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***  

  
شيء  نتنياهو غير صادق وتصريحاته عالقات عامة واللقاء مع بيريز ألغي ألنه لم يحصل على             : عباس .1

  منه
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين في أول رد له على ما نقل على لسان رئيس : علي الصالح - واشنطن

 الرئيس اعتبر، 1967نتنياهو حول قبوله المشروط باستئناف المفاوضات على أساس حدود عام 
إنه يتحدث عن .. الرجل غير صادق"إن : ، وقال"عالقات عامة ال أكثر"ذلك الفلسطيني محمود عباس، 

ن ينقل إلينا موقفا من نتنياهو، لكن ذلك شيمعون بيريز كان قد وعدنا بأ) الرئيس اإلسرائيلي(حوار، لكن 
  ."لم يحصل ولم يرسل لنا شيئا وألغي االجتماع في اللحظة األخيرة بناء على طلب من بيريز

وحول اللقاء الذي كان مقررا بينه وبين بيريز في العاصمة األردنية عمان يوم الخميس الماضي، قال أبو 
اتصل بنا بيريز ليقول لنا إن لدى نتنياهو ما يقوله ويريد ": "الشرق األوسط"مازن في تصريح مقتضب لـ

واتفقنا على اللقاء في عمان وتركت اجتماعات المجلس المركزي .. األمر ضروري جدا.. لقاء أبو مازن
وتوجهت إلى عمان استعدادا للقاء، لكني وأنا في منتصف الطريق اتصلوا بي وقالوا ) األسبوع الماضي(

فنتنياهو لم يعطه .. تماع، وعند االستفسار قالوا إنه ال يريد أن يفقد مصداقيته معكإن بيريز ألغى االج
  ."شيئا

أكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، أن موافقة من جهته 
ليا وتأتي في سياق نتنياهو على الصيغة األميركية الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ال قيمة لها عم

 أن الصيغة "صوت فلسطين"وذكر عبد ربه في حديث إلذاعة . ما وصفه باألالعيب والمناورات السياسية
األميركية التي عرضت على اللجنة الرباعية رفضتها بقية األطراف ألنها تتناقض مع الشرعية الدولية 

  .وال تصلح ألي مفاوضات
  3/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  عضوية اللمزيد من االعترافات للضغط على مجلس األمن وعدم اعتراضه طلب لطة تسعى الس .2
 اإلستراتيجيةوصف مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور :  راغدة درغام–نيويورك 

المزيد من االعترافات من الدول للضغط "الفلسطينية في األمم المتحدة بأنها قائمة على الحصول على 
تغيير وضع " إنوقال .  لدولة فلسطين"لس األمن وعدم اعتراضه طريقنا في شأن العضويةعلى مج

 تدخل أن العضوية المراقبة كدولة يفتح الطريق لها كدولة إلىفلسطين في األمم المتحدة من مراقب 
  . "كعضو كامل العضوية في كل وكاالت األمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

 إنوأضاف . "129 إلى دولة تعترف بفلسطين كدولة، وسيرتفع الرقم 123" إن "الحياة"وقال منصور لـ
نتيجته الضغط في مجلس « اعتراف ثلثي أعضاء األمم المتحدة بدولة فلسطين في الجمعية العامة إبراز
  ."األمن

  3/8/2011الحياة، لندن، 
  

  تمبر المقبلسب/  في أيلولشعث يؤكد عزم القيادة التوجه إلى األمم المتحدة .3
 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث عزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى األمم :رام اهللا

وأضاف .المتحدة في أيلول المقبل، وذلك لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين من قبل المؤسسة الدولية
ي رام اهللا، أن التوجه إلى األمم المتحدة خالل لقائه القناصل والسفراء المعتمدين لدى السلطة الوطنية ف

صار قرارا فلسطينيا عاما بعد إقراره من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وقيادة حركة 
وكشف شعث عن لقاء كان سيعقد بين الرئيس محمود عباس والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس  .فتح

  .غى اللقاء بدعوى أنه لم يتلق شيئا من نتنياهو ليقوله للرئيسبناء على طلب األخير، لكن بيرس عاد وأل
  2/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   شاملةإستراتيجيةالذهاب إلى األمم المتحدة يجب أن يكون جزءاً من : قبها .4

األمم المتحدة طالب الوزير األسير المهندس وصفي قبها بضرورة أن يكون خيار التوجه إلى : الضفة
جزءا من إستراتيجية شاملة تعبر عن رؤية مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وأال تكون هذه الخطوة 

ولفت إلى انه في حال لم تنفذ بنود المصالحة، فإن المجتمع الدولي سينظر  .خاضعة للمساومة أو االبتزاز
ي، كما سيعمل المتربصون بالقضية وعلى إلى القيادة الفلسطينية على أنها ال تمثل كل الشعب الفلسطين

رأسهم إسرائيل وأمريكا على استغالل هذه النقطة وجعلها مدخال إلجهاض أي جهد داعم للحقوق 
جاءت هذه التصريحات بعد زيارة محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان للوزير  .الفلسطينية

  .قبها وعدد من األسرى في سجن مجدو قبل يومين
  3/8/2011يل، عمان، السب

  
  المالية ا العربية بالوفاء بالتزاماتهالدولحكومة رام اهللا تطالب  .5

 برئاسة رئيس الوزراء ،أدان مجلس الوزراء بشدة خالل اجتماعه الذي عقد الثالثاء، في رام اهللا: رام اهللا
لنديا وأدت إلى  في مخيم قسالم فياض، الجريمة اإلسرائيلية التي ارتكبها جنود االحتالل فجر أمس

   .استشهاد شابين
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 المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه، إلى أنه ورغم صعوبة الوضع المالي، فقد قامت وأشار
الحكومة بدفع الراتب الكامل للموظفين عن الشهر الماضي، األمر الذي سيحد بدرجة كبيرة من قدرة 

وأعرب المجلس عن أمله بأن يقوم األشقاء . السلطة على الوفاء بالمستحقات األخرى المترتبة عليها
العرب بالوفاء بالتزاماتهم المالية لتغطية هذا العجز، إلنهاء األزمة القائمة للوفاء بكافة المستحقات 

  .المترتبة على السلطة الوطنية
  2/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  رسبتمب/  قبل أيلولغزةعباس سيزور : فراعنة .6

لقد ": "قدس برس" الكاتب واإلعالمي الفلسطيني حمادة فراعنة في تصريحات خاصة لـقال: عمان
سبتمبر المقبل، وأعتقد أنه / سمعت من الرئيس عباس أنه يعتزم زيارة قطاع غزة قبل موعد أيلول

خرى من يستطيع أن يفعل ذلك، حتى وإن لم يتم تقدم في ملف تشكيل الحكومة التي تم إيجاد ملفات أ
  ."ملفات المصالحة لتحقيق تقدم فيها بمعزل عن ملف الحكومة

 2/8/2011قدس برس، 
  

   تطبق خطة لضرب البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية"إسرائيل": مصادر أمنية في غزة .7
أن الجيش اإلسرائيلي يعمل وفق " الشرق األوسط"ذكرت مصادر أمنية فلسطينية لـ: صالح النعامي-غزة

حة لضرب البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر استغالل عمليات إطالق خطة واض
القذائف الصاروخية محلية الصنع التي تقوم بها مجموعات فلسطينية صغيرة على المستوطنات الواقعة 

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تستغل عمليات إطالق القذائف التي ال تسفر في . في جنوب إسرائيل
مراكز : الغالب عن إصابات لتنفيذ عمليات قصف ممنهج ضد نوعين رئيسيين من األهداف، وهما

التدريب التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، واستهداف األنفاق التي يزعم 
  .الجيش اإلسرائيلي أنها تستخدم في تهريب السالح والوسائل القتالية إلى قطاع غزة

عي األوساط اإلسرائيلية أن هناك مخاوف حقيقية من أن يكون الفلسطينيون قد حصلوا عبر األنفاق وتد
وشددت المصادر على أنه ال تكاد تتم عملية إطالق . على أسلحة تخل بالتوازن العسكري القائم حاليا

، مشيرة إلى أن قذيفة باتجاه إسرائيل من دون أن تتبع بقصف مواقع تدريب لكتائب القسام أو لألنفاق
الجيش اإلسرائيلي ال يستهدف في معظم األحيان المجموعات الصغيرة التي تنفذ عمليات إطالق القذائف، 

  .إال في حال ورود معلومات مسبقة ومحددة حول تحرك خاليا لتنفيذ عمليات إطالق صواريخ
  3/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  في القاهرة لبحث تطبيق بنود المصالحة األحد المقبل تلتقيان فتح وحماس :الرشق .8

تم االتفاق مع أنه قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي في حركة حماس  : أشرف الهور-غزة 
األخوة في حركة فتح على عقد لقاء بين وفدي حماس وفتح يوم األحد المقبل في القاهرة لمتابعة تطبيق 

  .'اتفاق المصالحة
 في لقاء القاهرة المقبل هي متابعة وتفعيل ملفات المصالحة األخرى وعدم وأشار إلى أن الفكرة الرئيسية

  .'أوسع من ذلك'تعطيلها بتعثر تشكيل الحكومة، الفتاً الى ان المصالحة 
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وذكر أنه سيتم التركيز في لقاء القاهرة على ملفات منظمة التحرير، والمعتقلين السياسيين، ومعالجة آثار 
  . الواردة في اتفاق المصالحةاالنقسام وباقي العناوين

وفي السياق وصف أحد أعضاء وفد فتح في حوارات المصالحة اللقاء المزمع عقده األحد بالهام، وقال 
  .انه سيتم خالله مناقشة كافة ملفات الخالف، وان الحركتين ستعمالن على تذليل العقبات

حت الحركتين في تجاوز نقاط الخالف وأشار أمين مقبول المسؤول الرفيع في حركة فتح انه في حال نج
والتوافق على اسم رئيس حكومة التوافق، سيتم عقد اجتماع بين كل من الرئيس الفلسطيني محمود 

  .عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
 3/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ر في المخيمات علي بركة يحذر من بعض الطروحات عن إجراءات جديدة لمنع االعما .9

حذر المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، اثر لقائه في مجدليون النائب بهية : صيدا
بعض الطروحات التي بدأنا نسمعها في لبنان عن اجراءات "الحريري يرافقه وفد من حماس، مما وصفه 

  .عمار في ظل منع التملك، مطالبا بأن يسمح للفلسطيني باإل"جديدة لمنع االعمار في المخيمات
اكدنا ان الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا اال سندا الى جانب لبنان الشقيق وليس لهم اطماع : وقال بركة

هم حريصون على امنه واستقراره ولهم حقوق وعليهم واجبات، وهم مستعدون للحوار . في هذا البلد
الجئين في لبنان من كل جوانبها السياسية الجاد مع الحكومة اللبنانية من اجل معالجة قضايا ال

واالجتماعية والقانونية واألمنية بما يحقق مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني وبما يدعم حق العودة 
  . ويرفض التوطين والتهجير

معاناة شعبنا الفلسطيني في لبنان نتيجة الحرمان والحصار ونتيجة تراجع خدمات "وذكر انه عرض 
وحذرنا من بعض الطروحات التي بدأنا نسمعها عن اجراءات جديدة لمنع االعمار في األونروا، 
وطالبنا بأن يسمح للفلسطيني باإلعمار في ظل منع التملك وكذلك باعادة اعمار بقية المخيمات . المخيمات

زعتر أو التي دمرت في الحرب األهلية اللبنانية او على ايدي العدو الصهيوني كمخيم النبطية أو تل ال
  .جسر الباشا او نهر البارد

ان حركة حماس متمسكة بانجاح المصالحة الفلسطينية، وهناك حوار جديد بعد ايام استكماال "واكد بركة 
  .للحوار السابق بين فتح وحماس لتطبيق بقية اتفاق المصالحة

 3/8/2011المستقبل، بيروت، 
  

  لدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الى االعتراف بااللبنانيةعلي فيصل يدعو الدولة  .10
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطيني علي فيصل، الدولة اللبنانية إلى 

االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كخطوة تشكل دعماً لنضال الشعب الفلسطيني "
حق العمل يساوي الحق "تحت شعار  ".ين إلى ديارهممن أجل انتزاع حقوقه الوطنية في عودة الالجئ

مؤتمره الثاني، يومي األحد واإلثنين الماضيين، " التجمع الديموقراطي للمهنيين الفلسطينيين"، عقد "بالحياة
في قاعة مركز توفيق طبارة، وشارك فيه حشد من ممثلي التجمعات والهيئات المهنية الفلسطينية 

  . واللبنانية
  3/8/2011يروت، السفير، ب
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   بحملة العالقات العامة نتنياهوتصريحاتشعث يصف  .11

نبيل شـعث عـشرات     . د" فتح" أبلغ عضو اللجنة المركزية لحركة       : محمد إبراهيم والوكاالت   -رام اهللا   
  .الدول أن الرجعة عن قرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى األمم المتحدة في سبتمبر المقبل

ينيين يرفضون العرض االسرائيلي دون أن يقترن ذلك بوقف تام لالستيطان خاصة            وقال شعث إن الفلسط   
  .في القدس، معتبراً أن هذا العرض عالقات عامة وخداع

وأضاف أن التفاوض مع استمرار االستيطان يعني استغفال للفلسطينيين والعالم على السواء، مؤكـداً أن               
عاماً بعد إقراره من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والـسلطة          التوجه لألمم المتحدة صار قراراً فلسطينياً       

  ".فتح"الوطنية وقيادة حركة 
  3/8/2011البيان، دبي، 

  
  "مخالف للبيان الوزاري"منع البناء في مخيمات لبنان : رأفت مرة .12

نانيـة  اليوم الثالثاء، الحكومـة اللب    ,طالب رأفت مرة مسؤول العالقات اللبنانية في حركة حماس        : بيروت
، عن جدول أعمـال     "منع البناء في المخيمات الفلسطينية في لبنان وإغالق مداخل المخيمات         "بسحب بند   

  ).3/8(مجلس الوزراء في جلسته المقررة يوم غد األربعاء 
إن هذا البند يتناقض مع المصالح الفلسطينية اللبنانية المشتركة،         : "وقال مرة، في تصريح صحفي مكتوب     

  ".ما جاء في البيان الوزاري حول تسهيل حياة الالجئين ومنحهم حقوقهم اإلنسانية واالجتماعيةومخالف ل
سيؤدي إلى توترات اجتماعية ليس من مـصلحة        "وأشار مسؤول العالقات اللبنانية إلى أن بحث هذا البند          

شامل وعقالنـي منفـتح     تكليف الوزراء المختصين للبدء بحوار      "، داعيا في الوقت ذاته إلى       "أحد إشعالها 
  ".حول القضايا والعناوين المشتركة التي تهم الفلسطينيين واللبنانيين

المشكلة الصحية كبرت في    "وقال ياسر عزام مسؤول مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس بلبنان، إن             
% 100 المخيمات أكثر مما سبق ألن أونروا كانت تغطي الوضع الصحي بنسبة عالية وصلت أحيانا إلى              

ولكن في اتفاق أوسلو تحول الموضوع إلى رعاية الفلسطينيين داخل فلسطين، ومحاولة تلزيم الالجئـين               
الفلسطينيين إما إلى السلطة، أو إلى الدول التي هم فيها، أدى إلى أن تخفض أونروا كل التقديمات، ومنها                  

  ".التقديمات الصحية
. في المستشفيات حتى لو جاؤوا في حـاالت طارئـة         عدم استقبال أناس    "ولفت إلى مخاطر صحية مثل      
ـ     من كامل نفقات العالج، وكل معمر فوق الستين مصاب بالسرطان ال           % 30كذلك توقفت التغطية عند ال

  ".يعالجونه
حيث انفجر الموضوع الصحي بطريقة سـيئة       "ووصف هذه الوقائع بالمؤسفة والمعيبة منذ خمسة أشهر         

فقـط مـن    % 10تنا برفع التغطية الصحية، مشيرا إلى أن أونروا بزيادة          ألن أونروا لم ترد على مطالب     
فلماذا لم ترفع التغطيـة قبـل وقـوع         %. 50مع وعد الرفع إلى     % 40نفقات العالج ليصل الغطاء إلى      
  ".األحداث طالما كان ذلك ممكنا؟

