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***  
  

  فتح وحماس تتفقان في القاهرة على تسوية ملف المعتقلين قبل عيد الفطر .1
» فتح«حركتا  أن جيهان الحسيني نقًال عم مراسلتهاالقاهرة  من 8/8/2011الحياة، لندن،  ذكرت

اتفقت نهاية اجتماع في القاهرة أمس على استكمال بحث باقي القضايا محل النقاش في اجتماع » حماس«و
آخر يعقد في القاهرة مطلع الشهر المقبل قبيل توجه السلطة الفلسطينية الى االمم المتحدة لنيل اعترافها 

  في الضفة الغربية وقطاع غزة قبيل عيد الفطر.بالدولة الفلسطينية، كما توافقتا على حل ملف المعتقلين 
وأفاد بيان صدر في ختام اجتماع القاهرة أمس انه تم التوافق على اتخاذ الخطوات العملية إلنجاز 
المصالحة الداخلية الناجمة عن االنقسام واتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة، خصوصا في قضية المعتقلين 

لول عيد الفطر، إلى جانب مجموعة أخرى من الخطوات العملية التي تمس في غزة والضفة الغربية قبل ح
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في ضوء نتائج االجتماع، ستطلب مصر من الفصائل الفلسطينية «حقوق المواطن الفلسطيني. واضاف: 
االجتماع في الضفة وغزة لتشكيل لجنة المصالحة الداخلية ووضع  2011التي شاركت في حوار القاهرة 

  ».لتفعيل البند الرابع من اتفاق المصالحة اآلليات الالزمة
إنه تم االتفاق على اإلفراج » الحياة«عزت الرشق لـ » حماس«من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لـ 

أما من يتعذر اإلفراج عنهم، فيتم تقديم قائمة بأسمائهم «عن جميع المعتقلين في الضفة والقطاع، مضيفًا: 
واشار إلى ان لجنة في هذا الخصوص ستشكل من ». ج عنهم لمتابعتها الحقاً مشفوعة بأسباب تعذر اإلفرا

  التي سيمثلها هشام عبد الرازق لمتابعة االفراجات.» فتح«التي سيمثلها اسماعيل االشقر، و» حماس«
وأضاف الرشق أنه تمت مناقشة قضية جوازات سفر المواطنين في قطاع غزة، وتم التأكيد على عدم جواز 

واطنين من الحصول على جواز سفر، وتقرر أن تستمر اجراءات إصدار جوازات السفر الحالية إلى منع الم
حين وضع آلية جديدة. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم كل من االشقر وعبد الرازق وعاهد حماد وجمال 

لها خالل شهر أبو يوسف لتقديم آلية جديدة يتم بناء عليها اصدار جوازات سفر في غزة، على أن تنجز عم
من تاريخه. ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالمنع من السفر، تم التأكيد على حرية المواطن في التنقل والسفر 

  ما لم يكن صدر بحقه حكم قضائي بالمنع.
إن جلسات الحوار تناولت القضايا التي تتعلق بالمواطن الفلسطيني، » الحياة«وقال مصدر مصري لـ 

  التي لها عالقة بالشق السياسي، وعلى رأسها الحكومة.وأرجأت بحث القضايا 
نائــب رئــيس  أن صــالح جمعــة نقــًال عــن مراســلها، القــاهرة مــن 8/8/2011الشــرق األوســط، لنــدن، وأوردت 

المكتــب السياســي لحركــة حمــاس الــدكتور موســى أبــو مــرزوق قــال إنــه تــم االتفــاق خــالل جلســة الحــوار علــى 
ثقــة التــي بــدأت فــي الســابق مــن خــالل ملــف المعتقلــين وملــف المــوظفين المضــي قــدما فــي إجــراءات بنــاء ال

  المفصولين.
وقال في تصريحات للصحافيين أمس عقب جلسة المباحثات إنه سيتم معالجة كافة القضايا من خالل 
تشكيل لجان في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى لجان متابعة تنفيذ المصالحة الوطنية من كافة 

  .الفصائل
وأوضح أنه ستتم معالجة كافة القضايا التي خلفها االنقسام الفلسطيني، باإلضافة إلى لقاءات مقبلة بعد 

  العيد مباشرة مثل لجنة منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من القضايا.
رئيس وفد حركة فتح أن القاهرة  من 7/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)وأضافت 

حوار القاهرة وعضو لجنتها المركزية عزام األحمد، وصف بعد ظهر اليوم األحد، جلسة المباحثات التي ل
جمعت حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، بأنها مهمة وٕايجابية، وبخاصة أنها حققت نتائج 

  واضحة ويمكن البناء عليها.
الحوار: نحن متفائلون، وهذا اليوم أنجزنا بشكل وقال األحمد، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة 

  تام البند الرابع من االتفاق والمتعلق بالمصالحة المجتمعية واألهلية.
وتابع: األهداف التي سعينا إليها في هذا االجتماع تحققت، والمهم بأنه تم التأكيد على التمسك باتفاق 

  ي تقف أمام تنفيذه.المصالحة نصا وروحا، والعمل على تذليل العقبات الت
واستطرد: لقد ناقشنا كافة بنود االتفاق، واتفقنا على بعض الخطوات العملية التي تتعلق ببعض جوانب 
االتفاق، وأبرزها البدء بخطوات عملية لتنفيذ البند الرابع منه، والخاص بالمصالحة المجتمعية واألهلية، بما 

  يعالج آثار االنقسام وذيوله.
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قصد بذلك البدء بخطوات تتعلق بحياة المواطن مثل قضية المعتقلين في غزة والضفة، وأردف قائال: ن
والطرفان عبرا عن ارتياحهما عما تم إنجازه حتى اآلن في هذا الموضوع، ورغم ذلك سنتابع العمل إلغالق 

  هذا الملف نهائيا.
وحركة المواطنين وسفرهم وأضاف األحمد: بحثنا اليوم أيضا بعض القضايا المتعلقة بجوازات السفر، 

للخارج، واألخوة الموجودين قسرا خارج الوطن بسبب االنقسام والوضع في غزة، ونحن شددنا على أن 
  عودتهم حق لهم، وٕان ما أنجز اليوم يعد خطوات مهمة لبناء الثقة وتعزيز االتفاق.

لجنة االنتخابات إلى اجتماع  وأشار إلى أنه تم االتفاق على متابعة القضايا المتبقية كالحكومة وتشكيل
  الحق في مطلع الشهر المقبل.

وردا على سؤال حول ملف منظمة التحرير الفلسطينية، أجاب األحمد: هذه القضية سبق أن ربطت 
  بموضوع الحكومة، وتم االتفاق على متابعة مناقشة هذا الموضوع في االجتماع المقبل.

راء وما أنجز حول هذا الموضوع في اجتماع اليوم، قال: وردا على سؤال حول موضوع تسمية رئيس الوز 
الحكومة، والمصالحة المجتمعية، واالنتخابات،  لقد استعرضنا كل بنود االتفاق، وهو من خمسة محاور:

واألمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبعض هذه القضايا مرتبطة مع بعضها البعض مثل قضية الحكومة 
وكذلك المجلس التشريعي، وتم االتفاق على مناقشتها بشكل مستفيض في  واألمن ومنظمة التحرير،

  االجتماع المقبل، وانتقلنا إلى بند المصالحة األهلية وهو ما أنجزناه اليوم.
وتابع: في ضوء ما اتفقنا عليه اليوم سنبدأ على الفور بالترتيب لعقد اجتماع سريع متزامن في غزة ورام اهللا 

لموقعة على هذا االتفاق، لتنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن البند الرابع، مع التزامنا بما ورد يضم كافة الفصائل ا
  باتفاق المصالحة حرفيا.

وحول تقيمه لما أنجز في موضوع المعتقلين السياسيين، أجاب األحمد: الطرفان عبرا عن ارتياحهما لما 
% من هذا الملف تم إنجازه، بقي هناك 80ي أنجز حتى اآلن، ومعظم المعتقلين تم إطالق سراحهم، وبالتال

  عدد من المعتقلين في السجون، واتفقنا على ضرورة إغالق هذا الملف نهائيا قبل عيد الفطر.
  

    نتينعلى السلطة الفلسطينية تأجيل استحقاق أيلول/ سبتمبر لس تقترحالواليات المتحدة  .2
نـار) أن قيادة السلطة الفلسطينية تسلمت مؤخرا لـ(الم وأوروبية أمريكيةكشفت مصادر دبلوماسية  :القدس

نسخة من الصيغة االمريكية الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي لالستناد على 
بنودها في اتخاذ السلطة قرارا "بتأجيل" الذهاب الى االمم المتحدة النتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية على 

  . 1967حدود عام 
قالت المصادر أن السلطة طلبت من واشنطن مدة اسبوع لدراسة الصيغة االمريكية والرد عليها، وبالفعل و 

قررت قيادة السلطة ايفاد مسؤولين اثنين الى الواليات المتحدة لمناقشة الرد الفلسطيني على الصيغة 
ى الصيغة االمريكية االمريكية الستئناف المفاوضات، وتوقعت المصادر أن يكون الرد الفلسطيني عل

ايجابيا، وهذا يعني عودتها الى طاولة المفاوضات استنادا الى البنود التي وردت في الصيغة، ومن بينها 
تحديد مدة زمنية الستكمال المفاوضات، والتبادلية في االراضي، غير أن ما ورد في المقترح االمريكي ليس 

مع انها اسرائيليا تتحدث عن حدود آمنة السرائيل وضم  ملزما ألي من الجانبين االسرائيلي والفلسطيني،
  الكتل االستيطانية الكبيرة ومن ثم التفاوض على حدود الدولة الفلسطينية مع اعتماد التبادلية في االراضي. 
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واضافت المصادر أن االدارة االمريكية أبلغت السلطة الفلسطينية ضرورة عدم الذهاب الى االمم المتحدة، 
ا التأجيل الى ما بعد الدورتين القادمتين للجمعية العامة لالمم المتحدة اي بعد عامين، حيث تجري وبامكانه

االستعدادات في امريكا النتخابات رئاسية، وأن أي مرشح غير معني بـ "اغضاب" اسرائيل واليهود، 
االمم المتحدة في هذه وبالتالي، كما أوردت المصادر ـ لن تسمح واشنطن للسلطة الفلسطينية بالذهاب الى 

الدورة، وهددت باجراءات وعقوبات شديدة قد تطال بنية النظام ومؤسساته، وهذا ما دفعها الى طرح الصيغة 
  .إسرائيل"التوافقية" الستئناف المفاوضات، وهذا تم باتفاق وتنسيق مع 

  6/8/2011المنار، القدس، 
  

  سبتمبر في األمم المتحدة أيلول/ قلتحرك الفلسطيني الستحقال )2( وثيقة"عكاظ" تنشر ال .3
تحشد السلطة الفلسطينية كل جهودها عربيا ودوليا في المرحلة : عبد اهللا الغضوي - فهيم الحامد - جدة

القادمة، للحصول على اعتراف من األمم المتحدة للدولة الفلسطينية وعاصمتها. في الحلقة األولى جرى 
عها السلطة الفلسطينية في أروقة األمم المتحدة في شهر سبتمبر، استعراض الطريقة واإلجراءات التي ستتب

وفي الحلقة الثانية تكشف الوثيقة عن الخطوات التي ستتبعها السلطة للحصول على االعتراف بالدولة 
الفلسطينية. وأوضحت الوثيقة أن ثمة نقاطا حيوية يجب اتباعها للوصول إلى هدف االعتراف بالدولة 

  طريق ال بد منه.الفلسطينية وهو 
  أهم نقاط الوثيقة:

فتح حوار استراتيجي مع اإلدارة األمريكية حول مسألة العضوية، فكما هو واضح فإن استخدام الواليات  - 1
يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضوا. فإن جرى الذهاب إلى الجمعية » للفيتو«المتحدة 

أم ال، وسواء حصلت » 377«استخدام االتحاد من أجل السالم القرار  العامة بعد الفيتو األمريكي وسواء تم
% من األصوات فإن فلسطين ستصبح دولة غير عضو، وهذا 1% + 50األصوات أو  2/3السلطة على 

يختلف جملة وتفصيال على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، حيث يصبح وضعها 
م، وتصبح 1967ة عضو أخرى، وتكون حدودها، قد حددت على خطوط دولة تحت االحتالل من دول

إجراءات إسرائيل وأفعالها على األرض بما في ذلك االستيطان وجدار التوسع والضم، أعماال الغية وباطلة 
  وال تخلق حقا وال تنشىء التزاما.

دة، سيسهل على م، وقبولها عضوا في األمم المتح1967إن االعتراف بدولة فلسطين على حدود  - 2
القيادة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهائي وبشكل فوري وحول كافة القضايا دون 
استثناء (القدس، الحدود، المستوطنات، الالجئين، المياه، األمن، واإلفراج عن األسرى والمعتقلين)، واالنتهاء 

ن تاريخ استئناف المفاوضات، على أن يتم إنجاز باتفاق إطار ضمن سقف زمني ال يتجاوز ستة أشهر م
  معاهدة السالم بسقف زمني ال يتجاوز ستة أشهر من توقيع اتفاق اإلطار.

م، الذي تحدث فيه عن خيارنا بالذهاب إلى األمم 19/5/2011على ضوء خطاب الرئيس أوباما يوم  - 3
لشرعية عن إسرائيل إلى الفشل. فاألعمال بالنسبة للفلسطينيين، ستنتهي جهودهم لنزع ا« المتحدة قائال:

واضح مما قاله الرئيس  ».الرمزية لعزل إسرائيل في األمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر لن تخلق دولة مستقلة
  أوباما أن إدارته تفهم بأن ذهاب السلطة إلى األمم المتحدة هو:

  محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها. -أ 
  .أنه عمل رمزي -   ب
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  أن هذا الجهد لن يؤدي إلى خلق دولة مستقلة. -   ت
م 1967هذا الفهم مخالف تماما لما هو مطلوب تحقيقه من طلب عضوية لدولة فلسطين على حدود 

وبعاصمتها القدس الشرقية. فالسلطة ال تسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها وال تقوم بذلك كفعل 
  رمزي.

طة على استعداد للحديث عن ذلك مع اإلدارة األمريكية بأن يضمن الطلب الذي وتشير الوثيقة إلى أن السل
تقدمه فلسطين إلى السكرتير العام لألمم المتحدة للحصول على العضوية نصا صريحا وواضحا على 

م، وعلى استعدادها إذا ما أصبحت 1967اعتراف فلسطين بدولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 
مم المتحدة، استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا وبرعاية أمريكية مع باقي عضوا في األ

الهدف من هذه الخطوة الفلسطينية هو الحفاظ على خيار الدولتين على حدود  أعضاء الرباعية الدولية.
  م.1967الرابع من حزيران 

م، واعتبارها من 1967ية ورفضت حدود في حال استمرت الحكومة اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطان - 4
  األوهام كما قال نتنياهو. عندها علينا أن نتوجه إلدارة الرئيس أوباما بعدد من األسئلة: 

م مع تبادل متفق عليه بقرار من مجلس األمن 1967هل تعتقدون أن تثبيت مبدأ الدولتين على حدود  -  أ
  يشكل حماية لهذا المبدأ؟

م وبعاصمتها القدس الشرقية، 1967قديم طلب لعضوية دولة فلسطين على حدود هل تعتقدون أن ت -  ب
  م؟1967لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، يشكل حماية لمبدأ الدولتين على حدود 

م مع تبادل متفق 1967على ضوء استمرار الحكومة اإلسرائيلية برفض مبدأ الدولتين على حدود  -  ت
ها في النشاطات االستيطانية وفرض الحقائق على األرض، أال تعتقدون أن مساندتكم عليه، ونتيجة الستمرار 

لطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، يعتبر دعما، ومساندا للمبادئ التي 
  حددها الرئيس أوباما في خطابه؟

نتوجه به ، لعربية العتماد موقف مشتركالعمل فورا مع العرب ومن خالل لجنة متابعة مبادرة السالم ا -  5
  إلى اإلدارة األمريكية وعلى أساس ما أوردناه أعاله.

يجب أن نكثف جهودنا مع االتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة، العتماد هذا المبدأ، خاصة أن  -  6
ة وعدد من الدول م استجابة ألعضاء الرباعي1967الرئيس أوباما طرح ما طرحه حول الدولتين على حدود 

  العربية.
المصالحة الفلسطينية يجب أن تكون سيفا في يدنا على رقبة الحكومة اإلسرائيلية، وليست سيفا بيد  - 7

نتناياهو على رقبتنا. فالمطلوب هو حكومة فلسطينية تتعامل معها كل دول العالم دون استثناء. ووفقا 
الخطاب الذي ألقاه أمام اجتماع المصالحة في القاهرة للبرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في 

  بحضور كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني.
التأكيد على موقف السلطة بأن الخيار األول هو استئناف المفاوضات، وٕاذا ما تعذر ذلك نتيجة  - 8

ر االستيطان، يفتح م، وٕاصرارها على استمرا1967لرفض الحكومة اإلسرائيلية مبدأ الدولتين على حدود 
  خيار األمم المتحدة.

  إذا كان لدى أمريكا أو أعضاء اللجنة الرباعية خيار آخر فما هو؟ - 9
على ضوء كل ما تقدم، أين أخطأ الجانب الفلسطيني؟، سؤال يجب أن يوجه لإلدارة األمريكية وباقي  - 10

  أعضاء الرباعية.
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  ، بعد كل ما تبذله السلطة فهي تستطيع :في حال استخدام الواليات المتحدة ( الفيتو) - 11
التوجه إلى الجمعية العامة الستصدار قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين  -  أ

م وبعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم الطلب بالقانون الدولي 1967على حدود الرابع من حزيران عام 
  والمعطيات السياسية والخرائط.

معية العامة بذلك يعني قبول فلسطين دولة غير عضو، وهذا يحتاج إلى النصف زائد واحد، إذ ال إقرار الج
  يمكن للجمعية العامة أن تقوم باالعتراف بدولة ما..

  استصدار قرار من الجمعية العامة بمطالبة مجلس األمن بإعادة النظر في طلب عضوية فلسطين. -   ب
السلطة، ولكن أصبح من الضروري طرح التساؤل حول إمكانية  مرة أخرى، ال أحد يتحدث عن حل - 12

استمرار السلطة بالوضع الحالي، دون والية سياسية، اقتصادية، أمنية، وظيفية، وسلطة االحتالل اإلسرائيلي 
  أصبحت مصدرا للسلطات بكل ما للكلمة من معنى.

