
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

 الزهار: حماس لن تشارك باالنتخابات المحلية
   ضد الدولة الفلسطينية " الفيتو" متاستخداذامن مظاهرات غضبالواليات المتحدةالبرغوثي يحذر 

  وحدة استيطانية بالقدس المحتلة4300على بناءيصادقلداخلية اإلسرائيليوزير ا
 السلطات االسرائيلية قلقة من "انهيار" عالقاتها مع األردن": جيروسالم بوست"

  سكريةفي مجال الصناعات الع"إسرائيل"تركيا: لم نعد بحاجة لمساعدة

ــــى  ــــات عل ــــرض عقوب ــــاقش ف ــــاهو ين نتني
الســـــلطة الفلســـــطينية لمنـــــع اســـــتحقاق 

  يحذر من انهيارها وباراك / سبتمبرأيلول
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 5  "تنفيذية منظمة التحرير": الموقف األمريكي من االستيطان ال يكفي.3
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 7 ريبًا جدًا بدولة فلسطينقيعترفرياض منصور: لبنان .9
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14  الممثليات اإلسرائيلية تحسًبا لقيام حزب اهللا بتنفيذ عملّية عسكرّية فيحالة استنفار .32
14  من دخول اراضيها"ليتسوريوسف ا"بريطانيا تمنع الحاخام المتطرف ":هآرتس".33
15  فضل باعداد الطعاممنافسة بين اعضاء هيئة اركان الجيش حول من هو األ.34

   
    األرض، الشعب:

15 بالتوجه لألمم المتحدةمحمود عباسألسرى يدعمون موقفوكالة وفا: ا.35
15  تصاعد ظاهرة رفض االستدعاءات األمنية بالضفة منذ توقيع المصالحة.36
16  أسرى عسقالن يضربون لليوم الثامن عن العيادة الطبية تضامنا لحرمان رفيق لهم من العالج.37
16  ف اعتقالية قاسيةاسيرة فلسطينية في ظرو  33تعتقل  "سرائيل"إ.38
17  هو استمرار لنهج االحتالل بتهويد المقدسات اإلسالميةاألقصى: االعتداء علىالمفتي العام للقدس.39
17   وضع معابر غزةحولايصدر تقرير لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانا.40
18   في القدس األوضاعحذر من انفجار يمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية.41
19 جنينحواجز ب عدةنصبيو في الخليلحملة اعتقاالتالجيش اإلسرائيلي يشن.42
19  ل عددًا من األطفالالجيش اإلسرائيلي يقتحم حي البستان بسلوان ويعتق.43
19  مسيرة الولجة ضد الجدار واالستيطانبمتضامنينعشرةاعتقالثالثة فلسطينيين و إصابة.44
20   ويناقش معه قضايا تخص الالجئين الفلسطينيينإبراهيمللواء عباسايلتقي"شاهدمؤسسة " منوفد.45
20  %30اإلحصاء الفلسطيني: نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني حوالي .46

  
  اقتصاد:

 21 % خالل النصف األول من العام169بنسبة"الوطنية موبايل"ارتفاع إيرادات .47
  

  األردن:
21 ن الزواج من فلسطينييناألردنيات يفضل.48
22 ربع مليون دينار إلعمار غزة في إفطار "المهندسين".49

  
  لبنان:

22 بهية الحريري: االشتباك األخير في مخيم عين الحلوة كان مؤذيًا على كل الصعد.50
23 الصهيوني-ننا في خندق واحد مع الفلسطينيين لمواجهة التآمر األميركيأسامة سعد : إ.51

  
   عربي، إسالمي:

23  في مجال الصناعات العسكرية"إسرائيل"تركيا: لم نعد بحاجة لمساعدة.52
23  منظمة التحرير الفلسطينيةحزب الحرية والعدالة يطالب بإعادة بناء:مصر.53
23  : القاهرة أبلغت تل أبيب إصرار حماس على شروط صفقة تبادل األسرى"المصريون".54
24  "خليفة اإلنسانيةمؤسسة "ألف فلسطيني يستفيدون من برامج اإلفطار الرمضاني ل 85:غزة.55
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24  "هيرالد تريبيون" تتوقع أن تؤدي الثورات العربية إلى تحول سياسي داعم للقضية الفلسطينية.56
  

  دولي:
25   في حال توجهت لألمم المتحدةبوقف المساعداتالسلطةدبلوماسي غربي: واشنطن تهدد.57
25    بين "إسرائيل" والسلطةالفروف يؤكد لليبرمان أن روسيا تعمل الستئناف المفاوضات.58
25 واشنطن قلقة من االستيطان في أبوغنيم شرق القدس.59
25  بدعم متواصل رغم األزمة االقتصادية"إسرائيل"السفير األميركي يعد .60
26  مم المتحدةلى األإلى عدم التوجهإمريكي يدعو الفلسطينيينأسناتور .61

   
  مختارات:

26  تركيا تبدأ العمل على إحياء قطار الحجاز.62
   

  :تقارير
26 ثمر اآلخر؟صواريخ المقاومة وتصعيد العدوان.. من يست.63
30 " يحل بعد "الربيع العربي"إسرائيلي"صيف.64

   
    حوارات ومقاالت:

34 طلعت مسلم...تطورات إستراتيجية إسرائيلية.65
37 عبدالزهرة الركابي...القرار االستراتيجي والمناورة.66
38 ميشيل كيلو...موقفان من العالم: عربي وٕاسرائيلي!.67

   
 40 :كاريكاتير

***  
  

يحـذر مـن  وبـاراك / سـبتمبرلمنـع اسـتحقاق أيلـول نتنياهو يناقش فرض عقوبات على السلطة الفلسـطينية .1
  انهيارها

مجلس الوزاري الثماني اإلسرائيلي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، اقترح عدد من الوزراء في جلسة ال
يــوم أمــس األربعــاء، عــدة إجــراءات ضــد الســلطة الفلســطينية فــي إطــار مواجهــة إســرائيل للمســعى الفلســطيني 
المرتقب في أيلول في األمـم المتحـدة، وذلـك للضـغط علـى رئـيس السـلطة محمـود عبـاس ودفعـه إلـى التراجـع. 

  المقابل، عارض وزير األمن ذلك، وحذر من أن يؤدي إلى انهيار السلطة. وفي
وبحسب "هآرتس" فقد تركزت الجلسة على الـردود الممكنـة علـى المسـعى الفلسـطيني، والعمليـات التـي يتوجـب 
إســرائيل علــى تنفيــذها بعــد التصــويت فــي الجمعيــة العامــة فــي األمــم المتحــدة، والتــي يتوقــع أن تحصــل فيهــا 

  .1967طة الفلسطينية على غالبية كبيرة مؤيدة لالعتراف بالدولة الفلسيطنية في حدود السل
تفعيـل عقوبـات ضــد السـلطة الفلسـطينية بهـدف إجبـار عبـاس علـى التخلــي  ،وطرحـت عـدة اقتراحـات بضـمنها

  عن التوجه إلى األمم المتحدة.
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ل الجمــارك التــي تقــوم إســرائيل بجبايتهــا وجــاء أن وزيــر الماليــة، يوفــال شــطاينتس، قــد اقتــرح وقــف تحويــل أمــوا
للسلطة، علما أن السلطة تواجه أزمة سيولة خطيرة، وتجد صـعوبة فـي دفـع رواتـب عشـرات آالف المـوظفين. 
مع اإلشارة إلى أن أموال الجمارك تستخدم لدفع جزء كبير مـن الرواتـب. كمـا طـرح فـرض عقوبـات أشـد علـى 

  السلطة.
ض االقتـــراح وحـــذر مـــن أبعـــاده. وبحســـبه فـــإن الخطـــوات اإلســـرائيلية ضـــد وأضـــافت الصـــحيفة أن بـــاراك عـــار 

الفلســطينيين وفــرض العقوبــات مثــل وقــف تحويــل أمــوال الجمــارك مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى انهيــار الســلطة 
مليــــون  2.5الفلســـطينية، مــــا يعنـــي انتشــــار الفوضـــى فــــي الضـــفة الغربيــــة وتحميـــل إســــرائيل المســـؤولية عــــن 

  فلسطيني. 
إلشـارة إلـى أن دبلوماسـيا غربيـا كـان قـد حـذر يـوم أمـس فـي محادثـات مـع مراسـلين إسـرائيليين فـي تـل تجدر ا

أبيــب مــن أن عــدم تراجــع الســلطة الفلســطينية عــن المســعى فــي األمــم المتحــدة ســوف يمــس بـــ"التعاون" بــين 
  الواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية بشكل ملموس.

الخطـــوات  هحـــدث هاتفيـــا مـــع الـــرئيس األمريكـــي بـــاراك أوبامـــا، ونـــاقش معـــوقالـــت "هـــآرتس" إن نتانيـــاهو قـــد ت
  الفلسطينية في األمم المتحدة، كما ناقش معه األوضاع في سورية. 

  11/8/2011، 48موقع عرب
  

  والباب مفتوح لمشاركة الجميع / سبتمبرال تنسيق مع حماس بشأن استحقاق أيلول عريقات: .2
و اللجنة المركزية لحركة فتح، عدم وجود تنسيق مع حركة حماس صائب عريقات عض د.أكد  :بيت لحم

بشأن استحقاق الدولة في أيلول القادم، وذلك في ضوء توجه وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب 
وقال في  قطر لالجتماع بالقيادة القطرية وٕاطالعها على آخر التطورات. إلىالسياسي للحركة خالد مشعل 

 مع حركة حماس ولكن الباب اآلنته معه وكالة "معا": "لألسف ال يوجد تنسيق حتى اتصال هاتفي أجر 
المتحدة  لألمموأشار إلى وجود لجنة عليا للتنسيق بشأن التوجه  وقت". أيمفتوح لها ونحن نرحب بها في 

  ناء.فصيل دون استث أيهذه اللجنة على استعداد الستقبال  أنتضم عددا من الفصائل، مؤكدا  أيلولفي 
  11/8/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  "تنفيذية منظمة التحرير": الموقف األمريكي من االستيطان ال يكفي .3

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه : وكاالت - الرحيم حسين عبد
ن اليهودي في الضفة الغربية في رام اهللا أمس بأن قلق واشنطن من مواصلة إسرائيل توسيع االستيطا

إن الموقف األميركي "المحتلة، ال يكفي الستئناف المفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. وقال 
الحالي أدنى بكثير من مواقف أميركية سابقة بخصوص االستيطان، إذ يدل على عدم اتخاذ سياسة حازمة 

وذكر أن القيادة الفلسطينية،  ."لتي ُتغلق الطريق أمام عملية السالمإزاء النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية ا
إلحباط استحقاق طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة خالل  "إجراءات محمومة"تتوقع اتخاذ إسرائيل 
  شهر سبتمبر المقبل. 

  11/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  تحقاق أيلول/ سبتمبرالتحرير" تشكل ثالث لجان لحملة شعبية تواكب اس منظمة" .4
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شكلت منظمة التحرير الفلسطينية أمس ثالث لجان للتحضير للحملة الشعبية التي ستواكب تقديم الطلب 
وبدأت اللجان الثالث وهي لجنة الفعاليات الشعبية  سبتمبر المقبل./ األمم المتحدة في أيلول إلىالفلسطيني 

لمسيرات شعبية في الوطن والخارج بمواكبة النقاشات  التحضير اإلعالميةولجنة الدعم الخارجي واللجنة 
سبتمبر بشأن طلب فلسطين الحصول على / التي ستجريها األمم المتحدة في دورتها المقبلة في أيلول

الحملة ستشمل مسيرات  إن "الحياة"وقال الناطق باسم الحملة حسان بلعاوي لـ عضوية في المنظمة الدولية.
 21. وستكون ذروتها في 1967لعالم باالعتراف بدولة فلسطين على حدود العام جماهيرية واسعة تطالب ا

المتحدة في شأن الطلب  لألممسبتمبر وهو اليوم الذي تبدأ فيه المداوالت في الجمعية العامة / أيلول
  الفلسطيني. وقال إن الحملة ستكون سلمية وستبتعد عن العنف.

 11/8/2011الحياة، لندن، 
  

  سبتمبر في أمريكاأيلول/ علن عن إطالق حملة داعمة الستحقاق عريقات ي معن .5
أّكد رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، السفير معن عريقات، أن : رام اهللا

سبتمبر، تترّكز في أساسها على حشد الدعم / المفوضية شرعت بتنفيذ آلية داعمة الستحقاق أيلول
ي الضاغط على مجلس "الكونغرس" لتأييد مسألة التوّجه إلى األمم المتحّدة بطلب الجماهيري األمريك

  استصدار قرار اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
  10/8/2011قدس برس، 

  
  يعيد النظر في سياسته المالية ويدرس خططا لتقليل المساعدات وتخفيض العجز فياض .6

ة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، حكومة سالم فياض إلى اضطرت األزم: كفاح زبون -  رام اهللا
إعادة النظر في سياستها المالية، لتقلص حجم المصروفات وصوال لالستغناء عن المساعدات الخارجية 

)، غير أن مثل هذه الخطط ووجهت بتشكيك من 2013بسرعة أكبر مما خطط له في وقت سابق (نهاية 
من مغبة المس برواتب ومستحقات الموظفين. وقال فياض، خالل جلسة للحكومة في النقابات التي حذرت 

بات يستلزم إعادة النظر في األسس التي "رام اهللا، إن نقص التمويل الخارجي الذي قاد ألزمة صعبة 
. وأضاف "استندت إليها التقديرات األولية بخصوص مسار السياسة المالية على مدار العامين المقبلين

جب تقديم خطط وأفكار تعجل في االستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات ي"
  ."الجارية

ستتابع البحث في هذه األفكار واإلجراءات على مدار األسابيع القليلة المقبلة "وقال بيان للحكومة، إنها 
يض العجز الجاري إلى مستوى وصوال إلى وضع أسس لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل بما يكفل تخف

  ."قابل للتمويل من مساعدات خارجية يمكن التعويل على ورودها وبالتوقيت المناسب بدرجة عالية من اليقين
ال توجد حتى اآلن أفكار واضحة.. " "الشرق األوسط"الناطق الرسمي باسم الحكومة غسان الخطيب لـوقال 

التسريع في تقليل االعتماد على المساعدات الخارجية الحديث تطرق إلى خطوط عريضة، واالتجاه هو 
. وكان فياض قد أعلن العام الماضي، أن "خالل العام المقبل والعام الذي يليه وصوال لالستغناء عنها

فيها عن المساعدات الخارجية ماديا وفنيا بحلول عام  "تستغني"حكومته تسير باتجاه الوصول إلى مرحلة 
ن اإلسراع بذلك، نحن نجحنا في تقليل االعتماد على المساعدات الخارجية إلى نريد اآل"وقال  .2013

  ."مليون 900بليون إلى  1.8النصف، في غضون عامين، من 
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 11/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ل للموظفين: فشل الحكومة في اإلدارة المالية ال يحمّ زكارنة .7
إن فشل الحكومة في إدارة المال العام "لعمومية بسام زكارنة: قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة ا :رام اهللا

وأضاف ". وعدم الحد من هدره في جميع االتجاهات دون أي رقابة ال يجوز أن يحمل للموظف والمواطن
في تصريح صحفي له، أن الحكومة تحاول سد عجزها من خالل إضافة الضرائب على المواطن والموظف 

لى رواتب الموظفين من خالل رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية تصل ومحاولة إجراء تقليصات ع
ألف موظف من عملهم بطرق مختلفة، ووقف التعيينات لخمس سنوات، دون النظر لزيادة  70إلقصاء 

البطالة وفق توصيات أحد الوزراء ممن لديه ملف فساد، أليس وقفه عن العمل يوفر الماليين وفق المادة 
   األساسي.من القانون  98

صبر الموظفين بدأ ينفد من سياسة الحكومة المالية وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة "ورأى أن 
مليون  35%  وعدم صرف الرواتب بانتظام، واالقتراض من الموظفين، وترك الموظف يتحمل فوائد (29

  ."شيقل) بقيمة نصف الراتب للموظفين
  10/8/2011لسطينية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الف

  
  رفع الدعم لطلبة الثانوية العامة المتفوقين إلى مليوني دوالر سنوياً رام اهللا ت حكومة .8

صادق مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية، أمس، برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض على زيادة : رام اهللا
ة العامة لهذا العام من مليون إلى مليوني دوالر المبلغ المخصص لدعم الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوي

طالبا وطالبة في كل عام من  950واستفاد منه ما معدله  2007سنويا، والذي دأب عليه المجلس منذ عام 
الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، وذلك لتغطية رسوم فصلين دراسيين لكل 

  فصل واحد. طالب بدال من تغطية رسوم
 10/8/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 

  
  قريبًا جدًا بدولة فلسطين يعترفمنصور: لبنان  رياض .9

أكد المراقب الفلسطيني الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور أن لبنان سيتخذ  :علي بردى -نيويورك 
أن  إلىسطينية، ليكون آخر من يفعل ذلك عربيًا، ملمحًا عملية "قريبًا جدًا" لالعتراف بالدولة الفل إجراءات

السلطة الفلسطينية قد تعتمد ما يسمى "خيار الفاتيكان" إذا مارست الواليات المتحدة حق النقض ضد الطلب 
  الفلسطيني.

  11/8/2011النهار، بيروت، 
  

  ينفي منع أئمة حماس من الخطابة في مساجد الضفة الهباش .10
محمود الهباش ما ذكر حول قيام وزارة  ني في الضفةنفى وزير األوقاف الفلسطي أشرف الهور: - غزة

وأكد خالل  األوقاف بمنع أئمة ينتمون لحركة حماس من اعتالء منابر المساجد في مناطق الضفة الغربية.
وجود أئمة ينتمون لحركة حماس ويعملون كخطباء في مساجد الضفة، دون أن  "القدس العربي"حديثة لـ
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وأوضح أن الوزارة ال تفرق بين أي من األئمة على حسب انتمائه السياسي، الفتًا إلى أن  نعهم أحد.يم
  مقياس التعامل مع األئمة يقوم على مدى احترامهم للقوانين والتعليمات الصادرة من وزارة األوقاف.

 11/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تها األمنية: السلطة فقدت السيطرة على أجهز مباركنائب ال .11
 في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد مبارك ةعن كتلة التغيير واإلصالح البرلماني قال النائب: رام اهللا

ن استمرار االستدعاءات واالعتقاالت بحق أنصار الحركة ونشطائها يدّل على إفي بيان تلقته "قدس برس"، 
نية والتي تدار من قبل الجنرال مولر، وأن ذلك خلل أن "السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على األجهزة األم

بنيوي خطير في بنية السلطة األمنية، كما يدّل على أنها غير جادة في عملية المصالحة وهي تستخدمها 
كورقة للمراهنة على قيام أمريكا والرباعية الدولية بالضغط على االحتالل لالستجابة لبعض المطالب التي 

  لمفاوضات وحفظ ماء وجهها أمام الشعب".تمكنها من العودة ل
 10/8/2011قدس برس، 

  
  أبو ليلى يدعو إلى إجراء االنتخابات المحلية في موعدهاالنائب  .12

رام اهللا: أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، رئيس لجنة القضايا االجتماعية في المجلس التشريعي، 
رة إجراء االنتخابات المحلية في موعدها كاستحقاق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ضرو 

  دستوري، وعدم اللجوء إلى تأجيلها من جديد.
  11/8/2011األيام، رام اهللا، 

  
  الزهار: حماس لن تشارك باالنتخابات المحلية .13

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، محمود الزهار: "إن : تامر قشطة - غزة
 يمكنها أن تشارك في االنتخابات المحلية دون تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة منذ حركته ال

  مايو/ آيار". 
ونبه الزهار في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن تلك االنتخابات تحتاج إلى حكومة توافقية تقوم برعايتها إضافة 

  ق. إلى إعادة تشكيل لجنة انتخابات ومحكمة قضائية بالتواف
وقال: هذا حق لنا .. لكن كيف ندخل االنتخابات من دون إعادة تشكيل لجنة االنتخابات والمحكمة 
القضائية التي يجب أن يكون تشكيلها بالتوافق؟ كما من يضمن لنا عدم التزوير السيما أننا فزنا في 

  ". 2005انتخابات 
والنشر واالعتراض لالنتخابات المحلية  وأعلنت لجنة االنتخابات المركزية،أمس، عن فتح باب التسجيل

المقبلة، وهي االنتخابات التي رفضت حركة "حماس" تحديد حكومة رام اهللا موعدًا إلجرائها بعيدًا عن 
  التوافق. 