  2/8/2011وكالة قدس نت، 
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   استئناف المفاوضات لقاء بين عباس وبيريز لبحثبترتيب تُقر رسميا فتح .13
، نبيل شعث، صحة األنباء التي تحدثت عن لقاء كـان           "فتح"أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة       :رام اهللا 

مقررا عقده بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الكيان الصهيوني شـمعون بيريـز، فـي مـسعى      
ية الستصدار قـرار اعتـراف أممـي        التحركات الفلسطين " احتواء"الستئناف المفاوضات بين الجانبين و    

  .بالدولة الفلسطينية المستقلة
وقال شعث في تصريحات خالل لقائه القناصل والسفراء الدبلوماسيين المعتمدين في رام اهللا اليوم الثالثاء               

إن لقاء كان سيعقد بين عباس وبيريز بناء علـى طلـب            : "الرسمية" فتح"، نشرتها وسائل إعالم     )2-8(
بنيامين " اإلسرائيلي"ذي عاد فيما بعد وألغى اللقاء، بدعوى أنه لم يتلقَ شيًئا من رئيس الوزراء               األخير ال 

  .، على حد قوله"نتنياهو ليقوله للرئيس
 2/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "لجنة المتابعة العليا" بـاعترافهاحماس تسحب  .14

القـوى الوطنيـة    "د أي إطار تحت مسمى لجنة       على عدم وجو  " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية     
ـًا عليه من الكل الفلسطيني، مشددة على أنها غير مشاركة وال تعترف بأي إطار بهذا               " واإلسالمية متوافق

  .المسمى، وداعية في ذات الوقت كل المعنيين لعدم التعاطي مع هذا اإلطار
 مشاورات سابقة بين الفصائل الفلـسطينية       إنه جرت ) 8-2(وقال بيان صادر عن الحركة اليوم الثالثاء        

وتم وضع ضوابط وشـروط لتفعيـل هـذا         " لجنة القوى الوطنية واإلسالمية   "لتفعيل لجنة المتابعة العليا     
اإلطار، ولكن بعض الفصائل والشخصيات أصرت على عدم االستجابة لهذه الشروط في الضفة الغربية              

  .وقطاع غزة
وتـدعو  "صرار فإن حماس تؤكد عدم اعترافها بأي إطار بهذا المسمى،    وأضافت الحركة أنه إزاء هذا اإل     

  ".كل المعنيين في الفضائل والحكومة لعدم التعاطي مع هكذا إطار ما لم يتم التوافق عليه
  2/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سياسة فياض تدعم األغنياء وتهمش الفقراء: رمزي رباح .15

المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمـزي ربـاح بـشدة            انتقد عضو    :الضفة الغربية 
سياسية الحكومة برام اهللا  االقتصادية واالجتماعية ألنها تصب لصالح الرأسمال الوطني واألغنياء وتزيد              

  .الضغط على الفئات المهمشة من عمال وفالحين وكادحين وموظفين وفقراء
طر الديمقراطية بأهمية التحرك الشعبي لتصحيح هذا المسار، من أجـل           وطالب رباح الحركة النقابية واأل    

بنية اقتصادية مستقلة وإتباع سياسة تنموية مدروسة تكفل تفعيل القـوانين الخاصـة بمـساعدة الفقـراء                 
  . والكادحين

  2/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "عملية إيتمار"ا بتنفيذ الجبهة الشعبية من عورتب اًمحكمة االحتالل تدين عضو .16
من قرية عورتا في الضفة )  عاما18ً( أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم الشاب حكيم عواد :رام اهللا

  .الغربية بقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة تسكن في مستوطنة ايتمار قبل خمسة شهور
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ولشاب آخر، يدعى أمجد عواد، لم مساء اليوم أن الشاب أقر بالتهم الموجهة له " يديعوت"وذكر موقع 
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها حول العقوبة خالل الشهر .  تصدر المحكمة قرارها بحقه بعد

  .المقبل
وكان جهاز الشاباك اعتقل كال من أمجد وحكيم عوادوهما طالبان، كانا متماثالن مع الجبهة الشعبية 

شير إلى أن العملية نفذت بتوجيه من الشعبية، وإنما الحديث لتحرير فلسطين، إال أنه لم يكن هناك ما ي
  .عن تنظيم محلي بمبادرتهما الشخصية

  3/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  يلولأ/سبتمبر لتعبئة جنود االحتياط في مواجهة تظاهرات تضطر قد "اسرائيل": موفاز .17
الكنيست االسرائيلي شـاوول موفـاز      قال رئيس لجنة العالقات الخارجية والدفاع في        :  ا ف ب   -القدس  

عنـد تقـديم    ) سبتمبر(الثالثاء ان اسرائيل قد تضطر الى تعبئة جنود االحتياط لمواجهة تظاهرات ايلول             
  .طلب انضمام دولة فلسطين في االمم المتحدة

ـ           ' ان   قالو ذا الجيش االسرائيلي يأخذ في االعتبار سيناريوهات مختلفة للتظاهرات الفلسطينية ويتحضر له
  .'االحتمال

  3/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  يجب شن عملية عسكرية واسعة ضد غزة: سرائيلياالوزير األمن الداخلي  .18
شن عملية عسكرية واسعة    " إسرائيل"قال وزير األمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش أنه يجب على          : غزة

وجاءت تـصريحات   . الصاروخية منه النطاق ضد قطاع غزة رداً على استمرار عمليات إطالق القذائف           
أهارونوفيتش خالل زيارته لمدينة بئر السبع أمس الثالثاء بعد يوم من إصابة مـستوطنة إثـر سـقوط                  

كما أبدى الوزير اإلسرائيلي دعمه لالحتجاجات االجتماعية في        . صاروخ أطلق من غزة بساحل عسقالن     
م الحلول الفورية للطبقة الوسطى من خالل تغييـر         إسرائيل، عادا أن لها ما يبررها، مؤكداً ضرورة تقدي        

  .األولويات الحكومية
  3/8/2011، السبيل، عمان

  
   االوضاع األمنية وافشال التوجه الفلسطيني لألمم المتحدةلتفجيرنتنياهو يخطط : بركة .19

 علـى   حذر عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، من          : القدس المحتلة 
 نوايا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتفجير األوضاع األمنية والـسعي إلـى             عنمنصة الكنيست امس ،     

استفزاز عسكري على واحدة من الجبهات أو أكثر في آن واحد، في سعي منه إلى وقـف االحتجاجـات                   
ي الداعي العتـراف    الشعبية على سياسته االقتصادية، وأيضا في محاولة بائسة إلفشال الحراك الفلسطين          

  .أممي بالدولة الفلسطينية
 في مكتب نتنياهو يراهنون على انتهاء حملة االحتجاجات الشعبية في شهر ايلول المقبـل،               هوقال بركة أن  

  بالتزامن مع تصويت األمم المتحدة     ، لكنه و  والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تم وضع هذا التاريخ بالذات         
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ة الفلسطينية ستندلع مواجهات في الشارع الفلسطيني، وأن جـيش االحـتالل            على طلب االعتراف بالدول   
  .يستعد لها

  3/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

 الستئناف المفاوضات المباشرةجهودا اللجنة الرباعية تجري و واشنطن: مسؤول اسرائيلي .20
سؤول اسرائيلي كبيـر لوكالـة       قال م  ، وكاالت – الحياة الجديدة    - واشنطن   - الدوحة   -القدس المحتلة   

فرانس برس امس ان جهودا تقف وراءها واشنطن وتدعمها اللجنة الرباعية الدولية تجـري منـذ عـدة                  
يتخلـى الفلـسطينيون عـن      «اسابيع الستئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، ولكـي          

  .»مشروعهم التوجه من جانب واحد الى االمم المتحدة
سؤول تقارير لوسائل اعالم اسرائيلية ووسائل اعالم أخرى جاء فيها ان نتنياهو تراجـع عـن                ونفى الم 

   .1967رفضه السابق القتراح الرئيس االميركي باراك أوباما بالتفاوض بشأن االنسحاب لحدود عام 
 منـذ العـام     لكن المسؤول لمح إلى ان نتنياهو أبدى استعدادا جديدا لدفع جهود احياء المحادثات المتوقفة             

الماضي تحسبا لتحرك فلسطيني من جانب واحد للحصول على اعتراف االمم المتحدة بدولة فلسطين في               
  .أيلول المقبل

من أجـل اسـتئناف محادثـات       «وقال المسؤول االسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز           
اشرة أبدت اسرائيل استعدادها للقبول باتفاق      السالم االسرائيلية الفلسطينية وتسهيل استئناف المحادثات المب      

ومضى المسؤول قائال ان مثل هذا االتفاق يمكـن ان يتـضمن حـدودا               .»يتضمن صيغة بشأن الحدود   
  .»سيصعب على اسرائيل القبول بها«

كان واضحا بأن اسرائيل لن تعود الى حدود الرابـع مـن            «لكن المسؤول االسرائيلي صرح بأن نتنياهو       
  .اي حدود ما قبل الحرب « 1967 حزيران عام

  3/8/2011رام اهللا، الحياة الجديدة ، 
 

  في القدس  اإلسرائيليين بتهمة تعذيب أطفال ونساء قاصرينالديناعتقال خلية من رجال  .21
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية صباح اليوم الثالثاء، خلية مكونة من عدد من رجال الدين اإلسـرائيلية فـي                

مة القيام بعمليات تعذيب نفسية وجسدية وجنسية ضـد عـدد مـن النـساء واألطفـال                 مدينة القدس، بته  
  .اإلسرائيليين

أن الخلية المكونة من ثالثة رجال وست نساء من المتدينين اإلسـرائيليين تـم              " هآرتس"وذكرت صحيفة   
رت لمـدة   اعتقالها صباح اليوم في مدينة القدس، بتهمة الضلوع في عمليات تعذيب جسدية وجنسية استم             

  .عامين ضد عدد من األطفال والنساء القاصرين
، "بالقاسـية والخطيـرة   " تلك الجرائم    واوأشارت الصحيفة إلى أن عناصر في الشرطة اإلسرائيلية وصف        

  .كبار الضباط اإلسرائيليين في سلك شرطة اإلسرائيلية في مدينة القدس" أفجعت بتفاصيلها"وأنها 
 3/8/2011، موقع عكا االخباري
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  السكن مستوطنات جديدة لحل أزمة  يطالبون نتنياهو ببناءالكنيستفي  أعضاء: "معاريف" .22
يوم الثالثاء، على عريـضة تـم       وا   عضو في الكنيست اإلسرائيلي وقع     42 أن" معاريف"صحيفة  ذكرت  

 إسـرائيل   ، يطالبونه من خاللها بحل أزمة السكن في       "بنيامين نتنياهو "تقديمها لرئيس الوزراء اإلسرائيلي     
  .من خالل بناء مستوطنات جديدة في مدينة الضفة الغربية والقدس

إن الحركـة   :"معقباً علـى إقتـراح أعـضاء الكنيـست        " روفين ريفلن "وقال رئيس الكنيست اإلسرائيلي     
الصهيونية في حقيقتها جاءت من أجل البناء واالستيطان، وعليه يجب البناء بكل ما تحمله الكلمـة مـن                  

 لو لم يكن هناك استيطان في منطقة النقب مثالً وغيرها من األماكن من يعلـم مـاذا كـان                    معنى، ألنه 
  ". سيحدث للمستوطنين اإلسرائيليين

 3/8/2011، موقع عكا االخباري
  

   تهدد الموانئ اإلسرائيلية ومنصات الغازوحماسصواريخ حزب اهللا " .23
ـ   قال ضابط كبير في البحرية اإلسرائيلية إنه يوجد لدى الم          وتنـشط  " اإلرهابيـة "نظمات، التي وصفها ب

قريبا من إسرائيل، صواريخ قادرة على ضرب كافة الموانئ اإلسرائيلية ومواقع البنى التحتية االقتصادية              
  . الموجود على بعد ما من الشاطئ

ى إن إسرائيل تعلم أنه يوجد لـد      ،وذكر الضابط يارون ليفي، رئيس االستخبارات في البحرية اإلسرائيلية        
، في حـين    "802سي  "من طراز   ) مطورة عن صواريخ صينية   (إيرانية  "  بحر –بر  "حزب اهللا صواريخ    

. والتي من الممكن أن تصل إلى أيدي حزب اهللا        " ياخونت"يوجد لدى سورية صواريخ روسية من طراز        
" القتصاديةالمياه ا "وبحسبه فإن الحديث عن صواريخ فعالة قادرة على ضرب كافة الموانئ اإلسرائيلية و            

  .وجزء كبير من مسار المالحة إلى إسرائيل
مشيرا إلى أنه في المستقبل سـوف تـضطر         . وأضاف أن أسلوب حزب اهللا يجري نقله إلى قطاع غزة         

إسرائيل في قطاع غزة إلى مواجهة الصواريخ والطوربيدات واأللغام والوسائل القتالية فوق البحر وتحت              
جهاز التهريب لألسلحة البحرية يعمل بإيحاء وبمساعدة وبتحفيز مـن          "أن  وتابع ليفي    .البحر، مثل لبنان  

إيران، ما يعني أن الفرضيات األساسية تقول إن كل ما هو موجود في إيران من الممكن أن يكون فـي                    
  ".ساحات القتال القريبة

  3/8/2011، 48موقع عرب
  

  اإليراني الموساد مسؤول عن عملية اغتيال العالم النووي ":دير شبيغل" .24
في خطوة هدفها االلتفاف على الرقابة العسكرية اإلسرائيلية، وتمجيـد قـوة            : زهير أندراوس  -الناصرة  

العبرية، أمس الثالثاء، بنقـل     ' يديعوت أحرونوت 'قامت صحيفة   ) االستخبارات الخارجية (جهاز الموساد   
ر استخبارية رسمية في تل أبيب، أن اغتيال        األلمانية جاء فيه نقالً عن مصاد     ' دير شبيغل 'نبأ نشرته مجلة    

العالم اإليراني درويش رضائي األسبوع الماضي في طهران كان العملية العلنية األولى لرئيس الموسـاد               
  .الجديد تامير باردو منذ أن تسلم منصبه في مطلع العام الحالي

  3/8/2011، القدس العربي، لندن
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  من الى مجلس االلبنان تشكو "اسرائيل" .25
تقدمت إسرائيل امس، بشكوى إلى مجلس األمن واألمانة العامة لألمم المتحدة اتهمت            : بيروت، نيويورك 

  .صباح االثنين الماضي» 1701بفتح النار على جنود إسرائيليين وخرق القرار «فيها الجيش اللبناني 
إن الجـيش اإلسـرائيلي     «وقال السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة رون بروسور في رسالة الشكوى            

وطالـب  . »رد دفاعاً عن النفس فقط بعدما تعرض إلطالق النـار         «تعاون بشكل كامل مع يونيفيل وهو       
  بالتحقيق الكامل في دور الجيش في التسبب بهذه التحرشات«الحكومة اللبنانية 

  3/8/2011، الحياة، لندن
  

   مستوطنين من موقع في الضفةباجالءمحكمة اسرائيلية تأمر  .26
 250قضت المحكمة االسرائيلية العليا يوم الثالثاء باخالء موقع استيطاني أعلى تل يعـيش فيـه نحـو                  

مستوطنا يهوديا دون ابطاء في تأييد اللتماس مقدم من فلسطينيين وجماعة مناهضة لالستيطان قبل خمس               
  .سنوات

 حين طلب من المحكمة     2006وجاء في ملخص رسمي للحكم ان االلتماس قدم بنهاية يونيو حزيران عام             
  .ان تأمر الدولة بازالة الموقع الذي بني على أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين

 ان الموقع بني علـى أرض       2006اعترفت الدولة حتى في اول رد فعلها لحكم عام          "وجاء في الملخص    
  ."تخضع لملكية خاصة وانه يجب ان يزال لكن الدولة طلبت االرجاء لبحث حل يتفق عليه

وجدت المحكمة انه ال يوجـد      "وأضاف انه بعد خمس جلسات وبدون امكانية التوصل الى حل يتفق عليه             
  ."مبرر بعد االن للحفاظ على الوضع الراهن غير القانوني واالضرار بحقوق المالك الفلسطينيين
  3/8/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   أسعار الوقود اإلسرائيلية تجمد رفعالحكومة.. استجابة لإلحتجاجات .27

