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 لحة وإنهاء االنقسام  المصاإتمامنضم إلى جهود نس:  تفرج عن الشيخ حسن يوسف"إسرائيل" .1
القيادي في حركة حماس النائب الـشيخ حـسن        أن   الضفة الغربية  من   5/8/2011السبيل، عّمان    ذكرت

يوسف دعا الفصائل والجماهير الفلسطينية إلى التوحد في وجه اإلجراءات اإلسرائيلية التي تطـال كـل                
  .هود إتمام المصالحة إلنهاء االنقساممكونات المجتمع والسياسة الفلسطينية، مؤكدا أنه سينضم إلى ج
 أسيرا من سجن عوفر غـرب رام اهللا         53وقال يوسف في تصريحات للصحفيين عقب اإلفراج عنه مع          

أمس الخميس إن االحتالل يشن حربا ليس فقط على حركة حماس وإنما على الشعب الفلسطيني كاملًـا،                 
  . الخصوصغير أنه يستهدف قيادات ونواب وأركان حماس على وجه

ستمضي في طريق التحرير رافعة راية الوفاء لقضيتها وشـعبها حتـى ينعتـق              " حماس"وشدد على أن    
  .الفلسطينيون من ظلم االحتالل وينعمون بالحرية والتمكين

 ممثال لكتلة التغيير واإلصالح في المجلس       17 نائبا فلسطينيا بينهم     19واستهجن يوسف استمرار اعتقال     
  .ه بالقرصنةالتشريعي ووصف

ال يجوز من المؤسسات العربية والبرلمانية واإلسالمية والدولية أن تصمت، ويجـب عليهـا              : "وأضاف
التحرك وعدم االكتفاء برفع شعارات حقوق اإلنسان وأن يأخـذوا دورهـم أمـام احتجـاز الـشرعية                  

  ".الفلسطينية
 سـجن عـوفر العـسكري        أسيرا أطلق سـراحهم مـن      53وجاء اإلفراج عن القيادي حسن يوسف مع        
 قرب بلدة ترقوميا جنوب الخليل بالضفة الغربيـة بعـد أن            74اإلسرائيلي غرب رام اهللا، فيما أفرج عن        

  .أطلق سراحهم من سجن النقب
الذي قضى ستة أعوام فـي اعتقالـه        -وعن أوضاع األسرى في سجون االحتالل، تحدث الشيخ يوسف          

بات تفرضها سلطات السجون بحق األسرى، الفتًا إلى أنها          عن سلسلة عقو   -2006 أيلول   25األخير منذ   
  .صعدت عمليات الدهم ألقسامهم ليلًا وزادت من عقوبات العزل االنفرادي

 أسيرا حتى اليوم، مطالبا في ذات الوقت الجماهير         30وأشار إلى أن عدد األسرى المعزولين وصل إلى         
ل ينفرد بهم، وأن يتوحدوا في سبيل اإلفراج عنهم         والفصائل بالعمل من أجل األسرى وعدم ترك االحتال       

  .جميعا والسعي لتخفيف معاناة كل أسرى أبناء حماس وغيرها من الفصائل المختلفة
فـي شـعبنا    : "وأوضح يوسف أن حالة االنقسام ألحقت األذى الكبير باألسرى الفلسطينيين، ولكنه قـال            

على قضيتنا، وسنضم جهدنا لجهود هـؤالء النـاس         الخيرون الكثر اآلن وهناك من لديهم غيرة وحرقة         
  ".النجاز المصالحة وإنهاء االنقسام

 في مقابلة اجرتها  قال,يوسفحسن الشيخ أن  ،بيت لحم من 4/8/2011وكالة معاً اإلخبارية، وأضافت 
راف  ال يدعم توجه السلطة الفلسطينية الى االمم المتحدة في ايلول المقبل من اجل نيل االعتانه ،معه

  .بالدولة الفلسطينية
نحن نرى انها خطوة غير مجدية ولن تضيف لنا سوى اضافة قرار اخر لجملة قرارات اممية ": ويقول
  ".المهم قرارات عملية تنهي االحتالل ... سابقة

نافيا ان يكون اسرى حماس في السجون قد اجهضوا , كما تطرق الشيخ يوسف الى ملف تبادل االسرى
  .سرى االخيرةصفقة تبادل اال
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المفاوضات بين اسرى حماس والجانب االسرائيلي مستمرة على مدار السنوات الماضية ": وقال
انا شاركت في كثير من هذه المفاوضات لكن الذي اوقف الصفقة هو نتنياهو بعد ان كنا قد ": ويضيف".

  ".قطعنا شوطا كبيرا لجهة اتمامها
ن اسرى حماس والجانب االسرائيلي متوقفة منذ نحو شهر ويكشف القيادي الحمساوي ان المفاوضات بي

  .في هذه القضية
  

 إقرار خطة عربية متكاملة لدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة : عريقات .2
قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس إن اجتماع اللجنة :  وكاالت–القدس المحتلة 

 في الدوحة أقر خطة متكاملة لدعم التوجه الفلسطيني المرتقب لألمم المنبثقة عن لجنة المتابعة العربية
وذكر عريقات في تصريحات إذاعية، أن الخطة التي أقرتها اللجنة العربية عقب يومين من . المتحدة

 الجتماعات الجمعية العامة لألمم 66اجتماعاتها في قطر، ستغطي الفقرة المتبقية حتى افتتاح الدورة رقم 
وأوضح أن أهم ما جاء خالل اجتماعات اللجنة العربية كان التأكيد على القرار العربي بدعم . المتحدة

القرار الفلسطيني بالتوجه للحصول على العضوية الكاملة من مجلس األمن الدولي ومن ثم نقله إلى 
اذها في حالة وبين أن الخطة تتضمن اإلجراءات الالزم اتخ. الجمعية العامة بعد إقراره من مجلس األمن

 .ضد الطلب الفلسطيني من أي عضو في مجلس األمن الدولي» الفيتو«استخدام حق النقض 
ولفت عريقات إلى أن الخطة ستشمل كذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة نبيل العربي، األمين 

افة األطراف العام لجامعة العربية، لمتابعة حشد الدعم الدولي للتوجه الفلسطيني واستقطاب دعم ك
وأضاف أن وفدا وزاريا عربيا سيتوجه إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس . اإلقليمية والدولية

األمن وسيجري اتصاالت مع دول أخرى لحشد الدعم، سواء للحصول على العضوية أو االعتراف 
 .بالدولة الفلسطينية

لسطينية على المستويات القانونية والسياسية واعتبر عريقات أنه بهذه الخطة، باتت كافة الخطوات الف
واإلجرائية جاهزة للتقدم بالطلب الفلسطيني إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل، مؤكدا أنه لن يكون نهاية 

 .التحرك الفلسطيني
 5/8/2011الدستور، عمان، 

  
  توفد فلسطيني إلى واشنطن قريبا لالطالع على صيغ استئناف المفاوضا": الحياة" .3

 كشف مسؤولون فلسطينيون أن اإلدارة األميركية تجري اتصاالت مع الجانب الفلسطيني في ":رام اهللا 
  .المقبل للحصول على عضويتها سبتمبر /محاولة لمنع توجهه إلى األمم المتحدة في أيلول

لحيلولة اإلدارة األميركية تبحث عن صيغة للعودة إلى المفاوضات في محاولة ل"وقال مسؤول رفيع إن 
لكنه أشار إلى أن هذه االتصاالت لم تثمر بعد عن صيغة مناسبة للعودة ". دون لجوئنا إلى األمم المتحدة

  .إلى التفاوض
وكشفت مصادر مطلعة أن وفداً فلسطينياً يضم كالً من صائب عريقات ونبيل أبو ردينه سيتوجه إلى 

  لكن . لصيغ المقدمة الستئناف المفاوضاتواشنطن قريباً للقاء مسؤولين أميركيين واالطالع على ا
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أن الجانب الفلسطيني ماض في خطته التوجه إلى األمم المتحدة حتى " الحياة"مسؤولين بارزين اكدوا لـ 
  .في حال استئناف المفاوضات

  4/7/2011الحياة، لندن، 
  

  نريد المصالحة لمواجهة االحتالل: البردويل .4
تور صالح البردويل، أهمية إنهـاء االنقـسام وتحقيـق المـصالحة            ، الدك "حماس"أكد القيادي في حركة     

، وأكد أن   )اإلسرائيلي(الوطنية، معلال ذلك بأنه من أجل تصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة االحتالل             
  . تقدم مرونة كبيرة من أجل التوصل إلى هذا الهدف" حماس"

أن اجتماعات األحد المقبل المرتقبـة      ،  2011-8-4وأوضح البردويل، في تصريحات صحفية، الخميس       
  . في القاهرة، تهدف إلى البحث في سبل تنفيذ اتفاق المصالحة على األرض" فتح"و" حماس"بين حركتي 

معنيون بإتمام المصالحة وإنهاء االنقسام لتصليب الموقف الفلسطيني فـي          " حماس"نحن في حركة    : "وقال
من المرونة من أجل الوصول إلى هذا الهدف، ولـيس هـدفنا          مواجهة االحتالل، وألجل ذلك نقدم الكثير       

  ". دعم تيار المفاوضات مع االحتالل أو المراهنة على مشروع دولة من الجمعية العامة لألمم المتحدة
ملفات مهمـة   "وحول الموضوعات المنوي الحوار بشأنها في اجتماعات األحد المقبل، أكد البردويل أنها             

من لجنة  " حماس"، وأشار إلى أن موقف      "نهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني    وتشكل مداخل حقيقية إل   
القوى الوطنية واإلسالمية يأتي في سياق توحيد الصف الفلسطيني، تحت إطار كبير وجامع تمثله منظمة               

  . التحرير الفلسطينية بشكل ديمقراطي
  4/8/2011، فلسطين أون الين

  
   من إقامة الدولة الفلسطينيةحق عودة الالجئين أهم: بركةعلي  .5

أن حق عودة الالجئين الفلسطينيين «في لبنان علي بركة، » حماس«أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية 
أهم من إقامة الدولة، ألننا نخشى أن يكون ثمن إقامتها هو شطب حق العودة والتنازل عن قضية 

  .»الالجئين الفلسطينيين
ماس برئاسة بركة، وعضوية محمود الصديق ورأفت مرة، لوزير جاء ذلك خالل زيارة وفد من ح

  .الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور
المقبل، وأبلغناه أننا ال نمانع من ) سبتمبر(لقد تحدثنا مع الوزير عن استحقاق شهر أيلول «وقال بركة 

 الصهيوني ومن التنازل عن حق االعتراف أو إقامة الدولة الفلسطينية، لكن من دون االعتراف بالكيان
  . العودة، ألننا نخشى أن يكون ثمن الدولة الفلسطيني هو شطب قضية الالجئين وحق العودة

نحن نعتبر أن حق العودة هو أهم من إقامة الدولة، ألن القضية الفلسطينية جوهرها قضية «وأضاف 
ن يمنح الشعب الفلسطيني دولة أو الالجئين، ونحن نرفض أن يتم شطبها كما شطب حق العودة مقابل أ

  .»دويلة على جزء من أرض فلسطين
طالبنا منصور بضرورة االستفادة من الالجئين الفلسطينيين في لبنان للضغط على الكيان «وتابع 

الصهيوني في المحافل الدولية، وكذلك ضرورة تأمين العيش الكريم لهم في لبنان ريثما يعودون إلى 
  . »ودهم يساعد على التمسك بحق العودة وعلى مواصلة النضال للغرض ذاتهفلسطين، ألن دعم صم

  4/8/2011، موقع الجئ نت
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  توجه استراتيجيوإنما   ليس توجها تكتيكياتوجه القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة: فتح .6
ينية لألمم قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن توجه القيادة الفلسط:  وليد عوض-رام اهللا 

 .المتحدة ليس توجها تكتيكيا أو مناورة سياسية وإنما توجه استراتيجي
وأضاف، في بيان صحافي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح الخميس، أن هذه الخطوة تأتي 

لتزام بعد انسداد اآلفاق السياسية أمام عملية السالم بسبب سياسة نتنياهو االستيطانية ورفض حكومته اال
 .بالقانون والشرعية الدوليين كأساس للمفاوضات

وقال القواسمي إن التوجه لألمم المتحدة يأتي لتعزيز فرص إقامة السالم العادل في المنطقة، ولحمايتها 
من سياسة الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة، التي ترمي بالمنطقة للمجهول المظلم، مشددا على أن التوجه 

س تصرفا أحادي الجانب وال يتعارض مع أي محاوالت دولية رامية الستئناف لألمم المتحدة لي
 .المفاوضات على أسس واضحة مقبولة فلسطينيا ومنسجمة مع االتفاقيات الموقعة والقانون الدولي

وشدد على رفض الحركة الكامل الدخول بمفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية، ما لم تقر بصراحة 
 وعلى رأسها القدس الشرقية، والوقف الكامل 1967ب من األرض المحتلة عام باستعدادها لالنسحا

 .لجميع األنشطة االستيطانية وقبولها للقرارات الدولية ذات الصلة
  5/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تعثر تشكيل الحكومة ال يعني توقف المصالحة: أبو زهري .7

ي أبو زهري، على وجود حراك في ملف آليات أكد الناطق باسم حركة حماس سام:  محمد جمال-غزة
لقد تم االتفاق مع حركة فتح على إجراء لقاء ثنائي يوم " " الشرق"تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وقال لـ

األحد المقبل في القاهرة سيتم من خالله الحديث عن ملفات تنفيذ المصالحة إضافة إلى ملف تشكيل 
  ".الحكومة

 الفلسطيني محمود عباس بالذهاب لألمم المتحدة من أجل االعتراف بحدود الدولة ورداً على تأكيد الرئيس
الفعل العربي جاء "  ووجود موقف عربي مؤيد لذلك، أوضح أبو زهرى قائالً 1967الفلسطينية عام 