من جهة أخرى، اتهم الزهار حركة فتح بالمماطلة في تشكيل "القيادة المؤقتة" التي تضم فصائل منظمة 
ة في المنظمة من شأنها أن تلعب دورا مهما في تنفيذ ملفات المصالحة. التحرير وفصائل غير منضوي

  وقال": يبدو أن هناك ضغوطا خارجية تمنع تنفيذ ذلك". 
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وعد الزهار أن لقاءات المصالحة التي تعقد بين فتح وحماس "ال قيمة لها" في ظل عدم التوصل إلى اتفاق 
  حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

طرفي المصالحة فتح وحماس على تفعيل البند الرابع من المصالحة، إال أن الملف  وقال: "رغم اتفاق
  األساسي الذي يشكل عقبة أمام تنفيذها ال يزال عالقا وتم تنحيته جانبا في لقاء األحد الماضي". 

وأضاف : "هذه لقاءات تأتي من باب أننا لم ننس المصالحة فقط ألن كل ما يمكن أن يطرح ويتفق عليه 
وأوضح أن ملف المعتقلين السياسيين ومسألة جوازات السفر مطروحة منذ  مرتبط تنفيذه بالحكومة الجديدة". 

  ثالث سنوات ولم تحل. 
 10/8/2011فلسطين اون الين، 

  
  البرغوثي يحذر الواليات المتحدة من مظاهرات غضب اذا استخدمت "الفيتو" ضد الدولة الفلسطينية .14

لقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المسجون في إسرائيل الواليات المتحدة من أن حذر ا: ا ف ب -القاهرة 
في » نهاية دورها«استخدامها حق النقض في مجلس األمن الدولي لمنع إعالن دولة فلسطينية سيعني 

  المنطقة وسيؤدي إلى تظاهرات حاشدة في العالمين العربي واإلسالمي.
المصرية من خالل محاميه وقال إن » أنباء الشرق األوسط«وكالة وأدلى البرغوثي بهذه التصريحات ل

إرهاب دولي وعلى الواليات المتحدة أن تعيد النظر في موقفها «سيكون بمثابة » الفيتو«استخدام واشنطن 
ألنه لن يكون موجهًا ضد الفلسطينيين فقط وٕانما ضد األمة العربية وضد كل األمة اإلسالمية ودولها وضد 

» الفيتو«وتوقع أن يؤدي استخدام الواليات المتحدة  ».خماس البشرية التي تؤيد إقامة دولة فلسطينيةأربعة أ
  إلى نهاية الدور األميركي في المنطقة متوقعًا أن يواجه هذا القرار بتظاهرات مليونية.

  11/8/2011الحياة، لندن، 
  

  حماس: المصالحة ال تعني إلغاء أو تعطيل القانون .15
حركة المقاومـة اإلسـالمية (حمـاس) أن تنفيـذ بنـود اتفـاق المصـالحة الفلسـطينية ال يعنـي إلغـاء أو أكدت : غزة

  تعطيل القانون.
وقــال النــاطق باســم الحركــة فــوزي برهــوم فــي تصــريح خــاص لوكالــة "صــفا" األربعــاء إن: "اتفــاق المصــالحة ال 

وشــدد علــى أن "كــل مــا  قطــاع غــزة". يلغــي أو يعطــل القــوانين، وال يعنــي تعطيــل إجــراءات ســليمة متبعــة فــي
يجري في قطاع غزة (تنفذه الحكومة الفلسطينية بغـزة) هـو وفـق القـانون، وبالتـالي ال تعنـي المصـالحة تعطيـل 

  القانون أو المس بأي شيء تكون فيه إجراءات طبيعية وضمن قوانين متبعة".
ي الضــفة وغــزة بشــكل متــوازي خــالل وأوضــح النــاطق باســم حمــاس أنــه تــم االتفــاق أيًضــا علــى عقــد لقــاءين فــ

قال برهوم: "واضح أن هنـاك تيـار فـي و  ا.شهر رمضان المبارك لبحث تفاصيل اتفاق المصالحة وآلية تطبيقه
حركة فتح متمثل في األجهزة األمنيـة ومتضـرر وحيـد مـن المصـالحة، وهـو مـن دمـر فـتح ويسـعى إلـى تـدمير 

  إنجازات الشعب الفلسطيني".
  10/8/2011، فلسطينية (صفا)وكالة الصحافة ال

  
  كتائب القسام تعلن عن استشهاد احد عناصرها بمهمة جهادية .16
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استشهاد أحد عناصـرها فجـر  -الجناح العسكري لحركة حماس-أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام : رفح
  اليوم الخميس بمهمة وصفتها بـ"الجهادية" في مخيم يبنا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

عامـا) مـن  20وضحت الكتائب في بيان عسكري وصل (صـفا) نسـخة عنـه أن الشـهيد علـي نـايف الحـاج (وأ
وأضافت بأن "شهادته جـاءت بعـد مشـوار جهـادي  سكان مخيم يبنا استشهد إثر انفجار داخلي بطريق الخطأ.

  عظيم ومشّرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيدًا وال نزكي على اهللا أحدًا".
  10/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

  
  فتح: التوجه لألمم المتحدة يحمي السالم واالستيطان يدمره  .17

قال المتحدث باسم حركـة 'فـتح' أسـامة القواسـمي، إن توجـه القيـادة الفلسـطينية لألمـم المتحـدة بهـدف  : رام اهللا
بعاصــمتها  67د الرابــع مــن حزيــران عــام نيــل العضــوية واالعتــراف الــدولي بفلســطين دولــة مســتقلة علــى حــدو 

ــدولتين ويحمــي عمليــة الســالم مــن خطــر سياســة حكومــة نتنيــاهو االســتيطانية  القــدس الشــرقية، يرســخ حــل ال
  التوسعية التي تمعن في تدمير عملية السالم برمتها.

ألربعـاء، أن وأضاف القواسمي، في بيان صحافي صـادر عـن مفوضـية اإلعـالم والثقافـة لحركـة 'فـتح'، اليـوم ا
حكومة االحتالل اإلسرائيلي بزعامة نتنياهو تضع الشروط المسـبقة ألي مفاوضـات مـن خـالل تطبيـق سياسـة 
مصــادرة األراضــي، والبنــاء االســتيطاني، ورفضــها المطلــق للشــرعية الدوليــة، وقبــول مبــدأ حــل الــدولتين علــى 

ت الموقعـــة التـــي تلزمهـــا بوقـــف األنشـــطة ، وتنكرهـــا التـــام لالتفاقيـــا67أســـاس حـــدود الرابـــع مـــن حزيـــران عـــام 
  االستيطانية.

  11/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
 

  الطريق الوحيد إلحالل السالم بيننا وبين الفلسطينيين هو التفاوض المباشر: نتنياهو .18
طلـب فلسـطين العضـوية  حـذر رئـيس الـوزراء االسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو مـن ان قبـول االمـم المتحـدة: القدس

  .الكاملة في المنظمة الدولية من شأنه ان يمس باحتمالية التوصل الى سالم
نائبــا ديمقراطيــا مــن الكــونغرس األمريكــي ترأســها رئــيس الحــزب  26وقــال نتنيــاهو متحــدثا الــى بعثــة ضــمت 

ض المباشـــر. نحـــن ســـتاني هـــويير،"إن الطريـــق الوحيـــد إلحـــالل الســـالم بيننـــا وبـــين الفلســـطينيين هـــو التفـــاو 
جــاهزون للبــدء فــورًا بالمفاوضــات مــن دون شــروط مســبقة وٕاذا اعترفــت مــا األمــم المتحــدة بــالحراك الفلســطيني 

  أحادي الجانب فان ذلك سيشكل مساسا باحتمالية التوصل الى السالم".
  10/8/2011، القدس، القدس

 
  يرفض خفض الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع باراك .19

وزيـر الـدفاع اإلسـرائيلي إيهــود بـاراك، أمـس، عـن اعتراضــه علـى خفـض الميزانيـة المخصصــة  أعـرب: ا ش ا
وقــال بــاراك،  ».المســاكن«لـوزارة الــدفاع، بــالرغم مــن إشــارته إلـى أهميــة حقــوق المحتجــين علــى ارتفـاع أســعار 

وزارة «رًا إلـى أن ، مشـي»إن االحتجاجات االجتماعية مهمة وظاهرة مثيرة«خالل تفقده قاعدة بحرية في حيفا، 
الدفاع ستساهم في جهود الحـل عبـر إغـالق قواعـد مـن اجـل تحريـر أراض وٕاعطـاء حـوافز للجنـود المسـرحين 

  ».حديثاً 
علينـا أن نتـذّكر أننـا لسـنا السـويد أو فنلنـدا، «لكن باراك رفض أي إمكانيـة لخفـض موازنـة وزارة الـدفاع. وقـال 

  ».وال أحد يعرف ماذا سيحدثفالشرق األوسط يعاني من عدم االستقرار، 
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 11/8/2011، السفير، بيروت
 

  : اتصاالت مع السلطة للعودة للمفاوضاتيزبير  .20
أنــه ال يــزال مقتنعــا بــأن التســوية مــع الفلســطينيين "أمــر ممكــن"، مشــيرا  يــزأكــد الــرئيس اإلســرائيلي شــيمعون بير 

رائيليين والفلسـطينيين يجـب أن يفهمـوا إلى أنه على اتصال دائم مع المسئولين الفلسـطينيين وأن كـال مـن اإلسـ
أن العـــودة إلـــى طاولـــة المفاوضـــات شـــيء أساســـي البـــد مـــن القيـــام بـــه قبـــل بـــدء دورة الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 

  المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ف : "أنــا أعتقــد أن القيــادة الفلســطينية فــي حــد ذاتهــا غيــر متأكــدة ممــا إذا كانــت محاولــة االعتــرايــزوقــال بير 

  بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة خطوة صحيحة أم ال". 
 11/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  وحدة استيطانية بالقدس المحتلة 4300على بناء  يصادقالداخلية اإلسرائيلي  وزير .21

وحــدة ســكنية جديــدة فـــي  4300صــادق وزيــر الداخليـــة اإلســرائيلي ايلــي يشــاي علــى إقامـــة : القــدس المحتلــة
  بعض أحياء مدينة القدس المحتلة.

وحـدة سـكنية فـي حـي  2000وذكرت اإلذاعة اإلسـرائيلية العامـة الخمـيس أنـه بموجـب هـذه الخطـة سـيتم بنـاء 
وحــدة فــي  700وحــدة فــي حــي "رمــات شــلومو" شــمال المدينــة، و 1600"غيفعــات هــامتوس" جنــوب القــدس و

 إنه يرى أن تنفيذ هذه المشـاريع ينـدرج فـي إطـار حي "بسغات زئيف". بدورها، قالت مصادر مقربة من يشاي
  الجهود لحل ضائقة السكن في الكيان اإلسرائيلي.

 11/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
 

  عاملة اسرائيلية تنشر صورًا من مفاعل ديمونة على الفيسبوك ": معاريف" .22
احدى العامالت في مطبخ المفاعل النـووي  االسرائيلية فإن "معاريف"حسب صحيفة : أحمد البديري - القدس

دخلت إلى المنشأة دون اخبار رجال االمن ان بحوزتهـا هاتفـا محمـوال فيـه كـاميرا تصـوير، األمـر الـذي يعتبـر 
  مخالفا للتعليمات األمنية.

 العاملة التقت صورا لعدد من العاملين في المنشأة، وبعـدما عـادت إلـى منزلهـا لـم تبـع الصـور إلـى أي جهـات
  خارجية أو محطات اعالمية كبيرة وٕانما ببساطة وضعت الصور على موقع فيسبوك.

  في اليوم التالي انتبه العاملون في المنشأة وأبلغوا رجال األمن الذين اعتقلوا السيدة وسحبوا الصور.
وقـد  لي.وبعد التحقيق معها قالت بكل بساطة انها لم تكـن تظـن ان مـا فعلتـه يمكـن أن يضـر بـاألمن اإلسـرائي

  تم االكتفاء بايقاف تلك العاملة عن العمل.
 11/8/2011، هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)

  
  من تل أبيب خارج الى تظاهرات ويدعون يؤّلفون لجنة خبرائهم المتظاهرون .23

عـن  ألّـف قـادة االحتجاجـات الشـعبية، التـي انطلقـت منـذ أيـام فـي دولـة االحـتالل، لجنـة خبـراء بديلـة :وكاالت
تلك التي عّينها رئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو برئاسـة مستشـاره لشـؤون االقتصـاد القـومي البروفيسـور مانويـل 

علـى » لجنـة روتشـيلد«ترختنبرغ، بسبب ترجيحهم احتمال عدم التجاوب مع مطـالبهم. وأطلـق المحتجـون اسـم 
ج فـي جـادة روتشـيلد بوسـط تـل أبيـب، الـذي هيئة الخبراء التي ألفها نتنياهو، نسبة إلى معسـكر خيـام االحتجـا
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إن قـادة االحتجاجـات ال ينـوون التعـاون مـع » هـآرتس«مّثل الشرارة األولى لحركـة االحتجـاج. وقالـت صـحيفة 
هذه اللجنة خالل هذه المرحلة. وأّلف المتظاهرون لجنة خبراء بديلة مكّونة من أساتذة جـامعيين التقـوا بمبـادرة 

  في تل أبيب أول من أمس.منهم قادة االحتجاجات 
ـــرا، أّن  ـــة، البروفيســـور يوســـف زعي ـــة بالقـــدس المحتل ـــد أســـتاذ االقتصـــاد فـــي الجامعـــة العبري ـــاهو لـــن «وأّك نتني

طـــاقم الخبـــراء الـــذي أّلفـــه (برئاســـة تراختنبـــرغ) هـــو منـــاورة «، مشـــيرًا إلـــى أن »يســـتجيب لمطالـــب المحتجـــين
  ».  إعالمية، ألن مشاكل نتنياهو مهنية ال سياسية

  11/8/2011، الجمل بما حمل
 

  دفي حيفا ضد الغالء ومخططات التهوي مظاهرة .24
شارك مساء أمس االربعاء، العشرات من سكان حيفا العرب والهيـود، فـي مظـاهرة مظـاهرة : توفيق عبد الفتاح

ورفـــع المتظـــاهرون  انطلقـــت فـــي حـــي وادي النســـناس العربـــي، ضـــد الغـــالء وارتفـــاع أســـعار الشـــقق الســـكنية.
ات منـــــددة بسياســـــة االفقـــــار، ومناوئـــــة لسياســـــة الحكومـــــة االقتصـــــادية، طـــــالبوا فيهـــــا بتحقيـــــق العدالـــــة شـــــعار 

  االجتماعية.
 11/8/2011، 48موقع عرب

 
  /سبتمبراالسرائيلي يجري تدريبا مفاجئا قرب رام اهللا استعدادا الستحقاق ايلول الجيش .25

العسكري المرابط في منطقـة فـي قضـاء رام اهللا نجيب فراج: اعلن ناطق عسكري اسرائيلي ان "اللواء  -القدس
قد خضـع لتمـرين مفـاجئ وفـق سـيناريو وضـعه رئـيس أركـان الجـيش الجنـرال بينـي غـانتس".  واوضـح النطـق 
انــه التمــرين جــرى فــي إطــار االســتعدادات الجاريــة لمواجهــة أحــداث جماهيريــة حاشــدة محتملــة مــن شــأنها أن 

  ألمم المتحدة الشهر القادم لنيل االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".تتخلل توجه السلطة الفلسطينية إلى ا
 11/8/2011، القدس، القدس

 
  يهددون نتنياهو بمظاهرات على الطريقة البريطانية "إسرائيلفي "الطلبة الجامعيون  اتحاد .26

واتبـــاع » ماالحتجـــاج الهـــادئ والمـــنظ«تـــل أبيـــب: هـــدد اتحـــاد الطلبـــة الجـــامعيين أمـــس بـــالتخلي عـــن أســـلوب 
  ، الذي يتسم حاليا بأعمال الفوضى والتدمير.»النموذج البريطاني«

مـن المفتـرض أن يـتمعن نتنيـاهو فـي مـا يحـدث فـي بريطانيـا «وقال إيتسيك شمولي، رئيس اتحـاد الطلبـة، إن 
اليــوم ويــدرك أن الســيطرة علــى مئــات ألــوف الغاضــبين علــى سياســته ليســت أمــرا مضــمونا. فــنحن نريــد حــوارا 

ادا ومنظما مـع الحكومـة، ونتوجـه إليـه بـإخالص ونقـاء بهـدف التوصـل إلـى حلـول معقولـة ومسـؤولة لتغييـر ج
الواقــع االقتصــادي االجتمــاعي فــي الدولــة. ولكــن هــذا مشــروط بــأن تتــوفر النوايــا نفســها لــدى الحكومــة. فــإذا 

  ».شعرنا بأن هناك مماطلة ومحاوالت خداع، فإن األمور ستخرج عن السيطرة
نحن لسنا مجانين حتى نجعل الفوضـى تـدب : «جاء فيهتحفظوا عليه وأصدروا بيانا » ثورة الخيام«قيادة  لكن

  ».  في إسرائيل وندمر االقتصاد
 11/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ؟عن كل ساعة "دوالرا 50" يتقاضون خبراء نتنياهو إلدارة الحوار مع قادة االحتجاج لجنة .27
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ء لجنة الخبراء التي أقامها نتنياهو إلدارة الحوار مـع قـادة االحتجـاج، سيتقاضـون كشف النقاب عن أن أعضا
دوالرا) عن كل ساعة يمضونها في العمل. ويعادل هـذا المبلـغ مـا يزيـد  50شيقال (نحو  175أجرا عاليا قدره 

حـد على أربعـة أضـعاف معـدل أجـر سـاعة العمـل فـي إسـرائيل وتسـعة أضـعاف سـاعة العمـل لمـن يتقاضـى ال
هـم مـن الطبقـة الغنيـة الـذين » خبـراء الحكومـة«األدنى من األجور. واعتبر هذا األجـر العـالي دلـيال علـى أن 

كيـــف سيشـــعر أنـــاس مـــن هـــذا المســـتوى «، أمـــس: »معـــاريف«ال يرضـــون بـــأجر عـــادي. وتســـاءلت صـــحيفة 
  ».االقتصادي بأزمة الطبقات الوسطى والفقيرة

 11/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  عبر الحواجز االسرائيليين .. سياسة العسكريين"ادفع تعبر": "تسهآر  .28
في دائرة التحقيق مع الشرطة أعربوا مؤخرا عن قلقهم مـن أنـه طـرأ فـي األشـهر األخيـرة ارتفـاع كبيـر فـي عـدد 
التحقيقــات ضــد أفــراد الشــرطة العســكرية ممــن تلقــوا الرشــوة وســمحوا بتهريــب بضــائع وأشــخاص بشــكل غيــر 

  ، عبر الحواجز، في قسمهم األكبر في منطقة غالف القدس."إسرائيل"لسلطة الفلسطينية إلى قانوني من ا
وتشــير لــوائح االتهــام التــي ُرفعــت ضــد بعــض أفــراد الشــرطة العســكرية أن ثمــن الرشــوة التــي يجبيهــا الشــرطي 

ر. ويقـول على الحاجز لقاء غض الطرف عن شاحنة واحدة، هو في الغالب نحـو ألـف شـيكل, بـل أحيانـا أكثـ
إن حجـم التهريـب كانـت فـي الماضـي أقـل، ولكننـا «موشيه سـعدات نائـب مـدير قسـم التحقيقـات مـع الشـرطة: 

في الفترة األخيرة شهدنا تزايد حاالت التهريب عبر الحـواجز. وتـدل الكثيـر مـن الحـاالت علـى أن هنـاك أفـرادا 
ل على كـل شـاحنة تمـر مـن المنـاطق إلـى من الشرطة العسكرية يطلبون من المهربين مبلغ ألف أو ألفي شيك

  ».  إسرائيل دون أن يتم فحصها
 11/8/2011، 48موقع عرب

 
  بأنها غير معنية بأي تصعيد في قطاع غزة ناحماس تطمئن :حكومية إسرائيلية مصادر .29

قالــت مصــادر حكوميــة إســرائيلية إن "حمــاس" طمأنــت عبــر وســطاء اســرائيل بأنهــا : أحمــد رمضــان -رام اهللا 
عنيــة بــأي تصــعيد فــي قطــاع غــزة. ونقلــت إذاعــة الجــيش اإلســرائيلي عــن المصــادر هــذه أن "حمــاس" غيــر م

أكــدت انهــا "تبــذل اقصــى مــا فــي وســعها لضــبط االوضــاع فــي غــزة، وغيــر راغبــة فــي تصــعيد االوضــاع فــي 
    القطاع".