استجابت الحكومة االسرائيلية لالحتجاجات الواسعة التي اندلعت االسبوعين الماضيين على رفع أسـعار             
  .الوقود، بتجميد زيادة كانت مقررة ألسعار البنزين

وقررت الحكومة استيراد المزيد من المواد الغذائية سعيا لتهدئة اكبر احتجاجات تشهدها اسـرائيل منـذ                
  .عقود

  3/8/2011، )بي بي سي(ة اإلذاعة البريطانية هيئ
  

    العراق ومداهمات تستهدف فلسطينيياعتقاالت حملة ":الجئ نت" .28
أن تجمعات الالجئين الفلسطينيين في العراق تشهد حملة أمنية جديدة تطال » الجئ نت«علمت شبكة 

 والتوقيفات العشوائية التي المنازل والمؤسسات الفلسطينية، حيث تعرضوا لعدد من المداهمات المنظمة
  .تركزت في مجمع البلديات في بغداد، وتمخضت حتى اآلن عن اعتقال خمسة فلسطينيين

التي تعرض لها فلسطينيو العراق، وأدت إلى نكبة كبيرة » التطهير«هذه الحملة تعيد إلى الذاكرة حمالت 
حيث انخفض . والهجرة إلى الغربولجوء عدد كبير منهم إلى المخيمات الحدودية والدول المحيطة 

  . ألفاً إلى ستة آالف فقط44عددهم من 
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من مصادر فلسطينية في العراق أبدت فيها خشيتها من أن تكون » الجئ نت«وفي رسالة تلقتها شبكة 
هذه الحملة خطوة في إطار سعي بعض الجهات الغربية والعراقية إلى تجنيس بقية الفلسطينيين 

، مما يزيد المخاوف إلى إعادة استخدام أساليب المجازر واالعتقاالت التي كانت الموجودين في العراق
  .موجودة في السنوات الماضية

وأهاب فلسطينيو العراق بوسائل اإلعالم العربية عموما والفلسطينية خصوصاً برفع الصوت عالياً، كي 
  .ال يتعرضوا لحملة مشابهة للحملة التي تعرضوا لها في السابق

، بين الالجئين الفلسطينيين في العراق وعدداً من 2011 أن اجتماعات عديدة عقدت في سنة يذكر
التي تعرضوا لها من قبل » التطهير«األقطاب السياسية العراقية لتسوية القضايا العالقة من حمالت 

  .الشرطة العراقية والميليشيات السوداء
  31/7/2011، موقع الجئ نت

  
   من المجاعة وخطر الموت" إلنقاذ أطفال الصوماليدبيدا "غزة تطلق حملة  .29

بدأت حملة شعبية لجمع ' يداً بيد لننقذ أطفال الصومال.. من غزة 'تحت عنوان : غزة ـ أشرف الهور
تبرعات إلغاثة أطفال الصومال الذين يواجهون مجاعات وجفافا لم يشهدوه من قبل، حيث تحذر التقارير 

  .السكانالدولية من خطورته على حياة 
أمس عن إطالق حملة لجمع ' مكتب فلسطين'وأعلنت لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب 

  .التبرعات إلغاثة ومؤازرة المنكوبين في الصومال جراء المجاعات
وقال الدكتور عبد الرحمن الحداد منسق مكتب فلسطين بلجنة اإلغاثة والطوارئ ان الحملة تهدف إلى 

، الفتاً إلى أن هدفها أيضاً إظهار أن الشعب 'التالحم الجسدي بين غزة المحاصرة والصومالمدى 'إظهار 
وقال ان أهل غزة رغم ما يعانونه  .الفلسطيني لديه القدرة على الدعم والوقوف مع الشعب الصومالي

  .اويةيشعرون بآالم المسلمين في كل مكان وخاصة الصومال التي يعاني أهلها حالياً من ظروف مأس
  3/8/2011، القدس العربي، لندن

  
   من قبل مستوطنين عشية أول أيام رمضاناألقصىإحباط محاولة القتحام  .30

تمكّنت مجموعة من الشبان المقدسيين، الليلة الماضية من إحباط مخطّط محاولة اقتحام عدد من : القدس
 المصلين المسلمين لصالة التراويح المستوطنين اليهود المتطرفين للمسجد األقصى المبارك، أثناء تأدية

  .عشية أول أيام شهر رمضان المبارك
المقامة " كريات أربع" مستوطن يهودي من مستوطنة 20وأفاد أحد حراس المسجد األقصى، بأن نحو 

، حاولوا في ساعة متأخرة من مساء أمس )جنوب الضفة الغربية المحتلة(على أراضي محافظة الخليل 
قطع صالة التراويح على المصلين الفلسطينيين، واقتحام المسجد من جهة باب األسباط، ، )1/8(اإلثنين 

  .أثناء قيامهم بترديد عبارات عنصرية مناهضة للفلسطينيين وتنادي بموتهم
وأضاف أن اشتباكات محدودة قد اندلعت بين المستوطنين ومجموعة من الشبان المقدسيين الذين سارعوا 

  هم من دخول المسجد، حيث جرى تدافع باأليدي بين الجانبين، اختتم باعتقال خمسة بالتصدي لهم ومنعو
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شبان فلسطينيين على أيدي قوات الشرطة اإلسرائيلية التي وصلت إلى المكان واقتادت جموع اليهود 
  .بعيداً عن موقع االشتباكات

  2/8/2011قدس برس، 
  

   حتى في القضاء48التمييز ضد فلسطينيي : داخليةدراسة إسرائيلية  .31
يسود ) 48فلسطينيي (اعترفت إدارة المحاكم في إسرائيل بأن التمييز ضد المواطنين العرب : تل أبيب

أيضا في القضاء، وأن احتماالت إدانة متهم عربي في أية قضية أعلى من احتماالت إدانة اليهود، كما أن 
  .هةاحتمال فرض عقوبات أشد عليهم أعلى من اليهود في تهم شبي

وجاء هذا االعتراف في دراسة أجراها، بناء على طلب إدارة المحاكم ونقابة المحامين، أساتذة في القانون 
هم غيورا راهاف وآفي ياعر ويورام رابين، وقام جهاز القضاء بتمويلها، وذلك في أعقاب ادعاءات 

  .ع اليهودتشير إلى أن القضاة يشددون في األحكام على المتهمين العرب بالمقارنة م
 في المائة من العرب الذين أدينوا بمخالفات تتصل بالعنف والممتلكات 48.3وجاء في الدراسة أن 

 في المائة من اليهود الذين تمت إدانتهم 33.6والمخدرات والسالح قد حكم عليهم بالسجن الفعلي مقابل 
ور ونصف الشهر، في حين كما تم فرض عقوبات سجن فعلي على اليهود بمعدل تسعة شه. بتهم مماثلة

  . شهرا14كان المعدل في وسط العرب 
 محاكم صلح 6 ملف جنائي في المخالفات المشار إليها، التي تم تداولها في 1500ودققت الدراسة نحو 

 مقارنات كانت 9 من 8وبينت الدراسة أنه في كل . 2005 - 1996 محاكم مركزية بين السنوات 3و
علي أو السجن الفعلي مع وقف التنفيذ تشير إلى فجوة بين المجموعتين ضد نسبة فرض أحكام بالسجن الف

كما بينت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين المدانين اليهود والعرب الذين حكم عليهم بالسجن . العرب
الفعلي، بحيث كانت الفجوة كافية لفصل ملفات العنف عن باقي الملفات التي تمت دراستها، إذ حكم 

.  في المائة فقط من المدانين اليهود43.7 في المائة من المدانين العرب مقابل 63.5الفعلي على بالحبس 
وتبين أيضا أن هناك فجوة لدى فرض أحكام بالحبس الفعلي مع وقف التنفيذ، حيث كانت نسبة المدانين 

  . في المائة من المدانين اليهود71.2 في المائة، مقابل 78.7العرب 
 الدراسة إلى األوضاع في المحاكم العسكرية، التي يتم فيها بحث القضايا األمنية، وهناك ولم تتطرق هذه

  .الفوارق بين العرب مرتكبي المخالفات األمنية وبين اليهود أكبر بكثير
  3/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  صور ب مسابقة العائلة الفلسطينية يطلق "هوية"مشروع  .32

عن إطالق مسابقة دولية في ) هوية(لحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية أعلن المشروع الوطني ل: غزة
، وذلك بهدف توجيه عدسات المصورين "العائلة الفلسطينية في صور: " التصوير الفوتوغرافي بعنوان

نحو العائلة الفلسطينية داخل فلسطين وفي الشتات لتعزيز هويتها وتثبيت حقها بالعيش في وطنها المحتل 
  ." عاما63ًمنذ 

وتشترط المسابقة التي أطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك أن تكون الصورة لعائلة فلسطينية يجتمع 
فيها عدد كبير من أفراد العائلة، أو صورة لكبار السن من شهود النكبة، أو صورة تجمع بين أجيال 

  .مختلفة كالجد والحفيد، أو صورة لعائلة فلسطينية بالزي التراثي
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إضافة ) $ 3000( لجوائز المسابقة ما مجموعه ثالثة آالف دوالر أمريكي ) هوية( رصد مشروع وقد
أما تفاصيل وشروط المشاركة فقد نُشرت على موقع هوية ..إلى شهادات التقدير ودروع المسابقة

  www.howiyya.com: االلكتروني
  3/8/2011، وكالة قدس نت

  
  لمشردين بسبب عمليات هدم المنازل  الفلسطينيين اعددتزايد : "ونروااأل" .33

أعلنت وكالة االمم المتحـدة     :  جمال جمال ووكاالت األنباء    - سمير حمتو    - الدستور   -فلسطين المحتلة   
 فلسطيني وجدوا انفسهم بال مـأوى       700أمس ان حوالى    ) االونروا(لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

، اي اكثـر  2011 الضفة الغربية في النصف االول من العام بسبب عمليات الهدم االسرائيلية للمنازل في 
ان عمليـة الهـدم التـي       "واكد المتحدث باسم االونروا كريس غانيس في بيان         . 2010من مجمل العام    

 700تهجيـر   "، مشيرا الى    "تمارسها السلطات االسرائيلية في الضفة الغربية تسارعت بشكل مثير للقلق         
خـصوصا فـي    " 2010 على مدى العـام      594 مقابل   2011ى من العام    شخص في االشهر الستة االول    

  .، اي الخاضعة كليا للسيطرة االسرائيلية"ج"منطقة 
ارتفاعـا  ) 2010 خالل العـام     431 منزال في خالل ستة اشهر، مقابل        356(وسجل عدد عمليات الهدم     

 132"تـي احـصت     اشخاص بحسب االونـروا ال     605ملحوظا في حزيران وتموز مع معاناة او نزوح         
". اكثر من العدد االجمالي خـالل االشـهر الثالثـة الـسابقة           "، اي   "عملية هدم خالل شهر حزيران فقط     

واوضح المتحدث ان معظم عمليات الهدم استهدفت البدو والمزارعين الذين يعيشون اصال في ظـروف               
  .قريباصعبة، مؤكدا ان بعض المجموعات تلقت اخطارات بالطرد تشمل كامل افرادها ت

" ج" شخصا، مغادرة منازلها في المنطقـة        127 عائلة من البدو، اي      19في تموز قررت    "واضاف البيان   
خوفا من هجمات جديدة للمستوطنين بعد احتجاز ثالثة منهم لرمي حجارة علـى مـستوطنين اقتحمـوا                 

 150ان قرابـة    "ثنين  وافادت دراسة نشرها مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في االمم المتحدة اال          . منازلهم
الف فلسطيني يعيشون في المنطقة ج التي تضم اكبر احتياطي عقاري للتنمية الفلسطينية وكـذلك القـسم                 

  ".االكبر من االراضي الزراعية والمراعي الفلسطينية
  3/8/2011، الدستور، عمان

  
  تالل هناء الشلبي أقدم األسيرات اإلداريات في سجون االحاألسيرة: وزارة األسرى .34

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين، اليوم الثالثاء، بأن األسيرة هناء يحيى : رام اهللا
الشلبي من جنين تعتبر من أقدم األسيرات اإلداريات المعتقالت في سجون االحتالل، ومن األسيرات 

  .اللواتي يقضين أطول فترة اعتقال إداري في تاريخ األسيرات
 لمدة أربعة أشهر إضافية 10/7/2011زارة أنه تم تجديد االعتقال اإلداري لها بتاريخ وأوضحت الو

 وجدد لها االعتقال اإلداري 2009 /14/9وللمرة الخامسة على التوالي، وكانت قد اعتقلت إداريا بتاريخ 
  .بشكل مستمر

فترة األخيرة حيث وبينت وزارة األسرى أن االعتقال اإلداري في صفوف األسيرات قد تصاعد في ال
سبق أن اعتقلت مجموعة من النساء إداريا مثل األسيرة منتهى الطويل، ولنان أبو غلمة، في حين ال 
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 أسيرا إداريا في سجن النقب الصحراوي، جدد االعتقال لهم أكثر من 218تزال سلطات االحتالل تحتجز 
  .مرة

  2/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الحكومة اللبنانية بإعادة العمل بحق تملك الفلسطينيين في لبنانيطالب " مركز التنمية اإلنسانية" .35
في بيان أمس، بإزالة القيود كافة عن الحقوق اإلنسانية لالجئين » مركز التنمية اإلنسانية«طالب 

ملك باإلضافة إلى منع الفلسطينيين في لبنان، وأبرزها ما يتعلّق بحقهم في السكن، حيث يطالهم حظر الت
  .اإلعمار في المخيمات بال إذن مسبق

منذ إعالن البيان الوزاري الذي تضمن فقرة تتعلق بالحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في «وذكر البيان أنه 
لبنان، ينتظر الفلسطينيون مناقشة آلية تطبيق الوعود التي حملها البيان الوزاري، وأبرزها توفير الحقوق 

  .»نية واالجتماعية للفلسطينيين في لبنان واالهتمام بالمخيمات وإعادة إعمار مخيم نهر البارداإلنسا
المزيد من التضييق لجهة منع اإلعمار في المخيمات بال إذن مسبق «اال أن ما حصل، بحسب البيان، هو 

 المداخل من الحكومة اللبنانية وإغالق كل مداخل المخيمات المخصصة للمشاة وحصر الدخول عبر
  .معتبرا أن ذلك يضع قيودا إضافية على حرية تنقل الفلسطينيين في لبنان» المخصصة للسيارات،

وطالب البيان الحكومة اللبنانية بإعادة العمل بحق تملك الفلسطينيين في لبنان، وبإزالة الحواجز األمنية 
  .ة في المهن الحرةعن مداخل المخيمات واستكمال انجاز التعديل الخاص بحق العمل ، خاص

  3/8/2011، السفير، بيروت
  

   ترهب صيادي غزة بوجود أسماك قرش على شواطئهم لتشدد حصارها البحري"إسرائيل" .36
لم يلتفت الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة لتحذير إسرائيلي بوجود كميات : غزة ـ أشرف الهور

واعتبروها محاولة إسرائيلية لمنعهم من من أسماك القرش المفترسة قبالة سواحل القطاع المحاصر، 
العمل في البحر، خاصة بعد أن أكدوا أن المسافة البحرية المسموح لهم بعبورها ال تصلح لعيش هذه 

  .األسماك المفترسة
وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن ازدياد عدد اسماك القرش قبالة شواطئ قطاع غزة، وقالت ان 

الحظون عددا متزايد من هذه األسماك المفترسة تقترب من شواطئ صيادي األسماك من القطاع ي
وفي غزة رد المختصون في مجال الصيد البحري على ما نشر في إسرائيل، بتأكيدهم خلو  .القطاع

شواطئ القطاع من هذه األسماك، إذ قال احد الصيادين الذين يخرجون يومياً للصيد أنه لم يالحظ وجود 
ان الهدف من الحديث اإلسرائيلي هو ترهيب وإخافة الصيادين من ' القدس العربي'ـوقال ل .لهذه األسماك

  .اإلبحار بغرض الصيد
  3/8/2011، القدس العربي، لندن

  
   وسط مخاوف من رد فعل اسرائيلي عنيفسبتمبر/مسعى فلسطيني لنشاطات جماهيرية في أيلول .37