  8/8/2011عكاظ، جدة، 
  

  عند تشكيل الحكومة متوقفةعباس: المصالحة  .4
عبد اهللا الثاني أنهما  الملك لقاءهبين الرئيس الفلسطيني في تصريح للتلفزيون األردني عقب : بترا –عمان 
عددا من القضايا من بينها ما أسماه ملف سبتمبر (التوجه إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف  بحثا

والوضع الساخن في العالم  )، وموضوع المصالحة الفلسطينية،1967 بدولة فلسطينية على حدود عام
أن الموضوع متوقف عند تشكيل الحكومة، «العربي. وأوضح في رد على سؤال حول المصالحة الفلسطينية 

وقلنا أكثر من مرة أن الحكومة الفلسطينية التي نريد أن نشكلها ليست حكومة وحدة وطنية، وليست حكومة 
  ».مشاركة، وٕانما هي حكومة مستقلين وحكومة انتقالية

  8/8/2011الدستور، عمان، 
  

  إلنهاء االحتالل  دوليفياض يطالب بتدخل  .5
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس، المجتمع الدولي بالتدخل : وكاالت – الرحيم حسين عبد

دولية الفاعل لضمان إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وٕالزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية ال
كما دعا فياض، خالل استقباله  وقواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني،

مبعوث اليابان الخاص إلى الشرق األوسط يوتاكا إيمورا في رام اهللا، إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية  حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحرية واالستقالل وٕاقامة

  .1967ضمن حدود عام 
  8/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  سبتمبر أيلول/ للجيش اإلسرائيلي بمنع انطالق المظاهرات في تعهدت"هآرتس": السلطة  .6
ريبة أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أنه في االيام واالسابيع الق: سمير حمتو -القدس 

القادمة من المتوقع للعديد من الدول االخرى ان تعترف بالدولة الفلسطينية. في نفس السياق كشفت محافل 
امنية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى إسرائيل والجيش اإلسرائيلي توضح فيها أن السلطة 

ن الطرفين وانهيار التنسيق األمني. ستمنع حصول مظاهرات عنيفة وواسعة النطاق تؤدي إلى تصعيد بي
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد أكدوا أنه تم التفاهم 
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وأن السلطة الفلسطينية أصدرت تعليمات لقوات األمن الفلسطينية بمنع توجه  على ذلك بين الطرفين.
حتالل، مثل حواجز االحتالل والمستوطنات. وأضافت أن هذه المظاهرات باتجاه نقاط االحتكاك مع اال

التعليمات صدرت إلى قيادة األجهزة األمنية الفلسطينية في األسابيع األخيرة بسبب المخاوف من وقوع 
مواجهات عنيفة واسعة النطاق بين آالف المتظاهرين وبين قوات االحتالل بعد التصويت المرتقب على 

  أيلول. الدولة الفلسطينية في
  8/8/2011الدستور، عمان، 

  
  الضميري يحّذر من محاوالت إسرائيلية لجر الشعب الفلسطيني لـ"مصائد العنف الدموي" .7

حّذر الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، من محاوالت : رام اهللا
فه بـ "مصائد العنف الدموي"، ضمن سياق االحتالل اإلسرائيلي لجّر الشعب الفلسطيني إلى ما وص

  المخططات اإلسرائيلية لـ "خلق ذرائع تبّرر بطشه بالفلسطينيين".
وفي السياق ذاته، رأى أن قيام سلطات االحتالل ومسؤوليها بالترويج لمواجهة عنيفة عارمة عشية التوجه 

سبتمبر المقبل، / تقلة، في أيلوللألمم المتحدة الستصدار قرار اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية المس
ومحاولة تحقيق هذا العنف عبر الممارسات القمعية اليومية للقوات اإلسرائيلية في كافة المناطق الفلسطينية، 
يدّلل على "مخطط مسبق لتفجير الوضع ونشر حالة الفوضى والفلتان التي ترى فيها إسرائيل الوصفة 

  .لخارجية"السحرية للخروج من الضغوط السياسية ا
  7/8/2011قدس برس، 

  
  : الخيار األصعب أمام السلطة الفلسطينيةسبتمبر/ ما بعد أيلول .8

حول استحقاق أيلول/  في تصريحات لمسؤولين مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس: رام اهللا
عدم نجاح الجهود  أكدوا لـ" وكالة قدس نت لألنباء" أن هناك خشية لدى الرئيس أبو مازن من سبتمبر القادم

التي تبذلها القيادة الفلسطينية لدى األطراف الدولية بالسعي للحصول على إعتراف بالدولة، فيما أوضح 
رئاسية  انتخاباتبأن يكون الخيار الصعب لدى السلطة هو الذهاب الى  احتمالالمسؤولين "أن هناك شبه 

  سابق ألوانه". وتشريعية أو حل السلطة الفلسطينية، لكن الخيار األخير
"الحديث يدور اآلن في أروقة القيادة الفلسطينة عن مرحلة ما بعد شهر أيلول القادم، حيث أن  واأضاف

 أكدواالخيار الصعب سيكون على طاولة القيادة الفلسطينية إما الذهاب الى اإلنتخابات أو حل السلطة، فيما 
نجاح الجهود السياسية التي تبذلها القيادة هناك تفاؤل حذر لدى المستوى السياسي في السلطة من "

  الفلسطينية".
"من السابق ألوانه الحديث عن فشل الجهود، حيث التطمينات العربية إضافة الى إعتراف وتأييد وا وأكد

بالدولة  االعترافاألمم المتحدة لنيل  إلىالعديد من الدول العربية واألوروبية لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه 
  ".67لى حدود ع

  8/8/2011وكالة قدس نت، 
  

  الفلسطينية عودة ال يتأثر بإقامة الدولةالحق  :األغا .9
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زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان المنظمة  د.أشرف الهور: أكد  -غزة 
لحصول على اعتراف سبتمبر المقبل لألمم المتحدة ل/ ماضية في قرارها القاضي للذهاب في شهر أيلول

  .1967دولي بدولة على حدود العام 
وقال األغا وهو رئيس لجنة الالجئين في المنظمة في تصريح صحافي 'إن حق العودة ال ينتقص أو يتأثر 

 338و 242بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من األشكال، سواء أقيمت على أساس قراري مجلس األمن 
يؤكد على حق العودة، مشيرًا أيضًا إلى أن هذا  181شار إلى أن القرار وأ '.181أو قرار التقسيم رقم 

  القرار يضع له الحماية الكاملة ضد التمييز في المعاملة على أساس العرق أو الدين.
  8/8/2011القدس العربي، لندن، 

    
    صرف رواتب الموظفين في غزة  تؤخرأزمة سيولة  .10

ي غزة إسماعيل محفوظ، خالل مؤتمر صحافي، أمس، أن الوزارة أكد وكيل وزارة المالية ف: (يو بي آي)
. "تموز قبل عيد الفطر بسبب وجود أزمة سيولة نقدية نافيًا وجود أزمة مالية عامة ستصرف رواتب يوليو/"

ما نواجهه اليوم هو حالة من العجز في السيولة، وبالتالي لدينا أزمة تؤدي الى تأخير صرف “وقال 
اإلشاعات التي تصدر من البعض حول توقيت الرواتب نوع من التالعب غير "ر أن واعتب ."الرواتب

وأشار إلى أن وزارة المالية ليست لديها أية خطة لفرض ضرائب أو جمارك ”. اإليجابي بمشاعر الموظفين
سلعتين فقط تفرض عليهما الضرائب، وهما التبغ "على البضائع التي تأتي عبر األنفاق، موضحًا أن 

  . "وقودوال
  8/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  أسيرًا في النقب 40يحمل إدارة السجون اإلسرائيلية مسئولية تسمم قراقع  .11

 40حّمل وزير األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إدارة السجون اإلسرائيلية المسؤولية عن تسمم 
ولة عن صحة وحياة األسرى "في ظل وقال في تصريح له إن إدارة السجن مسؤ  أسيرًا في سجن النقب.

اإلهمال الصحي المتعمد وعدم وجود رقابة على المشتريات والمواد الغذائية التي تباع لألسرى في السجن" 
  مطالبا بتدخل الصليب األحمر الدولي والتحقيق في هذه األوضاع المتردية التي يعيشها األسرى.

  7/8/2011، 48موقع عرب
  
  
  

  نالفلسطينيي عو حكومة لبنان إلى إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين" تدالتحرير"منظمة  .12
جّددت القيادة السياسية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعوتها للحكومة اللبنانية إلقراَر حزمة : بيروت

عليهم منذ ثالثة الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، بما فيها حق التملك المحظور 
وأكدت قيادة الفصائل  وستين سنة، إلى جانب االسراع في إعادة اعمار مخيم نهر البارد  المدمَّر.

الفلسطينية في لبنان على أن "إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين، بما فيها حق التملك 
  ين والتهجير".في لبنان؛ ال يتعارض مع رفضها الشديد لمشاريع التوط
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وطالبت المنظمة في الوقت ذاته "باستكمال إعمار مخيم نهر البارد لالجئين (شمال لبنان)، ورفع الحالة 
العسكرية عن محيطه"، وذلك بعد أن أّدت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومنظمة "فتح االسالم" إلى تدميره 

كما دعت إلى "تخفيف  البالغ عددهم ثالثين ألفًا. بشكل شبه كامل منذ أربعة أعوام، وتشريد غالبية سكانه
القيود األمنية عن المخيمات في لبنان، والسماح بدخول مواد البناء إليها، ال سيما مخيمات الجنوب"، حيث 
تحظر السلطات اللبنانية إدخالها، "ما أدى لفرض حالة مأساوية على سكان المخيمات تمثلت بضيق المنازل 

  ُبنيتها، إذ بقيت على حالها الذي أنشأت عليه منذ  ستة عقود"، كما قالت.والطرقات وتهلهل 
وفي السياق ذاته؛ وّجهت المنظمة ذات الدعوة إلى الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها ودعم وكالة غوث 

الذين وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الجئي مخيمات لبنان، "
  يعيشون ظروفًا قاهرة".

  7/8/2011قدس برس، 
  

  : أطراف داخل فتح واألجهزة األمنية غير معنية بالمصالحةفلسطينينائب  .13
أكد النائب الفلسطيني المحرر من سجون االحتالل علي رومانين، أن أطراف معينة داخل حركة : رام اهللا

لتابعة للسلطة، غير معنية بتطبيق المصالحة على التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، واألجهزة األمنية ا
أرض الواقع، داعيًا المتحاورين في القاهرة، من فتح وحماس إلى تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني 

  وتحقيق الوحدة وتطبيق المصالحة حقيقة على األرض.
أجهزة السلطة الفلسطينية في واستنكر رومانين، وهو نائب عن منطقة أريحا، الحملة الكبيرة التي شنتها 

  الضفة الغربية المحتلة، أمس السبت ضد نشطاء حركة حماس، مع اقتراب جلسة الحوار في القاهرة. 
  7/8/2011قدس برس، 

  
  شعبي عام إلحباط أدتبتنفيذ المصالحة  المماطلةخريشة:  .14

طر اتساع ما وصفه بـ"حالة حسن خريشة، من مخا حذر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. :رام اهللا
واشار إلى ان حالة التلكؤ والمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة  فقدان ثقة الجمهور بقياداته السياسية".

  الوطينة عملت على تكريس الالمباالة الشعبية بكل ما يقال عن اجتماعات ولقاءات ال طعم وال رائحة لها.
ان  نيصدقو  سيون يتابعوا ما يدور في القاهرة لكن اغلبية المواطنين الوقال في حديث خاص لـ "معا"، "السيا

هناك نية جدية النهاء االنقسام، او تطبيق كل ما يعلنوا عنه"، مشيرا الى ان اغلبية من االهالي ينتظرون 
على سبيل المثال اطالق سراح المعتقلين السياسيين من حماس وفتح لكنهم على ارض الواقع ال يشاهدوا 

وقال: "هذا امر محبط للجميع، ومن الواضح ان هناك مماطلة غير مبررة  شيئا عمليا في هذا االتجاه.
  وتخدم حركتي حماس وفتح فقط االمر الذي يدخل الجمهور في حالة فقدان الثقة والالمباالة بكل ما يجري".

  7/8/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  لجنة تحقيق أمامفي رسالة بجاهزيته لالمتثال  دحالن يبلغ ابو ماهر غنيمالقدس العربي:  .15
ـــ'القدس العربــي' االحــد بــأن  وليــد عــوض: -رام اهللا  اكــد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح جمــال محيســن ل

مركزيــة فــتح ســتعقد اجتماعــا لهــا الخمــيس المقبــل للنظــر فــي قضــية محمــد دحــالن وفصــله مــن الحركــة بســبب 
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شــكلتها المركزيــة قبــل اســابيع للتحقيــق معــه فــي العديــد مــن الــتهم، نافيــا ان  عــدم امتثالــه للجنــة التحقيــق التــي
  يكون بين التهم الموجهة له اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

واكدت مصادر رفيعة المستوى بحركة فتح لـ'القدس العربي' االحد بأن دحالن المتواجـد حاليـا خـارج االراضـي 
رسـمية الخمـيس الماضـي البومـاهر غنــيم امـين سـر اللجنـة المركزيـة لفـتح يؤكـد فيهــا  الفلسـطينية بعـث برسـالة

جاهزيته لالمتثال امام لجنة تحقيق في التهم التنظيمية الموجهة له من قبل الرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
  القائد العام للحركة.

ح احـد المقـربين مـن دحـالن لــ'القدس ومن جهته اكد الدكتور سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فت
العربــي' االحــد بــأن االخيــر تقــدم الخمــيس الماضــي برســالة لمركزيــة فــتح يطالبهــا بتشــكيل لجنــة تحقيــق عادلــة 

  ونزيهة ومحايدة، ومشيرا الى جاهزيته للمثول امامها في القضايا التنظيمية الموجهة له.
برســالة للجنــة المركزيــة وتــم تســليم الرســالة الــى  -دحــالن-دمواضــاف ابــو زايــدة قــائال لـــ'القدس العربــي' 'نعــم تقــ

  امين سر اللجنة المركزية ابو ماهر غنيم'.
يمتثـل الـى قـرار  -وحول ما تنص عليه رسالة دحالن لمركزية فتح قـال ابـو زايـدة 'وفـي الرسـالة هـو ـ دحـالن 

معـــه فـــي القضـــايا التنظيميـــة  المحكمـــة الحركيـــة لفـــتح ويطالـــب بتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق عادلـــة ونزيهـــة للتحقيـــق
الموجهة له'، مشيرا الى ان دحالن ابدى في رسـالته اسـتعداده التـام لالمتثـال امـام لجنـة التحقيـق التـي تشـكلها 

  اللجنة المركزية.
وحول تاريخ تسليم رسالة دحـالن لمركزيـة فـتح قـال ابـو زايـدة 'تـم تسـليم الرسـالة يـوم الخمـيس لـالخ ابـو مـاهر 

  غنيم'.
ه اكد جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمـام المحكمـة الحركيـة لفـتح لــ'القدس العربـي' االحـد بـأن ومن جهت

اللجنــة المركزيــة ســتلتئم الخمــيس القــادم للنظــر فــي التمــاس دحــالن لهــا ووضــع نفســه امــام لجنــة التحقيــق فــي 
طلب مـن 'االنتربـول' القـاء القـبض التهم الموجهة له، نافيا ان تكون المركزية قد اوعزت للسلطة الفلسطينية بال

  على دحالن.
واضاف محيسن قائال 'هذا كالم غير صحيح، وفتح لم تطلب من االنتربـول القـاء القـبض علـى دحـالن، فهـو 
وفــق قــرار المحكمــة عليــه ان يمتثــل فــي غضــون اســبوعين امــام لجنــة التحقيــق التــي شــكلتها اللجنــة المركزيــة' 

يشيات مسـلحة لالضـرار بـاالمن الـوطني الفلسـطيني وتنفيـذ انقـالب عسـكري للتحقيق معه في تهمة تشكيل ميل
  بالضفة الغربية والتطاول على الرئيس عباس والتورط في جرائم قتل وابتزاز.

 8/8/2011القدس العربي، لندن، 
  
  

  " تطالب "فتح" و"حماس" بتنفيذ جدي التفاق المصالحةالشعبية"الجبهة  .16
عبية لتحرير فلسطين" حركتي "فتح" و"حماس" بتحمل المسؤولية أمام الشعب طالبت "الجبهة الش: رام اهللا

الفلسطيني والرأي العام العربي والعالمي، وذلك "بالشروع الفوري في تنفيذ جدي وشامل التفاق المصالحة، 
  بمشاركة األطراف الفلسطينية التي وقعت االتفاق ورعته مصر وجامعة الدول العربية".

مكتوب صدر عنها ووصل "قدس برس" نسخة عنه، من أن "استمرار التسويف  في بيانوحذرت الجبهة، 
والمماطلة، والتخفي وراء ذرائع واهية؛ لن تلقى من أبناء الشعب الفلسطيني وحلفاء نضاله سوى المزيد من 

  االستياء، ويطرح المزيد من األسئلة الكبيرة.
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  8/8/2011قدس برس، 
  

  لتحرير األسرىنعمل "بجد وصمت"  :""الجهاد .17
غزة: أكدت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين، أنها تواصل العمل بجد وصمت لتحرير األسرى 
الفلسطينيين من سجون االحتالل. وعاهد القيادي في الحركة أحمد المدلل، األسرى في سجون االحتالل 

  بمواصلة العمل لتخلصيهم من ظلمة القيد وعربدة السجان. حسب قوله.
) لعدٍد من األسرى الذين أنهوا 6/8لك خالل زيارة وفد من قيادة وكوادر حركة الجهاد مساء السبت (جاء ذ

  محكومياتهم الخميس الماضي من سجون االحتالل جنوب قطاع غزة، وهنئوهم باإلفراج عنهم.
  8/8/2011قدس برس، 

  
  فلسطيني على ضرورة انهاء االنقسام للنهوض بالواقع السياسي إجماع .18

عقدت مجموعة من هذه الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة رجل االعمال : كمال زكارنة - عمان
المهندس منيب المصري سلسلة اجتماعات تشاورية وحوارية مع مكونات النظام السياسي الفلسطيني، بدأتها 

اجتماعا بعقد لقاء مع الرئيس محمود عباس، ومع عدد من النواب من حركتي فتح وحماس، كما عقدت 
موسعا مع عدد من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة 

، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة -فدا  -المبادرة الوطنية الفلسطينية، االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
  النضال الشعبي.

ة المصالحة وأن الجميع يعمل من اجل إنهاء واجمع المشاركون في اللقاءات وفقا للمصري على اهمي
ان هناك » الدستور«االنقسام كخطوة أولى ومهمة للنهوض بالواقع السياسي الفلسطيني. وقال المصري ل 

اجماعا على ضرورة مواصلة اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس مع ضرورة وأهمية إشراك مكونات 
وارات للوصول إلى مصالحة حقيقية وٕانهاء فعلي لالنقسام. واالتفاق النظام السياسي الفلسطيني بهذه الح

على القواسم المشتركة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني من اجل مواجهة التحديات والمخاطر التي 
. 2011تتعرض لها القضية الفلسطينية، بما فيها التحدي القادم في عملية الذهاب لألمم المتحدة في أيلول 

د الطاقات الفلسطينية من اجل مواجهة استحقاق الذهاب إلى األمم المتحدة، والعمل على تحشيد الدعم وحش
  العربي والدولي (الشعبي والرسمي) إلسناد هذه الخطوة.

  8/8/2011، نالدستور، عما
  
  

  : نحن ضد أي احتكام للسالح في المخيماتالعرداتفتحي أبو  .19
ـــ ـــادة الســـاحة اللبناني ة فـــي حركـــة فـــتح ومنظمـــة التحريـــر فتحـــي ابـــو العـــردات فـــي تصـــريح قـــال امـــين ســـر قي

لـ"المستقبل": نحن ضد اي احتكام للسالح في المخيم. الحفاظ على امن سكان المخيم من مسؤوليتنا جميعا". 
اضـــاف: هنـــاك فئـــة ضـــالة تعبـــث بـــأمن المخـــيم تـــم التعامـــل معهـــا بعـــد محاولـــة اغتيـــال العقيـــد "اللينـــو". وهـــذا 

  وضعه عند القضاء اللبناني.الموضوع تم 
وجــدد ابــو العــردات حــرص جميــع القــوى فــي المخــيم، وطنيــة واســالمية، علــى عــدم تكــرار مــا جــرى وعلــى أن 

  توضع األمور في نصابها ويوضع حد نهائي لكل من يعبث بأمن المخيم افرادا كانوا ام جماعات. 
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ن يعوض هـم المتسـببون بالمشـكلة وهـم مـن وعن الخسائر التي لحقت بالمواطنين في المخيم قال: من يجب ا
يتحملون مسؤوليتها ومسؤولية نتائجها. اما الجرحى فسيعالجون على نفقة صندوق الضـمان الصـحي لمنظمـة 

  التحرير. 
 8/8/2011المستقبل، بيروت، 

  
  قوى إسالمية فلسطينية ترفض األمن اللبناني في المخيمات .20

 ين الحلوة "المركزية" رفضها القاطع لالتجاه اللبناني نحو تثبيتأبلغت مصادر فلسطينية اسالمية في مخيم ع
مخـــافر للـــدرك علـــى مـــداخل المخيمـــات الفلســـطينية واعتبرتهـــا مثابـــة تضـــييق علـــى المخيمـــات تحـــت عنـــوان 
مالحقة الفاّرين من وجه العدالة، ونفـت مـا أشـيع عـن فـرار سـيارة إلـى عـين الحلـوة بعـد تفجيرهـا عبـوة بالوحـدة 

لليونيفيـــل جنـــوب ســـينيق، مؤكـــدة ان هـــذه المعلومـــات تهـــدف إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى مخـــيم عـــين الفرنســـية 
الحلوة، فـي الوقـت الـذي ينتظـر فيـه الفلسـطينيون داخـل المخـيم وخارجـه خطـوات مـن الحكومـة النصـافهم فـي 

  الحقوق والواجبات، خصوًصا العمل وتملك شقة اسوًة ببقية العرب في لبنان.
هل ستشـهد العالقـة الفلسـطينية ـ اللبنانيـة تـوترا جديـدا خالفـا لكـل التوقعـات وتحديـدا بـين  وتساءلت المصادر:

القوى السياسية والحكومة العتيدة في ضوء المعلومـات المتداولـة بـاقتراح قدمـه أحـد الـوزراء وادرج علـى جـدول 
ا ومنع االعمـار فيهـا.. ويقضي بمزيٍد من التشدد على المخيمات وحوله 39اعمال مجلس الوزراء تحت البند 

وبعــد تعيــين الســفير عبــد المجيــد قصــير رئيســا للجنــة الحــوار اللبنــاني الفلســطيني والحــديث عــن تشــكيل وفــد 
فلسطيني موحد لتقديم مذكرة إلى الرئيس نجيـب ميقـاتي حـول الحقـوق المدنيـة واالجتماعيـة والسياسـية للشـعب 

د مـن قيـادة حركـة "حمـاس" برئاسـة ممثلهـا فـي لبنـان علـي الفلسطيني في لبنان. وقالـت المصـادر ان زيـارة وفـ
بركة إلى صـيدا ولقـاء عـدد مـن فاعليـات المدينـة السياسـية واالمنيـة والعسـكرية والروحيـة دقـت نـاقوس الخطـر 
من مغّبة اتخـاذ الحكومـة اللبنانيـة المزيـد مـن االجـراءات االمنيـة حـول المخيمـات او منـع االعمـار فيهـا وسـط 

  ينا وعلنيا احيانا باللجوء إلى التحركات الشعبية االحتجاجية بما ال يحمد عقباه.تلويح ضمني ح
  6/7/2011موقع الجئ نت، 

  
  االقتصاديةمن قيام نتنياهو بشن عدواٍن عسكرّي للخروج من األزمة  الخوف": يديعوت" .21

فــي الدولــة العبرّيــة  اتفــق الســواد األعظــم مــن المحللــين السياســيين واالقتصــاديين زهيــر أنــدراوس: - الناصــرة
أمــس األحــد علــى أّن حملــة االحتجاجــات اإلســرائيلّية ضــّد غــالء المعيشــة وأســعار المنــازل والمطالبــة بالعدالــة 

ألــــف شــــخص شــــاركوا فــــي  350االجتماعّيــــة وصــــلت إلــــى نقطــــة الــــال عــــودة، بعــــد أْن تبــــّين، أّن أكثــــر مــــن 
الـــوزراء، بنيــــامين نتنيـــاهو، فــــي حالـــة مــــن  التظـــاهرات التـــي عّمــــت إســـرائيل مســــاء الســـبت، وقــــد بـــدا رئــــيس

الهســتيريا، كمــا قــال أحــد الــوزراء الكبــار، لصــحيفة 'يــديعوت أحرونــوت'، مشــددا علــى أّنــه لــم يــتمكن مــن إدارة 
ظــاهرات، التــي ُوصــفت تاألزمــة وانشــغل هــو وديوانــه بإصــدار البيانــات التــي تُقلــل مــن عــدد المشــاركين فــي ال

. واألخطر من ذلـك، أّن المظـاهرات جـاءت متزامنـًة مـع 1948االحتالل في العام  بأّنها األكبر منذ قيام دولة
األزمـــة االقتصـــادية فـــي أمريكـــا، والتـــي بـــرأي المحللـــين، ســـُتلقي بظاللهـــا علـــى االقتصـــاد اإلســـرائيلّي، بســـبب 

  العالقات القوّية والمتينة بين واشنطن وتل أبيب.
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مثـل التصـعيد علـى  ،شـن عـدواٍن عسـكرّي، أْو حملـة عسـكرّيةوبدأت تطفو علـى السـطح قضـّية قيـام نتنيـاهو ب
الحدود الشـمالية أو حملـة عسـكرية ضـد حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة، وذلـك إلنقـاذ سـلطته مـن االحتجاجـات 

    .التي تتواصل لألسبوع الثالث على التوالي
ــة، يوســي ميلمــان ، إلــى أّن حــرب عــام حيــث كتــب المحلــل للشــؤون اإلســتراتيجّية فــي صــحيفة 'هــآرتس' العبرّي

كانت قد أخرجت إسرائيل من حالة الركود االقتصادي، والحرب العالمية الثانية كمن أخرجت الواليات  1967
  المتحدة من الكساد الكبير. 