 11/8/2011، المستقبل، بيروت
 

  ر" عالقاتها مع األردنالسلطات االسرائيلية قلقة من "انهيا": بوست جيروسالم" .30
كشـــفت صـــحيفة جيروســـالم بوســـت اإلســـرائيلية فـــي تقريـــر لهـــا نشـــر أمـــس عـــن قلـــق : تغريـــد الرشـــق - عمـــان

إسرائيلي من تنامي تأثير لجان ومنظمـات مقاومـة التطبيـع مـع إسـرائيل والتـي تمكنـت مـؤخرا مـن إحبـاط أكثـر 
  من نشاط تطبيعي.

بحت "قلقــة مــن انهيــار عالقاتهــا مــع األردن بعــد رفــض شــركة وقالــت الصــحيفة فــي تقريرهــا إن إســرائيل أصــ
تـــأمين أردنيـــة االســـتمرار فـــي تـــأمين ســـيارات الســـفارة  اإلســـرائيلية فـــي عمـــان، وبعـــد أن انخفضـــت الصـــادرات 

%"،  والســـبب يعـــود الزديـــاد تأثيرعناصـــر مكافحـــة التطبيـــع مـــع  25الزراعيـــة اإلســـرائيلية الـــى األردن بنســـبة 
  ن".إسرائيل في األرد
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فبحســـــب الصـــــحيفة، فـــــإن مصـــــادر إســـــرائيلية مســـــؤولة أكـــــدت لهـــــا أن "العالقـــــات االقتصـــــادية والدبلوماســـــية 
  اإلسرائيلية األردنية تقع تحت التهديد، بسبب الضغوط المتزايدة من جهات مقاومة التطبيع".
جمـود المفاوضـات، وأرجعـت هـذه المصـادر سـبب الزيـادة فـي معـاداة ومقاومـة التطببيـع إلـى "الربيـع العربـي  و 

  والجهود الفلسطينية للحصول على اعتراف بالدولة  الفلسطينية في األمم المتحدة الشهر القادم.
 11/8/2011، الغد، عّمان

 
  الشاباك يتخلى عن حراسة الفرق الرياضّية في الخارج ": معاريف" .31

أمـس النقـاب عـن أّن جهـاز  العبرّيـة فـي عـددها الصـادر "معاريف"زهير أندراوس: كشفت صحيفة  - الناصرة
األمـــن العـــام اإلســـرائيلي (الشـــاباك) اتخـــذ قـــراًرا بوقـــف حمايـــة الفـــرق الرياضـــية اإلســـرائيلية التـــي تشـــارك فـــي 

  سبتمبر المقبل./مباريات دولية مختلفة في الخارج، بدًءا من شهر أيلول
 11/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  تحسًبا لقيام حزب اهللا بتنفيذ عملّية عسكرّيةالممثليات اإلسرائيلية  فياستنفار  حالة .32

ما زالت حالة االسـتنفار القصـوى فـي السـفارات والقنصـليات والممثليـات اإلسـرائيلية األخـرى والمرافـق اليهوديـة 
أجهـزة المخــابرات الثالثـة المركزيــة، فـي إسـرائيل، الموســاد، الشـاباك واالســتخبارات مـن فـي جميـع دول العــالم، 

لك تحسًبا لقيام حزب اهللا اللبناني بتنفيذ عملّية عسكرّية ضّد أهداف إسرائيلّية، رًدا على استشـهاد العسكرّية،وذ
قائــدها العســكرّي، عمــاد مغنيــة، ونقلــت صــحيفة (هــآرتس) مــؤخرا عــن األجهــزة األمنّيــة فــي إســرائيل قولهــا إّنهــا 

تفاصيل الدقيقـة، ولكـّن تـل أبيـب زعمـت، أحبطت عّدة محاوالت لحزب اهللا بتنفيذ عملّيات، دون اإلشارة إلى ال
علـــى حـــد قـــول المصـــادر، أحبطـــت محاولـــة تفجيـــر الســـفارة اإلســـرائيلية فـــي أذربيجـــان ومحاولـــة تفجيـــر مرفـــق 

  إسرائيلي آخر في أوروبا، تم اكتشافهما وٕاجهاضهما في األسابيع األخيرة.
وأكثـر مـن أي وقـت مضـى علـى تنفيـذ واّدعى رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، أن حـزب اهللا مصـر حالًيـا 

  عملية انتقام ناجحة، وذلك ألن سمعته تتدهور في العالم العربي عموما وبين الفلسطينيين بشكٍل خاٍص. 
 11/8/2011، القدس العربي، لندن

 
  من دخول اراضيها "يوسف اليتسور"بريطانيا تمنع الحاخام المتطرف  ":هآرتس" .33

لكتروني امس إن سلطات األمن في بريطانيا ابلغـت الشـهر الماضـي الحاخـام اال "هآرتس"ذكر موقع : رام اهللا
أمــر منعـــه دخـــول اراضـــيها طيلـــة الســـنوات الـــثالث » تـــوراة الملـــك«المتطــرف يوســـف اليتســـور، مؤلـــف كتـــاب 

» تــوراة الملــك«كتابــه المتطــرف الــذي يحمــل اســم  2009ونشــر الحاخــام المــذكور فــي تشــرين الثــاني  القادمــة.
و فيه الى قتل غير اليهود حتى وان كانوا اطفاال اذا توفر شـك بـأنهم سيشـكلون خطـرا علـى اليهـود والذي يدع

  ."بالعنف ضد اليهود فعلى اليهود ان ينتصروا بالعنف ضد العرب حين يكبرون.
 11/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  عامفضل باعداد الطمنافسة بين اعضاء هيئة اركان الجيش حول من هو األ .34

قــد يبــدو ان هــذه نكتــة، لكــن فــي الحقيقــة سيتســلح عشــرون "لــواء" فــي الجــيش االســرائيلي  :تــل ابيــب -القــدس 
  اليوم بسكاكين ويتنافسون على افضل وجبة ستيك او معكرونة يعدونها.
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ن وقالت صحيفة "معاريف" االسرائيلية اليوم ان هذا هو االجتمـاع "الترفيهـي" االول لجميـع اعضـاء هيئـة اركـا
  الجيش االسرائيلي تحت قيادة الفريق بني غنتس.

 11/8/2011، القدس، القدس
 

  بالتوجه لألمم المتحدة محمود عباسألسرى يدعمون موقف وكالة وفا: ا .35
أكد األسرى القابعون في سجون االحتالل، دعم توجه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلى : رام اهللا

متحدة، وذلك للحصول على اعتراف دولي بعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع الجمعية العامة لألمم ال
  .1967من حزيران عام 

واعتبروا في بيان صحفي، أن هذه الخطوة اإلستراتيجية حق شرعي قانوني ووطني واستحقاق سياسي ينسجم 
  ر.مع الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة القاضية بحق الشعوب في تقرير المصي

وأوضح البيان أن انتزاع االعتراف بعضوية دولة فلسطين يعكس نفسه على المكانة القانونية لألسرى 
القابعين في السجون، ويشكل خطوة هامة وكبيرة نحو إلزام دولة االحتالل باالعتراف باألسرى الفلسطينيين 

  بعة.كأسرى حرب وفق القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف الثالثة والرا
ودعا البيان إلى الدعم الشعبي والجماهيري للتوجه إلى األمم المتحدة وحشد الماليين على كافة المستويات 
المحلية واإلقليمية والدولية لمساندة الموقف الفلسطيني الذي يعتبر خطوة نحو اإلقرار بشرعية دولة فلسطين 

تقويض حقوق الشعب الفلسطيني وسلب  على أرضها وعزل حكومة االحتالل وفضح سياسته التي تستهدف
  أحالمه المشروعة بالحرية واالستقالل.

وأضاف أن كافة المعتقلين على مختلف فصائلهم وتنظيماتهم يدعمون هذه الخطوة اإلستراتجية، وأنهم بصدد 
 دعوة أهالي األسرى وكافة المؤسسات إلى تنظيم تظاهرات داعمة مناصرة للموقف الفلسطيني الذي أطلقوا

عليه الطريق نحو الحرية وٕانهاء االحتالل لألرض الفلسطينية وتأصيل للحق الفلسطيني في دولة مستقلة 
  ونزع مشروعية سيادة إسرائيل في فلسطين.

  10/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  تصاعد ظاهرة رفض االستدعاءات األمنية بالضفة منذ توقيع المصالحة .36
قالت الحملة الشبابية لرفض االستدعاءات بالضفة في بيان وصل "السبيل" نسخة منه: إنها : غربيةالضفة ال

رصدت مائة حالة لرفض االستدعاءات والتوجه إلى المقار األمنية للتحقيق، وذلك منذ توقيع المصالحة 
  الفلسطينية في أيار الماضي.

بين حركتي "فتح" و"حماس"؛ فإن وتيرة االستدعاءات  وأشار البيان إلى أنه: "منذ توقيع اتفاقية المصالحة
  تصاعدت بشكل ملحوظ، وكان شهر تموز الماضي شهر االستدعاءات بال منازع".

وأّكد أنهم وثّقوا حاالت االستدعاء ورفضها، عبر صفحتهم على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، من 
زي المخابرات والوقائي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى خالل نشر صور االستدعاءات الخطية التي أرسلها جها

أّن عددًا من حاالت رفض االستدعاء لم يتم توثيقها لخصوصيتها األمنية، ومنها ما أجبر أصحابها على 
  االستجابة "تحت ضغط الخوف والتهديد".
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التي تنّص على إنهاء واستنكرت الحملة الشبابية ما سمته "استهتار األجهزة األمنية باستحقاقات المصالحة، 
ملف المعتقلين السياسيين، والكف عن سياسة االستدعاء األمني غير القانوني"، وطالبت حركة "فتح" بأن 

  "تجبر أجهزتها األمنية على التخلي عن هذه السياسات التي تفشل المصالحة وتوّتر أجواءها".
هزة األمنية إليقاف هذه االستدعاءات وناشدت الحملة الشبابية المنظمات الحقوقية "بالضغط على األج

المخالفة للقانون األساسي الفلسطيني، ولكافة القوانين الدولية، حيث ال تقّدم األجهزة األمنية أّي مذكرات 
  رسمية أو قانونية لالعتقال".

  11/8/2011، السبيل، عّمان
  

  يق لهم من العالجأسرى عسقالن يضربون لليوم الثامن عن العيادة الطبية تضامنا لحرمان رف .37
ال يزال إضراب أسرى سجن عسقالن متواصال لليوم الثامن على التوالي، بسبب عدم تقديم العالج : وكاالت

الطبي ألحد األسرى؛ وقد قال نادي األسير الفلسطيني، األربعاء، إن األسرى في سجن عسقالن االسرائيلي 
  اء، لليوم الثامن على التوالي.يخوضون إضراًبا عن زيارة العيادة الطبية وتناول الدو 

ونقل نادي األسير عن محاميه الذي زار سجن عسقالن، أن هذا الموقف جاء بعد أن رفضت إدارة السجن 
  منح العالج لألسير شادي الشرفا، الذي يعاني من إصابة في العين.

تزداد سوءا وأكد األسرى في سجن عسقالن لمحامي نادي األسير، أن هناك حاالت مرضية في السجن 
  بسبب مقاطعة العيادة الطبية.

وطالب األسرى بتحسين معاملة طبيب السجن، والعمل على تخصيص يوم محدد لمرضى السكري 
والضغط، وأن يتم إضافة يوم آخر لدوام طبيب السجن، بدال من يوم واحد فقط أسبوعيا، خاصة بعد تدهور 

  األوضاع الصحية لألسرى المرضى.
  11/8/2011، 48موقع عرب

  
  اسيرة فلسطينية في ظروف اعتقالية قاسية 33تعتقل  "سرائيل"إ .38

 33رام اهللا ـ وليد عوض: اكدت مصادر حقوقية االربعاء بان قوات االحتالل االسرائيلي تواصل اعتقال 
  اسيرة فلسطينية في ظروف اعتقالية قاسية جدا.
في  17ي سجن الشارون (تل موند)، بينما اسيرة منهن ف 15وأفادت وزارة األسرى والمحررين في غزة بأن 

  سجن الدامون (على جبل الكرمل)، وأسيرة واحدة في سجن نفيه تيرتسا بالرملة.
ومنذ تصريحات رئيس الوزراء  - وأوضح رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة بأن االحتالل 

صعد من اعتداءاته واجراءته  -سطينيين االسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشديد ظروف اعتقال األسرى الفل
العنصرية بحق األسيرات، ولم يراع حرمة شهر رمضان المبارك وخصوصيته لدى المسلمين حيث اقتحمت 
القوات الخاصة في اليوم األول من رمضان سجن الدامون وعاثت فيه فسادا، وصادرت جميع الكتب 

  إدخال الكتب عن طريق زيارات األهل.المتواجدة فى السجن ومنعت األسيرات منعا باتا من 
إجراءاتها التعسفية ، ويواصل وأفاد األشقر بأن االحتالل ال يزال يحرم األسيرات من الزيارة ألسباب واهية

مارس التفتيش العاري بحق يزال يفرض عليهن عقوبات قاسية على أتفه األسباب، وال يبحق األسيرات، و 
  األسيرات.
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ت الدولية المعنية بشؤون المرأة أن تتدخل لوقف جرائم االحتالل وتصعيده بحق وناشدت الوزارة المؤسسا
  األسيرات الفلسطينيات، وضمان توفير حقوقهن داخل األسر.

  11/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  هو استمرار لنهج االحتالل بتهويد المقدسات اإلسالمية: االعتداء على االقصى المفتي العام للقدس .39
استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، ما أقدمت عليه سلطات  ـ وليد عوض:رام اهللا 

االحتالل في االيام الماضية من اقتحام لباحات المسجد األقصى وتطويقه، وٕاخراج عشرات المصلين 
  المعتكفين فيه، إلى جانب سماحها لمجموعات من المستوطنين بتدنيسه.

ان صحافي، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ترعى الجماعات المتطرفة 'التي تعيث فسادا وأكد المفتي في بي
في األراضي الفلسطينية، وهي تتحمل المسؤولية عن عواقب اقتحامها لباحات المسجد األقصى المبارك، 

  والسماح لهم بإقامة طقوسهم التلمودية في باحاته'.
ر لنهج سلطات االحتالل بتهويد المقدسات اإلسالمية التي تستغل وبين المفتي أن هذا االعتداء 'هو استمرا

انشغال العالم باألزمات المالية والثورات العربية لتنفيذ مآربها، وأثنى على يقظة حراس المسجد األقصى 
المبارك وسدنته والمصلين فيه، الذين يقومون بواجبهم في حماية مسرى نبيهم، وحث كل من يستطيع 

إلى شد الرحال إليه،  48لمسجد األقصى المبارك من مدينة القدس وما حولها وفلسطينيي الوصول إلى ا
  والمرابطة فيه، وٕاعماره بالصالة، لتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه وتدنيسه'.

  11/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  وضع معابر غزة  حول ايصدر تقرير  لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانا .40
وضح المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير أعده حول حالة المعابر الحدودية للقطاع خالل أ: غزة

الشهر الماضي تلقت "صفا" نسخة منه، أن السلطات المحتلة لم تطبق تسهيالت تخفيف الحصار على 
  القطاع التي تحدثت عنها.

 يمكن أن يفي بالحد األدنى من احتياجات وأفاد أن اعتماد معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد للقطاع ال
  السكان المدنيين األساسية، حيث لم تتجاوز قدرته التشغيلية الحالية سوى ربع االحتياجات اليومية لسكانه.

أيام، وقد بلغ عدد  10وقال المركز: "لقد أغلقت قوات االحتالل خالل الشهر الماضي معبر أبو سالم لمدة 
شاحنًة يومًيا، وال  143شاحنًة، بمعدل يومي ال يتجاوز  4443لقطاع من خالله الشاحنات الواردة إلى ا

يمثل هذا المعدل سوى ربع متوسط الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع يومًيا قبل تشديد الحصار عام 
2007."  

كامل، يوًما بشكل  11وبين أن سلطات االحتالل أوقفت خالل الشهر الماضي إمدادات غاز الطهي لمدة 
طًنا، أي ما  104.4طًنا فقط، بمعدل يومي  3.239وسمحت في المقابل بتوريد كميات محدودة منه، بلغت 

  % من االحتياجات اليومية الحقيقية للسكان.52.2يعادل 
وأشار المركز إلى أن السلطات المحتلة مازالت تفرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى القطاع 

أعوام، وفي المقابل وافقت على توريد كميات محدودة جًدا من تلك  4ص، وذلك منذ لصالح القطاع الخا
  المواد لصالح المنظمات الدولية العاملة في القطاع.
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سيارة أسبوعًيا إلى  60ونوه إلى أن سلطات االحتالل ما زالت تماطل في تنفيذ قرارها القاضي بإدخال 
ر أكثر من عام على إعالنها رفع الحظر المفروض على القطاع دون إبداء أية أسباب لذلك، رغم مرو 

  دخول السيارات الصغيرة إلى القطاع. 
سيارة صغيرة فقط، وجراء ذلك  168وأضاف المركز "لقد سمحت السلطات المحتلة الشهر الماضي بإدخال 

  ما تزال أسعار السيارات في قطاع غزة مرتفعة.
عدد المرضى المسموح بعالجهم داخل "إسرائيل" أو في وأوضح أن سلطات االحتالل استمرت في تقليص 

مريضًا باجتياز معبر بيت  886مستشفيات القدس والضفة الغربية، حيث سمحت خالل شهر يوليو لـ 
  حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقال المركز: "لقد بلغ المعدل اليومي للمرضى المسموح لهم بالسفر عبر معبر بيت حانون، خالل الفترة 
% من المعدل الذي كانت تسمح به خالل 52مريًضا يومًيا فقط، أي بنسبة  26تي يغطيها التقرير، ال

  ".2006النصف األول من العام 
موظًفا من العاملين في المنظمات  742دبلوماسًيا و 78صحفًيا و 45وتابع المركز: "لقد ُسمح بدخول 

في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد  اإلنسانية الدولية إلى القطاع عبر معبر "بيت حانون"،
  منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول".