ق الشعب الفلسطيني أن يخرج في مسيرات نؤمن بأن من ح"قال مسؤول أمني فلسطيني كبير : رام اهللا
سلمية مؤيدة لتوجه فلسطين الى االمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة في األمم المتحدة ولكننا نخشى من 
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أكثر ما نخشاه هو رد إسرائيلي عنيف على المسيرات " وأضاف"أن الجانب اإلسرائيلي يسعى للتصعيد
  ". القريبة من حواجز الجيش اإلسرائيليالسلمية الفلسطينية وبخاصة في المناطق

ويسعى القادة الفلسطينيون أساسا الى تحركات جماهيرية شعبية مساندة في الوقت الذي سيبحث فيه 
مجلس األمن الدولي طلب عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة وفي يوم الخطاب الذي سيدلي به 

  .مم المتحدة نهاية أيلولالرئيس محمود عباس أمام الجمعية العمومية لأل
كما يسعى الفلسطينيون لنشاطات جماهيرية مؤيدة إن كان في العالم العربي او في الدول الغربية اليصال 

  .رسالة واضحة بأن هناك تأييد جارف لنيل فلسطين العضوية الكاملة في االمم المتحدة
ن يقوم الجيش االسرائيلي بقتل إحدى االفتراضات األكثر سلبية هو أ"وقال مسؤول امني فلسطيني 

هناك " واضاف"فلسطينيين في مسيرات سلمية وهو ما سيكون له إنعكاس سلبي على المناطق األخرى
تأكيد فلسطين على أن التحرك الفلسطيني سيكون سلميا ولكن الصورة ليست كذلك في الجانب اإلسرائيلي 

  ".قلقفهم يعدون وكأنهم متوجهون الى الحرب وهو أمر يثير ال
  3/8/2011، القدس، القدس

  
   بالجامعة اللبنانيةلمقبولين في كلية التربيةا الفلسطينيين للطالب" األونروا"منح من  .38

بتغطية القسط الجامعي السنوي للطالب الفلسطينيين "في بيان، أنها تقوم " األونروا"أعلنت دائرة المنح في 
  :ة اللبنانية في االختصاصات التاليةالحاصلين على القبول من كلية التربية في الجامع

  : الدراسات الجامعية األولى-1
رياضيات وعلوم، لغة أجنبية، لغة (رياض األطفال، تعليم إبتدائي حلقة أولى، تعليم إبتدائي حلقة ثانية 

  ).موسيقى، فنون تشكيلية، مسرح(، التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية )عربية واجتماعيات
  :دراسات العليا ال-2

  .التعليم المتوسط والثانوي، التعليمي، رياض األطفال، التعليم اإلبتدائي، التعليم الثانوي والمتوسط
  :شروط االنتساب

الطالب الراغبين بالتواصل مع فروع الجامعة اللبنانية مباشرة والتسجيل لالمتحان، آخر موعد "ودعت 
  . أيلول14 أيلول حتى 9اب قبول الطلبات من  تموز، لكن سيفتح ب29الستالم الطلبات في 

  3/8/2011، المستقبل، بيروت
  

   في البقاع األوسط الناجحينيكرم الطالب " أشد" .39
مهرجانا طالبيا تكريما للطلبة الفلسطينيين الناجحين ) أشد(اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني «نظم 

مدير العام لوكالة األونروا في لبنان سلفاتوري في الشهادات الرسمية في البقاع األوسط، بحضور ال
الجبهة «علي فيصل، وعضو اللجنة المركزية لـ» الجبهة الديموقراطية«لومباردو، ومسؤول 

عبد اهللا كامل، ونائب رئيس بلدية سعدنايل نديم شوباصي، ومدراء األونروا في بيروت » الديموقراطية
وتخلل التكريم كلمات لكل من . سف أحمد، وفاعلياتوالبقاع، ورئيس اتحاد الشباب في لبنان يو

  في منطقة البقاع أحمد موح، وبسام شكر باسم المنظمات » األونروا«شوباصي، وأحمد، وفيصل، ومدير 
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وفي ختام المهرجان قدمت الدروع . الشبابية والطالبية اللبنانية، والطالب تيسير عوض باسم الناجحين
  .ت ووزعت الشهادات والجوائز على الناجحين والمتفوقينالتكريمية لعدد من الفاعليا

  3/8/2011، السفير، بيروت
  

  أكبر فانوس رمضاني في العالم يتحدى انقطاع الكهرباء في غزة  .40
انتظره أطفال مدينة غزة وهو في بداية تجهيزه، ليكونوا أول المتفرجين عليه : غزة ـ ميسرة شعبان

في العالم يضيء سماء غزة في الليلة األولى من رمضان، تحيط حين يضاء، إنه اكبر فانوس رمضاني 
  .ضوءه األلعاب النارية والمفرقعات

وحين تمت إضاءة الفانوس ليلة رمضان في ساحة الكتيبة غربي المدينة التي تعاني من أزمة كهرباء 
ا ضوء الفانوس سمعت أصوات المهللين والمكبرين والفرحين بحلول الشهر الكريم وباألنوار التي يبعثه

 متراً، وتم صنعه ليلة ثبوت رؤية شهر رمضان من قبل رجل وولديه من عائلة 15الذي يبلغ طوله 
مسعود، كرسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية 

غزة من حقها أن ودعوتهما إلنجاز المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع ، وكرسالة الى العالم أن 
  ".تفرح وان تمنح األمل ألطفالها على األقل

  3/8/2011، المستقبل، بيروت
  

  الوثائق تدحض المزاعم اإلسرائيلية حول موقع معمودية المسيح : األردن .41
حول موقع المغطـس    " إسرائيل" ما قامت به     أن يقول مدير هيئة موقع المغطس المهندس ضياء المدني         

 تاريخية فجميـع الوثـائق التاريخيـة ومـدلوالت الرحالـة       أو أثرية معلومات   ألييستند    ال في األردن 
 -والباحثين ومضامين الكتب السماوية تؤكد تعميد المسيح علي يد يوحنا المعمدان شرقي نهـر االردن                

 المسجلة باسم الكنيسة االرثوذكسية لدى دائرة االراضي والمـساحة منـذ            األرضوخير دليل على ذلك     
  .م1949لعثماني الى ان تم نقلها للسجل االردني عام العهد ا

ويضيف المدني لقد ثبتت اصالة الموقع باالعتماد على الكتب السماوية المقدسة واقوال الرحالة والحجاج              
وقال المدني ان لدينا الوثائق التاريخيـة والدينيـة    .وخريطة االرض المقدسة الفسيفسائية في كنيسة مادبا  

  .زاعم اسرائيلية للتشكيك في موقع المعموديةالتي تدحض اية م
3/8/2011، الدستور، عمان  

  
   ساعة على حادثة الوزاني24 على الحدود مع لبنان بعد التقني تخرق الخط "إسرائيل" .42

 ساعة  24، خرقها للشريط التقني الفاصل على الحدود مع لبنان وذلك بعد            أمس "إسرائيل"كررت  : بيروت
تقدمت دورية مشاة إسرائيلية قوامها عشرة جنود الى محلة كروم الـشروقي فـي              على حادثة الوزاني، ف   

  . مترا30ًخراج ميس الجبل لمسافة 
وفي بيروت، اعلن وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور ان لبنان سيتقدم بشكوى اليوم ضد اسـرائيل                

  . من خالل حادث الوزاني1701على خلفية خرقها للقرار 
3/8/2011، الحياة، لندن  
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  الوضع على طول الخط األزرق تحت السيطرة: "اليونيفيل" .43
الوضع على طول «قال المسؤول اإلعالمي في قوات اليونيفيل، نيراج سينغ، أن :  بوال أسطيح- بيروت

نسعى لتكثيف دورياتنا كاليونيفل    «: »الشرق األوسط «لـوأضاف  ،  »الخط األزرق هادئ وتحت السيطرة    
  .» ونعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني خالل عملياتنا على األرضفي منطقة الوزاني،

3/8/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  "إسرائيل" تخدم "النفطية"مواقف نصر اهللا : "المستقبل" .44
 في قصر القنطاري برئاسة فـؤاد الـسنيورة         األسبوعيبعد اجتماعها   » تيار المستقبل « كتلة نواب    حملت
لقرار الدولة اللبنانيـة والمؤسـسات اللبنانيـة فـي          «ي ملف النفط والغاز     حزب اهللا ف  » مصادرة«على  

موضوع يقع ضمن اختصاص السيادة، المسؤولة عنها حصراً الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية وهـي              
  .»ليست من مسؤولية طرف أو فرد أو جماعة، بل هي مسؤولية كل اللبنانيين

مصلحة العدو اإلسرائيلي وليس في مصلحة لبنان، ألن إسـرائيل          ان هذه المواقف قد تصب في       «ورأت  
ماضيةٌ في خُطُواتها االستثمارية وفي استقدام الشركات المختصة بينما لبنان سيصبح مكاناً تـزداد فيـه                

  .»مؤشرات المخاطر
عـدواني  التي ال تنم إال عن روح عدائية وسياق         «واستنكرت الكتلة الممارسات اإلسرائيلية في الوزاني       

  .»استفزازي
3/8/2011، السفير، بيروت  

  
  نجاة نجل مغنية ومقتل حارسه :اإلذاعة اإلسرائيلية عن انفجار الضاحية .45

 أن االنفجار الذي وقع الجمعة الماضي في الضاحية الجنوبيـة لبيـروت كـان               اإلسرائيلية اإلذاعةبثت  
  .2008عماد الذي اغتيل في دمشق عام " حزب اهللا"يستهدف مصطفى مغنية ابن القائد العسكري لـ

 جهاز العمليات في الحزب، ترك المبنى قبل خمس دقائق          أعضاءوأوضحت أن مصطفى مغنية وهو احد       
  . حين قتل احد حراسهمن وقوع االنفجار في

 3وأشارت إلى أن لديها معلومات تفيد عن إصابة سمير القنطار الذي افرجت عنه اسرائيل قبل زهـاء                  
  . جثتي جنديين لها قتال في لبنانإعادةاعوام في مقابل 

نه ان الشقة التي وقع فيها االنفجار كان سمير القنطار يسكنها سابقا، لك           " النهار"لكن مصادر اخرى افادت     
 صور للقنطار مع نجله علي      أمس من   أول، وزعت   إصابتهواثر الشكوك في امكان     . غادرها بعد زواجه  

  .المولود حديثا في المستشفى وذلك لتأكيد وجود الوالد بخير
3/8/2011، النهار، بيروت  

  
  لشعب الفلسطيني ابقى دائما مع حقوق نس:  لقائه وفد حماسخالل قضيتهاأمفتي صيدا و .46

 وفد حماس، هذه الدار ستبقى دائما مـع          خالل لقائه   مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان      لقا: صيدا
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة ومن ثم الحقوق االنسانية وحق هذا االنـسان                

بنانيـة الـى    ينبغي ان تعود الحكومة الل    . وحقه عندما يمرض ان يعالج    . الفلسطيني في ان يتملك ويعمل    
  . تنشيط لجنة الحوار الفلسطينية اللبنانية والتفاهم مع االخوة الفلسطينيين مع فصائلهم ومع تنظيماتهم
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هذا عدو ونالحظ تسخينات في الجنوب      : وعن الخرق االسرائيلي األخير في منطقة الوزاني قال سوسان        
 وجيـشنا ومقاومتنـا سـنبقى       في بعض األحيان تجرى رسائل بالرصاص وبالمدفع ولكن نحن        . ورسائل

  .صامدين في وجه هذا العدو االسرائيلي 
3/8/2011، المستقبل، بيروت  

  
  ةالدولة الفلسطيني عن التوجه لألمم المتحدة للمطالبة برجعةعلى أنه ال صبيح يؤكد  .47

عة جدد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جام :وليد عوض -رام اهللا 
الدول العربية السفير محمد صبيح الثالثاء، التأكيد على أنه ال رجعة عن التوجه العربي والفلسطيني 

وجاءت تصريحات السفير  .لألمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية
ى العاصمة القطرية الدوحة صبيح في القاهرة قبيل توجه وفد األمانة العامة للجامعة برئاسة العربي إل

 في إطار اإلعداد األربعاءللمشاركة في اجتماع اللجنة المنبثقة عن لجنة مبادرة السالم العربية اليوم 
  .1967للتوجه العربي لألمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على األرض المحتلة عام 

 لكيفية التحرك على المستوى الدولي ن اللجنة شكلت لغرض وضع نصوص وسياقاتإوقال صبيح 
 نبيل العربي . أن األمين العام دإلى واألمم المتحدة فيما يخص طلب عضوية كامل لدولة فلسطين، مشيراً

 على وتابع لقد أصبح واجباً .هو خبير في القانون الدولي، وضع مجموعة من االقتراحات والنصوص
 لعملية السالم غير قادر على إلزام ]اأمريك [اعي األساسيالفلسطينيين الذهاب لألمم المتحدة ألن الر

، "الفيتو"وحول المخاوف من استخدام الواليات المتحدة حق النقض  . بااللتزام بالقرارات الدولية"إسرائيل"
إن التوجه سيكون في االتجاهين، وهذا "وهل سيتم االكتفاء بالذهاب إلى الجمعية العامة؟، رد صبيح، 

  ."ق، ولن نيأس وسنواصل العمل النتزاع الحقوق العربية والفلسطينية دون كلل أو يأسبداية الطري
  3/8/2011، لندن، القدس العربي

  
   يجلس نظيره اإلسرائيلي على أريكة منخفضةروسياالقنصل التركي العام في  .48

لرد على قيام العين بالعين والسن بالسن، على هذا النحو اختارت تركيا ا : زهير أندراوس-الناصرة 
 -نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، بإهانة السفير التركي في تل أبيب، أحمد أرغوز 

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، األربعاء، فإن عملية االنتقام  .2010تشليكول، مطلع العام 
، خالل محادثة بين القنصل اإلسرائيلي التركية وقعت على األراضي الروسية، في مدينة سان بيترسبورغ

  .العام في المدينة الروسية، أري شابيرا وبين ماهت تشنار، القنصل التركي العام
وقال المراسل السياسي للصحيفة إن شابيرا قام بتوجيه برقية عاجلة جدا إلى الخارجية اإلسرائيلية في تل 

لى كرسي، في حين طلب مني أن أجلس على أريكة، بهدف أبيب جاء فيها لقد اختار مضيفي أن يجلس ع
إبراز الفرق بيننا، الفتًا إلى أن الغرفة التي تم استقباله فيها كانت تحتوي على سبعة كراس، ولو أراد 
القنصل التركي لجلس قبالتي، ولكن كل الدالئل والمؤشرات، أضافت الرسالة، تؤكد على أن هذه الخطوة 

  .مت عمدا، على حد تعبيرهكانت مخططة وت
 في البرقية أنّه خالل اللقاء طرح القنصل التركي قضية الهجوم اإلسرائيلي على سفينة مافي وجاء أيضاً

، كما أبلغ القنصل اإلسرائيلي بأنّه تلقى تعليمات صارمة من أنقرة اًيمرمرة ووصف الحادث بأنّه كان دمو
لتي كان من المقرر أن تُعرض في الكنيس المركزي في المدينة إللغاء معرض صور للكنس اليهودية، وا
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 للغاية، وفي  وهائجاَ إن القنصل التركي تلكم بحدة شديدة، وكان غاضباًالروسية، وقالت البرقية أيضاً
  .النهاية عبر عن أمله في تنظيم المعرض في المستقبل

  3/8/2011، لندن، القدس العربي
  

  غزةقطاع يارة تضامنية لوفد ماليزي يختتم ز .49
عاد إلى األراضي المصرية قادماً من قطاع غزة أمس، عبر معبر رفح  : رفح محمد سليم سالم-القاهرة 

الحدودي الفاصل بين مصر والقطاع، وفد الحزب اإلسالمي الماليزي بعد زيارة تضامنية للقطاع 
  .انياً برلم12وأكد مصدر مصري مسؤول أن الوفد ضم . استمرت عدة أيام

 خالد سيد أن الزيارة كانت بهدف دعم وإقامة بعض المشاريع "البرلماني"من جانبه، أكد رئيس الوفد 
  .التنموية ومتابعة المشروعات األخرى التي تنفذها مؤسسات ماليزية غير حكومية

