "  السلمية العربية  -االنتفاضات الشعبية   "أمر غير مفهوم أيضاً، خصوصاً في زمن        
الرئيس عباس، بمـا يمثـل      " عدم جدية "منصباً على   " االعتراض"فإن كان   ...الطغيان واالستبداد والفساد  

 السلمية، ولترفع هذه الراية في وجه الجدران        -ة  ومن يمثل، فلتُمسك حماس بالراية، راية المقاومة الشعبي       
، انتفاضة األطفال والحجارة، ولتَمتحن صدقية عباس       1987واالستيطان والحواجز، ولتُعد إنتاج انتفاضة      
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لم ال يفعلها عباس؟،    : لم ال تفعلها فتح؟، والتساؤل    : أما االكتفاء بالقول  ...وفياض وفتح والسلطة والمنظمة   
 الـسلمي   -الحراك الـشعبي    "لماذا تحجم حماس عن قيادة      : ئلة ويستنسخ تساؤالت أهمها   فإنه يستدرج أس  

لماذا ال تأخذ بيدها زمام المبادرة، وعندما تتـصدى لهـا الـسلطة،             ...في مواجهة االحتالل  " الفلسطيني
ويصدر الرئيس عباس أوامره بمطاردة المنتفضين والمحتجين، حينها ستسقط المـزاعم، ويتميـز غـثُّ               

  .لمواقف عن سمينهاا
، الذي تقف جماعة اإلخوان المسلمين في القلب من أحداثه ومعمعاته، ال تبدو مبررات              "ربيع العرب "في  

ثمة عشرات ألوف المعتقلين في سـوريا       ...، منطقية ومقبولة  "غضب الضفة "حماس لإلحجام عن إشعال     
نوناً في سـوريا، بينمـا عـضوية        عضوية الجماعة تستوجب اإلعدام قا    ...ومع ذلك فاالنتفاضة مستمرة   

حماس ال تستوجب أكثر من السجن لفترات قصيرة، في سجون السلطة أو إسرائيل، إن لم تكن مرتبطـة                  
في سوريا اإلخوان جزء من االنتفاضـة،       ...بالمشاركة في تخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية هنا أو هناك        

  . وال ما يحزنون سلمية،-وفي الضفة الغربية ال انتفاضة وال ثورة شعبية 
إن كانت أشكال النضال المقترحة، والتي نشارك حماس اعتقادها بأن السلطة غير جـادة فـي ممارسـة       

ـ   -الكثير منها، بما فيها إشعال انتفاضة شعبية         أقول ان كانـت    ...الرئيس عباس " دعوة" سلمية استجابة ل
ير مقنعة لحماس، وال تزيد عـن كونهـا         أشكال النضال هذه، سياسيا وجماهيرياً ودبلوماسياً وحقوقياً، غ       

، فما الـذي    "الرصاص المصبوب "وإن كانت المقاومة بخياراتها المسلحة معطلة موضوعياً منذ         "...هراء"
هل يتعين على   ...يتعين على الشعب الفلسطيني فعله لكي يرفع كلفة االحتالل، ويعجل في رحيل المحتلين            

حماس جاهزيتها وجاهزية القطاع الستئناف العمليات العسكرية       الشعب الفلسطيني أن يتنظر حتى تستكمل       
ربيـع  "أما من دروس مستوحاة من      ...متى سيحصل ذلك؟، وهل سيحصل فعالً؟     !...والمقاومة المسلحة ؟  

لماذا ال نشتق هـذه الـدروس ونعمـل         ...وطاقة المقاومة السلمية الجبارة للجماهير العريضة ؟      " العرب
لماذا ال نعلـق    ...يتعين انتظار جهوزية السلطة لخيار المقاومة الشعبية السلمية ؟        من قال أنه    ...بوحيها ؟ 

لماذا ال نضع الجميع، الـسلطة واالحـتالل، أمـام          ...؟" كذب السلطة وزيف ادعاءاتها   "الجرس ونفضح   
في ميدان التحرير وشارع بورقيبة ودرعـا وصـنعاء         " الكف"ألم يثبت بالملموس أن     ...المحك العملي ؟  

أين األكف الفلسطينية، ولماذا اإلصرار على شكل واحد معطّـل مـن            ...غازي، قد قاومت المخرز ؟    وبن
  .؟" الهراء"إما هو وإما ...أشكال المقاومة ؟

سياسة أو مـشروع سياسـة يمكـن اقتراحهـا علـى الـشعب              " النكايات"لسنا في الحقيقة نرى في هذه       
 عليه أن يتأمل حجم االنزعـاج اإلسـرائيلي مـن هـذه             من ال يريد التوجه لألمم المتحدة،     ...الفلسطيني

 سـلمية، عليـه أن      -من ال يريد الذهاب إلى مقاومة شعبية        ...الخطوة، ليرى ان كان موقفه صائباً أم ال       
يتأمل في حجم القلق اإلسرائيلي من مخاطر امتداد شرارة االنتفاضات الشعبية إلـى الـداخل أو عبـر                  

القلق وإمارات الذعر التي ارتسمت على وجه قادة تل أبيـب فـي إثـر             عليه أن يقرأ صفحات     ...الحدود
من ال يقوى على مقاومة إسرائيل اليوم، فعليـه مـشاغلتها مـن بـاب أضـعف      ...مسيرات حق العودة  