نتيجة استجابته لمطالب السلطة الفلسطينية، وما يحدث يعبر عن خطوات شكلية وقفزة بالهواء مما يجعل 
  .ديل عن الخطوات الشكلية هو تحقيق المصالحة عبر تنفيذ اآلليات التي تم االتفاق عليهاالب

وتعليقاً على تصريحات االحتالل اإلسرائيلي التي تنظر بالتخوف من االستمرار في العمل للذهاب لألمم 
خاصة أنها نحن ال نبني على تصريحات االحتالل " زهرى  المتحدة من أجل استحقاقات أيلول، أكد أبو

  ".تصريحات مدروسة بعناية وال تخدم إال االحتالل اإلسرائيلي وأهدافه
  5/8/2011الشرق، الدوحة، 

  
  احتجاجاتكم لن تؤثر على سالمة حكومتي : نتنياهو للمتظاهرين .8

فيما توعدت الحركة االحتجاجية االجتماعية في إسرائيل بتصعيد تحركها :  أسعد تلحمي–الناصرة 
 ألف 150ات كبرى مساء غد، على غرار التي نظمتها السبت الماضي وشارك فيها وتنظيم تظاهر

شخص، يبدي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو المباالة أمام هذا التهديد، مستغال غياب قيادة قوية 
 لهم بعد أن أعلن زعيمها عوفر عيني أن النقابة) هستدروت(للمحتجين وانعدام دعم نقابة العمال العامة 

  .لن تدعم االحتجاجات إذا كان هدفها إسقاط نتانياهو
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أمس عن نتانياهو قوله ألوساطه القريبة في أحاديث مغلقة، إنه ال يخشى سقوط » هآرتس«ونقلت صحيفة 
، مصراً على عدم التقاء قادة »الشعبوية«حكومته تحت وطأة االحتجاجات الشعبية التي وصفها بـ 

وأضافت أن نتانياهو . ة لطاقم وزاري سيعلن تشكيلته مطلع األسبوع المقبلالمحتجين، وتاركاً هذه المهم
خطة ستغير «المقبل، ) سبتمبر(يعتزم أن يطرح بعد ستة أسابيع، أي عشية األعياد اليهودية في ايلول 

، كما يصفها، تقوم أساساً على كسر االحتكارات التي تحول دون المنافسة الحقيقية في »وجه الدولة
وأشارت إلى أن نتانياهو سيسعى . تصاد اإلسرائيلي، وعلى تقليص كبير في الضرائب غير المباشرةاالق

قبل » ليكود«الى تطبيق بنود الخطة خالل العام المقبل، آمالً في أن تسهم في تعزيز شعبيته وحزبه 
  . في حال عدم تبكيرها2013االنتخابات العامة المفروض أن تجري عام 

  5/8/2011الحياة، لندن، 
 

  تنفي عرضها اللجوء السياسي على مبارك" إسرائيل": "هآرتس" .9
نفت الحكومة اإلسرائيلية بشكل رسمي امس قيامها بعرض اللجوء السياسي في إسرائيل على الرئيس 

) يناير( كانون الثاني 25المصري السابق حسنى مبارك لحمايته من الثورة المصرية التي اندلعت في 
كدت وسائل اإلعالم االسرائيلية أن الشعب المصري تمكن من خالل محاكمة مبارك، من بينما أ. الماضي

  ".أسد مصر والمنطقة العربية"ترويض وإذالل الرئيس السابق الذي كان 
اإلسرائيلية، تصريحات روني تسوفير مساعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين " هآرتس"ونقلت صحيفة 

 اسرائيل لن تعرض مطلقا اللجوء السياسي على الرئيس المصري السابق نتنياهو، التي أكد فيها أن
لحمايته من الثورة، مكذباً بذلك التصريحات التي قال فيها بنيامين بن اليعزر، وزير الدفاع والصناعة 
اإلسرائيلي السابق، والعضو الحالي في الكنيست اإلسرائيلية، إن اسرائيل عرضت على مبارك مالذا آمنا 

 .يالت منذ األسابيع األولى للثورة المصريةفي إ
 5/8/2011المستقبل، بيروت، 

  
  نواب بالكنيست يطالبون نتنياهو بالموافقة على شروط حماس لإلفراج عن شاليط .10

، بكتاب إلى رئيس ) عضوا120من مجموع ( عضو كنيست في إسرائيل 31توجه :  لندن-تل أبيب 
التوقيع على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، تفضي إلى إطالق الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبينه ب

.  أسير فلسطيني1000 سنوات، جلعاد شاليط، لقاء إطالق سراح 5سراح الجندي اإلسرائيلي األسير منذ 
. لليهود الشرقيين المتدينين» شاس«ومن األسماء المفاجئة في هذه الخطوة النائب نيسيم زئيف، من حزب 

 متطرف، كان قد قرر فقط قبل أسبوعين عدم االنضمام إلى هذه المبادرة واالكتفاء فهذا حزب يميني
   .بتأييد أية صفقة يوقعها رئيس الحكومة وتكون أجهزة األمن راضية عنها

  5/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل" العبرية اللغة الرسمية في ّدمشروع قانون يع: الكنيست .11
وعة من اعضاء الكنيست مشروع قانون جديد يتعلق بيهودية الدولة ضمن قدمت مجم: القدس المحتلة

سلسلة من القوانين التي يجري اعدادها، وينص على اعتبار اللغة العبرية اللغة الرسمية في دولة 
امس تقدم بالمشروع اعضاء من احزاب االئتالف » هآرتس«اسرائيل، وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
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ودود روتم » الليكود«واحزاب الكيان » كاديما«قف على رأسهم افي ديختر الحكومي والمعارضة، وي
 عضوا من الكنيست االسرائيلي، وجرى وضع مشروع 40، ووقع على المشروع »اسرائيل بيتنا«

  .القانون امس االول على طاولة الكنيست االسرائيلي بهدف التصويت عليه
نجليزية تعتبر حتى اليوم لغة رسمية في اسرائيل، وبهذا وقالت الصحيفة ان اللغة العربية والعبرية واال

. المشروع في حال تمريره من قبل الكنيست االسرائيلي ستصبح اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة
وقد نص مشروع القانون الجديد على اعتبار اللغة العربية لها خصوصية محددة، ويتم التعامل معها وفقا 

  . ناسب مع مشروع القانون الجديد وعدم التعارض معهلهذا الوضع وبالت
واعتبر معدو المشروع انه سيساهم في تثبيت الهوية اليهودية لدولة اسرائيل، واهم مبررات هذا 
المشروع ان تكون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، واللغة العربية لن تكون بعد اليوم لغة رسمية 

  .هودية ستشكل مصدر الهام للتشريعات والمحاكمفي اسرائيل، والشريعة الي
  5/8/2011الدستور، عمان، 

  
  الكنيست تقر قانون مكافحة اإلرهاب .12

في جلستها األخيرة في الدورة الصيفية، صادقت الكنيست بالقراءة األولى، أمس األربعاء، على مشروع 
ألول من نوعه بهذا الشأن منذ ، وهو قانون مفصل يحتوي على مئات البنود وا"مكافحة اإلرهاب"قانون 

  .، حين سن االنتداب البريطاني قانون الطوارئ1945عام 
أنت إرهابي إذا : المعنى الحقيقي لهذا القانون هو وضع كل مواطن في حالة: "وقال النائب جمال زحالقة

إرهابي وبما أن القانون موجه تحديداً ضد العرب فهو قانون عنصري، وهو قانون ! قررنا انك إرهابي
  ".هذا القانون يحول نقاش سياسي شرعي الى مخالفة جنائية. وليس قانون مكافحة اإلرهاب كما يقولون

ووصف زحالقة العقوبات التي ينص عليها القانون بأنها هستيرية، ومنها أن عقوبة متساوية لمن يساعد 
ن رأي يدعم او يتماثل مع ما ومن ينفذ مخالفة وفق هذا القانون، وعقوبة ثالثة سنوات سجن لمن يعبر ع

يسمى منظمة إرهابية، أو يرفع علمها أو ينشد نشيدها أو يحمل رمزها أو يوزع منشوراتها أو حتى 
كما يحدد القانون أن السجن المؤبد يبقى مدى الحياة بال تحديد، وبموجب القانون أيضا تصبح . ينشرها

ستعمال وسائل غير شرعية خالل إجراءات التحقيق ويتيح القانون ا.  عاماً ثالثين عاما20ًعقوبة سجن 
  .لسحب اعترافات من المتهمين، هذه الوسائل قد تصل إلى حد التعذيب المحرم دولياً

واعتبر النائب زحالقة تمرير القانون بسهولة في الكنيست على أنه تعبير عن االنحطاط الذي وصلته 
  . تار بحقوق اإلنسان وبمبادئ القضاءالسياسة اإلسرائيلية والقيمين عليها وعلى االسته

  4/8/2011، 48موقع عرب 
  

  االحتجاجات اإلسرائيلية تصل إلى البيت األبيض": هآرتس" .13
اإلسرائيلية اليوم الخميس أن مجموعة من الفنانين اإلسرائيليين قاموا بتنظيم " هآرتس"ذكرت صحيفة 

واشنطن، تضامنا مع التظاهرات الشعبية مسيرات احتجاجية خارج البيت األبيض بالعاصمة األمريكية 
  .التى اجتاحت المدن اإلسرائيلية مؤخرا

وأضافت الصحيفة أن متظاهرين جاءوا من مدينة نيويورك األمريكية لالنضمام الى المجموعات اليهودية 
  .التى احتشدت أمام البيت األبيض للتعبير عن أرائها السياسية، وذلك لمشاركتهم في االحتجاج
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لقد بدأنا مسيراتنا حول البيت األبيض : "  الصحيفة عن أحد المتظاهرين ويدعى يارون عتر قولهونقلت
الشعب يريد عدالة اجتماعية، في محاكاة للتظاهرات الشعبية فى "حاملين الفتات باللغة العبرية تقول 

سرائيلي إلى اسرائيل والتأكيد على تضامننا مع النضال الشعبي في إسرائيل وإيصال صوت الشعب اإل
  ". الرأي العام األمريكي

  4/8/2011، 48موقع عرب 
 

  مصادرة من العرب" إسرائيل"من األراضي الفلسطينية تسيطر عليها % 93: بركة .14
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، خالل :  زهير أندراوس-الناصرة 

 الجديد، إن إسرائيل هي دولة رأسمالية متطرفة في جميع نواحي مناقشة قانون لجان التنظيم والبناء
 بالمئة من أراضي البالد، 93اإلدارة، إال أنها ليست كذلك في مسألة األرض، فالحكومة تسيطر على 

 بالمئة من أراضي 80لدوافع صهيونية، وهي بغالبيتها الساحقة مصادرة من العرب، الذين كانوا يملكون 
  .البالد

كة، إنه على الرغم من مصادر ماليين الدونمات العربية، فإن البلدات العربية تشهد حالة اختناق وقال بر
وتفجر سكاني، فهي محرومة من توسيع مناطق النفوذ بذرائع ال أساس لها، وهذا ما يضطر األهالي 

، واآلن هناك للبناء على أراضيهم من دون تراخيص، لتبدأ المالحقة والمحاكمات، ثم ليأتي هدم البيوت
قانون جديد أقر هنا في هذا المبنى، يفرض على من يهدم بيته بدفع تكاليف الهدم، وهذا ما نراه في هذه 

  .األيام
حرمان من األرض ومناطق النفوذ، منع المواطن من البناء : وقال بركة، لو جمعنا كل هذه المعطيات

  . لم مثل هذه العنصرية الشرسةعلى أرضه، وهدم بيته إن اضطر وبنى، فأين تجد في العا
ومثال على ذالك قال بركة، في هذه األيام نحن أمام نموذج آخر، ربما ليس فريدا من نوعه في سياسة 

 ألف دونم، 20 حوالي 1948التمييز العنصري، ولكنه وقح للغاية، فقرية جلجولية كانت تملك في العام 
  .  دونم1800واليوم فهي تملك بصعوبة 

  5/8/2011ربي، لندن، القدس الع
 

  محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك في الصحافة اإلسرائيلية  .15
أثارت محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك اهتماماً واسعاً في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، : هآرتس

ادة ليس فقط ألنها تتعلق بمصير رئيس عربي، بل أساساً ألن هذا الرئيس كان في نظر الكثيرين من الق
وهكذا فإن محاكمة مبارك في نظر العديد من القادة واإلعالميين . اإلسرائيليين ذخرا استراتيجيا

ولهذا السبب احتلت . اإلسرائيليين هي بشكل من األشكال محاكمة لنمط معين من العالقة مع إسرائيل
عن التقارير صور مبارك في قفص االتهام الصفحات األولى للصحف اإلسرائيلية الرئيسية فضال 

  .والتعليقات
وضعت على صفحتها األولى صورة لمبارك على سريره في قفص » يديعوت احرونوت«وهكذا فإن 

رئيس «ونشرت إشارات لمقاالت عن المحاكمة أبرزها . »مثل الكلب«: االتهام إلى جانب عنوان رئيسي
لمبارك تحت فنشرت كالصحف األخرى صورة » معاريف«أما . »على طريق صدام«و» في قفص

عن هذا السياق » هآرتس«ولم تبتعد . »كآخر الفراعنة«، ومقاالت أبرزها »محاكمة إهانة مبارك«عنوان 
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وتقريبا فعلت . »على الحمالة داخل قفص االتهام بدأت محاكمة حسني مبارك«فنشرت الصورة والعنوان 
  .»ي القفصرئيس ف«، و»مثل آخر المجرمين«الشيء ذاته، وعنونت » إسرائيل اليوم«

، والتي كانت تحت عنوان »يديعوت«ومن الجائز أن أكثر المقاالت شدة كانت مقالة سمدار بيري في 
ومعروف أن بيري كانت على عالقة مع العديد من األوساط المقربة من الرئيس مبارك، . »مثل الكلب«

حسني مبارك حين استلقى، بماذا كان يفكر «: وكتبت في مقالتها. وسبق لها أن أجرت مقابالت معه وعنه
عديم الحول، مهانا، شاحباً، على السرير داخل قفص االتهام في القاهرة؟ هل وبخ نفسه بسبب إصراره 
على اإلمساك بالحكم إلى أن سبق السيف العذل؟ هل فكر بأنه كان من األفضل له لو فر الى السعودية 