  3/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

   غزةالشرطة المصرية تفجر نفقاً حدودياً مع قطاع .50
ت مصادر أمنية مصرية، أمس، إن الشرطة فجرت نفقاً حدودياً كان يستخدم في أغراض قال :القاهرة

وأكدت المصادر أن عملية التفجير جرت بعد االتصال . تهريب البضائع والسلع من مصر إلى قطاع غزة
  .بالحكومة بقطاع غزة، تحسباً لوجود مهربين داخل النفق الذي تم تفجيره

  3/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"ـال صحة لألنباء عن زيارة وفد من الحركة الشعبية في الشمال ل: جنوب السودان .51
 التلفزيونية في جنوب السودان فايز الساليك األنباء "إيبوني" نفى مدير البرامج في قناة : الخرطوم،جوبا

لشمال بصدد  رفيع المستوى من الحركة الشعبية في قطاع االتي ترددت في الخرطوم عن أن وفداً
، وأكد أن هذه ليست إال إشاعة تروجها جهات استخباراتية سودانية "إسرائيل"اإلعداد لزيارة رسمية إلى 

ذكر اسمي ياسر عرمان ورمضان " قدس برس"واستغرب الساليك في تصريحات خاصة لـ .في الشمال
ذا أن الحركة الشعبية وعما إذا كان يعني بحديث ه .حسن نمر ضمن الوفد المتوقع أن يزور تل أبيب

أنا ال أقول هذا، وإنما أقول بأن : "، قال الساليك"إسرائيل"قطاع الشمال ليست في وارد إقامة عالقات مع 
الحركة الشعبية في الشمال مختلفة عن الحركة الشعبية في الجنوب التي أصبحت تقود دولة غير عربية، 

عالقة بإسرائيل، أما في الشمال فاألمر مختلف، وهذه األنباء  في مسألة الولها خياراتها التي أعلنتها رسمياً
  .، على حد تعبيره"مختلقة هدفها كما قلت تعبوي ال غير

  2/8/2011قدس برس، 
  

   مليون يورو جزءاً من مساهمته المالية لدعم السلطة22اإلتحاد األوروبي يقدم  .52
 مليـون يـورو   22.5 الفلـسطينية بقيمـة   اعلن االتحاد األوروبي عن تقديمه دعماً مالياً للـسلطة      : غزة

 .الماضـي ) يوليـو ( ألف فرد عن شهر تموز       83لمساعدتها في دفع رواتب ومخصصات التقاعد لنحو        
 22.5المـساهمة بقيمـة     «وقال االتحاد في بيان صحافي وزعه مكتبه في االراضي الفلسطينية أمس إن             
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ون يورو الموجه كدعم مباشر لموازنة السلطة        ملي 145مليون يورو هي جزء من المبلغ االجمالي البالغ         
  .»للعام الجاري

وأضاف االتحاد أنه وافق على صرف المساهمة مبكراً بناء على طلب من رئيس الحكومة فـي الـضفة                  
من أجل تغطية االحتياجات المالية الطارئة للسلطة الفلسطينية، واحترام التزامـات           «الغربية سالم فياض    
  .»ته جهة مانحة يمكن االعتماد عليها وتقوم بالصرف المنتظم للمساعداتاالتحاد األوروبي بصف

، وهي آليـة    »األوروبية لدعم الفلسطينيين  » بيغاس«سيتم تسيير هذه المساهمة عبر آلية       «وأشار الى أنه    
 من أجل دعم خطة اإلصالح والتنمية التابعـة للـسلطة الفلـسطينية             2008تمويلية أطلقها االتحاد العام     

كمـا   ).2013-2011(، ومن ثم الخطة الوطنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلـسطينية           )2008-2010(
وقال ممثل االتحـاد     .تساهم هذه اآللية في تغطية نسبة كبيرة من المصاريف الجارية للسلطة الفلسطينية           

شعب الفلسطيني  هذه رسالة واضحة تعبر وتعكس التزامنا المتين نحو ال        «األوروبي كريستيان بيرغير إن     
  .»في هذه األوقات الصعبة

  3/8/2011، الحياة، لندن
  

   إلى فتح تحقيق في مقتل فلسطينيين في قلنديا"إسرائيل "اإلتحاد األوروبي يدعو .53
دعا االتحاد االوروبي اسرائيل الى اجراء تحقيق في مقتل شابين فلسطينيين           :  أ ف ب   -غزة، بروكسيل   

وقال المتحدث باسم    . قلنديا لالجئين في الضفة الغربية أول من أمس        برصاص جنود اسرائيليين في مخيم    
. الشابين» االتحاد يشعر بالحزن والقلق لمقتل    «كاثرين اشتون وزيرة الخارجية في االتحاد االوروبي ان         

  .»السلطات االسرائيلية الى ممارسة ضبط النفس واجراء تحقيق دقيق في الحادث«: ودعت
  3/8/2011، الحياة، لندن

  
  "ج" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من مناطق اإلسرائيليةالسياسة ": اوتشا" .54

أكدت األمم المتحدة أن الحكومة اإلسرائيلية تمارس سياسات تهدف الى          :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  
ذات السيطرة اإلسرائيلية الكاملـة فـي الـضفة         ) ج(التهجير القسري للفلسطينيين من المناطق المصنفة       

  .من مساحة الضفة% 60الغربية، والتي تزيد مساحتها عن 
في تقرير له، الحكومة اإلسرائيلية إلى وقف       ) اوتشا(ودعا مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية        

تهجير وطرد الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويتضمن ذلك الوقف الفوري لعمليات هـدم              
ها الفلسطينيون، إلى أن يتمتعوا بقسط عادل وغير متحيز من عمليات التخطيط وتقسيم             المباني التي يمتلك  

  .األراضي
، ويركـز علـى     "في الضفة الغربية  ( ج)التهجير وانعدام األمن في المنطقة      "وصدر التقرير تحت عنوان     

  ).ج(تهجير المدنيين الفلسطينيين في المنطقة 
وجد التقرير الجديد الذي    : "ل منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية     وقال راميش راجاينجهام، القائم بأعما    

أن العائالت الفلسطينية في معظم هذه المجتمعـات        ) ج( زيارة ميدانية لمجتمعات المنطقة      13يعتمد على   
تُجبر على الرحيل نظراً لسياسات وممارسات السلطات االسرائيلية بما في ذلك القيود المفروضة علـى               

 والوصول، والنشاطات االستيطانية، والقيود المفروضة على بناء الفلسطينيين، إضافة إلـى عـدم              التنقل
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وتزيد هـذه األمـور مـن       . فرض القانون بصورة كافية على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف         
  ".ضعف هذه المجتمعات

        عدداً كبيراً من التحديات، فسكانها      هذه المجتمعات تواجه  "ويبين تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن 
غير قادرين على البناء أو تطوير مجتمعاتهم بسبب سياسات التخطيط المقيدة والمتحيزة، في الوقت الذي               
تتوسع المستوطنات المجاورة، وتواجه العائالت الفلسطينية صعوبات في الوصول إلى المياه، وأراضـي             

. ساسية بسبب القيود المفروضة على التنقل وانعدام البنى التحتية        الرعي والزراعة، بل وحتى الخدمات األ     
وقد أفادت المجتمعات   . ويعتبر العنف واإلزعاج على يد المستوطنين االسرائيليين روتيناً دائماً في حياتهم          

  ".بصورة ثابتة أن المستوطنات االسرائيلية تعتبر عامالً مركزياً في الصعوبات التي يواجهونها
بصرف النظر عن الدافع وراء السياسات المختلفة التـي تطبقهـا اسـرائيل فـي               : "راجاينجهاموأضاف  
، إال أن أثرها يتسبب في جعل التطور أمراً مستحيالً للعديد من المجتمعات الفلـسطينية، إذ                )ج(المنطقة  

                بعـض الـسكان    تعيش هذه المجتمعات حالة من انعدام األمن الدائم وتدهور الحياة اليوميـة لدرجـة أن
  ".اطعام عائالتهم أو تعليم أطفالهم?يجبرون على المغادرة من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية، و

إن مثل هذا النمط من التهجير، إلى جانب النشاطات االستيطانية االسرائيلية المتواصلة، يقـوض              : "وتابع
ويبرز مخـاوف حـول تحـوالت       ) ج (قدرة المجتمعات الفلسطينية على االحتفاظ بوجودها في المنطقة       

  )".ج(وتغيرات في التركيبة العرقية التي تتشكل منها المنطقة 
   التي تحتوي على أكبـر مـساحة مـن احتيـاطي     )ج( فلسطيني يعيشون في المنطقة    150000بين أن ،

 األراضي المتوفرة للتطوير الفلسطيني، إضافة إلى الكم األكبر مـن األراضـي الزراعيـة والرعويـة               
الفلسطينية، كما أنّها المنطقة الفلسطينية الوحيدة التي تتمتع بتواصل جغرافي في الضفة الغربيـة، وفـي                

 بؤرة استيطانية في المنطقة     100 مستوطنة و  135 مستوطن فيما يقرب من      300000الوقت ذاته، يعيش    
  . اسرائيل، حيث يشهد النمو السكاني في أوساط المستوطنين زيادة كبيرة مقارنة بباقي)ج(

واعتمد تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الجديد على سلسلة من الزيارات الميدانية إلى               
، تمثّل قرى مستقرة، ومجتمعات بدو وغيرهـا مـن          )ج(مجموعات متنوعة جغرافيا من سكان المنطقة       

  .المجتمعات الرعوية، باإلضافة إلى الالجئين وغير الالجئين
 3/8/2011، ، رام اهللاأليام

  
  "إسرائيل"االقتصاد يهز األمن في  .55

فهـي تالمـس    . تختلف األزمة االجتماعية في إسرائيل عنها في أي مكان آخر في العالم           : حلمي موسى 
 -فانعدام االستقرار االجتمـاعي     . الهجرة واألمن : بشكل مباشر الجانبين األهم في حياة هذه الدولة وهما        

إليها من بين يهود العالم وإنما يشجع أيـضا المقيمـين           » الهجرة«فقط الراغبين في    االقتصادي، ال يحبط    
ومن المؤكد أن هذا يضعف جاذبية إسرائيل، التي تتنافس حالياً مـع الـدول              . منها» الهجرة«فيها على   

  .الغربية على بقاء اليهود فيها، بعد أن انتهت في هذه الدول مظاهر العداء للسامية
 الثاني ال يقل أهمية عن األول، وهو األثر المباشر لالحتجاجات علـى الميزانيـة األمنيـة                 غير أن البعد  

وليس صدفة أن رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيـست          . اإلسرائيلية وحتى على السياسة االستيطانية    
بـة تحويـل    الجنرال شاؤول موفاز حذر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس األول، من مغ            

  .جراء أي تغيير في سلم األولويات القومية» كبش فداء«المؤسسة األمنية إلى 
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فمحاولة نتنياهو تقليص الضرائب من جهة وزيادة المخصصات للشؤون االجتماعية ودعـم المـشاريع              
. خرالسكنية يعني من ناحية تقليص كعكعة الميزانية العامة، ومن ناحية أخرى تحويل أموال من بند إلى آ                

  .ومن المؤكد أن حصة األسد في الميزانية العامة تذهب إلى الجيش والمؤسسة األمنية
وسأل موفاز نتنياهو كيف سيجرؤ في شهر أيلول المقبل، الذي تتوقـع فيـه إسـرائيل صـدامات مـع                    
 الفلسطينيين إثر إعالن الدولة في األمم المتحدة، على مطالبة عشرات ألوف الشبان المحتجـين بـالعودة               

  .الرتداء الزي العسكري وخوض المواجهة
وأشار وزير دفاع سابق آخر هو بنيامين بن أليعزر إلى اإلشكالية ذاتها حين تحدث عـن أن المحتجـين                   

الثالثون في المئـة ذاتهـم الـذين يـؤدون الخدمـة        « االجتماعية هم    -على سوء األوضاع االقتصادية     
  .»فعون ضريبة الدخل ويأكلون الخراءالعسكرية، والخدمة االحتياطية، ويعملون، ويد

. وأوضح بن أليعزر أن بالوسع تقليص الميزانية العسكرية لمعالجة المشكالت االجتماعية واالقتـصادية            
نتنياهو ليس منقطعاً عن الواقع، لكنه حتى اآلن لم يفهـم أن القـرار األول لـرئيس                 «وحسب رأيه فإن    

. مستوطنات، التجميد، تقليص ميزانية الدفاع بمليار شـيكل       الحكومة اسحق رابين، كان وقف البناء في ال       
وهناك عالقة تبادلية بين المنعة القومية والقدرة       . فهذه مسألة أولويات  . واليوم يمكن تقليص ميزانية الدفاع    

. لقد خرجنا على الدوام إلى الحرب ونحن نعلم أن وضعنا الداخلي على مـا يـرام               . على تأمين المعيشة  
ولكن الجيش سيضطر لمواجهة االختبار فيما الوضـع        . فالجيش اإلسرائيلي قوي  . ليس هكذا الحال اليوم   

  .»االقتصادي كما ترون
وقد اضطر رئيس الحكومة اإلسرائيلية للتحذير بنفسه من مغبة الحديث أو السجال حول ميزانية المؤسسة               

لدفاعية ليس مدرجاً علـى جـدول       فإن تقليص الميزانية ا   » الشعبية«وقال أنه رغم االحتجاجات     . األمنية
  .»ينبغي الحذر من إطالق تعابير مبسطة حول إمكانية تقليص ميزانية الدفاع«وأوضح أنه . األعمال

عاموس هارئيل أن قادة الجيش اإلسرائيلي بدأوا يفهمـون         » هآرتس«وكتب المراسل العسكري لصحيفة     
  .ادات في ميزانية الدفاع للعام المقبلستحبط مشاريعهم للحصول على زي» الشعبية«أن االحتجاجات 
كتب أنه منذ انتهاء حـرب لبنـان الثانيـة          » ميزانية الدفاع : ضحية أخرى لالحتجاجات  «وتحت عنوان   

وأشار إلى انغماس الجيش مؤخرا فـي       . والجيش يدير سجاال متواصال مع وزارة المالية حول الميزانية        
وقادت . والتي تحوي مبالغ طائلة للتسلح وتعظيم القوة      متعددة السنوات،   » حلميش«المداوالت حول خطة    

الثورات في الدول العربية إلى تعزيز وجهة نظر الجيش ومطالبه جراء الخوف من اضطرابات المنطقة               
  .ولكن الوضع تغير بانفجار االحتجاجات في إسرائيل ذاتها. وعدم استقرارها

فهـذا  .  ضعف رئيس الحكومة ووزير الدفاع     وخلص هارئيل إلى أن موقف الجيش سيتراجع أيضاً بسبب        
يترك رئيس األركان شبه وحيد في المعركة القاسية من أجل المحافظة على حصة الجيش مـن كعكعـة                  

  .الميزانية العامة في مواجهة شراسة الفئات االجتماعية النتزاع حصتها
 للتعامل مـع احتمـاالت      وربما لهذا السبب اضطر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتس          

وقال، أمام لجنـة الخارجيـة واألمـن فـي          . تقليص الميزانية العسكرية للتجاوب مع مطالب المحتجين      
. بزيادة الموارد لمواضيع اجتماعية يمكن أن تـضر بقـدرة الجـيش           » الشعبية«الكنيست، إن المطالب    

وشدد غانتس  . »الجيش على الرد  تقليص ميزانية الدفاع سيقود بالضرورة إلى تقليص قدرة         «وأوضح أن   
. »كل االحتياجات مقابل التحديات، ولكننا في النهاية سنقبل كـل مـا سـيقر             «على أن الجيش سيعرض     

ينبغي األخذ بالحسبان أننا نعيش في فترة انعدام استقرار ويقين، تجعل من المنطقـة              «واستدرك قائال أنه    
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عن منظومات جديدة، ولكـن لـيس عـن جاهزيتنـا     وسيتطلب األمر منا التنازل  . ومخاطرها أكثر حدة  
  .»وخبرتنا