كمــا تطــرق ميلمــان إلــى أّن المبــادرة إلــى الخيــار العســكرّي قــد طرحــت فــي جلســات مغلقــة ومحادثــات خاصــة، 
فـــي تـــل أبيـــب، مشـــيًرا إلـــى أّن الســـيناريو الســـهل والمـــريح، والـــذي يحظـــى بـــدعم وحتـــى فـــي التظـــاهرة الكبـــرى 

الجمهور ليس عملية عسكرية وٕانمـا صـفقة تبـادل أسـرى إلطـالق سـراح الجنـدي اإلسـرائيلي األسـير فـي قطـاع 
  .غزة غلعاد شاليط

 8/8/2011، القدس العربي، لندن
 

  سبتمبر /سفك الدماء في أيلولطها خطيتل العالقات مع السلطة الفلسطينية قطعليبرمان: يجب  .22
إنــه ســيطالب الحكومــة بقطــع عالقاتهــا  2011-8-7قـال وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلية أفيغــدور ليبرمــان، األحــد 

  مع السلطة الفلسطينية، والتي ستعمل على سفك الدماء في شهر أيلول القادم. 
سرائيلية األسبوعي، وقال: "السـلطة الفلسـطينية وكان ليبرمان يتحدث لوسائل اإلعالم بعد اجتماع الحكومة اإل

  تخطط "لسفك دماء" لم تشهد المنطقة مثلها من قبل، بعد التصويت في األمم المتحدة". 
وأضاف ليبرمان أن السلطة الوطنية تكثف نشاطها لتقديم الدعاوى ضد ضباط وجنود الجيش اإلسـرائيلي إلـى 

ألــف فلســطيني مــن  40 -30ة أن الفلســطينيين يحضــرون مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الهــاي. خاصــ
  أجل مهاجمة الحواجز.

الصهيونية، أمس، إن السلطة أصـدرت توجيهـات إلـى أجهزتهـا األمنيـة تقضـي بمنـع ” هآرتس“وقالت صحيفة 
التظــاهر فــي منــاطق االحتكــاك مــع جــيش االحــتالل، تزامنــًا مــع التصــويت فــي األمــم المتحــدة علــى االعتــراف 

وفلسـطينيين، تأكيـدهم أن السـلطة ” إسـرائيليين“لة الفلسطينية نهاية سبتمبر. ونقلت عـن مسـؤولين أمنيـين بالدو 
وقالــــت إن الجانــــب الفلســــطيني أوضــــح للجانــــب  نقلــــت رســــائل مشــــابهة إلــــى الحكومــــة والجــــيش فــــي الكيــــان.

ســيق األمنــي بينهمــا. أنــه ســيمنع حــدوث مظــاهرات عنيفــة وواســعة تقــود إلــى التصــعيد وهــدم التن” اإلســرائيلي“
  وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين بهذا الخصوص.

 8/8/2011، موقع فلسطين أون الين
 
    
  

  تهتستطيع إسقاط حكوممن اإلحتجاجات لكنها لن زعبي: نتنياهو قلق جدا  .23
ة التاريخيــة التــي تشــهدها قالــت النائــب فــي الكنيســت اإلســرائيلي حنــين زعبــي إن الحركــة االحتجاجيــ: أم الفحــم

فــي هــذه األثنــاء، هــي ليســت أكثــر مــن حركــة احتجــاج ضــخمة، ضــد  1948شــوارع األراضــي الُمحتلــة عــام 
ارتفـــاع أســـعار الشـــقق الســـكينة وغـــالء األســـعار، وهـــي ال تمثـــل أي انقـــالب فـــي المفـــاهيم األساســـية الموجهـــة 

عـن اعتقادهـا بـأن هـذه الحركـة االحتجاجيـة  للسياسات اإلسرائيلية. وأعربت زعبي في تصريح خاص لــ(صفا)
  لن تستطيع إسقاط حكومة نتنياهو، وٕانما هي تؤثر سلًبا على شعبيته فقط.
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وأوضــحت أن "أصــابع االتهــام ال تشــار إلــى بنيــامين نتنيــاهو وائتالفــه اليمينــي فحســب، إنمــا تشــار إلــى جميــع 
لماضـــية، الحكومـــات التــي اتبعـــت نفـــس الحكومــات التـــي ســيطرت علـــى االئـــتالف خــالل الســـنوات العشــرين ا

  النظام الرأس مالي".
وأضــافت "نتنيــاهو قلــق إلــى درجــة كبيــرة مــن احتجاجــات الشــعب، لكنــه يعمــل علــى احتوائهــا عبــر االســتجابة 
لــبعض مــن مطالبهــا"، وســيتخذ إجــراءات قريبــة إلرضــاء بعــض القطاعــات، بحيــث يقلــل الضــرر علــى شــعبية 

ــــك،  ــــه، مــــا أمكــــن ذل ــــة أهــــم للمجتمــــع اإلســــرائيلي مــــن السياســــات وثبــــات حكومت ــــة السياســــات األمني وبالنهاي
  االقتصادية، ونتنياهو سيلعب على هذا الوتر". 

ورأت زعبـي أن ثمـة بعـض وجـوه التشـابه بـين الثـورات فـي الـدول العربيـة، وحركـة االحتجـاج اإلسـرائيلية، لكـن 
  في جوهره. التشابه يكمن في أسلوب االحتجاج وطريقة إدارته، لكن ليس 

وأشارت إلى أنـه مـع ذلـك علـى الفلسـطينيين فـي الـداخل اسـتغالل هـذه الحركـة االحتجاجيـة للمطالبـة بحقـوقهم 
وٕاظهار الغبن التاريخي الـذي لحـق بهـم، وبـأن هـذا الغـبن هـو فـي جـوهره غـبن سياسـي ولـيس اقتصـادي، وأن 

  عدالة الحقيقية. عليهم عدم تهميش أنفسهم، ووضع منظمي المظاهرات أمام امتحان ال
 8/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

 
  فريقا لدراسة مطالب المتظاهرين تشكل "إسرائيل" .24

كشف مسؤول إسرائيلي أمس تحرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل فريـق خـاص : القدس –فرح سمير 
هر نزلــوا إلــى الشــارع للمطالبــة ألــف متظــا 300لدراســة المطالــب التــي عبــر عنهــا أول مــن أمــس، أكثــر مــن 

إن نتنياهو يريد تشكيل فريق خـاص يضـم «بالعدالة االجتماعية.وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: 
، مشـيرا إلـى »خصوصا وزراء وجـامعيين لالسـتماع بأسـرع وقـت ممكـن لمطالـب المتظـاهرين وتقـديم توصـيات

لطرق التي تسمح بتسهيل الحصول على مسـكن. يـذكر أن التوصيات ستتناول سبل مكافحة غالء المعيشة وا
ألف متظاهر فـي تطـور غيـر مسـبوق فـي  300أن الحركة االجتماعية التي حشدت أول من أمس، أكثر من 

  تاريخ إسرائيل تطرح تحديا كبيرا أمام رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
 8/8/2011، عكاظ، جدة

 
  المدان باالغتصاب "فموشي كتسا"الرئيس اإلسرائيلي  محاكمةاستئناف  .25

اســـتأنف الـــرئيس اإلســـرائيلي الســـابق موشـــي كتســـاف المـــدان بتهمـــة االغتصـــاب : القـــدس –عبـــدالقادر فـــارس 
  والتحرش الجنسي، القضية أمام المحكمة العليا أمس.

عامــــا) بتهمتــــي  65وأوضــــح مصــــدر قضــــائي أن ثالثــــة قضــــاة ســــينظرون فــــي اســــتئناف الحكــــم كتســــاف (
  نسي بحق اثنتين من موظفاته عندما كان وزير السياحة في التسعينيات.االغتصاب والتحرش الج

وأكـد محـامي كتسـاف أنـه كــان ينبغـي أن ينظـر القضـاة فـي المحكمــة االبتدائيـة فـي إمكانيـة أن يكـون مــوكلهم 
 أقام عالقات بالتراضي مع رافعتي الدعوى، على ما أفادت وسائل اإلعالم.

 8/8/2011، عكاظ، جدة
  

  ترفض زيادة ميزانية األجهزة األمنية  يستبالكنلجنة  .26
رفضت لجنة مشـتركة للجنتـي الخارجيـة واألمـن والماليـة البرلمـانيتين فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي : القدس المحتلة

  مليون شيقل. 620المختصتين في شؤون ميزانية الدفاع طلًبا بزيادة ميزانية األجهزة األمنية بـ
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ـــــة وذكـــــرت اإلذاعـــــة العبريـــــة العامـــــة  إن األمـــــوال التـــــي طلبتهـــــا وزارة الجـــــيش لصـــــالح ســـــالح البحريـــــة وهيئ
االســـتخبارات وقيـــادة القـــوات البريـــة ستخصـــص لســـداد الـــديون المســـتحقة علـــى األجهـــزة األمنيـــة والصـــناعات 

  األمنية.
ونقلت عن رئيس اللجنة المشتركة شاؤول موفاز قوله: إن "المعطيـات التـي تقـدمت بهـا وزارة الجـيش غامضـة 

ولـم يعـرف مـا إذا كـان لالحتجاجـات التـي تعـم الكيـان اإلسـرائيلي تـأثير  ذلك لم تتم المصادقة على الطلب".ول
  على رفض زيادة ميزانية األجهزة األمنية.

يشـار إلـى أن االحـتالل اإلسـرائيلي يخصـص مبـالغ طائلـة لصـالح األجهـزة األمنيـة والجـيش ألنـه يعتبرهـا خـط 
  واجهة التحديات المختلفة.الدفاع األول عن الكيان في م

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

  االقتصاديةاألزمة  بسبب "إسرائيل"يتوقع تبكير موعد االنتخابات في  الكنيسترئيس  .27
قــّدر رئــيس الكنيســت، رؤوفــين ريفلــين، تبكيــر موعــد االنتخابــات التشــريعية فــي إســرائيل فــي ظــل االحتجاجــات 

  االجتماعية.
يفلين لقناة الكنيست إنه يقـدر أن االنتخابـات الكنيسـت لـن تجـري فـي موعـدها المحـدد، بـل سـيتم تبكيـر وقال ر 

ألــف متظــاهر  300موعــدها فــي ظــل تصــاعد االحتجاجــات االجتماعيــة التــي وصــلت أمــس ذروتهــا بمشــاركة 
  نياهو.في تل أبيب الذين حملوا شعارات ضد حزب الليكود ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت

الحسم فـي موعـد االنتخابـات، وقـال: ال أعتقـد أننـا سنصـل  ،2012وأضاف أنه يتوقع أن يشهد العام المقبل، 
، موعد االنتخابـات الرسـمي، دون انتخابـات جديـدة، ألن السياسـة أحيانـًا تتطلـب أزمـات بهـدف 2013نوفمبر 

  .اتاحة المجال للناس للذهاب النتخابات مع مطالبهم التي يرفعونها
وأشار ريفلين إلى أنه في الوقت الحالي ال يرغب أي حزب بالتوجه لالنتخابات لكن األمور قـد تتبـدل، حسـب 

  .تعبيره
  8/8/2011، 48موقع عرب

  
  لحل مع الفلسطينيين سيوفر مبالغ مالية ضخمةا ..االقتصاديةلألزمة خطة موفاز  ":معاريف" .28

جنــة الخارجيــة واألمــن البرلمانيــة النائــب شــاؤول موفــاز ذكــرت صــحيفة معــاريف اإلســرائيلية اليــوم أن رئــيس ل
سيعرض قريبا خطة اقتصادية للخـروج مـن المـأزق االجتمـاعي فـي إسـرائيل, والـذي تسـبب بموجـة احتجاجـات 

  شعبية غير مسبوقة.
ونقلت معاريف عن موفاز قوله "إننا في حال استمرينا في المواجهة مع الفلسطينيين فإن حجم اسـتثمارتنا فـي 
المخــزن االســتراتيجي والــدفاع عــن الجبهــة الداخليــة ســيتناقص بشــكل مســتمر دون توقــف, ونحــن نتحــدث هنــا 

  مئات المليارات التي سننفقها في الخمس سنوات المقبلة".
وأضــاف "مــن الممكــن الــذهاب إلــى حــل مــع الفلســطينيين بشــكل مشــابه للســالم مــع األردن ومصــر, وحينهــا 

  مكن ان نحول هذه المبالغ لحل المشاكل االجتماعية في الدولة".سنوفر مبالغ ضخمة, ومن ثم ي
  8/8/2011، موقع عكا االخباري

 
  الشاباك يقرر وقف تأمين الفرق الرياضية في الخارج .29
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قرر جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" وقف حماية الفرق الرياضية اإلسرائيلية التي تشارك فـي مباريـات 
ارج, بـدء مـن شـهر سـبتمبر المقبـل, وقـد ولـد هـذا القـرار عاصـفة فـي األوسـاط الرياضـية دولية مختلفة فـي الخـ

  اإلسرائيلية.
وأعلن رئـيس اللجنـة األولمبيـة "أوري شـيفر" أن معالجـة أمـن المنتخـب القـومي فـي جميـع الفـروع سـيبقى بـدون 

  تغيير وينفذ حسب قرار الحكومة في هذا الموضوع.
لة "شاي شيني" بغضب قائال "إن قـرار الحكومـة والشـاباك يـدل علـى قلـة الـوعي, بينما رد رئيس اتحاد كرة الس
  هذا إن لم نقل قلة مسئولية".

وأضـــاف "إن الفـــرق الرياضـــية اإلســـرائيلية تلعـــب فـــي دول جمهورهـــا معـــادي إلســـرائيل, مثـــل تركيـــا وصـــربيا 
سـتغل كمنبـر لمتظـاهرين والبوسنة ودول أخرى, بعـض هـذه األلعـاب تحظـى بحضـور إعالمـي واسـع وأحيانـا ت

ضــد إســرائيل, وبــدون حمايــة مناســبة فــال يمكــن أن تجــري هــذه األلعــاب أصــال, لــذا ال يجــب التخلــي عــن أمــن 
  الذين يمثلون إسرائيل في الخارج".

أما رئيس نـادي تـل أبيـب "شـمعون مزراحـي" فأكـد أن هـذا القـرار غيـر واضـح, وقـال "سـنقدم التمـاس وسـنعمل 
  جراءات".من اجل تغيير هذه اإل

 8/8/2011، موقع عكا االخباري
 

  "إسرائيل"العرب قلصت فرص نشوب حرب ضد  ثورات:  هآرتس .30
أكدت صحيفة هاآرتس اإلسـرائيلية أمـس أن فـرص شـن حـرب عربيـة ضـد إسـرائيل تضـاءلت   : وكاالت األنباء

لثـورات التـي انـدلعت مـؤخرا وتساءلت الصحيفة فـي تقريـر لهـا عمـا إذا كانـت ا  . كثيرا بعد ثورات الربيع العربي
وأجابـت علـي   , وما زالت مستمرة حتي اآلن في منطقة الشرق األوسط سيكون لها تهديـد مباشـر علـي إسـرائيل

نفسها بالنفي, مشيرة إلي أن األحداث الجارية تشير إلي أنه مع انشغال الجيش في مصر بإصالح األوضـاع 
ظــاهرين ضــد األســد, فــإن هــذا يعنــي زيــادة فــرص تخلــي هــذه الداخليــة, وانشــغال الجــيش فــي ســوريا بقمــع المت

  الجيوش عن زيادة قواتها وميزانياتها بسبب الوضع الجديد, علي األقل في المدي القريب.
 8/8/2011، األهرام، القاهرة

 
  ذكي أم دعاية؟اإلسرائيلي  "تموز"صاروخ  .31

اروخ، طـرازه كـان ال يـزال آنـذاك صـ 600، أطلقت إسرائيل علـى لبنـان مـا يزيـد عـن 2006خالل حرب تموز 
  ».تموز«لغزا بالغ السرية. مؤخرا رفع الجيش اإلسرائيلي القناع عن 

ــا واألســلحة، والصــادرة عــن » غيزمــودو«، بحســب نشــرة »تمــوز« المتخصصــة فــي شــؤون صــناعة التكنولوجي
مكـان إطالقـه عـن قاتل جوي مزود بكاميرا ويطارد ضحيته وباإل«ومقرها نيويورك، هو » غاوكر ميديا«شبكة 

  ».حاملة جنود
، وهــي تســميات غالبــا مــا تكــون »ســالح ذكــي«او » ســالح آمــن«تســمية » صــاروخ تمــوز«وهكــذا تصــح علــى 

  ».بالغ الدقة«مضّلِلة حيث أن السالح غالبا ما ينتهي بقتل األبرياء، فهو سالح 
المدّرعـة. كمـا يمكـن ان يـزود  كيلـومترا، وبإمكانـه اختـراق المركبـات 25، بحسـب النشـرة، »تمـوز«ويبلغ مدى 

بــرأس حربــي مضـــاد لألشــخاص. وباإلمكـــان إطــالق هـــذا الصــاروخ مــن منّصـــتين علــى حاملـــة جنــد مدّرعـــة، 
  وبإمكان كل منّصة أن تحمل ثالثة صواريخ. كما بإمكان حاملة الجند أن تحمل صاروخا رابعا في داخلها.
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ـــة بصـــرية متطـــورة تنقـــل » تمـــوز«يســـتخدم  ـــد كـــاميرا الكتروني ـــة الجن صـــورة الهـــدف الـــى المشـــّغل داخـــل حامل
عن كثب مع وحدات المدفعية، التـي تشـغل » تموز«المدّرعة، الذي يطلقها يدويا باتجاه الهدف. ويعمل فريق 

بـــال طيـــار التـــي تجمـــع المعلومـــات حـــول األهـــداف التـــي يهاجمهـــا صـــاروخ تمـــوز » 450هيـــرميس «طـــائرات 
  الحقا.

