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    السلطة:
 4  عريقات: حكومة نتنياهو عازمة فقط على ترسيخ االحتالل بدال من السالم.2
 4  لالستيطانطاء ومظلة لحديث الناعم عن استئناف المفاوضات يشكل غمشير المصري: ا.3
 4  األشقر: على فتح ضبط أجهزة األمن بالضفة لمنع عرقلة المصالحة.4
 5  أجهزة السلطة تعمل وفق أجندة خاصة متفق عليها مع جهات خارجية النائب منصور:.5
 5  لى وقف الصواريخ يتم باإلقناع وليس باألسلوب األمنيالغصين: التفاهم ع.6
 5  البرغوثي: ال سبيل لوقف الهجمة االستيطانية سوى تصعيد المقاومة الشعبية مصطفى.7
 6  حكومة رام اهللا: االحتالل جّمد أموال التعليم لألسرى الفلسطينيين.8
 6  نابلس: أجهزة أمن السلطة تعتقل شقيقي الصحفية مجدولين حسونة للضغط عليها.9
    

    المقاومة:
 6   أبو زهري: اللقاء مع فتح سيتناول كل الملفات بما فيها الحكومة المتعثرة .10
 7  وحماس ال تشمل الحكومة في محادثات فتح ملفاتثالثة  :"الحياة".11
 8  تنشر ملف اتهام دحالن: ضلوع في تسميم عرفات وتخطيط النقالب بالضفة "الجزيرة نت".12
 9  حماس تدعو إلى التحّرك العاجل لمواجهة خطر االستيطان والتهويد.13
 9  فتح تثمن الموقف األوروبي من االستيطان وتدعو لتحويله إلى سياسة عملية.14
10  اعتقال عناصرها غزةتتهم حكومة  "التوحيد والجهادجماعة ".15
10  مجدالني: حكومة نتنياهو تعمل على تغيير معالم القدسأحمد .16
10  اشتباكات "عين الحلوة" توقع قتيلين وستة جرحى.17
    

    :اإلسرائيليالكيان 
11  موفاز: السالم مع الفلسطينيين يوفر مبالغ ضخمة لحل المشاكل االجتماعية.18
11  شةغالء المعيد ألف إسرائيلي تظاهروا ض 19.250
11  وٕانما بكيفية تقليص االحتجاجات وحسب تنياهو ال ينشغل بتغيير سلم األولوياتليفني: .20
12  "السالم اآلن": يشاي يستغل "أزمة السكن" إلجبار اإلسرائيليين على االنتقال للمستوطنات.21
12  الهدوء الذي فرضته حماس بال ترى نفسها ملزمة  إرهابيةمنظمات إسرائيل": ".22
12  "حيتس"الجيش اإلسرائيلي ينوي تزويد سفن بصواريخ .23
12 الطيبي يدعو إلى الوحدة في مواجهة العنصرية اإلسرائيلية.24
    

    األرض، الشعب:
13  محققو االحتالل حاولوا اغتصاب طفل أسير ويصورون أسرى عراة.25
13  تحل بعض أزماتها االقتصادية على حساب األسرى "إسرائيل"رأفت حمدونة :.26
14  كفينشرطة االحتالل تقتحم المسجد األقصى وتخرج المعت.27
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   :صحة
  14  مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة: جزء من أدوية غزة ستصل خالل أيام.28
   

   األردن: 
14  دبلوماسيين لتمتعهم بالحصانة 5المدعي العام يمنع محاكمة السفير اإلسرائيلي في عمان و.29
15  على تزويرها موقع المغطس   "إسرائيل"دعوى لمقاضاة األردن: .30
15  يقدم أدوية وعالجات لمجمع الشفاء الطبي في القطاع " 14غزة ".31
   

   لبنان: 
15  لفلسطينيينالحكومة تعمل على توفير الحقوق لوزير الداخلية اللبناني: .32
   

   عربي، إسالمي:
16   للصائمين في األقصى أربعة ماليين درهمترصد  هيئة األعمال اإلماراتية.33
16  في نابلس  تبني كلية زايد للتمريض والبصريات بجامعة النجاح "زايد الخيرية".34
   

   دولي:
16  روسيا تطرد مسؤوال رفيًعا بالسفارة الصهيونية في موسكو.35
17  القدسمسكن في  900إدانات أوروبية لقرار بناء .36
17  السلطة الفلسطينية بالتوقف عن "تكميم األفواه" تطالب جمعية سويسرية.37
18 "إسرائيل"تحرج  بريطانيةأغنية ".. حرية لفلسطين".38
    

    حوارات ومقاالت:
18  حسن عصفورأخيرا..  "الذرائع"هل تسقط .39
20  أسعد عبد الرحمن ...إسرائيل وتزايد نزع شرعيتها "انتصار".40
21  عدنان أبو عامر...مستقبل "القاعدة" في ظل الثورات العربية بمنظور إسرائيلي.41
23  ماجد كيالي."فتح" وصراعاتها الداخلية: هل تجاوزها الزمن؟...42
25 دافيد غروسمان ..."الحراك" اإلسرائيلي: نافذة لمستقبل مختلف.43
27 شلومو بن عامي... اللعبة الجديدة في الشرق األوسط.44
    

  28  :كاريكاتير
***  
  

  وحدة استيطانية في القدس الشرقية 7000مخططات إسرائيلية لبناء  .1
امس النقاب عن ان اسرائيل كشفت مصادر اسرائيلية اول من  :وكاالت –كامل ابراهيم  –القدس المحتلة 

وقالت  تستعد الطالق مخططات لبناء سبعة االف وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات بالقدس العربية.
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االسرائيلية ان مخططات البناء االستيطاني المتراكمة في االراضي المحتلة منذ زيارة » يروشاليم«اسبوعية 
والي عام ونصف العام على وشك االنطالق اذ ستعرض بعد جو بايدن نائب الرئيس االميركي للقدس قبل ح

ستين يوما على اللجنة الخاصة لالسراع بالبناء التي شكلها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة االسرائيلية 
  وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رمات شلوم (تلة شعفاط) للمصادقة النهائية . 1328مخططات بناء 

  7/8/2011الرأي، عمان، 
  

  عريقات: حكومة نتنياهو عازمة فقط على ترسيخ االحتالل بدال من السالم .2
أدان الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بأشد العبارات موافقة : وكاالت –جمال جمال 

قال و بؤرة سكنية جديدة بصورة غير مشروعة في مستوطنة جبل أبو غنيم.  900اسرائيل مؤخرا على بناء 
ن صادر عنه امس "هذه الحكومة عازمة على االستثمار فقط في ترسيخ االحتالل بدال من السالم". في بيا

وأضاف قائٌال: "إن الموافقة على توسيع هذه المستوطنة غير الشرعية، يؤكد على نية إسرائيل تحويل هذا 
  االحتالل إلى حالة الضم الفعلي".

  7/8/2011الدستور، عمان، 
  

  لالستيطانيث الناعم عن استئناف المفاوضات يشكل غطاء ومظلة لحدمشير المصري: ا .3
دعا المتحدث باسم كتلة حركة حماس البرلمانية، مشير المصري، الفصائل الفلسطينية المسلحة في  لندن:

كبح جماحه ووقف جرأته في استباحة األرض «الضفة الغربية إلى توجيه ضربات إلسرائيل من أجل 
ن تغول االحتالل المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا يستوجب إطالق يد المقاومة إ«وقال: ». الفلسطينية

في الضفة واإلسراع في وقف التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل ووحدة الشعب لمواجهة المخطط 
  ».االستيطاني الكبير

األصوات الفلسطينية  الحديث الناعم عن استئناف المفاوضات الذي تتناغم معه بعض«واعتبر المصري أن 
الرسمية يشكل غطاء ومظلة لهذا االستيطان، مما يستوجب وقفة وطنية حازمة ترفض أي شرعنة لهذا 

وانتقد االتحاد األوروبي موافقة الحكومة اإلسرائيلية، معتبرا أنها خطوة ». االستيطان ورفض المفاوضات
  تضر بآفاق السالم. 

  7/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  قر: على فتح ضبط أجهزة األمن بالضفة لمنع عرقلة المصالحةاألش .4
دعا عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، إسماعيل األشقر، حركة "فتح" بالضغط على األجهزة : غزة

األمنية في الضفة الغربية لوقف حملة االعتقاالت واالستدعاءات ضد عناصر حركة "حماس"، إلتمام 
)، 8-6وقال األشقر في تصريحات صحفية له السبت ( ح لقاء القاهرة المرتقب.المصالحة الحقيقية، وٕانجا

"من الواضح أن هنالك تياًرا داخل حركة فتح متضرر من المصالحة، وهذا التيار غير معني بإتمام 
المصالحة، لذلك عندما تتزامن أي دعواٍت لتحريك ملف المصالحة، تشن األجهزة األمنية في الضفة حملة 

وأضاف  ٍت واسعٍة ضد أبناء ومؤيدي حركة حماس بالضفة، كما حدث الليلة الماضية في الخليل".اعتقاال
أن االنقسام داخل حركة "فتح" له آثاره على المصالحة، وتابع "لذلك نحن نطالب حركة فتح بأن تكون على 

  ة".قدٍر من المسؤولية، وأن تضبط هذه األجهزة األمنية التي تحاول أن تعرقل المصالح
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  7/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  أجهزة السلطة تعمل وفق أجندة خاصة متفق عليها مع جهات خارجية النائب منصور: .5
استنكرت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح منى منصور، مواصلة أجهزة : رام اهللا

كة حماس واعتقالهم, موضحة أن اإلنسان أمن السلطة لحملة االستدعاءات السياسية بحق أنصار حر 
  الفلسطيني بحاجة إلى أمن واستقرار, وأن تلك االستدعاءات توجد حالة من عدم االستقرار.

)، أن تلك الممارسات تدلل على 8-6وأوضحت منصور في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" (
جهات خارجية, وقالت "منذ اتفاق أوسلو لم أن أجهزة السلطة تعمل وفق أجندة خاصة متفق عليها مع 

  يتوقف االعتقال السياسي ومالحقة المقاومين, مما يؤكد على أن األمر متفق عليه".
وعن مصير المصالحة في ظل استمرار المالحقة األمنية قالت منصور "المصالحة أمر إستراتيجي ومهم 

ها في الضفة, ولو أن هناك نوايا لتم إطالق سراح جًدا, ويجب أن تستمر, ولكن ال يوجد نوايا صادقة إلنجاح
لم تتوقف تلك الممارسات, وتابعت  -ومنذ توقيع اتفاق المصالحة-وشددت على أنه  المعتقلين السياسيين".

  "في الضفة الغربية أجهزة أمنية وجناح سياسي, ويبدو أن الجناح السياسي ال يمون على الجانب األمني".
  6/8/2011عالم، المركز الفلسطيني لإل

  
  الغصين: التفاهم على وقف الصواريخ يتم باإلقناع وليس باألسلوب األمني .6

نفت الحكومة الفلسطينية في غزة، أن تكون أجهزتها األمنية قد اعتقلت أي عنصر من العناصر : غزة
وب التفاهم على المشتبه في أنها تقف وراء إطالق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، مؤكدة أنها تتبع "أسل

  الحل األمني حول أي أمر له عالقة بالمقاومة".
وكانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها "جماعة التوحيد والجهاد"، اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة، 
باعتقال اثنين عناصرها خالل محاولتهم إطالق صواريخ على أهداف إسرائيلية في األراضي المحتلة عام 

  م.1948
يهاب الغصين الناطق باسم الداخلية الفلسطينية في غزة لوكالة "قدس برس" تعقيبًا على ذلك: "الكالم وقال إ

  حول االعتقاالت غير دقيق، فإصدار أي بيانات ال يدلل على جود هذه التنظيمات".
وأضاف: "عندما نقوم بأي توافق وطني حول وقف إطالق الصواريخ نتبع أسلوب التفاهم واإلقناع حول 

وأشار إلى أن هذه األسماء التي تصدر البيانات ال وجود لها على  األمر، وليس القوة واألسلوب األمني".
  األرض، ولو كانت موجودة لكانت ضمن منظومة الفصائل التي توافقت على وقف إطالق الصواريخ.

 6/8/2011قدس برس، 
  

  المقاومة الشعبية البرغوثي: ال سبيل لوقف الهجمة االستيطانية سوى تصعيد مصطفى .7
اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية انه ال سبيل  :رام اهللا

لوقف الهجمة االستيطانية االسرائيلية في االراضي المحتلة سوى تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع 
وقال البرغوثي ان استمرار االستيطان في االراضي المحتلة  االسرائيلية وفرض عقوبات على اسرائيل.

واضاف ان ما يجري االن من هجمة استيطانية  سيدمر فكرة قيام دولة فلسطينية حقيقية وكاملة السيادة.
  يعني ضم اكثر من نصف الضفة على مرأى ومسمع العالم.
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  7/8/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  جّمد أموال التعليم لألسرى الفلسطينيين حكومة رام اهللا: االحتالل .8
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا أن إدارة السجون اإلسرائيلية : رام اهللا

"جّمدت كافة أموال التعليم لألسرى، المنتسبين للجامعة العبرية المفتوحة حتى إشعار آخر، وذلك على ضوء 
  الرسمي الذي يقضي بوقف سياسة التعليم لألسرى في السجون". القرار اإلسرائيلي

وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته ، وصل "قدس برس" نسخة عنه، أن عدد األسرى الملتحقين بالجامعة 
أسيًرا من مجموع األسرى البالغ عددهم ستة آالف أسير فلسطيني، وأن بعضهم  280العبرية المفتوحة يبلغ 
وقال وزير األسرى عيسى قراقع بهذا الخصوص إن وزارة األسرى  ء مرحلته الدراسية.كان على وشك إنها

سترفع اعتراًضا إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا تطالب فيه بإعادة كافة األموال التي كانت مخصصة للتعليم 
  إلى خزينة وزارة المالية، مشدًدا على أن احتجازها يعتبر غير قانوني.