من ال يريد أن يفكر بكل هذا وذاك، ألن فتح أو رئيسها، طرحت هذه الـشعارات أو أشـارت                   ...اإليمان
والبقية "..ينهى عن خُلق ويأتي بمثله    "دة والمناقصة، فهو يقارف ذات الخطيئة، و      إليها، ولو من باب المزاي    

  .عندكم أعزائي القراء
  1/8/2011، الدستور، عمان
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  نموذج نهر البارد .52
  فداء عيتاني

ـ الفلسطيني إلفهام الفلسطينيين أن اإلجراءات المتخذة هي لمصلحتهم          اإليعاز إلى لجنة الحوار اللبناني    «
ـ       . »أخيراًأوالً و   من جدول أعمال مجلـس الـوزراء ليـوم          39هي إحدى العبارات التي ترد في البند ال

عـرض وزارة الداخليـة   «الثالثاء المقبل، الذي يرد تحت عنوان بريء وال يمكن معارضته، أال وهـو            
ـ               اتيال والبلديات موضوع تزايد عدد مخالفات البناء في الضاحية الجنوبية، وفي مخيمي برج البراجنة وش

طبعاً لـن   . »ومحيطهما، وطلب السماح بترميم األبنية المعرضة لالنهيار والمنشأة سابقاً بصورة مخالفة          
يتسنى للوزراء متابعة ما دبجه وزير الداخلية في هذا البند، فهم يثقون بأن هذا الوزير يتحلى بكل صفات                  

نذ لحظة توليه المسؤولية، وال تـزال،       وزير الدفاع السابق إلياس المر، وهم يثقون بحكمته التي ظهرت م          
أضف الى ذلك أنهم يشعرون بالضجر من ناحية من جدول األعمال، كما أنهم يشعرون بالحرج الـشديد                 
من الملف الفلسطيني لعدة أسباب، ربما أهمها أن معظمهم يوافق على تصفية وجـود الفلـسطينيين فـي                  

من وقف مخالفات البناء وتـرميم  . ى تذويب هويتهمالمخيمات، وعلى ترحيلهم الى دول لجوء غربية تتول     
أبنية في عنوان البند ال يبقى في النص إال منع إدخال مواد البناء لمنع االسـتفادة منهـا فـي العمليـات                
العسكرية، وال يبقى من الترميم إال منع البناء واإلنشاء وضبط الدخول والخروج من المخيمات للراجلين               

  .من تجربة نهر الباردواآلليات، واالستفادة 
هذا البند المقدم من وزارة الداخلية باالعتماد على رأي وزارة الدفاع، ويضم العديد من الشكاوى من كافة                 
القوى، من بلدية الغبيري ومن داخل المخيمات الفلسطينية، ال يشرح ما هي تجربة مخيم نهر البارد، وإن                 

قاتها، ال تعطي كثير أهمية لرأي مواطنيهـا، أو إلطالعهـم           كانت الحكومة اللبنانية الحالية، شأن كل ساب      
 3700 جنود لبنـانيين، وجـرح       210على ما صرفته من أموالهم، وزجها بأبنائهم، في معركة قتل فيها            

 الف إنسان فلـسطيني فـي   40، وجرى تدمير مخيم وفقدان »تنظيم فتح األسالم«جندي، وقتل مثلهم من     
 بالكامل، فما كانت تلك التجربة؟ ولم تكلـف وزارة الداخليـة وال الـدفاع               هذه البالد أرزاقهم ومنازلهم   

نفسيهما الشرح لمجلس الوزراء ما هي الخالصات والتجارب المستقاة من نهر البارد، ال في هـذا البنـد     
ولم تُفد بعدد الفلسطينيين المـشاركين فـي األعمـال          . المقدم من وزارة الداخلية، وال في أي مجال آخر        

بية ضد الجيش في المخيم المذكور مقابل نسبة المقاتلين العرب، ولم تطلع المجلس مـن أيـن أتـى        الحر
المقاتلون، ومن هم، ولماذا لم يحاكَم من اعتُقل منهم، وما هي الخالصات المتأتية من التحقيقات، ولمـاذا                 

الوجود العسكري لفتح   رفض العرض الذي قدمته قوى فلسطينية متعددة للدخول الى مخيم البارد وتصفية             
وما هي الفائدة من تكريس حصار جديد لكل المخيمات الفلسطينية اليـوم؟ ولمـاذا إغـالق                . اإلسالم فيه 

 مداخل فقط لكل مخيم، ومنع المباني في المخيمات التي          3المداخل الثانوية الى المخيمات، والحفاظ على       
إمكـان  «ي مخيم برج البراجنة، بـل ورد حرفيـاً     لم يرد أنها تمثّل خطراً على سالمة الطيران المدني ف         

، علماً أن مخيم البرج يقـع فـي مـنخفض،           »استخدامها ألغراض عسكرية ونقاط مراقبة ومراكز قتالية      
، تعد ساقطة نارياً من الطريـق العـام الرئيـسي    )خمس طبقات( متراً 20والمباني التي يقال إنها ترتفع    

  ).طريق المطار(
 الكثير مما يمكن أن يقال، من الدور األميركي، والطمـوح الرئاسـي، ومـستوى               في تجربة نهر البارد   

اإلجرام الذي مارسه البعض لتحقيق أغراض سياسية وطموحات شخـصية، وتعهـدات الـرئيس فـؤاد                
السنيورة والوزير الياس المر لألميركيين والغربيين، التي يجري اإليفاء بها اليوم حرفياً، تحـت سـتار                
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وفي تجربة نهر البارد ما يجب أن يقال عن الفخ الذي نُصب وُأطبق على مقـاتلين                . »هللاحكومة حزب ا  «
ظنوا أنهم سيواجهون العدو اإلسرائيلي، وتجمعوا لتجري إبادتهم في مخيم ُأخلي من السكان مع وعد رفع                