ــ يرفــع فيهــا الصــاروخ نفســه عاليــا فــوق «ة ديفيــد سينســيوتي الطريقــة التــي ووصــف الخبيــر فــي األســلحة الجوي
مـاكرة علـى نحـو «، بأنهـا »ميدان الحرب قبل ان ينـدفع بعنـف نحـو شـخص أو شـيء او مكـان غيـر محظـوظ

د بهــا نقطــة جيــدة لرؤيــة منطقــة » «تمــوز«، موضــحا ان »بــارع يتســلق أوال الــى علــو يمــنح الكــاميرا التــي ُزوِّ
ود، ثم يتحـّرك (بـبطء) نحـو منطقـة الهـدف، وكأنـه يتـأرجح، ومـا ان يحصـل علـى تحديـد ايجـابي الهدف المنش

  ».للهدف، يتم توجيهه لضرب الهدف
 8/8/2011، السفير، بيروت

 
  أمام مكتب نتنياهو مطالبين بإنجاز صفقة التبادل يتظاهرونذوو شاليط  .32

دى فصائل المقاومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، تظاهر ذوو الجندي اإلسرائيلي األسير ل: الناصرة (فلسطين)
)، أمـــام مكتـــب رئـــيس 7/8جلعـــاد شـــاليط، إلـــى جانـــب عشـــرات النشـــطاء المتضـــامنين معهـــم، اليـــوم األحـــد (

الحكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو، مطـــالبين بإنجـــاز صـــفقة التبـــادل وضـــمان اإلفـــراج عـــن ابـــنهم األســـير منـــذ خمســـة 
  أعوام.

عن احتجاجهم واستيائهم البالغ إزاء االمتناع عن إنجاز صفقة التبادل حتـى  وأعرب المشاركون في التظاهرة،
اآلن، فيما رفعـت والـدة شـاليط الفتـة موجهـة بشـكل مباشـر لـرئيس حكـومتهم، تضـمنت نقـدًا الذعـًا لـه ولجهـود 

  اإلفراج عن ابنهم، جاء فيها "نتنياهو ال تملك الحق في قتل جلعاد".
من األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية عقب انتهاء مّدة محكوميـاتهم،  فيما نّددوا بإطالق سراح عدد

  وبينهم قيادي في حركة "حماس" في حين تواصل الفصائل الفلسطينية التحّفظ على شاليط.
 7/8/2011، قدس برس

  
  
  
  

  رصاص في مخيم حماة السوري الب سادس استشهاد فلسطيني: وكالة قدس نت .33
شـهداء الفلسـطينيين جـراء المواجهـات المسـتمرة مـع قـوات األمـن السـورية فـي مخـيم حمـاة ارتفع عدد ال: دمشق

وأوضـــحت مصـــادر طبيـــة وأمنيـــة، أن الفلســـطيني الســـادس استشـــهد فجـــر اليـــوم  شـــهداء. 6وســـط ســـوريا إلـــى 
  وأشارت المصادر إلى أن هوية الشهيد لم تعرف بعد.  االثنين برصاص قوات األمن السورية.

واجهات بين السوريين المحتجين وقـوات األمـن مـا زالـت مسـتمرة وأسـفر حتـى اللحظـة عـن سـقوط يذكر أن الم
  مئات الشهداء وآالف الجرحى.

  8/8/2011، وكالة قدس نت
  

    "استمطار الفرج"في سجون االحتالل يطلقون حملة  األسرى .34
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المية والدعاة والعلماء وحفظة دعا األسرى في سجون االحتالل االسرائيلي أبناء األمة العربية واإلس: عمان
القرآن الكريم في كل بقاع العالم إلى تفعيل مساعيهم؛ لنصرتهم ودعمهم في مواجهة َصَلف العدو 

  الصهيوني.
في ظل » استمطار الفرج«وأعلنوا في رسالة مفتوحة إطالق حملة النصرة والدعاء لألسرى تحت عنوان 

تبادل األسرى بضع مرات بعد وصولها إلى مراحل  الظروف الصعبة التي يمرون بها، وتعطل صفقة
  متقدمة، ومع اقتراب شهر الرحمة والغفران. 

وقالوا في رسالتهم ندعوكم إلى تحويل هذه الدعوة إلى نفير عام تقومون به في كل مكان ضمن حملة 
اليوم  ، ونقترح عليكم ضمن هذه الحملة أال يقل عدد استغفار كل شخص في»استمطار الفرج«سميناها 

والليلة عن ألف مرة، والدعاء والضراعة إلى اهللا والقسم عليه أن يجعل شهر رمضان شهر فرج علينا وعلى 
المسلمين، والتركيز في خطب الجمعة وفي الدروس الدعوية وعبر الفضائيات والمنابر في المساجد وفي كل 

اهللا بأن يعجِّل بالفرج، وأن يكون ذلك مكان على تفعيل قضية األسرى، بالدعاء لهم والتضرع واللجوء إلى 
  على طيلة أيام رمضان.

  8/8/2011، الدستور، عّمان
  

  أسيرا في سجن النقب بالتسمم 40إصابة  .35
 40أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها أمس، بأن : يوسف الشايب -رام اهللا

الصحراوي، بسبب تناولهم لبنا فاسدا ومنتهي الصالحية، أسيرا أصيبوا بحالة تسمم غذائي في سجن النقب 
  وقد نقل األسرى المصابون إلى عيادات السجن بعد تعرضهم لإلسهال والتقيؤ.

وحمل األسير أمجد أبو لطيفة المسؤولية إلدارة السجن التي تبيع مواد غذائية فاسدة لألسرى، وألنها مسؤولة 
  عن حياة وصحة األسرى.

عوا شكوى رسمية ضد إدارة السجن، خاصة أنها المرة الثانية خالل شهرين التي يصاب بها وقال: األسرى رف
  األسرى بتسمم في سجن النقب.

  
  
  
  

وحّمل وزير األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، إدارة السجن المسؤولية عن صحة وحياة األسرى، 
تريات والمواد الغذائية التي تباع لألسرى في في ظل اإلهمال الصحي المتعمد وعدم وجود رقابة على المش

  السجن، مطالبا بتدخل الصليب األحمر الدولي والتحقيق في هذه األوضاع المتردية التي يعيشها األسرى.
  8/8/2011، الغد، عّمان

  
  يضيق الخناق على األسيرات في رمضان االحتالل .36

وق اإلنسان، أمس، أن إدارة مصلحة السجون أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحق: يوسف الشايب -رام اهللا
اإلسرائيلية أقرت عددا من الخطوات التي من شأنها التضييق على األسيرات الفلسطينيات خالل شهر 

وأشارت األسيرة قاهرة السعدي لمحامي التضامن الدولي إلى أن إدارة سجن هشارون رفضت جميع  رمضان.
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يرات عشية شهر رمضان، منوهًة إلى وجود تشديد غير مسبوق الطلبات والحاجيات التي تقدمت بها األس
  على األسيرات بدون أي مراعاة لخصوصية الشهر الفضيل. 

  8/8/2011، الغد، عّمان
  

  / سبتمبرشهر أيلولفي  ستسّلم شقق الرزمة األولى في مخيم نهر الباردمصادر في األنروا:  .37
والمراوحة استغرقت أشهرًا عدة، كشفت مصادر مطلعة  بعد فترات من التأخير :عبد الكافي الصمد - البارد

 423جميع شقق الرزمة األولى في مخيم نهر البارد، البالغ عددها نحو «أن » األخبار«في وكالة األونروا لـ
  ».شقة، ستسّلم إلى أصحابها في مدة زمنية لن تتجاوز نهاية شهر أيلول المقبل

دى عائالت تمّني نفسها بالعودة إلى منازلها الجديدة، في خطوة وٕاذ رفعت هذه الوعود من منسوب التفاؤل ل
من شأنها أن تنهي المعاناة اإلنسانية واالجتماعية لمئات العائالت التي تقيم أغلبيتها في مخيم البداوي 
المجاور وفي أماكن أخرى وال تزال تنتظر منذ أكثر من أربع سنوات عودتها من حيث نزحت، فإن قلقًا 

عائالت المعنية بالعودة من أن يتكرر معها ما حصل في المرحلة األولى من عودة أهالي نهر يساور ال
عائالت بتسلم مفاتيح شققها الجديدة تمهيدًا  108نيسان الماضي، عندما ُوعدت  19البارد إلى مخيمهم في 

  الجمر.عائلة فقط بما كانت تنتظره على أحّر من  40للعودة، فكانت النتيجة يومها أن حظيت 
  8/8/2011، االخبار، بيروت

  
  األولى لحصر أضرار جدار الفصل في قلقيلية المرحلةبدء  .38

قلقيلية: بدأت، أمس المرحلة األولى لعملية التحضير لتسجيل األضرار الناشئة عن إقامة جدار الضم 
  والتوسع في مبنى الجباية التابع لبلدية قلقيلية.

حكمة الهاي التي تقوم بمتابعتها هيئة األمم المتحدة، والمتمثلة في ويأتي ذلك طبقًا لما جاء في فتوى م
توعية المواطنين حول األضرار الناجمة عن الجدار وجمع الوثائق المطلوبة، وذلك في مبنى الجباية التابع 

  لبلدية قلقيلية.
ن األمم المتحدة، وستبدأ المرحلة الثانية الخاصة بالتسجيل لألضرار في وقت الحق، حيث سيقوم بها وفد م

  الذي سيعمل على تعبئة االستمارات وتوثيقها.
ودعا رئيس بلدية قلقيلية سمير دوابشة المواطنين من المدينة المتضررين من بناء جدار الضم والتوسع إلى 
 "التسجيل في هذا السجل، العتباره توثيقا لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا، وخطوة أولى نحو تنفيذ

  فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية هذا الجدار".
  8/8/2011، األيام، رام اهللا

  
  : انقطاع الكهرباء حّول حياة الغزيين إلى جحيمالضميرمؤسسة  .39

قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خليل أبو شمالة إن االنقطاع الطويل للتيار الكهربائي : رام اهللا
  مواطنين إلى جحيم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.في قطاع غزة حّول حياة ال

وأعرب أبو شمالة في تصريح لـ'راية نيوز' عن اعتقاده بأن القائمين على الكهرباء سواء كانت الشركة أو 
  المحطة أو الوزارة المختصة غير واضحين مع المواطنين في تفسير هذا الخلل.
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ل إلى حد االتهام بأن السبب ذاتي وغير موضوعي'، وكشف الناشط الحقوقي عن وجود 'أقاويل مختلفة تص
متسائال: 'كيف نفسر الحجم الهائل من السوالر الذي يدخل القطاع عبر األنفاق، ثم نستمع إلى نقص في 

  المحطة ال يساعد على استمرار العمل واستمرار التيار الكهربائي'.
وبعيدا عن التبريرات التي ال تغني وال تسمن وطالب بعالج مشكلة الكهرباء بعيدا عن أي إشكالية سياسية، 

من جوع، باعتبار أن 'المواطن بحاجة إلى من يعينه على الحياة الصعبة في غزة، وليس بحاجة لالستماع 
  إلى مبررات ال تقنع األطفال من السكان'.

  7/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  توزع آالف الطرود الغذائية على فقراء غزة خيريةمؤسسات  .40
اطلقت مؤسسات خيرية رسمية واهلية محلية وعربية مبادرات استهدفت مد يد العون : حامد جاد - غزة 

لالسر المحتاجة في قطاع غزة، ما سهل مضي االسبوع االول من شهر الصوم على هذه االسر التي تلقت 
  رود الغذائية.   معونات متنوعة شملت عشرات من آالف الط

فقد أطلقت جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية الكويتية وجمعية فارس العرب من امارة دبي وهيئة االعمال 
االماراتية وجمعية قطر الخيرية وجمعية االغاثة االسالمية والهيئة الخيرية الهاشمية االردنية، مبادرات 

  في شهر رمضان على االسر الغزية المحتاجة. وحمالت شملت توزيع عشرات آالف من الطرود الغذائية
  8/8/2011، الغد، عّمان

  
  قوات االحتالل على مهرجان لتكريم األسرى في بيت أمر ءخالل اعتدا تواعتقاال اتإصاب .41

آخرون، وذلك خالل  5مواطنين، واعتقل  7الخليل: أصيب في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فجر أمس، 
  مهرجان لتكريم األسرى نظم في أحد المتنزهات بالبلدة.اعتداء قوات االحتالل على 

وقالت مصادر لجنة مقاومة اإلستيطان في بيت أمر، أمس، "إن مهاجمة قوات االحتالل للمهرجان 
والمواطنين الذين تواجدوا في محيط المتنزه بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع، أدى إلى 

 24المطاطية، حيث عولجوا ميدانيا، فيما أصيب المواطن كفاح احمد أبو عياش ( فتية باألعيرة 6إصابة 
  عاما) بكسر في إحدى قدميه جراء االعتداء عليه بالضرب من قبل الجنود.

جدد المستوطنون وجنود االحتالل ، خالل اليومين الماضيين، اعتداءاتهم على المواطنين المقيمين على و 
صلين" الواصلة ما بين مستوطنة "كريات أربع" والحرم اإلبراهيمي شرق الخليل، امتداد ما تسمى "طريق الم

  السيما في "واد الحصين" القريب من المستوطنه و"حارة جابر".
  8/8/2011، األيام، رام اهللا

  
    دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية  122زرع أعالم  .42

علنت اعترافها بالدولة الفلسطينية قبيل توجه دولة أ 122زرع عمال فلسطينيون، أمس، أعالم : (ا .ف .ب)
أيلول المقبل للمطالبة بانضمام دولة فلسطين إليها. وغرس  القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة في سبتمر/

العمال هذه األعالم في ساحة محاذية تمامًا لمقر الرئاسة الفلسطينية ولضريح الرئيس الفلسطيني الراحل 
آالف طفل بعد بضعة أيام في مهرجان ختامي لمخيمات صيفية،  3000سيشارك نحو ياسر عرفات، حيث 

  يتضمن االحتفال بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
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  8/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  السوريالنظام  تظاهرة في الناصرة احتجاجا على استمرار ما وصفوه بمجازر .43
وسط مدينة  48من الناشطين والشباب والمثقفين داخل أراضي  الناصرة ـ زهير أندراوس: تظاهر العشرات

الناصرة أمس احتجاجا على استمرار ما وصفوه بمجازر نظام بشار األسد بحق السوريين مؤكدين أن قاتل 
  شعبه فاقد شرعيته حتى لو كان أسدا.

رة المروعة وهتف المتظاهرون ضد انتهاك حقوق الشعب السوري والصمت العربي والدولي على المجز 
أيضا. كما أكدوا في شعاراتهم على موقف المعارضة  48وانتقدوا صمت بعض األحزاب العربية في أراضي 

السورية الوطنية الرافضة للتقسيمات الطائفية وللتدّخل األجنبي معا، مشددين على أن سالمة وحرية وكرامة 
  الشعب السوري هو ما يقف نصب أعينهم في موقفهم ونشاطهم.

  8/8/2011، دس العربي، لندنالق
  

  خفيفة تضرب األراضي الفلسطينية أرضيةهزة  .44
ضربت هزة أرضية خفيفة صباح اليوم األحد، األرض الفلسطينية، مركزها الساحل الفلسطيني، : نابلس

  وشعر بها معظم السكان.
الهزة كان الساحل وقال مدير مركز علوم األرض وهندسة الزاللزل في جامعة النجاح جالل الدبيك إن مركز 

على  4.5، بقوة 34.6، وخط عرض 32.4الفلسطيني في المنطقة الممتدة بين نتانيا وحيفا، على خط طول 
  درجات. 5مقياس رختر، وصنفها بالخفيفة ألنها لم تتعد 

كم، أي أنها قريبة من سطح األرض، لذلك شعر بها  15وأشار الدبيك إلى أن الهزة كانت بعمق أقل من 
لمواطنين رغم أنها ضعيفة، ومثل هذه الهزات ال تحدث أضرارا بالمباني والمنشآت، بل يقتصر أثرها معظم ا

  على شعور المواطنين بها.
وأكد أنه ال يوجد هناك مؤشر علمي إذا ما كان سيعقب هذه الهزة الخفيفة أية هزات قوية، وهذا يبقى من 

  باب االحتماالت.
  7/8/2011، ينية (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

  
  تطمينات إسرائيلية بزيادة أعداد المركبات الواردة إلى قطاع غزة .45

كشف إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي السيارات في محافظات غزة النقاب عن  حامد جاد:
إلنهاء  تطمينات إسرائيلية بشأن زيادة عدد المركبات التي يسمح الجانب اإلسرائيلي بدخولها غزة، تمهيداً 

  أزمة المركبات المحتجزة في الموانئ اإلسرائيلية ولدى التجار في محافظات الضفة.
وأشار النخالة في حديث لـ"األيام" إلى أنه التقى األسبوع الماضي مسؤولة المواصالت في معبر بيت حانون 

مركبة) يتم بحثها  160( "إيرز" وأبلغته بأن مشكلة محدودية عدد المركبات المسموح بدخولها شهريًا القطاع
  من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة اإلسرائيلية.

  8/8/2011، األيام، رام اهللا
  

  غزة تزدان بأول فندق خمسة نجوم يحمل اسم "المشتل": اإلندبندنت .46
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نشرت صحيفة اإلندبندنت أون صنداي موضوعا عن الوضع السياحي في قطاع غزة تحت عنوان "أول 
  ."نجوم في غزة مزود بكل شيء سوى أن ال أحد يرغب في اإلقامة فيه فندق خمسة

تقول الصحيفة إن غزة تزدان بأول فندق خمسة نجوم يحمل اسم "المشتل" ويطل على شواطئ رملية بيضاء 
  والبحر األبيض المتوسط المتأللة مياهه لكن ما ينقصه هو الضيوف.

  غرفة تظل فارغة رغم سعتها وٕاطاللها على البحر. 222وتالحظ الصحيفة أن غرف الفندق البالغ عددها 
  7/8/2011، هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)

  
  

  معاق بالبلدة القديمة بنابلس 200دراسة:  .47
أظهرت دراسة أعدها برنامج التأهيل المجتمعي بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وجود ما يزيد : نابلس
ديمة بنابلس، حيث يتركز عدد كبير من ذوي اإلعاقة في الفئة العمرية الواقعة معاق في البلدة الق 200عن 
  %.36.6سنة، بنسبة بلغت  45-19بين 

% من أرباب 29.2وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الدخل ألسر ذوي اإلعاقة متدنية إلى حد كبير، حيث أن 
ن هذه األسر ممن يقطنون في بيوت % م60األسر التي لديها طفل من ذوي اإلعاقة، ال يعمل، وأكثر من 

  مستأجرة.
بيت أن نحو ربع أرباب األسر في البلدة القديمة عاطلون عن العمل  800وبينت الدراسة التي أجريت على 

%، علمًا أن مستوى 56.6، في حين أن نسبة األسر التي لديها معيل واحد تجاوزت النصف، وبلغت  
  % من السكان.51.5شيكل، وبلغت نسبته  1000هو، أقل من  الدخل األكثر ترددًا بين سكان البلدة

  7/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
  
  

   
  نتائج الثانوية في سورية بشمال مدينة حلب يحقق المركز االول  مخيم حندراتمن  فلسطينيطالب  .48

ينيين والواقع شمال دمشق: حقق الطالب الفلسطيني باسم غسان إدريس من مخيم حندرات لالجئين الفلسط
، 2010/2011الفرع العلمي في سورية دورة  مدينة حلب السورية مرتبة التفوق في الشهادة الثانوية العامة/

  ) دون جبر للعالمة.290/290إذ حقق النتيجة الكاملة (
درات وقد اتصل وزير التربية السوري الدكتور صالح الراشد بأسرة الطالب الفلسطيني المقيمة في مخيم حن

قرب مدينة حلب، قبل يومين من إعالن النتائج العامة للشهادة الثانوية، ناقًال إليها تهنئة وزارة التربية في 
  الفرع العلمي. سوريا على الفوز المميز البنهم في الشهادة الثانوية العامة/

  8/8/2011موقع فراس برس، 
  

  ف بالدولة دون الالجئين والقدسأبلغ عباس مخاوفه من اعترا الثانياهللا  عبد"الحياة":  .49
مع الرئيس الفلسطيني محمود  ، خالل لقائهمسأعبداهللا الثاني  العاهل األردنيأكد : نبيل غيشان -عمان 

يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها «اإلسرائيلي  -عباس أن حل الصراع الفلسطيني 
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م العادل والشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وينهي حالة وصوًال إلى السال» قضيتا الالجئين والقدس
  التوتر في المنطقة.

ولفت إلى أن استمرار إسرائيل في سياساتها االستيطانية يقوض مساعي السالم وال يساعد على بناء الثقة 
  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

امعة العربية الداعم للتوجه الفلسطيني إلى األردن يؤيد موقف الج«إن » الحياة«وقالت مصادر أردنية ل 
تحدة طلبًا لالعتراف بدولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران شرط أخذ القضايا الثالث الرئيسة ماألمم ال

».بالحسبان، وهي الالجئون والقدس والحدود  
8/8/2011، الحياة، لندن  

  
  يحارب األردن المعايطة: تجنييد "الالجئين" بالقوات المسلحة سيوجد جيش .50

أعلن اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة تجميد عضويته في الهيئة االستشارية واللجنة : المستقبل العربي
وأرجع المعايطة قراره إلى تردد اللجنة الوطنية للمتقاعدين بإتخاذ  الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين.