  .»بدال من شرم الشيخ وأعفى نفسه من إهانة حياته؟
 5/8/2011فير، بيروت، الس

 
  من قطاع غزة منظومة عيدنل يبث التلفزيونالش على يتشوال: وزارة االتصاالت اإلسرائيلية .16

, تعتزم وزارة االتصاالت اإلسرائيلية إرسال طواقم فنيين إلى المنطقة المحاذية لقطاع غزة صباح اليوم
وذلك بعد أن , "عيدن"بث منظومة وذلك في محاولة لتحديد محطات تلفزيون غير قانونية تشوش على 
شكوى إلى وزارة , "منشيه سميرة"أرسل في نهاية األسبوع الماضي مدير عام السلطة الثانية للبث 

  .اإلتصاالت حول التشويش على بث الشبكة في المنطقة
ة إلى تقدم بديالً الستقبال البث المفتوح دون الحاج, هي شبكة بث تلفزيوني رقمية" عيدن"ويشار إلى أن 

واتضح من فحص أجرته السلطة الثانية األسبوع الماضي، أن البث , شبكات الكوابل واألقمار الصناعية
يذكر أن السلطة ". عيدن"التلفزيوني من منطقة قطاع غزة يشوش على بث ثالث قنوات تابعة لشركة 

  .بذباتالفلسطينية وإسرائيل قد وقعتا على الميثاق الدولي الذي ينظم الترددات والذ
 4/8/2011موقع عكا االخباري، 

 
  رواح القتلىأ ذكر الرب في الصالة على إغفال يختار اإلسرائيليالجيش  .17

 أرواح الرب في صالة على إلى اإلشارة إغفال يوم الخميس انه اختار اإلسرائيليقال الجيش : القدس
  .لبالدالجنود القتلى اثر جدل عام لمس جوهر االنقسام العلماني والديني في ا

 الجيش بيني جانتس الذي شكل لجنة لدراسة الطريقة التي تتلى بها هذه الصالة أركانوقال رئيس 
  ".ليتذكر الرب"بدال من " إسرائيللتتذكر امة " بعبارة ستبدأبالعبرية في المراسم ان الصالة 

عصبين "عضلة لمست وقال ايشاي بار الميجر جنرال في االحتياط الذي تراس اللجنة في بيان ان هذه الم
الحزن والشعور بالفقدان من جانب والتفاعل بين الجماعات الدينية .. اإلسرائيليحساسين في المجتمع 

  ."والعلمانية من جانب اخر
 أنورغم . عاما18 للرجال والنساء اليهود الذين يجندون في سن إسرائيل في إلزاميةوالخدمة العسكرية 

  . عددا متزايدا من الضباط اليهود متدينين الجنود غير متدينين فانأغلبية
 4/7/2011وكالة رويترز، 

 
  أيلول المقبل/الجيش اإلسرائيلي يستبعد تصعيداً في الضفة في سبتمبر .18

استبعد الناطق باسم جيش االحتالل العميد يوءاف مردخاي حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية في 
  . في األمم المتحدة على اعتراف بالدولة الفلسطينيةأيلول المقبل بالتزامن مع التصويت /سبتمبر



  

  

 
 

  

            12ص                                     2227:                العدد5/8/2011 الجمعة :التاريخ

وقال مردخاي في مؤتمر صحافي تم تخصيصه لوسائل اإلعالم العربية لمناسبة حلول شهر رمضان في 
، وعزا ذلك إلى النمو "أيلول وال في األشهر التي تليه /برأيي لن يحدث شيء في سبتمبر“القدس المحتلة 

رغم ذلك "وأضاف أنه .  الغربية الخاضعة للسلطة خالل السنوات األخيرةاالقتصادي التي تشهده الضفة
  ."فإن الجيش يجهز نفسه لمواجهة أي وضع وسيتم استدعاء قوات االحتياط في حاالت الطوارئ
  5/8/2011الخليج، الشارقة، 

 
  مجموعة يهودية تحث أوروغواي على طرد دبلوماسي إيراني إلنكاره المحرقة .19

 مساء أول من أمس على طرد "سايمون فيزنتال أوروغواي"حث مركز : ب.ف. أ-بيونس آيرس 
دبلوماسي إيراني يتهمه بإنكار المحرقة النازية لليهود، حسبما قالت المجموعة اليهودية التي تتخذ من 

واتهمت المنظمة في بيان أصدرته من مكتبها اإلقليمي في بيونس . الواليات المتحدة مقرا لها في بيان
 الملحق التجاري اإليراني حجة اهللا سلطاني، بإنكار مقتل ستة ماليين يهودي على أيدي النازيين آيرس،

  .خالل الحرب العالمية الثانية
إنهم . النازيون قتلوا مليونين أم أربعة أم ستة، إنها أرقام متضاربة": ونقلت المجموعة عن سلطاني قوله

إن ": وقال المركز. "د ولكن الماليين؟ هذه أكذوبةربما مات آالف اليهو. يسمون ذلك الهولوكوست
سلطاني لم يسئ فقط إلى ذكرى ضحايا النازيين، بل أساء أيضا إلى أوروغواي التي كانت في طليعة 

طرد أوروغواي "وتابع البيان أن . "بلدان أميركا الالتينية التي شيدت نصبا تذكارية لضحايا الهولوكوست
  .  "تسامحها وضيافتها سيرسي سابقة تاريخية في األميركتينلهذا اإليراني الذي انتهك 

 5/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

  في القدس شارك فيه شرطي" خرق أمني"الشرطة اإلسرائيلية تكشف عن  .20
كشفت قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة اإلسرائيلية النقاب عن خرق أمني خطير ): فلسطين(الناصرة 

وثالثة " حرس الحدود"محتلة، شارك فيه شرطي يعمل لصالح قوات ما يسمى وقع في مدينة القدس ال
حراس أمنيين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه قوات االحتالل الحتمال اندالع مواجهات عنيفة مع 

  .الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة
" حرس الحدود"، شرطياً يعمل في قوات )4/8(ح اليوم الخميس فقد اعتقلت الشرطة االسرائيلية، صبا

وثالثة حراس آخرين، بتهمة مشاركتهم في التسبب بخرق أمني؛ وذلك عبر تلقيهم رشاوى مالية مقابل 
  .السماح بمرور شاحنات دون إخضاعها للتفتيش األمني

 4/8/2011قدس برس، 
  

  حكوميات عالية أسيراً بينهم أمنيون وذوو م770 تطلق "إسرائيل" .21
 سلطات االحتالل ، أنرام اهللا وليد عوض عن مراسلها من، 5/8/2011القدس العربي، لندن،  نشرت

االسرائيلي شرعت الخميس باطالق سراح العشرات من االسرى الفلسطينيين المنتهية محكومياتهم بينهم 
  .الضفة الغربيةالنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن يوسف احد قادة حركة حماس ب

 اسير امني بعد ان 200 اسيرا من ضمنهم 770واعلنت مصحلة السجون االسرائيلية انها ستفرج عن 
  .انهوا فترة محكومياتهم
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 .واكد وزير االسرى والمحررين عيسى قراقع ان من بين االسرى المفرج عنهم من انهى احكاما عالية
ع غزة الى ان هذا العدد الكبير من األسرى الذين يطلق واشارت وزارة االسرى في الحكومة المقالة بقطا

سراحهم جاء بسبب تأخير االحتالل اإلفراج عن العشرات من األسرى انتهت فترة محكومياتهم منذ 
لألسرى وهي المدة التي تخصم تلقائياً من حكم األسير، وتصل إلى عدة ' المنهلية'شهرين نتيجة إلغاء 

  .لية لألسرىأسابيع في حال األحكام العا
 أسيرا من سجن 74وأشار رياض األشقر مدير اإلعالم بالوزارة إلى أن من بين األسرى المفرج عنهم 

 وبينت الوزارة بأن معظم األسرى المفرج عنهم . أسيرا من قطاع غزة16النقب لوحده، ومن بينهم 
تسهيالت من االحتالل انتهت فترة محكومياتهم في السجون، ولم يطلق سراحهم ضمن اى صفقة او اية 

  .بمناسبة شهر رمضان، كما ذكرت بعض المواقع اإلعالمية
ومن جهته قال نادي االسير الفلسطيني أن هذا اإلجراء يأتي بعد أن أصدرت إدارات السجون قرارا 
بالتوقف عن اقتطاع فترة من مدة الحكم اإلجمالية واإلفراج المبكر عن األسير وهي ما اصطلحت عليه 

  .أو اإلداري' بالمنهلي'ت السجون إدارا
ورجح نادي األسير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التسهيالت التي تحدث عنها وزير الجيش الدفاع 

  .االسرائيلي إيهود باراك، مؤكدا أن عملية اإلفراج قد تشمل سجونا أخرى
ياة كريمة بعد وباركت وزارة األسرى لهؤالء األسرى تحررهم من سجون االحتالل، وتمنت لهم ح

  .سنوات المعاناة التي القوها خالل فترة اعتقالهم
مسؤول األسرى في منظمة التحرير من لندن، أن ، 5/8/2011الشرق األوسط، لندن، وذكرت 

الشرق «وقال في تصريح لـ. الفلسطينية، قدورة فارس نفى أن يكون لهذه الخطوة مغزى سياسي خاص
. »لغبن ما، وال يبشر بتغيير جدي في السياسة اإلسرائيلية.. ا ماالمسألة تعتبر تصحيح«إن » األوسط

في أنظمة السجون اإلسرائيلية هناك تقليد معروف بأن يخول مدير كل سجن ألن «: وأوضح األمر قائال
يخفض مدة سجن كل سجين بشكل عام أسبوعين ثالثة في السنة بشكل إداري، وذلك في إطار محاربة 

ولكن اإلسرائيليين، وفي إطار سياسات انتقامية حرموا األسرى الفلسطينيين من . االزدحام في السجون
  .»فكانت تنتهي محكومياتهم بموجب هذا الترتيب ويبقونهم في السجن. هذا الحق
وزارة شؤون ، أن وكاالت وعالء المشهراوي، عن مراسلها 5/8/2011االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 

نية ذكرت أن اإلفراج عن السجناء جاء بعد انتهاء مدة أحكام صدرت األسرى التابعة للسلطة الفلسطي
ورفضت الوزارة . بحقهم بالسجن وقد أخرت السلطات اإلسرائيلية إطالق سراحهم منذ عدة شهور

وقال . المزاعم االسرائيلية بأن اإلفراج عنهم إشارة حسن نوايا من جانب إسرائيل بمناسبة شهر رمضان
ن األسرى ان اإلفراج عن هؤالء السجناء خدعة إعالمية إسرائيلية، ألنهم جميعا عيسى قراقع وزير شؤو

امضوا فترة محكوميتهم واخرت إسرائيل إطالق سراحهم لعدة أسابيع أخرى وبصفة خاصة أولئك الذين 
  . يقضون محكوميات طويلة

  
   عشية أول جمعة في رمضان يشدد إجراءات الوصول الى المسجد األقصىاالحتالل .22

  السلطات اإلسرائيلية، أنالقدس جمال جمال، عن مراسلها من 5/8/2011الدستور، عمان، كرت ذ
قررت منع جميع سكان قطاع غزة من دخول مدينة القدس خالل شهر رمضان بما فيها الذين يملكون 

  .تصاريح من الحكم العسكري بشكل نهائي بحجة سيطرة حركة حماس على القطاع غزة 
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ر قلنديا المعبر الرئيسي في جدار الفصل العنصري بين القدس ومدينة رام اهللا وشمال اغالق معبقررت و
الضفة الغربية امام وسائط النقل العام والخاصة اعتبارا من التاسعة من مساء الخميس وحتى التاسعة من 

ا ستنشر وقالت الشرطة اإلسرائيلية انه. مساء اليوم بمناسبة الجمعة االولى من شهر رمضان المبارك
ثالثة الوية من قواتها في القدس المحتلة إلحكام السيطرة على المدينة ومنع اي احتجاجات على إجراءاتها 

  .التعسفية 
متحدثة باسم شرطة االحتالل صرحت سنمنع ، أن ب.ف .أ  عن، 5/8/2011الخليج، الشارقة  ونشرت

وأوضحت  ،اً إلى المسجد األقصى عام45وصول المصلين الذكور من الضفة الذين تقل أعمارهم عن 
 عاماً ويحملون إذن دخول دائم 50 و45أنه سيسمح فقط للرجال المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 35وستمنع الشرطة أيضاً دخول الفلسطينيات من الضفة الغربية دون ال  .بالوصول إلى المسجد األقصى
 50لى وصول الرجال الذين تزيد أعمارهم على وقالت المتحدثة إن أي قيود لن تفرض ع .من العمر

  . إلى المسجد األقصى45عاماً أو النساء الذين تزيد أعمارهن على 
  

  جنوب القدس  وحدة استيطانية على أرض جبل أبو غنيم930: سبتمبر/مع اقتراب استحقاق أيلول .23
معة العربية المتمسك الحكومة االسرائيلية ردت على موقف الجا، أن 5/8/2011السفير، بيروت، نشرت 

. بالتوجه إلى االمم المتحدة في أيلول المقبل إلعالن الدولة الفلسطينية، بمزيد من الخطوات االستيطانية
 وحدة سكنية استيطانية في 930وأقرت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء، التابعة لبلدية االحتالل في القدس، 

بو غنيم جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك ضمن إطار المقامة على أرض جبل أ» حارحوماه«مستوطنة 
 وحدة خالل الفترة المقبلة موزعة على مستوطنات القدس، فيما اعتبر وزير الداخلية 4700مخطط لبناء 
  .ايلي ايشاي أن القرار يأتي لحل أزمة السكن التي تثير موجة احتجاجات حاليا في إسرائيل اإلسرائيلي
 انه اعطى  اكدايشاي، أن القدس جمال جمال، عن مراسلها من 5/8/2011الدستور، عمان، وذكرت 