 الهيئـات   وفي تجربة نهر البارد ما يجب أن يقال عن فساد         . »العودة أكيدة «على كل لوحات اإلعالنات     
الراعية للفلسطينيين، لبنانية وغربية خاصة، وعن رواتب ونفقات تجاوزت بقيمتها كلفـة إعـادة بنـاء                

وفي تجربة نهر البارد ما يجب      . المخيم، بينما سكانه ال يزالون يعيشون الى اليوم في مستوعبات حديدية          
خيم من اإلسمنت أكثـر ممـا       أن يعلن عن دور المخيم في التجارة في محيطه، حيث كان يخرج من الم             

يدخله، وكان يبيع المناطق المحيطة به مواد البناء، فما هو حجم استفادة فتح اإلسالم من مواد البناء؟ وما                  
هي القوى التي يمكن أن تراها وزارة الداخلية اليوم مكان فتح اإلسالم في برج البراجنة، أو عين الحلوة                  

  أو شاتيال أو أي من المخيمات األخرى؟
 ألف الجئ فلسطيني مقيمين شـرعاً علـى أرض          400لكن لألسف فإن المطلوب عملياً هو مجرد خنق         

لبنان، والتضييق عليهم بغية تهجيرهم الى أي مكان، إال أرضهم، ومع ذلك نرفع شعار الحقوق المدنيـة                 
  .للشعب الفلسطيني

زير الداخلية، هي الخطـوة األهـم       تكرار تجربة نهر البارد يكون عملياً في ممارسات تشبه ما يقوم به و            
  .لتهيئة أرضية لفتح اإلسالم الجديدة

  .شكراً مروان شربل
  1/8/2011، االخبار، بيروت

  
  الغاز الذي قد يشعل الحرب .53

  بالل الحسن
. نشبت فجأة أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إثر اكتشاف حقول غاز في عرض البحـر         

في تحديد المساحة الخاصة بها، بينما يرى لبنان أن ما حددته إسرائيل لنفـسها          وتتصرف إسرائيل بحرية    
وبسرعة شديدة وصل الخالف إلى حد التوتر، وبـدأ حـديث اإلعـالم             . يتعدى على مساحة تخص لبنان    

. الغربي، قبل اللبناني، عن احتمال حدوث صدام عسكري بين الطرفين يمكن أن يتطور إلى حالة حـرب  
  .نشبت لن تكون مقتصرة على لبنان وإسرائيل وحدهماوهي حرب إذا 

، وهي كونـسورتيوم    »نوبل إنرجي «، ومن قبل شركة     2009االكتشاف اإلسرائيلي للغاز تم أواخر عام       
وقد تم حتى اآلن اكتشاف حقلين أطلـق علـى          . ومقر الشركة في الواليات المتحدة    .  إسرائيلي -أميركي  

 اسـم   2010، بينما أطلق على الحقل الثاني المكتشف عام         »تمار« اسم حقل    2009األول المكتشف عام    
وقد بدأت إسرائيل على الفور في أعمال الحفر داخل البحر الستخراج الغاز، ويتوقعـون              . »لفيتان«حقل  

  .»لفيتان« من حقل 2015 - 2014، وفي »تمار« من حقل 2012أن يتم بدء إنتاج الغاز عام 
ث دول هي لبنان وقبرص وإسرائيل، وال بد في هذه الحالة مـن ترسـيم               تقع منطقة إنتاج الغاز بين ثال     

حدود منطقة المياه ذات االستغالل االقتصادي الحصري لكل دولة، وهناك احتمال آخر حتى إذا تم تحديد                
  .مناطق االستغالل االقتصادي لكل دولة، وهو أن يكون الحقل المكتشف مشتركا بين دولتين

يم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص، ولكن ذلك لم يتم بين إسرائيل ولبنان لعدم              لقد تم في السابق ترس    
وقد تم قبل فترة    . وجود عالقات بينهما، ولذلك لم تتم مناقشة هذه المسألة بينهما إال في إطار لجان الهدنة              

الذي انعقد في   ) ي الدول - اإلسرائيلي   -اللبناني  (وجيزة مناقشة الموضوع في االجتماع العسكري الثالثي        
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، ومثل الجانب اللبناني فيه اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي، وقـدم عرضـا              7/3/2011الناقورة يوم   
لترسيم الحدود البحرية على شاكلة الخط األزرق البري الذي تم رسمه بإشراف األمم المتحدة بين لبنـان                 

نقل طلب لبنان هذا رسميا إلـى       ) اليونيفيل (وطلب اللواء شحيتلي من قائد قوات األمم المتحدة       . وإسرائيل
، ومن  »خط أزرق بحري  «األمم المتحدة للقيام بمهمة ترسيم خط أمني يتماشى مع الخطوط البحرية، أي             

ومن المهم المالحظة هنا أن األمم المتحدة رفضت طلـب لبنـان            . دون أي تفاوض بين لبنان وإسرائيل     
إسرائيل، وهذا ما أعلنه المنسق الخاص لألمين العام لدى لبنان          المساعدة على ترسيم الحدود البحرية مع       

، حتى أنه رفض الحـديث عمـا        21/7/2011مايكل ويليامز في ختام الجلسة المغلقة لمجلس األمن في          
بشكل أحادي وغيـر    «أشار إليه مندوب لبنان السفير نواف سالم في الجلسة نفسها، من أن إسرائيل تقوم               