  مخيمات الفلسطينية في القوات المسلحة األردنية.موقف حازم إزاء تجنيد مائة شخص من أبناء ال
واتهم المعايطة في بيان صادر عنه اليوم (األحد) مجلس النواب المزور على حد وصفه, بالعمل على "بيع 
للوطن وتمليك اراضيه وفتح باب التجنيس لمن هب ودب كوطن بديل معلن دون خجل", حتى وصل األمر 

عهدة االمم المتحده كالجئين مؤقتين", مشيرًا إلى أن تبعات هذا القرار  الى فتح باب التجنيد لمن هم في
ستعمل على " ايجاد جيش يحارب الوطن والشعب ال يدافع عنه (.......),  وسيتبع هذا القرار الخطير جدا 

  مطالبات بالتغلغل في االجهزه االمنيه واضعافها لصالح اجندة محدده".
 7/8/2011، المستقبل العربي

  
  يوما 12مواطن أردني تمدد حجز  إسرائيليةحكمة م .51

يوما،  12أمس، حجز المواطن األردني حمزة الدباس إلى  إسرائيليةمددت محكمة  :تغريد الرشق -عمان 
بحسب ما أفاد به المحامي رائد المحاميد، الموكل بالقضية ل"الغد"، كما تم رفع قرار المنع عنه، ما سمح 

  أمس، وكذلك بالجلوس والتحدث معه ألول مرة منذ اعتقاله قبل حوالي شهر. للمحامي بحضور الجلسة يوم
واشار المحامي المحاميد، إلى أنه تم التحقيق مع الدباس من قبل السلطات االسرائيلية على خلفية شبهات 
بعدة تهم، منها "عضوية في حركة حماس" و"التآمر من أجل تشكيل خلية عسكرية" و"التآمر لتجنيد شباب 
من الضفة الغربية للخلية العسكرية ذاتها"، علما أن هذه الخلية تعد تحضيرا استباقيا " في حال شنت 

  اسرائيل حربا على غزة .. إذ سيكون هدفها ضرب أهداف اسرائيلية في الضفة الغربية".
ائب البريطاني وأكد أن التهمة الرئيسية "مشاركته في نقل مساعدات خالل رحلة شريان الحياة السابقة مع الن

السابق جورج جاالوي"، وهي التهم التي أنكرها المحامي أمس، في سياق دفاعه عن الدباس، والتي سيستمر 
  يوما. 12في إنكارها، في الجلسة القادمة بعد 

  محمد الدباس الوالد ل"الغد" أن حمزة ال ينتمي الى أي حزب، وليست له نشاطات سياسية. أكدبدوره 
8/8/2011، الغد، عّمان  

   
  طوال األشهر الماضية لم يشارك بها الفلسطينيون االعتصاممواسم األردن:  في" حق العودة" .52
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بسام البدارين: الظهور الرمزي لحراك اإلعتصامات الشبابية األردنية في بعض المناطق المحسوبة  -عمان 
يشمل أيضا تجمعات  على الكثافة السكانية يستهدف بوضوح اإليحاء بان الحراك الشعبي في الشارع

األردنيين من أصل فلسطيني أمال في تحريك األغلبيية الصامتة من هذا الطراز وتوسيع دائرة الحراك 
  اإلعتصامي على هذا األساس.

ويرى محمد الهيجاوي وهو نشط سياسي في لجان حق العودة بأن مواسم الحراك واإلعتصامات طوال 
فلسطينيون على أرض الواقع وتقتصر على مناطق المحافظات وأبناء األشهر الستة الماضية لم يشارك بها ال

العشائر والقبائل.. رغم ذلك قالت السلطات الحكومية في شهر شباط (فبراير) الماضي لألردنيين بأن 
  فلسطينيين يحتلون دوار الداخلية.

الوطنية وخاف  وقال هيجاوي: الغريب أن هذه الكذبة إنطلت على البسطاء من الناس وتضررت الوحدة
  ال تمت للواقع بصلة. كذبةالجميع رغم أنها 

8/8/2011، القدس العربي، لندن  
  

  تعمل في لبنان  "إسرائيل"ـشركة داعمة ل .53
والمسجلتين على الئحة  الداعمة ل"إسرائيل" "الستوم" و"فيوليا الفرنسية الدولية" شركة: تقوم عالء العلي

"نتيجة ألعمالهم القذرة في  2005حب االستثمارات منها" منذ عام سرائيل وسإ"الحملة العالمية لمقاطعة 
خط التراموي الذي سيربط القدس بإعداد مشروع  خدمة االحتالل في مناطق مختلفة من فلسطين"

وأنشأ  1955حزيران  23في  "سرائيل"إقانون مقاطعة  سن. وال يزال يوجد في لبنان، الذي بالمستوطنات
 ،1963الصادر عام  10228وزارة االقتصاد والتجارة وفقًا للمرسوم الجمهوري الرقم مكتبًا خاصًا بذلك في 

  .لشركة "فيوليا" اً فرع
الالفت وأنت تتصفح موقع شركة فيوليا اإللكتروني في لبنان غياب اي معلومات حول مشاريعها المنفذة او 

  ئيلي".حيث لن تجد اي رابط مع شركة فيوليا في فرعها "اإلسرا ،قيد التنفيذ
8/8/2011، خبار، بيروتاأل  

  
  

  اإلسالمي تدين االستيطان بالقدس التعاونمنظمة  .54
، بشدة قرار الحكومة اإلسرائيلية 7/8دان أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين أوغلو، األحد 

القرار  أنوحدة استيطانية جديدة في شرقي القدس المحتلة. واعتبر أوغلو في تصريح صحافي  930ببناء 
وأوضح أن هذا االستيطان يهدف  للقانون الدولي واإلنساني والتفاقية جنيف الرابعة. صارخاً  اإلسرائيلي خرقاً 

إلى خلق وقائع على األرض من خالل تغيير التركيبة الديموغرافية في األراضي الفلسطينية المحتلة وعزل 
من قبل المجتمع الدولي. ودعا  حاسماً  موقفاً الذي يستدعي  األمرمدينة القدس عن محيطها الفلسطيني 

بوقف كافة أشكال االستيطان والعدوان على الشعب  "إسرائيل"أوغلو مجلس األمن الدولي إلى إلزام 
  الفلسطيني وممتلكاته.

  7/8/2011موقع فلسطين أون الين، 
 

  للمشاركة في مؤتمر دعم االنتفاضة الفلسطينية وقطر مصر تدعوإيران  .55
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القاهرة في زيارة رسمية رئيس لجنة األمن القومي والعالقات الخارجية  إلى: يصل اليوم .)أ.ش.أ( –طهران 
 اإليرانيبصفته المبعوث الخاص لرئيس البرلمان  ،اإليراني عالء الدين بروجردي اإلسالمي الشورىبمجلس 

ردي كبار الشخصيات بروج يدعو أنانه من المقرر  اإليرانيةفارس  أنباءعلي الريجاني. وذكرت وكالة 
المؤتمر من المزمع  أنالمصرية للمشاركة في المؤتمر القادم لدعم االنتفاضة الفلسطينية. وأضافت الوكالة 

أكتوبر القادم. ومن المقرر أن يلتقي بروجردي تشرين األول/ والثاني من شهر  األولعقده في طهران يومي 
  نبيل العربي. .العام للجامعة العربية د األمين
لنظيره القطري  اإليرانيالدوحة يوم السبت لتسليم دعوة من رئيس البرلمان  إلىأن بروجردي توجه  ىيشار إل

  محمد بن مبارك الخليفي لحضور المؤتمر.
  8/8/2011األهرام، القاهرة، 

  
  يسخرون عبر فيسبوك من تظاهرات اإلسرائيليين المصريون .56

الحديث عن التظاهرات التي تشهدها مدن فلسطين المحتلة، لم يفوت على الشباب المصري، فرصة  :القاهرة
من قبل المستوطنين اإلسرائيليين هناك، والذين يطالبون بتحسين مستوى معيشتهم، منتقدين ارتفاع كلف 

 25واعتبر شبان مصريون، ينشطون على موقع فيسبوك، أن اإلسرائيليون يحاولون تقليد ثورة  الحياة هناك.
وتهكم هؤالء على  هي "ثورة شعب مش في بلده". "إسرائيل"على أن التظاهرات في  واشدد. و يةمصر اليناير 

المسيرات اإلسرائيلية، مستحضرين الفعاليات والشعارات التي كان المصريون يقومون بها خالل فترة 
  اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة.

  7/8/2011قدس برس، 
  

  ائيلية غير قانونيةالمستوطنات اإلسر  جميع: "أوتشا" .57
قـــال تقريـــر لمكتـــب األمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة  :وفـــا– القـــاهرة

'أوتشا'، اليوم السبت، إن جميع المستوطنات اإلسرائيلية تعتبر غير قانونيـة بموجـب القـانون اإلنسـاني الـدولي 
ــــود بغــــض النظــــر عــــن وضــــعها التخطيطــــي فضــــال عــــن أن ا لمســــتوطنات أحــــد العوامــــل الرئيســــية وراء القي

المفروضـــة علـــى الوصـــول وانعـــدام األمـــن وتهجيـــر الفلســـطينيين فـــي الضـــفة الغربيـــة، مـــا يقـــوض الظـــروف 
  المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ت اإلسرائيلية بتفكيـك البـؤرة وأشار التقرير إلى قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية الذي صدر مؤخرا بإلزام السلطا
عائلـة  50، موضحا أن نحو 2012االستيطانية 'ميجرون' في محافظة رام اهللا في موعد أقصاه آذار/ مارس 
  يعيشون في هذه البؤرة االستيطانية التي تعد األكبر في الضفة الغربية.

ن علـــى الممتلكـــات الزراعيـــة وقـــال التقريـــر: إن الفتـــرة الســـابق ذكرهـــا شـــهدت اســـتمرار اعتـــداءات المســـتوطني
الفلســـطينية حيـــث أشـــعل مســـتوطنون إســـرائيليون النيـــران فـــي أراض زراعيـــة تعـــود لقريـــة 'ترمســـعيا' بــــرام اهللا 

شـــجرة زيتـــون ولـــوز، وهـــاجم  400و'بـــورين' و'عورتـــا' و'جـــالود ' فـــي محافظـــة نـــابلس، مـــا أدى إلـــي تـــدمير 
  اولتها إخماد النيران.مستوطنون إسرائيليون وحدة إطفاء في بورين أثناء مح

وأشار إلى أن مستوطنين إسرائيليون اقتلعوا أو أحرقوا أو دمروا بطريقة أخرى ما يقرب من أربعة آالف شجرة 
 تعود للفلسطينيين منذ بداية هذا العام.

  6/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
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  مرار دعم السلطة الفلسطينيةالمبعوث الياباني يزور رام اهللا ويؤكد على است .58

، خالل لقائه رئيس حكومة رام اهللا سـالم رام اهللا: شدد المبعوث الياباني الخاص بالشرق األوسط يوتاكا ايمورا
على موقف اليابان على ضرورة التزام إسرائيل بقـرارات الشـرعية  فياض، في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية،

وأكــد التــزام اليابــان باســتمرار الــدعم  لي، والــذي يشــكل أســاس الســالم فــي المنطقــة.الدوليــة وقواعــد القــانون الــدو 
  الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في مجال بناء القدرات وبناء مؤسسات الدولة.
  8/8/2011، األيام، رام اهللا

  
  كوبا: ندعم الحق الفلسطيني في الدولة المستقلة خارجيةوزير  .59

شـــدد وزيـــر الخارجيـــة الكـــوبي برونـــو رودريجيـــز، علـــى دعـــم كوبـــا الكامـــل للدولـــة الفلســـطينية : وفـــا– هافانـــا
تـــأتي  ولنضـــالها التـــاريخي وحقهـــا غيـــر القابـــل للتصـــرف فـــي تقريـــر مصـــيرها وبســـط ســـيادتها كدولـــة مســـتقلة.

ة السـبت، علـى تصريحات وزير الخارجية الكوبي حسبما أفادت وكالة أنباء برنسا التينا الكوبية الليلـة الماضـي
أكــد رودريجيــز و  هــامش لقــاء أجــراه مــع وزيــر الشــؤون الخارجيــة ريــاض المــالكي بمقــر وزارة الخارجيــة الكوبيــة.

عاصـمتها القـدس الشـرقية خــالل التصـويت فـي الجلســة  1967دعـم بـالده إلقامـة دولــة فلسـطينية علـى حــدود 
  العامة القادمة لألمم المتحدة.

  7/8/2011، فلسطينية (وفا)وكالة األنباء والمعلومات ال
  

  مليونا طفل جائع في شرق أفريقيا  .60
البريطانية إن مليوني طفل تحت الخامسة يواجهون اآلن ” ذي إندبندنت أون صنداي“قالت صحيفة : وكاالت

خطر الموت جوعا في شرقي أفريقيا، وأشارت إلى المخاطر التي تواجه الالجئين منهم إلى مخيمات وسط 
ومتفاقمة. كما أشارت إلى ما وصفته بازدحام المخيمات التي لجأ إليها الجياع، وٕالى انتشار مأساة متزايدة 

  الجريمة فيها، ودور المسلحين في منع وصول المساعدات الغذائية إليهم رغم تزايد أعدادهم. 
  8/8/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  ؟معادلة ردع أم مقّدمة لحرب استنزاف اقتصادية "الحديديةالقبة " .61

تبدو الصورة قاتمة لدى الدوائر االستخباراتية اإلسـرائيلية هـذه األيـام. يروجـون مـن جهـة لصـاروخ : علي دربج
الـــذكي ويعتبرونـــه فاتحـــة فـــي منظومـــة الصـــواريخ، ومـــن جهـــة ثانيـــة، يحســـبون ألـــف حســـاب لمشـــهد » تمـــوز«

ـــًا ســـماء إســـرائيل فـــي ـــتهم، حيـــث تعبـــر مئـــات الصـــواريخ يومي ـــة. مـــن  متخيـــل ال يغـــادر مخيل أيـــة حـــرب مقبل
» حمــاس«حركــة » قّســام«إيــران، ومــن » شــهاب«حتــى » حــزب اهللا«منظومــة » زلــزال«و» رعــد«و» كاتيوشــا«

دمشــق، أنــواع متعــددة، لكــن الوجهــة واحــدة إال وهــي األهــداف العســكرية مــن قواعــد ومطــارات » ســكود«إلــى 
  ومراكز حيوية واستراتيجية في الجليل والنقب وتل أبيب.

األولـى فـي تـاريخ الدولـة العبريـة التـي تقـف فيهـا إسـرائيل عـاجزة عـن الـدفاع عـن مسـتوطنيها بعـدما هي المـرة 
، هشاشة جبهتها الداخلية وجّردتهـا مـن الحصـانة األمنيـة التـي طالمـا تغنـت بهـا، »حرب لبنان الثانية«كشفت 

الجنــدي اإلســرائيلي فــي «لــة: فاضــطرت مجبــرة الــى تبــديل العقيــدة القتاليــة القديمــة لجيشــها المرتكــزة علــى مقو 
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فلــم يعــد ذلــك الجنــدي يحمــي » ميــدان الحــرب يقاتــل، والفــالح (المســتوطن) يحــرث األرض بســالم واطمئنــان
  الفالح بل أن كليهما أصبحا يبحثان عما يقيهما خطر استهداف الصواريخ حيثما كانا.

التزايــد مــن حتميــة انتقــال ســاحة الحــرب  القناعــة الســائدة فــي المحافــل األمنيــة والعســكرية اإلســرائيلية آخــذة فــي
نظـرا لمـا يشـكله هـذا االسـتهداف » قبب حديدية«المقبلة إلى عمق الجبهة الداخلية، مهما اتخذ من إجراءات و

فــي تطبيــق المفهــوم » حــزب اهللا«مــن حــرب اســتنزاف مؤذيــة إلســرائيل علــى كــل األصــعدة، فــي ضــوء نجــاح 
ة هـــي الحلقـــة المكشـــوفة واألضـــعف فـــي إســـرائيل، ومـــن هنـــا فـــإن القتـــالي القـــائم علـــى فرضـــية أن هـــذه الجبهـــ

  زعزعتها أو كسرها من شأنه أن يقلب الموازين على الرغم من تفـوق تل أبيب عسكريًا وتقنيًا.
مــا تــزال تــداعيات حــرب لبنــان الثانيــة، ماثلــة فــي الوجــدان اإلســرائيلي، وهــو مــا لّخصــه الكاتــب اإلســرائيلي فــي 

الشعور الصعب الذي خلفته الحرب هو أنه ال توجد دولة. ال يوجـد مـن «بيط قائًال آري ش» هآرتس«صحيفة 
ُيدبر أمور مـدن األشـباح فـي الشـمال وال يوجـد مـن يعـالج شـؤون الهـاربين مـن الشـمال. وال يوجـد تكافـل يـربط 

  ».الشمال بالجنوب والمركز
عدة من الخبراء لدراسة مـا يتعلـق  بتحصين هذه الجبهة وخصصت فرقاً » مسكونة«باتت إسرائيل بعد الحرب 

يومـًا  33الـذي أطلـق طيلـة » حـزب اهللا«بها، خصوصًا معادلة حرب الصواريخ التي أثبتـت نجاحهـا مـن قبـل 
صاروخ من أنـواع وعيـارات مختلفـة، عجـزت إسـرائيل عـن مواجهتهـا بـالرغم  4000دون انقطاع ما يزيد على 

  والجيش االسرائيلي.» حزب اهللا«من من الهوة الهائلة بين القدرات التقنية لكل 
هذا الفشل الذريع شكل حافزًا للمؤسسة األمنية اإلسرائيلية لتطوير شبكة دفاعية فعالة لحماية هذه الجبهـة مـن 
الهجمــات الصــاروخية القصــيرة المــدى والقــذائف المدفعيــة، فوقــع االختيــار مــن قبــل وزيــر الــدفاع االســرائيلي 

كحـل دفـاعي إلبعـاد خطـر الصـــواريخ » القبة الحديديـة«على منظومة  2007م السابق عمير بيريتس في العا
او » العصـا السـحرية«القصيرة المدى، حيث تم البدء بتنفيذها ضـمن مشـروع متكامـل يشـمل ايضـًا منظـومتي 

  للصواريخ البعيدة.» السهم«او » حيتس«للصواريخ المتوسطة، و» مقالع داوود«
  من ثالثة اقسام: جهاز رادار + نظام تعقب + بطارية صواريخ.» ةالقبة الحديدي«تتألف منظومة 

يقــوم برصــد الصــواريخ القصــيرة المــدى عنــد إطالقهــا مــن جنــوب » روز«القســم األول: الــرادار هــو مــن طــراز 
  لبنان او قطاع غزة وتحديد مداها واتجاهها بعد إطالقها بثوان عدة.