تعليماته لموظفي الوزارة للتسريع في اعطاء التراخيص الالزمة للبناء، والذي سيسمح ببناء العديد من 
  .الشقق في اسرائيل والتي ستعطي المجال لكافة االسرائيليين لتملك شقة للسكن

ب االنشطة االستيطانية في منظمة السالم االن االسرائيلية الموافقة ووصفت هاغيت اوفران التي تراق
وقالت اوفران ان الوحدات . بسبب مكان الوحدات الجديدة» تطور خطير«النهائية على المشروع بانه 

تضيف تالال جديدة لمستوطنة لهار حوما مما سيمنع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم وسيضيف «
  .»مكانية ان تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في حل الدولتينعائقا جديدا ال

  
  غزة على اهداف متفرقة في  إسرائيليةسلسلة غارات .24

 شن طيران االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس ثالث غارات على مواقع مختلفة في : كامل إبراهيم-القدس 
ام الجناح العسكري لحركة حماس إلى الشرق من ابرزها مواقع تابعة لكتائب عز الدين القس, قطاع غزة

  .مدينة غزة والى الغرب منها دون أن تقع إصابات
كما استهدفت الغارات اإلسرائيلية نفق على الحدود المصرية الفلسطينية، ما أدى إلى إصابة طفلين 

  .بجروح طفيفة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين
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 طبية في القطاع إن طفلين أصيبا بجروح طفيفة جراء تناثر شظايا الزجاج، في غارة وقالت مصادر
إسرائيلية شنتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية على حي التفاح شرق مدينة غزة، مضيفا أن الغارة 

  .ألحقت، كذلك، أضرارا مادية جسيمة بممتلكات ومنازل المواطنين
يني أن الطائرات الحربية اإلسرائيلية شنت غارة ثانية على منطقة واوضحت قوات األمن الوطني الفلسط

المقوسي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين، 
  .في حين استهدفت غارة ثالثة منطقة األنفاق برفح جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات

  5/8/2011الرأي، عمان، 
  

  تموز/  خالل شهر يوليوة مر52منع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الحتالل يا .25
 52منعت سلطات االحتالل رفع األذان من الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 

  . تموز الماضي/ مرة، خالل شهر يوليو
 أن السلطات اإلسرائيلية تواصل منع وأكّد مدير األوقاف اإلسالمية في محافظة الخليل، زيد الجعبري،

رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المحتّل من الحرم 
تعدياً على "وجدد استنكاره لإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية بحق دور العبادة، معتبرا أنها تمثّل . الشريف

وشدد على كون المسجد ". ادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدوليةالديانات السماوية وحرية العب
  ". شأنا فلسطينيا إسالميا خالصا، وال يحق لليهود التدخل فيه"اإلبراهيمي 

  4/8/2011موقع فلسطين اون الين، 
  

   كان يوقظني لصالة الفجر "الشاباك "ضابط المخابرات: عميل .26
عتراف أحد العمالء لالحتالل بأن ضابط المخابرات الصهيونية كشفت مصادر أمنية مطلعة عن ا: المجد

  .الشاباك المسئول عنه كان يحرص على إيقاظه يومياً لصالة الفجر في المسجد
لقد كان ضابط المخابرات يوقظ العميل قبل الفجر بربع " :" نحو وعي أمني.. المجد"وقالت المصادر لـ

وكثيراً ما كان , ة جميع من يذهبون في المنطقة للصالةساعة ويطلب منه تجهيز نفسه للصالة ومعرف
  ". يعاتبه بشدة إذا تأخر يوماً عن الصالة في المسجد بشكل عام وصالة الفجر خاصة

وأشار المصدر إلى أن هدف الضابط من وراء ذلك جعل العميل يحظى بثقة كبيرة من قبل المصلين 
  .ة له باختراق التنظيمات الفلسطينيةإضافةً إلتاحة الفرص, وأهل الحي الذي يقطن فيه

كانت تطلب من العميل المذكر االبتعاد عن األماكن ) الشاباك(ولفتت إلى أن المخابرات الصهيونية 
وعدم االحتكاك برفقاء السوء حتى يحافظ على صورته المطلوبة لتنفيذ المهمة المستقبلية التي , المشبوهة

  .يخطط له أن يقوم بها
, تجنيد العمالء لدى المخابرات الصهيونية حصل عليها تغير كبير في اآلونة األخيرةيذكر أن سياسة 

حسب المصدر األمني الذي أفاد بأن المخابرات أصبحت تبحث عن ضحاياها إلسقاطهم مستهدفةً 
األشخاص الذين يتمتعون بسمعة طيبة بين الناس والحاصلين على درجات علمية رفيعة حتى يستطيعوا 

ابرات الصهيونية بالشكل أفضل من العميل صاحب السيط السيئ الذي يخشى الناس االقتراب خدمة المخ
  .منه والتعامل معه
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أكد مصدر آخر أن ضباط المخابرات يطلبون من بعض العمالء القيام ببعض األعمال الخيرية مثل و
  .مساعدة المحتاجين ومؤازرة الفقراء والمساكين بهدف تحسين صورتهم لدى المجتمع

وكشف عن أن ضباط مخابرات صهيوني طلب من أحد العمالء في شهر رمضان الماضي االعتكاف في 
  .المسجد طوال الليل خالل العشر األواخر من رمضان

وأوضح المصدر أن أساليب المخابرات تتغير في كل فترة إال أن ضباط األمن يعلمون جيداً هذه 
ين من ناحية كما يعملون على إنقاذ الكثير من الشباب األساليب ويقومون بمالحقة العمالء المتورط

  .الفلسطيني قبل الوقوع في شباك المخابرات الصهيونية الماكرة
  4/8/2011موقع المجد، 

  
  !للمشاريع يتحول لدعم موازنة السلطة" التمويل الخارجي" .27

 منذ تأسيس السلطة يعد التمويل الخارجي العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني:  نرمين ساق اهللا-غزة
الفلسطينية، سيما وأن عدداً من الدول األوربية قدمت دعما قدر بالمليارات لدعم االقتصاد ونتيجة 
للتطورات المتالحقة على الساحة الفلسطينية بات التمويل سيفاً مسلطاً على التنمية االقتصادية، سيما وأنه 

  . أصبح مشروطاً
طينية واإلجراءات اإلسرائيلية وما تبعها من ردات فعل فلسطينية الظروف السياسية في األراضي الفلس

أدت إلى تراجع التمويل الخارجي من جانب، وتدمير االحتالل اإلسرائيلي السواد األعظم من المنشآت 
  . والمشاريع التي بنيت بأموال المساعدات من جانب آخر

نهوض االقتصاد الفلسطيني في الفترة وأجمع مختصون اقتصاديون على أن التمويل الخارجي ساهم في 
إال أن تطور األحداث الميدانية وانطالق انتفاضة األقصى أدى إلى تراجع الدعم  ,2000-1994مابين 

  . الخارجي وتحويله إلى دعم لموازنة السلطة لدفع رواتب الموظفين
وبناء , ت الخدمة العامةومشروعا, إن أولويات التمويل كانت تقوم على بناء البنية التحتية: "وأضافوا

وبينوا أن فترة ما بعد أوسلو شهدت نمواً وتطوراً لكن سرعان , "المؤسسات ثم دعم القطاعات اإلنتاجية
  . ما نسفه االحتالل اإلسرائيلي ودمر الكثير من المؤسسات والمنشآت

فة للنهوض باالقتصاد وطالبوا بتوحيد الجهود الفلسطينية وتأسيس شراكة بين القطاعات الفلسطينية المختل
  . الفلسطيني وإنعاشه، والحد من االعتماد على التمويل الخارجي

  4/8/2011موقع فلسطين اون الين، 
  

   ألف وحدة سكنية100بحاجة ألكثر من غزة القطاع  .28
يوسف المنسي، على أن طواقم وزارته . أكد وزير األشغال العامة واإلسكان د:  حازم الحلو-غزة

لميداني في المناطق التي تم تخصيصها إلقامة أحياء سكنية جديدة في كافة محافظات باشرت بالعمل ا
  . قطاع غزة، للتخفيف من حدة النقص الحاد في الوحدات السكينة

 100وأشار خالل جولة له على مواقع مشاريع الوزارة اإلسكانية، إلى أن قطاع غزة بحاجة ألكثر من 
 اإلسكان والذي ساهم في تفاقمه عدد من العوامل من أهمها ألف وحدة سكنية لسد النقص في قطاع

 إضافة إلى النمو 2008الحصار المفروض على القطاع والحرب التي شنتها دولة االحتالل أواخر عام 
  . السكاني المتسارع لألسر الفلسطينية
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 ألف 63دار  عجزا في قطاع اإلسكان بمق2006وأوضح المنسي أن الحكومة الفلسطينية واجهت في عام 
  . وحدة سكنية، مقرا بوجود جزء كبير من الناس اضطروا إلى التعدي على األراضي الحكومية 
  4/8/2011موقع فلسطين اون الين، 

  
   االحتجاجات الشعبية والنقابية بعدشركة تأمين أردنية تلغي عقودها مع السفارة اإلسرائيلية .29

نية، بوالص تأمين على السيارات كان أصدرها أحد  األردالشرق العربي للتأمينألغت شركة : عمان
وجاء هذا القرار بعد أن . يلية، وفق مصادر مطلعة في الشركةوكالء الشركة لسيارات السفارة اإلسرائ

تصاعدت االحتجاجات الشعبية والنقابية، عقب تسرب معلومات حول بوالص التأمين التي أصدرتها 
  .الشركة لسيارات السفارة اإلسرائيلية

 الى أن وعللت مصادر إصدار بوالص التأمين لغياب الرئيس التنفيذي للشركة خارج األردن، مشيرة
ونفت المصادر ذاتها وجود أي تأمينات للسفارة اإلسرائيلية، مؤكدة حرص . إلغاءها تم فورا بعد عودته

  .الشركة على مشاعر المجتمع األردني بخصوص هذه القضية
، ولجان مقاومة التطبيع في النقابات المهنية "اتحرك"وكان تجمع القوى الشبابية والطالبية لدعم المقاومة 

انجرار شركات تأمين للتطبيع مع العدو اإلسرائيلي، "ب المعارضة، استنكرت ما أسمته وأحزا
  ".واالستمرار بإبرام الصفقات المشبوهة

ودعت في بيانات لها إلى وضع حد لتوجه بعض شركات التأمين وغيرها من المؤسسات للتطبيع مع 
 إحدى شركات التأمين استقاالتهم، احتجاجا العدو اإلسرائيلي، وذلك على خلفية تقديم عدد من العاملين في

  .على تأمين الشركة سيارات السفارة اإلسرائيلية في عمان
5/8/2011الغد، عّمان،   

  
  وتتجه لتعميم التجربة على باقي المخيمات الحكومة اللبنانية تقرر تثبيت مخفر درك في نهر البارد .30

 إقامة مخفر للدرك على مدخل مخيم نهر         اللبنانية دياتقررت وزارة الداخلية والبل   : وكالة األنباء المركزية  
وترمي الخطوة وفق المعلومات المتوافرة في هذا الـشأن إلـى           . البارد الذي أعيد بناؤه بتمويل خارجي     

اإلمساك بزمام األمور على المستوى األمني في المخيم لضبط الوضع وقطع الطريق على إعادتـه إلـى           
 للخارجين عن القانون والتنظيمات اإلرهابية التي فجرت حرب نهر البارد           سابق حاله، بعدما شكل موئالً    

  .ـ حسب المصدر ـ.بين تنظيم فتح اإلسالم والجيش اللبناني
ـ   إلى اتجاه لتعميم الخطوة على سائر المخيمات الفلسطينية        » وكالة األنباء المركزية  «وأشارت المصادر ل

لعمل تدريجاً على تنظيفها من المجرمين والفـارين مـن          في لبنان من أجل ضبط األوضاع في داخلها وا        
  . وجه العدالة

4/8/2011، موقع الجئ نت  
 

  لبنان يقر ترسيم الحدود البحرية .31
أقر مجلس النواب اللبناني أمس مشروع قانون يقضي بترسيم الحدود البحرية :  زياد عيتاني- بيروت

  .للبالد، حسبما أفاد مصدر حكومي



  

  

 
 

  

            18ص                                     2227:                العدد5/8/2011 الجمعة :التاريخ

أقر في الجلسة » المنطقة االقتصادية الخالصة للبنان«وع القانون الذي يحدد وقال المصدر إن مشر
  .التشريعية التي عقدها مجلس النواب قبل أمس

والمنطقة االقتصادية الخالصة لدولة ما هي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا 
 .خاصة في االستغالل واستخدام مواردها البحرية

5/8/2011جدة عكاظ،   
  

   "إسرائيل في صنع"أجنبية كتب عليها  منظمة من هبة يتلقى الزكاة صندوق .32
 "إسرائيل في صنع" عبارة بوجود فردان في بيروت منطقة في طبي مركز في الصيانة عمال أحد فوجئ
 تلقاها الذي الزكاة صندوق من كهبة مقدمة اآللة هذه أن وتبين. المركز في المستخدمة اآلالت إحدى على
  .أجنبية منظمة من هبة بدوره

5/8/2011األخبار، بيروت،   
  

   االنقسامإنهاء يتطلب سبتمبر/أيلولمصر قلقة على المصالحة واستحقاق  :برام اهللالسفير المصري  .33
 هو تشاور ثنائي  أكد سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن ما تقوم به مصر حالياً:رام اهللا

، وأوضح أنه ال نية لمصر لدعوة الفصائل للقاء عام في الوقت ائل الذين استقبلتهم مؤخراًمع كل الفص
 فلسطينية محلية أن مصر تنتظر ما ستسفر إعالموذكر عثمان في تصريحات نشرتها وسائل  .الراهن

 عنه لقاءات حماس وفتح ودرجة التوافق بينهما، وتحدد مع كل األطراف سبل تحركها القادم إلنجاح
  .المصالحة، وأكد أهمية استمرار اللقاءات بين فتح وحماس