  10/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
  

  حذر من انفجار االوضاع في القدس يمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية  .41
هذا «ية واالقتصادية، في بيان له امس، من أن حذر مركز القدس للحقوق االجتماع رام اهللا ـ وليد عوض:

الموقف الرسمي لسلطات االحتالل بدعم نشاطات حركة متطرفة ال تخفي نيتها هدم المسجد األقصى 
يكشف عن التواطؤ الكبير بين الحكومة اإلسرائيلية وجماعات التطرف هذه والتي دشنت قبل يومين نفقا 

بساحة حائط البراق، ليضاف شبكة كعقدة من األنفاق أسفل البلدة  جديدا في منطقة وادي حلوة، يصل سلوان
القديمة وفي محيط المسجد األقصى وأسفله، وحتى في بلدة سلوان التي باتت منازلها قائمة على شبكة كبيرة 
من األنفاق، في وقت عززت فيه تلك السلطات البؤر االستيطانية الموجودة هناك، وخصصت ماليين 

ت الجماعات االستيطانية في البلدة، فيما توفر الحماية الشرطية لميليشيا المستوطنين في إضافية لنشاطا
  ».سلوان والبلدة القديمة

ووصف البيان الوضع في المدينة المقدسة بأنه على حافة االنفجار حيث كثفت سلطات االحتالل من 
الفلسطينيين، وفرضت قيودا على حمالت المالحقة اليومية، في وقت شددت من قيودها على حركة انتقال 

  حرية العبادة.
وأشار البيان أيضا إلى تصعيد النشاط االستيطاني سواء في الشيخ جراح من حيث البدء في بناء حي 
يهودي على أنقاض بيت المفتي الذي هدمت سلطات االحتالل الجزء األكبر منه قبل بضعة شهور، أو 

  االستيطانية الجديدة في جبل أبو غنيم.المصادقة مؤخرا على بناء مئات الوحدات 
وحذر مركز القدس من خطوات إسرائيلية قادمة بعد انتهاء شهر رمضان ضد المقدسيين، من قبيل تصعيد 
حملة هدم المنازل خاصة في حي البستان في سلوان، وتنفيذ إبعادات بالجملة لعشرات الرموز الوطنية عن 

االستيالء على منازل الفلسطينيين سواء في البلدة القديمة، أو  مدينة القدس، إضافة إلى تكثيف عمليات
الشيخ جراح، وسلوان، وهي إجراءات ترتبط أساسا باستحقاق سبتمبر، وسعي اإلسرائيليين إلى خلق واقع من 
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الفوضى والبلبلة، والتشويش على الحراك الدولي الذي سيواكب التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة من أجل 
  اعتراف منها بالدولة الفلسطينية.انتزاع 

  11/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  جنينحواجز ب عدة نصبيو  في الخليل حملة اعتقاالتالجيش اإلسرائيلي يشن  .42
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس ثالثة فلسطينيين من بلدتي بيت أمر وٕاذنا في : وكاالت –نابلس 

. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل داهمت منازل محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية
  المعتقلين وعبثت في محتوياتها قبل أن تقوم بعملية االعتقال.

ونصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر امس عدة حواجز عسكرية جنوب محافظة جنين شمال الضفة 
  ظة.الغربية المحتلة وكثفت من تواجدها العسكري في محيط المحاف

  11/8/2011، البيان، دبي
  

  الجيش اإلسرائيلي يقتحم حي البستان بسلوان ويعتقل عددًا من األطفال .43
اقتحمت قوة معززة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 

  واألطفال القاصرين.  المبارك، وشنت حمالت دهم واسعة لمنازل المواطنين اعتقلت خاللها أربعة من الفتية
  10/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  مسيرة الولجة ضد الجدار واالستيطانبمتضامنين  عشرةاعتقال اصابة ثالثة فلسطينيين و  .44

متضامنين أجانب، أمس في قرية الولجة إلى الغرب من  10أصيب ثالثة مواطنين و حسن عبد الجواد:
هيرية نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والتوّسع االستيطاني مدينة بيت جاال، وذلك خالل تظاهرة جما

  في القرية، ضد الجدار وٕاجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي المستمرة لمصادرة المزيد من أراضي القرية.
وقال عادل األطرش، نائب رئيس المجلس القروي في الولجة، والناطق اإلعالمي باسم المجلس: إن "أعدادًا 

بيرة من قوات االحتالل حاصرت العشرات من المتظاهرين، من أهالي القرية وفعاليات مقاومة الجدار ك
واالستيطان، والمتضامنين األجانب واإلسرائيليين، واعتدت عليهم بالعصي والهراوات، وأطلقت باتجاههم 

كين في التظاهرة بجروح قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة ثالثة من المشار 
  ورضوض".

وذكر أن جنود االحتالل الحقت المتظاهرين في أحياء متفرقة من القرية، واعتقلت عشرة متظاهرين أجانب 
  وٕاسرائيليين، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

  11/8/2011، األيام، رام اهللا
  

  يا تخص الالجئين الفلسطينيينللواء عباس ابراهيم ويناقش معه قضاا يلتقي "شاهد" مؤسسة من وفد .45
أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد)، ان وفدا من المؤسسة زار مدير عام األمن العام اللواء 
عباس إبراهيم. وأكد بيان (شاهد) ان الوفد "ناقش العديد من القضايا التي تخص الالجئين الفلسطينيين في 

األمن العام، وتركز النقاش على موضوع الموقوفين الفلسطينيين لبنان خصوصا تلك المتعلقة باختصاص 
في سجن األمن العام اللبناني وقضية فاقدي األوراق الثبوتيه فضال عن قضايا أخرى متعلقة بوثائق السفر 
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لالجئين الفلسطينيين في لبنان وغيرها من القضايا ذات الصلة. وذكر البيان ان اللواء إبراهيم تسلم من الوفد 
مذكرة مطلبية بهذا الخصوص وأنه "وعد بمتابعة هذه القضايا بجدية والعمل لحلها تسهيال لحياة الالجئين 

  الفلسطينيين في لبنان".
11/8/2011المستقبل، بيروت،   

   
 %30اإلحصاء الفلسطيني: نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني حوالي  .46

نسـبة  الشـباب فـي األرض الفلسـطينية ومـن هـم فـي سـن ، أن اإلحصاء الفلسطيني، اليـوم المركزي جهاز بين
% مـــن إجمـــالي الســـكان، إذ أن ثالثـــة أفـــراد مـــن كـــل عشـــرة فـــي المجتمـــع 30) ســـنة، بلغـــت حـــوالي 15-29(

 الفلسطيني هم من الشباب.
وأشــار، فــي تقريــر لــه بهــذا الخصــوص عشــية يــوم الشــباب العــالمي الــذي يصــادف غــدا، إلــى أن ثلــث الشــباب  

 .2011لفلسطينية يعانون من البطالة خالل الربع األول في األرض ا
أنثـى، مـع اإلشـارة إلـى أن  100ذكـور لكـل  104.3ولفت النظر إلى أن نسبة الجنس بين الشباب، إذا كانت 

تقـديرات عــدد السـكان فــي األرض الفلسـطينية منتصــف العـام الجــاري تشـير إلــى أن إجمـالي عــدد السـكان بلــغ 
 مليون. 4.17نحو 
الجهــاز أن التوزيــع العمــري للســكان يظهــر أن المجتمــع الفلســطيني 'هــو مجتمــع فتــي، حيــث أن الهــرم  وقــال

 السكاني هرم ذو قاعدة عريضة ورأس مدبب، ما يعني أنه ولسنوات قادمة سيبقى المجتمع فتيا'.
خصــوبة ، طــرأ انخفــاض علــى معــدل ال2010وجــاء فــي التقريــر، اســتنادا إلــى نتــائج مســح األســرة الفلســطيني 

الكلية في األرض الفلسطينية. أمـا علـى مسـتوى المنطقـة فـيالحظ اسـتمرار ارتفـاع معـدل الخصـوبة الكليـة فـي 
 29-25). وتعتبـر اإلنـاث فـي الفئـة العمريـة (2010-2000قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة (

 إجمالي معدل الخصوبة. % من26.5سنة) األعلى مساهمًة في معدل الخصوبة الكلية وذلك بنسبة 
ـــالتعليم، كمـــا تشـــير 44.7أن حـــوالي  2010وتظهـــر اإلحصـــاءات المتـــوفرة لعـــام  % مـــن الشـــباب ملتحقـــون ب

اإلحصاءات إلى أن معدالت التسرب (سواء التحق وترك أو لم يلتحق بالتعليم أبدا) لفئـة الشـباب فـي األرض 
 %.30.1الفلسطينية قد بلغت 

ـــذكور ( 2010ونـــوه إلـــى أن بيانـــات عـــام  ـــيم  29-15تشـــير إلـــى أن نســـبة ال ـــة التعل ـــذين أنهـــوا مرحل ســـنة) ال
ـــغ  ـــة لتصـــل إلـــى 8.1الجـــامعي األولـــى بكـــالوريوس فـــأعلى تبل ـــة العمري ـــدى اإلنـــاث فـــي تلـــك الفئ % وترتفـــع ل

10.0.% 
وأشار تقرير اإلحصاء إلى أن خمس الخريجين الشباب حاصلون على تخصص األعمال التجارية واإلداريـة، 

، ليســجل الخريجــون مـــن 2011% خــالل الربـــع األول 45.5معــدل البطالــة بــين الخـــريجين الشــباب بلــغ وأن 
تخصــص العلــوم التربويــة وٕاعــداد المعلمــين أعلــى معــدل بطالــة، بينمــا ســجل الخريجــون مــن تخصــص القــانون 

بــع األول أدنــى معــدل بطالــة، أي أن ثلــث الشــباب  فــي األراضــي الفلســطينية يعــانون مــن البطالــة خــالل الر 
2011. 

ســنة) العــاملون  29-15أمـا علــى مسـتوى النشــاط االقتصـادي، فتشــير البيانـات إلــى أن حـوالي ثلــث الشـباب (
%)، يليه قطاع التجارة والمطاعم والفنادق الذي شـغل مـا 31.0يعملون في قطاع الخدمات بفروعه المختلفة (

 % منهم.23.6نسبته 
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اب تقريبا ال يقرأون الصحف اليومية والمجالت، وأن تسعة شـباب وبين تقرير جهاز اإلحصاء أن نصف الشب
مـــن بـــين كـــل عشـــرة يســـتخدمون الحاســـوب، وثلـــث الشـــباب فـــي األرض الفلســـطينية يمتلكـــون بريـــد الكترونـــي، 

 وثلثي الشباب يمتلكون هاتف نقال، في حين يرى غالبية الشباب أن حالتهم الصحية جيدة.
شـاب مصـابون بمـرض مـزمن واحـد علـى األقـل، وأن أكثـر  100بين كـل  من 3وقد أظهر التقرير أن حوالي 

  من ربع الشباب الذكور مدخنون.
  11/8/2011، حصاء الفلسطينيلإل المركزي جهازال

  
  % خالل النصف األول من العام169بنسبة  "الوطنية موبايل"ارتفاع إيرادات  .47

م اهللا، عن نتائج أدائها للنصف األول من عام أعلنت شركة الوطنية موبايل، من مقرها بمدينة را: رام اهللا
  من خالل اإلفصاح بنتائج أدائها والبيانات المالية لسوق فلسطين لألوراق المالية. 2011

وقال بيان صدر عن الوطنية موبايل: 'أدت هذه النتائج االيجابية إلى ارتفاع في إيرادات الوطنية موبايل 
ر أميركي في نهاية النصف األول من العام الجاري، مقارنة مع مليون دوال 35,3% لتصل إلى 169بنسبة 
  مليون دوالر لنفس الفترة من العام الماضي. 13,2

  10/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

 األردنيات يفضلن الزواج من فلسطينيين .48
ئـرة قاضـي القضـاة فـي األردن، أن يو بي آي: تبين من عدد حاالت الزواج في نشـرة صـادرة عـن دا -عّمان 

 األردنيات يفضلن الزواج من فلسطينيين.
 4و 3زيجـة، بنسـبة  2082مـا مجموعـه  2010وبلغ عدد زيجات األردنيات من جنسيات عربية خـالل العـام 

زيجـــة. وحظيـــت الجنســـية الفلســـطينية  61770فـــي المئـــة مـــن مجمـــوع زيجـــات العـــام نفســـه التـــي بلـــغ عـــددها 
زيجة، كانت غالبيتها في العاصمة عّمان، وجـاءت الجنسـية المصـرية فـي المرتبـة  1467لى مع بالمرتبة األو 

  الثانية، تلتها الجنسية العراقية، ثم السورية. 
واعتبــرت الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة ان قضــية تجنــيس أبنــاء األردنيــات مطلــب سياســي، فــي إشــارة الــى ان 

 األراضـيمعظم األردنيات المتزوجات من أجانب هن زوجات لفلسطينيين، وأن منح الجنسية لهم يعني تفريغ 
 الفلسطينية من سكانها.

11/8/2011الحياة، لندن،   
  
  
  

  مار غزة في إفطار "المهندسين"ربع مليون دينار إلع .49
أقامت اللجنه العليا العمار غزة، وتضم نقاباتي: المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطـاع : عمان

اإلســـكان، حفـــل افطـــار رمضـــانيا لجمـــع تبرعـــات للمســـاهمة فـــي اعمـــار غـــزة بمشـــاركة مئـــات رجـــال األعمـــال 
سين الفلسطينيين في غـزة، وبلغـت قيمـة التبرعـات وأثمـان بطاقـات والشخصيات الوطنية والنقابية ونقابة المهند

  ألف دوالر. 250الدعوة نحو 
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دعا خالله رئيس اللجنة العليا إلعمار قطاع غزة نقيب المهندسين عبداهللا عبيدات كافة الجهات المعنية، الى 
  بناء. تسهيل عملية اإلعمار في القطاع ابتداء بالحكومة المصرية للسماح بإدخال مواد

وطالــب عبيــدات الــدول العربيــة بإنهــاء هــذه الحالــة واتخــاذ قــرار جمــاعي بكســر الحصــار انتصــارا لالنســانية 
  .وللعروبة

11/8/2011، الغد، عّمان  
 

  بهية الحريري: االشتباك األخير في مخيم عين الحلوة كان مؤذيًا على كل الصعد .50
فصـائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي لبنـان تقدمـه صيدا: أكدت النائب بهية الحريري أمام وفـد مركـزي مـن 

امين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل المنظمة فتحي أبو العردات، أن االشتباك األخيـر فـي 
مخيم عين الحلوة كان مؤذيًا على كل الصعد، معنويًا وبشريًا واقتصاديًا. ورأت أنه امام ما جرى يجب العمـل 

داخلي على صعيد المخيم من خالل اجراء قراءة وتقويم ومراجعة لما حصل لعدم تكراره ومن  على مستويين:
اجـــل رأب الصـــدع الـــذي تســـببت بـــه األحـــداث. والمســـتوى الثـــاني هـــو التعـــويض علـــى النـــاس الـــذين تضـــرروا 

تعويضـات والذين ال ذنب لهم بما جرى، وهنا يجب التعاون بـين جميـع األفرقـاء فـي المخـيم مـن اجـل تـأمين ال
  الالزمة. 

ورأت الحريــري أن منظمــة التحريــر تبقــى المعنيــة األساســية بالحالــة الفلســطينية، وأن مــا تحقــق فــي مخــيم عــين 
الحلوة خالل السنوات الماضية على صعيد تعزيز اإلستقرار بالتعاون بين كل القوى والفصـائل وبـدور مشـرف 

لعالقــة اللبنانيــة الفلســطينية، كــل ذلــك يعــد انجــازا ال ومميــز للجنــة المتابعــة، ومــا تحقــق علــى صــعيد تفعيــل ا
يجوز التفـريط بـه. وتوجهـت الـى جميـع األفرقـاء الفلسـطينيين بـالقول: هـذا المخـيم اذا حـافظتم عليـه تحـافظون 
علــى وجــودكم فــي لبنــان كلــه، ألنــه يضــم كــل التنــوع والمكونــات وكــل الثقــل الفلســطيني، كمــا يختصــر المعانــاة 

  طينيين.اإلنسانية للفلس
اضــافت: بحفــاظكم علــى هــذا المخــيم، تقطعــون الطريــق علــى كــل محاولــة للنيــل مــن ســاحتكم، كمــا تحــافظون 

  على صيدا. 
ونوهت الحريري بالمصـالحة الفلسـطينية التـي بـدأ تطبيقهـا عمليـًا بـين حركتـي فـتح وحمـاس، معتبـرة أن ترتيـب 

ينية الداخليــة فــي مواجهــة الخطــر االســرائيلي البيــت الــداخلي الفلســطيني مــن شــأنه أن يحصــن الســاحة الفلســط
  المتربص بالشعب الفلسطيني.

وقــال ابــو العــردات اثــر اللقــاء: نحــن اليــوم فــي مرحلــة اســتحقاق كبيــر هــو اســتحقاق ســبتمبر، ووضــعنا الســيدة 
ينية بهية في صورة التحرك المنوي القيام به من اجل مواكبـة الـذهاب الـى األمـم المتحـدة ودعـم القيـادة الفلسـط

والرئيس أبو مازن في هذا االتجاه، من خالل رفع مذكرات لألمم المتحدة وكذلك األمر نشـاطات مشـتركة فـي 
  المخيمات.

11/8/2011المستقبل، بيروت،   
  

  الصهيوني-األميركيمواجهة التآمر لإننا في خندق واحد مع الفلسطينيين :  أسامة سعد .51
وفـــد مركـــزي مـــن فصـــائل منظمـــة التحريـــر خـــالل لقـــاءه  ســـعدقـــال رئـــيس "التنظـــيم الشـــعبي الناصـــري" أســـامة 

الفلسطينية يتقدمه أمين سر حركة "فتح" وفصائل المنظمة فتحي أبو العردات أمس: "إننا في خندق واحد مـع 
الرجعـــي العربـــي علـــى القضـــية الفلســـطينية  -الصـــهيوني -األخـــوة الفلســـطينيين فـــي مواجهـــة التـــآمر االميركـــي
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ال خيارات أخرى أمـام األمـة سـوى مواجهـة هـذا الخطـر بكـل الطاقـات واالمكانـات. كمـا وحقوق الفلسطينيين. و 
  نقف ضد أي تفتيت على أي قاعدة كان".

11/8/2011، النهار  
 

  في مجال الصناعات العسكرية "إسرائيل"تركيا: لم نعد بحاجة لمساعدة  .52
ده "لم تعد بحاجة إلى مساعدة إسرائيل أعلن مستشار الصناعات العسكرية التركية، مراد بايار، أن بال :أنقرة

في مجال الصناعات العسكرية"، ورّجح بايار، أن تمتنع حكومة بالده عن إبرام اتفاق شراكة ثنائي مع 
الجانب اإلسرائيلي في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية وتطويرها، حتى إذا تّم تجاوز األزمة الدبلوماسية 

وأضاف في تصريحات  إلى مجراها الطبيعي كما كانت عليه في السابق.بين الطرفين وعادت العالقات 
، أن تركيا عمدت إلى "االكتفاء الذاتي" فيما يتعّلق 10/8نقلتها عنه وسائل إعالم تركية، يوم األربعاء 

) وطائرات F4بتطوير منظوماتها العسكرية؛ حيث باتت قادرة على تحديث الطائرات الحربية من طراز (
  ر لوحدها.بدون طيا

  10/8/2011قدس برس، 
  

  حزب الحرية والعدالة يطالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية: مصر .53
دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، إلى ضرورة إنجاز  القاهرة:

دم تضييع الوقت في الخالفات مرحلة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، وع
الداخلية حتى تستكمل مسيرة التحرر الفلسطيني. وأشار الحزب في بيانه، أمس، إلى أن المصالحة 

  الفلسطينية ضرورة لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني والتي أصحبت قريبة المنال بعد الربيع العربي.
  11/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  صفقة تبادل األسرى ت تل أبيب إصرار حماس على شروط: القاهرة أبلغ"المصريون" .54

التي ترعى مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس  ،عمر القليوبي: علمت "المصريون"، أن مصر
مدير الهيئة السياسية واألمنية بوزارة الدفاع  ،أبلغت عاموس جلعاد ،إلبرام صفقة لتبادل األسرى "إسرائيل"و

بموقفها الرافض إحداث أية تغيير على  حماسه بالقاهرة االثنين، تمسك حركة خالل محادثات اإلسرائيلية،
  قائمة األسرى بالسجون اإلسرائيلية التي تطالب باإلفراج عنهم.