 6/8/2011قدس برس، 
  

  نابلس: أجهزة أمن السلطة تعتقل شقيقي الصحفية مجدولين حسونة للضغط عليها .9
أفادت الصحفية الفلسطينية مجدولين حسونة من بلدة بيت أمرين غرب  نابلس (شمال الضفة : نابلس

ة الغربية المحتلة)، بأن قوة من جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، داهمت منزلها في محاول
العتقالها بعد إعالنها رفضها االستجابة الستدعائها، ونشرها صورة عن االستدعاء عبر مواقع التواصل 

  االجتماعي "فيسبوك".
وقالت الصحفية حسونة على صفحتها في "فيسبوك": "إن جهاز األمن الوقائي، وكوسيلة ضغط، اعتقل 

  عدما لم يجدوني في منزلي".الليلة الماضية اثنان من إخوتي كي أحضر إلى مقر الجهاز ب
وكان جهاز األمن الوقائي بنابلس قد أرسل في وقت سابق من يوم الخميس الماضي طلب استدعاء 
للصحفية حسونة، باإلضافة إلى اتصال الجهاز نفسه بها وتهديدها باالعتقال في حال عدم الحضور، اليوم 

بعملها الصحفي وتناولها لقضايا فساد في السبت، إلى مقر الجهاز، للتحقيق معها في مواضيع تتعلق 
  السلطة الفلسطينية.

ونشرت الصحفية حسونة، عبر "فيسبوك" صورة عن ورقة االستدعاء التي تلقتها من جهاز األمن الوقائي، 
  مؤكدة أنها لن تستجيب للمقابلة واعتبرتها "غير قانونية وتتعارض مع حرية الرأي".

  6/8/2011قدس برس، 
  

  للقاء مع فتح سيتناول كل الملفات بما فيها الحكومة المتعثرةأبو زهري: ا .10
قال الناطق باسـم حركـة حمـاس سـامي أبـو زهـري إن اللقـاء المزمـع عقـده يـوم غـد األحـد فـي القـاهرة مـع : غزة

وأوضــح أبــو زهــري فــي  حركــة فــتح "ســببحث فــي جميــع ملفــات المصــالحة بمــا فيهــا ملــف الحكومــة المتعثــرة".
"صفا" السبت أنه "رغم تعثـر ملـف تشـكيل الحكومـة لكـن هـذا ال يعنـي تـرك وتوقـف البحـث اتصال هاتفي مع 

فــي الملفــات األخرى".وشــدد علــى أن "نجــاح اللقــاء مرهــون بتــوفر الجديــة مــن حركــة فــتح خاصــة وأن اللقــاء 
  يتزامن مع ارتفاع وتيرة االعتقاالت في صفوف أبناء الحركة في الضفة الغربية المحتلة".

  7/8/2011، لصحافة الفلسطينية (صفا)وكالة ا
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  ال تشمل الحكومة "حماس"و"فتح"ملفات في محادثات ثالثة  الحياة: .11

في دمشق امس، » الحياة«قالت مصادر فلسطينية لـ : جيهان الحسيني –إبراهيم حميدي؛ القاهرة  - دمشق 
ملفات، بينها موعد انعقاد سيتناوالن في اجتماعهما في القاهرة اليوم ثالثة » فتح«و » حماس«إن وفدي 

، المقرر تشكيله قبل إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاقات القاهرة »االطار القيادي الموقت«
  قبل سنوات، الفتة إلى ان موضوع تشكيل الحكومة لن يكون مدرجًا على جدول االعمال.

زوق، ويحضرها عضوا المكتب السياسي نائب رئيس مكتبها السياسي موسى ابو مر » حماس«ويترأس وفد 
عضو اللجنة المركزية عزام االحمد بمشاركة عضو اللجنة » فتح«محمد نصر وعزت رشق، فيما يترأس وفد 

المركزية صخر بسيسو وآخرين. واوضحت المصادر ان االتفاق على عقد جلسة المصالحة بين الطرفين 
مرزوق والجانب المصري، بعد اصطدام ابو حمد و جرى خالل اتصاالت جرت في الفترة االخيرة بين اال

  تسميته رئيسًا للحكومة او وزيرًا فيها.» حماس«سالم فياض على خلفية رفض » عقدة«تشكيل الحكومة بـ 
أرادتا القول ان عملية المصالحة جارية إزاء باقي الملفات، رغم جمود «وتابعت المصادر أن الحركتين 

  الى ان جدول االعمال يتضمن ثالثة ملفات: ، مشيرة»موضوع تشكيل الحكومة
األول، موعد انعقاد االطار القيادي الموقت الذي من المقرر تشكيله من األمناء العامين للمنظمات 
الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني واعضاء اللجنة التنفيذية، الى حين اعادة احياء المنظمة، مضيفة ان أيًا 

  موعدًا النعقاده. من الطرفين ال يحمل في ذهنه
تقدمًا «إن » حماس«أما الملف الثاني، فيتعلق بإنهاء ملف المعتقلين في شكل كامل. وقالت مصادر 

 75حصل في هذا الملف، اذ إن عدد معتقلي الحركة في الضفة انخفض من نحو ألف الى نحو » ملحوظاً 
إطالق باقي المعتقلين، وسط  توضيح اسباب عدم» فتح«شخصًا، مشيرة الى ان الحركة ستطلب من وفد 

ال يمكن «، وان آخرين »ال تستطيع إطالقهم لوجود ملفات قضائية بحقهم«معتقًال  19ان هناك » فتح«قول 
في قطاع غزة، مستبعدة » فتحاوياً «معتقًال  50وأشارت المصادر الى وجود نحو ». اطالقهم السباب أمنية

عالقة بعض المعتقلين مع االحتالل االسرائيلي وتورط » حماس«هذا الملف، بسبب تأكيد » فتح«طرح وفد 
  آخرين بجرائم قتل.

سيطلب » حماس«ويتعلق الملف الثالث بموضوع جوازات السفر، اذ اوضحت المصادر الفلسطينية ان وفد 
  تسهيالت إلصدار جوازات سفر ألهالي غزة عمومًا، خصوصًا في هذا المرحلة قبل موسم الحج.» فتح«من 

في موضوع تسمية فياض رئيسًا للوزراء وتشكيل حكومة » عدم وجود اي حلحلة«لمصادر ذاتها وأكدت ا
  الوحدة وفق اتفاقات المصالحة االخيرة. و

إن األحمد في محادثاته معنا ركز على ما تناوله خطاب الرئيس »: «الحياة«وقال مصدر مصري موثوق لـ 
ركزي األخيرة، من ضرورة تفعيل قضايا وملفات محمود عباس (أبو مازن) في اجتماعات المجلس الم

إن الرئيس عباس «، مضيفًا: »المصالحة وعدم جواز تعطيلها بسبب الخالف على إشكالية ملف الحكومة
يريد تشكيل حكومة تؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وتراعي المتطلبات السياسية المطروحة على 

  ».الساحة الدولية
يكون َمن سيرأس الحكومة وجهًا مقبوًال من القوى الدولية الفاعلة في الساحة وأشار إلى ضرورة أن 

الفلسطينية، الفتًا إلى أن حكومة فلسطينية ال تستجيب شروط اللجنة الرباعية الدولية، وعلى رأسها االعتراف 
ه األخيرة بإسرائيل، ستخضع لضغوط قوية وربما لحصار، في اشارة إلى ما لوح به الكونغرس في اجتماعات
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في الوقت » حماس«من قطع المساعدات، باإلضافة إلى مخاوف عباس من أن تشكيل حكومة بالتوافق مع 
  الراهن قد يطيح باستحقاق أيلول (سبتمبر) المقبل الذي يتطلع إلى إحرازه الشهر المقبل في األمم المتحدة.

 7/8/2011الحياة، لندن، 
  

  ضلوع في تسميم عرفات وتخطيط النقالب بالضفة: تنشر ملف اتهام دحالن "الجزيرة نت" .12
كشـف تقريـر اللجنـة المكلفـة التحقيـق مـع محمـد دحـالن عضـو اللجنـة المركزيـة : محمد محسن وتـد -أم الفحم

لحركــة فــتح والمطــرود مــن الحركــة، ضــلوعه فــي تســميم الــرئيس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات، والتخطــيط 
  حاولة تصفية قيادات فلسطينية.النقالب عسكري بالضفة الغربية، وم

وحســب التقريــر الــذي أعــده كــل مــن رئــيس اللجنــة عــزام األحمــد ونائبــه الطيــب عبــد الــرحيم ومقــرري اللجنــة 
عثمان أبو غربية ونبيل شعث، وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه، تم توجيه رسائل للسـفراء بعـدم التعامـل 

  له وأعوانه.مع دحالن، وبرقية لإلنتربول للمطالبة باعتقا
وكشف مصدر مطلـع للجزيـرة نـت أن السـلطة الفلسـطينية تتعـرض لضـغوط دوليـة وعربيـة لطـي ملـف دحـالن 

  وعدم محاكمته أو مطاردته.
للـرئيس  -صـفحة 118الواقـع فـي -ويتزامن الكشف عن التقرير مع تسليم محضر التحقيقـات بقضـايا دحـالن 

  الذي وصلته صورة عن التقرير. الفلسطيني محمود عباس، حسب ما نشره موقع بكرا
وأشار التقرير إلى أن دحالن نفـى خـالل التحقيـق معـه الـتهم التـي نسـبت إليـه فـي جميـع الملفـات، رغـم وجـود 

  أدلة تدينه.
  اغتيال قيادات

  وحسب التقرير، وجهت لدحالن تهم بالمشاركة في إدخال علب دواء مسمم للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
تحقيــق أنــه أثنــاء تواجــد عرفــات فــي مستشــفى يرســي العســكري فــي بــاريس قــام دحــالن بمقابلــة وأكــدت نتــائج ال

مسؤول في الحرس الرئاسي برام اهللا وطلب منه حرق علب الدواء الخاصة بالرئيس، وهو ما اعتـرف بـه عـدد 
  من مرافقي عرفات عند التحقيق معهم.

اغتيــاالت لقيــادات فلســطينية سياســية وٕاعالميــة  ويتحــدث التقريــر عــن التحقيــق مــع دحــالن فــي الضــلوع بتنفيــذ
وتجاريــة عبــر اســتهدافها بعبــوات ناســفة، مــنهم اللــواء كمــال مــدحت وحســين أبــو عجــوة والمنســق العــام لهيئــة 

  اإلذاعة والتلفزيون هشام مكي.
  رشا وفساد

ية الخاصـة، كما خضع دحالن للتحقيق في قضايا رشا وفساد وتوظيف للمال العـام لصـالح شـركاته االقتصـاد
  وحقق معه أيضا بشأن أمواله المودعة ببنوك سويسرا واإلمارات ومملكة الجبل األسود.

وتشـــير التحقيقـــات إلـــى قيـــام دحـــالن بشـــراء جريـــدة شـــيحان األردنيـــة وتســـجيلها باســـمه، لكنـــه نفـــى ذلـــك، وتـــم 
  التحقيق معه أيضا في األموال التي تلقاها من أجل تمويل فضائية الغد األردنية.

وادعى دحالن أثنـاء التحقيـق أن مشـروع الفضـائية تجـاري ذو هـدف وطنـي، وذلـك رغـم اعتـراف مـوظفين فـي 
  القناة أثناء استجوابهم بأن دحالن طلب منهم التعرض لياسر عبد ربه ومحمود عباس.

  استهداف مقر الرئاسةو  النقالب عسكري بالضفة الغربية التحقيقات اتهمت دحالن بالتخطيط
ن تهــم باســتهداف مقــر الرئاســة ومبــان حكوميــة وأمنيــة أخــرى، حيــث عمــل علــى تجنيــد ضــباط ووجهــت لــدحال

  وموظفين في مؤسسة الرئاسة واألجهزة األمنية لصالحه.
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وتطلع دحالن لتجنيد أبو عوض مسؤول الحرس الرئاسي الذي تعرض للتهديد بعـد رفضـه ذلـك، ونتيجـة لهـذا 
  قام اإلسرائيليون باعتقاله.

الن بزرع أجهزة تنصت في عدد من المباني الوزارية واألمنية ومكاتب شخصـيات مختلفـة. ورغـم كما اتهم دح
  وجود تسجيالت صوتية لدحالن مع شخصيات أمنية فلسطينية تؤكد ذلك فإنه نفى هذا األمر.