  توجيه الصواريخ التابعة للمنظومة بعد إطالقها في الجو.القسم الثاني: نظام تعقب وٕادارة نيران مهمته 
» تــامير«صــاروخًا مــن طــراز  20القســم الثالــث: تحتــوي بطاريــة الصــواريخ علــى عــدد مــن المقــذوفات تحمــل 

  مهمتها اعتراض الصواريخ القصيرة المدى.
بها والتـي قامـت بتصـنيعه تعتبر آلية عمل هذه المنظومة بسيطة نوعا ما، وأهم ما يميزها هو الرادار المحلق 

اإلســرائيلية التابعــة للصــناعات الجويــة. فهــذا الــرادار المتفــوق يســتطيع خــالل أجــزاء مــن الثانيــة، » التــا«شــركة 
، كما يقـوم »كشف وحساب مسارات أي صواريخ يتم إطالقها تجاهه«بحسب المصادر العسكرية اإلسرائيلية، 

الي تشـــغيل صــفارات اإلنــذار فـــي المنطقــة التــي يتوقـــع أن بحســاب نقطــة ســقوط الصـــواريخ المقترحــة، وبالتــ«
  ».تسقط فيها

بعــد هــذا الرصــد، تقــوم منظومــة الــرادار بإرســال معلوماتهــا الخاصــة بالصــواريخ التــي تــم التقاطهــا إلــى وحــدة 
 القيــادة والســيطرة، التــي تقــوم بــدورها بتغذيــة الصــواريخ المضــادة بهــذه المعلومــات، وبعــد إتمــام عمليــة التزويــد

هذه، تنطلق الصـواريخ مباشـرة، العتـراض الصـواريخ القصـيرة المـدى المتجهـة إلـى إسـرائيل، معتمـدة فـي ذلـك 
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على المعلومات التي زودهـا بهـا الـرادار. وعنـد اقتـراب الصـواريخ االعتراضـية التابعـة للمنظومـة مـن صـواريخ 
  تفجيرها.القصيرة المدى تقوم باإلقفال عليها حراريًا و » حماس«أو » حزب اهللا«

ويعكف الخبراء العسكريون على إدخال تطويرات إضافية على المنظومة، بالعمل علـى جعـل رادار المنظومـة 
قادرًا على تزويد بطاريـات المدفعيـة اإلسـرائيلية، بإحـداثيات عـن نقطـة انطـالق الصـواريخ لقصـفها ومهاجمتهـا 

  وتدمير منصاتها في األماكن التي تتواجد فيها.
لألنظمــة » رفائيــل«ماليــين دوالر، وهــي مــن إنتــاج شــركة  210ة تطــوير المنظومــة مــا يقــارب وقــد بلغــت كلفــ

  الختبارات وتجارب عدة. 2007الدفاعية المتطورة، وتخضع منذ العام 
بعـد إعـالن إسـرائيل رسـميًا عـن نجـاح التجـارب األخيـرة  2010دخلت المنظومة الخدمة الفعليـة فـي منتصـف 

  شر بطارية في مدينتي اشكنون وبئر السبع.التي أجريت عليها، وتم ن
ويقول اإلسرائيليون إن هذه المنظومة حققت نجاحًا نسبيًا في نيسـان الماضـي عقـب تـوتر الوضـع األمنـي فـي 
غزة وقيام المقاومة بإطالق عشـرات الصـواريخ وقـذائف الهـاوون علـى المـدن والمسـتوطنات اإلسـرائيلية. حيـث 

  صاروخًا! 120قاط ثمانية صواريخ، من أصل ما يقارب استطاعت المنظومة اعتراض وٕاس
غير أن اإلنجاز التي احتفى به القادة الصهاينة سرعان ما تبـّدد، علـى اثـر تحـذير المحافـل العسـكرية مـن أن 

 8يســتنزف اســتخدام المنظومــة ميزانيــة وزارة الــدفاع اإلســرائيلية، خصوصــًا بعــد كشــفها عــن أن كلفــة اعتــراض 
مليـون دوالر، انطالقـًا مـن أن الكلفـة الحقيقيـة لكـل  1.1بلغـت  2011نيسـان  9و 7ا بـين مـ» غـراد«صواريخ 

هـذا » حمـاس«و» حـزب اهللا«ألف دوالر، معربًة عن خشيتها من أن يستغل كـل مـن  50و 40اعتراض تبلغ 
» ةحـرب اسـتنزاف اقتصـادي«األمر بالعمل على إطالق بضع مئات من الصواريخ يوميًا إلدخـال إسـرائيل فـي 

  وٕانهاك ميزانيتها الدفاعية.
بطاريـــة لحمايـــة حـــدودها الشـــمالية  20فإســـرائيل، بحســـب محللـــين عســـكريين، تحتـــاج علـــى األقـــل الـــى نحـــو 

والجنوبيــة، ممــا قــد يجعــل كلفــة اســتخدامها فــي أي معــارك قادمــة تتعــّدى المليــار دوالر يوميــًا، خصوصــًا أن 
يوميــــًا فــــي أي حــــرب مقبلــــة، إضــــافة الــــى الخســــائر صــــاروخ  700التقــــديرات تشــــير الــــى ســــقوط مــــا يقــــارب 

االقتصادية التي ستمنى بها والناجمة عن شـّل المرافـق االقتصـادية وٕابقـاء مئـات اآلالف مـن المسـتوطنين فـي 
مالجـئهم، أي الحيلولــة دون تــوجههم الــى مراكـز عملهــم، وهــذا البعــد االقتصـادي يطــرح تســاؤالت عميقــة حــول 

  ستراتيجي على هذه المنظومة.االستمرارية في الرهان اال
  (غدًا الجزء الثاني واألخير)

  8/8/2011، السفير، بيروت
  

  المخيمات": قوننة الغبن وانتهاك حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان حصارمشروع " .62
توعــد تيــار لبنــاني بطــرح مشــروع "حصــار المخيمــات" مجــددًا بعــدما جــرى ســحبه  :ناديــة ســعد الــدين –عمــان 
مــن مجلــس الــوزراء إزاء تجاذبــات داخليــة ومعارضــة فلســطينية باعتبــاره مــدخًال "لقوننــة الغــبن وشــرعنة أخيــرًا 

  انتهاك حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان".
وتنقل الفريق المناهض للحقوق فـي تبريـر فعلتـه بـين ذريعتـي "األمـن الـوطني" و"الضـبط الـداخلي"، مريـدًا مـن 

مجلسـي الـوزراء والنـواب ليصـبح نافـذ المفعـول عنـد الموافقـة، إحـراز انتصـار  عرض المشروع مـرة أخـرى أمـام
  جديد بعدما أخرج العام الماضي صيغة مجزوءة "لقرار العمل".
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ورأت تلك القوى في السجال الحقوقي الدائر بالساحة اللبنانية "تحريضًا على الوجود الفلسطيني وٕاثارة مشـاعر 
ين"، موجهــة رســالة تحــذير مــن "ثــورة داخــل المخيمــات" ضــد الحكومــة فــي الكراهيــة ضــده بــين صــفوف اللبنــاني

حــال نفــاذ المشــروع، فضــًال عــن صــياغة مــذكرة احتجــاج ســترفعها اليــوم االثنــين إلــى رئيســي الحكومــة نجيــب 
  ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري.

إلـــى سلســـلة "الءات العمـــل  وزاد مشـــروع وزارتـــي الداخليـــة والـــدفاع أمـــام الالجئـــين الفلســـطينيين "الًء" إضـــافية
والتملـــك والميـــراث والتـــأمين الصـــحي والضـــمان االجتمـــاعي"، عبـــر إحكـــام قبضـــة الحصـــار علـــى المخيمـــات 

  الفلسطينية بتشديد حركة التنقل داخلها وتحديد المخارج ومنع البناء وفق شروط.
ل المـــداخل التـــي يمكـــن ونصـــت فقراتـــه علـــى "تقلـــيص عـــدد المـــداخل الرئيســـية والفرعيـــة إلـــى المخيمـــات واقفـــا

  االستغناء عنها بواسطة بلوكات من اإلسمنت بحيث ستبقى سالكة للمشاة فقط بدون اآلليات والسيارات".
وتضــمن منــع البنــاء فــي المخيمــات بــدون تــرخيص قــانوني وٕاخضــاع إدخــال مــواد البنــاء إليهــا (طلبــات وكالــة 

رأي وزارة الـــدفاع الـــوطني (قيـــادة الجـــيش) ومتابعـــة األونـــروا) لموافقـــة الســـلطة السياســـية (الحكومـــة) بعـــد أخـــذ 
  مراقبة تنفيذ مشاريع الوكالة داخلها من قبل الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي.

وقال ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان علي بركـة إن "هنـاك قـوى وشخصـيات لبنانيـة تحمـل 
رهم خـارج األراضـي اللبنانيـة بأيـة طريقـة، بينمـا يتعامـل آخـرون نظرة عنصرية تجـاه الفلسـطينيين، وتريـد تهجيـ

  معهم باعتبارهم خارج القانون".
ــــ"الغد" مـــن بيـــروت أن "قضـــية الالجئـــين الفلســـطينيين سياســـية ناتجـــة عـــن واقـــع التهجيـــر القســـري  وأضـــاف ل

ن، ولكــن ريثمــا "، مؤكــدًا "تمســك الالجئــين الفلســطينيين بحــق العــودة ورفــض التــوطي1948الصــهيوني العــام 
  يتحقق ذلك ال بد أن يعيش الفلسطيني حياة كريمة في لبنان".

ويحتكم قرار "الحصار العنصري" بحق الالجئين إلـى مـا سـماها عضـو المكتـب السياسـي فـي الجبهـة الشـعبية 
قــد عبــد العــال "العقليــة االنعزاليــة المغلقــة التــي تثيــر مشــاعر الح لتحريــر فلســطين/ مســؤول فــرع لبنــان مــروان

  والكراهية ضد الفلسطينيين وال تعمل على خلق أجواء المصالحة معهم".
ويتوقــف عبــدالعال كثيــرًا عنــد مقــوالت باتــت، بحســبه، "تتــردد أخيــرًا حــول "الخطــر الــديمغرافي" و"التهجيــر" مــن 

  جانب تيار ال يريد الوجود الفلسطيني في لبنان تحت ذريعة سحب سالح المخيمات".
وق بالســالح"، داعيــًا فـي نفــس الوقــت إلــى "الحــوار وفـق سياســة واضــحة لتنظــيم الوجــود ورفـض "مقايضــة الحقــ

  السياسي الفلسطيني في لبنان بموافقة الدولة اللبنانية، بما في ذلك تنظيم سالح المخيمات، وليس سحبها".
عــددهم مــن وٕازاء المشــروع المقتــرح؛ فإنــه يتوجــب علــى الالجئــين الفلســطينيين تــدبر أمــورهم بعــدما تضــاعف 

 12بفعل النمو الطبيعي، مقابل تناقص عدد المخيمات إلـى  2010ألفا عام  430إلى  1948ألفا عام  120
  مخيمًا بعد تدمير خمسة منها.

مـــن قـــانون الضـــمان  9مـــن قـــانون العمـــل اللبنـــاني والمـــادة  59ولـــم تغيـــر مـــن واقـــع الحـــال تعـــديالت المـــادة 
آب (أغســـطس) مـــن العـــام الماضـــي، حيـــث  17يـــابي اللبنـــاني فـــي االجتمـــاعي التـــي وافـــق عليهـــا المجلـــس الن

  أفرغت معادلة التوازنات والتسويات الداخلية الحقوق من مضامينها واختزلتها في الجزئيات.
ورغــم الضــجة المصــاحبة للقــرار بغيــة تصــويره منجــزًا ســيحد مــن معانــاة الالجئــين، غيــر أن الواقــع المــّر الــذي 

د لـيس مرشـحًا للتغيـر، حيـث أفسـح القـرار العمـل فـي قطاعـات كانـت محظـورة يرزحون تحـت وطأتـه منـذ عقـو 
مهنــة، باســتثناء العمــل فــي القطــاع العــام التــابع للحكومــة ولمؤسســات الدولــة،  74علــيهم فــي الســابق، بلغــت 
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 إضــافة إلــى المهــن الحــرة وهــي الطــب والهندســة والمحامــاة...، حيــث تشــترط نقاباتهــا وقوانينهــا االنتســاب إليهــا
  لمزاولة المهنة، وهو أمر ممنوع على الفلسطيني.

فيما بقي حق التملك والتوريث والضمان الصحي واالجتماعي واألمومة والطفولـة خـارج نطـاق البحـث، بحيـث 
 160ألف الجئ مسـجلين لـدى الوكالـة عـاطلين عـن العمـل، فيمـا يعـاني زهـاء  480% من قرابة  56سيبقى 

 6% مـنهم يفتقـدون األمـن الغـذائي، و 63% منهم من الفقـر المـدقع، فيمـا  7,9ألف الجئ من الفقر، مقابل 
  % من الفلسطينيين فقط حملة شهادات جامعية وفق معطيات األونروا.

وألن الالجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان ليســوا مــواطنين رســميين لدولــة أخــرى، فهــم غيــر قــادرين علــى اكتســاب 
آالف فلســطيني  5لــذين يعيشــون ويعملــون فيهــا، بينمــا يوجــد زهــاء نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا األجانــب ا

  فاقدي األوراق الثبوتية بما يزيد وضعهم سوءًا، بحسب قول ظاهر لـ"الغد" من بيروت.
وأرجعــت األونــروا فــي دراســة حديثــة ســبب تــردي الوضــع الفلســطيني فــي لبنــان إلــى "عــزلهم بمــا ال يســمح لهــم 

إضـافة إلـى إقفـال أسـواق العمـل فـي وجـوههم، وحرمـانهم مـن الضـمان الصـّحي باالنخراط فـي الحيـاة المدنيـة، 
  وحق التملك".

  8/8/2011، الغد، عّمان
  

  "إسرائيل"إعصار االحتجاجات الشعبية يضرب  .63
  بالل الحسن

تواجــه إســرائيل حاليــا، وألول مــرة فــي تاريخهــا، حركــة احتجــاج اجتمــاعي، مــن النــوع الــذي ال يمكــن تجاهلــه. 
مصــالحة اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية تــؤثر علــى وضــع إســرائيل الــدائم منــذ تأسيســها، كقــوة عســكرية وتســتدعي ال

  قادرة على فرض هيمنتها.
بــدأت حركــة االحتجــاج بمظــاهرات شــبابية لــم تألفهــا إســرائيل مــن قبــل. وتجمــع المتظــاهرون فــي ميــدان مســرح 

ا الميـدان بميـدان التحريـر فـي القـاهرة الـذي في مدينة تل أبيب، وبادرت الصحافة فـورا إلـى تشـبيه هـذ» هيما«
شــهد انطــالق الثــورة الشــعبية التــي أطاحــت بــالرئيس حســني مبــارك. وبــرز فــورا الســؤال المنطقــي عمــا إذا كــان 

  هذا االحتجاج في إسرائيل سيطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.
ولــيس األطبــاء المتــدربين أو العــاطلين عــن لــم تقتصــر حركــة االحتجــاج علــى الشــباب، بــل شــملت األطبــاء، 

العمــل، بــل األطبــاء المتخصصــين الــذين يفتــرض أن يكــون لهــم دخــل أعلــى مــن الفئــات االجتماعيــة األخــرى. 
سارعت الحكومة كما هي العادة، إلى اتهـام أحـزاب اليسـار بـالوقوف وراء حركـة االحتجاجـات، وهـو مـا يعنـي 

. ولكــن الحكومــة نفســها مــا لبثــت أن تراجعــت عــن هــذا االتهــام، وأقــر أنهــا حالــة صــراع تقليديــة بــين األحــزاب
الجميــع، وبخاصــة فــي اإلعــالم، أن هــذا التحــرك لــيس سياســيا، ولــم تبــادر إليــه أحــزاب محــددة، بــل بــادر إليــه 
الشباب من مختلف االتجاهات، وألسـباب اجتماعيـة بالدرجـة األولـى، وال عالقـة لـه ببـرامج األحـزاب السياسـية 

  اتها، بل يتجاوزها ليطرح قضايا جديدة.وصراع
مــــاذا يطــــرح الشــــباب واألطبــــاء وغيــــرهم مــــن الفئــــات االجتماعيــــة المتوســــطة فــــي إســــرائيل؟ يطــــرح المســــائل 
االجتماعيـــة المباشـــرة، وأبرزهـــا: غـــالء األســـعار، وغـــالء المنـــازل بحيـــث ال يمكـــن شـــراؤها مـــن قبـــل الطبقـــة 

ل أن تجمع مؤيـدين لهـا مـن كـل األحـزاب، ومـن كـل المـدن. وٕاذا المتوسطة (المتعلمة). ومن شأن هذه المسائ
كانــت األحــزاب ال تقــف وراء هــذا التحــرك االجتمــاعي االحتجــاجي، فــإن السياســة مــا لبثــت أن طرحــت نفســها 
بقــوة، فالمعترضــون علــى أزمــة الســكن، وغــالء أســعار البيــوت بحيــث ال يســتطيعون شــراءها، يالحظــون الكــرم 
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صرف به الحكومة في الصرف على إنشاء المستوطنات، بحيث أصبح هذا الصرف علـى المبالغ فيه الذي تت
المســتوطنات، وعــدم العنايــة بالصــرف علــى المســاكن فــي المــدن، ســببا أساســيا مــن أســباب األزمــة. ومــن هنــا 

  دخلت السياسة إلى الوضع المتأزم من الباب العريض.
ا وأشـد حساسـية، إذ إن المطالبـة بتـأمين األمـوال ثم طرحـت السياسـة نفسـها علـى الوضـع بطريقـة أشـد وضـوح

الالزمـــة لتخفـــيض األســـعار، ومعالجـــة أزمـــة الســـكن، طرحـــت موضـــوع الميزانيـــة، وطريقـــة اإلنفـــاق الحكـــومي، 
حيث يذهب القسم األكبر من األموال إلى الجيش والقضايا األمنية. وأي خطة لمعالجة أزمة السكن، تقتضـي 

، أي تخفــيض نفقــات الجــيش. وهكــذا تكــون السياســة قــد دخلــت إلــى الســاحة مــن تــأمين النفقــات الالزمــة لــذلك
الباب العريض، مهما كان شكل المطالـب اجتماعيـا، ومهمـا كانـت األحـزاب بعيـدة عـن مظـاهرات المحتجـين. 
وبسـبب هــذه األبعــاد العميقـة لحركــة االحتجاجــات، بـادر أشــخاص مــن نـوع بنيــامين بــن أليعـازر، وزيــر الــدفاع 

وعضــو الكنيســت، إلــى تحــذير الحكومــة مــن النتــائج التــي قــد تترتــب علــى الوضــع إذا لــم يعــالج بشــكل  الســابق
  سريع وجذري، وكانت حججه كالتالي:

إن االحتجاجــات االجتماعيــة مــا زالــت فــي بــدايتها فقــط، وهــذه حالــة الطــوارئ األكثــر تعقيــدا منــذ حــرب «أوال: 
  ».وحتى اليوم 1948
ــذي«ثانيــا:  ــام فــي ســاحات المــدن احتجاجــا علــى أزمــة الســكن، هــم نخــب دولــة إن المحتجــين ال ن نصــبوا الخي

ـــيهم تقـــع أعبـــاء الخدمـــة العســـكرية، وخدمـــة االحتيـــاط، وتســـيير العمـــل، ودفـــع الضـــرائب. إنهـــم  إســـرائيل، وعل
الجمهــور الــذي يــدفع الــثمن األعلــى، وٕاذا اضــطروا للقتــال غــدا، فــإن ثمــة عالقــة بــين طــول نفــس هــذا الشــعب 

  ».ه الوطنية، ولذلك فإن األمر يواجه انهيارا كبيرا جداومناعت
المليارات تذهب إلـى المسـتوطنات، وال تـزال تـذهب إلـى هنـاك، وٕاذا لـم يتوقـف ذلـك، ويـتم نقـل «ثالثا: قال إن 

وبـادر سياسـيون ومختصـون إسـرائيليون، إلـى تحليـل األزمـة ». الميزانية إلى داخل البالد، فستحدث كارثة هنـا
نفسه. وهنا طرح السـؤال األساسـي، فيمـا إذا كانـت الحكومـة سـتدرك ذلـك، وتقـدم علـى إحـداث تحـول  باالتجاه

نتنياهو فإن الجواب جاء سريعا، ومن قبل الجيش. أعلـن الجـيش » أالعيب«في اتجاهات العمل أم ال؟ ورغم 
ديعوت يـــ«تجميـــد خطـــة عســـكرية كانـــت موضـــوعة قيـــد التنفيـــذ، وعلـــى مـــدى ســـت ســـنوات. وأفـــادت صـــحيفة 

بـأن جهـاز األمـن قــرر تجميـد االسـتعدادات للخطـة السداسـية (حلمــيش) التـي أعـدها رئـيس أركــان » أحرونـوت
مليـار  1.76، وهي خطة تحتاج إلى تمويل بقيمة (2018 - 2012الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس للسنوات 
د الخطــة المتعــددة الســنوات، إن قــرار تجميــ»: «يــديعوت أحرونــوت«دوالر). ولشــرح معنــى هــذه األرقــام، تقــول 

من شأنه أن يمس بشكل مباشر باسـتعدادات الجـيش اإلسـرائيلي للتغيـرات السياسـية الدراماتيكيـة الحاصـلة فـي 
الشــرق األوســط، . وبشــكل أدق فــإن تجميــد الخطــة يســمح بالحفــاظ علــى القــدرات العســكرية الموجــودة، لكنهــا 

  ات مستقبلية في مجال تطوير وشراء األسلحة.ليست كافية للقيام باستعدادات لمواجهة تهديد
وتقــف فــي خلفيــة هــذا القــرار مســألتان هامتــان: األولــى وجــود أزمــة اقتصــادية فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة. 
والثاني أن الواليات المتحدة عمدت إلى تقليص مساعداتها الخارجية إلسرائيل، ولذلك ال يمكن االعتماد علـى 

  ت األميركية، حسب تحليل الخبراء اإلسرائيليين.زيادة حجم المساعدا
ولكن هذا ال يعني أن يبدأ حديث عربي عن خلـل أو انهيـار فـي خطـط بنـاء القـوة اإلسـرائيلية الموجهـة أساسـا 

مليار دوالر، والخطة السداسية التـي تـم إيقافهـا ال  88.23ضد العرب، ذلك أن ميزانية األمن اإلسرائيلي تبلغ 
  في المائة من ميزانية األمن اإلسرائيلي. 2تشكل أكثر من 
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ــــة، ســــيتلوه  ــــب حركــــة االحتجــــاج االجتماعي ــــة األمــــن اإلســــرائيلي، مــــن أجــــل مواجهــــة مطال إن المــــس بميزاني
بالضـرورة، مــس ثــان بميزانيـة بنــاء المســتوطنات التـي تســارعت فــي عهـد نتنيــاهو بشــكل وحشـي. وســينتج عــن 

ـــى األرض فريقـــان: المحتجـــون األمـــرين بالضـــرورة، إعـــادة نظـــر باســـتراتيجي ة إســـرائيل العامـــة. وســـيتواجه عل
االجتمـــــاعيون مـــــن الشـــــباب واألطبـــــاء ولجـــــان الجامعـــــات، واألصـــــوليون الصـــــهاينة الـــــذين يـــــدعمون سياســـــة 
االستيطان، ويشكلون الجمهور األساسي الـداعم لنتنيـاهو، والـذين بـادروا إلـى التظـاهر قبـل أيـام. وسينشـأ عـن 

إن ماليــين الــدوالرات تصــرف لتعزيــز «عنــه الجنــرال المتقاعــد بــن أليعــازر بــالقول:  ذلــك وضــع متــأزم، عبــر
ــادة  وتســمين االســتيطان، ولكــن لقــد بلــغ الســيل الزبــى، واتخــذ اإلســرائيليون قــرارا بعــدم االنصــياع األعمــى للقي

  ».السياسية
ســرائيلي، لــيس إال امتــدادا أخيــرا.. لقــد بــادرت الصــحافة اإلســرائيلية إلــى القــول بــأن االحتجــاج االجتمــاعي اإل

لتأثيرات حركات االحتجاج العربية. ولكن االعتماد على هذه الفكرة بشكل مبسط (من ناحيتنـا كعـرب) ال يفيـد 
في فهم األمور بعمـق؛ إذ ال بـد ألي تحـرك شـعبي فـي بلـد مـا، مـن االنطـالق مـن عوامـل محليـة تخـص ذلـك 

ن واإلنفــاق علــى األمــن، وهمــا أساســيان فــي رؤيــة إســرائيل البلــد، وفــي حالــة إســرائيل يبــرز عــامال االســتيطا
لنفســها، وحــين يصــبحان عرضــة للتســاؤل واالحتجــاج والتغيــر، فــإن تحــوال جــذريا وعميقــا يكــون قــد دخــل إلــى 
المجتمــع اإلســرائيلي، فشــباب الكيبــوتس والموشــاف الــذين يكرســون أنفســهم لخدمــة الهــدف الصــهيوني، يخليــان 

حتجــاج االجتمــاعي البــاحثين عــن حيــاة عادلــة، وهــو أمــر قــد ينقــل الهــدف الصــهيوني المســرح اآلن لشــباب اال
  من حال إلى حال. ومن هنا تبدأ أزمة إسرائيل المصيرية، وهي أزمة تقلق قادتها بالفعل.