وكان مساعد وزيرة الخارجيـة األميركيـة       . »مات داخل المياه اإلقليمية اللبنانية    مشروع بتثبيت خط عوا   
لشؤون الشرق األوسط السفير جيفري فيلتمان قال إن بالده ليست في هذا النزاع مـع لبنـان وال مـع                    

  .إسرائيل
طاقـة  وقال جبران باسيل وزير ال    . »قانون النفط «وبسبب هذا الوضع فإن لبنان يسعى اآلن إلى صياغة          

. إن لبنان قد رسم حدوده البحرية باالستناد إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحـار التـي وقـع عليهـا                   
  .»على إسرائيل أن توقع هذه االتفاقية وأن تلتزم بها، قبل أن تتحدث عن القوانين الدولية«: وأضاف

عروض لعقود استكـشاف نفـط      ، إطالق استدراج    2012بسبب هذا كله أعلن لبنان أنه ينوي بداية عام          
وبسبب هـذا   . وغاز، ال سيما جنوب منطقته االقتصادية الحصرية المجاورة إلسرائيل أو المتداخلة معها           

استعداد «كله أيضا بادرت إسرائيل فورا إلى التهديد العسكري، فأعلن عوزي النداو وزير البنى التحتية               
ولفت األنظار  . » التي تم اكتشافها في البحر المتوسط      إسرائيل الستخدام القوة من أجل حماية حقول الغاز       

إلى حـرب محتملـة بـين       .. األميركية توقعت بدورها أن يؤدي اكتشاف إسرائيل للغاز       » تايم«أن مجل   
  .إسرائيل ولبنان

نحذر إسرائيل من أي قرارات أحاديـة       «: وردا على هذه التهديدات أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان        
وضوع الحدود البحرية، وأؤكد استعداد لبنان للدفاع عن حقوقـه وثرواتـه بكـل الوسـائل     تتخذها في م  
نحـذر  «:  إسـرائيل، وقـال    26/7/2011ثم حذر حسن نصر اهللا أمين عام حزب اهللا يوم           . »المشروعة

عنـدما  «: وقـال . »اإلسرائيلي أن يمد يده إلى هذه المنطقة والقيام بأعمال تؤدي إلى سرقة ثروات لبنان             
. »عتبر الدولة اللبنانية مساحة ما أنها مياه إقليمية، ستتصرف المقاومة على أنها منطقة إقليميـة لبنانيـة                ت

منشآت إسرائيل ستتعرض للقصف، إذا ما تعرضت هي بالقصف         «وحذر نصر اهللا في تصريح آخر بأن        
  .»للمنشآت اللبنانية

ع حقول الغاز البحرية، ليست إال جـزءا مـن       اإلسرائيلية الجديدة، حول موضو    -هذه المواجهة اللبنانية    
. فهناك تاريخ طويل من نزاع المصالح والحدود بين إسـرائيل ولبنـان، يـشمل األرض والميـاه                . كل

، فالقوات اإلسرائيلية تحتل مزارع     2000فإسرائيل ال تزال تحتل أجزاء من لبنان رغم انسحابها منه عام            
من قرية الغجـر    ) الغربي(ناني، كما أنها تحتل الجزء اللبناني       شبعا ومرتفعات كفر شوبا في الجنوب اللب      

وفي ضوء ذلك يتعقد    ). 1967الجزء الشرقي تابع لسوريا ويقع في مرتفعات الجوالن المحتلة منذ عام            (
موضوع رسم الحدود البحرية، ذلك أن أي تغيير في تحديد الحدود البرية يعني إحداث تغيير مماثل فـي                  

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى استمرار االلتباس القائم حاليا حـول موقـع آبـار الغـاز                  الحدود البحرية،   
  .المكتشفة بالنسبة للبنان أو إلسرائيل
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أما بالنسبة ألطماع إسرائيل بمياه لبنان، وبخاصة مياه نهر الليطاني، فإن القصة هنا طويلة، تبدأ مع قيام                 
فقط نشير إلى المشروع األميركي الذي عـرض عـام   ومن أجل التذكير . دولة إسرائيل وتمتد حتى اآلن 

، والذي رسم خطة لتقاسم المياه بين إسرائيل ولبنان وسـوريا،           »مشروع جونستون «، وحمل اسم    1952
وأعطى إلسرائيل حصة ضخمة من المياه، بينما حرم لبنان من أية حصة، بحجة أن لبنان ليـست لديـه                   

وع رفض في حينه، فإن إسرائيل بقيت تتطلع إلى السيطرة          ومع أن هذا المشر   . مشاريع لتطوير الزراعة  
 كان هدف االجتياح الوصول إلـى نهـر         1978على مياه نهر الليطاني، ففي اجتياحها لجنوب لبنان عام          

، وأنشأت إسرائيل في تلك الفترة نفقا بطـول         »عملية الليطاني «الليطاني، حتى أن عملية االجتياح سميت       
وهم يتطلعون دائما إلى أن يكون نهر الليطاني هـو الحـدود            . اني إلى إسرائيل   كلم لسحب مياه الليط    17

  .الشمالية إلسرائيل، األمر الذي يعني تطلعهم الدائم الحتالل جنوب لبنان
لكل هذا ال بد من النظر إلى موضوع الغاز الذي برز اآلن، من ضـمن الرؤيـة اإلسـرائيلية الدائمـة                     