  انقالب عسكري
نقـالب علـى لتنفيـذ انقـالب عسـكري فـي مـدن الضـفة الغربيـة واال -حسب التقريـر والتحقيقـات-وخطط دحالن 

  سلطة الرئيس أبو مازن، ونفى دحالن ما وجه إليه من تهم بشراء أسلحة لهذا الهدف.
كمــا وجهــت لــدحالن تهــم بــإبرام صــفقات أســلحة مــع تجــار عــرب داخــل الخــط األخضــر، واعتــرف نشــطاء فــي 

  كتائب األقصى بجنين عن نية دحالن تنفيذ مخطط عسكري بمدن الضفة.
لتشـكيل  2005على ثالثمائة ألف دوالر من الجنـرال األميركـي كيـث دايتـون عـام كما اتهم دحالن بالحصول 

قــوى أمنيــة تابعــة لــه بغــزة، وكــذلك اخــتالس أمــوال مــن ملــف االنســحاب مــن المســتوطنات فــي خطــة الفصــل 
  األحادي الجانب، والمتاجرة في التمور اإلسرائيلية.

  6/8/2011موقع الجزيرة نت،الدوحة، 
 

  التحّرك العاجل لمواجهة خطر االستيطان والتهويد"حماس" تدعو إلى  .13
أدانــت حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" قيــام االحــتالل الصــهيوني ببنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة، :دمشــق

وٕاطالق مخططات لتنفيذ مشاريع أخرى بوتيرة متسـارعة، داعيـة الجامعـة العربيـة إلـى التحـرك العاجـل لحمايـة 
  خطر االستيطان والتهويد.األرض الفلسطينية في 

وقالــت الحركــة، فــي بيــان صــحفي مكتــوب تلقــى "المركــز الفلســطيني لإلعــالم" نســخة عنــه: "إنَّنــا فــي حركــة 
حماس ندين بشّدة الخطوات المتالحقة التي ينتهجها الكيان الصهيوني في تنفيذ مشاريعه االسـتيطانية القائمـة 

ا وطمـــس حقائقهـــا، ونعـــّدها خرًقـــا فاضـــًحا للقـــوانين الدوليـــة علـــى ســـرقة األراضـــي الفلســـطينية وتغييـــر معالمهـــ
  واستهتاًرا بقرارات األمم المتحدة والمجتمع الدولي".

  6/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فتح تثمن الموقف األوروبي من االستيطان وتدعو لتحويله إلى سياسة عملية .14
مخطـط إسـرائيل توسـيع مسـتوطنة جبـل أبـو غنـيم ودعـت ثمنت حركة فتح، الشـجب األوروبـي ل :وفا –رام اهللا 

أوروبــا لتحويــل هــذا الشــجب إلــى سياســة عمليــة تســحب الشــرعية عــن االســتيطان اإلســرائيلي وكامــل إفرازاتــه 
  االقتصادية واألكاديمية.

وقال المتحدث باسـم حركـة فـتح فـي أوروبـا جمـال نـزال فـي بيـان صـدر عـن مفوضـية اإلعـالم والثقافـة امـس: 
  ».بد ألوروبا من التعامل مع االستيطان كجريمة حرب ال يجوز التعامل مع تبعاتهاال «

  7/8/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  اعتقال عناصرها غزةتتهم حكومة  "التوحيد والجهادجماعة " .15
 الســلفية الجهاديــة إن رجــال» جماعــة التوحيــد والجهــاد فــي أكنــاف بيــت المقــدس«قالــت : فتحــي صــّباح -غــزة 

مــن عناصــرها أثنــاء » مجاهــدين«فــي قطــاع غــزة اعتقلــوا » حمــاس«أمــن تــابعين للحكومــة التــي تقودهــا حركــة 
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تراجعـًا وتـآكًال «محاولتهم إطالق صواريخ على أهداف اسرائيلية، في وقت رصدت الدولة العبرية مـا اعتبرتـه 
مـة اسـماعيل هنيـة شـمال قـوة مـن حكو «وقالت الجماعـة فـي بيـان أمـس إن  على القطاع.» في سيطرة حماس

غــزة أوقفــت صــباح الســبت ... مجموعــة مجاهــدة مــن أفــراد جماعــة التوحيــد والجهــاد أثنــاء دك حصــون العــدو 
بالصــواريخ ، واعتقلــت اثنــين مــن المجاهــدين مــع الوجــود المــنخفض للغايــة لطــائرات العــدو االســتطالعية (مــن 

  .دون طيار)
  7/8/2011الحياة، لندن، 

  
  ومة نتنياهو تعمل على تغيير معالم القدسمجدالني: حكأحمد  .16

اعتبـــر الـــدكتور أحمـــد مجـــدالني األمـــين العـــام لجبهـــة النضـــال الشـــعبي الفلســـطيني عضـــو اللجنـــة  : رام اهللا
وحــدة اســتيطانية جديــدة  930التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، إقــرار حكومــة االحــتالل اإلســرائيلية بنــاء 

مدينـــة القـــدس، تأكيـــدًا علـــى المضـــي بسياســـة فـــرض األمـــر الواقـــع، وتحـــديا فـــي مســـتوطنة أبـــو غنـــيم جنـــوب 
إســرائيليا لقــرارات الشــرعية الدوليــة، وهــو التعبيــر الملمــوس عــن اإلجــراءات األحاديــة الجانــب الــذي ال يحتــرم 

  االلتزامات التعاقدية المترتبة على الحكومة اإلسرائيلية تجاه الجانب الفلسطيني.
حكومـــة نتنيـــاهو تعمـــل جاهـــدة للســـيطرة علـــى مدينـــة القـــدس وتغييـــر معالمهـــا بهـــدف «وأضـــاف مجـــدالني ان 

تهويـــدها وٕانهـــاء الوجـــود العربـــي فيهـــا، وقـــد اســـتخدمت ألجـــل ذلـــك الكثيـــر مـــن الوســـائل وقامـــت بالعديـــد مـــن 
اإلجـــراءات ضـــد المدينـــة وســـكانها، حيـــث كـــان االســـتيطان فـــي المدينـــة وفـــي األراضـــي التابعـــة لهـــا أحـــد أهـــم 

  ئل لتحقيق ذلك.الوسا
  7/8/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  اشتباكات "عين الحلوة" توقع قتيلين وستة جرحى .17

فـي تـدهور أمنـي هـو األخطـر الــذي يشـهده مخـيم عـين الحلـوة منـذ عــام، انـدلعت بعـد ظهـر السـبت اشــتباكات 
ا كـان يسـمى تنظــيم عنيفـة داخـل المخـيم بـين عناصــر مـن حركـة فـتح مــن جهـة وبـين مسـلحين ينتمـون الــى مـ

جنـــد الشـــام مـــن جهـــة ثانيـــة، وهـــي االشـــتباكات األعنـــف فـــي المخـــيم منـــذ شـــهر رمضـــان مـــن العـــام الماضـــي 
  وأسفرت عن سقوط قتيلين مدنيين أحدهما طفل وستة جرحى.

 7/8/2011المستقبل، بيروت، 
  
  
  

  موفاز: السالم مع الفلسطينيين يوفر مبالغ ضخمة لحل المشاكل االجتماعية .18
قال رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية في الكنيست، شاؤول موفاز، إن حل األزمة االقتصادية  هللا:رام ا

اإلسرائيلية، أمس، فإن موفاز سيعرض قريبا » معاريف«وحسب صحيفة  يمر عبر السالم مع الفلسطينيين.
موفاز التي أعدها  وبحسب الصحيفة، فإن خطة خطة اقتصادية للخروج من المأزق االجتماعي الحالي.

بالتعاون مع خبراء في المجال االقتصادي تتناول حلوال للمشاكل االجتماعية التي عبرت عنها احتجاجات 
  الخيام.
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في حال استمرت المواجهة مع الفلسطينيين فإن حجم استثماراتنا في «عن موفاز قوله » معاريف«ونقلت 
ة سيتناقص بشكل مستمر، ومن دون توقف.. نحن نتحدث المخزون االستراتيجي والدفاع عن الجبهة الداخلي

من الممكن الذهاب إلى حل «وأضاف ». هنا عن مئات المليارات التي سننفقها في الخمس سنوات المقبلة
مع الفلسطينيين بشكل مشابه للسالم مع األردن ومصر، وحينها سنوفر مبالغ ضخمة، ومن ثم يمكن أن 

  ».االجتماعية في الدولةنحول هذه المبالغ لحل المشاكل 
  7/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  غالء المعيشةد ألف إسرائيلي تظاهروا ض 250 .19

ألف اسرائيلي إلى شوارع المدن الكبرى أمس في تحد شعبي كبير لرئيس الوزراء بنيامين  250نزل أكثر من 
  أبناء الطبقة الوسطى.نتنياهو على خلفية ارتفاع كلفة المعيشة والضرائب الباهظة بالنسبة إلى 

وردد اآلالف في تل أبيب هتافات مثل "العدالة االجتماعية للشعب" و"ثورة". ورفعوا الفتات كتب فيها: 
واحتشد عدد كبير من المتظاهرين خارج مقر إقامة نتنياهو في  "الناس قبل األرباح" و"اإليجار ليس رفاهية".

  القدس.
ألف شخص تظاهروا مدى ساعتين. وعرضت  250لد إن نحو وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزينف

وسائل اإلعالم االسرائيلية مشاهد من تظاهرتي تل أبيب والقدس. وشهدت مدينة عسقالن الجنوبية تظاهرة 
  ألف شخص في مدن اسرائيلية عدة. 150أصغر حجمًا. وكانت تحركات األسبوع الماضي استقطبت 

  7/8/2011النهار، بيروت، 
  

  وٕانما بكيفية تقليص االحتجاجات وحسب تنياهو ال ينشغل بتغيير سلم األولوياتني: ليف .20
رئيس الوزراء  تسيبي ليفني، أمس،» كديما«هاجمت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، رئيس حزب  رام اهللا:

يس نتنياهو مرة أخرى، قائلة إنه يجب إجراء تصحيح في نظام الحكم، متهمة رئ بنيامين سياسة االسرائيلي
ونقل عن ليفني، ». ال يمثل مصالح الجمهور وٕانما يدفع األموال ألحزاب صغيرة«الوزراء اإلسرائيلي بأنه 

وهاجمت ليفني ». نتنياهو ال ينشغل بتغيير سلم األولويات، وٕانما بكيفية تقليص االحتجاجات وحسب«القول 
سياسي واالقتصادي مرتبطان إن المجالين ال«سياسة الحكومة في ما يخص المجال السياسي، قائلة 

  ».ببعضهما.. وٕان تدهور إسرائيل سياسيا قد ترجم على األرض اقتصاديا
  7/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  

  "السالم اآلن": يشاي يستغل "أزمة السكن" إلجبار اإلسرائيليين على االنتقال للمستوطنات .21
ر الداخلية إيلي يشاي يستغّل "ضائقة السكن" التي قالت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية، إن وزي: الناصرة 

تشهدها الدولة العبرية، والتي أسفرت عن موجة احتجاجات هي األضخم خالل العقود الماضية، في محاولة 
وبحسب  منه لزيادة الكثافة السكانية داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.

يستغل أزمة غالء أسعار الشقق السكنية في إسرائيل، بصورة تهكمية إلجبار األزواج الحركة؛ فإن يشاي "
  الشابة على االنتقال للعيش داخل المستوطنات التي تمتاز بأنها أقل تكلفة، ألسباب اقتصادية".
 6/8/2011قدس برس، 



  
  
 
 

  

            12ص                                     2229العدد:                7/8/2011 األحد التاريخ:

  
  الهدوء الذي فرضته حماس بال ترى نفسها ملزمة  إرهابيةمنظمات "إسرائيل":  .22

المس بالهدوء «بإطالق الصواريخ بغية » متمردة» إرهابية«اتهمت اسرائيل جماعات  :فتحي صّباح - غزة
 18يومًا وانتهت في  22التي دامت » الذي خلقته حماس في قطاع غزة منذ عملية الرصاص المصبوب

  فلسطيني. 1500وأسفرت عن استشهاد  2009كانون الثاني (يناير) عام 
الحديث يدور عن «عن ضابط كبير في الجيش االسرائيلي إن » والّ «وني العبري ونقل الموقع االلكتر 

وغازل الضابط ». منظمات ارهابية صغيرة جدًا ال ترى نفسها ملزمة الهدوء الذي فرضته حماس على نفسها
انها تبذل جهودًا كبيرة لمنع عمليات اطالق «قائًال  2007التي تسيطر على القطاع منذ عام » حماس«
األمر يبدو كتراجع وتآكل في سيطرتها على قطاع غزة، ومع ذلك ال «لكنه استدرك معتبرًا أن ». صواريخال

  ».يزال بعيدًا من ضرب تلك السيطرة في شكل جوهري مع أنه يثير القلق
  7/8/2011الحياة، لندن، 

  
  "حيتس"الجيش اإلسرائيلي ينوي تزويد سفن بصواريخ  .23

اإلسرائيلية أن الجيش ينوي تزويد سفن » جيروزاليم بوست«صحيفة ب: ذكرت  ف أ –القدس المحتلة 
(السهم). وقالت الصحيفة إن بطاريات الصواريخ » حيتس«بمنظومة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية 

ستكون أكثر قدرة على الحركة إذا وضعت على سفن ويمكن أن تنجو بسهولة أكبر في حال تعرضها 
ذه الصواريخ أن تكون أكثر عمالتية بعيدا عن السواحل اإلسرائيلية. وتابعت لهجمات. كما يمكن له

وضعت على متن سفينة، أثبتت جدوى المشروع. » حيتس«الصحيفة القول إن تجربة ناجحة لبطارية 
ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع باراك سيري التعليق. وقالت الصحيفة إن هيئة األركان اإلسرائيلية أرادت 

مليون يورو  350بقيمة » لوكهيد مارتن«الغاية شراء سفينتين لخفر السواحل من الشركة األميركية  لهذه
» بلوم بلوس فوس«للواحدة. لكن وألسباب مالية، تميل إسرائيل أكثر لشراء سفن تصممها الشركة األلمانية 

  وستنتجها الشركة البحرية اإلسرائيلية الخاصة في حيفا.
  7/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  الطيبي يدعو إلى الوحدة في مواجهة العنصرية اإلسرائيلية .24

أحمد الطيبي أمس ضرورة وحدة صف الجماهير ” الكنيست“أكد عضو البرلمان اإلسرائيلي : االتحاد
 الفلسطينية في فلسطين المحتلة لمواجهة سياسة المالحقة والعنصرية التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية. 