 على المصالحة والقاهرة تدرك أن مسألة تنفيذ اتفاق المصالحة  مصرياًوشدد عثمان على أن هناك قلقاً
 حرص القاهرة على عدم توسيع فجوة الخالف بين حماس وفتح تحتاج بعض الوقت والتوافق، مؤكداً

إن " سبتمبر المقبل، قال السفير المصري /وعن المصالحة واستحقاق أيلول .هماوتسهيل مهام اللقاءات بين
مصر ترى أن هذا االستحقاق يتطلب إنهاء االنقسام، وهو أحد متطلبات الذهاب لألمم المتحدة، ونأمل أن 

  .تتحقق المصالحة وأن يصل األشقاء الفلسطينيون موحدين لألمم المتحدة
  4/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   اللجوء لألمم المتحدة هو الطريق الشرعي الوحيد إلعالن الدولة الفلسطينية:العربي .34

 من قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، عقب عودته إلى القاهرة قادماً: ).أ.ب.د(
ى مجلس األمن  شارك في اجتماعات لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية، إن اللجوء إلماالدوحة بعد

واألمم المتحدة يمثل الطريق الشرعي الوحيد في شأن طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية وللحصول 
 وعاصمتها القدس الشريف خاصة في ظل وجود تأييد 67على اعتراف دولي بدولة مستقلة على حدود 
معظم دول العالم توجد وأضاف أنه من االتصاالت مع  .كبير في مختلف دول العالم لهذا التوجه

مؤشرات مشجعة جداً بأن هذا التوجه العربي سيكلل بالنجاح خاصة في ظل اعتراف من الجميع بعدم 
  .جدوى عمليات التفاوض العقيم التي كانت بمنزلة تشييع للوقت من دون تحقيق إنجازات حقيقية
  5/8/2011 ،الخليج، الشارقة
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  سنعترف بدولة فلسطين: جنوب السودان .35
أعلنت جمهورية جنوب السودان الخميس أنها ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة : مثيانق شريلو -با جو

وقال وزير خارجية  .وذات سيادة معروفة بحدودها عندما تتقدم بطلب االنضمام إلى األمم المتحدة
نت، إن من مصلحة دولته االعتراف بفلسطين .جمهورية جنوب السودان دينق ألور للجزيرة

وأضاف ألور  . بما أن الجانبين قد أعلنا اعترافهما بجنوب السودان عقب إعالنه الستقالله"إسرائيل"ـوب
  ".موقفنا واضح سنعترف بأي دولة تعلن اعترافها بنا"

  4/8/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  تحقيق التسوية دون حماس مستحيل .. صوت لصالح االعتراف بالدولة الفلسطينيةنس: روسيا .36
 فيرشينين، مدير ادارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية أن روسيا              أكد سيرغي 

وقال فيرشينين   .ستصوت لصالح االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في الجمعية العامة لألمم المتحدة          
تصويت القـادم   ، في اشارة منه الى ال     "نعم روسيا ستؤيد  "آب أمام الصحفيين في موسكو      / أغسطس 2يوم  

أعاد فيرشينين إلى االذهان ان روسيا اعترفت باستقالل         .في االمم المتحدة على استقالل الدولة الفلسطينية      
بالنسبة لنا من " فيرشينين   وقال .، وان هناك تمثيال فلسطينيا كامال في روسيا       1998دولة فلسطين منذ عام     

د عباس أن الذهاب الى االمم المتحـدة لـيس بـديال            المهم جدا ما قاله الفلسطينيون وأكده الرئيس محمو       
  ". للمفاوضات 

وفي الوقت نفسه اعرب فيرشينين عن ثقته بان توقع تسوية طويلة األمد بين الفلسطينيين واالسـرائيليين                
حماس احدى القوى السياسية الكبيرة، وتجاهلهـا       "غير ممكن، قائال ان     " حماس"من دون مشاركة حركة     

واضاف فيرشينين أن روسـيا تؤيـد وحـدة         ". ركة حماس هامة  لتأمين أمن اسرائيل      غير ممكن، ومشا  
  .الصف الفلسطيني

  2/8/2011روسيا اليوم، 
  

   سنوات ثالث مدرسة بغزة خالل مائة آالف منزل وعشرةسنبني : األونروا .37
 عدنان أبـو    "األونروا"قال المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         :  صفا –غزة  

 مدرسة سيتم االنتهـاء     100حسنة إن خطة عمل الوكالة في عملية البناء للثالث سنوات القادمة تستهدف             
  . آالف منزل10 إضافة إلى بناء 2013 / 2012 منها بحلول نهاية العام الدراسي 51من 

بمدارس الوكالة  نسخة عنه الخميس أن عدد الطالب المسجلين        " صفا"وأعلن أبو حسنة في بيان له وصل        
 آالف طالـب عـن العـام        10 ألف طالب أي بزيادة      222 وصل   2012 / 2011في قطاع غزة للعام     

  .الماضي
 شخص ضـمن    2500 مدرسا جديدا وأكثر من      320وظفت للعام الدراسي القادم     " األونروا"وأوضح إن   

  .مؤسسات التعليم المختلفةبرنامج التشغيل المؤقت سيعملون لدعم النشاطات التعليمية داخل المدارس و
 مدارس جديدة هي مدرسة الرياض برفح ومدرستين        5وأشار إلى أنه مع بداية سبتمبر القادم سيتم افتتاح          

  .في النصيرات وسط القطاع ومدرسة الفخاري ومدرسة معن في محافظة خان يونس
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تم االنتهاء منها فـي      مبنى مدرسي هي اآلن في مرحلة التصميم والعطاءات وسي         45ولفت إلى أن هناك     
 فـصول دراسـي جديـد داخـل         102 فيما سيتم االنتهاء من بناء       2013 / 2012نهاية العام الدراسي    

  " .المدارس في شهر سبتمبر القادم
 مليون يـوم    4 مليون دوالر تنفذ اآلن من شأنها أن تخلق          55.5وذكر أبو حسنة أن هناك مشاريع بقيمة        

  .عمل للسوق المحلي
تقوم أيضا بتشجيع الطلبة ذوي االعمار الكبيرة على فرص التدريب المهني الطوعية            " ونروااأل"وبين أن   

  . وأيضا للحصول على فرصة مهنية في السوق المحلية
  4/8/2011وكالة صفا، 

  
   تشرع بتوزيع اللحوم الطازجة وتنظيم اإلفطارات الرمضانية في الضفةاألونروا .38

، أمس، أنـه شـرع      "األونروا"الخدمات االجتماعية التابع لوكالة الغوث      أعلن برنامج اإلغاثة و   : رام اهللا 
بتنفيذ المرحلة األولى من مشروع إفطار الصائم، وتوزيع الطرود الغذائية التي تحتـوي علـى اللحـوم                 

 مخيماً بالضفة الغربية، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، مبيناً أن المشروع               19الطازجة في   
  .لى أربع مراحل، بحيث يتم توزيع الطرود في ايام الخميس من كل أسبوع من شهر رمضانسينفذ ع

 من األسر الالجئة الفقيرة التي تعاني مـن حـاالت           10615وبينت وكالة الغوث أن المشروع يستهدف       
 مخيمـا   19 شخصاً، بشكل مباشـر يقطنـون فـي          55,070العسر الشديد، وأنه سيستفيد من المشروع       

 طفال يتيما من قرية األطفال في بيت لحم، مشيرة إلى أن المـشروع سيـشمل                450ضافة إلى   بالضفة، إ 
 من الفقراء   3800تنظيم إفطارات جماعية بالشراكة مع المراكز المجتمعية في مخيمات الضفة تستهدف            

ـ            شؤون والمعوزين واأليتام، بحضور ومشاركة األخصائيين االجتماعيين العاملين في برنامج اإلغاثة وال
  .االجتماعية

  5/8/2011األيام، رام اهللا، 
  

   احتجاجات إسرائيلية بعد  اللبناني بصواريخ مضادة للدبابات الجيشتزويدباريس تعلّق  .39
» تعليق«كشفت مصادر إعالمية في باريس أن وزارة الدفاع الفرنسية قررت           : عثمان تزغارت  -باريس  

 لتزويد الجيش اللبناني براجمات صواريخ مـضادة        2010االتفاقية التي جرى توقيعها في كانون الثاني        
نقلـت عـن    » نوفيل أوبسرفاتور «ولم تعلن الوزارة الفرنسية رسمياً إلغاء االتفاقية، لكن مجلة          . للدبابات

ضغوط إسرائيلية شديدة مورست على     «أن تجميد االتفاقية جاء على أثر       » مصادر مقربة من هذا الملف    «
  . »دون تزويد الجيش اللبناني بهذه الراجمات، خشية أن يستولي عليها حزب اهللاقصر اإلليزيه، للحؤول 

  5/8/2011 بيروت األخبار،
  

  مجموعة يهودية تحث أوروغواي على طرد دبلوماسي إيراني إلنكاره المحرقة .40
مساء أول من أمـس علـى طـرد    » سايمون فيزنتال أوروغواي «حث مركز   : ب.ف. أ -بيونس آيرس   
ني يتهمه بإنكار المحرقة النازية لليهود، حسبما قالت المجموعة اليهودية التي تتخـذ مـن               دبلوماسي إيرا 

واتهمت المنظمة في بيان أصدرته من مكتبها اإلقليمي فـي بيـونس            . الواليات المتحدة مقرا لها في بيان     
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يدي النـازيين   آيرس، الملحق التجاري اإليراني حجة اهللا سلطاني، بإنكار مقتل ستة ماليين يهودي على أ             
  .خالل الحرب العالمية الثانية

  5/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  الدين العام يتخطى عتبة مئة في المئة من الناتج: أميركا .41
 في المئة من 100مجموع الدين العام تجاوز عتبة « أعلنت الخزانة األميركية، ان : ا ف ب-واشنطن 

وأفادت في بيانها اليومي . كونغرس رفع سقف الديون الفيديرالية، بعد إقرار ال»الناتج الداخلي اإلجمالي
 بليون دوالر في يوم واحد الثالثاء 238دين الدولة الفيديرالية ارتفع أكثر من «عن المالية العامة، بأن 

 بليون 14526.5 البالغ 2010 بليون دوالر، متخطياً الناتج الداخلي لعام 14580.7الماضي، ليبلغ 
سيفوق «ن التقديرات األخيرة الصادرة عن الحكومة تشير إلى أن الناتج الداخلي لهذه السنة لك. »دوالر

هذا المجموع ألن حجم نشاط القوة االقتصادية األولى في العالم في الربع الثاني، يؤشر إلى بلوغ الناتج 
  .» بليون دوالر بوتيرة سنوية15003.8الداخلي 

 مجموع الدول التي يتخطى دينها العام ناتجها الداخلي، ومنها بحسب وبذلك تنضم الواليات المتحدة إلى
 في المئة، 137 في المئة، وجامايكا 152 في المئة، واليونان 229اليابان : بيانات صندوق النقد الدولي

وأكدت .  في المئة103 في المئة وإسلندا 114 في المئة، وإرلندا 120 في المئة، وايطاليا 134ولبنان 
ام الصادرة أول من أمس ما كانت اإلدارة األميركية أعلنته منذ شهور، وهو أن األموال كانت نفدت األرق

  .الجاري، لو استمر العمل بسقف الدين السابق) أغسطس(تماماً لدى الخزانة مساء الثاني من آب 
ثانية، وكانت هذه  بعد الحرب العالمية ال1947وسبق أن تخطى الدين العام األميركي الناتج الداخلي عام 

، قبل أن ترتفع 2007 في المئة عام 64.4، وبلغت مستوى 1981 في المئة عام 32.5النسبة متدنية إلى 
  .تحت وطأة االنكماش االقتصادي واألزمة المالية واالقتصادية

  5/8/2011الحياة، لندن، 
  

  "المجلس المركزي"خطاب محمود عباس في  .42
  منير شفيق

كل ما ذكر بين مزدوجتين ألنه عـديم الـصالحية ومنتهـي            " مجلس المركزي ال"أوال، يجب أن يوضع     
الصالحية وملفق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فليس هناك مجلس وطني حتى يكون هنالـك مجلـس                  

  .مركزي يتم اختياره منه، وليقوم مقامه في ما بين عقد دورتيه
ئيس، وال يفعل سوى الموافقة على كل مـا يـرد فـي        ثانيا، يا لهذا المجلس المركزي الذي ال يناقش الر        

خطابه، بما في ذلك التجاوب بالضحك المدوي مع نكاته، فما فعله المجلس المركزي كان سماع الخطاب                
  .والتصفيق له وتأييد ما جاء فيه، ولم يكن معنيا بمناقشة سياسات المرحلة السابقة

، مع إعفاء المشاركين فيه من أن يقـال         "مجلس المركزي ال"هذا أقل ما يجب أن يقال في هذا الذي اسمه           
  .فيهم أكثر، بسبب مشاركتهم في هذه المهزلة

  ، ومن فحوى الخطاب؟"المجلس"ولكن ماذا عن الخطاب نفسه؟ وماذا استهدف محمود عباس من عقد 
لـه فـي    استهدف التأكيد على ديمقراطية الرئيس وشوريته، وأن مـا فع         " المجلس المركزي "طبعا، عقد   

، فهو بعيد مـن الرئاسـة       "المجلس المركزي "السياسة وفي غير السياسة إنما هو نابع من إرادة أعضاء           
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فلو كان حـسني مبـارك      . االستبدادية، أو التفرد بفرض ما يتبعه من إستراتيجية على الشعب الفلسطيني          
  .وزين العابدين مثله لما قامت ثورة ضدهما

 أهمية إستراتيجية اللجوء إلى هيئة األمم المتحدة مـن دون أن يفـسر              أما محتوى الخطاب فقد شدد على     
لماذا أصبح اللجوء إلى هذه الخطوة ملحا، بل قضية القضايا، بل عنوان مـا يجـب أن يفعلـه الـشعب                     