وها هي تتطلـع  . وهي تريد السيطرة على المياه. ءا أساسيا من األرض   لحدودها مع لبنان، فهي تريد جز     
وحين تتالقى هذه األمور الثالثـة تـصبح احتمـاالت          . إلى السيطرة على الغاز الكامن في أعماق البحر       

والحرب حين تندلع من لبنان ال تبقـى        . الحرب قائمة بشكل دائم، وتصبح اآلن قائمة بشكل أكثر احتماال         
  .ما، بل هي حرب تشمل المنطقة كلها، وهو األمر الذي يجب أن يتنبه له الجميعمحصورة بينه

  1/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مسرح خيمة نتنياهو .54
  يوسي فيرتر

يوم أمس مر أسبوعان على احتجاج الخيام، الذي غدا تسونامي اجتماعيا بمعايير لم نشهدها منذ عشرات                
ننا أن يتذكروا جادة روتشيلد من دون الخيمة المكتظة التي تزداد شبرا            ويتعذر على التل أببيين بي    . السنين

إنه الضم الزاحف في أبرز صوره، لكن هذه المرة من دون مـستوطنين ال              . وراء شبر في أعلى الجادة    
  .يسمعون بأزمة السكن إال في النشرات اإلخبارية في التلفزيون

كرمز للغنى، للترف وقلة الجهد، فإنـه فـي         » ل أبيب دولة ت «وإذا كانوا في الماضي يتحدثون بهزء عن        
في ختام الـصراع لـن تكـون        . قلب تل أبيب هذه نشأت دولة تمثل النقيض التام لترف األغنياء الجدد           

وهي ستسجل في التاريخ، كمدينة انطلق منهـا        . إسرائيل وحدها مختلفة، بل ان تل أبيب ستكون مختلفة        
في األسبوعين األخيرين تلقت درسا هاما فـي  . لسياسية لن تبقى كما هيكما أن الحلبة ا   . التغيير المبارك 

آالف الخطابات في الكنيست، اقتراحات حجب الثقة ومئات مشاريع القوانين، لم تفعل ما فعلـه               . التواضع
  .عدد من الشبان والشابات بعمل عفوي ولد من رحم الضائقة، اإلحباط والضجر

، ال يتجرأون علـى االقتـراب مـن         »اجتماعيون«طوال سنوات أنهم    فالساسة المنفوخون الذين زعموا     
وقد تم تهريب أحدهم في األسبوع الفائت عبر مطبخ         . الخيمة، خشية أن يطردوا منها بالعصي والحجارة      
  .المطعم الفاخر المحبب إلى قلبه في جادة روتشيلد
الخديعـة  .  الحـضور، منجـرة    عديمة التأثير، عديمة  : كما أن المعارضة البرلمانية ظهرت في عجزها      

  .لحظة الحقيقة حانت. األقنعة أسقطت. انكشفت
وأشار صحافيون حضروا المؤتمر الصحافي المشترك لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيـر الماليـة              
يوفال شتاينتس، ووزير اإلسكان أرييل أتياس يوم الثالثاء في ديوان رئاسة الحكومة، إلى مظاهر الخفـة                
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. مجرد قناع ، وضعه على وجهه فقـط للمناسـبة         . وكانت هذه خدعة  .  نتنياهو مع الموضوع   في تعاطي 
بين جدران ديوانـه    . ومثل ذلك الشخص الذي مر ليال قرب مقبرة وبدأ يصفر بصوت عال لتهدئة نفسه             

  .المنيعة، ال يبدي أيا من هذه المزايا
ومن . سب مباشر مع تدحرج االحتجاج العام     إنه يتعاظم بتنا  : على العكس . فالضغط في الديوان ال يتراجع    

دون ريب، فإن هذه هي األزمة الداخلية األشد التي يواجهها نتنياهو منذ توليه المنـصب قبـل عـامين                   
هـذه هـي    . لكن، هذه أيضا فرصة لمرة واحدة بالنسبة إليه إلعادة بدء واليته المخيبة لآلمـال             . ونصف

فالمفاوضات السياسية لن تستأنف    . جندة خسرتها منذ زمن   أ. فرصة حكومته الختراع جدول أعمال جديد     
لذلك إذا لم يكن هناك سالم، ولـن        . طالما يجلس نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة، وليس تحديدا بسببه         

تتحقق تسوية مرحلية، فعلى االقل ينبغي له أن يبذل محاولة حقيقية النتهاج عدالة اجتماعية، والعودة إلى                
  .قيم الماضي

. وسع نتنياهو أن يبرم صفقة مع رئيس الهستدروت عوفر عيني حتى من فـوق رأس وزيـر ماليتـه                  وب
وقـد قفـز    . وسبق له أن فعل ذلك في الميزانية األولى لحكومته، وإذا شعر بالحاجة، فسوف يفعلها ثانية              

نشقاق في  فمنذ اال . بتأخير، ولكن التأخير أفضل من عدم الركوب      . عيني أمس األول إلى عربة االحتجاج     
حزب العمل وانسحابه اإلجباري من االئتالف، خسر الكثير من قوته األسطورية كما أن تـأثيره علـى                 

  .وحاليا حانت له فرصة ذهبية الستعادة أمجاد. األوضاع تراجع
ويتساءلون في األروقة السياسية عما سيفعل نتنياهو على المدى القصير من أجل صرف األنظـار عـن                 

: وتطرح عدة أفكـار   . ايد اتساعا وأن يعيد لنفسه السيطرة على جدول األعمال اإلعالمي         االحتجاج المتز 
. مثال، بعد حوالي شهر من المقرر نشر تقرير اللجنة الحكومية التي فحصت االحتكـارات االقتـصادية               