قوة صمودنا في وحدتنا والتحديات التي تواجهنا تفرض علينا الوحدة والعمل “تصريح صحفي  وقال في
  ”. المشترك لمواجهة الهجمة الشرسة والعنصرية ضد الجماهير العربية في مختلف مجاالت ونواحي الحياة

لن تكون  وأكد أن ممارسة هدم المنازل في جميع البلدات الفلسطينية وخصوصًا في منطقة وادي عارة،
نحن صامدون هنا في أرضنا، وٕان كان بنيامين نتنياهو “محفزًا للرحيل وال للتخلي عن األرض. وأوضح 

(رئيس الوزاراء اإلسرائيلي) وأفيجدور ليبرمان (وزير الخارجية اإلسرائيلي) يعتقدان أن سياسة العنصرية 
  ”. ا ووحدتنا للتصدي لهاوالتضييق والهدم ترهبنا، نقول لهما إنها تزيد من صمودنا وقوتن

  7/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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  محققو االحتالل حاولوا اغتصاب طفل أسير ويصورون أسرى عراة .25
كشف النقاب امس عن محاولة اغتصاب طفل فلسطيني معتقل يبلـغ مـن : والوكاالت،محمد ابراهيم  -رام اهللا
اله، فيما ضيقت سلطات االحتالل اكثر فـاكثر عاما من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي خالل اعتق 13العمر 

  على االسرى واستمرت في ممارسات التنكيل بهم حيث جمدت كافة أموال التعليم لألسرى الفلسطينيين.
وكشف محامي وزارة األسرى حسين الشيخ الذي زار األسرى في معتقل عصيون عن محاولة اغتصاب طفل 

  ى يد الجنود اإلسرائيليين خالل اعتقاله.عاما عل 13فلسطيني معتقل يبلغ من العمر 
عاما، من سكان الخليل الذي جرى  26واستند المحامي الى شهادة شقيق الطفل عمار سعدي محمد جابر، 

يوليو الماضي من منزله، وقد تعرض للضرب المبرح والشديد على  25اعتقاله مع شقيقه الطفل محمود في 
في معتقل كريات أربع قبل نقله الى عصيون. وظهرت آثار  وجهه وكافة أنحاء جسمه على يد الجنود

  الضرب واألورام واضحة على وجهه حسب المحامي، وكذلك أدى الضرب الى سقوط أسنانه.
عاما، تعرض للضرب ومحاولة اغتصابه بإدخاله الى غرفة  13وقال األسير جابر أن شقيقه القاصر، 

تباك مع الجنود الذين انهالوا عليه بالضرب الشديد، حيث تم مهجورة مما دفعه الى الدفاع عن شقيقه واالش
  توقيفه بتهمة ضرب الجنود.

عاما، والذي يقبع في  27وعلى صعيد مماثل، قدم األسير الفلسطيني يوسف عبد العزيزمن سكان جنين، 
سجن شطة شكوى ضد ضابط إسرائيلي يعمل في إدارة السجون يدعي كوبي بسبب قيام هذا الضابط 

  وير األسير وهو عار خالل التفتيش الذي جرى معه في سجن مجدو قبل نقله الى سجن شطة.بتص
وقال األسير لمحامية الوزارة شيرين عراقي أن ظاهرة تصوير األسرى وهم عراة بدأت تتكرر على يد ضباط 

  سجون االحتالل خالل إجبارهم على التعري بحجة التفتيش.
  7/8/2011البيان،دبي،

  
  تحل بعض أزماتها االقتصادية على حساب األسرى "إسرائيل"ة :رأفت حمدون .26

أكد األسير المحرر رأفت حمدونة مـدير مركـز األسـرى للدراسـات وعضـو لجنـة األسـرى للقـوى الوطنيـة  : غزة
واإلســالمية أن االحــتالل يحــاول حــل بعــض األزمــات االقتصــادية القائمــة علــى حســاب األســرى، مضــيفًا أن 

مسـتغلة حاجـة » كشـركة تنوفـا«كـدوا للمركـز بتعـاون إدارة السـجون مـع الشـركات الكبـرى أسرى معتقل عـوفر أ
األســـرى للمشـــتريات الضـــرورية فـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك فـــى ظـــل ســـوء الطعـــام المقـــدم لتســـويق المنتجـــات 

  الكاسدة نتيجة اإلضرابات القائمة احتجاجًا على ارتفاع األسعار في إسرائيل.
 7/8/2011هللا، الحياة الجديدة، رام ا

  
  شرطة االحتالل تقتحم المسجد األقصى وتخرج المعتكفين .27

ـــة  ـــراهيم –القـــدس المحتل ـــة الجمعـــة باحـــات المســـجد  :كامـــل اب ـــد منتصـــف ليل اقتحمـــت شـــرطة اإلحـــتالل  عن
األقصـــى المبـــارك فـــي القـــدس المحتلـــة وأخرجـــت المعتكفـــين بداخلـــه. وأفـــادت مصـــادر فلســـطينية ، أن شـــرطة 

محاصــرة المصــلى القبلــي قبــل اقتحامــه وٕاخــراج المعتكفــين المتواجــدين بداخلــه بــالقوة، وذلــك االحــتالل قامــت ب
بحجــة مخالفــة أوامــر شــرطة االحــتالل والتــي تقضــي بمنــع تواجــد أي مســلم داخــل المســجد األقصــى مــن بعــد 

شـاء صالة العشاء وحتـى صـالة الفجـر . كمـا وتقـوم هـذه القـوات بشـكل يـومي بتفتـيش المسـجد بعـد صـالة الع
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قبــل أن تغلــق جميــع األبــواب بوجــه المصــلين وتمــنعهم مــن االعتكــاف بــداخل المســجد ألداء الصــلوات وتقــوم 
  .بإعادة فتح األبواب قبل صالة الفجر بنصف ساعة

  7/8/2011الرأي، عمان، 
  

  مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة: جزء من أدوية غزة ستصل خالل أيام .28
، 2011-8-6ر عــام الصــيدلة فــي وزارة الصــحة د.منيــر البــرش، الســبت أعلــن مــدي: يوســف أبــو وطفــة -غــزة

أنه من المقرر أن تصل خـالل األيـام القليلـة القادمـة جـزء مـن مسـتحقات قطـاع غـزة مـن األدويـة والمقـدرة فـي 
  %. 40مجملها بنسبة 

لمؤسســـات وأشــار البـــرش فـــي تصـــريح لـــ"فلسطين"، إلـــى أن وزارة الصـــحة تقـــوم بالعديــد مـــن االتصـــاالت مـــع ا
الدولية داخل وخارج قطاع غـزة مـن أجـل الضـغط علـى وزارة الصـحة فـي رام اهللا إلرسـال نصـيب القطـاع مـن 

  األدوية التي يمنحها البنك الدولي.
ونبه إلى أن األمن الدوائي في غزة ال يزال يشهد حالـة مـن التـدهور المسـتمر حيـث يسـتمر نفـاد األدويـة يوًمـا 

  صحية في حالة استمرار الوضع بهذه الصورة.بعد يوم مما ينذر بكارثة 
 7/8/2011فلسطين اون الين، 

  
  دبلوماسيين لتمتعهم بالحصانة 5المدعي العام يمنع محاكمة السفير اإلسرائيلي في عمان و .29

منع مدعي عام عمان عقلة أبو زيد محاكمة السفير اإلسرائيلي في عمان دانيال نيفو،  :موفق كمال-عمان
، بمن فيهم القائم بأعمال السفارة، وذلك لـ "تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية"، وذلك على ينإسرائيليوخمسة 

  ساعة، والتهديد بخطفها وانتزاع معلومات منها داخل السفارة". 24خلفية قضية "احتجاز موظفة أردنية مدة 
 بمحاكمة الدبلوماسيين. من قانون العقوبات، والتي ال تسمح 11واستند المدعي العام في قراره على المادة 

وفيما أحال المدعي العام أبو زيد ملف القضية ذاتها إلى قاضي صلح جزاء عمان، بعد أن ظن على 
المستشار القانوني لدى السفارة اإلسرائيلية في عمان، وهو الوحيد اردني الجنسية من بين المشتكى عليهم 

  في هذه القضية، ويعمل داخل مكاتب السفارة.
عي العام على المستشار القانوني للسفارة اإلسرائيلية بتهمتي حجز الحرية والتهديد بالخطف وظن المد
  الجنائي.

وأكد وكيال الدفاع عن الموظفة األردنية المشتكية، المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي، عزمهما مالحقة 
بلوماسية قضائيا، ولفتا، في تصريحات طاقم السفارة، الذي تم منع محاكمته ألسباب لها عالقة بالحصانة الد

لـ "الغد "، الى أنه "حتى لو منعت محاكمتهم لهذا السبب، فإن القانون األردني يجيز مالحقتهم حقوقيا، 
  للضرر النفسي والمعنوي الذي ألحقوه بموكلتهما المشتكية".

  7/8/2011الغد، عمان، 
  

  المغطس  على تزويرها موقع  "إسرائيل"دعوى لمقاضاة األردن:  .30
يعتزم التجمع العربي للتصّدي لتهجير العرب المسيحيين التوجة إلى محكمة العدل : انس صويلح - عمان 

الدولية لمقاضاة إسرائيل بسبب افتتاحها رسميًا قبل أيام مغطسًا جديدًا قبالة المغطس األردني، وما تدعيه 
  نهر األردن وليس الشرقية.من ان موقع المغطس الخاص بالمسيحيين في الجهة الغربية من 
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وقال الناطق االعالمي باسم التجمع الدكتور تيسير عماري ان التجمع بصدد التحضير لرفع قضية دولية 
على اسرائيل امام محكمة العدل الدولية، موضحا انه تم توكيل محام لمتابعة حيثيات القضية والترافع عنها. 

جع عن القضية نظرا الن االثار تؤكد ان المغطس وجد دينيا واكد عماري لـ"الدستور" ان التجمع لن يترا
  وتاريخيا على االراضي االردنية.  

 7/8/2011الدستور، عمان، 
  

  يقدم أدوية وعالجات لمجمع الشفاء الطبي في القطاع " 14غزة " .31
الى  امس السبت كميات من االدوية والعالجات 14قدم المستشفى الميداني األردني غزة : بترا –غزة  

الدكتور عيسى  14مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.وقال مدير المستشفى الميداني األردني غزة 
الخشاشنة، في تصريح لمراسل (بترا) في غزة ان تقديم االدوية والمستهلكات الطبية يأتي في اطار مكارم 

   .الملك عبداهللا الثاني المتواصلة لتخفيف معاناة األهل في قطاع غزة
 7/8/2011ور، عمان، الدست

  
  الحكومة تعمل على توفير الحقوق للفلسطينيينوزير الداخلية اللبناني:  .32

شدد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على ان الحكومة تدعم وكالة غوث الالجئين وتشغيلهم (االونروا) 
كومة ستهتم بالمخيمات لتمكينها من اداء دورها االنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا الى "ان الح

خصوصًا مخيم نهر البارد وستعمل على توفير الحقوق االنسانية واالجتماعية للفلسطينيين المقيمين على 
  االراضي اللبنانية الى ان تتحقق العودة الكاملة الى ديارهم".

فيليبو غراندي  كالم شربل جاء خالل استقباله في مكتبه في الوزارة امس المفوض العام لوكالة "االونروا"
  ومديرها العام في لبنان سالفاتوري لومباردو على رأس وفد أطلعه على نشاطات الوكالة وتقديماتها.

 7/8/2011النهار، بيروت، 
  
  

   للصائمين في األقصى أربعة ماليين درهمترصد  هيئة األعمال اإلماراتية .33
ضفة إبراهيم الراشد أن الهيئة رصدت أكثر أعلن مدير مكتب هيئة األعمال اإلماراتية في ال: جنين -القدس

من مئة ألف وجبة طعام لصالح الصائمين في ساحات المسجد األقصى، وأكثر من ستين ألف وجبة سحور 
وأفاد الراشد أن الهيئة  لصالح المعتكفين في المسجد األقصى في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك.

ستعمل تحت إشراف وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس، حيث تحرص الهيئة على 
  التعاون معها؛ لضبط مكونات اإلفطار، وحاجات المصلين واالرتقاء بالمشروع عامًا بعد عام. 