  .الفلسطيني الذي يجب أن يؤيده
ؤوليته في انقـسام    لم يتطرق مثال إلى فشل إستراتيجيته في المفاوضات وتحقيق تسوية، وال إلى مدى مس             

الوضع الفلسطيني بسبب المفاوضات التي أشرفت عليها كوندوليزا رايس ثم جورج ميتشل، أم أن تلـك                
اإلستراتيجية أصابت النجاح وأثبتت التجربة والنتائج العملية صـوابها وأصـبح اآلن مـن الـضروري                

  !تتويجها بحملة الذهاب إلى مجلس األمن وربما إلى الجمعية العامة؟
ذا الخطاب ال يمكن أن يفهم إال باعتباره محاولة يائسة للهروب من االعتراف بفشل الـسياسات التـي                  ه

اتبعها كل من محمود عباس وسالم فياض على المستويين المتعلقين بالمفاوضات والرهان على أميركـا               
ـ                . ستوطنيهوعلى االتفاق األمني وتكريس االنقسام وكبت كل مقاومة موجهة ضد قـوات االحـتالل وم

  .وخالصتهما سياسة التبعية ألميركا وسياسة حماية قوات االحتالل من المقاومة واالنتفاضة
أما الظرف الذي جاء الخطاب ليعبر عنه فهو التهيئة لالنتقال من السياسة التابعة كليـا لـسياسة حـسني     

  .والوضع الفلسطينيمبارك إلى ما يمكن أن تتبناه مصر في عهدها الجديد من سياسة تتعلق بأميركا 
أو كأن إطاحة الثورة الشعبية بحسني مبارك وتوجهها إلـى          " كأن شيئا لم يكن   "ولكن هذا االنتقال السهل     

محاكمته وجر بطانته إلى المحاكم يجب أال تمس سياسة مبارك الخارجية وكل من تواطأ معه فيها، علما                 
لسطينية والعربية والدولية، فكل ما فعله مـن        بأن أسس تجريم حسني مبارك يجب أن يبدأ من سياساته الف          

  .سياسة داخلية نبعت من تلك وليس العكس
فاالرتهان والتبعية للسياسات األميركية خارجيا يقتضيان ليبرالية اقتصادية وفسادا فاحشا وارتكاب جرائم،            

  .تعذيبا وقتال، كما يقتضيان تزويرا لالنتخابات وللمجالس الوطنية والمركزية
ال إلى المرحلة المصرية الجديدة لم يتضح بعد إلى الحد الكافي في ما يتعلق بالموضوع الفلـسطيني   االنتق

سوى الحد الذي عبر عنه نبيل العربي وهو ما زال في بداياته، األمر الذي رفع من سقف محمود عباس                   
القـول  إلى المستوى الذي عبر عنه الخطاب، ولكن أبقاه فـي سـقف إسـتراتيجية المفاوضـات دون                  

  .، كما كان الحال في عهد حسني مبارك وعمر سليمان، فلسطينيا"المفاوضات والمفاوضات فقط"
وبال مقدمات توسع محمود عباس في حديث مستريح ومطمئن عن المقاومة الشعبية، كما لو كان ال يرى                 

  .غيرها خيارا
جاء مؤكدا لسياساته التـي     " يةسلمية سلم "واعتبر عباس أن إصرار الثورات الشعبية العربية على شعار          

" سلمية سـلمية  "ترفض المقاومة المسلحة لالحتالل وتبطش برجالها ونسائها من كل الفصائل تحت حجة             
  .حتى تحريم االشتباك باأليدي مع االحتالل

محمود عباس ال يعتبر أن ثمة فرقا بين مقاومة نظام مستبد فاسد أو تابع ومقاومة االحتالل الـصهيوني                  
إنه يريد هنا أن يقول ال فرق بين أشكال النضال ضد المحتل الصهيوني المغتصب لفلـسطين                .. نلفلسطي

  .والمشرد ألهلها، وأشكال النضال في الصراع الداخلي في البالد العربية
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هذه واحدة، أما الثانية فهي محاولة تمييع أشكال النضال والمقاومة األخرى المصاحبة للمقاومة المـسلحة               
ة االحتالل، وذلك ليقول لنا إن كل ما تفعله حكومة سالم فياض ويتبناه الرئيس من اتفاق أمني                 في مواجه 

  ".السلمية السلمية"و" المقاومة الشعبية"مع أميركا وقوات االحتالل في الضفة يدخل ضمن 
و فاالنتفاضة التي يفترض بها االصطدام بالمستوطنين أو بالحواجز التي تفرضـها قـوات االحـتالل، أ               

التصدي ولو بالحجارة لدوريات االحتالل حين تستبيح رام اهللا ونابلس والخليل، ال تدخل فـي المقاومـة                 
الشعبية، أما عندما تهاجم قوات األمن التي شكّلها دايتون المعتصمين الذين يريدون إطالق مقاومة ضـد                

  ".السلمية السلمية"و"  الشعبيةالمقاومة"شكال من أشكال ) قوات األمن(االحتالل فيجب أن يعتبر فعلها 
" المقاومة الـشعبية  "أراد خطاب محمود عباس أن يقول إن ما تفعله سلطة رام اهللا بالكبيرة والصغيرة هو                

  .وال يفكرن أحد بإطالق انتفاضة ثالثة في مواجهة قوات االحتالل والمستوطنين
ة المسلحة وحتى التصدي لقوات االحـتالل       فنحن هنا أمام مصادرة المقاومة الشعبية السلمية مثل المقاوم        

  .بالحجارة
قوات االحتالل تُقاوم ببناء مؤسسات السلطة وباللجوء إلى هيئة األمم والتمسك بإستراتيجية المفاوضـات،      

  ".السلمية السلمية"و" المقاومة الشعبية"وهذه كلها اسمها 
اك اآلالف بحـواجز االحـتالل      أما ما عدا ذلك من مقاومة مسلحة وانتفاضة وعـصيان مـدني واشـتب             

  .ومحاصرتها والتصدي للدوريات، فمن الشيطان وال عالقة له بمقاومة االحتالل
هذا اسمه لعب الورقات الثالث في موضوع مقاومة االحتالل، وال يمكن أن تختار من بينها غير ورقـة                  

يثـاق منظمـة التحريـر    محمود عباس أو سالم فياض، أما ورقة المقاومة التي عرفتها منطلقات فتح وم          
، وعرفها تاريخ الشعب الفلسطيني منذ عشرينيات القرن العشرين، وصـوال إلـى             1968الفلسطينية عام   

 على قطاع غزة، وأسطول الحرية وشهدائه       2008/2009االنتفاضتين وحركتي حماس والجهاد، وحرب      
االحتالل، وال يمكـن أن تـسحب       األتراك، أو المقاومة التي حررت جنوب لبنان، فال عالقة لها بمقاومة            

  .ورقته في لعبة الورقات الثالث في خطاب عباس األخير
كان على محمود عباس أن يعلن فشل سياسته وفشل اتفاق أوسلو والسلطة، وسوء االعتماد على               .. بكلمة

لمواثيـق  الدول المانحة، وفشل المفاوضات، ويعلق استقالته لتعود البوصلة الفلسطينية إلى المنطلقـات وا            
والتحرير الكامل لفلسطين وعدم االعتراف بالكيان الصهيوني، وإلى إعادة االعتبار إلستراتيجيات الكفاح            
المسلح والمقاومة واالنتفاضة، والتأكيد على انخراط الثورات الشعبية العربية فـي القـضية الفلـسطينية               

فساد والتبعيـة والتفـريط فـي القـضية         باعتبارها قضيتها األولى، بعد الخالص من أنظمة االستبداد وال        
  .الفلسطينية

  4/8/2011موقع الجزيرة، نت، 
  

  !المفتوحة على احتماالت شتّى» الحرب المقبلة« وجدل "إسرائيل" .43
  مأمون الحسيني

على ) يوليو(تحفل الصحف اإلسرائيلية، هذه األيام، وبمناسبة مرور خمس سنوات على عدوان تموز 
، قد تندلع خالل »حرب لبنان الثالثة«قبلة، أطلق عليها البعض اسماً استباقياً لبنان، بالحديث عن حرب م

والصحف تستند في ذلك إلى تحليل الواقع اإلسرائيلي المحتقن على وقع . األشهر الثالثة المقبلة
الوحل «التظاهرات واالحتجاجات على ارتفاع كلفة السكن التي تشهدها بعض المدن الكبرى، وتراكم 
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، وتكدس القوانين العنصرية »العملية السياسية«الذي يغوص فيه نتانياهو وحكومته، وانسداد » اعياالجتم
» استحقاق أيلول«عن الدولة العبرية، ووصول » الشرعية«التي يسنّها الكنيست، والمرشحة لنزع 

 وضع التطورات الفلسطيني إلى لحظة الحقيقة الحرجة، وكذلك تحليل الحال اإلقليمية المتفجرة، وإمكانية
المتسارعة التي تدب على األرض في أكثر من قطر عربي، وخصوصاً في مصر وسورية وفنائهما 
المجاور في لبنان وقطاع غزة، إسرائيل في مأزق وجودي ربما ال فكاك منه إال بالتوجه االضطراري 

  .إلى الحرب
ة أكثر من اللزوم، على مؤشرات ترجيح هذا الخيار على أرض الميدان تبدو، هي األخرى، ناتئ

المستويين اإلسرائيلي واإلقليمي، ومن بينها، تنفيذ إسرائيل أكبر مناورة عسكرية في تاريخها، وزعمها 
الموضوع على رأس األولويات األميركية في شرقي المتوسط، عمد، وعقب اندالع » حزب اهللا«أن 

» حماس«دة المدى إلى لبنان، وأن األحداث في سورية، إلى نقل كميات كبيرة من الصواريخ البعي
نجحت، خالل األشهر الماضية، في استغالل التغيير الحاصل في مصر، وإدخال أكثر من عشرة آالف 
صاروخ إلى قطاع غزة، وذلك في مقابل كشف إيران منظومات أسلحة جديدة، من بينها طوربيد 

الدول المتقدمة، وال يرصده  أضعاف سرعة تلك الموجودة لدى بعض 4الذي تبلغ سرعته » الحوت«
الرادار، ويمكنه تدمير الغواصات والبوارج من دون التأثر بأجهزة التشويش، وتنفيذها مناورة عسكرية 

اإلسرائيلي » حيتس«ضخمة استخدمت فيها أنواعاً من الصواريخ المتطورة التي دفعت أحد آباء صاروخ 
وريا، وقفزت بأسرع مما نتوقع لناحية الفترات تقدمت بكثير على ك«عوزي روغن إلى القول إن إيران 

كذلك كل من يهمه األمر أنها ستمنع، ) إيران(، وإبالغها »الزمنية المطلوبة إلنجاز األعمال الضخمة
بالقوة، أي مغامرة عسكرية داخل األراضي السورية، وأي محاولة لتقسيم العراق وإقامة دولة فاصلة 

ورية من جهة ثانية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة العمليات بينها وبين العراق من جهة وبين س
العسكرية ضد القوات األميركية في العراق في الشهرين الماضيين، واستخدام المقاومين عبوات وأدوات 

  .عسكرية إيرانية بنحو واضح
لبنان، أو قطاع يمكن التقدير، على المستوى السياسي، أن إمكانية اندالع حرب جديدة تشنها إسرائيل ضد 

غزة، أو حتى توريط الواليات المتحدة التي قررت إجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة مع الدولة 
، بغية التنسيق بين األنظمة الدفاعية لدى »Juniper Cobra«العبرية في بداية العام المقبل تحمل اسم 

السابق روبرت بار » ي آي إيهس«الجانبين، في حرب تشمل إيران وسورية، وفق ما يرى عميل الـ 
 سنة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورات األوضاع في سورية ومصر، 21الذي عمل في الشرق األوسط مدة 

وتالياً في لبنان والمناطق الفلسطينية، وفي شكل أخف حدة في ليبيا واليمن والبحرين والدول العربية 
ها، وذلك على رغم اإلشارات السياسية المتناقضة األخرى المرشحة الندالع احتجاجات أو تظاهرات في

التي تجعل خيارات الحرب تنوس بين حدي الترجيح واالستبعاد، وفقاً لمقتضيات األجندات السياسية 
وكل ذلك تحت وطأة الدوران في الدائرة . المتناقضة التي تحاول رسم صورة المنطقة في المرحلة المقبلة

في الشمال والجنوب لتعزيز قدراته، وأي محاولة » العدو«عد الحرب، استفاد كلما تأخر مو: المغلقة إياها
لوقف هذه التعزيزات ستقود إلى حرب ال جاهزية كاملة لها، وربما تقود إلى هزيمة ال قبل للدولة 

أما على المستوى العمالني، فتبدو الصورة أكثر وضوحاً وأسطع داللة، وال سيما لدى . العبرية بها
الحرب «إلسرائيلي الذي تنهمك مؤسساته العسكرية واالستخبارية والمدنية في التحضير لـ الجانب ا
التي بات اندالعها مسألة وقت تحت ظالل المعطيات اآلنفة الذكر، ودخول قضية الخالف على » المقبلة
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د اعتبار الحدود المائية مع لبنان على خط قوس األزمات الممتد على مساحة أوسع بكثير من السابق، بع
أن الجزء الذي تمتد إليه اليد اإلسرائيلية من المياه اإلقليمية اللبنانية، وفي حال قررت » حزب اهللا«

  .الحكومة اللبنانية االستثمار فيه، منطقة ينبغي الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة
ألة جاهزية الجيش في هذا المجرى، تبدو االختالفات والتناقضات اإلسرائيلية واضحة وجلية حيال مس

القبة الحديدية (والجبهة الداخلية، على رغم ارتفاع وتيرة التسلح ونصب المنظومات المضادة للصواريخ 
طوارئ «في الكثير من المناطق الحيوية، وشروع جهاز األمن اإلسرائيلي في إعداد خطة ) وأخواتها
ائيل من الصواريخ من غزة إلى إيران، بكلفة مليارين ونصف المليار دوالر، لحماية أجواء إسر» قومية