  8/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  

  
  ماذا يعني اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية؟ .64

  ناجي صادق شراب
في أهمية اعتراف األمم المتحدة بفلسطين دولة، واألهـم قبولهـا كعضـو كامـل فيهـا، وأن هـذا فـي حـال ال شك 

تحققه يؤكد لنا أهمية تفعيل خيار الشرعية الدولية . ومع أهمية هذا االعتراف يجب أال نـذهب بعيـدًا فـي هـذا 
ي الفلســطينية، ولكنــه قــد يكــون بدايــة لألراضــ” إســرائيل“الخيــار . فــأوًال هــذا االعتــراف ال يعنــي نهايــة الحــتالل 

لطريق سياسي طويل، وفي الوقت ذاته يضع جانبًا من مسؤولية إنهاء االحتالل على األمـم المتحـدة، ألنـه ال 
يعقــل أن تكــون هنــاك دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة تحــت االحــتالل، فهــذا منــاقض ألهــداف ميثــاق المنظمــة 

بـول العضـوية الـذي يـنص علـى اسـتقالل الدولـة المتقدمـة لعضـوية الدولية، ومن ناحيـة يتعـارض مـع شـروط ق
األمم المتحدة. وحتى تتضح أبعاد الصـورة وتكتمـل لـدينا جميعـًا علينـا أن نقـف علـى وضـع فلسـطين اآلن فـي 
األمــم المتحــدة، وكيــف تعامــل . لقــد تــم التعامــل مــع فلســطين فــي البدايــة كعضــو مراقــب لــيس لــه حقــوق أو 

األعضــاء، مجــرد حضــور فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وعــدد كبيــر مــن المنظمــات واجبــات مثــل بقيــة 
الدولية الوظيفية، وبعد ذلك اعترفت األمم المتحدة بفلسطين بوضع أفضل من ذلك بكثير اقتـرب مـن التعامـل 
 معهــا كدولــة، فــاآلن تعامــل فلســطين أعلــى مــن ســلطة حكــم ذاتــي، وأعلــى درجــة مــن عضــو مراقــب، وأقــل مــن

دولــة بدرجــة، لــذلك قــد يكــون االعتــراف اكتمــاًال فــي هــذا الســياق، ولهــذا أهميتــه فــي أن تصــبح فلســطين دولــة 
عضوًا لها حقوق كاملة تتقدم بهـا مباشـرة لألمـم المتحـدة، وهـذا االعتـراف الـدولي تثبيـت للحقـوق الفلسـطينية . 
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، وحـــــًال للصـــــراع العربـــــي  ”ئيلياإلســـــرا“لكـــــن الســـــؤال المهـــــم: هـــــل يعنـــــي هـــــذا االعتـــــراف نهايـــــة لالحـــــتالل 
ــًا لمشــكلة ”اإلســرائيلي“ ؟ ومــاذا عــن بقيــة القضــايا المعقــده المكونــة للقضــية الفلســطينية؟ هــل يعنــي حــًال تلقائي

الالجئيــين ومشــكلة القــدس والحــدود وغيــر ذلــك مــن القضــايا؟ ال أعتقــد ذلــك، بــل إن هــذا االعتــراف سيضــع 
مــــثًال لــــو تــــم التقــــدم بمشــــروع قــــرار مضــــاد فيــــه اعتــــراف بالدولــــة الفلســــطينيين أمــــام تحــــديات جديــــدة . فمــــاذا 

؟ وباسـتقراء طبيعـة هـذا الصـراع وتعقـد تنفيـذ وترجمـة موضـوع ”إسـرائيل“الفلسطينية ويتضـمن اعترافـًا بيهوديـة 
الدولة الفلسطينية علـى األرض، فـاألمر قـد يحتـاج إلـى مفاوضـات جديـدة، وبصـيغة جديـدة، وبمرجعيـة جديـدة 

عنــى قــد تتحــول المفاوضــات بــين دولــة ودولــة أخــرى، وهنــا قــد تبــرز محــددات جديــدة تحكــم الســلوك أيضــًا . بم
السياسى للمفاوضين، وبعبارة أخرى قـد يكـون هنـاك التـزام بالمصـلحة القوميـة لكـل دولـة، وهـذا قـد يقـود لطـرح 

د تنطبـق علـى موضـوع حلول للقضايا الرئيسة، خصوصًا الالجئين في إطـار الدولـة ذاتهـا. والمعـايير نفسـها قـ
تحديد الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، وهذا قد ال يتنافى من حيث المبـدأ مـع االعتـراف بالدولـة الفلسـطينية 

، وال يعنـي أيضـًا إزالـة ”اإلسـرائيلية“والـذي ال يعنـي انسـحابًا كـامًال للقـوات  1967في حدود الرابع مـن يونيـو ،
وهنا األمـر يحتـاج إلـى مفاوضـات حـول هـذه الحـدود، وهـو مـا يعنـي العـودة  ،”اإلسرائيلية“كاملة للمستوطنات 

إلــى المفاوضــات، وطــرح رؤى جديــده لمفهــوم الحــدود، بعيــدًا عــن المفهــوم التقليــدي للحــدود فــي ســياق نظريــة 
ة الحدود السيادية، وقد تبرز نظريات جديدة للسيادة الوظيفية، والسـيادة المشـتركة. وكـل هـذا يحتـاج إلـى حتميـ

العودة إلى المفاوضات. بـل إن االعتـراف بالدولـة الفلسـطينية سـيفرض خيـار المفاوضـات أقـوى مـن ذي قبـل، 
فلـــيس بمقـــدور الدولـــة الفلســـطينية الجديـــدة وهـــي دولـــة منزوعـــة الســـالح أن تـــذهب مـــثًال لخيـــار الحـــرب لحســـم 

ال تملــك هــذه الدولــة إال التفــاوض كدولــة، وٕاال قــد تعتبــر دولــة معتديــة مــثًال، ومــن ثــم ” إســرائيل“خالفاتهــا مــع 
وفي ظل معطيات جديدة قد تكـون أصـعب مـن ذي قبـل. وال يقـف األمـر عنـد هـذا الحـد، فمـاذا عـن المقاومـة 
الفلسطينية في حال قيام الدولة الفلسطينية؟ هل سيبقى هذا الخيار قائمًا؟ وبـأي شـكل؟ وبـأي آليـة؟ خصوصـًا 

المقاومة الفلسـطينية بـإطالق صـواريخ؟ كيـف سـيتم التعامـل معهـا؟  المقاومة المسلحة. فماذا لو قامت حركات
ومــا هــو موقــف الدولــة الفلســطينية الجديــدة بســلطتها الجديــدة؟ فقيــام الدولــة يعنــي وجــود ســلطة شــرعية واحــدة، 
ه ووحدانيــة لكــل األجهــزة األمنيــة، ولــذلك قيــام الدولــة الفلســطينية يعنــي تلقائيــًا إنهــاء االنقســام، وحتــى مــع بقائــ

فســيتم التعامــل معــه بخيــارات أخــرى، ولــذلك مــن المصــلحة الفلســطينية المبــادرة الفوريــة إلنهــاء االنقســام اآلن، 
واالتفاق حول مـاذا يعنـي قيـام الدولـة الفلسـطينية؟ واالتفـاق حـول مفـاهيم جديـدة إلدارة الصـراع بآليـات وأدوات 

لصــراع بوســائل ســلمية، علميــة تكنولوجيــة وســكانية تتوافــق مــع قيــام الدولــة الفلســطينية . بعبــارة أخــرى إدارة ا
جديــدة، وبوســائل وأدوات المشــروعات التنمويــة المشــتركة، وصــوًال فــي النهايــة إلــى رؤيــة جديــدة لمفهــوم الدولــة 

ال خيــار أمامهمــا إال خيـار البحــث عــن ” اإلسـرائيلية”الواحـدة المشــتركة، مــن منطلـق أن الــدولتين الفلســطينية و
مــل واالنــدماج فــي مجــاالت معينــة مــع المحافظــة علــى الخصوصــية والتركيبــة الســكانية لكــل صــيغ جديــدة للتكا

  منهما.
ما أريد إن أصل إليه أن موضوع قيام الدولـة الفلسـطينية وقبولهـا عضـوًا فـي األمـم المتحـدة لـيس مجـرد هـدف 

شـتركة جديـدة، وأعتقـد في حد ذاته، وٕانمـا هـو بدايـة جديـدة مـن إدارة الصـراع برؤيـة سـلمية حضـارية تنمويـة م
أنه في إطار هذه الرؤية يمكن أن نجد حًال للعديد من القضايا الرئيسة المعقـدة للصـراع والتـي لـن يحلهـا قيـام 

أن يــدركا أن ” اإلســرائيلي”الدولــة الفلســطينية، وفــي الوقــت ذاتــه علــى طرفــي الصــراع المباشــرين الفلســطيني و
ين ال ثالــث لهمــا، إمــا خيــار الحــرب والصــراع وبمعطيــات وبيئــة قيــام الدولــة الفلســطينية يضــعهما أمــام خيــار 
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جديدة ال تعمل في مصلحة أي منهما، وأما خيار البحث عن صيغ للتكامل واالندماج التـي تفرضـها وحدانيـة 
  األرض.

هــذه هــي المــدركات والمحــددات الجديــدة التــي قــد تقــف وراء قيــام الدولــة الفلســطينية، والتــي علــى الفلســطينيين 
اكهــا قبــل غيــرهم . فقيــام الدولــة الفلســطينية لــيس مجــرد اعتــراف قــانوني، بقــدر مــا هــو بدايــة إلدارة صــراع إدر 

مركب وممتدد وصوًال إلنهائه، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل، لكن المهم هو التسليم بهذه المدركات والرؤيـة 
  الجديدة.

  8/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  الفاسدة من السلطة الفلسطينية األردن الرسمي 'كملجأ' للرموز .65
  د. لؤي منور الريماوي

ال بــد مــن اإلشــارة فــي البدايــة أنــه لغايــة اآلن لــم تحــدث أيــة محاكمــات عادلــة ترقــى إلــى المســتوى الــدولي مــن 
حيــث الشــفافية المتبعــة، التمثيــل القــانوني للمتهمــين وتقــديم بينــات إتهــام منضــبطة إجرائيــًا مــن خــالل قــوانين 

مــات الجزائيــة موثقــة بالحــدث والمخالفــة القانونيــة والنصــوص التــي تــم التعــدي عليهــا فــي قــانون أصــول المحاك
ــم يــتم لغايــة اآلن جــرد لمــا تــم ســرقته مــن أمــوال الشــعب الفلســطيني (والتــي تقــدر  العقوبــات المحلــي. كــذلك ل

العـام بحيـث يخضـع  بمئات الماليين) بحسب إجراءات اصولية محاسّبية توضح بالرقم ما تم اهداره من المال
هذا الجرد إلى اسسس مراقبيه دولية تشهد له بنزاهته مـن حيـث خضـوعه للمعـايير المتبعـة فـي الـدول الحديثـة 
والجــادة فــي مكافحــة الفســاد.وال بــد أن نــذكر كــذلك أن المراوغــة فــي التعامــل مــع قضــايا الفســاد فــي الســلطة 

ـــة المحاســـبة قـــد اثـــرت ســـل بًا علـــى مصـــداقية التعامـــل مـــع هـــذه القضـــية الفلســـطينية مـــن حيـــث تســـييس عملي
الحساسة، ال سيما وأن البنك الدولي قد أشـار فـي منتصـف هـذا العـام إلـى فشـل السـلطة فـي تقـديم المسـؤولين 
ذوي الرتــب العليــا للمحاســبة القضــائية علــى خلفيــة قضــايا الفســاد.ولكن مــا تقــدم ال يمنــع ان نقــول ان هنالــك 

شــبهات الفســاد مــن خــالل إثرائهــا لنفســها بســبب المواقــع العامــة وفــي ظــل شخصــيات فلســطينية تحــوم حولهــا 
غيــاب الكشــوف التــي توضــح المــالءة الماليــة قبــل وبعـــــد الوظــائف الرســمية فــي الســلطة الفلســطينية ســواء فــي 

هــذا مؤسســات االدارة المدنـــــية او االجهــزة العســكرية اواآلمنيــة. وبنــاًء عليــه فإننــا نــرفض أن يكــون االردن فــي 
الوقــت الحــرج موطئــًا الي شخصــية فســاد تحــوم حولهــا الشــبهات الكبيــرة. فمثــل هــذا الوجــود هــو مؤشــر اولــي 
علــى وجــود تحالفــات بــين رمــوز الفســاد مــن ضــفتي األردن (الشــرقية والغربيــة) علــى حــد ســواء ومــا يتبعــه مــن 

ين عـانوا مـن إسـتفحال تفاهمات مصلحية تخدم مثـل هـذه الشخصـيات علـى حسـاب قـيم هـذا الـوطن وأهلـه الـذ
مفهــوم الفســاد وبشــكل كبيــر.فبغض النظــر عــن القيمــة االســتخباراتية ألكبــر رمــوز الفســاد فــي الســلطة الوطنيــة 
الفلسطسينية والملفات 'الحساسة 'والتي يدعون أنهم يحملونهـا إلـى جهـاز المخـابرات األردنـي فـإن التعامـل مـع 

هـا فـي االردن هـي مسـألة مرفوضـة جملـة و تفصـيًال، ال شخصيات الفساد هذه من خالل توفير مـوطئ قـدم ل
ســيما وان جهــاز المخــابرات األردنــي قــادر علــى الحصــول علــى المعلومــات التــي يريــدها بــدون المســاس بمبــدأ 
جدية المملكة االردنية الهاشمية فـي محاربـة الفسـاد ومحاربـة كـل الظـروف التـي تخـدم هـذه الظاهرة.فبـدًال مـن 

ســمي األردنــي مرتبطــا بالحفــاظ علــى مصــداقية االردن فــي مجــال محاربــة الفســاد ومحاربــة ان يكــون الــوازع الر 
االشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وذلك كمنهج أيـديولوجي ُيلـزم كـل مفاصـل الدولـة األردنيـة بكافـة 

رة مؤسساتها المدنيـــة واألمنـــية، لماذا كانت االعتبارات فـي هـذا الشـأن مرتبطـة بمكيافيليـ ة سياسـية ضـحلة مبـرَّ
من خالل الحـــفاظ علـى عالقـات مشـبوهة مـع نظـــــام عربـي آخـر يفــــتقد إلـى ادنـى األسـس القانونيـة، والقواعـد 
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الديمقــراطية المبدئية والمحاسبة المنهجية الجادة فإن لم يقْلها اآلن جهاز المـــخابرات األردنـي وبـأعلى صـوته، 
ــــرابات التـــي تشـــ هدها المنطقـــة العربيـــة بســـبب الفســـاد والمفســـدين بـــأن االردن الرســـمي جـــاد فـــي ظـــل االضطــ

ومخلــص فــي محاربــة الفســاد كمنهجيــة عمــل بالفعــل قبــل الشــعارات االســتهالكية، فمتــى؟ وبــدال مــن 'الترحيــب' 
بهــذه الشخصــيات الفاســدة كنــا نتوقــع مــن المخــابرات األردنيــة إطــالق تحقيــق كامــل لمعرفــة مــدى وصــول هــذه 

ت الفاسدة إلى جوانب مختلفة من المجتمع األردني، وكمسألة تتعلق باألمن القومي كنا نتوقـع مـنهم الشخصيا
أيضــا تعقــب جميــع األمــوال المدفوعــة مــن هــذه العناصــر للمســتفيدين مــن مــواطنين أردنيين.فحتــى لــو اختــارت 

منيـــة وتعليـــق هـــذه الشخصـــيات غيـــر المرغـــوب فيهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف مغـــادرة األردن فـــإن وضـــع شـــروط ا
ـــوم حولهــا اكبــر  ـــني اننــا فــي االردن نقبــل فعــال ان نــوفر مــالذًا لشخصــيات تحـ نشــاطات هــذه الشخصــيات يعــ
شــبهات الفســاد وبشــكل يســّيس محاوالتنــا الجــادة لمحاربــة الفســاد وكــل مــا يتــنج عنــه مــن مكاســب ماديــة طائلــة 

اقض وبشـكل كبيـر مـع كـل مـا يتوقعـه الشـعب ألصحابه وبشكل يؤهلهم لشراء الذمم والضمائر. هـذا بـدوره يتنـ
االردني من محاربـة ال هـوادة فيهـا ضـد مفهـوم الفسـاد. فـال يجـوز مطلقـًا التالعـب بعواطـف المـواطن االردنـي 
عندما يتعلق االمر بمسألة معركة محاربة الفساد حيـث ان مفهـوم محاربـة الفسـاد يجـب ان يـدخل مفهـوم أمـن 

 مجــال فيــه للمهادنــة.فما هــي الرســالة التــي نقــدمها فــي االردن لشــعبنا عنــدما النظــام القــومي االردنــي والــذي ال
نعلنهـا عالنيــة أن الفسـاد واإلســتيالء علـى مقــدارات الـوطن بالتحايــل علـى القــانون ومـد اليــد هـو امــر مرفــوض 
وانــه فــي الوقــت نفســه نســمح لرمــوز الفســاد أن 'تســرح وتمــرح' وتكــون ضــيوف 'شــرف' فــي مناســبات اجتماعيــة 
أردنية عامة مستغلة عالقاتها مع بعض المسؤولين االردنيين (السابقين او الحاليين) والتي ارتضـت ان تخـرج 
عـــن االجمـــاع الـــوطني االردنـــي االصـــيل فـــي رفضـــه المطلـــق للفســـاد والمفســـدين مـــن خـــالل وقوفـــه التـــام مـــع 

ات هـذا المـواطن وتطلعاتهـالى مطالب مواطننا البسيط في حياة كريمة بعيـدة عـن تسـلط الفسـاد وٕاهـدارها المنيـ
  غد افضل؟

لماذا من خالل هذا 'الترحيب' الرسمي بمن تحوم حولهم شبهات الفسـاد نعتـدي وبشـكل علنـي علـى مصـداقية 
جديتنا في االردن في محاربـة الفسـاد والتـي تبعـث برسـالة متناقضـة فـي هـذا الوقـت بالـذات والـذي نحـن أحـوج 

لخلق هويتنا الدولية واالقليمية كدولة عربية تلبي طموح أبنائها الشـرفاء  ما نكون فيه إلى الثبات على الموقف
بخلــق مســـتقبل وطنـــي متمّيــز نهجـــر فيـــه كـــل مظــاهر االنتهازيـــة علـــى حســـاب الــوطن وســـمعته وكـــّد مواطنـــه 
البســيط والــذي لــم يبخــل يومــًا فــي العطــاء؟ وبــدال مــن ان تســتوظف هــذه الظــروف لخلــق وعــي وطنــي اردنــي 