ويفترض أن يحوي التقرير توصيات تمس بشكل واضح بكبار الرأسماليين مثل نوحي دنكنـر، اسـحق                
وينوي نتنياهو الوقوف في جبهة الصراع ضد الرأسماليين، كداوود فـي  .  إيالن بن دوف ورفاقهم    تشوبا،

ومن الجائز أن ال يقود هذا إلى تفكيك الخيام، لكن ذلك سيوفر لنتنياهو عدة نقاط لـدى                 . مواجهة جوليات 
  .قاطنيها

فإن الوقت حان إلعـادة     وبصرف النظر،   . وهناك سيناريو آخر يتحدثون عنه، وهو إعادة جلعاد شاليت        
وإذا بدأت القضية في التدحرج، فإن احتجاج الطبقة المتوسطة سينزل عن عناوين الـصحف              . هذا الشاب 

ولكن من يجرؤ على اتهام نتنياهو عندما يتخذ قرارا زعاميا ويجازف ويعيد إبننا جميعـا               . طوال أسابيع 
  إلى والديه؟

أيلول ويخلق مشكلة بيننا وبين الفلسطينيين، في الحلبـة         أن يستغل نتنياهو شهر     : وهناك احتمال معاكس  
. وتؤمن عضو الكنيست زهافا غالئون من ميرتس أنه سوف يختار هـذا الطريـق             . أو األمنية / السياسية

ال أستبعد البتة احتمال أن ينقل نتنياهو االحتجاج في أيلول من خيام روتشيلد إلـى خيـام                 «: وهي تقول 
  .» أمني-االقتصادي نحو نقاش سياسي -سيحاول حرف النقاش االجتماعيإنه . القوات االحتياطية

  هل سيشن الحرب؟ ويهاجم إيران؟÷ 
إنه سيسخن الجبهة، سيجند قـوات احتياطيـة ويخلـق حالـة هيـستيرية حـول                . الحرب أمر كبير  «} 

ـ         . سيحاول بث الذعر  . الفلسطينيين وبـديهي أن   . ةانظروا ماذا فعل مع القافلة البحرية ومع القافلة الجوي
  .»يفعل ذلك قبل دورة الجمعية العمومية

  أال تبالغين بعض الشيء؟÷ 
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هو يريد هدوءا في الجبهة الداخلية إذا أراد مصارعة الفلـسطينيين           . إنه لن يسمح لنفسه بجبهتين    . ال«} 
ـ     . وهو لن يخرج للحرب ألنه أكثر اتزانا وأكثر جبنا من أولمرت          . والعالم في أيلول   ن لكنـه يبحـث ع

اإلثارة، وسيفعل المستطاع لحرف النقاش عن الجانب االجتماعي، الذي يلزمه بحلـول، نحـو المكـان                
  .»التخويف وبث الذعر: المفضل لديه

  .وحتى طباعة المقالة لم يردنا رد فعل رئاسة الحكومة على أقوال غالئون
  صافرة إنذار

وفي طريقه لوزارته، اصـطدم     .  الكنيست خرج أحد الوزراء ظهر يوم االثنين من غرفة كتلة الليكود في          
رأيـت  «: قال. والحقا سئل الوزير عن مشاكله    . وواصل طريقه » نواجه مشاكل «: قال. الوزير بصحافي 
  .»إنهم ال يفهمون أن الناس تعاني في الحر، وهم ناخبونا. الخفة، االنقطاع

لم . اء الكتلة درسا في السياسة    لم يسمع الوزير القلق نظيره، وزير التعليم جدعون ساعر يلقي على أعض           
فـي العـشرين عامـا      «: كانت صافرة إنـذار   . تحو أقوال ساعر أي كلمة خفيفة أو منقطعة عن الميدان         

االجتماعي، كـان الليكـود     -األخيرة، في كل مرة دارت المعركة االنتخابية حول الموضوع االقتصادي         
: ، كـان الـشعار    1992في انتخابـات    . ز أمني كان الليكود يفو    -وكلما كان الموضوع سياسي     . يخسر

 دارت االنتخابات حول تلك العجوز في       1999العام  . »إسرائيل بانتظار رابين  «و» ضجرنا من الفاسدين  «
.  كان معركة انتخابية اجتماعية واضـحة      2006العام  . »كل شيء غارز  «: كان الشعار . ممر المستشفى 

ثمن التقليصات االقتصادية التي أنقذت االقتصاد من       ودفعنا نحن   . فاز عمير بيرتس بموضوع المتقاعدين    
  .»أزمة عميقة، لكنها أغضبت ناخبينا

 جرت االنتخابات علـى خلفيـة اتفاقيـات أوسـلو،           1996وبالمقابل، في العام    «: وواصل ساعر كالمه  
العـام  ذهبنا  .  جرت االنتخابات في أعقاب االنتفاضة الثانية      2003 و 2001العام  . والعمليات االنتححارية 

ثمـة  .  لالنتخابات على خلفية فشل خطة الفصل في غزة وإرهاب الصواريخ في الشمال والجنوب             2009
والسؤال هل نحن محقون أم ال هل عملنا لتحسين وضع الشعب أم ال،             . دورات، مرة هكذا ومرة العكس    

، للتودد إلـيهم،    نحن بحاجة إليجاد سبيل للحديث مع الناس      . السؤال هو كيف تبدو األمور    . سؤال هامشي 
هـذا نقـاش بـين      . حتى عندما تكون أسبابنا االقتصادية صحيحة، إذ ال يكفي الحديث مع الناس عاطفيا            

