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   نقل مناطق في الضفة لسيطرة السلطة فلسطيني في رام اهللا لبحث–لقاء أمني أمريكي  .1
جرت في مدينة رام اهللا بالضفة ' لقاءات أمنية' كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن عقد :القدس المحتلة

ن الجانب الفلسطيني، تم خاللها بحثت أفاق التعاون الغربية، بين مسؤولين أمنيين أمريكيين وقادة م
والتنسيق األمني مع إسرائيل، والسيطرة على مناطق فلسطينية بالضفة، في وقت تحدثت فيه تقارير عن 

سبتمبر المقبل داخل مراكز المدن وبعيداً عن مناطق / أن السلطة تنوي تنظيم مسيرات شهر أيلول
ونقلت وسائل اعالم محلية عن المصادر  .خشية من وقوع صداماتاالحتكاك مع الجيش اإلسرائيلي، 

  .'سرية تامة بعيداً عن عدسة الكاميرات'الفلسطينية قولها أن هذه اللقاءات جرت في 
ولفتت إلى انها عقدت في أحدى المقرات األمنية الفلسطينية في مدينة رام اهللا، وقالت المصادر أن 

عاون األمني مع الجانب اإلسرائيلي، إضافة إلى سيطرة األجهزة األمنية آفاق التنسيق والت'الطرفين بحثا 
  .'في السلطة على مناطق في الضفة الغربية

ووفق المصادر فإن الحديث يدور عن اتفاق أمني سيتم توقيعه خالل الفترة القادمة بين الطرفين 
قاءات تطرقت إلى جاهزية السلطة اإلسرائيلي والفلسطيني برعاية اإلدارة األمريكية، موضحة أن هذه الل

المقبل الشهر الذي من المرتقب ) سبتمبر(الفلسطينية للسيطرة على أية مسيرات محتملة في شهر أيلول 
أن تقدم خالله القيادة الفلسطينية طلباً لألمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 

  .'1967حزيران من العام 
 نشر فقد أكد المسؤولون الفلسطينيون عن وجود تعليمات أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود وبحسب ما

عباس لكافة األجهزة األمنية بضبط األوضاع وفرض سيادة القانون وعدم السماح ألية جهة بالتظاهر 
  .دون الحصول على تراخيص الزمة وتحديد مسارها حال تم ذلك

  12/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   والمصالحة أولوية قصوى سبتمبر/ ال رجعة عن خيار أيلول :عباس .2
أكد الرئيس محمود عباس تمسك القيادة بخيار التوجه إلى األمم المتحدة من أجل نيل عضوية : رام اهللا

، "فتح"جاء ذلك في كلمة الرئيس أمام أعضاء المجلس االستشاري لحركة  .فلسطين في الهيئة الدولية
عا له مساء الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، بحضور رئيس المجلس الوطني الذي عقد اجتما

سليم الزعنون، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم، وأعضاء من اللجنة المركزية 
  .للحركة

فاوضات وأضاف أن هذا الخيار جاء نتيجة للتعنت اإلسرائيلي ورفضه كل المحاوالت من أجل البدء بم
جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 

  .1967حدود عام 
وشدد على تمسك الجانب الفلسطيني بخيار السالم، مشيرا إلى أن الخيار الفلسطيني األول والثاني والثالث 

بر المفاوضات، مؤكدا ضرورة وقف االستيطان بكافة أشكاله هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية ع
وأوضح أن التوجه لألمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية ال  .ألنه نقيض لعملية السالم

يتناقض مع جوهر عملية السالم، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، وال يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع 
وجدد التأكيد على أن  .هدف منه تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتينالشرعية عنها، وإنما ال
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المصالحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى القيادة، من خالل تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها 
  .إعادة إعمار قطاع غزة المدمر والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة

  12/8/2011طينية صفا، وكالة الصحافة الفلس  
  

  عباس يسند األمن في الدولة الفلسطينية لحلف الناتو  .3
المسؤولية األمنية في الدولة المقبلة «قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس  إن : كفاح زبون - رام اهللا

  .»، وبقيادة أميركية)حلف شمال األطلسي(ستكون من اختصاص طرف ثالث يكون من قوات ناتو 
ث أبو مازن مع وفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب األميركيين، في مقر الرئاسة في رام وجاء حدي

إن الخيار الفلسطيني األول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر «:  وأضاف.اهللا
  .»المفاوضات