لــى اإلعتــزاز بهــذه المســيرة والتــي حتميــة االنتصــار فيهــا ليســت مجــاًال للشــك او المنــاورة، لمــاذا شــامل مبنــي ع
نستغرق في تدمير كل هذا في ظل هذه التحالفات مع شخصيات الفساد المنبوذة والتي تكرارهـا علـى الصـعيد 

  العربي هو الذي ادى الى حالة الهزيمة التي يعيشها المواطن العربي في كل مكان؟
فمــن قــال اننــا فــي االردن بحاجــة الــى امــوال الفســاد والتــي ُخضــبت بــدماء االيتــام و االرامــل مــن ابنــاء الشــعب 
الفلســطيني؟ ففــي هــذه الظــرف والتــي تتهــدد فيــه االنظمــة العربيــة باالنــدحار وتكــون أراضــيها عرضــة لالنقســام 

االردن منتصب الهامـة مترفعـًا عـن  واالنفصال وتكون شعوبها محًال للحروب االهلية والطائفية يجب ان يقف
كل ما من شأنه أن يؤذي هذا المواطن العربي الـذي عـانى مـن ظلـم التسـلط ومحسـوبية التحالفـات بـين رمـوز 
الفســاد العــرب فــي كــل مكــان.فنحن فــي االردن جــزء ال يتجــزأ عــن واقعنــا العربــي يؤلمنــا ألــم مواطنيــه ويفرحنــا 

دًال مــن أن نكــون مــوطئ قــدم ألي مســؤول عربــي تحــوم حولــه شــبهات إنجــازات أبنائــه مــن أشــقائنا العــرب. وبــ
الفساد لنكون في االردن منارة في مكافحة الفساد واجتثاث أهله بال هوادة، حتـى نرتقـي بهـذا المـواطن البسـيط 

  وهذا الوطن الجامع إلى سماء النهج المشّرف الذي عنوانه صدق الموقف وحضارية اإلنجاز.
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  "ي جامعة كامبريدجمحاضر اردني زائر ف"
  لندن BPPورئيس برنامج الماجستير في القانون المالي اإلسالمي في جامعة 

  8/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  كابوس عسكري في ليلة صيف .66
  يوسي ميلمان

بركود اقتصـادي. ودفعـت الخيبـة واليـأس إلـى نشـوء موجـة هجـرة مـن الـبالد، أو  1969أصيبت إسرائيل العام 
لى موجة من الحـديث عـن الهجـرة. كمـا أن روح العجـز قـادت إلـى خلـق ونشـر كميـة مـن النكـات على األقل إ

التي توجهت أساسًا ضد رئيس الحكومة، ليفي أشكول. واحدة منها تحدثت عن أنه تم تعليق الفتة فـي مطـار 
كـود، وحـّل ولكن خالل أقل من عام خرجت إسرائيل من الر ». على آخر من سيغادر أن يطفئ األنوار«اللد: 

  مكان األزمة االقتصادية ازدهار ومكان اإلحباط فرح وبهجة.
كـــان ســـبب هـــذا التغييـــر حـــرب األيـــام الســـتة. لـــيس هنـــاك البتـــة أي ذرة إثبـــات علـــى أن القيـــادة السياســـية فـــي 
إسرائيل كانت لهـا مصـلحة فـي شـّن الحـرب. بـل إن معظـم الوثـائق التاريخيـة لتلـك الفتـرة تثبـت أن إسـرائيل لـم 

خطــط لشــن الحــرب، وأنهــا فوجئــت لدرجــة الشــلل مــن خطــوات الــرئيس المصــري جمــال عبــد الناصــر، الــذي ت
  أدخل جيشه إلى شبه جزيرة سيناء، وانتهك اتفاقًا مبرمًا وسّرع تصعيدًا قاد إلى الحرب.

مصـلحة ولكن بعد حرب األيام الستة أطلقـت رغـم ذلـك تقـديرات وأثيـرت اتهامـات بأنـه كانـت للقيـادة السياسـية 
فــي تســخين الحــدود مــع ســوريا بســبب أعمــال تحويــل مصــادر نهــر األردن التــي قامــت بهــا دمشــق، ومــن أجــل 
صــرف األنظــار عــن الركــود فــي إســرائيل. ومــن تمســك علــى وجــه الخصــوص بهــذه االتهامــات كــان المعلقــون 

حسـنين هيكـل،  فـي عهـد عبـد الناصـر، محمـد» األهـرام«والخبراء العرب. وكتب المحرر األسطوري لصحيفة 
  في مناسبات عدة أن القيادة اإلسرائيلية تعّد لمغامرة عسكرية كلما وقعت أزمة داخلية.

وفـــي التـــاريخ المعاصـــر وقعـــت حـــروب أحـــدثت ازدهـــارًا اقتصـــاديًا وحرفـــت النقـــاش عـــن مشـــاكل كانـــت تضـــر 
لرئيسـها، » الجديـدة الصـفقة«بالسلطة. والواليـات المتحـدة خرجـت مـن األزمـة االقتصـادية الكبـرى لـيس بسـبب 

فــــرانكلين روزفلــــت، وٕانمــــا أيضــــًا بســــبب الحــــرب العالميــــة الثانيــــة التــــي زادت مــــن قــــدرة االقتصــــاد األميركــــي 
، قلــة فقــط »الشــعب يريــد العدالــة االجتماعيــة«االنتاجيــة. وفــي األســابيع الثالثــة التــي مــرت علــى انطــالق ثــورة 

س الحكومــة، بنيــامين نتنيــاهو، بإحــداث أزمــة أمنيــة، تجــرأت علــى اإلعــراب عــن خشــيتها مــن احتمــال قيــام رئــي
مثــل تســخين الحــدود الشــمالية أو شــن عمليــة ضــد حمــاس، مــن أجــل اإلفــالت مــن الضــغوط. وبــين هــذه القلــة 

األســبوع » هــآرتس«عضــو الكنيســت زهافــا غــالئون (ميــرتس)، التــي قالــت مثــل هــذا الكــالم ليوســي فيرتــر فــي 
  الفائت.

حظته فـي أقـوال الـوزير سـيلفان شـالوم هـذا األسـبوع فـي مقابلـة تلفزيونيـة، حتـى إذا وثمة تلميح آخر يمكن مال
لــم يقصــد ذلــك. فقــد ذكــر شــالوم أن أحــد أســباب نشــوب االحتجاجــات يكمــن فــي الهــدوء األمنــي الســائد فــي 
الســـنوات األخيـــرة والـــذي يســـمح للجمهـــور بـــالتركيز علـــى القضـــايا االجتماعيـــة واالقتصـــادية. وكـــل مـــن يـــؤمن 

نظريــة المــؤامرة، يمكنــه أن يســتخلص مــن أقوالــه أن هــذا الهــدوء قــد يكســر بــين عشــية وضــحاها، بشــكل يقــود ب
إلى اضمحالل االحتجاج وعودة األجندة األمنية المحبوبة، المعروفة والمريحـة كثيـرًا لحكومـات إسـرائيل. غيـر 

ايـد، ال يتحمـل أيـة مسـؤولية كمعلـق ومراقـب مح -أن شالوم نطق بـالموقف المعـروف لمعظـم وزراء الحكومـة 
  وليس تحديدًا كمعبر عن سياسة. -
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إن خيــار العمليــة العســكرية المبــادر إليهــا يســمع حتــى فــي الغــرف المغلقــة، فــي األحاديــث الخاصــة وحتــى فــي 
المهرجانات الحاشدة أيام السبت في تل أبيب. فالسيناريو األسهل واألريح، والذي يحظى بتعـاطف جمـاهيري، 

ي عمليــة عســكرية وٕانمــا بصــفقة لإلفــراج عــن جلعــاد شــاليت، وهــي الصــفقة التــي عارضــها نتنيــاهو ال يتمثــل فــ
جدًا، أو للدقة، عارض الـثمن المطلـوب مـن إسـرائيل دفعـه مقابلهـا. وأيـا تكـن الحـال، مـن الواضـح أن الخشـية 

تشـهد أوًال وقبـل من مغبة فعل مغامر كوسيلة لصرف األنظار عن إخفاقات الحكومة في الميدان االجتمـاعي 
مؤهــل لفعــل أي «كــل شــيء علــى أن نتنيــاهو فقــد مــا تبقــى مــن ثقــة الجمهــور بــه. والتقــدير الســائد كــان أنــه 

  من أجل الخروج من الخطر الذي يتهدد حكمه.» شيء
وفـــي أســـاس هـــذه التقـــديرات توجـــد ســـابقة مـــن الماضـــي: قـــرار اغتيـــال خالـــد مشـــعل مـــن تنظـــيم حمـــاس العـــام 

نتنيـــاهو الســـابقة كـــرئيس للحكومـــة. صـــحيح أن الهـــدف كـــان الثـــأر ولـــيس صـــرف أنظـــار  ، أثنـــاء واليـــة1997
الجمهــور عــن قضــايا أخــرى، ولكــن هــذا الحــادث يمكنــه أن يشــير إلــى أنمــاط ســلوك نتنيــاهو، الــذي يمكــن أن 

  نستخلص منه سلوكه الراهن.
منظمـات إرهابيـة فلسـطينية  1997لقد أمر نتنياهو بتنفيذ العملية ضد مشعل إثر العمليـات التـي نفـذتها العـام 

فعــًال طلــب «فــي القــدس. وعمليــا، اســتخدم كامــل ثقلــه. ويتــذكر أحــد الضــالعين فــي اتخــاذ القــرار حينهــا أنــه 
وبحســب شــهادات فــإن رئــيس الحكومــة لــم يستشــر حينهــا ال رئــيس الشــاباك، عــامي أيــالون، رئــيس ». العمليــة

ق مردخـاي. ولحسـن حظـه، فـإن نتنيـاهو وجـد حينهـا أذنـًا شعبة االستخبارات موشي يعلون ووزير الدفاع اسـح
صـــاغية لـــدى رئـــيس الموســـاد الجديـــد والعـــديم الخبـــرة، دانـــي يـــاتوم الـــذي أراد إرضـــاء ســـيده وكـــي يثبـــت لقـــادة 
الموســاد، أنــه يســتحق المنصــب. والنتيجــة كانــت قــرارًا عــديم المســؤولية باغتيــال مشــعل، الــذي كــان حينهــا فــي 

  يًا في حماس في األردن.منصب ليس األعلى نسب
صحيح أن نتنياهو مسؤول عن الفشل، غير أنه له شركاء فـي مقـدمتهم يـاتوم (الـذي كـان بوسـعه كـبح جمـاح 
رئــيس الحكومــة)، وعــدد مــن قــادة الشــعب فــي الموســاد، الــذين لــم يعارضــوا العمليــة المغــامرة، رغــم أنهــا تهــدد 

  العالقات االستراتيجية الخاصة مع األردن.
افي للخشية البادية هذه األيام يعود لعدد من سـمات رئـيس الحكومـة. فهـو يعتبـر شخصـًا متسـرعًا، وسبب إض

قليل اإلتزان، من النوع الذي يغير قراراته (وٕان ليس قناعاته األساسية) وهو ال يـدخر وسـعًا لخـداع الجمهـور. 
حات المعاندة لرئيس الموسـاد وربما أن بالوسع العثور على هذا البعد في شخصية رئيس الحكومة في التصري

الســابق، مئيــر داغــان، الــذي ســعى لتحــذير الجمهــور مــن الخطــر الكــامن فــي مهاجمــة نتنيــاهو، و/أو وزيــر 
  الدفاع إيهود باراك إليران.

ومــع ذلــك فــإن لنتنيــاهو أيضــًا ســمات يمكــن أن تبعــده عــن المغــامرة العســكرية: فهــو يعتبــر زعيمــًا متــرددًا، ال 
هـــو فــوق كــل شـــيء يخشــى مـــن تحمــل المخــاطر. لـــذلك فإنــه فــي ميـــزان تحليــل المخـــاطر ينــزل للتفاصــيل، و 

  والفرص، فإن احتمال إقدام رئيس الحكومة على محاولة المبادرة لعملية عسكرية يبدو ضعيفًا جدًا.
وفــي كــل حــال، فــإن القــرار بعمليــة الحســم فــي المجلــس الــوزاري أو علــى األقــل فــي الهيئــة الســباعية، ولــيس 

دًا أن الـــوزراء المتـــزنين أمثـــال دان ميريـــدور وبنـــي بيغـــين سيعارضـــون ذلـــك. كمـــا أن رئـــيس األركـــان، مســـتبع
وجنراالت الجيش، رئـيس الموسـاد ورئـيس الشـاباك لـن يسـمحوا لنتنيـاهو باسـتخدامهم وقيـادة خطـوة كارثيـة مـن 

كيف سـتنتهي خطـوة  أجل المحافظة على كرسيه. يمكن االفتراض أن رئيس الحكومة يفهم أنه يصعب معرفة
عســكرية كهــذه. فــالخطر األكبــر مــن ناحيتــه، أو مــن ناحيــة أي وزيــر آخــر يتســلى بفكــرة شــن عمليــة عســكرية 
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كمخرج من األزمة، هـو أنـه إذا انكشـف األمـر فإنـه سـوف يتعـّرض التهـام بمغـامرة عديمـة األثـر وبالمسـؤولية 
  عن مقتل الشبان.

الحكومــة. فضــًال عــن ذلــك فإنــه علــى الــدوام يأمــل أن ينــدثر  وهــذه الخشــية وحــدها، ربمــا تكفــي لــردع رئــيس
االحتجاج من ذاته أو بسبب حر آب، أو أن العرب يثبتـون مـرة أخـرى أن بالوسـع الركـون إلـيهم وارتكـاب كـل 

  األخطاء الممكنة التي تنقذ رئيس الحكومة المقيم حاليًا بين ضائقتين. ولم نذكر أيلول بعد.
  5/8/2011هآرتس 

  8/8/2011، بيروتالسفير، 
  

  في الطريق إلى دولة الشريعة اليهودية .67
  تسفي برئيل

ُمزق النقاب الذي ال حاجة إليه في نهاية األمر. فالدولة اليهودية والدولة الديمقراطية ال يمكن أن تسكنا معـًا. 
ديما" ودافيـد فالواحدة تناقض األخرى. في تفسـيراته فـي اقتـراح القـانون الـذي بـادر إليـه مـع آفـي ديختـر مـن "كـ

يقــول زئيــف ألكــن مــن  –ويجــدر أن تــنقش جيــدًا فــي الــذاكرة هــذا التــآلف العجيــب  –روتــم فــي "إســرائيل بيتنــا" 
"الليكود" إن "القانون يرمي إلى منح المحـاكم حجـة تؤيـد قضـية القوميـة اليهوديـة للدولـة، إذا تناولـت البـت فـي 

  مقراطية".حاالت يصادم فيها طابع الدولة اليهودي مبادئ الدي
مـن نـواب هـذا الحـزب الغريـب األطـوار،  20لم يكن ثمة حاجة إلى انتظـار تفسـيرات ألكـن وال الغضـب لتأييـد 
بــل لــم يعــد يعمــل فيهــا جهــاز اإلنــذار. إن  –أعنــي "كــديما"، الــذي يســلك ســلوك ســيارة لــم تطفــأ أضــواؤها فقــط 
ة قبـل أن يهربـوا إلـى عطلـتهم الطويلـة، ُيبـين اقتراح قانون الشريعة اليهودية الذي أجازه أعضاء الكنيست خلس

لكل يهودي فـي العـالم أن التـأليف بـين الديمقراطيـة واليهوديـة يمكـن أن يـتم فـي الجـالء فقـط. يسـتطيع يهـودي 
أميركي أو فرنسي أو بريطاني فقط أن يكون "إنسانًا في خروجك ويهوديًا في خيمتك" كما تقول قصيدة يهـودا 

ت شـعار المثقفـين. ففـي إسـرائيل اليهوديـة يسـتطيع اليهـودي أن يكـون يهوديـًا فقـط، ليف غـوردون التـي أصـبح
وســيتم تعريــف الديمقراطيــة رســميًا بأنهــا تــرف. وســتكون ممكنــة فقــط بالشــروط التــي يســمح الــدين بهــا. والــدين 

ومفســري  يســمح بهــا فقــط حينمــا ال تنــاقض كــالم اهللا. وهكــذا تنتقــل الســيادة مــن المــواطن إلــى اهللا جــل جاللــه
  كالمه على األرض.

ويصعب من جهة ثانية معارضة اقتراح قانون يقرب دولة إسرائيل كثيرًا من دول المنطقة وينشئ قاعدة تفاهم 
بــين الشــعوب، يقــوم علــى تفضــيل مكانــة الــدين علــى مكانــة الدولــة ونظــام الحكــم. فعلــى ســبيل المثــال يقضــي 

هـــي المصـــدر األساســـي للتشـــريع". وهكـــذا األمـــر أيضـــًا  الدســـتور المصـــري بـــأن "مبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية
بحســب الدســتور الســوري، لكــن يخيــل إلينــا أن الدســتور اإليرانــي خاصــة يمكــن أن يكــون مصــدر إلهــام ممتــازًا 
للصورة التي يجب على الدولة أن تقدم بحسبها منزلـة اهللا باعتبـاره المصـدر األساسـي للتشـريع. فهـذا الدسـتور 

ن تنشـــئ "المحـــيط المناســـب لنشـــوء قـــيم أخالقيـــة تقـــوم علـــى اإليمـــان والتقـــوى ومكافحـــة يوجـــب علـــى الدولـــة ا
  الفساد". هذا "المحيط المناسب" ُيغلب إرادة الدين على الفنون والعلوم واإلعالم وعلى التربية بالطبع.

ـــالغ فيـــه إلـــى هـــذا الحـــد حتـــى اآلن. فهـــو ال ُيملـــي "العقا ـــة" إن اقتـــراح القـــانون اإلســـرائيلي غيـــر مب ئـــد اليهودي
باعتبارهــا موضــوع تــدريس وحيــدًا وال يمنــع تــدريس علــوم تنــاقض االعتقــاد. وهــو يســلب اللغــة العربيــة مكانتهــا 
باعتبارها لغة رسمية حقًا، لكنه بخالف نظرة تركيا إلى اللغة الكرديـة مـا زال يسـمح للمـواطنين العـرب "بـالحق 
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ا يقــرر القــانون"، غيــر أنــه ال يوجــد منــع لســن قــانون فــي التنــاول اللغــوي لخــدمات الدولــة وكــل ذلــك بحســب مــ
  يحظر هذا الحق أيضًا.

فــي  –مــا زال اقتــراح القــانون ال يقضــي بــأن الشــريعة اليهوديــة هــي مصــدر الســلطة الــرئيس للتشــريع، ويكتفــي 
أو هــذه األثنــاء بــأن يكــون القــانون العبــري "مصــدر إلهــام للمشــرع"، وحينمــا يتبــين نقــص فــي التشــريع والشــريعة 

القدرة على إجراء "قياس جلي" ستحتاج المحكمة إلى البت بحسـب مبـادئ "الحريـة والعـدل واالسـتقامة والسـالم 
في تراث إسرائيل". ما هي هذه المبادئ بالضبط؟ أهي العين بالعين؟ أم "ال تخدعن الغريب الـذي يسـكن بـين 

 –تـــم وآريـــه الـــداد ويوليـــا شـــمالوف ظهرانيـــك"؟ ومـــا هـــي مبـــادئ ســـالم تـــراث إســـرائيل؟ أهـــي مبـــادئ دافيـــد رو 
وقـــد وقعـــوا جميعـــًا علـــى اقتـــراح  –بـــاركوفيتش أم مبـــادئ نحمـــان شـــاي وبنيـــامين بـــن اليعـــازر ومئيـــر شـــتريت 

القانون؟ هل "مبادئ السالم" تسمح بمصالحة على األراضي أم أن "أرض الميعاد" مـن البحـر إلـى النهـر هـي 
  حدود دولة الشعب اليهودي؟.

نون الــذي يحمــل عنــوان "دولــة الشــعب اليهــودي القــومي"، يتــبجح بتمثيــل يهــود الجاليــات أيضــًا. إن اقتــراح القــا
لكن سيضطر هؤالء منذ اآلن إلى االختيار هل يريدون االستمرار في العيش في الخارج، في دولة ديمقراطية 
  . تســــــــمح لهــــــــم بإقامــــــــة اعتقــــــــادهم كمــــــــا يرغبــــــــون، أم فــــــــي دولــــــــة يهوديــــــــة تســــــــلبهم أســــــــس الديمقراطيــــــــة

  
وهم على نحو عام يهود صـامتون ومتسـامحون مـع دولـة مالذهـم، وهـو مـالذ أخـذ يمتلـئ قمامـة قـد تُبعـد عنـه 

  كل يهودي ليبرالي.
  7/8/2011، عن "هآرتس"
  8/8/2011، األيام، رام اهللا
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