هـذه  . ونحن حاليا في خضم موجـة اجتماعيـة       . في هذه الظروف، ينبغي أيضا الحديث عاطفيا      . أجيال
فاالنتخابـات  . ر يجري اآلن  ولحسن حظنا أن األم   . أمواج مؤقتة لكنها تعبر عن أمر حقيقي في المجتمع        

  .»ولدينا ما يكفي من الوقت لمعالجة األمور وتحقيق نتائج. بعيدة
في اليوم السابق، في اجتماع وزراء الليكود، عرض عليه الوزير ميخائيـل            . أصغى نتنياهو لساعر جيدا   

ين عبـر   إيتان المسئول عن تحسين التواصل بين الحكومة والجمهور، فتح قنوات تحاور مـع المـواطن              
لكنه لم يتلق   . وأعد إيتان اقتراحا وأرسله لرئاسة الحكومة     . »اعرضوا اقتراحات «: قال نتنياهو . االنترنت

واضطر .  رسالة 600 ساعة، بين الثالثاء واألربعاء، تلقى       24وخالل  . فاتجه مستقال إلى الجمهور   . ردا
  .وسلم الباقي لرئاسة الحكومة. لحذف اثنتين منها، كانتا شتائم

خالفا للناطقين باسم نتنياهو، أو مبعوثيه في وسائل اإلعالم ممن حاولو صبغ االحتجاج بصبغة يسارية،               و
وقـال أن   . وأنها معادية إلسرائيل، يقول إيتان أنه التقى كثيرا من الليكوديين المشاركين في االحتجاجات            

 في التظاهرات، لكن األغلبيـة      صحيح أن اليسار يسيطر   . إننا نعاني : ناخبي الليكود يأتون ويقولون لي    «
. »إنها مشاكل لنا جميعا   . الحاسمة المشاركة في التظاهرات ليست حزبية والمشاكل ليست لليساريين فقط         
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اليوم . في هذا العهد، األمر سهل    . ينبغي فتح قنوات اتصال بين الخحكومة والجمهور      «وإيتان مقتنع بأنه    
مسموح لمن لديه مشكلة سكن     . لذلك فإنني أفهم كل محتج    . ونحن في وضع ال يثقون بنا فيه      . هناك قطيعة 
هناك أنـاس ليكوديـون     . هذا ليس مطلبا سياسيا، وإنما مطالبة بإصالح الوضع       ! بيبي إرحل : أن يصرخ 
  .»إرحل يا بيبي«: يصرخون
  مياه هائجة

لى نتائج  المحتوي ع » هآرتس«صباح يوم الثالثاء دخل أحدهم غرفة الحاخام عوفاديا يوسف حامال عدد            
ثمة استطالع هنا أعده بروفيـسور      «: وقيل للحاخام . استطالع فحص موقف الجمهور من احتجاج الخيام      

رفع الحاخام رأسه عن    . » مقعدا 13شاس تزيد قوتها من عشرة في االستطالع السابق إلى          . في الجامعة 
  .، وهز رأسه وعهاد إلى كتابه»حسنا«: كتابه وقال

في العامين األخيرين رئيس الحركة، إيلي يشاي، هو وزير الداخلية          . في شاس ومثير لالهتمام ما يجري     
والرجل الثاني، أرييل أتياس، هو وزير اإلسكان والبناء، المـسؤول          . المسئول عن لجان التخطيط والبناء    

ونتنياهو يلقي بذنب غالء المعيشة ووضع اإلسكان الكارثي على رأس هاتين           . عن دائرة أراضي إسرائيل   
  .فاإلصالحان اللذان يتفاخر بهما، ألعدا لهز أركان هاتين الوزارتين. وزارتينال

وهاكم تحديدا، شاس، المفترض أن تتلقى الجحيم من الجمهور، ترتفع في استطالعات الرأي ال أقل مـن                 
 ومنـذ .  مقعدا 27إلى  ) في االستطالع السابق  ( مقعدا   31ثالثة مقاعد، تأخذها من الليكود الذي يهبط من         

. كما لو أنهما أمس فقط دخـال الحكومـة        . نشوب أزمة السكن، فإن يشاي وأتياس يتصرفان كمعارضين       
ويوزع يشاي التهديدات باالستقالة، يقارن بين الحكومة وأكثر الرأسـماليين وحـشية، ويرجـو رئـيس                

نـه طـوال    كما أن أتياس يجري مقابالت صحفية ال تتوقف يقول فيها أ          . الكنيست تأجيل العطلة الصيفية   
وهو يحررهمـا مـن     . والشعب في إسرائيل يصدقهما   . عامين وهو يحذر نتنياهو من أزمة السكن المقبلة       

  .بنيامين نتنياهو: المسئولية ويوجه احتجاجه نحو عنوان واحد
بإشراف البروفيسور كميل فوكس ووجد أن الرضى عن نتنيـاهو الـذي   » هآرتس«وقد فحص استطالع   

ونتنياهو اآلن تحت   .  شهرين في أعقاب خطابه في الكونغرس، غاص إلى القعر         المس السماء قبل حوالي   
مـن  .  في المئة اعتراضـا    54 في المئة تأييدا و    32الخط اال؛مر لرئيس حكومة في منصبه، وينال فقط         