سابعة على التوالي، ورصدت هذا العام يذكر أن هيئة األعمال اإلماراتية تنظم إفطارات األقصى للسنة ال
أكثر من أربعة ماليين درهم الفطار المصلين في المسجد األقصى، بواقع يزيد عن مئة وخمسين ألف 

  وجبة.
  7/8/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   في نابلس تبني كلية زايد للتمريض والبصريات بجامعة النجاح "زايد الخيرية" .34
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يد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واالنسانية أنها مولت إنشاء مبنى كلية زايد أعلنت مؤسسة زا: وام
للتمريض والبصريات لمصلحة جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بفلسطين بتكلفة إجمالية بلغت نحو 

  مليون درهم. 20
ن زايد آل نهيان رئيس مجلس وقال سالم عبيد الظاهري مدير عام المؤسسة باإلنابة إن سمو الشيخ نهيان ب

أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لالعمال الخيرية واإلنسانية وجه بإتمام هذا المشروع نظرًا لحاجة 
الجامعات الفلسطينية الى الدعم المستمر لتتمكن من استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب وتقديم الخدمات 

  التعليمية لهم في مختلف التخصصات.
أوضح أن هذا المشروع الجامعي يعد المشروع التعليمي الثاني الذي تنفذه المؤسسة في فلسطين، حيث و 

مليون  12أنجزت مشروعًا آخر يقوم على تأهيل خمس مدارس في خمس محافظات فلسطينية بلغت تكلفته 
العملية التعليمية وأشار الى أن المؤسسة وبتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان تولي  درهم.

في فلسطين اهتمامًا كبيرًا نظرًا للظروف الصعبة التي تحيط باإلخوة الفلسطينيين هناك وتعمل على مساعدة 
  الطالب الفلسطينيين وٕاتاحة الفرصة لهم للحصول على حقهم في التعليم لخدمة وطنهم وشعبهم. 
  7/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  لسفارة الصهيونية في موسكوروسيا تطرد مسؤوال رفيًعا با .35

كشفت وسائل إعالم روسية النقاب عن أن نائب رئيس الدائرة األمنية بالسفارة الصهيونية في : موسكو
العاصمة الروسية موسكو غادر األراضي الروسية منذ حوالي سنة ونصف السنة مطروًدا بأمر السلطات 

ق بالروسية هذه المعلومات، منوًها بأن الرقابة وأكد موقع "ازروس" اإلخباري الصهيوني الناط الروسية.
فيما ذكرت مصادر دبلوماسية صهيونية  العسكرية الصهيونية سمحت بنشرها فقط اآلن نظًرا لسريتها البالغة.

بموسكو أن المسؤول قد اتخذ قراًرا بطرده من الدولة الروسية "بعدما قام بمخالفة القوانين السائرة في روسيا" 
  .وا مزيًدا من التفاصيل حول الحادثدون أن يقدم

  7/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  القدسمسكن في  900إدانات أوروبية لقرار بناء  .36
بؤرة  900انتقد االتحاد االوروبي الجمعة موافقة الحكومة االسرائيلية على بناء : وكاالت –بروكسل 

آفاق السالم. وقالت وزيرة خارجية االتحاد كاثرين استيطانية في القدس الشرقية، معتبرة انها خطوة تضر ب
اشتون انها تشعر "بخيبة امل عميقة" بعد موافقة اسرائيل على الخطة التي اثارت غضب الفلسطينيين 
واالسرة الدولية. وقالت اشتون في بيان ان "االتحاد االوروبي حث الحكومة االسرائيلية مرارا على انهاء 

نية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". واكدت ان "كل النشاطات جميع النشاطات االستيطا
االستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي". واشارت اشتون الى ان القرار االسرائيلي "مؤسف" 

  خصوصا النه جاء بينما تبذل االسرة الدولية جهودا الستئناف مفاوضات السالم من اجل تسوية الصراع.
بؤرة جديدة في القدس الشرقية، وعبرت عن "قلقها  900تها دانت بريطانيا موافقة اسرائيل على بناء من جه 

العميق" النه يقوض جهود احالل السالم في المنطقة. وقال اليستر بورت المسؤول في وزارة الخارجية 
حدة ستؤدي الى توسيع و  900البريطانية "ادين اعالن الحكومة االسرائيلية الموافقة على بناء اكثر من 

مستوطنة هار حوما غير الشرعية في القدس الشرقية". واضاف ان "التحركات المماثلة االحادية الجانب 
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تقوض الجهود الدولية الحالل سالم دائم بين اسرائيل والفلسطينيين وتجعل تحقيق حل اقامة الدولتين اكثر 
ية ان فرنسا "تدين" الخطوة االسرائيلية، معتبرة انها قد صعوية". . من جهتها، اعلنت وزارة الخارجية الفرنس

"تؤجج التوتر" بين االسرائيليين والفلسطينيين. وقالت كريستين فاج مساعدة الناطق باسم الوزارة في لقاء مع 
بؤرة الجديدة في مستوطنة هار حوما بالقدس الشرقية". واضافت ان  900صحافيين ان "فرنسا تدين قرار الـ 

القرار الجديد يسهم في النيل من امكانية التوصل الى حل تفاوضي من شانه ان يمكن اسرائيل "هذا 
وفلسطين العيش جنبا الى جنب في سالم وامان والقدس عاصمة لدولتين". وقالت الناطقة باسم الخارجية 

رعي" و"يشكل عائقا الفرنسية ان باريس تعتبر االستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية "غير ش
امام تحقيق السالم". واضافت ان باريس دعت اسرائيل الى "التراجع عن هذا القرار الذي سيؤجج تطبيقه 

  التوتر وسيزيد في صعوبة استئناف المفاوضات بين الطرفين".
 7/8/2011الدستور، عمان، 

    
  "السلطة الفلسطينية بالتوقف عن "تكميم األفواه تطالب جمعية سويسرية .37

أدانت جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية بممارسات أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية، "ال : برن
سيما فيما يتعلق بالتضييق على الحريات اإلعالمية"، مشيرة إلى استدعاء الصحفية مجدولين حسونة على 

  خلفية عملها اإلعالمي.
تصريح صحفي مكتوب تلقت "قدس برس" نسخة عنه  وقال أنور غربي، رئيس الجمعية السويسرية، في

اليوم: "إن إقدام أجهزة األمن الفلسطينية على استدعاء الصحفية مجدولين حسونة للتحقيق معها على خلفية 
عملها الصحفي، يندرج في إطار تكميم األفواه والحد من الحرية الشخصية، ال سيما وأن االستدعاء جاء بعد 

ة في تغطية اعتصام أهالي المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في مدينة نابلس"، أيام على مشاركة حسون
  على حد تعبيره.

وطالب غربي السلطة الفلسطينية "بالتوقف عن مالحقة المواطنين الفلسطينيين، ال سيما الصحفيين منهم، 
الضغط عليها باعتقال  على خلفية الرأي والتعبير"، مشيًرا إلى أن استمرار مالحقة الصحفية حسونة، عبر

  اثنين من أشقائها، "يجعلنا نلجأ التخاذ خطوات وتحركات للحد من هذه المالحقة، بما يكفله القانون الدولي".
 6/8/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"تحرج  بريطانيةأغنية ".. حرية لفلسطين" .38

صممتها مجموعة شبابية لحشد  ، أغنية بريطانية لدعم الشعب الفلسطيني،”حرية لفلسطين“ : القدس المحتلة
واالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في الشهر المقبل، ” اإلسرائيلي“أكبر دعم لوقف االحتالل 

العالم “وبادرت مجموعة شبابية في بريطانيا، تسمى ” . إسرائيل“ويبدو أنها بدأت تحقق هدفها بإحراج 
صدار هذه األغنية  بهدف نشر الوعي حيال القضية وتضم مغنين وشخصيات اجتماعية إل” المتحد

  الفلسطينية ومناهضة االحتالل . 
للمستحضرات التجميلية ” الش“وتحظى المبادرة بدعم كبرى الشركات التجارية في بريطانيا مثل شركة 

عن  فأعربتا” وماسيف اتاك” “كولدفليي“دولة حول العالم، أما فرقة  43فرع في  600المالكة ألكثر من 
العالمية التي أدخلت ” أبل“تأييدهما لهذه األغنية المطالبة بالحرية . المفاجأة الكبرى جاءت من جهة شركة 
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وبذلك يستطيع الماليين حول العالم سماع األغنية وتحميلها ” أيتونز“األغنية إلى حانوتها المعروف باسم 
  مقابل بضعة دوالرات .

معبرين عن غضبهم من دعمها لتلك ” الش“رسائل لشركة ” يليةإسرائ“في خطوة معاكسة، بعثت مجموعة 
األغنية، ووقع االتحاد الصهيوني في بريطانيا على عريضة تهدد بمقاطعة الشركة إذا لم تتوقف عن دعمها 

  للمبيعات الفردية في بريطانيا . 79المعاكسة، صنفت األغنية في المرتبة ” اإلسرائيلية“. ورغم الحملة 
  7/8/2011ارقة، الخليج، الش

  
  أخيرا  "الذرائع"هل تسقط  .39

  حسن عصفور 
بعد انقطاع لعدة اسابيع » حماس«و » فتح«تكرارا لما سبق تعود القاهرة الحتضان لقاء جديد بين حركتي 

منذ أن ألغى الرئيس عباس لقاء مجدوال مع رئيس حماس خالد مشعل دون سبب وجيه يقنع الشعب 
، الذي كان »اتفاق المصالحة«أتي بعد مضي أكثر من ثالثة اشهر على توقيع الفلسطيني، واللقاء الجديد ي

يفترض أن يتم العمل به بعد شهر من التوقيع، ولكن لم يحدث شيء سوى لقاءات تكرر بين حين وآخر، 
وكأنها لسد الذرائع ولمنع الحديث عن سبب هذا الفشل السياسي لتحقيق ما كان يجب أن يكون، فكل 

، من مواجهة االحتالل »وثيقة القاهرة«امة تفرض العمل السريع لتنفيذ ما تم االتفاق عليه في االسباب الع
وحصاره واستيطانيه وتهويد القدس العربية الى المعركة المرتقبة في سبتمبر القادم في االمم المتحدة، 

ت الضرر بالبناء وقضايا خاصة للشعب النهاء هذا االنقسام الكارثي بكل ما نتج عنه من قضايا ألحق
الوطني واالجتماعي في الضفة والقطاع، ومعها اعادة الصورة المشرقة للمشهد الفلسطيني الذي اصابه 
ضرر لم يسبق أن كان لسبب داخلي، وصل الى حد وصفه بنكبة سياسية جديدة.. كل األسباب تفرض 

  اسراع وتيرة انهاء االنقسام.. 
الماضية كشف أن المصالحة ال تشكل أولوية عليا كما تقول  ولكن، ما حدث في األشهر الثالثة ونيف

كي تصل » تقديم التنازالت»أطراف األزمة الوطنية ليل نهار، بل تزيد من القول قوال بأنها على استعداد لـ
الى نهايتها، وهو كالم ال يتفق مطلقا مع سير األحداث ومسارها على أرض الواقع، فالقضية المركزية التي 

فا األزمة أنها سبب عدم التوصل للبدء بتنفيذ بنود االتفاق هو اسم مرشح رئيس الحكومة، حيث يدعي طر 
يصر الرئيس عباس على سالم فياض ، فيما حماس وبعض فتح ال يريد فياض، وبالمقابل ال يوجد اسماء 

نحو االنطالقة من حماس مقبولة من اآلخرين، وحاول الطرفان ان يسوقا هذه القضية على أنها هي المفتاح 
التصالحية، إال أن الحقيقة تبتعد كثيرا عن هذه المسألة، كون الحكومة ورئيسها المفترض ال يشكالن 
عناصر حاسمة في المرحلة القادمة ال سياسيا وال أمنيا بل وال اجتماعيا، فهي في أحسن أحوالها ستكون 

لمجمدة العادة إعمار قطاع غزة، ودراسة حكومة محددة الصالحيات جل ما تقوم به امكانية ضخ األموال ا
تخفيف «امكانية توسيع الحركة المرورية في معبر رفح بما يزيد من طاقته ووظيفته، الى جانب العمل على 

المفروض، ومنع استخدام االنقسام سياسيا للنيل من القضية الوطنية، كما هو قائم راهنا، ولعل ما » الحصار
سرائيلي في جلسة لمجلس األمن موخرا مخاطبا ممثل فلسطين باسم من تتحدث قاله ممثل دولة االحتالل اال

  باسم حماس ام باسم عباس دليال واضحا على كيفية استخدام االنقسام..
في ابراز مسألة رئيس الحكومة ووضعها في مقام العقبة األساس، ولو » الخداع«ولذا ال يعقل استمرار حالة 

لما سبق أن تم عرضه ومناقشته من تناول البنود األساسية األخرى في  كانت هذه حقيقة فيمكن العودة
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الوثيقة، خاصة وانها هي التي يمكنها أن تضع حدا فعليا وملموسا النهاء القطيعة، خاصة وأن غالبية 
توافق على تغيير أولويات البحث والمناقشة مع حركة فتح » حماس«الفصائل وافقت على ذلك ، وهاي هي 

لقاهرة، وأعلنت أنها توافق على وضع مسألة مسمى رئيس الحكومة جانبا والبدء في تناول الملفات في لقاء ا
األخرى، ومنها ملف منظمة التحرير واللجنة السياسية العليا المراد لها أن تضع رؤية العمل في المرحلة 

ن أن يتم نقاشها واالتفاق المقبلة، الى جانب ملفات األمن والمعتقلين والمصالحة االجتماعية، ملفات يمك
عليها والبدء بتنفيذها، وفي الواقع هذه هي الملفات التي ارتكز عليها مضمون االتفاق، فاالنقسام عنوانه 