يأتي على رأس القائمة التي تقدمت بها حماس للجانب اإلسرائيلي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية 
هة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات والقياديين البارزين بكتائب مروان البرغوثي واألمين العام للجب

  القسام عبد اهللا البرغوثي وحسن سالمة.
ولين المصريين ببذل ؤ وطلب جلعاد مهلة للتشاور مع حكومته قبل الرد، في الوقت الذي طالب فيه المس

ذلك متعهدين بالتدخل لدي  ولي حماس إلقناع بتبني مواقف أكثر مرونة، وردوا علىؤ أقصى جهد لدي مس
  الحركة لتليين مواقفها رغم إدراكهم بصعوبة موافقة الحركة على التراجع عن القائمة المقدمة.

  10/8/2011المصريون، القاهرة، 
  

  "خليفة اإلنسانيةمؤسسة "ألف فلسطيني يستفيدون من برامج اإلفطار الرمضاني ل 85: غزة .55
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تنفيذ برنامج اإلفطار الرمضاني الكبير الذي تموله مؤسسة خليفة ألف فلسطيني من  85يستفيد نحو : وام
بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في قطاع غزة، والذي بدأ أمس. وأكد عدنان أبو حسنه الناطق باسم 

، سيشمل األونرواوكالة األونروا في قطاع غزة أن مشروع مؤسسة خليفة الرمضاني الذي تشرف على تنفيذه 
  ألف مواطن فلسطيني.  85ن ومخيمات القطاع وسيستفيد من المشروع حوالي كافة مد

  11/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  تريبيون" تتوقع أن تؤدي الثورات العربية إلى تحول سياسي داعم للقضية الفلسطينية هيرالد" .56
صمة اللبنانية بيروت شارك من العا تقريراً  األربعاءنشرت صحيفة "انترناشيونال هيرالد تريبيون" يوم  :بيروت

. في كتابته انتوني شديد وديفيد كيركباتريك تحت عنوان "الثورات العربية تجدد الدعم للقضية الفلسطينية"
هو  لالنتباه أحد أكثر مظاهر التغيير لفتاً  أنضجيج الثورات العربية، يجد المرء وأشار التقرير إلى أن 

  ية.للقضية الفلسطين انبعاث التبني مجدداً 
 أردتمقال جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان في القاهرة: "كنا نقول دائما (إذا 

الدراسات العربية المعاصرة في  أستاذوقال رشيد الخالدي  )".أنفسكمتحرير فلسطين، عليكم أن تحرروا 
وشامل لألنظمة العربية، فليست  جامعة كولومبيا: "حتى لو فشلت الثورات العربية في تحقيق تغيير كامل

ملكا المغرب واألردن، والحكام المستبدون  ،هناك حكومة عربية تستطيع تجاهل شعبها اآلن. كل الحكام
  خائفون إلى حد العمى من شعوبهم". ،والدكتاتوريون

غربية مايو وشارك فيها آالف الفلسطينيين في الضفة ال أيار/المسيرات التي حصلت في  إنويقول نشطاء 
كانت عرضًا غير  إسرائيل[األراضي الفلسطينية المحتلة]الحدود مع  إلىوقطاع غزة ولبنان وسوريا متوجهين 

 أنفلسطينيًا، ومن الممكن  14 اإلسرائيليونمسبوق لما سماه احد المحللين "التعبئة التلقائية". وقتل الجنود 
دعمًا لوجستيًا  وأعطت األحداثقد استغلت تكون فئات وحكومات، خصوصًا سوريا وحلفاءها في لبنان، 

، وانتقل بالكالم وبالتقنيات الجديدة، وليس األسفلنشاط ارتفع من  إلى إشارةلكن المسيرات كانت  مهمًا.
 األخيرةعمرًا في اآلونة  األكبربامالءات من الزعامات التقليدية. وقد تعرضت تلك الزعامات الفلسطينية 

  تمثيًال وخضوعًا للمساءلة. أكثربطريقة تجعلهم  إصالحهم إلىن لضغط من الناشطين الساعي
  10/8/2011، القدس، القدس

  
  
  

  في حال توجهت لألمم المتحدة  بوقف المساعدات السلطة غربي: واشنطن تهدد دبلوماسي .57
، أمـس، إنـه يتوقـع أن يـتقلص التعـاون "تـل أبيـب"قال دبلوماسي غربي خالل مؤتمر صـحافي فـي  :(وكاالت)

ن الواليـــات المتحـــدة والســـلطة الفلســـطينية بشـــكل كبيـــر إذا أصـــر الفلســـطينيون علـــى مســـعاهم فـــي ســـبتمبر بـــي
إذا “عــن الدبلوماســي الغربــي مــن دون الكشــف عــن هويتــه قولــه إنــه ” إســرائيلية“المقبــل. ونقلــت وســائل إعــالم 

قــات التــي نقيمهــا معهــم، ذهــب الفلســطينيون إلــى األمــم المتحــدة فســيكون مــن الصــعب علينــا االســتمرار بالعال
وهــذا ســوف يــؤثر أيضــا فــي المســاعدات االقتصــادية األمريكيــة للســلطة وفــي المســاعدة بتــدريب قــوات األمــن 
الفلسـطينية. وأشــار إلـى أن واشــنطن تركـز جهودهــا حاليــًا علـى محــاوالت منـع حــدوث مواجهـة بــاألمم المتحــدة 
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والفلســطينيين هــو قصــة نجــاح وأدى إلــى تحســن كبيــر ” إســرائيل“التنســيق األمنــي بــين “فــي ســبتمبر. ورأى أن 
  ”.بالوضع األمني الميداني، نريد أن نرى التعاون مستمراً 

  11/8/2011، الخليج، الشارقة
  

    بين "إسرائيل" والسلطةيؤكد لليبرمان أن روسيا تعمل الستئناف المفاوضات  الفروف .58
اتصـــال هـــاتفي مـــع وزيـــر خارجيـــة الكيـــان  أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الروســـية ســـيرغي الفـــروف فـــي: (يـــو.بي.آي)

أفيغـــدور ليبرمـــان، أمـــس، أن روســـيا تبـــذل قصـــارى جهـــدها الســـتئناف المفاوضـــات الفلســـطينية ” اإلســـرائيلي“
ونقلـت وكالـة  من خالل المفاوضـات.” حل الدولتين“بأسرع وقت ممكن، وهي تؤّيد التوصل إلى ” اإلسرائيلية“

خارجيــة أن الفــروف قــال خــالل اتصــال هــاتفي مــع ليبرمــان إن موســكو الروســية عــن بيــان لل” نوفوســتي“أنبــاء 
تظل تناصـر حـل “وأضاف الفروف أن موسكو  تبذل ما بوسعها في سبيل استئناف المفاوضات بأسرع وقت.

وذّكــر أن الســلطة  ”.المشــكلة الفلســطينية مــن خــالل المفاوضــات علــى أســاس الشــرعية الدوليــة ومبــدأ الــدولتين
عة الدول العربية أعلنتا أن توجههما بطلب إلى األمم المتحـدة لالعتـراف بدولـة فلسـطين لـيس الفلسطينية وجام

  ”.إسرائيل“بديًال عن العملية التفاوضية أو محاولة لعزل 
  11/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  شرق القدس  قلقة من االستيطان في أبوغنيم واشنطن .59

رائيلية أن اإلدارة األميركية نقلـت، األسـبوع الماضـي، إلـى أفادت مصادر سياسية إس: أسعد تلحمي –الناصرة 
لقــرار » التبعــات الســلبية«مــن » عــدم رضــاها بــل قلقهــا«مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتانيــاهو 

» جبــل أبــو غنــيم«شــقة ســكنية فــي حــي  900وزيــر الداخليــة إيلــي يشــاي، قبــل أســبوع، التصــديق علــى بنــاء 
) شـــرق القـــدس المحتلـــة، علـــى الجهـــود األميركيـــة لكـــبح الخطـــوة الفلســـطينية المتوقعـــة (مســـتوطنة هـــار حومـــاه

  بالتوجه إلى األمم المتحدة ولنيل اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة.
  11/8/2011، الحياة، لندن

  
  بدعم متواصل رغم األزمة االقتصادية "إسرائيل"األميركي يعد  السفير .60

سفير األميركي الجديد في تل أبيب، دان شـابيرو، أن بـالده ستواصـل تقـديم أعلن ال: نظير مجلي - تل أبيب
الــدعم المــالي والسياســي والعســكري إلســرائيل بوصــفها حليفــا اســتراتيجيا رغــم األزمــة االقتصــادية الخانقــة التــي 

  تمر بها الواليات المتحدة.
علـى عمـل منظومـة الـدفاع الجـوي  وكان شابيرو يتكلم خـالل جولـة لـه فـي الجنـوب اإلسـرائيلي تعـرف أثناءهـا

، التي صنعتها إسرائيل بتمويل من الواليات المتحدة لمجابهة الصـواريخ الفلسـطينية »القبة الحديدية«الجديدة، 
واللبنانية متوسطة وقصيرة المـدى، وأعـرب عـن إعجابـه بهـا وبمـا تمثلـه مـن تعـاون أمنـي عميـق بـين البلـدين. 

المالية التي تنتاب الواليات المتحـدة، فـإن اإلدارة األميركيـة تحـرص علـى أال وقال إنه وعلى الرغم من األزمة 
  يتم المساس بالدعم إلسرائيل في أي مجال.

  11/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مم المتحدةلى األإلى عدم التوجه إمريكي يدعو الفلسطينيين أ سناتور .61
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ربعـاء ان الكـونغرس االمريكـي متحـد فـي معارضـة ـ ا ف ب: اعلن سـناتور امريكـي ديمقراطـي نافـذ اال القدس
طلـــب الفلســـطينيين العضـــوية لـــدولتهم فـــي ايلـــول (ســـبتمبر) فـــي االمـــم المتحـــدة ودعـــا الـــى اســـتئناف ســـريع 

وجاءت تصريحات زعيم االقليـة الديمقراطيـة سـتيني هـوير خـالل زيـارة قـام بهـا  لمحادثات السالم مع اسرائيل.
 مــن االعضـاء الــديمقراطيين فـي مجلــس الشــيوخ. 26يس علـى راس وفــد يضـم للـرئيس االســرائيلي شـمعون بيــر 

'نعتقد ان الفلسطينيين سيرتكبون خطأ بطلب االعتراف من االمـم المتحـدة االن قبـل المفاوضـات ونحـث وقال 
  الفلسطينيين واالسرائيليين على العودة الى الطاولة دون شروط مسبقة'. 

 11/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  ركيا تبدأ العمل على إحياء قطار الحجاز  ت .62
في خطوة تاريخيَّة، أعلنت تركيا عن بدء العمل في خطة إلعادة تشغيل خط سكة حديد الحجاز، بين مدينة 

كلم، وهو الخط الذي أنشأته الدولة  2241اسطنبول التركيَّة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على طول 
  ي وتعرض للتخريب إبان الحرب العالمية األولى.العثمانية أوائل القرن الماض

وذكرت قناة "تي أر تي" التركيَّة، أنَّ الخطة تتضمن مباشرة عمليات تأهيل ومعالجة لمسار السكة في كل 
ساعة،  24من تركيا وسوريا واألردن، وٕاقامة خط لقطار سريع يربط بين اسطنبول ومكة، في رحلة تستغرق 

  سنوات، وينقل أكثر من مليوني مسافر سنوًيا. 4العمل في غضون ويتوقع أن يبدأ القطار ب
وحسب الخطة الموضوعة فإنَّ القطار سينطلق من اسطنبول، مروًرا بأضنة وعثمانيَّة قبل عبور مدن حلب 

  وحماة ودرعا بسوريا، ثم ينتقل إلى األردن قبل بلوغ المدينة المنورة فمكة المكرمة.
الحديد التركيَّة سليمان كرامان، بأنَّ أعمال التأهيل والمعالجة الجارية ببالده وصرَّح المدير العام للسكك 

  تجري أعماًال مشابهة لها في األردن وسوريا والسعودية.
وأضاف كرامان أنه فضال عن نقل المسافرين من البلدان المعنية إلى األراضي المقدسة في مواسم الحج 

  حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة. والعمرة، فإن المشروع سيسهم في زيادة
  11/8/2011، المصريون، القاهرة

  
  المقاومة وتصعيد العدوان.. من يستثمر اآلخر؟ صواريخ .63

في خضـم المتغيـرات الدوليـة والعربيـة و(االسـرائيلية) جـاء التصـعيد الصـهيوني : شيماء مرزوق -الرسالة نت 
ن الغــارات اسـتهدفت مواقــع تابعــة لحركــة حمــاس وجناحهــا االخيـر علــى قطــاع غــزة, متمــثًال فـي شــن سلســلة مــ

العسكري كتائب القسام, باإلضـافة إلـى قصـف منـاطق أخـرى ادعـى االحـتالل انهـا كانـت ردًا علـى الصـواريخ 
  التي أطلقت من غزة.

, فهل يستثمر االحـتالل 2008ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من الهدوء النسبي عاشها القطاع بعد حرب 
الصواريخ للهـروب مـن أزمتـه الداخليـة؟, أم تسـتغلها المقاومـة السـتعراض قوتهـا وحشـد الجمـاهير حولهـا؟  هذه

  الرسالة حاولت االجابة على هذه التساؤالت من خالل ندوتها "في قاعة التحرير".
 ****  
  نزع القوة

لتأكيــد علــى أن االحــتالل اســتهل الحــديث فــي النــدوة أ. نهــاد الشــيخ خليــل المخــتص فــي الشــأن (االســرائيلي) با
الصهيوني يستغل اطالق الصواريخ من قطاع غزة بتوجيه ضربات على القطـاع, مثلمـا اسـتثمر أشـكاال كثيـرة 
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مـن النضــال والكفـاح الفلســطيني واسـتطاع فــي فتـرة مــا تشـويه صــورته, موضـحًا ان (إســرائيل) تجتهـد فــي نــزع 
  أي شيء يمكن ان يكون مصدر قوة للفلسطيني.

ى ان التحليالت التي تتحدث عن الصواريخ التي تطلق من غزة وكأن االحـتالل فـي أزمـة كبيـرة نظـرًا ولفت ال
لالحتجاجات الكبيرة التي تشهدها (إسرائيل), غير منطقية, على الرغم من أن هذه االحتجاجات كبيـرة ومهمـة 

ن شــعارات ليســت جديــدة, وغيــر مســبوقة ومــن يقودهــا لــديهم خبــرة وعلــم فــي هــذا المجــال, اال ان مــا يطــرح مــ
  والحديث عن الفجوات التي تتسع بين الفقراء واالغنياء وسحق الطبقة المتوسطة في (اسرائيل) موجود سابقًا.

ويــرى الشــيخ خليــل أن المجتمــع (االســرائيلي) لــن يشــهد تحــوالت كبيــرة, والحــراك الشــعبي ســتكون لــه آثــاره لكــن 
بكــرة فاألزمــة ستســتمر ألنــه ال توجــد قــوة حزبيــة جــاهزة لقيــادة علــى المــدى البعيــد وحتــى لــو حــدثت انتخابــات م

  االزمة وقادرة على حلها, ألنها ازمة مؤسسات وليست ازمة نتنياهو.
ــــى ان حــــديث بعــــض االطــــراف الفلســــطينية عــــن أن الصــــواريخ ستشــــوش علــــى اســــتحقاق ســــبتمبر  وأكــــد عل

المتحــدة بالدولــة فستصــبح دولتــان بينهمــا واالعتــراف بالدولــة ضــرب مــن الخيــال, ألنــه حتــى لــو اعترفــت االمــم 
  نزاع وصراع على الحدود.

واستدرك: في القانون الدولي النزاعات بين الدول ال تحل بالحروب وانما بـالتحكيم, وبالتـالي سـيدخل المجتمـع 
الفلسطيني في عملية تحكيم غير متوازنة ألنه الطرف االضعف, ولذلك فان االعتـراف بالدولـة سيسـلبنا الحـق 

  في القول باننا شعب تحت االحتالل وله حق المقاومة.
وشــدد علــى ضــرورة ان يعمــل الشــعب الفلســطيني لكــي يصــبح حركــة تحــرر وطنــي قبــل الدولــة, تقــوم بعمــل 
كفاحي متكامل, فغزة تبقى عنوانا مهما للمقاومة والنضـال مـن اجـل كسـر الحصـار, وابقـاء غـزة سـاحة للكفـاح 

جعــل القـدس عنوانــا آخـر واكثــر اهميـة للمقاومــة, وتفعيـل الكفــاح ضـد الجــدار  المتعـدد, باإلضـافة الــي ضـرورة
  واالستيطان في الضفة الغربية.

يجــب ان يبــرز قضــيته ويثــور  48ولفــت الــى ان الشــعب الفلســطيني الواقــع تحــت االحــتالل فــي اراضــي عــام 
تطبيــق قــرارات االمــم  علــى التمييــز العنصــري الــذي يتعــرض لــه, الــى جانــب ممارســة حــق العــودة رافعــا شــعار

  المتحدة ومحاولة تطبيقها من خالل المسيرات السلمية.
 ****  

  الوسيلة األقوى
بـــدوره قـــال د. خالـــد صـــافي المحلـــل السياســـي: "الجانـــب الفلســـطيني لديـــه اشـــكالية كبيـــرة تتمثـــل فـــي غيـــاب 

ــــابع "انقســــام المجتمــــع  اســــتراتيجية واضــــحة للمقاومــــة واطــــالق الصــــواريخ التــــي تعتبــــر وســــيلة للمقاومــــة", وت
الفلسطيني الى طرف مقاوم وآخر مفاوض معضلة كبيرة يجب حلها الن المقاومة والمفاوضـات همـا وسـيلتان 

  للتحرر من االحتالل".
واعتبــر ان هــذا االنقســام يجــب ان ينتهــي الن التيــار المفــاوض لديــه ازمــة كبيــرة فهــو يفــاوض دون ان يســتند 

اوم لديه ايضا ازمة ألنه يؤمن بالمقاومة دون الحصاد السياسـي, مشـيرا الـى على المقاومة, كما ان التيار المق
  ضرورة وضع برنامج سياسي واضح يعتمد على المقاومة والمفاوضات معا.

ونــوه الــى ان الصــواريخ هــي الوســيلة االقــوى حاليــًا الن االحــتالل انســحب مــن قطــاع غــزة وبالتــالي قلــت حــدة 
قاومـة فأصـبحت الصـواريخ هـي الوسـيلة االفضـل فـي هـذه المرحلـة, الفتـا الـى االشتباك المباشر بينه وبـين الم

ان اطالق هذه الصواريخ ضـد مـدنيين (إسـرائيليين) يجعـل رد الفعـل الصـهيوني يسـتهدف مـدنيين فلسـطينيين, 
معتبــرا ان حــرب غــزة كانــت ترجمــة لهــذه السياســة علــى االرض, حيــث كانــت تريــد (إســرائيل) تحــذير حركــة 



  
  
 
 

  

            28ص                                     2233العدد:                11/8/2011 الخميس التاريخ:

خول حـرب مـدنيين واسـتهداف المـدن (اإلسـرائيلية( مـرة اخـرى بالصـواريخ, قـائًال " حمـاس فهمـت حماس من د
  هذه الرسالة جيدًا ولذلك هي حريصة على التهدئة ألكبر وقت ممكن".

 ****  
  استعراض القوة

ورأى صــافي أن المجموعــات التــي تطلــق الصــواريخ دون ان تتبنــى هــذه العمليــات تهــدف الســتعراض قوتهــا 
راج حركة حماس وكسب الحشد الجماهيري لها, معتبرا ان اطالق الصواريخ والعمليات العسـكرية ايـا كـان واح

نوعها هي ايجابية ألنها تبقى علـى حالـة االشـتباك والمقاومـة مسـتمرة مـع االحـتالل, مشـيرا الـى ان الصـواريخ 
  ساهمت في عدم توسيع االستيطان في محيط قطاع غزة.