العتراض » 3حيتس «وتشمل منظومات دفاعية مضادة للصواريخ المختلفة المدى، وتطوير منظومة 
ويستند تشغيل هذه المنظومات إلى . اإليراني» 3شهاب «الصواريخ الطويلة المدى، وبينها صاروخ 

مضادة للصواريخ وخصوصاً تلك التي اقمار اصطناعية ورادارات تساعد على توجيه الصواريخ ال
، وإجراء المزيد من المناورات العسكرية، والتحضير المكثف للساحة الداخلية، »حيتس«تطلقها منظومة 

وتكفي اإلشارة، في هذا الصدد، إلى رزمة . »5نقطة تحول «والتي وصلت إلى الذروة في مناورات 
التجهيزات للحرب، من مالجئ وكهرباء وأقنعة واقية المشكالت التي تطرح حول استعداد البنى التحتية و

القبة «وعالج طبي ووقود وماء وغذاء وسوى ذلك، ناهيك عن عدم توفير العدد الكافي من منظومة 
والحاجة إلى عامين على األقل لضمان نشرها في ... العتراض الصواريخ القصيرة المدى» الحديدية

 فيما ال تزال منظومات اعتراض الصواريخ المتوسطة .جميع البلدات المعرضة لقصف الصواريخ
  .والطويلة المدى قيد البحث

وعليه، وتحت وطأة الجدال المتنامي حيال الترويج اإلسرائيلي للحرب المقبلة وعمليات التحضير المكثفة 
ن لها، وإبراز الجوانب اإليجابية التي تفيد باستيعاب دروس حرب تموز، وهو ما يراه بعض المراقبي

بمثابة محاولة الستعادة الثقة على مستويي الجيش والجمهور، في مقابل االعتراف، العلني والمضمر، 
بعدم قدرة الجيش اإلسرائيلي على حماية جبهته الداخلية، بدليل اعتراف وزير الحرب ايهود باراك بأنه 

، »ت المتناثرة بمواقع عدة طناً من المتفجرا50في يوم قتال عادي يتوقع أن يسقط على إسرائيل حوالى «
وكشف وزير حماية الجبهة الداخلية متان فيلنائي أنهم في وزارة الحرب والجيش اإلسرائيلي يتوقعون أن 

كذلك ) الجيش(، وعدم قدرته »تُهاجم الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بألف صاروخ كل يوم لمدة شهر كامل«
تحت وطأة كل . بنان، ناهيك عن سورية ولبنانفي ل» حزب اهللا«على الوصول إلى منصات صواريخ 

ذلك، يتبلور إجماع إسرائيلي على ضرورة تقليص أمد هذه الحرب المقبلة، ولجوء الجيش اإلسرائيلي إلى 
توجيه ضربات عسكرية تبقي الجانب اآلخر مشغوالً أعواماً طويلة بترميم ما سيجرى تدميره، فضالً عن 

أي، بكالم آخر، ال . من المترتب على أي تحرش عسكري بإسرائيلكي وعيه فترة طويلة في شأن الث
وهذا االستنتاج ال يقتصر ). وشعبه(أمل بتحقيق أي إنجاز إسرائيلي إال بتدمير لبنان، بجيشه وبناه التحتية 

فقط على رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق، الجنرال في االحتياط غيورا آيالند، ورئيس 
، وإنما بات مقبوالً لدى 2006األسبق دان حالوتس الذي قدم استقالته في أعقاب حرب األركان 

المؤسستين العسكرية والسياسية اللتين تتجهان نحو اعتماد مبدأ االستعمال المفرط للقوة العسكرية، 
لى واعتبار الدولة اللبنانية كلها وحدة واحدة ومسؤولة بالكامل عن إطالق الصواريخ من أراضيها ع

  .إسرائيل، ما يستلزم إلحاق الدمار الهائل بها من دون أي استثناءات، جغرافية أو ديموغرافية
  5/8/2011الحياة، لندن، 
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 !بال شرعية"... المنتصرة ""إسرائيل" .44

  أسعد عبد الرحمن. د
ت ، واحتفل"انتصارها"، أعلنت إسرائيل 2في تعاملها مع أسطول الحرية الجوي وأسطول الحرية البحري

بانتهاء مغامرة كان يمكن أن تحرجها أكثر وتزيد من عزلتها الدولية، األمر الذي جعل العديد من الكتاب 
والمحللين اإلسرائيليين واألجانب يتحدثون عن الرعب اإلسرائيلي الذي عاشته حكومة اليمين المتطرف 

ة إلقناع العالم عموماً واليونان ، مثلما باشرت بحملة ديبلوماسية هائل"الدفاع"والتي استنفرت قوات جيش 
 .وتركيا وبعض شركات الطيران العالمية خصوصاً، بالعمل معها لمنع نجاح األسطولين

وبعيداً عن رد فعل حكومات المتضامنين، المدافعة انتقائياً عن الحريات وحقوق اإلنسان، يهمنا هنا ما 
لعامة والفردية دون رقيب أو حسيب، وهي يحصل في إسرائيل التي تتزايد فيها القيود على الحريات ا

فإعالمياً، قامت الدولة الصهيونية بتضخيم تأثير . التي تسن أشد القوانين عنصريةً في عالم اليوم
وفي هذا السياق، ". إرهاب"األسطولين وتحويلهما إلى خطر وجودي، بحيث تحولت الحرية والكلمة إلى 

، وهو صديق لم يكن في يوم من األيام معادياً "سيجيمس دور"أرسل الكاتب األميركي اليهودي 
إسرائيل تحول الفئران إلى "إلسرائيل، أرسل لي مقاالً بليغاً، بمعانيه وعباراته، كان قد نشره بعنوان 

بتزايد عزلتها، أظهرت إسرائيل ذهنيتها المحاصرة بشكل متكامل، ونجحت من خالل : "، قال فيه"فيلة
فالرد اإلسرائيلي على الرحالت المنظمة من قبل عدة مئات من . إلى فيلهذه اآللية بتحويل الفأر 

وأكثر . المتعاطفين والناشطين الغربيين مع فلسطين، يمثل رد فعل هستيري غير مكافئ وغير متوازن
من ذلك، فقد أقلع هؤالء الناشطون من مطارات تتبع تدقيقاً أمنياً واسعاً يشمل كل الرحالت والوجهات، 

بمعنى آخر، ال يوجد أدنى احتمال ألن ينجح أي متضامن في تهريب حتى ولو خيط . ا إسرائيلبما فيه
لقد أظهرت إسرائيل أنها تفتقد ألي منظور ذكي والمع في مجال : "ويستنتج الكاتب". إبرة إلى إسرائيل
ؤالء الناشطين وبهذا قدمت إسرائيل له. وتحول األمر إلى فضيحة في العالقات العامة. العالقات العامة

اإلسرائيلية التي تسيطر على " نظرة النفق"كذلك، تحدث صاحبنا عما أسماه ". النصر على طبق من فضة
محاولة إسرائيل وضع الصحفيين المرافقين لسفن التضامن على القوائم : "، حيث يقول"رؤية إسرائيل"

يث عن أن إسرائيل هي الدولة ، أصبح عاراً على كل حد)البلد(السوداء، ومنعها النشطاء من دخول 
التي تسيطر على رؤية إسرائيل، ) نظرة النفق(إن . الوحيدة في الشرق األوسط التي تحترم حرية التعبير

هذا النفق، وبشكل متزايد، سيجعل دعم أصدقائها لها صعباً، . ال تصيب إال الدولة العبرية نفسها
إسرائيل : "ويختم". يل حاجب رؤية على أعينهالقد وضعت إسرائ. وسيمنعها من رؤية ما يدور حولها

ستعمل معروفاً كبيراً للمنطقة ولنفسها إذا استثمرت ذلك الحجم من الطاقة والتصميم من أجل إيجاد حل 
  ".إلى فيلة... للصراع األساسي مع الفلسطينيين ومحاربة أعراضه ومسبباته بدالً من تحويل الفئران

ميلني "إسرائيل على األسطولين، ومنها " انتصار"سرائيلية رحبت بـ وبالمقابل، فإن بعض األصوات اإل
ووفق ". مجانين العالم اتحدوا"التي اقترحت خططاً لمواجهة نشطاء السالم واختارت شعار " فيلبس

يؤكد من جديد أن إسرائيل غير معرضة لتهديدات وهجوم من "، فإن التخطيط لقافلة السفن تلك "فيلبس"
ية، وإنما أيضاً من الناحية النفسية، وهذه األخيرة األشد هي فتكاً، ألن المروجين لها الناحية العسكر

 ".يستخدمون أالعيب ناجحة أمام الرأي العام العالمي
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وهناك من يعتبر . وعلى أية حال، فإن اإلسرائيليين ليسوا موحدين في الموقف من هذه القضية
سخافة تقبع في أساس سياسة "صف البعض توجه إسرائيل بأنه فقد و. اإلسرائيلي أمراً مؤقتاً" االنتصار"

منع األسطول ال يمكن أن يغطي على الفشل التام : "تقول" هآرتس"وكتبت صحيفة ". الحكومة ورئيسها
وقدوم األسطول الجوي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب هو دليل واحد فقط على . للسياسة اإلسرائيلية

ويحاولون لفت النظر إلى سياسة إسرائيل العدوانية . فأنصار السالم مبدعون. ةفشل السياسة اإلسرائيلي
من ". وحكومة إسرائيل الحالية عاجزة تماماً عن إعطاء ردود مقنعة أمام العالم. في مختلف األشكال

ا قواتن: "، إذ يقول"معاريف"إسرائيل في مقال نشره في " انتصار"على ) يميني" (بن درور"جانبه، يتهكم 
ولعيون األجانب، . المواجهة بثت في قنوات وسائل اإلعالم الرائدة في العالم. عادت إلى قواعدها بسالم

كان يخيل لي أن أفراد الشرطة الذين يبدون كالجنود، أوقفوا متظاهرين من دول ديمقراطية حاولوا 
فيقول في مقال ساخر " نياعناحوم بر"أما ". الدخول إلى إسرائيل من أجل الوصول إلى السلطة الفلسطينية

اآلن عندنا رئيس حكومة هادئ . ربما كان هذا هو الوضع ذات مرة": "هدوءاً، سياح"آخر بعنوان 
لكنه . والطلعات الجوية ال تستخرج العرق منا. وناضج ومتهكم خالص، ولم تعد القوافل البحرية تخيفنا

بأن من الصواب أن يعثر على عدو ) تنياهوأي ن(بين الفينة واألخرى، مرة كل أسبوع تقريباً، يشعر 
فيقول في " تسفي برئيل"أما ". يعظمه تعظيماً مخيفاً ويحاربه بشجاعة وينتصر عليه بالضربة القاضية

دولة يحسن أال . تطمح لتكون دولة ديمقراطية مجنونة"، إن إسرائيل "ديمقراطية مجنونة"مقال بعنوان 
فهي تطلق النار .  أن يعلم ماذا ستفعل في كل ما يتعلق بشؤون األمنيشغل العالم نفسه بها ألنه ال يمكن

فإذا قتل في هذه الفرصة مجدداً مدنيون أبرياء، فلسطينيون أو أتراك أو . أوالً وتطرح األسئلة بعد ذلك
نشطاء سالم، فليس هذا خطأ بشرياً وخلالً يقع عندما نحارب، بل هو أداة لتعزيز صورة الجنون التي 

نضر بأنفسنا مرة "الذي أبدى سخرية عالية في مقال عنوانه " يوسي بيلين"ونختم مع "! لى الردعترمي إ
هذا في الحقيقة آخر ما نحتاج إليه، فإسرائيل تُصور على أنها دولة مغلقة، تخشى ظلها، وهي ": "أخرى

سطينيين، وتناضل غير مستعدة لتجميد البناء في المستوطنات حتى ثالثة أشهر لتجديد التفاوض مع الفل
وحدها تقريباً لمنع ما قد وافق عليه العالم كله، وأكثر مواطنيها أيضاً، وهو إنشاء دولة فلسطينية، دولة 

نجحت قيادة . تكون الحدود معها حدود الهدنة التي سبقت حرب األيام الستة مع تغييرات متبادلة متساوية
 كانت تأمل، وقد فعلت هذا بمساعدة حكومة برئاسة عباس في أن تحرز أكثر كثيراً مما) ف.ت.م(

فإذا كان هدفها إحداث نزع للشرعية عن استمرار وجودنا في الضفة الغربية : إسرائيل غير المقصودة
فنحن، بردنا . وضغط من أجل إنهاء االحتالل، مع تمهيد الطريق لدولة فلسطينية، فإننا قد منحناها جائزة

  "!هذا فقط ما كان ينقصنا. نزع الشرعية عن دولة إسرائيلعلى هذه اإلجراءات، ساعدنا حملة 
 5/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  أوباما يخسر من تحويل إيران إلى عدو .45

  باتريك سيل
يتقبل اليوم عدد كبير من األشخاص ويتحسرون على فشل الرئيس األميركي باراك أوباما بشكل فادح في 

إذ يبدو أن الرئيس الذي مني بهزيمة على يد رئيس . لسطينيينمحاولة إحالل السالم بين إسرائيل والف
الوزراء اإلسرائيلي المتشدد بنيامين نتانياهو وأصدقاء إسرائيل في الواليات المتحدة من مسؤولين عن 
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مجموعات الضغط وأعضاء في الكونغرس ومحافظين جدد ومسيحيين مؤيدين للصهيونية ومجموعة من 
  .العرب داخل اإلدارة وخارجها قد استسلماألشخاص الذين يكرهون 

غير أن ما ال يمكن فهمه جيداً هو إخفاق أوباما في ميدان أساسي في السياسة الخارجية أال وهو العالقات 
مع الجمهورية اإلسالمية إال أن سياسة » فتح حوار«حين وصل إلى سدة الرئاسة تعهد بـ . مع إيران

ف الهادفة إلى عزل إيران وتقويض اقتصادها واإلطاحة بنظامها قد حلّت التهديدات والعقوبات والتخوي
  .مكان هذا الهدف السامي