  أمني وسياسي وليس قضايا تنفيذية تتصل بالحكومة، اي حكومة كانت..
قي في القضايا األكثر والنقاش الحقي» مسمى رئيس الحكومة«وعليه ال بد من االقالع عن التمترس خلف 

أهمية، وتغافل هذه المسألة في لقاء القاهرة الجديد، والتمسك بالقديم سيكون رسالة واضحة بأن المصالحة 
تحيط بطرفي األزمة، فالهروب ثانية من النقاش » غيوم سياسية«فعل غائب الى حين جالء أو انقشاع 

على أن كال منهما يرتضي االنقسام بديال العملي من نقاش ملفات غير ملف الحكومة سيكون مؤشرا 
، يمكن التعايش معه ما دامت الخسائر الفئوية أقل، وهي ظاهرة بدأت »أخوية«موضوعيا بمواصفات 

ملموسة من غالبية قوى الشعب الفلسطيني، بل أن عديد األطراف العربية تشعر أنه ال يوجد قوة اندفاع من 
ات العالقة، ولعل ذلك أحد األسباب التي تحد من الدعم المالي العربي طرفي األزمة الفلسطينية النهاء الملف

، فرغم عدم صدور أي بيان لتوضيح القصور المالي العربي نحو السلطة الوطنية، »الخاوية«لخزينة السلطة 
لكن ما يحدث من سلوك وتردد وال مسؤولية نحو ملف المصالحة الى جانب سلوك سياسي غير واضح من 

ذلك القصور، خاصة وأن النظم العربية الداعمة ال تقف موقفا سياسيا من القضايا قيد البحث  بين أسباب
  كما الطرف الفلسطيني ايضا..» مبادئ اوباما«العام مختلف عن الطرف الفلسطيني، فالكل العربي مع 

ضرورة االتفاق » حماس»و» فتح«بل أن القاهرة طالبت في بيان لها بعد لقاء الدوحة األربعاء الماضي من 
ترسلها مصر » غضب مبطنة«قبل الذهاب الى االمم المتحدة، بيان يبدو بال غاية ولكنه في الواقع رسالة 

لطرفي األزمة من اطالة أمد زمن الكالم على حساب زمن الفعل، فمصر تدفع ثمنا سياسيا لهذا التباطؤ 
في منطقة حساسة جدا على الحدود مع  والمماطلة غير المبررة وطنيا، الى جانب أن هناك تهديد أمني

فلسطيني ومصري وعربي، » غضب شعبي«قطاع غزة، وما يثيره واقع الحال القائم على معبر رفح من 
  وهي عوامل تنال من كرامة وهيبة مصر وثورتها الفتية..

أهمية  ولذا فخروج لقاء القاهرة الجديد دون اسقاط الذرائع بالتأخير،والقول بحديث ممجوج ومكرر عن
المصالحة وكونها مصلحة عليا و ال تراجع عنها ولن يسمح لألعداء بايقافها، وكالم بات محفوظا كشعر 
الراحل الكبير محمود درويش، لن يجدي نفعا لطرح التساؤالت المثيرة عن من هم أصحاب المصلحة بتأخير 

  البدء بتنفيذ المصالحة .. 
..كما فرنسا وأمريكا تتحركان » المستنقع السوري«للهروب من مالحظة: يبدو أن سوريا وجنبالط يتحركان 

  والعزاء لعميان البصيرة ..  » .. المستنقع الليبي«هروبا من فضيحة 
 7/8/2011الدستور، عمان، 

  
  إسرائيل وتزايد نزع شرعيتها "انتصار" .40

  أسعد عبد الرحمن
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، واحتفلت »انتصارها«نت إسرائيل ، أعل2في تعاملها مع أسطول الحرية الجوي وأسطول الحرية البحري
بانتهاء مغامرة كان يمكن أن تحرجها أكثر وتزيد من عزلتها الدولية، ما جعل كتابا ومحللين إسرائيليين 
وأجانب يتحدثون عن الرعب اإلسرائيلي الذي عاشته حكومة اليمين والتي استنفرت فيه قوات جيش 

ة إلقناع العالم عموما واليونان وتركيا وبعض شركات ، مثلما باشرت بحملة ديبلوماسية هائل»الدفاع«
  الطيران العالمية في شكل خاص، للعمل معها لمنع نجاح األسطولين.

وبعيدا عن رد فعل حكومات المتضامنين، المدافعة إنتقائيا عن الحريات وحقوق اإلنسان، يهمنا هنا اسرائيل 
وم. فلقد قامت إعالميا بتضخيم تأثير األسطولين التي تسن فيها أكثر القوانين عنصرية في العالم الي

وفي السياق، أرسل الكاتب ». إرهاب«وتحويلهما إلى خطر وجودي، بحيث تحولت الحرية والكلمة إلى 
األمريكي اليهودي (جيمس دورسي)، وهو صديق لم يكن يوما معاديا إلسرائيل، أرسل لي مقاال بليغا، 

بتزايد عزلتها، عرضت «قال فيه: » إسرائيل تحول الفئران إلى فيلة«وان بمعانيه وعباراته، كان قد نشره بعن
إسرائيل ذهنيتها المحاصرة بشكل عرض متكامل، ونجحت من خالل هذه اآللية بتحويل الفار إلى فيل. فالرد 

لقد أظهرت «ويستنتج (دورسي): ». االسرائيلي ال يمثل اال رد فعل هستيريا غير مكافئ وغير متوازن
يل أنها تفتقد ألي منظور ذكي والمع في مجال العالقات العامة وتحول األمر إلى فضيحة. وبهذا إسرائ

نظرة «كذلك، تحدث صاحبنا عما أسماه ». قدمت إسرائيل لهؤالء الناشطين النصر على طبق من فضة
حفيين محاولة اسرائيل وضع الص«، حيث يقول: »رؤية إسرائيل«اإلسرائيلية التي تسيطر على » النفق

المرافقين لسفن التضامن على القوائم السوداء، ومنعها النشطاء من دخول (البلد)، أصبح عارا كالحديث عن 
التي تسيطر » نظرة النفق«أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق االوسط التي تحترم حرية التعبير. إن 

وبشكل متزايد، سيجعل دعم اصدقائها لها على رؤية إسرائيل، ال يصيب اال اسرائيل نفسها. هذا النفق، 
اسرائيل «ويختم: ». صعبا ويمنعها من رؤية ما يدور حولها. لقد وضعت إسرائيل حاجب رؤية على أعينها

ستعمل معروفا كبيرا للمنطقة ولنفسها اذا استثمرت حجم الطاقة والتصميم إليجاد حل للصراع االساسي مع 
  ».ضه ومسبباته بدال من تحويل الفئران... الى فيلةجيرانها الفلسطينيين ومحاربة أعرا

على أي حال، اإلسرائيليون ليسوا موحدين في الموقف من هذه القضية، وهناك من يعتبر االنتصار 
سخافة تقبع في أساس سياسة الحكومة «االسرائيلي أمرًا مؤقتًا. فقد وصف البعض توجه اسرائيل بأنه 

منع االسطول ال يمكنه أن يغطي على الفشل التام للسياسة «تقول: » هآرتس«وكتبت صحيفة ». ورئيسها
االسرائيلية وقدوم األسطول الجوي الى مطار بن غوريون في تل أبيب هو دليل واحد فقط على فشل 

إسرائيل في مقال نشر في » انتصار«يميني) على  - من جانبه، يتهكم (بن درور ». السياسة االسرائيلية
عادت الى قواعدها بسالم. المواجهة بثت في قنوات وسائل االعالم الرائدة في العالم.  قواتنا»: «معاريف«

ولعيون االجانب كان يخيل أن أفراد الشرطة، الذين يبدون كالجنود، اوقفوا متظاهرين من دول ديمقراطية 
فيقول في مقال أما (تسفي برئيل) ». حاولوا الدخول الى اسرائيل من أجل الوصول الى السلطة الفلسطينية

تطمح اسرائيل لتكون دولة ديمقراطية مجنونة. دولة يحسن اال يشغل العالم »: «ديمقراطية مجنونة«بعنوان 
نفسه بها النه ال يمكن ان يعلم ماذا ستفعل في كل ما يتعلق بشؤون االمن. فهي تطلق النار أوال وتسأل 

أبرياء فلسطينيون أو أتراك أو نشطاء سالم فليس  االسئلة بعد ذلك. فاذا قتل في هذه الفرصة ايضا مدنيون
ونختم »!! هذا خطأ بشريا وخلال يقع عندما نحارب بل هو أداة لتعزيز صورة الجنون التي ترمي الى الردع

هذا في الحقيقة »: «نضر بأنفسنا مرة اخرى«مع (يوسي بيلين) الذي أبدى سخرية عالية في مقال عنوانه 
رائيل ُتصور على أنها دولة مغلقة، تخشى ظلها، تناضل وحدها تقريبا لمنع ما قد آخر ما نحتاج اليه، فاس



  
  
 
 

  

            21ص                                     2229العدد:                7/8/2011 األحد التاريخ:

وافق عليه العالم كله وأكثر مواطنيها ايضا، وهو انشاء دولة فلسطينية. نجحت قيادة م.ت.ف برئاسة عباس 
كان هدفها في أن تحرز أكثر كثيرا مما أملت، وقد فعلت هذا بمساعدة حكومة اسرائيل غير المقصودة: فاذا 

إحداث نزع للشرعية عن استمرار وجودنا في الضفة الغربية وضغط من اجل انهاء االحتالل مع تمهيد 
الطريق لدولة فلسطينية، فاننا قد منحناها جائزة. ساعدنا بردنا على هذه االجراءات حملة نزع الشرعية عن 

  »!!دولة اسرائيل. هذا فقط ما كان ينقصنا
  7/8/2011الرأي، عمان، 

  
  مستقبل "القاعدة" في ظل الثورات العربية بمنظور إسرائيلي .41

  عدنان أبو عامر
تقدر بعض األوساط اإلسرائيلية أن تأثير الموجة الثورية التي ُتغرق العالم العربي ليس بالضرورة سلبي على 

يعبر عن توق  مستقبل تنظيم القاعدة، رغم أن فرضية "الربيع العربي" الذي لم تشارك فيه القاعدة بنصيب،
الجماهير العربية للتحول الديمقراطي، وهو يناقض تمامًا تصور القاعدة، خاصة بعد مرور عقدين من 
إعالنات قادتها تصميمهم على التغيير االنقالبي لنظم الحكم في العالم العربي بالكفاح المسلح، مما قد يعد 

  أ خبر بالنسبة لها، ألنها تنبئ بسقوطها."بداية النهاية" للقاعدة، بزعم أن هذه الثورات شكلت أسو 
  وتضرب على زعمها عددًا من األسباب والعوامل، منها:

االضطرابات الحالية في المنطقة تجري بطريقة انتفاضة شعبية غير عنيفة نسبيًا، مما شكل "ضربة  - 1
االحتجاج  شديدة لخطاب القاعدة"، ألنه بخالف طريق العنف الذي اقترحه رؤساؤها، تعبر مظاهرات

  الجماعية غير العنيفة عن نفور من كل ما تمثله.
انتشار الديمقراطية في العالم العربي يسلب القاعدة مسوغ وجودها، وٕاذا وجدت الحرية ستختفي القاعدة،  - 2

وربما هذا ما دفع بمسئولين كبار في الواليات المتحدة لتأييد الثورات في دول المنطقة، ألنها تساعد على 
  ة التطرف والعنف.مكافح

حصل في العالم اإلسالمي كله انخفاض في شعبية القاعدة خالل العقد األخير، استنادًا لسلسلة  - 3
، مما اعتبر خسارة للتنظيم فيما بات يسمى 2011-2003استطالعات للرأي واسعة النطاق بين عامي 

  "حرب األفكار" قبل بدء االضطرابات بزمن طويل.
  ريةالمواجهة االستخبا• 

في ذات السياق، تحذر ذات األوساط من أن عدم وضوح كيف ستبدو نظم الحكم الجديدة في الدول العربية، 
سيبدو وضعًا جديدًا يمنح القاعدة وشركاءها مزايا لم تكن حاضرة في عهد األنظمة السابقة، وٕان واحدة من 

  ة األمن القديمة.النتائج المباشرة للموجة الثورية في عدد من هذه الدول هي حل أجهز 
وقد عملت في أحيان متقاربة في عنف شديد ال ضابط له، وكانت األداة المركزية في مجابهة العناصر 
الجهادية السلفية، مستدلين على ذلك بإعالن وزير الداخلية المصري الجديد أنه سُيحل جهاز "مباحث أمن 

واجهة االستخبارية مع منظمات القاعدة، كما الدولة"، الذي حمل في األساس عبء المتابعة والتحقيق والم
  أعلنت الحكومة االنتقالية في تونس أنها ستحل فورًا الشرطة السياسية وجهاز أمن الدولة.

وبالتالي فإذا استمر تبديل السلطة في دول أخرى في المنطقة، فيمكن االفتراض اتخاذ خطوات مشابهة 
عمل منظمات الجهاد في الدعاية، وتجنيد نشطاء جدد، إلرضاء الجماهير، وهذه سياسة قد توسع مجال 
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وتعميق شبكاتها القائمة، في حين أنه في دول لم تحسم فيها بعد نضاالت الجماهير، ُيمّكن ضعف السلطة 
  المركزية واالضطراب القاعدة من تعزيز قاعدة قوتها على نحو لم يسبق له مثيل.