حقيقيــة لـــ(إسرائيل) هــي فــي تهويــد القــدس والســيطرة علــى اراضــي الضــفة الغربيــة لكنهــا وأوضــح ان المعركــة ال
  تحاول باستمرار تحويل االنظار نحو غزة والرد على اي هجوم منها حتى تبقيها تحت اعين العالم.

وقال "بعض الفصائل تمارس االسـتعراض وتقـول ان لـديها صـواريخ متوسـطة المـدى وطويلـة المـدى, وهـو مـا 
هم العـــالم بـــان هـــذه صـــواريخ فتاكـــة بينمـــا هـــي بدائيـــة وتأثيرهـــا محـــدود", مضـــيفًا: يجـــب ان نعيـــد الخطـــاب يـــو 

االعالمي لدينا والحديث فقط عن ان هذه الصواريخ هي الوسيلة الوحيدة المتاحـة لنـا للـدفاع عـن انفسـنا وعـن 
  المدنيين دون الحديث عن المدى.

لمعرفــة  2006ســاباتها وتقيــيم تجربتهــا فــي الحكــم منــذ عــام وتــابع صــافي" يجــب علــى حركــة حمــاس اعــادة ح
مــدى الفائــدة التــي عــادت عليهــا مــن دخولهــا فــي الحكومــة وتأثيرهــا علــى تيارهــا المقــاوم", مؤكــدا علــى ضــرورة 

  دراسة الحركة تجربتها في الخمسة اعوام الماضية.
 ****  

  إعادة الحسابات
وازنـة بـين اسـتراتيجية المقاومـة وادارة القطـاع, أجـاب نهـاد وفي تساؤل للصحفي فادي الحسني حـول كيفيـة الم

الشيخ خليل بأن غزة يجب ان تبقى عنوانـا للمقاومـة ولكـن لـيس العنـوان الوحيـد بـل يجـب تفعيـل المقاومـة فـي 
, ضمن رؤية واضحة, معتبـرًا ان ازمـة النضـال الفلسـطيني منـذ بدايـة 48الضفة الغربية والقدس وأراضي عام 

  نه يفتقد الرؤية الواضحة.االحتالل ا
وأكــد ان تيــار المفاوضــات مــا زال متمســكا بعمليــة الســالم الميتــة ويحــاول كســب الوقــت, بينمــا التيــار المقــاوم 
يقــف عــاجز عــن بلــورة رؤيــة واضــحة وحقيقيــة للنضــال الفلســطيني يصــطف حولهــا كــل المجتمــع الفلســطيني 

  وتقود نحو التحرير.
حماس تطوير فكرها السياسي ليتناسب مع المرحلة التـي تعيشـها القضـية  بدوره رأى د. صافي ان على حركة

  الفلسطينية, وللجمع بين المقاومة والمفاوضات.
وفي مداخلة لرئيس التحرير وسام عفيفـة طـرح خاللهـا الحـديث عـن القواعـد السياسـية والعسـكرية التـي أرسـتها 

ل) تنـتهج سياسـة واضـحة اتجـاه الصـواريخ, فكـل , قائًال "مـن الواضـح ان (اسـرائي2008الحرب على غزة عام 
صاروخ يطلق من غزة تقابلـه غـارة صـهيونية", متسـائال هـل نضـع صـواريخ المقاومـة فـي دائـرة االتهـام ونتـرك 
مـن خلفهـا؟ وهـل يمكـن ان يتـدحرج التصـعيد الـى مواجهـة واسـعة حاليـًا؟ ومـا هـي معـايير الـريح والخسـارة مـن 

  التهدئة غير المرتبطة بزمن؟
وهنــا اعتبــر الشــيخ خليــل ان مــا يجــري علــى الســاحة الفلســطينية اليــوم هــو مواجهــة واســعة فــي كــل االراضــي 
المحتلة وليس في غزة فقط, وال يجب االنتظار حتى تسقط (إسرائيل) آالف االطنان من المتفجرات حتى تبـدأ 
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توظــف كــل امكانيــات المجتمــع  المواجهــة, مطالبــا تيــار المقاومــة بــالتحرك باتجــاه بنــاء حركــة تحــرر فلســطينية
  الفلسطيني.

مـــن جانبـــه قـــال د. صـــافي انـــه مـــن الصـــعب حـــدوث مواجهـــة واســـعة او حـــرب (إســـرائيلية) علـــى غـــزة نظـــرًا 
  للمتغيرات العربية والدولية الكبيرة التي تنشغل (إسرائيل) بتحليلها وقراءتها ومعرفة مدى تأثيرها عليها.

الل حاليًا تمثل اشكالية للطرف الفلسطيني ويجب عليه ان يعيد حسـاباته ورأى بأن التهدئة المفتوحة مع االحت
  بها ألنها في الماضي كانت تهدئة مشروطة ومرتبطة لكنها اليوم تهدئة مقابل تهدئة وبال سقف زمني.

مـــن جانبـــه اعتبـــر الصـــحفي باســـم أبـــو عطايـــا أن (إســـرائيل) عـــيش اليـــوم وضـــعا مأزومـــا, وان االزمـــة ليســـت 
اجتماعية بحتـة كمـا هـي فـي الظـاهر, حيـث ان هـذه االحتجاجـات سـتطال الجانـب السياسـي الـذي اقتصادية و 

ســيعود بــالنفع علــى الطــرف الفلســطيني فــي حــال جــرى اســقاط حكومــة نتنيــاهو وخــرج الليكــود مــن الحكومــة, 
محاولــة معتبــرًا ان (إســرائيل) قــد تســتغل هــذه الصــواريخ التــي تطلــق مــن غــزة للخــروج مــن أزمتهــا الداخليــة و 

  انعاش اقتصادها الذي يشهد جمودًا. 
وهنــا رد الشــيخ خليــل بأنــه ضــد التعويــل علــى مــا يجــرى داخــل (إســرائيل), قــائًال " مــن يســتطيع ان يســتفيد مــن 
التحـــوالت الكبـــرى هـــو الـــذي يســـتطيع مراقبـــة كـــل االحـــداث واســـتغاللها لصـــالحه", محـــذرًا مـــن التعـــاطي مـــع 

  ها ابعاد واهداف سياسية.التصريحات (االسرائيلية) التي ل
من جهته قّسم الصحفي زاهر البيك الصواريخ التي تطلق مـن غـزة الـى قسـمين: صـواريخ تطلـق عشـوائيا مـن 

مـن  -أفراد أو مجموعات مجهولة الهوية, مبينا ان هذا الصنف يستثمره االحتالل لصالحه, أمـا القسـم الثـاني 
انتظــام األجنحــة العســكرية المعروفــة وبإجمــاع التنظيمــات فهــي الصــواريخ التــي تطلقهــا ب -وجهــة نظــر البيــك 

  الفلسطينية على اطالق الصواريخ لهدف ما.
وهنــا تســاءل الصــحفي البيــك: هــل يســتثمر جــيش االحــتالل هــذا النــوع مــن اطــالق الصــواريخ خاصــة فــي ظــل 

  وصول مداها الى خمسين كيلو متر مربع مما يضع السكان اليهود تحت التهديد؟.
صافي أجاب بأن االحـتالل يخشـى اسـتئناف اطـالق مـنظم ومكثـف للصـواريخ ألنـه ال يريـد أن يضـع الدكتور 

منــاطق جنــوب األراضــي المحتلــة تحــت تهديــد غــزة, ومنــاطق شــمال األراضــي المحتلــة تحــت تهديــد صــواريخ 
  حزب اهللا.

  10/8/2011، الرسالة، فلسطين
  

  " يحل بعد "الربيع العربي"إسرائيلي صيف" .64
يلي" يحــل بعــد "الربيــع العربي"مهمــا تــوهم االســرائيليون بــأنهم يعيشــون وراء اســوار منيعــة، ومهمــا "صــيف اســرائ

تصـــوروا انهـــم يعيشـــون فـــي "ضـــيعة وســـط غابـــات"، اظهـــرت موجـــة االحتجـــاج االجتمـــاعي التـــي هبـــت فـــي 
التـي لـدى  اسرائيل، مرة اخرى، ان هذه الدولة غير معزولة ابدا عما يحيط بها، وتحدث هنـاك نفـس العمليـات

  جيرانها العرب.
  خطأ نتانياهو

اخــذ "الربيــع العربــي" يتحــول الــى صــيف قــائظ، يحيــر المعلقــين لــيس للمــرة االولــى. فقــد اعلــن الــرئيس الســوري 
بشار االسد في فبراير/شـباط، منـذ انـدالع الثـورة فـي مصـر، ان سـورية ليسـت مصـر، واليمكـن ان يحـدث اي 

يين، على حد الزعم، ال يخضعون للتأثيراالمريكي. اال ان مقاومة الشـارع شيء من هذا النوع فيها، الن السور 
  السوري العنيدة تظهر، ان السوريين سأموا من النظام الفاسد، الذي يحاكي المافيا، في بلدهم.
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وفــي مــارس/آذار اعلــن رئــيس وزراء اســرائيل بنيــامين نتانيــاهو بتمشــدق، ان اســرائيل علــى حــد الــزعم، تختلــف 
  جيرانها، وال تحدث هناك مظاهرات.عن كافة 

الــف شــخص، لــم تعــد  330واآلن، عنــدما خــرج الــى الشــارع فــي مختلــف المــدن، وفــق اكثــر التقــديرات حــذرا، 
اغسـطس/ آب تحـت شـعار "الشـعب  6تصدر مثل هذه التصريحات. وان فعالية االحتجـاج فـي تـل ابيـب فـي 

ات فــي تــاريخ اســرائيل. وشــارك فيهــا، حســب تقــديرات يطالــب بالعدالــة االجتماعيــة"، تعتبــر مــن اكبــر الفعاليــ
الــف  20الــف شــخص. وتفيــد صــحيفة  "هــاآرتس" انــه شــارك فــي االحتجــاح فــي القــدس نحــو  300البــوليس، 

االف. ( وقبـل اسـبوع شـارك فـي المظـاهرات فـي  3االف وفـي كريـات شـمونه ـ  5شـخص، وفـي مـوديعين ـ 
اسرائيل سـبق ان شـهدت مظـاهرات اكبـر بكثيـر. فقـد شـارك الف شخص.) وهذا علما بان  150اسرائيل نحو 

فـــي االحتجـــاج علـــى الحـــرب اللبنانيـــة االولـــى، بعـــد المجـــزرة  فـــي مخيمـــات الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي صـــبرا 
  الف شخص. 400وشاتيال، 

حـد ومن المتعذر على نتانياهو التمشدق بان اسـرائيل ال تخضـع للتـأثير االمريكـي. وانمـا علـى العكـس، كـان ا
الدعاة الرئيسيين  لالنقالب الليبرالي الجديد وانفتاح السوق. لـذا فـان االحتجـاج فـي اسـرائيل، كمـا الثـورات فـي 
ــدان العربيــة، موجــه ضــد النظــام الــذي نشــأ نتيجــة االنتقــال الــى اقتصــاد الســوق، وضــد االســراع فــي نقــل  البل

ع العربــي االســرائيلي وتــأجيج المشــاعر القوميــة الثــروات الوطنيــة الــى النخبــة المقربــة للســلطة. وقــد ســاعد النــزا
على تجريد هـذا االنقـالب مـن السياسـة والتمويـه عليـه. ولكـن االنتقـال الـى اقتصـاد السـوق اتـاح تمركـز الثـروة 

بالمائـة مـن  20الوطنية لدى مجموعة صغيرة مـن االسـر. فتمتلـك االسـر اوفيكـي وارسـوني وتشـوفا ودانكيـري 
ى. وبفضــل وضــعها االحتكــاري فــي القطاعــات المصــرفي واالتصــاالت الالســلكية شــركة اســرائيلية كبــر  500

واالغذيـــة والنقـــل وغيرهـــا، تجنـــي ارباحـــا فائقـــة. كمـــا لهـــا ايضـــا اســـتثمارات هائلـــة فـــي ميـــدان الممتلكـــات غيـــر 
  المنقولة، وان اي تسهيالت لصالح بناء السكن العام يضر مصالحها بدرجة كبيرة.

رس، كمــا متعــارف عليــه بــين السياســيين، الحقيقــة. ففــي مــارس وقبلــه وبعــده، كانــت ولــم يقــل نتانيــاهو فــي مــا
تجري في اسرائيل مظاهرات احتجاج على االحتالل، وضد تهجيـر السـكان العـرب. ولـم تخـل وسـائل االعـالم 
من العناوين حول المظاهرات في حي "الشيخ جراح" العربي في القـدس وفـي قريـة سـلوان. وهـزت المظـاهرات 

جماهيرية االحيـاء الدينيـة المتشـددة. ولكنهـا لـم تـؤثر، كمـا تبـين، علـى الحيـاة العامـة فـي اسـرائيل. وعلـى مـا ال
  يبدو، كان االسرائيليون يعيشون في فقاعة.

وانفجرت الفقاعة اآلن. وخرج االسرائيليون الى الشارع مطالبين بظـروف حيـاة كريمـة. ومـن الممكـن اسـتيعاب 
قد كان يتهيأ لتنظيم مظاهرة احتجاج ضد اعتراف االمم المتحدة الحتمي بدولة فلسـطين خيبة امال نتانياهو. ف

. وهـــذا ايضـــا يعـــد باثـــارة مظـــاهرات جماهيريـــة فـــي فلســـطين المحتلـــة. اال ان التبـــاين فـــي 1967بحـــدود عـــام 
دير الممتلكــــات بحــــد ذاتــــه، ال يــــؤدي حاليــــا الــــى االحتجــــاج. واالقتصــــاد االســــرائيلي يعتمــــد اليــــوم علــــى تصــــ

التكنولوجيات الراقية وانتاج المواد الغذائية التـي تعطـي قيمـة اضـافية عاليـة، وعلـى الصـادرات الحربيـة. واتـاح 
هذا اغتناء عـدد محـدود مـن رجـال االعمـال، الـذين تمـولهم فـي الغالـب الدولـة، ولـديهم امتيـازات فـي الوصـول 

افلحــــوا فــــي اكســــاب الصــــفة الرأســــالمية  الــــى رأس المــــال. وبــــالرغم مــــن وجــــود شــــباب بــــين االغنيــــاء الجــــدد،
المكانيــاتهم فــي التكنولوجبــات الراقيــة، لــم يــتمخض ظهــور شــريحة فائقــة الغنــى عــن االزدهــار بالنســبة الغلبيــة 
مــواطني اســرائيل. وال يحصــل معظــم االســرائيليين علــى مســتوى خــدمات يتناســب مــع الضــرائب الفائقــة التــي 

ـــذي ـــدة، وكـــذلك الســـكن يـــدفعونها، ويـــنخفض عـــدد المـــواطنين ال ـــيم، والخدمـــة الصـــحية الجي ن يتيســـر لهـــم التعل
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بــالطبع. وتتزايـــد صـــعوبات البــدء بممارســـة بـــزنيس صـــغير فــي مجـــاالت البنـــاء والبيــع المفـــرق، وانتـــاج المـــواد 
  الغذائية.

  % من الناتج المحلي االجمالي80دين اسرائيل الحكومي يعادل نحو 
ونيــف مليــار،  20قتصــاد االســرائيلي. والقضــية ال تقتصــر علــى الـــيشــكل احــتالل فلســطين عبئــا ثقــيال علــى اال

ــاة العمليــة فيهــا  التــي تصــرف ســنويا علــى المســتوطنات فــي االراضــي المحتلــة. فحمايتهــا والحفــاظ علــى الحي
تكلــف اكثــر بكثيــر. وخيــر مثــال علــى ذلــك، بنيــة الطــرق التحتيــة فــي المســتوطنات، التــي تســحب االمــوال مــن 

ق في اسرائيل نفسها. وحال الوقوف فـي اختناقـات الزحـام المزمنـة، يفهـم المـرء االتـاوة التـي تطوير شبكة الطر 
يــدفعها المــواطن االســرائيلي العــادي للطرقــات الخارجيــة الرائعــة الفارغــة، التــي تــربط بــين المســتوطنات تجــاوزا 

فـان اسـرائيل تسـتقبل سـنويا  للمراكز السكانية العربية. وتشكل مثاال آخر، ازمة بزنيس السياحة بسبب الحرب.
ماليين سائح، معظمهـم مـن السـياحة الصـهيونية والـزوار الـدينيين. وللمقارنـة، تسـتقبل فلورنسـا  3على العموم 

مليون سائح سنويا. وبوسع اسرائيل بدون االحتالل، مضاعفة عدد السياح بسهولة، وتجمع نتيجـة  12وحدها 
ـــ 8ذلـــك  رص عمـــل فـــي البنيـــة التحتيـــة لالشـــخاص الـــذين ال يرتبطـــون مليـــارات دوالر اضـــافية، ممـــا يـــؤمن ف

بالمائــة مــن النــاتج المحلــي االجمــالي، وهــذه  80بالتكنولوجيــات الراقيــة. ويشــكل ديــن اســرائيل الحكــومي نحــو 
 4نسبة عالية، ولكنها قابلة لالصالح طالما قيمة خدمة الديون واطئة، والنمـو االقتصـادي فـي اسـرائيل عـال (

ومع ذلك ان العالم كله دخل مرحلة ركود، وليس مؤمنا ان تفلح اسرائيل في الحفاظ علـى هـذه  % سنويا).5ـ 
الوتيرة في المرحلة الصعبة التي الحت بوادرها. وفـي الحقيقـة ان اسـرائيل خالفـا لليونـان التـي تخنقهـا الـديون، 

ين الحكومة هناك ال يسـمح ايضـا مدينة ال للصيارفة المتعددي الجنسيات، وانما للحكومة االمريكية. بيد ان د
  بسخاء اكثر.

  الفقاعات، التي ستنفجر
انفجــرت الفقاعــة االســرائيلية، ولكــن هنــاك  فــي اســرائيل ال يزالــون يعيشــون فــي فقاعــات. الحكومــة تعــيش فــي 
فقاعة. والمستوطنون والمتشددون ايضا. فقد دعـت صـحيفة "كيكـار شـبات" الدينيـة "ابنـاء اسـرائيل المخلصـين 

اعاقـة االحتجاجـات... "اليـوم يريــدون سـكنا ميسـورا، وفـي الغـد نــراهم يتظـاهرون مـن اجـل الـزواج العرفــي الـى 
ودعوة المتدينين الى الخدمة في الجيش". واحدى الفقاعات، ما يسمى بالشارع الروسي الـذي صـوتت اغلبيتـه 

مان، الذي يبـرع فـي االسـتحواذ علـى لحزب "اسرائيل بيتنا" المستنسخ من "روسيا الموحدة"، بقيادة افغيدور ليبر 
اهتمــام النـــاخبين بعباراتــه الالذعـــة، والمفضــلة لديـــه "جــن جنـــونهم!" ويخضــع ليبرمـــان نفســه للتحقيـــق، بشـــبهة 
الفســاد واالحتيــال والخــداع وتبيــيض االمــوال الحــرام وغيرهــا مــن الجــرائم. وتميــزت كتلتــه البرلمانيــة فــي االونــة 

يــتلخص مغزاهــا فــي "تعلــيم االســرائيليين كيفيــة حــب الــوطن". وبهــذه الصــورة االخيــرة، بطــرح مســودات قــوانين، 
تقريبــا اجملــت انستاســيا ميخــائيلي، عارضــة االزيــاء ســابقا فــي لينينغــراد، وحاليــا نائبــة فــي الكنيســت، اذ قالــت 

تمـارس هـذا "اننا جئنا من بلـد، حيـث كانـت سـائدة تقاليـد الوطنيـة، واننـا سـنعلم االسـرائيليين مـاهي الوطنيـة". و 
  وسائل االعالم الناطقة بالروسية الموالية، وقسم كبير من المواقع الناطقة بالروسية.