  3/8/2011، السفير، بيروت
  

  ! في غزة؟حماسما الذي قتلته  .56
  فايز أبو شمالة. د

في وضح النهار، ودون رحمة أو سابق إنذار، أطلقت حركة حماس النار على العشائرية في قطاع غزة،                 
وف شعبنا فترة من الزمن، لقد ماتـت برصـاص          وقامت بتصفية النعرة العائلية التي استشرت بين صف       

حركة حماس تلك القبلية المقيتة، التي وجدت من يعززها بين الناس في فترات خلت، ووجدت من يبعثها                 
من رقادها لهدف في نفس يعقوب، حتى صارت كل أسرة صغيرة في قطاع غزة مكونة مـن عـشرين                   

ضع السائد بين الناس، وتعظيماً للشأن العـائلي علـى          ، تمشياً مع الو   )آل(فرداً أو أقل يطلق على نفسها       
  !. حساب وحدة المجتمع والعقيدة، وتمهيداً للتمزق المقيت على حساب وحدة الوطن

لقد ظل شأن العائالت يتعاظم في قطاع غزة حتى وصل إلى حد االشتباكات العـسكرية المـسلحة بـين                   
وتحشد الرجـال لبعـضها الـبعض، وتقـوم         بعض العائالت، بل راحت بعض العائالت تجمع السالح،         

بالتدريبات العسكرية لبعضها البعض، وتعبئ األجيال الشابة على الحقد والكراهية للعائلة األخرى، حتـى          
صار مألوفاً سقوط األبرياء ضحايا من جراء المعارك التي تدور بين عائلة س وعائلة ص، لقـد مثلـت                   

سسة سياسية فلسطينية ال تفكر في وطن مغتـصب، وال يـشغلها            العائلية تاريخاً مخزياً، ينم على فعل مؤ      
مصير أرض محتلة، بمقدار ما كانت تفكر في دوام سيطرتها، وبسط هيمنتها، وفرض سـيادتها علـى                 

  . رقاب العباد
لم ينس أهل غزة ذلك، يذكرونه بمرارة حزينة، وهم يتابعون مستجدات الحدث على الساحة الفلـسطينية،                

لى خالصهم، وعبورهم من زمن الجاهلية السياسية إلى زمن اإلسالم الـسياسي، حـين              ويحمدون اهللا ع  
صار الوالء هللا ثم الوطن فوق كل والء، وصار االنتماء لفلسطين أكبر من كل انتماء، هذه الفضلى غير                  
 المرئية والمحسوسة قد تكون من روائع الحياة في قطاع غزة، إلى الحد الذي ارتقى فيه الناس في حـل                  

خالفاتهم، وإنهاء مشاكلهم باللجوء إلى الشرطة، والركون إلى المحاكم المدنية لفض النزاعات، ولم يعـد               
المواطن بحاجة إلى فزعة عائلية، كي يحفظ حقوقه، ويصون ممتلكاته، ويردع كارهيه، لقد كبرت عائلة               

  . الوطن في عهد حركة حماس حتى صارت حية موسى التي ابتلعت جميع الحيات
جل هذه المأثرة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأنا أتابع عمل جهاز الشرطة، وقد أكد لي مـدير                  أس

أن ال فرق بين عربي في التعامل وبين أعجمي إال بإبراز الحق، والعمل             : مركزها في خان يونس عملياً    
  .الصالح، وتقوى اهللا

  2/8/2011، موقع فلسطين أون الين
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57. الِفلَسطينيَجديدٍةٍة نَْحَو إسِتراتيجي للَّتحررِ الَوطني   
  هاني المصري

الصادرة فـي آب    " الخيارات اإلستراتيجية الفلسطينية إلنهاء االحتالل    : استعادة زمام المبادرة  "بعد وثيقة   
نحو إستراتيجيات جديـدة  "، أصدرت مجموعة التفكير اإلستراتيجي الفلسطيني وثيقة جديدة بعنوان     2008

  ". خيارات لتحقيق الغايات الفلسطينية في ظل انهيار المفاوضات الثنائية-ني الفلسطينيللتحرر الوط
مجموعة التفكير هي منتدى مفتوح وتعددي للحوار والنقاش اإلستراتيجي، يقوم الفلسطينيون من خاللـه              

لتقويـة  من مختلف األطياف السياسية واالجتماعية بالتحليل اإلستراتيجي لبيئة الصراع مـع إسـرائيل؛              
  .وتوجيه المشروع الوطني الفلسطيني

إن الوثيقة ليست كاملة، وقابلة للتطوير، ويمكن تطويرها أو االستفادة منهـا، وال تـزعم أنهـا تـشكل                   
إستراتيجية وطنية فلسطينية جديدة؛ ألن هذه المهمة هي مسؤولية ممثلي الـشعب الفلـسطيني، وتـسعى                

 اإلستراتيجية، التي من شأنها المساهمة في صوغ اإلسـتراتيجية          الوثيقة إلى تقديم تحليل معمق للخيارات     
المأمولة، ال سيما في ضوء سقوط عدد من االفتراضات األساسية التي قامت عليهـا الحركـة الوطنيـة                  
الفلسطينية حتى اآلن، لدرجة انتفاء القدرة على تطبيقها، ما يفرض إعادة بنائها وتجديد النظام الـسياسي                

ه بشكل جذري ديمقراطي، بما يكفل النهوض بالشعب الفلسطيني وتمكينه من السير قـدما              بمختلف مكونات 
  .وبثبات على طريق تحقيق أهدافه الوطنية

وتكمن أهمية الوثيقة في أنها تفتح الحوار حول القضايا اإلستراتيجية، وهذا أمر مفقود تماما أو نادرا في                 
ومالحقة التطورات واألحـداث،    " اليومي والمباشر "لسطينية ب ظل االنهماك المستمر للقيادات والنخب الف     

ما أدى إلى وقوعهم أسرى الفعل ورد الفعل وفقدان القدرة على المبادرة التي ال يمكن أن تتجسد بفاعلية                  
  .دون رؤى وتخطيط إستراتيجي للمستقبل

  .بتحقيقهاإن تحديد األهداف هي المسألة األولى التي تسبق وضع اإلستراتيجيات الكفيلة 
إن األهداف الفلسطينية التي استقرت عليها الحركة الوطنية الفلسطينية منذ نهاية الثمانينيات حتـى اآلن،               

إنجاز حق تقرير المصير بمـا يـشمل        : ، هي 15/11/1988التي تضمنتها وثيقة االستقالل الصادرة في       
ق الالجئين الفلسطينيين بموجب قرارات     إقامة دولة فلسطينية بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وإنجاز حقو        

األمم المتحدة والقانون الدولي بما يضمن تحقيق العودة والتعـويض، وتحقيـق المـساواة للفلـسطينيين                
الموجودين داخل إسرائيل وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، باإلضافة إلى الهدف اآلني المتمثـل فـي               

  .رفع الحصار عن غزة
فهناك آراء ترى أن ما قامت به إسرائيل منذ قيامها          . ية حول األهداف أو تفسيرها    توجد اختالفات فلسطين  

واحتاللها قَطَع الطريقَ نهائيا على إقامة دولة فلسطينية، وآراء أخرى ترى أن هذا الحل في طريقه إلـى                  
  .النهاية، ما يفرض طرح خيارات وبدائل أخرى
تآكل عبر مسيرة المفاوضات الثنائية كمـا يظهـر فـي           صحيح أن هذه األهداف تعرضت للتنازالت وال      

، وعلى حل متفق عليـه      )الذي يشمل ضم الكتل االستيطانية إلسرائيل     (الموافقة على مبدأ تبادل األراضي      
لقضية الالجئين، واالستعداد لفصل قضايا الحل النهائي عن بعضها البعض وعن وحدة الشعب الفلسطيني              

مة الدولة وإهمال حق العودة، والوصول أحيانًا إلى حد المقايضة بينهمـا،            وقضيته عبر التركيز على إقا    
والتفاوض على الحدود واألمن أوال، وغيره من السياسات التي اعتمدت خالل عملية المفاوضات، وأدت              
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إلى الكارثة التي نحن فيها الذي من معالمها تطبيق االلتزامات من جانب الفلسطينيين دون تحقيـق مبـدأ           
  .ادليةالتب

دولة فلـسطينية   : وتضمنت الوثيقة السيناريوهات المقبولة لدى معظم أو قسم كبير من الفلسطينيين، وهي           
مع تسوية عادلة تنجز حقوق الالجئين في العودة والتعويض، ودولة واحدة ثنائية القومية، أو ديمقراطية،               

وال توضع هذه السيناريوهات على     . لةأو اتحاد كونفدرالي بين األردن وفلسطين، أو دولة فلسطينية مستق         
قدم المساواة، وال تشمل جميع السيناريوهات، فهي لم تتطرق لسيناريوهات أخرى تتحدث عـن تحريـر                

  .فلسطين وإقامة دولة فيها إسالمية أو قومية
حلة المطلوب اآلن، وبعد أن أبرزت الوثيقة أهمية الوحدة اإلستراتيجية بين الفلسطينيين ألنهم يمرون بمر             

تحرر وطني؛ وحدة تنظم التعددية والمنافسة واإلبداع في إطارها، البحث في العمق في الـسيناريوهات،               
ومن هو المفضل والقابل للتحقيق والقادر على حشد الفلسطينيين وراءه، وفي كيفية إحباط السيناريوهات              

ثنائية مفتوحة ومتقطعـة،    استمرار الوضع الراهن وما يتضمنه من مفاوضات        : المفضلة إلسرائيل، وهي  
ودولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وفصل إسرائيلي أحادي الجانب، وأي أفكار تتعلق بإلحاق غزة بمـصر،               

" الوطن البديل "وإلحاق الضفة الغربية باألردن، أو غيرها من الترتيبات المشابهة، بما فيها اعتبار األردن              
  .للفلسطينيين

اإلستراتيجية التي تضمنت احتمالية العودة إلـى المفاوضـات         ) ساراتأو الم (وتطرقت الوثيقة للخيارات    
الثنائية، وإعادة بناء الحركة الوطنية وتجديد النظام السياسي، ومضاعفة الدعم العربي واإلقليمي والدولي،             

ة، المتمثلة بحل الـسلط   ) للخطة ب (ومقاربة القضايا وكيفيات الدفاع عنها، واالستعداد       " الذكية"والمقاومة  
دون أن تتعمق أكثر في هذه الخيارات، ألن هذه المهمة من أهم مكونات اإلستراتيجية الفلـسطينية التـي                  
يفترض أن يضعها الفلسطينيون المبادرون لها والقادرون عليها؛ ألن هناك آراء بـأن القيـادة والقـوى                 

  .القائمة عاجزة عن تقديمها
التي يمكن أن يسير عليها الفلسطينيون، وال تقدم        ) المساراتأو  (إن الوثيقة تقترح الخيارات اإلستراتيجية      

الوثيقة هذه الخيارات بشكل حيادي باعتبارها متساوية، بل توضح أن خيار المفاوضات الثنائية لـم يعـد                 
مطروحا على الطاولة بعد اآلن بعد إفشال إسرائيل المتكرر له، وتدعو إلى إعادة بناء إستراتيجية تحرر                

  .وطني جديدة
يجب أن تستند أي عودة إلى المفاوضات إلى أسس ومرجعيات جديدة، وإلى قبـول إسـرائيلي بمبـادئ                  

. القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، بحيث تكون المفاوضات لتطبيقهـا، ولـيس للتفـاوض حولهـا               
 ولضمان ذلك ال بد أن تكون المفاوضات في إطار دولي كامل الصالحيات وفاعل ضمن جدول زمنـي                

قصير وآلية تطبيق ملزمة، وإن مثل هذه المفاوضات ال يمكن أن تحـدث دون أن يملـك الفلـسطينيون                   
أوراق القوة والضغط، بحيث يستطيعون تغيير موازين القوى المختلة سابقًا وحاليا بشكل فـادح لـصالح                

  .إسرائيل وجعل االحتالل مكلفا وخاسرا إلسرائيل، وليس كما هو اآلن احتاللًا مربحا
وتركز الوثيقة على ضرورة عدم وضع الخيارات اإلستراتيجية في معارضة بعضها اآلخر، فمثال يمكن              

 عندما يتأكد استحالة تحقيقه بهدف إقامة دولة واحدة،         1967ويجب استبدال هدف إقامة الدولة على حدود      
المتعاقبـة بخلـق   ألن القدرة على تحقيق هدف الدولة تراجع في ظل استمرار الحكومـات اإلسـرائيلية               

الحقائق االحتاللية واالستيطانية في القدس وبقية الضفة الغربية، بما يفتح الطريق إلقامة دولة واحدة على               
  .أساس تحرير فلسطين، أو إقامة دولة واحدة ثنائية القومية أو ديمقراطية
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طينية أنهم في كل مرحلـة      ومن األخطاء الكبرى التي وقع فيها القادة الفلسطينيون والحركة الوطنية الفلس          
، وهذا يلغي إمكانية االسـتفادة مـن الـدروس والعبـر     "تجب ما قبلها وتبدأ من الصفر من جديد       "جديدة  

  .وتجاوز األخطاء والنواقص والثغرات وتكريس اإلنجازات والمكتسبات والبناء عليها
 وإنما إلى إعادة النظر بشكل      تأسيسا على ما سبق، ال تدعو الوثيقة عن وعي إلى حل السلطة فورا اآلن،             

ووظائف السلطة، بحيث تخدم اإلستراتيجية الجديدة للتحرر الفلسطيني التي من المفتـرض أن يـضعها               
  .الفلسطينيون، وكلما كان ذلك أبكر كان أفضل

وإذا فشلت اإلستراتيجية الجديدة ولم تتمكن السلطة من القيام بوظائفها الجديدة كأداة فـي يـد المنظمـة                  
خـصوصا  (نامجها الوطني فعليها أال تواصل العمل كرهينة للمساعدات واالتفاقات وشروط الرباعية            وبر

، )التنسيق األمني، ونبذ العنف واإلرهاب، واالعتراف بإسرائيل، والخضوع التفاقية باريس االقتـصادية           
لسطينيين أنفسهم على   بل يمكن أن تنهار السلطة في مجرى المواجهة المحتملة الجديدة، أو بمبادرة من الف             

وإن خطوة كبرى كهذه على     . أساس إعادة مسؤوليات إدارة السكان إلى إسرائيل بوصفها القوة االحتاللية         
ما فيها من صعوبات جمة تعيد الصراع إلى مجراه الطبيعي والحقيقي، وتكشف زيف وبطـالن ونهايـة                 

يل لتعزيز وتكريس احتاللها وقطع الطريـق       عملية المفاوضات الثنائية طويلة األمد، التي استغلتها إسرائ       
  .على أي حل عادل أو حتى متوازن للقضية الفلسطينية

وأخيرا، نؤكد مجددا على أن الوثيقة الجديدة ليست إستراتيجية فلسطينية جديدة ولكنها قد تـساعد علـى                 
كونهـا تحـاول     - وهذه نقطة قوتها وضعفها في آن واحد       -وضع مثل هذه اإلستراتيجية، وهي توافقية       

عكس الحوار الممتد خالل أكثر من عام بين عشرات المشاركين المختلفين في األفكار واالنتماءات الذين               
  .حاولوا تقديم إسهام فكري وإستراتيجي، فإن أصابوا فلهم حسنتان، وإن أخطأوا فلهم حسنة واحدة

  2/8/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

   القديمة في شرق أوسط جديد"إسرائيل" .58
  ماجد كيالي

لصاحبه شمعون بيريـز    " الشرق األوسط الجديد  "بداية، ومنعاً لاللتباس، ليس للعنوان أي صلة بمشروع         
ذلـك أن هـذين     ). 2002(لصاحبه جورج دبليو بـوش      " الشرق األوسط الكبير  "، وال بمشروع    )1991(

ئيل للتسوية وممانعتها التحول إلى دولة عادية فـي         المشروعين ذهبا أدراج الرياح بسبب عدم نضج إسرا       
  .المنطقة، وليس بسبب رفضهما، أو مقاومتهما، من قبل األطراف العربية المعنية فقط

   
وكانت إسرائيل توخّت، في المشروع األول، فصل قضية انسحابها من األراضي المحتلة عن العالقـات               