  تجنيد العناصر• 
"إسرائيل" تتأثر بفراغ الحكم في الدول العربية، وتزعم جهات في أجهزة األمن  هذه المناخات األمنية تجعل

أن وضع االضطراب وعدم الحكم في سيناء تستغله المنظمات المعادية لتهريب سالح بمقادير كبيرة، وتحت 
غطاء االنتفاضات الشعبية، هرب وُسرح من السجون آالف السجناء، وفيهم النواة الصلبة للمنظمات 

سالمية، وذوو خبرة مبرهن عليها، ما يعني أن القاعدة حظيت من حالة الفوضى بفرص إلنعاش صفوفها اإل
  وتجديدها.

ورغم أن مقدار القوى التي تؤيد القاعدة ومبلغ جدواها غير معلومين، ويسود شك كبير يتعلق بقدرتها على 
اصر تستغل فراغ الحكم في المناطق استغالل األحداث لالستيالء على الحكم في دولة ما، فإن هذه العن

  التي ضعفت فيها السلطة لتعزيز قوتها، وإلعداد نشطاء جدد لالستمرار في نضالهم في المستقبل.
أخيرًا، وبعد سبعة أشهر من االنتفاضات العربية، فإن محاولة تحديد أن اإلجراء الثوري هو عالمة على 

ي االمتناع عن استخالص نتائج شاملة بشأن صبغة نظم نهاية منظمة القاعدة تبدو متسرعة جدًا، وينبغ
الحكم في المستقبل، والتأثيرات اإلستراتيجية لتحوالت المنطقة، ألنه ليس واضحًا بعد كيف ستتصرف 

  الديمقراطيات الجديدة.
ات وربما تكون الفترات االنتقالية بين النظم القديمة والجديدة، بمثابة بشرى خير للقاعدة ونشطاء المنظم

الذين يؤيدون أفكار الجهاد العالمي، ألنه برغم الحصار العالمي المكثف على المنظمة، واغتيال قادتها 
الكبار، ورغم التراجع المستمر لتأييد الجمهور لها، فإن إبعاد نظم الحكم االستبدادية التي اعتمدت على 

تغطية إعالمية واسعة حرة، قد يكون  قوات أمن ناجعة وقاسية ال ضابط لها، عملت بال قيود قانونية ودون
  أرضًا خصبة لنشاط معجل للقاعدة.

  7/8/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  "فتح" وصراعاتها الداخلية: هل تجاوزها الزمن؟ .42
  ماجد كيالي

كان الفتا لالنتباه البيان الذي أصدرته اللجنة المركزية لـ"فتح" (أواخر الشهر الماضي) والذي شرحت فيه 
ت إقصاء محمد دحالن من الحركة، علما أنه عضو منتخب في هذه اللجنة (منذ المؤتمر مسّوغا
). ومما جاء في البيان أن ذلك حصل "بسبب تجاوزات تمّس األمن القومي واالجتماعي... 2009السادس

واالستقواء بجهات خارجية، وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة... وممارسات ال أخالقية... 
استخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات ب

واألموال والمقامات االجتماعية وحتى األعراض من دون وازع من ضمير". وأن من بين األسباب "الثراء 
ادة الحركة كمقدمة لكسر الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع...". واتهم البيان دحالن بمحاولة "احتالل إر 

  اإلرادة السياسة الوطنية التي لم ينُج منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات...".
على ذلك أرّجح بأن البيان أسدل الستار على شخصية أثارت الكثير من التكهنات والشبهات (الوطنية 

الفلسطينية بعد إقامة السلطة  والمسلكية)، منذ صعوده في سلم القيادة والقرار في حركة "فتح"، والساحة
)؛ في المجاالت السياسية واألمنية والتنظيمية والمالية. أقصد أن إقالة دحالن لن تؤثر 1994الفلسطينية (
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على مبنى حركة "فتح"، بغض النظر عما يمكن أن يقوم به، ولم يعد ثمة الكثير مما يمكن له أن يقوم به 
سطينية الراهنة، وبغّض النظر، أيضا، عن حيازته شعبية ما(في مناطق في المعادالت الدولية والعربية والفل

  جغرافية بعينها).
ذلك أن التجربة أثبتت أن هذه الحركة، التي كانت شهدت محاوالت عديدة لالنشقاق أبرزها محاولتا "فتح"ـ 

أبو خالد العملة)، المجلس الثوري (بزعامة أبو نضال)، و"فتح" ـ االنتفاضة (بزعامة أبو صالح وأبو موسى و 
  عصية على االنشقاق، وتفسير ذلك يكمن في الجوانب المهمة التالية:

أن "فتح" ليست حزبا بالمعنى المتعارف عليه، أي أن هيكليتها التخضع لمصفوفة البنى الحزبية  - 1
ي من ضمنها التقليدية. وينتج عن ذلك أن تنظيم "فتح" هو بمثابة ذراع، أو جهاز من أجهزة هذه الحركة، الت

أجهزة عديدة، أو أذرع عديدة، مثل القوات العسكرية، واألجهزة األمنية، واإلعالم، والمالية، وأجهزة 
الخدمات... وتخضع األطر التنظيمية في "فتح" لجهاز اسمه "التعبئة والتنظيم" ويقوده عضو من اللجنة 

في صوغ أوضاع "فتح" وقراراتها، السيما  المركزية. وبديهي أن هذا الوضع يهّمش من دور األطر التنظيمية
أن هذه الحركة بنيت على أساس أن القوات أو األجهزة العسكرية تشكل نصف أعضاء المؤتمر العام. هكذا 
فإن أي حركة أو أي انشقاق في التنظيم (مثال في لبنان أو سوريا أو األردن أو الضفة أو غزة أو في أي 

  ركة.مكان) ال يؤثر على بنية هذه الح
إن فصائل العمل الفلسطيني، وباألخص حركة "فتح" ال تعتمد في مواردها على شعبها، بقدر ما إن  - 2

شعبها يعتمد عليها (حيثما أمكن ذلك)، وهذا األمر يعّزز من دور الطبقة القيادية، إزاء قواعدها، مثلما يعّزز 
اعد إزاء طبقة القيادة المهيمنة، السيما ونحن من عالقات الطواعية واالعتمادية والوالء والزبائنية عند القو 

نتحدث عن حركة ممتدة، فيها األلوف من المتفرغين، ولديها حجم كبير من االلتزامات، وتحتاج إلى نوع من 
  االستقرار في مواردها المالية.

نما يتأتى من عدا عن البعد المالي، فإن حيزا كبيرا من شرعية الفصائل العاملة في الساحة الفلسطينية إ - 3
نفوذها اإلقليمي (أي عالقاتها مع الدول العربية واإلقليمية الفاعلة)، أكثر مما يتغذى من الشرعية التمثيلية 
أو من مّما يسمى الشرعية الثورية؛ وهذا ما يفسر بقاء فصائل ليس لها أي معنى أو مبنى. والقصد هنا انه 

ام الفلسطيني، منذ مرحلة السبعينيات، مع النظام الرسمي بعد تماثل الحركة الوطنية الفلسطينية أو النظ
  العربي، باتت أطراف النظام العربي تتحكم بمدخالت النظام السياسي الفلسطيني.

إن سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة تضعف من إمكان تحريك دحالن مناصريه في المناطق التي  - 4
ا يقلل من قدرته على مناكفة اللجنة المركزية في قرار يحظى بنفوذ واضح فيها (وهي في غزة تحديدا)، م

  فصله.
لهذه األسباب كلها أرجح بأن قرار الفصل سيسير إلى نهاياته، من دون أن يعني ذلك إغالق صفحة دحالن 
في الساحة الفلسطينية، فربما تأتي ظروف مغايرة تتيح لهذا الرجل أن يستعيد دوره، ولكن ذلك، في الغالب، 

في "فتح" ذاتها. مع ذلك، ثمة أسئلة مشروعة في هذا المجال تطرح نفسها على قيادة حركة "فتح"، لن يكون 
  وهي على النحو اآلتي:

  كيف ارتكب دحالن ما اّتهم به وماهي األوضاع التي مّكنته من االستمرار؟    - 1
أنجبت هذه الظاهرة؟ هل يكفي فصل دحالن أم ينبغي القطع مع السياقات السياسية والتنظيمية التي  - 2

وبمعنى آخر أليست ظاهرة دحالن هي نتيجة طبيعية لواقع "فتح"، حيث التسيب والشللية والفوضى، وغياب 
  طابع الحركة الحزبية المؤسسية الديموقراطية، وغياب المراجعة والمساءلة والمحاسبة فيها؟
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  معها؟ هل دحالن نسيج وحده أم ثمة مراكز قوى أخرى وهل سيتم التعامل - 3
  لماذا مضى على ما قام به دحالن (باعتراف اللجنة المركزية) سنوات دون محاسبة أو مساءلة؟! - 4
لماذا ُترك دحالن بعد كل هذه االتهامات الخطيرة دون محاكمة مع حرية المغادرة؟ وهل الحصانة   - 5

  النيابية تغطي على ما ارتكبه؟
نة المركزية لحركة" فتح" في المؤتمر السادس كيف حصل أن دحالن نجح في انتخابات اللج  - 6
  )، على رغم كل هذه االتهامات الموجهة إليه؟2009(
أال يعني ذلك أن ثمة شكوكًا تحوط بشرعية المؤتمر السادس لحركة "فتح"، وطريقة ترتيب عضويته،   - 7

  والقيادة المنتخبة فيه؟
ه، فمن المسؤول، أيضا، عن ترّهل "فتح"، إذا كان دحالن يستحق كل ما تقرره قيادة الحركة بحق  - 8

وتهميش منظمة التحرير، وضياع المنظمات الشعبية، وعن تفشي عالقات الفساد والمحسوبية والزبائنية في 
  "فتح" والسلطة والمنظمة؟ ومن المسؤول عن ضعف الصلة بين الشعب وقيادته؟

واستعادة روحها كحركة وطنية تعددية،  ألم يحن الوقت الستعادة "فتح" طابعها كحركة تحرر وطني،  - 9
وٕاعادة بنائها على قواعد مؤسسة ديموقراطية ونضالية، باعتبار ذلك مقدمة ضرورية إلعادة بناء الحركة 

  الوطنية الفلسطينية؟
أال يتطلب ذلك إعادة تأسيس "فتح"، من خالل عقد مؤتمر جديد، على أسس جادة وصحيحة،   - 10

، ويحدد مالمحها، السياسية والتنظيمية، على أسس جديدة؛ تمّكن هذه الحركة من مؤتمر يعيد صوغ هيكليتها
  استعادة مكانتها وشرعيتها.

هذه مجرد تساؤالت وال أدري إن كان الزمن تجاوز هذه الحركة أم أن إرادات معظم كادراتها تسمح بانتشالها 
تكون إلى استعادة حركة كـ"فتح"، من حال الضياع والتخبط، السيما أن الساحة الفلسطينية أحوج ما 

  باعتبارها أكثر حركة تشبه شعبها، وباعتبارها حركة وطنية تعددية ومتنوعة.
  7/8/2011، 48موقع عرب

  
 "الحراك" اإلسرائيلي: نافذة لمستقبل مختلف .43

 دافيد غروسمان
ي في الشوارع. مع خروج السبت األخير، في التظاهرة في القدس، نظرت حولي ورأيت نهرًا من الناس يجر 

كان هناك آالف الناس ممن لم ُيسمعوا اصواتهم منذ السنين. وفقدوا كل أمل بالتغيير وانطووا داخل 
 مشكالتهم ويأسهم. 