ومع ذلك لـيس الجميـع يـودون العـيش فـي هـذه الفقاعـة. وتعريفـا للوضـع، قـال ميشـا فيليبـوف، طالـب دراسـات 
م سـخطها، بصـراخها حـول عليا في جامعة القدس، أن "الصحافة االسرائيلية الناطقة بالروسية تعرض منـذ ايـا

الثـورة الحمــراء، والطـابور الخــامس، الـذي نظــم االحتجاجـات. وتحولــت المظـاهرات الــى فوضـى، والمتظــاهرين 
الــى "حشــد صــاخب". وانــا لــم اكــن ال يســاريا وال يمينيــا، وبعيــد جــدا عــن االفكــار الشــيوعية، لكــن شــاركت فــي 

ن الضـروري تغييـر الكثيـر. اود ان تعـاد الضـرائب الـى مظاهرة السبت. الن الكثير في هذا البلد يزعجنـي. فمـ
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المواطنين ال بهيأة دبابات فقط، وانما بـالتعليم المجـاني الجيـد ورواتـب جيـدة للمعلمـين والمـنح الدراسـية، ودعـم 
اجتماعي فعال للمتقاعدين واالمهات واالطفال. واود الكف عن توديع اصدقائي الذين يغادرون الـى كنـدا بعـد 

ي الجيش هنا، وتميزهم فـي الجامعـة. واود اال تقتصـر الحكومـة علـى بيـع قطـع االراضـي للمقـاولين، الخدمة ف
وان تبني بامكانياتها مساكن، وان تسيطر على االسـعار وتوزيـع السـكن. واود ان يشـعر المهـاجرون المسـنون 

مي. واود ان يكـــف مـــن االتحـــاد الســـوفيتي الســـابق باالهتمـــام بهـــم، بتـــأمين شـــيخوخة كريمـــة لهـــم وســـكن حكـــو 
السياسيون النـاطقون بالروسـية عـن الدعايـة بـال نهايـة للجنـة االسـرائيلية، والكـذب بشـأن نجاحـات االسـتيطان، 
وقوانين المقاطعة وشارات النواب، والتحول اخيرا الى حل مشاكل المسنين والشبيبة "الروسية" والـزواج العرفـي 

واود ان يـــتخلص ابنـــاء وطنـــي الســـابقين مـــن ترســـبات جنـــون  وتقاعـــد المـــواطنين الـــذين خـــدمتهم قليلـــة والـــخ.
العظمة السوفتية، والخروج الى الشارع مع الشبية الناطقة بالروسية، التـي مـن المهـم جـدا شـعورها بالـدعم، ان 

  لم يكن من جانب الجالية كلها، فمن جانب شريحتها الواعية".
  آفاق االحتجاج

ارز، تحلــيال للوضــع، ان مســتقبل االحتجــاج (وعلــى العمــوم مســتقبل يــرى برنــارد افيشــاي، برفســور اســرائيلي بــ
اسرائيل في المنطقـة)، يتوقـف علـى مـدى ادراك المشـاركين فـي االحتجـاج تبعيـة آفـاقهم المتواضـعة جـدا بعـدم 
امكانيــة تلبيــة االحتياجــات وبعــدم رغبــة الحكومــة االســرائيلية فــي انهــاء احــتالل فلســطين. وان اســتيعاب هــذا 

هــام، النــه يشــارك بشــكل واســع فــي طــوابير المتظــاهرين فــي االحتجــاج علــى اســعار الحيــاة التــي ال  التــرابط
تطــاق، باالضــافة الــى ابنــاء اســرائيل مــا بعــد االســتقالل اليســاريين تقليــديا، ابنــاء الشــرائح الســفلى مــن طبقــة 

شــاي ان مثــل هــذا التركيــب المهــاجرين الــروس والمغاربــة الوســطى، الــذين ادلــوا باصــواتهم لليمــين. ويعتقــد افي
يحدث، ولكن من الصعب جمع كافة نقاط االحتجاج سوية. وتهيمن اآلن مشاعر احتجـاج قويـة ضـد حكومـة 
الليبرالية الجديدة، التي تعذر عليها تلبية احتياجات الفقراء والشـبيبة والطبقـة المتوسـطة. فكـم مـرة يمكـن تجريـد 

لقويــة؟ ولربمــا ســتجري مــن جديــد محاولــة اللعــب علــى التناقضــات االحتجاجــات االجتماعيــة بالدعايــة القوميــة ا
والتــوتر فــي اســرائيل علــى العديــد مــن المحاورـــ بــين الوافــدين مــن اوروبــا والبلــدان االســالمية، وبــين العلمــانيين 

  والمتدينيين، وبين اليهود والعرب، وبين اليمين واليسار.
د الفقـر. وتجـرب حكومـة نتانيـاهو تقـديم اعانـات فـي فان ثلث االطفال اليهود ونصـف العـرب يعيشـون دون حـ

مجال السكن "بمثابة مكافأة على الخدمة في الجيش"، وهذا بالمفـاهيم االسـرائيلية "يقتصـر علـى اليهـود". وهـل 
بامكان االحتجاج ابقاء العرب واليهود سوية، اللـذين خرجـوا الول مـرة فـي تـاريخ اسـرائيل سـوية فـي مظـاهرات 

  حزاب).(لم تنظمها اال
وليس من الصعب توقع ان المشـاكل االقتصـادية لـدى مـواطني اسـرائيل العـاديين سـتنمو بـاطراد بـدون السـالم 
مـــع الجيــــران. ويشــــارك فــــي تنظــــيم االحتجــــات ائـــتالف  منظمــــات النــــاطقين بالروســــية واشــــخاص مســــتقلون: 

  مجموعة "الفيس بوك".
ا، جـاء فيـه: "ان مـا يحـدث فـي البلـد بالنسـبة لنـا "لـيس وقد نشرت رينا شابيرو، منسقة االحتجاج، بيانا مشـترك

فعالية مبتذلة رخيصة" وال "جنون"، وانمـا تعبيـر عـن احتياجـات، بمـا فـي ذلـك المواطنـون النـاطقون بالروسـية. 
ونحـن ، االسـرائيليين النــاطقين بالروسـية، نفعــل كـل مــا ممكـن مــن اجـل ان تتيســر الحيـاة فــي اسـرائيل. ونحــن 

اة كريمــة، مــن اجــل تــوفير مســتلزماتنا واعالــة عوائلنــا. ولكــن الحكومــة اصــدرت فــي الســنوات جميعــا نريــد حيــ
االخيـرة قــوانين فــي صــالح الشــرائح النخبــة، علــى حسـاب العمــال وطبقــات المجتمــع االســرائيلي الوســطى. فمــن 

ن العـاملين المتعذر على االطباء والمعلمين وغيرهم من االختصاصيين الحاصلين على تعليم عال، ناهيك عـ
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في المصانع والمحالت التجاريـة، تلبيـة احتياجـاتهم واعالـة اسـرهم. ومـن الصـعب علـى الطلبـة الشـباب تـأجير 
سكن، بدون مساعدة اولياء امورهم. واذا توفرت لدى االخيرين شقة من الممكن تأجيرها، فهذا جيد. ولكـن كـم 

  التأجير؟من الوافدين افلحوا في اقتناء ممتلكات غير منقولة لغرض 
وقـــد ســـئمنا ســـماع الخرافـــات حـــول صـــنع اقتصـــادنا العجائـــب، بينمـــا مواطنونـــا المســـنون يـــوفرون احتياجـــاتهم 

سـنة، فقـراء وعـاجزون عـن دفـع  20ـ  15بالكـاد، وامـا االشـخاص الـذين  تقاعـدوا ولـيس لـديهم قـدم عمـل اال 
هـاجرين، ونـودع فـي نفـس الوقـت اجور السـكن. وقـد سـئمنا سـماع النجاحـات فـي مجـال االسـتيطان وتـدفق الم

  شبابنا الذي تعلموا في البلد وخدموه عسكريا، الى كندا.
كم من قضـبان  10وقد سئمنا سماع انه مذنب في كافة مشاكلنا، االرهاب وقضية االمن، في حين يعتبر مد 

كافـــة الســـكة الحديـــد لـــدى حكومتنـــا مهمـــة صـــعبة للغايـــة. كمـــا ســـئمنا تصـــريحات السياســـيين "الـــروس" (مـــن 
االحزاب) حول منجزاتهم في ميدان االستيطان، في حين تعتبر قضية السكن الحكومي والزواج العرفـي لـديهم 
اقل اهمية بكثير من  تقديم القوانين حول الوفاء للمقاطعة والـخ". لقـد بقينـا هـادئين لفتـرة طويلـة، متكلـين علـى 

  الى الشارع، لن يفعل هذا نيابة عنا اي فرد".سياسيينا. وحان االن الوقت  لقول: "كفى!". فان لم نخرج 
  10/8/2011، روسيا اليوم
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  طلعت مسلم
تشير األحـداث فـي فلسـطين المحتلـة إلـى تطـورات هامـة فـي القـوات المسـلحة اإلسـرائيلية، ممـا يعطيهـا مغـزى 

تطورات اآلنية التي لهـا أثرهـا التكتيكـي والتعبـوي إستراتيجيا على المدى المنظور والبعيد، هذا باإلضافة إلى ال
  المباشر، والتي لم يبد حتى اآلن أن هناك طرفا عربيا قد اهتم بها أو كان له رد مناسب تجاهها.

  وتشتمل هذه التطورات على مظاهر تسليحية وأخرى تدريبية، وتطورات سياسية عالمية.
  تطورات تسليحية

  تطورات تتعلق بالدفاع الصاروخي وبالقوات الجوية والبحرية. اشتملت التطورات التسليحية على
من أهم التطورات التسليحية التي لها مغزى إستراتيجي عناصر الدفاع المضاد للصواريخ الـذي يحظـى بـأكبر 

، وتشـــتمل علـــى الصـــاروخ 2008/2009وحـــرب غـــزة  2006اهتمـــام حاليـــا بعـــد تجـــارب حـــرب لبنـــان تمـــوز 
للصــواريخ الطويلــة المــدى، ومنظومــة "القبــة الفوالذيــة" المتخصصــة فــي اعتــراض  " المعــدل المضــاد3"حيــتس 

  وٕاسقاط الصواريخ القصيرة المدى، ومنظومة "العصا السحرية" العتراض صواريخ بحرية.
وفيمــا يخــتص بــالقوات الجويــة، فهنــاك تطــوران هامــان رئيســيان أولهمــا االتفــاق علــى الحصــول علــى طــائرات 

  تحديث طائرات اإلمداد بالوقود في الجو وشراء طائرات جديدة منها. "، والعمل على35"إف
وبالنسبة للقوات البحرية، نالحظ اإلعالن عن شراء غواصة ألمانيـة سادسـة قـادرة علـى إطـالق أسـلحة نوويـة، 

  واستخدام قطع بحرية تعتمد تكنولوجيا الروبوت بدون أطقم بشرية.
لت علـى تـدريب عـام علـى مواجهـة ضـربات صـاروخية، وكـذا اإلعـالن أما التطورات التدريبيـة الرئيسـية فاشـتم

عـن نتـائج اعتــراض صـواريخ أطلقــت مـن غــزة بطريقـة جنبــت القيـادة اإلســرائيلية االضـطرار إلــى القيـام بعمليــة 
  جديدة على نمط عملية "الرصاص المسكوب" ردا على الصواريخ التي أطلقت من غزة.
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على القيام بأعمال هجوميـة لتالفـي األخطـاء التـي ظهـرت فـي حـروب  واشتملت أيضا على تدريب قوات برية
، وتنفيـــذ منـــاورة كبـــرى علـــى مســـتوى الدولـــة لمواجهـــة احتمـــاالت التعـــرض 2008/2009وغـــزة  2006لبنـــان 

  لضربات صاروخية متعددة من عدة مصادر واتجاهات.
ـــة إلســـرائيل باســـتمرار ال ـــديم ضـــمانات دولي ـــة بـــل ومـــن أهـــم التطـــورات السياســـية تق ـــة العســـكرية األميركي معون

وزيادتهـــا مـــع وضـــع شـــروط علـــى المســـاعدات األميركيـــة للـــدول العربيـــة الســـتمرار مســـاعدتها لهـــذه الـــدول، 
والضـــغط علـــى مصـــادر التســـليح األخـــرى مثـــل روســـيا والصـــين لعـــدم تزويـــد دول المنطقـــة بأســـلحة يمكـــن أن 

  تضعف من هامش التفوق اإلسرائيلي.
  تنتائج متوقعة للتطورا

اعتمدت إسرائيل أساسا على التفوق الجوي لفرض تفوقهـا علـى الـدول العربيـة، وبالتـالي القـدرة علـى اعتـراض 
أي طائرات تهاجمها، وهكذا ضمنت لفترة طويلة تأمين األراضي التي تحت سيطرتها مـن أي تهديـد خـارجي، 

  مما أعطاها حرية حركة للعدوان.
التــي تطلــق مــن قطــاع غــزة، أو مــن لبنــان خاصــة أثنــاء حربــي  لكــن تعرضــها للصــواريخ ســواء مــن الصــواريخ

، وكــذا صــواريخ إيــران التــي طورتهــا والتــي يمكــن أن 2008/2009وغــزة "الرصــاص المســكوب"  2006تمــوز 
تصل إلى األراضي التي تسـيطر عليهـا إسـرائيل، والصـواريخ التـي حصـلت عليهـا سـوريا واحتمـال أن تحصـل 

  انت تشعر به.عليها، أفقدها األمان الذي ك
وٕاســـرائيل مـــن خـــالل تطـــوير نظـــم الـــدفاع الصـــاروخي تعمـــل علـــى الوصـــول إلـــى القـــدرة علـــى اعتـــراض كـــل 
الصواريخ التي يمكن أن تهدد أهدافا بداخلها، ولذلك هي تعمل على وجود نظام دفاعي فعـال ضـد كـل أنـواع 

لـــة، وعلـــى االرتفاعـــات العاليـــة الصـــواريخ التـــي يمكـــن أن تتعـــرض لهـــا، ســـواء القصـــيرة المـــدى منهـــا أو الطوي
  والمنخفضة.

وتخضـــع منظومـــات الـــدفاع المضـــاد للصـــواريخ لتحســـينات فـــي برامجهـــا بمـــا يزيـــد مـــن فاعليتهـــا إزاء الشـــعور 
بالتهديــد الــذي تــرى أنــه قــادم مــن الشــرق ممــا يضــطرها لزيــادة عــدد المنظومــات المضــادة التــي يــديرها ســالح 

  الجو.
ومـة "العصـا السـحرية" العتـراض الصـواريخ البحريـة لمواجهـة احتمـال إصـابة وتشتمل البرامج على إعداد منظ

" فــي حــرب تمــوز ضــد لبنــان عــام 5الســفن اإلســرائيلية علــى نحــو إصــابة القرويطــة "حانيــت" مــن طــراز "ســعر 
2006.  

بمســـاعدة  2013وتحـــاول إســـرائيل أن تصـــبح منظومـــة "العصـــا الســـحرية" صـــالحة للعمليـــات فـــي مطلـــع عـــام 
يركــي، مــع بــدء تطبيــق تجــارب ميدانيــة عليهــا مطلــع العــام القــادم ألنهــا تهــدف العتــراض تهديــدات تمويــل أم

أخطــر ممــا تشــكله صــواريخ "القســام وغــراد"، وتشــق طريقهــا فــي الجــو نحــو هــدف قليــل االرتفــاع عــن ســطح 
  مشابهة. األرض بحيث يصعب اكتشافها وهي سابقة في مجالها، إذ ليست هناك دولة في العالم لديها قدرات

" المعـــدل وهــو مضـــاد للصــواريخ الطويلـــة 3وتعمــل إســرائيل علـــى أن تطلــق أول صـــاروخ مــن طـــراز "حيــتس 
المــدى بمــا فيهــا تلــك المــزودة بــرؤوس غيــر تقليديــة ممــا يعنــي حمايــة عمــق إســرائيل مــن الصــواريخ البالســتية 

  البعيدة المدى.
لغــالف الجــوي المحــيط بــالكرة األرضــية، وتعبــر كمــا يــوفر قــدرة علــى اعتــراض أســلحة التــدمير الشــامل خــارج ا

إسرائيل عن رضاها عما حققته منظومة "القبة الفوالذية" المتخصصة في اعتراض وٕاسقاط الصواريخ القصـيرة 
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المدى وترى أنها منحـت القيـادة السياسـية فـي تـل أبيـب حريـة أوسـع فـي اتخـاذ القـرارات ممـا نفـى الحاجـة إلـى 
  واسعة لوقف إطالق الصواريخ.تنفيذ عملية هجومية جوية 

طـائرة  20" فإنهـا سـعت إلـى امـتالك 15ورغم امتالك القوات الجوية اإلسـرائيلية طـائرات السـيادة الجويـة "إف 
  .2016" بصفة مبدئية. وال ينتظر أن تبدأ في استالمها قبل عام 35"إف 

ي تتميــز بأحــدث التكنولوجيــا مليــون دوالر للطــائرة التــ 144.7عقــدا بســعر  2011وقــد وقعــت فــي مــارس/آذار 
  وخاصة تكنولوجيا االختفاء من الرادار "ستيلث".

" الـــذي تعاقـــدت ســـوريا عليـــه مـــع االتحـــاد 300وتعتقـــد إســـرائيل أن الطـــائرة قـــادرة علـــى تحييـــد الصـــاروخ "س 
كيلومترا، إال أن هذا المـدى ال يمكنهـا مـن الوصـول  1090الروسي، ولها مدى عمل تكتيكي بعيد يصل إلى 

  إلى بعض دول المنطقة بدون التزود بالوقود في الجو.
لذا فهي تسعى إلى استمرار هذه القدرة بتطوير الموجود وٕاضافة جديد، وقد قال عنها وزير الـدفاع اإلسـرائيلي 
إنهــا مقاتلــة المســتقبل، وٕانهــا ستســمح إلســرائيل بالمحافظــة علــى تفوقهــا الجــوي وهــامش التقــدم التكنولــوجي فــي 

  ستعطي إسرائيل قدرات أفضل على المدى القريب والبعيد لدعم أمنها القومي.المنطقة، و 
" لهـا تـأثير رادع بقـدرتها علـى توجيـه ضـربة إجهـاض ضـد الـدول 35ويرى خبـراء إسـرائيليون أن الطـائرة "إف 

  المعادية حتى قبل إعالن الحرب، وتمكنها من مهاجمة أهداف في المنطقة.
قــرارا بالمضــي قــدما فــي  2011يوليو/تمــوز  7وقــع وزيــر الــدفاع األلمــاني فــي  وفيمــا يتعلــق بالجانــب البحــري،
 191مليــون يــورو بمــا يعــادل  135مــن طــراز "دولفــين" بــدعم ألمــاني بقيمــة  6تزويــد إســرائيل بالغواصــة رقــم 

  مليون دوالر أميركي.
ـــدة ومـــدى عمـــل حتـــى  20وتتميـــز الغواصـــة بســـرعة قصـــوى  ـــومتر، كمـــا أوضـــحت ألما 4500عق ـــا أن كيل ني

  إسرائيل قامت باختبار نسخة صاروخ كروز من أنبوبة طوربيد  يمكن أن يكون مسلحا بقنبلة نووية.
وتعتمد إسرائيل على الغواصات وسيلة للردع النووي باالستعداد لتوجيه ضـربة نوويـة بعـد تلقـي ضـربة تقليديـة 

  وفوق تقليدية.
مـا يشـكل وسـيلة أكثـر أمانـا بحيـث تقلـل الخسـائر وهي لذلك تعتمد على سفن بدون أطقم وموجهة عن بعـد، م

  البشرية إلى أقل حد.
ومــن جهــة أخــرى فــإن الغواصــات األلمانيــة المتفــق عليهــا تتميــز بمــدى بعيــد يمكنهــا مــن العمــل علــى مســافات 
بعيـــدة ضـــد أهـــداف بعيـــدة مثـــل إيـــران والســـودان ودول المغـــرب العربـــي، والقـــدرة علـــى اعتـــراض المالحـــة فـــي 

حريــة مثــل مضــيق بنتالريــا ومضــيق صــقلية ومضــيق جبــل طــارق، باإلضــافة إلــى قنــاة الســويس المضــايق الب
  ومضيق باب المندب وربما مضيق هرمز.

وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، تتجـــه التطـــورات التدريبيـــة إلـــى العمـــل علـــى تقليـــل الخســـائر المدنيـــة بالدرجـــة األولـــى 
اروخي، والقدرة على توجيه ضربات هجومية مع والعسكرية التي تتكبدها إسرائيل في حال تعرضها لهجوم ص
  تجنب األخطاء التي وقعت فيها في حرب لبنان وحرب غزة.

وقــد قــدرت الحكومــة اإلســرائيلية نتــائج المنــاورة بأنهــا أقــل مــن المتوقــع حيــث كانــت درجــة اســتجابة المــواطنين 
  منخفضة.

يركـي علـى المعونـة األجنبيـة إلسـرائيل لعـام أما فيما يتعلق بالتطورات الدولية، فقـد صـادق مجلـس النـواب األم
مليــون دوالر، مــع وضــع شــروط علــى المســاعدة األجنبيــة لكــل مــن الفلســطينيين ومصــر  150بزيــادة  2012

ولبنان واليمن بأن يشهد الرئيس األميركي أن هذه الدول ال تديرها منظمة إرهابية أجنبية (يقصـدون حـزب اهللا 
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شــر، وأن مصــر تطبــق معاهــدة الســالم مــع إســرائيل بالكامــل وأنهــا تــدمر وحمــاس) مباشــرة أو بشــكل غيــر مبا
  نشاط األنفاق التي تستخدم في تهريب المواد إلى غزة.

  المغزى اإلستراتيجي للتطورات
مما سبق يمكن استنتاج أن إسرائيل من خالل إستراتيجيتها تسعى إلى تحقيق األمن المطلق بأن تكون الدولة 

ن تكون الدولة النووية الوحيدة في المنطـق، وأن تكـون قـادرة علـى امتصـاص أي ضـربة اإلقليمية العظمى وبأ
  معادية بإحباطها عن طريق نظام الدفاع الصاروخي المتعدد الطبقات والمختلف المدى.

وهي تسعى كذلك إلى أن تكون قادرة على توجيه الضـربة الثانيـة بـإطالق أسـلحة نوويـة مـن الغواصـات تحـت 
يق الطائرات المتقدمـة التـي تصـل إلـى أي مكـان فـي المنطقـة، مـن باكسـتان إلـى المغـرب ومـن الماء وعن طر 

  سوريا إلى الصومال عن طريق تزويدها بالوقود في الجو.
كمــا تســعى إلــى تقليــل الخســائر اإلســرائيلية إلــى مســتوى قريــب مــن الصــفر بحرمــان دول المنطقــة مــن وســائل 

والغواصــات اإلســرائيلية، وفــي نفــس الوقــت بتــوفير الحمايــة المدنيــة  الــدفاع التــي يمكــن أن تعتــرض الطــائرات
  لألهداف الحيوية من مراكز سكانية وصناعية واقتصادية وٕادارية والتدريب على ذلك.

وهي تسعى إلى ذلك عن طريق تجفيف قدرات منظمـات المقاومـة المختلفـة فـي المنطقـة، وأخيـرا بقـدرة القـوات 
تــراق الحــدود وتــدمير عناصــر المقاومــة، والقــوات البحريــة علــى تــدمير التجمعــات  البريــة اإلســرائيلية علــى اخ

  البحرية المعادية ومنع السفن من مغادرة الموانئ والقواعد البحرية.
وهو تاريخ يأتي بعد التوقيـت الـذي يتوقـع أن تحصـل فيـه  2018حتى  2016وستكتمل هذه الصورة من عام 
، لــذا فإنــه مــن المتوقــع أن تقــوم إســرائيل بضــربة وقائيــة ضــد إيــران قبــل 2013إيــران علــى القــدرة النوويــة عــام 

2013.  
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  عبدالزهرة الركابي
عـن مصـادر فـي ديـوان رئـيس الـوزراء الـذي مفـاده، أن ” اإلسـرائيلية“لم يكن الخبر الذي نقلته اإلذاعـة العامـة 

أساسـًا للمفاوضـات مـع االتفـاق علـى  1967الصيغة التي وافق عليهـا نتنيـاهو تقضـي بـأن تكـون حـدود العـام 
تبادل األراضي بين الجانبين، مثيرًا للمراقبين بعد التشدد الذي أبداه نتنياهو في رفض هـذا األسـاس الـذي ورد 

، كمـا أن االسـتدراك ”اإلسـرائيلية“ -ية في خطة للرئيس األمريكي أوباما بشأن اسـتئناف المفاوضـات الفلسـطين
الذي تخلل هذا الخبر لم يكن مستغربًا، عندما نسـبت اإلذاعـة إلـى مصـدر مسـؤول قولـه، بـرغم هـذه الموافقـة، 

  تحتفظ بحقها في التحفظ على بعض الطروحات الدولية.” إسرائيل“فإن 
ــدائرة عــدم االســتغراب هــذه، نقلــت القنــاة الثانيــة فــي ا عــن مصــدر حكــومي ” اإلســرائيلي“لتلفزيــون واســتكماًال ل

للفلسـطينيين عـن بعـض األراضـي الواقعـة علـى حـدود ” التنازل“قوله، إن نتنياهو يقبل عمليًا بإطار يسمح ب 
  لن تنسحب من كل أراضي الضفة.” إسرائيل“الضفة الغربية، لكنه شدد على أن 

نتنيـاهو، لـم تـأت لسـواد عيـون السـالم، ” ائيلياإلسـر “الواضح أن منـاورة مكشـوفة كهـذه مـن قبـل رئـيس الـوزراء 
ـــة  ـــة ذهـــاب الفلســـطينيين إلـــى األمـــم المتحـــدة، وطلـــب اعتـــراف دولـــي رســـمي بالدول ـــراد مـــن ورائهـــا عرقل بـــل ُي
الفلســطينية المســتقلة، خصوصــًا أن الموافقــة المــذكورة فــي الوقــت نفســه قــد تــم إفراغهــا مــن مضــمونها، عبــر 

ر المقربة من نتنياهو راحـت تعطـي حـدودًا جديـدة ومختلفـة عـن حـدود الرابـع االستدراك اآلنف، حتى أن الدوائ
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، كمـا ”إيبـاك“عندما تشير إلـى التفسـير الـذي قدمـه أوبامـا القتراحـه أمـام لجنـة  1967من يونيو/حزيران عام ،
  ” .إسرائيل“لدولة ” الطابع اليهودي”تنوه هذه الدوائر بضرورة اعتراف الفلسطينيين ب

الصدد، أن أوباما كان قد أعلن عن خطة الستئناف المفاوضـات فـي أيـار الماضـي وفـق مبـدأ،  ُيذكر في هذا
يتفــق ” لألراضــي“مــع تبــادالت  1967أن الدولــة الفلســطينية المنشــودة يجــب أن تقــام علــى أســاس حــدود عــام ،

وضـحًا فـي كلمـة عليها الطرفان، وأمام رفض وتعنـت وانتقـادات نتنيـاهو لهـذه الخطـة، عـاد أوبامـا مسـتدركًا وم
، أن اقتراحــه يقضــي بــأن يقــوم الجانبــان ”اإلســرائيلية“ -، لجنــة العالقــات العامــة األمريكيــة ”إيبــاك“ألقاهــا أمــام 

بعــدما  1967بالتفــاوض حــول حــدود مختلفــة عــن تلــك التــي كانــت قائمــة فــي الرابــع مــن يونيــو/حزيران عــام ،
  األرض واحتياجات الطرفين.تؤخذ في االعتبار الحقائق الديمغرافية الجديدة على 

، هـو تخلـي الفلسـطينيين عـن خطـوة سـبتمبر/أيلول، بينمـا ”الموافقـة“ال شك أن الهدف المرحلـي مـن وراء هـذه 
الثابتة من خالل استئناف المفاوضات، وقد خبر الفلسطينيون جيـدًا أسـاليب ” اإلسرائيلية“يبقى تنفيذ األهداف 

في جوالت المفاوضات السابقة، ومـن المؤكـد أن مثـل هـذه األسـاليب لـن ” اإلسرائيليون“المناورات التي يتبعها 
تختلــف عــن الســابق إذا مــا اســتؤنفت المفاوضــات، األمــر الــذي جعــل كبيــر المفاوضــين الفلســطينيين صــائب 

هـي  1967عريقات يشترط أن يعلـن نتنيـاهو بنفسـه موافقتـه أمـام العـالم ووسـائل اإلعـالم علـى أن حـدود عـام 
مفاوضات، وعلى وقف شامل لالستيطان في جميـع األراضـي الفلسـطينية بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، مرجعية ال

  مضيفًا أن ما ُسرب يأتي في اطار العالقات العامة.
وتمهيدًا لتجسيد القرار االستراتيجي الذي اتخذته السلطة الفلسـطينية فـي التوجـه لألمـم المتحـدة إلعـالن الدولـة 

هذا الوقـت تعمـل علـى تنشـيط العمـل الجمـاهيري السـلمي الـذي تصـاحبه حملـة إعالميـة الفلسطينية، فإنها في 
وأنشــطة شــعبية تواكــب وتعــزز التوجــه الفلســطيني نحــو المنظمــة الدوليــة، كتمهيــد وتهيئــة للشــارع الفلســطيني 

بــًا للتوجــه لالنتقــال مــن أجــواء الســلطة إلــى أجــواء الدولــة، ومثــل هــذا التوجــه الــداخلي والشــعبي الــذي ُيعــد مواك
التــي تعتمــد علــى المنــاورة السياســية ” اإلســرائيلية“السياســي الخــارجي، ســيكون لــه األثــر فــي التصــدي للسياســة 

على صـعيد التعامـل مـع السـلطة الفلسـطينية، وفـي الوقـت نفسـه تسـتمر وتتواصـل سياسـة االسـتيطان إلـى حـد 
، أن الــوزارة أعطــت أخيــرًا موافقتهــا النهائيــة ”يةاإلســرائيل“اإلمعــان، حيــث أعلنــت الناطقــة باســم وزارة الداخليــة 

ــيم فــي جنــوب القــدس ” هــار حومــا“وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي مســتوطنة  930علــى بنــاء  فــي جبــل أبــو غن
  الشرقية.

ويؤكـد المراقبــون أن عمليــة االســتيطان هـذه، تضــيف تــالًال جديــدة للمســتوطنة المـذكورة، وُيــراد مــن ورائهــا منــع 
س الشرقية وبيت لحم، بغـرض إعاقـة أي إمكـان كـي تصـبح القـدس الشـرقية عاصـمة للدولـة التواصل بين القد

  الفلسطينية.
وفــي مقابــل التحــرك الفلســطيني الشــعبي والجمــاهيري الــذي مــن المتوقــع أن ُيقــام فــي األراضــي الفلســطينية فــي 

قـد تضـطر إلـى تعبئـة جنـود ، أن الدولة الصـهيونية ”اإلسرائيلي“المستقبل القريب، أفادت أوساط في الكنيست 
يأخذ في االعتبار سيناريوهات ” اإلسرائيلي“االحتياط لمواجهة تظاهرات أيلول/سبتمبر، مشيرة إلى أن الجيش 

  مختلفة للتظاهرات الفلسطينية ويستعد لهذا االحتمال.
  11/8/2011، الخليج، الشارقة
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ذه األيام موقفان من العـالم: واحـد عربـي، وآخـر إسـرائيلي. وفـي حـين يمثـل األول موقـف الشـعب يتبلور في ه
  على درجة تكاد تكون حصرية، يعبر الثاني عن موقف معظم رسميي ومواطني الكيان الصهيوني.

  يكتسب الموقف األول أهمية خاصة لسببين:
اطف العـالم مـع إسـرائيل، وجعلتـه يصـدق أطروحـة أوال: إنه نقـيض المواقـف الرسـمية العربيـة، التـي سـهلت تعـ

تــزعم أن العــرب ســيرتكبون عمليــات إبــادة ضــدها، فــي حــال ســمح لهــم باالنتصــار عليهــا. والــدليل، مــا ترتكبــه 
بعض حكوماتهم من عمليات تشبه اإلبادة ضد شعوبها، بمجرد أن ترفض االنصياع الذليل لها. ال ننسـى أن 

ل أســـطوانة العنتريـــات الفارغـــة ضـــد العـــدو، لـــيس ألنهـــا قـــادرة علـــى منازلتـــه الحكومـــات العربيـــة أدارت بالفعـــ
وهزيمتــه، وٕانمــا مــن أجــل إبقــاء شــعوبها أســيرة معركــة وهميــة ســموها معركــة تحريــر فلســطين، مــع أنــه تبــين 

عـن حمايـة حـدودهم وعواصـمهم. هـذه العنتريـات كانـت لهـا  1967عجزهم خالل حـرب يونيـو (حزيـران) عـام 
الكــالم إلــك يــا جــارة «خليــة وعربيــة، ولــم تكــن موجهــة إلــى العــدو إال علــى طريقــة المثــل الشــهير: وظيفتــان: دا
  والعاجز يتوهم أنه يستطيع تخطي عجزه بالجعجعة المبالغ فيها.». اسمعي يا كنه

 ثانيــا: إنــه كــالم المجتمعــات العربيــة ولــيس كــالم هــذا أو ذاك مــن القــادة. والمجتمعــات العربيــة المتمــردة ليســت
بحاجة إلى جعجعة بال طحن، أو إلى المناورة بالورقة اإلسرائيلية، ألنها لن تناور عندئذ إال على نفسها. إنهـا 
ترفض أن تتحدث لغة مبالغات قومجية مشحونة بالتوتر والتعصب وضيق األفق، وتتحدث لغة العصـر التـي 

إلى الهزيمـة تلـو األخـرى والفشـل بعـد صنعت العالم الحديث، بعد أن فهمت أن أية لغة أخرى لن توصلها إال 
الفشل، وأن خروجها من بؤسها ال يكون إال بإعادة قراءة واقعها في ضوء اللغة التـي صـنعت العـالم الحـديث، 
ويمكن بمعونتها الخروج من معضالت مزمنـة حشـرتها فيهـا لغـة الـنظم وممارسـاتها، التـي ال تمـت بصـلة إلـى 

زمـن حريـة وحقـوق إنسـان وكرامـة  -هـو فـي رأيهـم  -ى زمـن يكـون لهـم واقع وحاجات البشر، وطموحاتهم وٕال
بشــرية ومواطنــة ودولــة تعبــر سياســيا عــن مجتمعهــا بجميــع مكوناتــه، تكــون مدنيــة، ودولــة حريــة وعمــل منــتج 

  ومبدع.
 بهذه اللغة، التي توجد عالمات متزايدة على أنها بدأت تقلق إسرائيل، بعد أن كانت سـعيدة بلغتـين واجهتهمـا:

واحــدة قومجيــة توعــدت برميهــا فــي البحــر، والثانيــة إســالمجية هــددتها بالــذبح، جعلتــا مــن الســهل بالنســبة إليهــا 
تشويه الحقيقة، وٕايهام العالم أن المتخلفين العروبيين واإلسـالميين يريـدون القضـاء عليهـا ألنهـا متقدمـة وواحـة 

أيضا بدوافع أمالها الحسد، وها هـي تواصـل اليـوم وحيدة للديمقراطية في منطقتهم، التي لطالما ناوأت الغرب 
نهجهــا التــاريخي للســبب عينــه، فــال بــد أن يســارع المتقــدمون إلــى حمايتهــا مــن البرابــرة الــذين يتحينــون فــرص 

  االنقضاض عليها.
غيرت إسرائيل لهجتها في اآلونة األخيـرة، وبـدأت تعلـن أن الديمقراطيـة فـي ديـار العـرب سـتكون أعظـم خطـر 

يواجههــا، بينمــا كانــت تحــذر الغــرب منهــا، وتلفــت نظــره بشــدة إلــى أنهــا ســتعيد إنتــاج نهضــة جديــدة وجــودي 
ستكور العرب على أنفسـهم، وسـتحدث كيانـاتهم وتتكفـل بتقـدمهم علـى دروب مفتوحـة إلـى مـا يريـدون، وسـترد 

غهـا، وعلـى لعـب دور إليهم مـا تـاقوا طـويال إليـه مـن مكانـة فـي عـالم سـلبهم لفتـرة غيـر قصـيرة القـدرة علـى بلو 
يبدو أن المجتمعات العربية وليس هذه النخبة أو تلك مـن نخبهـا، هـي التـي ستمارسـه، بينمـا هـي تعلـن غايتـه 
بصــوت ال لــبس فيــه: اللحــاق بالعصــر الحــديث مــن بوابتــه الحقيقيــة: المدنيــة والمواطنــة والحريــة، فضــال عــن 

أية جهة كانت قبل إنجاز البناء الذي سيقوم عليهـا،  العدالة والمساواة، واستنكافها عن خوض أية معركة ضد
ألنها لن تكون عندئذ، في أغلـب الظـن، بحاجـة إلـى خـوض أيـة معركـة، خاصـة منهـا العسـكرية، كـي تكسـب 
صراعاتها، بحكم هوة والقـوة والقـدرة التـي ستفصـلها عنـه، خاصـة إن كـان طرفـا قليـل المـوارد والسـكان، ضـيق 
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كإسرائيل، التي لم تتعملق بفضل قدراتها الذاتية؛ بل نتيجة لضـعف العـرب، فـال بـد المساحة وفقير اإلمكانات 
أن تغيـــر عـــودتهم إلـــى الحيـــاة وقـــوتهم طبيعـــة أهـــدافها وسياســـاتها، وتجبرهـــا إمـــا علـــى االنـــدماج فـــي المنطقـــة 

ــا علــى ضــفة المتوســط الشــرقية، كمــا قــال رئــيس وزرائهــا الحــالي نتنيــاهو ذ ــا يهودي ات يــوم العربيــة لتكــون حي
  بخوف، أو على مغادرتها في زمن غير بعيد.

تدرك إسرائيل أن زمن اإلفادة من حماقات العرب الرسمية يوشـك أن ينتهـي، وأنهـا سـتواجه زمنـا عربيـا جديـدا 
أعظــم ســماته أنــه يتحــدث للعصــر بلغتــه، ويــرى األمــور بتســامح وبعــد نظــر ونزعــة إنســانية، فــي حــين تتحــدث 

ة باألحكــام المســبقة والتــبجح التمييــزي، وتعــد باإلمعــان فــي ممارســات تهــدد هــي لغــة تحــريض عنصــري مليئــ
السالم فـي طـول المنطقـة وعرضـها، وبالعمـل إلحبـاط أي مسـعى عربـي إلـى الحريـة والعدالـة، وتفضـح نفسـها 
ألول مرة باعتبارها ليست واحة ديمقراطية بل حصـن عنصـرية يفـرض بقـوة السـالح التـأخر ويحمـي االسـتبداد 

  اره، ألنه يرى فيهما أمله ويعلق عليهما رهاناته.في جو 
تفضح إسرائيل نفسها، وتفضحها يقظة العـرب الحاليـة وقيمهـا التـي ستضـعهم فـي قلـب العـالم وسـتخرجها إلـى 
أطرافــه، وســتربطها بأســوأ مــا فيــه مــن تكوينــات وقــوى وآيــديولوجيات. ألــيس هــذا أول خطــوة علــى درب احتــواء 

كي يفرض علينـا أنماطـا مـن التـأخر قـام عنـدنا مـن زينهـا لنـا باعتبارهـا التعبيـر  مشروع عمل طيلة قرن ونيف
  الصحيح عن هويتنا وتاريخنا، وجزءا تكوينيا منهما؟

أخيرا، أليست حرية العرب مستحيلة دون حرية فلسطين، وحرية فلسـطين مسـتحيلة بـدورها دون حريـة العـرب؛ 
يهــا نــور مســتقبل ينبثــق مــن دمــاء مــن يضــحون بحيــاتهم فــي فــي كــل زنقــة ودار وشــارع وقريــة ينهمــر اليــوم عل

  سبيل الحرية؟
 11/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  

  كاريكاتير: .68
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