 لمعسكر  54 مقعدا مقابل    66: اليمين يحافظ على قوته   -ناحية أخرى، الليكود ال يتحطم، ومعسكر الليكود      
وحتى لو جرت االنتخابات اليوم، في ذروة االحتجاجات، فإن بوسع نتنيـاهو            .  العرب - الوسط   -اليسار

  .تشكيل الحكومة المقبلة
أما كتلة المعارضة الرئيسية، كديما، المفترض أن تكسب من احتجاج الطبقة الوسـطى ضـد حكومـة                 

 31مـن   ( باالستطالع السابق    نتنياهو، فليس أنها ال تكسب فقط بل هي تخسر أربعة مقاعد كاملة مقارنة            
فالجمهور يعاقب تسيبي ليفني ألنها في العامين ونصف األخيرين         ).  مقعدا في االستطالع الحالي    27إلى  

  .ال تتماثل مع أي موضوع اجتماعي، وإنما مع قضايا سياسية كثيرة األهمية، كالفلسطينيين وما شابه
 12 إلـى    6وته مقارنة باالستطالع السابق، مـن       وتنزلق مقاعد كديما إلى حزب العمل، الذي يضاعف ق        

 تسحق هرتسوغ، عمير    -ثالثة من بين المتنافسين الخمسة      . واالنتفاضة الشعبية تخدم حزب العمل    . مقعدا
ولكن بيرتس مرشـح مهـان ومجـروح،        .  يلعبون على الورقة االجتماعية    -بيرتس وشيلي يحيموفيتش    

أمـا يحيمـوفيتش فإنهـا معارضـة        . وده في الحكومة  وهرتسوغ شبه رسمي بعد سنوات طويله من وج       
وإذا كان خصومها في حزب العمل في الماضـي         . اجتماعية، اشتراكية ديمقراطية، على حدود الشيوعية     
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وسـيطرت  . قد اتهموها بأنها حزب العمل بقيادتها سيغدو إجتماعيا فإن البعد االجتماعي غـدا مركـزا              
وأن . ويحيموفيتش، تشعر حاليا أنها ركبت الحـصان      . اإلعالميالقضايا االجتماعية على جدول األعمال      

  .وهي تحيك لنفسها بزة. االحتجاجات تخدمها
. وضع النجمين المحتملين في االنتخابات المقبلة، أرييه درعي ويـائير لبيـد           » هآرتس«فحص استطالع   

د برئاسة درعـي     في المئة قالوا بأنهم واثقون من التصويت لحزب جدي         8. وضع درعي أفضل من لبيد    
تجربة الماضي في السياسة اإلسرائيلية ودراسة االستطالعات السابقة حول ميول          .  في المئة للبيد   5مقابل  

الناخبين تجاه األحزاب الجديدة، تشير إلى أنه في لحظة الحقيقة في صناديق االقتراع، ينال الحزب الجديد                
  .أصوات من قالوا عشية االنتخابات أنهم سيصوتون له

ومن تحليـل   .  مقاعد 9-8 مقاعد ودرعي    7- 6وهذا يعني أنه لو جرت االنتخابات اليوم فإن لبيد سينال           
 في المئـة    37 في المئة من ناخبي كديما، سيصوتون بالتأكيد للبيد فيما أن            12ميول التصويت يظهر أن     

  .يد في المئة من ناخبي حزب العمل سيصوتون للب8فقط . من ناخبي شاس سيصوتون لدرعي
وظاهريا يعمـل علـى إنـشاء       . والفارق بين درعي ولبيد هو أن األول غارق حاليا في السباق السياسي           

حزب جديد، لكن آماله أنه في اللحظة األخيرة سيزيح الحاخام عوفاديا إيلي يشاي ويتوجه مـرة أخـرى                  
هـذا  . »أحرنوتيديعوت  «وبالمقابل فإن لبيد يدير حملته من التلفزيون ومن صفحات          . على رأس شاس  

  .لطيف، مكيف، ولكن هذه ليست الزعامة
في الموضـوع الـسياسي     . هذه فرصته . إن انتفاضة الخيام والعربات يمكنها أن تكون لحظة ذهبية للبيد         

. كما أن العالقة بين العلمانيين والحريديم ال تبدو كورقة قوية في االنتخابات المقبلـة             . ليس لديه ما يقول   
علن اليوم خروجه عن الصحافة، وانتقاله إلى السياسة من خيمة االحتجاج في جـادة              ولنفترض أن لبيد سي   

أن يغدو مبعوثهم مقابل الحكومة وحامل      . وبوسعه أن يغدو زعيما لالحتجاج الشبابي في لحظة       . روتشيلد
 ليقفز  حان الوقت . »تمرد العبيد «وقد كتب مقالته عن     . أن يغدو لبيد اجتماعي   . بشارة اشتراكية ديمقراطية  

  .وهو كرسول شعبي يطلب لنفسه الحرية وليس السلطة. إلى المياه الهائجة
لبيد يخطط لخوض   . لكن هذا هو المطلوب   . تتطلب خصية فوالذية  . تتطلب جرأة كبيرة  . هذه مقامرة هائلة  

وإذا كانـت شـيلي     . كممثل الجيـل الـشاب    . كمرشح يبشر بالتغيير  . االنتخابات المقبلة كحزب احتجاج   
فيتش ستفوز برئاسة حزب العمل، فإنها يمكن أن تلبي مطامح الناخبين في كل هذه الميادين وتنتزع                يحميو

  .أرنا ماذا تساوي. اقفز يا لبيد. منه الخانات المأمولة
  29/7/2011هآرتس 
  1/8/2011، السفير، بيروت
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