عن احتاللهـا لمـدة عقـود لهـذه         " جوائز"كأنها تريد أخذ    ، بحيث بدت و   )ال سيما االقتصادية  (اإلقليمية  
الرابحين مـن المتغيـرات     " معسكر"األراضي، من دون االنسحاب منها؛ بالنظر إلى اعتبارها ذاتها في           

  )!انهيار االتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية(الدولية واإلقليمية حينها 
جمة عن احتالل العراق، وتقويض بنى الدولة فيـه، كمـا           أما المشروع الثاني ففشل بسبب التداعيات النا      

كـل  (بسبب الشبهات التي أثيرت حول هذا المشروع عند الحكومات والمجتمعات في البلـدان العربيـة                
ويأتي ضمن ذلك محاولة إدارة بوش إدارة الظهر لعملية التسوية، ومجاراة إسـرائيل فـي               ). ألغراضه
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ن إطار التداول اإلقليمي؛ األمر الذي نجم عنه تشجيع إسرائيل على           تهميش قضية الفلسطينيين، وسحبها م    
  .معاودة احتالل المناطق التي تسيطر عليها السلطة في الضفة، وتقويض اتفاقات أوسلو

على أي حال ما يعنينا هنا، اآلن، بروز ظاهرتين متعاكستين في المنطقة، أوالهما، وتتمثّل بإسرائيل التي                
وقوانينها وأيديولوجيتها، تبدو بمثابة دولة شرق أوسطية، تنتمي إلى الماضي أكثر من            باتت، في سياساتها    

في حـين تتمثّـل الظـاهرة الثانيـة         . انتمائها إلى الحاضر، أي استبدادية ومنغلقة وعنيفة ومتزمتة دينياً        
ر من إسـار    بمحاولة مجتمعات كثيرة من البلدان العربية كسر الصورة النمطية التي رسمت لها، والتحر            

الماضي والدخول في المستقبل، من خالل محاكاة العالم واإلمساك بأسباب الحداثة؛ وهو ما تبـشر بـه                 
  .على رغم كل التعقيدات والصعوبات المحيطة بها) الشبابية(الثورات الشعبية 

والديمقراطيـة  للحداثة  " واحة"هكذا فإن إسرائيل، التي طالما دأبت على الترويج لنفسها باعتبارها بمثابة            
مقبـل مـن األسـاطير      " خرافي"الشرق األوسط، باتت تبدو وكأنها بمثابة كيان        " صحراء"والعلمانية في   

ومعلوم أن إسرائيل هذه ال تكتفي بحرمان شعب من أرضه وحقوقه، وتبرير قيامها، باألساطير              . التوراتية
وإنما هي باتت تعتبـر الـدين       ") مختارشعب اهللا ال  "و" أرض الميعاد "و" أرض إسرائيل "قصة  (الدينية فقط   

بمثابة المصدر األساس لتشريعاتها القانونية كما للسياسات التي تنتهجها، بما في ذلك الـسياسة المتعلقـة                
بتكريس شرعية احتاللها ألراضي الفلسطينيين، وإصرارها على تعزيز أنشطتها االستيطانية فيهـا، بمـا              

  .الضد من إرادة المجتمع الدولييتعارض مع استحقاقات التسوية، وعلى 
، وحتى إنها ال تعتبر نفـسها       )يهودا وعربا (جدير بالذكر أن إسرائيل ال تعتبر نفسها دولة لكل مواطنيها           

" قـانون العـودة  "بحسب (دولة لليهود اإلسرائيليين فقط، وإنما هي تعتبر نفسها دولة لليهود في كل العالم          
) ضد المواطنين األصليين من الفلـسطينيين     (يز على أساس الدين     ، على كل ما في ذلك من تمي       )خاصتها

؛ إلى حد   )تماما كحدودها الجغرافية  (وعلى ما في ذلك، أيضا، من داللة على أن حدودها البشرية مفتوحة             
  .يمكن القول معه بأنها الدولة الوحيدة في العالم، ربما، التي لم ترسم حدودها ال الجغرافية وال البشرية

 ذلك، وفي ظل سيطرة الحاخامات، والتيارات الدينية األصـولية المتطرفـة، علـى التـشريعات               في كل 
القانونية وعلى التوجهات السياسية، وحتى على المدارس والجامعات والجيش، واألنشطة الثقافيـة، كمـا              

علمانية تآكلت  ، لم يعد باإلمكان اعتبار إسرائيل دولة علمانية، بل إن ال          )يوم السبت (على حركة الباصات    
في إسرائيل، مع تحلل الطبقة الوسطى، وتآكل مؤسسات كالكيبوتسات، والهستدروت، وانحـسار مكانـة              

بات تحـت سـيطرة المتـدينين       ) وهو حزب علماني  (أحزابها كالعمل وميريتس وحتى أن حزب الليكود        
  .المتطرفين

حقها بالوجود، ال باعتبارهـا دولـة       ولعل كل ما ذكرناه يفسر سعي إسرائيل المحموم لالعتراف بها، وب          
والالفت أن هذا يحـصل فـي       )! دينية(إسرائيلية، أو كدولة مدنية، وإنما بالضبط باعتبارها دولة يهودية          

(!) عالم يتجه نحو نبذ األصولية والتعصب والتطرف الديني، ويتجه نحو الدولة المدنية أو دولة المواطنين              
ظاهرة رجعية ودولة تمشي عكس التاريخ؛ بما في ذلك التاريخ الجديد           ما يرجح أن إسرائيل باتت بمثابة       

  .للشرق األوسط
وليس مصير الديمقراطية بأفضل من مصير العلمانية في إسرائيل، ذلك أن الديموقراطية التمييزية، التي              

حتل تضع العرب خارج حسابات التقرير بالقضايا الرئيسة في إسرائيل، جعلت بضعة أحزاب دينية، ال ت              
عـدا ذلـك فـإن     . أكثر من ربع مقاعد الكنيست بمثابة المتحكم باللعبة السياسية الجارية فـي إسـرائيل             
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الديمقراطية الليبرالية تتناقض مع السياسات العنصرية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلـسطينيين، سـواء              
  ).بقوة اآللة العسكرية(اللها أو كانوا من الخاضعين الحت) عبر التشريعات التمييزية(كانوا من مواطنيها 

وهي أن الدول الديمقراطية تتـوخّى، فـي أغلـب          ) وإن كانت قديمة بالنسبة إلسرائيل    (مالحظة أخيرة   
األحوال، حل المشكالت التي تتعرض لها بالوسائل السلمية، والدبلوماسية، حيث أمكن ذلك، في حين أن               

ها العسكرية، واعتماد سياسة الغمـوض النـووي،        إسرائيل مازالت تصر على إنها معنية بتعزيز ترسانت       
بدعوى الحفاظ على وجودها، في وقت ال تبدي فيه أي استعداد لتنفيذ استحقاقات التسوية مع الفلسطينيين،                
رغم كل االجحافات المتضمنة فيها بالنسبة لحقوقهم الوطنية، وحتى ولو على مـستوى تجميـد جزئـي                 

ت إدارة اوباما في هذا المجال، ومانعت أي تدخل للدول األوروبية،           ومعلوم أن إسرائيل تحد   ! لالستيطان
ورفضت أي تعاط مع المبادرة العربية، التي وصلت حد تشجيع إسرائيل على االقـدام علـى التـسوية،                  

  !بإقامة عالقات تطبيعية معها
بناء مـستقبالت   لنالحظ اآلن أن الثورات الشعبية في المنطقة، والتي تغذ الخطى نحو مسارات الحداثة و             

جديدة لبلدان ومجتمعات المنطقة، تتأسس على الدولة المدنية والديمقراطية ودولة المواطنين، بالوسـائل             
فهذه الثورات وضـعت إسـرائيل،   . السلمية، باتت بمثابة تحد جديد، غير معهود وغير مسبوق إلسرائيل      
حرجة، إزاء ذاتها وإزاء العالم، وإزاء      ألول مرة في تاريخها، أمام وضع مغاير، أي وضعتها بمكانة جد            
  .المجتمعات الناهضة في المنطقة؛ ولعل ذلك أخشى ما تخشاه إسرائيل

لذا من المثير مالحظة كيف ستتعامل إسرائيل القديمة هذه مع عالم شرق أوسطي جديد، ومن المثير أكثر                 
معـات البلـدان العربيـة    مالحظة ردات فعل المجتمع اإلسرائيلي على ما يجري من تطورات فـي مجت   

  .المحيطة
  2/8/2011، 48موقع عرب

  
  التاريخأمام محكمة  .59

  فهمي هويدي
على أحد ميادين مدينة حيفا، أسوة بما حدث مع سـلفه أنـور             » مبارك«في إسرائيل دعوة إلطالق اسم      

ونها رمزا  ، فكرموه بهذه الصورة في المدينة، التي يعتبر       »فضله«السادات، الذي لم ينس له اإلسرائيليون       
افيعاد بوروليس  الذي    »  معاريف«الدعوة أطلقها أحد كتاب صحيفة      . للتعايش بين العرب واإلسرائيليين   

  .لنذكر مبارك:  مقاال تحت عنوان27/7نشر في 
الذي نجح فـي كـل االختبـارات التـي وضـعها           » الجار الطيب «في مقاله وصف الكاتب مبارك بأنه       

وقدم لفكرته بقوله إن علـى إسـرائيل أن تكـرم           .  صفها طول الوقت   اإلسرائيليون أمامه، حيث ظل في    
واألخير لم يعـد يـذكر أو       . الرجل، رغم أنه لم يعد يلقى االحترام في مصر، أسوة بسلفه أنور السادات            

يخلد في بالده، رغم قراره الدراماتيكي في منتصف السبعينيات بإدارة ظهره لموسكو واالتجـاه صـوب           
ب سياسة االنفتاح على الغرب التي انتهجها، ثم عقده اتفاقية السالم مع إسرائيل، هـذه               إلى جان . واشنطن

في مصر، ومن ثم لـم يعـد الرجـل يحظـى            . التي حققها الرجل، لم تعد تذكر بأي خير       » اإلنجازات«
  .»في مراسم عاجلة عديمة البهاء«باالحترام، منذ دفنه قبل ثالثين عاما 

ل السادات بدأت في اليوم التالي سيناريوهات الرعب في إسرائيل، إذ أثـار             أضاف الكاتب أنه فور اغتيا    
كثيرون ماال حصر له من األسئلة حول خلفائه، الذين جرى التشكيك في أنهم سوف يلتزمون باالتفاقـات                 
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حيـث يـرى    . وهي ذات األسئلة التي تتردد اآلن في الفضاء السياسي اإلسرائيلي         . الموقعة مع إسرائيل  
وكأن ثالثين سنة من الهـدوء  . ون أن الحرب على األبواب وأن اتفاق السالم لم يكن يساوي شيئا   المتشكك

  .أمر يستهان به). نصف حياة إسرائيل تقريبا(على الحدود، 
في مديحه لمبارك قال إنه أمضى ثالثين سنة في الحكم، ثالثة أضعاف زمن سلفه السادات، لكنه اكتسب                 

م، ذلك أنه نجح في كل االختبارات التي وضعها اإلسرائيليون أمامه، وكانت له             ثقة اإلسرائيليين واحترامه  
. مواقفه المقدرة، خصوصا عندما دخل الجيش اإلسرائيلي إلى بيروت، وأثناء االنتفاضتين األولى والثانية            

وفي حرب لبنان الثانية، بل إنه في اتفاقات أوسلو وقف على المنصة ووصف عرفات بكلمات مـشينة،                 
لكنه اآلن أصبح هـدفا لالتهامـات، ومـن بينهـا           . قال بحقه كلمات لم يجرؤ أي سياسي على إطالقها        و

االنحياز إلسرائيل، التي وقع معها اتفاقا اقتصاديا باع لها الغاز بسعر مخفض، في حين أدخل إلى جيبـه                  
  .ماال كثيرا من جهة أخرى
ان بنيامين نتنياهو على حق حين وصفه بأنـه         ، وقد ك  »كان الرجل الذي أملناه   «أضاف الكاتب أن مبارك     

ومثلما تعامل سلفه السادات بشجاعة وبشرف تجاه شاه إيران المهـزوم ومنحـه       . صديق عظيم إلسرائيل  
اللجوء إلى مصر، في حين كان العالم ينظر بعيون المعة مفعمة بالرومانسية إلى هبوط آية اهللا الخمينـي             

صرف مع مصر بنفس الشهامة والشجاعة مع مبارك، وإذا لم تقدره           فإن إسرائيل ينبغي أن تت    . في طهران 
  .مصر حق قدره، فلتقم إسرائيل نحوه بما يقتضيه الوفاء واالحترام

ختم افيعاد بوروليس مقالته باقتراحه الذي دعا فيه إلى إطالق اسم حسني مبارك على أحد أحياء مدينـة                  
ي لم ينس له اإلسرائيليون أن اتفاقية السالم التي عقدها          حيفا، وفاء له وتكريما، كما حدث مع السادات الذ        

، كانت بمثابة التأسيس الثاني للدولة العبرية، بعد إعالن قيامها رسـميا فـي عـام                1979معهم في عام    
1948.  

الذي قام علـى    . استعادة هذه الخلفية في يوم محاكمة مبارك تذكرنا بسجله على صعيد السياسة الخارجية            
التحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة من ناحية، والتحـالف االسـتراتيجي           : يتين هما ركيزتين أساس 

وإذا كان األمريكيون لم يتحدثوا بالتفصيل عن خدماته لهم، ربما ألنها تفوق الحصر،             . أيضا مع إسرائيل  
ـ  ) بنيامين اليعازر (فإن إسرائيل لم تقصر في امتداحه، منذ اعتبره أحد وزرائهم            ز اسـتراتيجي،   بأنه كن
، مـرورا  »صديق عظيم«بأنه ) 20/7في (وحين وصفه نتنياهو في الحوار الذي أجرته معه قناة العربية           

بالجهد الذي بذله بعض حاخامات إسرائيل للدعاء له بالشفاء في مرضـه، أو لمطالبـة شـيخ األزهـر                   
  .بمساندته والمطالبة بعدم محاكمته

د هذا الشريط المشين، ويجد أن رئيس دولته الكبيرة بكـل مـا             يشعر المرء بالقرف والخزي حين يستعي     
وإذا .  سنة كنزا استراتيجيا وصديقا عظيما لعدو بلده االسـتراتيجي      30تمثله من ثقة وكبرياء، ظل طوال       

كان يحاكم اليوم لغير هذا السبب فإن محكمة التاريخ لن ترحمه، وسيكون حكمها عليه أقسى بكثير مـن                  
مة جنايات القاهرة، خصوصا إذا ثبت أنه أفاد إسرائيل كثيرا وكان إضراره بمصر             أي حكم تصدره محك   

  !أكبر
  3/8/2011، الشرق، الدوحة
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  »الزحف اإلسالمي«أجندة موحدة لمواجهة : واليمين األوروبي المتطرف» الليكود« .60
  "دير شبيغل"

إيطاليا إلى فنلنـدا، وشـملت      في أوروبا شبكة اتصاالت متينة تمتد من        » اإلسالموفوبيا«أنشأت أحزاب   
مؤخراً مؤيديها بين المحافظين اإلسرائيليين وتحديداً الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو              

أصحاب الفكر الشعبوي المتطـرف المعـادي     (وائتالفه السياسي، اذ في اسرائيل من يعتقد ان الشعبويين          
  .هم مستقبل القارة األوروبية) لألجانب
صفحات متتالية من نص تفصيلي يدعم رؤيتـه        ..  ليست شيئاً  1500ات أندريس بيرينغ برييفيك ال    صفح

.  شخصا في هجومين رهيبين في النروج األسبوع الماضـي         76اإليديولوجية للعالم، دفعته مؤخرا لقتل      
اقتبـاس  وثيقة دفعت الكثيرين إلى السؤال عن صحة برييفيك العقلية لكنها أضاءت في الوقت ذاته، مـع                 

» إسـالموفوبيا «مقوالت ال تعد وال تحصى مصدرها مدونات الكترونيـة مروجـة لـل            » سفاح اوسلو «
ولمكافحة الهجرة، على ان هناك شبكة ترابط وثيقة بين الجماعات اليمينية الشعبوية فـي اوروبـا، مـن         