لم يكن سهًال أن انضموا الى الصرخات الموقعة للشباب ذوي مكبرات الصوت. فربما كان هذا حرج من لم 
الصراخ في جماعة. شعرت للحظات أننا، ونحن  يعتد أن يجهر بصوته، ويخشى الصراخ ويحجم عن

سائرون في المسيرة، ننظر الى أنفسنا في دهشة وشك طفيف، وأننا ال نؤمن بأنفسنا تمامًا وبما يصدر عنا: 
فهل نحن في الحقيقة "جمهور" كهذا، جمهور غاضب يلوح بقبضات أيديه، كما رأينا في تظاهرات مشابهة 

هل نريد أن نكون جمهورًا كهذا؟ وهل نعني بجدية ما نصرخ به هنا  في تونس ومصر وسورية ولبنان؟
بإيقاع أي "الثورة؟" وماذا سيحدث اذا نجحنا "فوق الحاجة"، وانهارت دعائم هذه الدولة الهشة؟ وماذا سيحدث 

 اذا أصبح االحتجاج والحماسة فوضى؟
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اركة. انها ليست مشاركة مهددة لكن بعد عدة خطوات يحدث شيء ما ويدخل الدم. االيقاع والزخم والمش
ممحوة الوجه بل هي مشاركة غير متجانسة وفسيفسائية ومختلطة وعائلية ومع شعور قوي بأننا نفعل الشيء 
الصحيح، نفعل الشيء الصحيح آخر األمر. وآنئذ يثور التساؤل أيضًا: أين كنا الى اليوم؟ وكيف سمحنا 

 لهذا بأن يحدث؟ 
مات التي اخترناها صحتنا وتربية أبنائنا ترفًا؟ وكيف لم نهب عندما سحق كيف سلمنا ألن تجعل الحكو 

موظفو المالية العاملين االجتماعيين وقبلهم المعوقين والناجين من المحرقة والشيوخ والمتقاعدين؟ وكيف 
خلينا دفعنا طوال سنين الجائعين والفقراء الى بيوت الصدقة وجمعيات التفضل وحياة الذل الطويلة، وكيف ت

عن العمال االجانب لتنكيل مطارديهم وصياديهم، وتجارة عبيد وتجارة نساء؟ وكيف سلمنا بعروض 
التكافل والمسؤولية والمساعدة المتبادلة  –الخصخصة الساحقة وفي خالل ذلك فتتنا كل شيء يعز علينا 

 والشعور باالنتماء الى شعب واحد؟
كثيرة، لكن الخالف العميق حول مسألة االحتالل هو في نظري  كانت لعدم االكتراث هذا كما تعلمون أسباب

االمر الذي شوش أكثر من كل شيء على أجهزة رقابة وانذار المجتمع االسرائيلي. طفت فوق السطح 
ربما بسبب الخوف من الوقوف بعيون مفتوحة في مواجهة  –الجوانب السيئة المريضة في مجتمعنا ونحن 

تسلمنا بحماسة لمختلف من جعلوا أحاسيسنا غبية والى المشوشين على الواقع. وقد اس –واقع حياتنا كامًال 
نظرنا أحيانًا في أنفسنا: ان فريقًا منا أحب جدًا ما رأى، وفريقًا صد، لكن من صد أيضًا قال هذا هو 

ية أن تمأل الموجود وتنهد وسماه "الوضع" وكأنه قضاء وقدر؛ فإلى ذلك أيضًا تركنا لقنوات التلفاز التجار 
أكثر فراغ وعينا الجماعي وان تصوغ أنفسنا بمفاهيم صراعات البقاء واالفتراس، وان تغري بعضنا ببعض، 
وان نحتقر كل من هو أضعف منا ومن هو مختلف و"غير جميل". وقد كف بعضنا عن ان يتحدث الى 

في هذا الجو، جو "ُخذ قدر  –بعض منذ سنين كثيرة ومن المؤكد اننا كففنا عن االصغاء، ألنه كيف يمكن 
اال ينقض بعضنا على بعض وينهب بعضنا بعضًا. أليسوا يقولون لنا هذا ويبينونه بكل سبيل  –استطاعتك" 

 وان كل إنسان لنفسه ولمصيره. –ممكنة 
وكلما أرهقنا أنفسنا بالمشاجرات التي ال تنقطع أصبحنا مادة أسهل للسيطرة والتحكم وجعل الذهن غبيًا، 

حنا ضحايا "فرق تسد" خفية وناجعة. وهكذا، من المال الى المال ومن المال الى السلطة والى وأصب
الصحيفة أصبح تناول القضايا المصيرية ضحًال وأصبح صراعًا على أنه "من يحب الدولة ومن يكرهها" 

الني ُغمس و"من يخلص لها ومن يخونها" ومن هو "اليهودي الجيد" ومن "نسي أنه يهودي"؛ فكل نقاش عق
في نقيع شجار انفعالي، شجار الوطنية والقومانية، وشجار ادعاء البر وانك الضحية، ورويدًا رويدًا ُحسم 

بخالف  –نحو مواطنيها  -إمكان نقد واٍع لما يحدث هنا ووجدت إسرائيل نفسها آخر األمر تعمل وتتصرف 
 تها. تام للقيم والتصورات العامة التي كانت ذات مرة روحها وخاصي

لكن فجأة وبخالف جميع التوقعات، حدث شيء ما، واستيقظ الناس وانفتحوا إلى شيء ما لم يزل غير 
واضح في الحقيقة والى أين يتجه وما زالت ال توجد كلمة لوصفه بدقة أو لفهمه حتى النهاية. لكنه أخذ 

وتصبح شعورًا حيًا،  يتضح وينصاغ مع الصراخ بهذه الشعارات التي تتخلص فجأة من قشرة الكليشيه
"الشعب يريد عدالة اجتماعية!"، و"نريد عدالة وال نريد صدقة!" وكلمات اخرى كهذه وصيحات من أزمان 
أخرى وأصبح يوجد أحيانًا اشارات الى طريق ممكن للشفاء واالصالح، ويعود الينا هذا الشيء المنسي، 

 ل كلها. أعني كرامتنا الذاتية، كرامة االسرائيلي الفرد واسرائي
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وتجدد  –توجد قوة ضخمة، ومتعتعة ومسكرة شيئًا ما ايضًا في هذه اليقظة. فمن المغري أن تجرك النشوة 
التي يبثها المسار الجديد. ومن السهل ان تخطئ في وهم اننا نخرب مرة اخرى عالمًا قديمًا  –الشباب 

م القديم لم يكن كله سيئًا، كانت له ونسويه باالرض. بيد أن االمر ليس على هذا النحو بالضبط: فالعال
ايضًا انجازات عظيمة ستمكن اآلن فيما تمكن من تحقيق جزء من مطامح حركة االحتجاج والحرية التي 
يمكن بها التعبير عن هذه المطامح. لهذا يجب ان يتحدث هذا النضال بلغة تختلف تمامًا عن لغة 

م فوق كل شيء على الحوار وان يكون اشراكيًا ال النضاالت التي كانت هنا حتى اآلن. ويجب ان يقو 
مقصيًا؛ وان يكون مبدئيًا ال انتهازيًا وفئويًا. فهذه هي الطريقة التي يستطيع فيها هذا العمل ان يحافظ على 
التأييد الجماهيري الكبير الذي يحظى به. وٕان الغموض في حركة االحتجاج يمكن كل جماعة فيها من 

الول مرة منذ  -واعتقادات يخالف ويناقض بعضها بعضًا، والتعرف مع كل ذلك  التمسك بآراء سياسية
لبرنامج عمل مشترك مدني وانساني، ومن الشعور حتى في الفخر لالنتماء الى هذه الجماعة. فمن  –عقود 

 في اسرائيل يستطيع أن يسمح لنفسه التخلي عن هذه الموارد النادرة؟
االرتدادية تقترح علينا إمكان محادثة بين من لم يحادث بعضهم بعضًا منذ إن حركة االحتجاج هذه وامواجها 

عشرات السنين. وبين طبقات اجتماعية مختلفة ومتباعدة. وبين المتدينين والعلمانيين، وبين العرب واليهود. 
حادث وفي هذا المسار، مسار تعرف المشترك وما يمكن احرازه يمكن أن ينشأ أيضًا بين اليمين واليسار ت

في عدم اكتراث اليسار مثًال بأولئك الذين اقتلعوا من "غوش قطيف"، وجرح  –واقعي وأكثر تعاطفًا 
وهو تحادث ربما يستطيع أن ينقذ ما يمكن انقاذه من شعور التكافل الذي ال يحق  –المستوطنين المفتوح 

ت شعر أمير جلبوع الذي يقول، لدولة في وضعنا التخلي عنه. بعبارة اخرى اذا كانت روح الحركة تالئم بي
"استيقظ انسان في الصباح فجأة يشعر بأنه شعب وبدأ السير"، فيجب عليها ان تستمر اآلن وأن تنشد، "وهو 

 يقول لكل من يلقاه في طريقه "سالم"". 
ل فعًال يسهل انتقاد خطوات الحركة الشابة والشك فيها. فعلى العموم أسهل دائمًا ان تجد أسبابًا لماذا ال تفع

ال في روتشيلد فقط بل في جنوب تل  –حازمًا وشجاعًا. لكن من يصغي الى ما يصدر عن المتظاهرين 
يدرك أنه ربما فتحت لنا هنا نافذة الى  –ترشيحا ايضًا  –أبيب وفي أحياء القدس واسدود وحيفا ومعلوت 

ر الدهشة، طوابير. ربما يكون هذا مستقبل مختلف. فالزمان ناضج لهذا المسار وله آخر االمر، وهذا ما يثي
ما عنته امرأة شابة تقدمت الّي في التظاهرة في القدس وقالت: انظر، ال تزال القيادة جوفاء لكن الشعب لم 

 يعد كذلك.
 "يديعوت أحرونوت"

 6/8/2011األيام، رام اهللا،  
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  شلومو بن عامي

إلى ديموقراطية حقيقيـة علـى امتـداد العـالم العربـي محفوفـًا بالشـكوك. » ربيع العربيال«ال يزال احتمال إفضاء 
لكن، فيما الغبار لم ينجل بعد، عقب شهور من األزمات المستفحلة في كـل مـن تـونس والقـاهرة وسـواهما مـن 

  المدن، فإن الثورات العربية تركت آثارًا كبيرة على البنية االستراتيجية للشرق األوسط.
، ودفــع بــه إلــى حافــة االنهيــار. »محــور المقاومــة«د كشــف الربيــع العربــي األســس الهشــة التــي بنــي عليهــا وقــ

وكانــت حركــة حمــاس أول المنســحبين. فخوفــًا مــن عواقــب زوال رعاتهــا فــي دمشــق، انســحبت حمــاس تكتيكيــًا 
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ن الغـرب، علــى مـن هـذا المحـور، وتركـت مصـر تقودهـا نحـو المصـالحة مـع السـلطة الفلسـطينية المدعومـة مـ
  قواعد كانت رفضتها إبان حكم الرئيس السابق حسنى مبارك.

تركيا مهتمة بصدق، بالتوصل إلى حل الـدولتين فـي الصـراع الفلسـطيني ـ اإلسـرائيلي، وبنظـام إقليمـي للسـالم 
ى سالم واألمن، فيما إيران وحزب اهللا عازمان على عرقلة كال التوجهين السابقين، وبالحيلولة دون التوصل إل

  مع العالم العربي قد ينتهي بعزل إيران.
كمــا أن إيــران وتركيــا ال يتشــاطران النظــرة عينهــا إلــى المنطقــة االســتراتيجية فــي الخلــيج. فتركيــا، التــي جعلتهــا 

شريكًا استراتيجيًا لملـوك المنطقـة، كانـت حازمـة بمـا  2008االتفاقية الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي في 
  إبان أزمة البحرين في تحذير إيران من مغبة تدخلها التخريبي في شؤون المنطقة.ال لبس فيه 

وبالمثل، عندما يصـل األمـر إلـى لبنـان، ال تشـترك تركيـا مـع إيـران فـي احتمـال تـدخل حـزب اهللا كطـوق نجـاة 
التركـي في حال سقوط النظام السـوري. علـى أن كـًال مـن إيـران وسـوريا لـم يكـن سـعيدًا لرؤيـة رئـيس الحكومـة 

رجب طيب اردوغان يلعب دور الشريك المضارب في لبنان. وهو ما يفسر رفض حزب اهللا للمبـادرة التركيـة ـ 
  .2011القطرية التي عرضت التوسط غداة سقوط حكومة سعد الحريري في كانون الثاني 

ن عـدم االسـتقرار فسياسة تركيا الخارجية، على النقيض من إيـران، تحتـاج الـى بيئـة مسـتقرة لتزدهـر. ومـن شـأ
صـــفر «تقـــويض رؤيتهـــا اإلقليميـــة الشـــاملة؛ وهـــو مـــن دون أدنـــى شـــك يهـــدد اســـتراتيجيتها المثاليـــة القائلـــة بــــ

، كما يهدد التغلغل االقتصادي التركي القوي إلى األسواق العربية. وبمـا ان المشـكلة الكرديـة لـم تجـد »مشاكل
  في البلدان المجاورة قد تنتقل إلى داخلها. حًال لها، فإن األتراك يعرفون أن عدوى االنتفاضات

يعتبر سقوط األسد بالنسبة إليران وحـزب اهللا ال أقـل مـن مصـيبة، مصـيبة ذات عواقـب علـى المـدى الطويـل. 
فمجردة من حليفها السوري، ومبعدة عن تركيا، ستتحول إيران إلى قوة ثورية معزولـة، حيـث نسـختها الخاصـة 

  ة المجتمعات العربية.من اإلسالم مكروهة في غالبي
وكانت تركيا على خطأ فـي سـعيها لجنـي نفـوذ أوسـع فـي الشـرق األوسـط مـن خـالل العمـل مـع القـوى الثوريـة 
فــي المنطقــة. إذ يشــكل تــوفير قضــايا مشــتركة مــع القــوى المســؤولة فــي المنطقــة سياســة أكثــر حكمــة بالنســبة 

  لتركيا.
ة، ال ريـب. فقــد سـاهمت مصــر فـي ســحب حمـاس بعيــدًا كـذا، ستشـكل مصــر ديموقراطيـة شــريكًا أكثـر موثوقيــ

من سـوريا فـي اتجـاه المصـالحة الداخليـة الفلسـطينية. وبـدًال مـن التنـافس علـى دور القـوة اإلقليميـة المضـاربة، 
كمـا كـان عليــه الحـال إبــان حكـم مبــارك، بمقـدور مصـر االشــتراك مـع القــوات التركيـة، التــي حضـر مســؤولوها 

نية بنـاء علـى دعـوة مصـرية تتسـم بالحكمـة، وذلـك لتشـجيع السـالم العربـي اإلسـرائيلي حفل المصالحة الفلسطي
  من جهة، ولبناء نظام أمني متحضر في الشرق األوسط، من جهة ثانية.

  وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق
  ونائب الرئيس الحالي لمركز توليدو الدولي للسالم
  ترجمة: حسن الحاف

  6/8/2011السفير، بيروت، 
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