واهتمت إسرائيل وأصدقاؤها بإدارة الحملة ضد إيران واصفة إياها بأنها تشكّل خطراً على البشرية 
بشن هجوم على وهددت إسرائيل مراراً وعلناً . جمعاء وأجبرت الواليات المتحدة على أن تحذو حذوها

منشآت إيران النووية وبذلت كّل ما في وسعها من أجل جر الواليات المتحدة إلى شن حرب ضدها 
معتمدة الطريقة نفسها التي اعتمدها المحافظون الجدد الموالون إلسرائيل مثل بول وولفوفيتز ودوغالس 

ات االستخباراتية من أجل حض أميركا الذين زوروا المعلوم) البنتاغون(فيث في وزارة الدفاع األميركية 
  .، ما أدى إلى تبعات كارثية على الواليات المتحدة2003على شن حرب ضد العراق عام 

لماذا تصرف وولفوفيتز وأصدقاؤه على هذا النحو؟ كانوا يخشون أن يشكل العراق بقيادة صدام حسين 
 بين إيران والعراق التي دامت ثماني خطراً على إسرائيل بعد أن نجح نظامه في البقاء عقب الحرب

وارتكب رئيس الوزراء البريطاني حينها توني بلير الذي يعد من المسيحيين . فكان يجب تدميره. سنوات
  .فقد أفقدته هذه الحرب صدقيته. المؤيدين للصهيونية خطأ فادحاً في المضي قدماً في ذلك

.  باستخدام نفوذ أميركا فحسب من أجل سحق العراقولم يكن الفكر االستراتيجي للمحافظين الجدد يقضي
إذ كانوا يخططون بعد أن يتم التخلّص من صدام حسين الستخدام الجيش األميركي مرة جديدة من أجل 

وإيران والفلسطينيين وحتى مصر والمملكة العربية السعودية بغية جعل » حزب اهللا»سورية و» إصالح«
  .ويصعب جداً فهم هذا الجنون الفادح. المنطقة برمتها آمنة إلسرائيل

. بعد أن أنكرت إسرائيل وأصدقاؤها الفشل الذريع في العراق، يسعون اآلن إلى القيام بذلك من جديد
خالل األسابيع األخيرة، برزت تقارير كثيرة تفيد بأن إسرائيل تخطّط لضرب منشآت إيران النووية خالل 

إلى ممارسة الضغوط على الواليات المتحدة من أجل اتخاذ المقبل وهي خدعة تهدف ) سبتمبر(أيلول 
  .إجراءات أكثر قسوة ضد إيران حتى ال ترى إسرائيل ضرورة شن هجوم عليها

وإلى جانب هذه الحملة الدعائية الشفافة، قتلت إسرائيل خالل السنتين الماضيتين عدداً من العلماء 
 فيما أصيب عالم آخر بجروح بالغة في السنة الماضية وقتل النوويين اإليرانيين علماً بأنه تم قتل عالمين

في . اإلسرائيلي من عملية قتل أعدائه اختصاصه» الموساد«وجعل . عالم آخر خالل الشهر الماضي
الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، نفذّ عمليات قتل أو حاول قتل علماء يعملون في 

د من الناشطين الفلسطينيين الذين قتلهم في أنحاء العالم على مر نصف مصر والعراق ناهيك عن عد
  .العقد الماضي

ويبدو أن إسرائيل سعت بمساعدة أميركا إلى تدمير برنامج إيران النووي من خالل إطالق فيروس 
وال عجب في أن طهران تنظر إلى الواليات . وربما فيروسات أخرى على منشآتها النووية» ستاكسنت«

  .المتحدة وحليفتها إسرائيل على انهما عدو واحد
إذ أن ذاكرة . وتعد عمليات القتل وأعمال إرهاب الدولة وسائل قصيرة المدى، يتم عادة دفع ثمنها غالياً

وال تزال الواليات المتحدة، وربما . وال يمكن التخلص من مشاعر الكره بسهولة. البلدان تبقى حية
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 بمحمد مصدق، رئيس الوزراء اإليراني 1953 تدفعان ثمن إطاحتهما السرية عام بريطانيا إلى حد معين،
أنه سعى إلى حماية نفط إيران من الغزاة » جريمته«الذي انتخب بطريقة ديموقراطية، وكانت 

  .اإلمبرياليين
يهودي لماذا اختار نتانياهو وصف برنامج إيران النووي بأنه الخطر األكبر المفروض على بقاء الشعب ال

فقد أقر وزير الدفاع إيهود باراك . منذ رحيل هتلر؟ يجب أن يعلم أن هذه مجرد قصة من نسج الخيال
فيما تملك إسرائيل بفضل ترسانتها النووية . على إسرائيل» خطر وجودي«بأن إيران ال تشكل أي 

  .الواسعة وسائل كثيرة تسمح لها بردع أي اعتداء ضدها
لن تشكل خطراً على . ان دولة نووية، قد تفرض تحدياً مختلفاً على إسرائيللكن، في حال أصبحت إير

وطالما سعت . وجودها بل قد تحد من حريتها في شن هجوم على البلدان المجاورة لها متى شاءت ذلك
فهي ترغب في أن تكون القوة العسكرية . إسرائيل إلى منع البلدان المجاورة لها من حيازة قدرة الردع

ولهذا السبب سعت إلى إثارة المخاوف ضد برنامج . يدة بدءاً من طهران وصوالً إلى الدار البيضاءالوح
  فكيف تجرؤ البلدان المجاورة إلسرائيل على الدفاع عن نفسها؟. »حزب اهللا«إيران النووي وصواريخ 

لى محاولة خالل األسابيع األخيرة، شجعت االضطرابات التي تشهدها سورية، إسرائيل وأصدقاءها ع
الذي تحدى الهيمنة اإلقليمية إلسرائيل والواليات » حزب اهللا«-دمشق-قطع وربما تدمير محور طهران

الذي يعد جزءاً من اللوبي اإلسرائيلي في الواليات » معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى«وبدا . المتحدة
ويتجلى المثال على ذلك في . هذا المحورالمتحدة فاعالً في إثارة الرأي العام ضد األعضاء الثالثة في 

فورين «قيام ماثيو ليفيت، أحد الدعائيين في هذا المعهد بكتابة مقال أثار ضجة كبيرة ونشرته صحيفة 
أحد العمليات اإلجرامية األوسع واألكثر «بأنه » حزب اهللا«، وصف فيه )يوليو( تموز 27في » بوليسي

ركة المقاومة اللبنانية هذه في إجبار إسرائيل على االنسحاب من ح» جريمة«وتكمن . »تطوراً في العالم
وفي حيازة قدرة الردع بالحد األدنى لردع أي ) 2000 – 1982( سنة 18جنوب لبنان بعد احتالل دام 

  . لبناني1600 وأدى إلى مقتل 2006اعتداءات إسرائيلية في المستقبل، مثل االجتياح الذي حصل عام 
ت المتحدة غالياً على الصعيدين البشري والمالي وعلى صعيد سمعتها ثمناً للحروب التي لقد دفعت الواليا

. الباكستاني-كما أنها ال تزال عالقة في مسرح الحرب األفغاني. شنتها في العراق وأفغانستان وباكستان
أن إلقاء نظرة فمن ش. وال بد أنها تعرف أنه ال يمكن التوصل إلى حّل في أفغانستان من دون دعم إيران

  .سريعة على الخريطة تأكيد هذه النظرية
فخالل األسبوع الماضي، وجه ديفيد كوهين، . لكن يبدو أن محاوالت اإلساءة إلى سمعة إيران متواصلة

نائب وزير الخزانة األميركية لمكافحة اإلرهاب، وهو منصب يبدو مخصصاً للمحافظين الجدد الموالين 
إيران هي الدولة األبرز التي « اقتصادية ضد طهران، اتهاماً مفاده أن إلسرائيل من أجل شن حرب
صفقة «ومن دون تقديم دليل واحد، زعم كوهين أن طهران أبرمت . »ترعى اإلرهاب في العالم اليوم

من أجل استخدام األراضي اإليرانية لنقل المال والرجال إلى ساحة الحرب » القاعدة«مع تنظيم » سرية
ومن الواضح أن هذا االدعاء المفبرك يشبه ذلك الذي أطلقه المحافظون الجدد . ن وأفغانستانفي باكستا

  .2003ضد صدام حسين من أجل تبرير اجتياح عام 
فقد . وبدالً من إطالق هذه الدعايات الكاذبة، يجدر بالواليات المتحدة أن تصغي إلى تركيا والبرازيل

الماضي تتم ) مايو(ا مع إيران باحترام وتفهم، صفقة خالل أيار أبرمت هاتان القوتان، اللتان تعاملت
. بموجبها مبادلة اليورانيوم اإليراني المنخفض التخصيب بالوقود ليستخدم في مفاعل األبحاث في طهران
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ولو أعطت الواليات المتحدة إيران حق تطوير برنامج نووي سلمي وهو حقّ لها بموجب معاهدة منع 
  .النووية، لشكّلت هذه الصفقة أساساً لحّل شاملانتشار األسلحة 

بدالً من ذلك، خضع لمستشاريه الذين يملكون نية . تسرع أوباما في التخلّي عن هذه المقاربة الواعدة
ومن خالل . سيئة ومارس الضغوط كي يفرض مجلس األمن مجموعة جديدة من العقوبات على إيران

يترتب على الواليات المتحدة تسديدها في أفغانستان وفي العراق جعل إيران عدواً، رفع الفاتورة التي 
  .وفي أمكنة أخرى أيضاً

 5/8/2011الحياة، لندن، 
  

  أخطار وأخطاء وتطورات: أيلول .46
  رؤوبين باركو

في رحلة أبي مازن الى إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد في أيلول القريب، خطّ رئـيس الـسلطة                   
ومـن  . من هنا يستطيع الوصول إما الى افالس وإما الى غرق فـي الوحـل             ف. لنفسه طريقا بال مخرج   

الواضح للجميع أن الصباح الذي سيلي االعالن سيكون قاتما وبال بشارة سواء اتخذ في االمم المتحدة أم                 
فمن الواضح للفلسطينيين   . رفض، الن اعالن االستقالل لن ينجح في تغيير الوضع الحقيقي على االرض           

مل ابو مازن على مواجهة إسرائيل من جانب واحد فستسلك اسرائيل بشدة ولن تخفف عنه حتى                أنه اذا ع  
  .في المجال االقتصادي الذي تعوده

والفلسطينيون عالمون بان االعالن من طرف واحد سيعفي اسرائيل من التـزام اتفاقـات اوسـلو بـل                  
وعودة الالجئين وتقسيم القدس والحدود     سيحررها من توقعات فلسطينية تتعلق بجوانب السيادة واالقتصاد         

هم ال يستطيعون ايضا الهرب من      . والمعابر وآالف التفصيالت الوجودية الحاسمة االخرى بالنسبة اليهم       
 هو في الحقيقة اعتراف باسرائيل، مع تثبيت الوضع الراهن في           67حقيقة أن اعالنهم بفلسطين في حدود       

  . وض في المستقبلالمناطق وطريق مسدود مع عدم وجود تفا
فهل ستحاول السلطة ان تشعل المنطقة برد؟ يعلم كبار مسؤولي السلطة جيدا بان المارد االسالمي ينتظر                

ولمـا كـان االمـر كـذلك فـانهم ال           . ساعة مناسبة للسيطرة على الضفة الغربية كما سيطر على غزة         
وهـم  . ضة قد تخرج عن السيطرة    يسارعون الى تقدير انتحار جماعي على صورة اخالل بالنظام وانتفا         

" يمـرون "لمسيرات ومعارضات بل انهم قد      " مشروعة"في االكثر سيغضون عن انفجارات عنف محلية        
وعلى العموم قد يتوقع الفلسطينيون باحتمال كبير، بـرغم التأييـد           . لهم عمليات على اسرائيل هنا وهناك     

ويعتقـد  . بطل قرار نقض امريكي هـذا االجـراء       الكاسح المتوقع في االمم المتحدة باعالن دولتهم، أن ي        
الفلسطينيون الذين يعارضون االعالن انه ال يمكن ان يكون بالنسبة اليهم توقيت لالعـالن اسـوأ النـه                  

وهذا ينبع من أن نظم الحكم العربيـة        . سيتركهم الى انجاز محسوس على االرض ويؤبد الوضع كما هو         
اما في الجانب الداخلي    . عم مسارا فلسطينيا عمليا نحو السيادة     مشغولة بصراعات بقاء ولن تستطيع ان تد      

فان المنطقة المخصصة لتصبح دولة فلسطينية مقسومة بين دولة حماس االسالمية ودولة فتح المتعثـرة               
  . برئاسة أبي مازن

بهون ويعلم المتن . وهم يتذكرون جيدا أيضا كيف هربت غزة من سيطرتهم أثناء االنتفاضة الثانية وبعدها            
منهم انه في حال الخطأ بالتوجيه تجب العودة الى البدء، الى تفاوض مباشر مع اسرائيل باعتباره الطريق                 

  .ومع كل ذلك يفضل ابو مازن اختيار االعالن الذي ينبع من اليأس والغوغائية. الوحيد الحراز نتائج
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اما ويضطر الواليات المتحدة الى     ان الخطر هو ان الفلسطينيين يعدون في الحقيقة شركا مغريا يحرج اوب           
وبهذا سـتعمل   . استعمال حق النقض والى أن تبرز بذلك مكان الواليات المتحدة باعتبارها تؤيد الصهاينة            

الواليات المتحدة كما يعتقد فلسطينيون معتدلون يعارضون االعالن من جانب واحد، في مصلحة القاعدة              
ن والمصر وسوريا واماكن اخرى في العالم، وتجلـب عليهـا           التي يحشد نشطاؤها القوة  في ليبيا واليم       

  . موجة عمليات تفجيرية مجددة لن تتخطى اسرائيل ايضا
  سرائيل اليومإ

 4/8/2011وكالة سما، 
  

  :كاريكاتير .47
  

  
  2/8/2011الخليج الشارقة 