  .في النمسا» حزب الحرية«في بلجيكا إلى » فالمز بيالنغ«الجبهة الوطنية في فرنسا ل
واتضح مؤخراً ان شبكة األحزاب الشعبوية األوروبية لم تقتصر على حدود القارة فحسب بـل اتجهـت                 
شرقاً لتشمل السياسيين المحافظين في إسرائيل، وتحديدا البرلماني اإلسرائيلي أيوب قـرا، مـن حـزب                

  .النقب والجليلالذي يرأسه نتنياهو، ويشغل أيضا منصب نائب الوزير المكلف شؤون تنمية » الليكود«
كفـيال  » ديـر شـبيغل   « كريستيان ستراتش ل   -النمساوي هاينز » حزب الحرية «قد يكون ما قاله زعيم      

ال شك ان الثورات في الشرق األوسـط عظيمـة إال ان            «: بتفسير االهتمام األوروبي المتنامي بإسرائيل    
  .»ائيل وبفناء أوروبا الخلفياألمور قد تتجه في النهاية إلى تشكّل أنظمة دينية إسالمية تحيط بإسر

يشاطر العديد من اإلسرائيليين ستراتش وجهة نظره التي توحي بأن اسرائيل على خط المواجهـة بـين                 
وقال اليعازر كوهين، المعروف في اسرائيل باسـم        . الشعبويين اليمينيين واالسالم الزاحف باتجاه اوروبا     

كوهين، الكولونيل المتقاعد   . إسرائيل اضاعت طريقها  ، ان االحزاب اليسارية في كل من اوروبا و        »شيتا«
، الحزب القومي المتـشدد     »اسرائيل بيتنا «في سالح الجو اإلسرائيلي، هو عضو سابق في الكنيست عن           

  .الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، شريك حزب الليكود في حكومة نتنياهو الحالية
سياسيي اليمين في أوروبا هم أكثر      «الول الماضي في برلين ان      وأضاف كوهين في كالم له في تشرين ا       

يتحدثون تماماً بلغة الليكود وغيره من األحزاب اليمينيـة         .. حساسية تجاه ما يواجه إسرائيل من مخاطر      
  .»نأمل ان يفوز اليمينيون في أوروبا.. اإلسرائيلية

اإلسرائيلية في حزيران الماضـي     » ريفمعا«ال يختلف كوهين وقرا في الرأي، إذ قال األخير لصحيفة           
أبحث عن أساليب للتخفيف من التأثير اإلسالمي في العالم، وأعتقد أن هذا يمثل النازية الحقيقيـة فـي                  «

  .»أنا أشاطر كل من يؤمن بوجود هذا النوع من الحروب.. العالم
يـرى  .. ج مبني على الحب   للوهلة األولى، يبدو أن عالقة الشعبويين األوروبيين مع إسرائيل أشبه بزوا          

النازيين «من صبغة جماعات    » التنصل«في النمسا، مجرد خطوة صغيرة ل     » حزب الحرية «كثيرون ان   
ففـي حـين أن هـذه       . الكالسيكية، وهو األمر الذي ينطبق على شركائه في كل أنحاء أوروبـا           » الجدد

دالئل مضادة على تطرفها فـي      األحزاب تصر على أنها ليست معادية للسامية، يبقى سهال العثور على            
  .نقد الصهيونية ومعاداتها للسامية من داخل القوائم العضوية في الحزب الشعبوي
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والـذي غيـر    » حزب الحرية «أندرياس مولزر، على سبيل المثال، العضو في البرلمان األوروبي عن           
التي تفند  » زورزيت «مؤخراً لهجته للدفاع عن نهج ستراتش تجاه اسرائيل، مسؤول عن تحرير أسبوعية           

، اتهم مولزر إسرائيل بالعمـل      2008فبعد توغلها في قطاع غزة في أواخر عام         . الهجمات على اسرائيل  
القضاء نهائياً على قطاع غزة وفقـا لـروح         «، وأنها كانت تحاول     »روح اإلبادة التلمودية  «على أساس   
  .»العهد القديم

، يقول المراقبون إن نسجه مثل هذه العالقة مع إسرائيل          »حزب الحرية «في الواقع، عندما يتعلق األمر ب     
ويؤكد احد خبراء الحزب هريبـرت شـيدل أن         . يصب في خانة التأسيس لسياسة خارجية ذات مصداقية       

اننـا نفتـرض أن     «في وقت يكتب في رسالة الكترونيـة        » هذه االستراتيجية أصبحت مقبولة اجتماعياً    «
  .»اً أساسياً من عقيدة الحزبمعاداة السامية ال تزال تشكل جزء

بعد اجتماع قرا في برلين مع األلماني       ... اما في إسرائيل، فيميل كثر الى الموافقة على هذه االستراتيجية         
اليميني الشعبوي باتريك برينكمان في وقت سابق من الشهر الماضي، انتقدت الصحف االسرائيلية وعلى              

فـي اشـارة إلـى      » قرا يلتقي مليونير النازيين الجدد    «نونت  زيارة قرا وع  » يديعوت احرونوت «رأسها  
يصر اآلن على عدم معاداة السامية بعدما كان في السابق على عالقة وثيقة مع الحـزب            «برينكمان الذي   

وعقب زيارة قام بها إلى فيينا في كانون االول الماضي لالجتماع مـع   . »الوطني الديموقراطي في ألماينا   
م الجمعية اليهودية في فيينا، أرييل موزيكانت، رسالة مفتوحة إلى نتنياهو طالبه فيها             ستراتش، نشر زعي  

  .بطرد كارا
الفنلنـديون  (السياسية االساسية  كغيره من األحزاب الـشعبوية فـي فنلنـدا             » حزب الحرية «إن رسالة   
ه الجماعات اليمينية التي    هي مكافحة الهجرة اإلسالمية، اذ تعتقد هذ      )  رابطة الشمال (وإيطاليا  ) الحقيقيون

تعارض بناء المآذن ان ما يهدد مستقبل أوروبا هو ارتفاع معدل الوالدات عند المسلمين وتعتبر ان على                 
  .الغرب المسيحي أن يدافع عن نفسه بمواجهة اإلسالم
و من  ، المعادي لالسالم، ه   »فتنة« بإنتاجه فيلم    2008السياسي الهولندي خيرت فيلدرز، الذي اشتهر عام        

وقد عاد لزيارة اسرائيل مرات عدة      .  اعوام 3اطلق التعاون الوثيق بين الشعبوية األوروبية وإسرائيل قبل         
اذ سافر ستراتش، جنباً إلى جنب      . اما العالقات االوسع فبدأت بالتجذر في العام الماضي       . منذ ذلك الحين  

 كينـت إيكيـروث مـن حـزب         ، فيليب دوينتر، والسياسي الـسويدي     »فالمز بيالنغ «مع زعيم حزب    
وغيرهم، إلى اسرائيل في كانون االول الماضـي، قبـل ان تـرد             » الديموقراطيين السويديين الوطنيين  «

  .الزيارة بسرعة مع جولة قام بها قرا وغيره إلى فيينا في نهاية الشهر ذاته
 العضو في األقلية الدرزية     قرا،: في الحقيقة، ان شركاء اليمينيين االوروبيين في إسرائيل هم يمين الوسط          

الذي يتمتع بعالقات وثيقة مع نتنياهو، معارض لالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ومؤيـد مخلـص                
رشون مسيكا، زعيم للمستوطنين في الضفة، كان في اسـتقبال          . للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية    
، »الـصهيونية الجديـدة   «يفيد هيفري، مؤيدا    اما هيلل وايز ود   . الوفد الشعبوي في كانون االول الماضي     

وهي الحركة التي تعتقد بأن من المستحيل العيش في سالم مع العرب، فقـد زارا ألمانيـا فـي نيـسان                     
  .الماضي لعقد مؤتمر استضافته الحركة اليمينية الشعبوية االلمانية
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د اإلسالمي، كما يعتقدون انه مـع  كلهم يأملون بتشكيل منبر أوروبي يضع إسرائيل في موقع المقاومة للم   
تحقيق اليمين الشعبوي مكاسب انتخابية في مختلف أنحاء أوروبا في السنوات األخيرة، يبقـى الرهـان                

  .الذكي على ستراتش وشركائه
  3/8/2011، السفير، بيروت

  
  سبتمبر/يلولأبعد  .61

  عكيفا الدار
فلو كان هناك ذرة من احتمال في       . الخيامفي اليمين ينبغي أن يحرصوا على ارسال وجبات يومية لنزالء           

أن يتخذ بنيامين سوبر تانكر نتنياهو مبادرة سياسية توقف الخطوة الفلسطينية المرتقبة في االمم المتحـدة                
هذا التشبيه، الذي ألـصقه اريئيـل       .  فقد جعل االحتجاج الشعبي بيبي دجاجة منتوفة الريش        –في ايلول   

  .ف نتف اجنحة رئيس الوزراء السياسيةشارون في حينه بمحمود عباس، يص
قبل بضعة اسابيع فوض نتنياهو شمعون بيرس بالشروع في اتصاالت سرية مع الفلسطينيين على صيغة               

وعندما علم رئيس الوزراء بأن الرئيس يتعاطى بجدية مـع          . الستئناف المفاوضات على التسوية الدائمة    
 نزع بيبي من    –ق الخرائط الى جانب صائب عريقات       المناورة التي ترمي الى شراء سكوته، وينكب فو       

وهكـذا  . هذا فقط ينقصه اآلن، أن تقيم تسيبي حوتوبيلي خيمة احتجاج في شارع بلفـور             . بيرس الدمية 
خرج عباس من هذه القصة ايضا في صورة الشاب الطيب، ونتنياهو في صورة الشاب الـشرير، أمـا                  

  .بيرس، مثلما هو دوما، ففي صورة الخاسر
في اللحظة التي يلغي فيها نتنياهو زياراته الى العواصم االوروبية، خشية أال يكون له أين يعود، فـان                  و

التوقع في أنه بعـد اسـابيع عديـدة    . عباس ورجاله يقضون قسما هاما من اوقاتهم بين السماء واالرض        
وعنـدما  . في الـسماء  دولة، وربما أكثر، بدولة خاصة بهم، تدفعهم الى ان يشعروا بأنهم           120ستعترف  

تعود الحاشية الى الديار، الى الصندوق الفارغ والى الموظفين الذين اضطروا الـى االكتفـاء بنـصف                 
من جهة أعطاهم القطريون منحة طيبة، لغرض استئجار فريق         . الراتب، فانها تسير ووجهها في االرض     

عمل قبيـل التـصويت فـي الجمعيـة     من الخبراء البريطانيين في القانون الدولي، ليقترحوا عليهم سبل          
من جهة اخرى، فان حكام دول الخليج، ممن ليسوا من المعجبين برئيس الوزراء             . العمومية لالمم المتحدة  

  . يستمتعون برؤيته يدق أبوابهم–سالم فياض، الذي يصر على ان يستورد من الغرب قيم الديمقراطية 
وساط اليهود االمريكيين القناع ادارة اوباما باالمتناع       الى جانب ذلك، فان كل جهود منظمات اليسار في ا         
وحتى االستطالع الجديد لمعهد البحوث االمريكـي       . عن الفيتو في مجلس االمن، باءت حتى اآلن بالفشل        

، الذي يشير الى تأييد متين في اوساط الجالية اليهودية للدور االمريكي الفاعل فـي التـسوية                 "غرشتاين"
ية الشاملة، لم ينجح في إنزال اوباما عن الجدار، فهو على أي حال انتبه الى أن الثلـث                  االسرائيلية العرب 

، فقط يؤيدون تصويتا امريكيا في      "جي ستريت " مشارك في االستطالع، الذي تم بطلب من         800من بين   
لـى  كما يشير االستطالع ايـضا ا     . االمم المتحدة في صالح دولة فلسطينية، بينما نصفهم يعارضون ذلك         
فلماذا ينبغي للـرئيس أن يغـضب       . اغلبية كبيرة في اوساط الجالية والمتبرعين اليهود الداعمين الوباما        

  .ناخبين مخلصين بهذا القدر؟
. كان لرجال مجلس السالم واالمن الذين زاروا البيت االبيض االسبوع الماضي جواب على هذا الـسؤال          

رار وضع االحتالل غداة التصويت في االمـم المتحـدة          فقد شرحوا لمستشاري الرئيس الكبار، بأن استم      
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فبعد أن تكـون عـشرات الـدول        . وتخليد الوضع الراهن السياسي سيؤديان الى حل السلطة الفلسطينية        
اعترفت به كرئيس لدولة مستقلة، كيف يمكن لعباس أن يتجول في العالم مع بطاقة زيارة تُعرفـه بأنـه                   

  .لدخول والخروج من والى دولته من دولة اجنبية؟، يحتاج الى تصاريح ا"رئيس سلطة"
واذا لم يكن هذا بكاف، فقد ذكر رجال مجلس السالم واالمن سببين آخرين يفترض بهما أن يقنعا اوبامـا                   

غداة اعالن الجمعية عن االعتراف بفلسطين سيتعاظم الضغط على قيادة السلطة لحل            : للنزول عن الجدار  
مريكيون بعمل جم ومال كثير، وعادة المفاتيح الى اسرائيل، على حد تعبير            اجهزة االمن التي طورها اال    

اذا واصل اوباما تجاهل االزمة السياسية لعباس، فسيكون لحماس فـرص طيبـة للفـوز فـي               . عريقات
هذا االنجاز سيعزى بقدر كبير للحائز على جائزة        . 2012االنتخابات المخطط لها في المناطق في نيسان        

  .نوبل للسالم
  السالم بعد ذلك

نشطاء السالم االسرائيليين الذين حاولوا أن يجندوا مؤخرا التأييد لعريضة تدعو الى االعتـراف بدولـة                
على مدى السنين، حاولوا عبثا، اقناع الخلق بـأن         . فلسطينية، يتابعون حركة الخيام بحسد ممزوج باألمل      

  . لسكان كريات شمونهطريق آخر لسكان كريات اربع معناه سكن قابل للتحقق أقل
، فقدت هذه الـصيغة     1992في العام   " االمن، السالم واالزدهار  "منذ أن فاز حزب العمل بمساعدة صيغة        

المعهـد االسـرائيلي للديمقراطيـة،      " (2009االنتخابات في اسرائيل    "في مقال نشر في كتاب      . سحرها
 وغي بن بورات أفول احزاب اليـسار        يحلل اوفير عبو، بني يوفيل    ) أشير اريان وميخال شمير   : بتحرير

فتحليل التصويت يبين بأن العمل وميرتس فقدوا الحكم أساسا عقب هجر جمـاهيري ألبنـاء               . الصهيوني
 السياسي  –بمعنى ان اولئك الذين يتظاهرون اليوم ضد حكم اليمين االقتصادي           .  العليا –الطبقة الوسطى   

  .هم الذين رفعوهم الى الحكم
 االجتماعية، كتب الباحثون الثالثة بـأن       –يل سلوك الناخبين حسب العشريات االقتصادية       استنادا الى تحل  

أبناء الطبقة الوسـطى، الـذين يئـسوا مـن         . خليط االمن، السالم واالزدهار لم يصمد على مدى الزمن        
ب التـي   ، نقلوا منذئذ تأييدهم الى االحزا     2000المسيرة السياسية في أعقاب فشل مسيرة السالم في العام          

رحلـوا بجمـوعهم الـى      " اليسار الصهيوني "المقترعون الذين يتماثلون مع     . وعدت باالمن واالستقرار  
. احزاب الوسط، الذين نجحوا في قطع الصلة بين االزدهار والسالم، أو دفعوا الى االمام بمذهب علماني               

مقابـل   (7 – 5 العشريات  في المائة في16.9 – 14.7 سجل الليكود ارتفاعا بمعدل 2009في انتخابات   
 في المائـة فـي      12.8 – 12.2 في المائة في العشريات الثالثة الدنيا و       3.3 – 1.2ارتفاع معتدل بمعدل    
  .العشريات الثالثة العليا

ويختم الكُتاب  المقال بالتشخيص في أن احزاب اليسار الصهيوني يجب أن تجد أساسا انتخابيا واسعا بما                 
آجال يتعين على أحد ما أن يذكر نزالء الخيام كم تكلف           . رة اخرى بديال سلطويا   فيه الكفاية كي تصبح م    

  .الحرب ومن يدفع ثمن االحتالل
  2/8/2011هآرتس 
  2/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
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