ة لطلب االعتراف بالدولة وكرر أبو مازن الموقف الفلسطيني المعروف من أن التوجه لألمم المتحد
ال يتناقض مع جوهر عملية السالم، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، وال يهدف إلى عزل «الفلسطينية 

إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه هو تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين 
 للعودة إلى مفاوضات جادة مدعومة من ورسالة مشجعة في حال توفر النوايا لدى الجانب اإلسرائيلي

  .»المجتمع الدولي
 - السياسية الرسمية الفلسطينية تستند إلى الوصول لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني «: وأردف

 تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة 1967اإلسرائيلي على مبدأ حل الدولتين، وعلى قاعدة حدود عام 
  .»لية من المستوطناتوعاصمتها القدس الشرقية خا

الفكرة تهدف إلى سحب الذرائع من إسرائيل والتغلب على «إن » الشرق األوسط«وقال مصدر أمني لـ
فكرة سياسية «وأضاف أنها . »اعتراضاتها األمنية الكثيرة التي تضعها عقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية

  .»بالنسبة لنا وليست أمنية على أي حال
األجهزة األمنية الفلسطينية قادرة على تأمين األمن داخل الدولة وعلى حدودها مع «: وأردف قائال

إسرائيل، ونحن جاهزون لذلك ولدينا الدافعية أيضا، لكنا نقول أيضا، إذا كان العالم ال يثق بذلك، وإذا 
 هذا ليس رغبة«وبحسب المصدر . »فليتفضل العالم ويقوم بالمهمة.. كان هذا يطمئنه وإسرائيل

  .»فلسطينية، بل محاولة لطمأنة العالم على أمن إسرائيل
  13/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  هنية يؤكد اهتمام الحكومة باأليتام ويشيد بدور المرأة الفلسطينية .4

) 8-11(شارك إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أيتام قطاع غزة طعام اإلفطار، الخميس : غزة
 شاطئ بحر غزة، معبرا عن سعادته بمشاركة األيتام إفطارهم، مشيدا بمؤسسة في استراحة الهدى على

هذا واجب علينا فحينما نرى هؤالء األطفال الذين فقدوا أهلهم : "وقال هنية .التي نظمت االفطار" انتربال"
عطف تجاه وذويهم بسبب الجهاد في سبيل اهللا أو ألي سبب غيره نجد أنه علينا القيام بواجب اإلحسان وال

هؤالء األطفال وااللتزام بشرع اهللا تجاههم والقيام بمسئولياتنا كحكومة، فنحن نعرف ما يعني يفقد 
لذا أنتم يا أبنائي وبناتي "وأضاف  .، موضحا أن لهم بشرى من اهللا في الدنيا واآلخرة"اإلنسان أباه أو أمه
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عية بمتابعة أحوالكم ونطّلع على ما يقدم في القلب ومحط االهتمام ونحن نقوم من خالل وزارة االجتما
  ".إليكم من مختلف المؤسسات، فأنتم منا ونحن منكم

ولفت إلى أن ظاهرة اليتم واسعة نوعا ما بغزة بسبب ممارسات االحتالل وتعمده قتل شبابنا وجعل 
 وذلك بفضل األم أبنائهم أيتاما، لكن من هؤالء األيتام يخرج العلماء والقادة والمتفوقون والمتميزون،

  .الفلسطينية المربية والصابرة
وقال هنية خالل حفل افتتاح االستراحة الذي حضرته قائدات الحركة النسائية اإلسالمية ولفيف من 

اإلنسان ال يمكن أن يتنفس برئة واحدة وتمثل الرجل والمرأة تكامال في المجتمع كتكامل " النسوة إن
  .شيدا بالدور الرائد للمرأة الفلسطينية العظيم في شتى المجاالت والميادين، مشيرا وم"الرئتين في اإلنسان

صحيح أن غزة محاصرة لكنها حرة األرض والقرار وساهمت المرأة الفلسطينية في معركة : "وقال
التحرير وليست الشهيدات ببعيدات عنا، ثم قررنا دخول االنتخابات ومنحنا الشعب الفلسطيني الثقة، ثم 

رحلة التغيير التي كان للمرأة دور كبير فيها وكان التغيير في كل المستويات بما يخدم المشروع بدأنا 
  ".اإلسالمي وأحسب أن هذه االستراحة جزء من التغيير

  12/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تقديم خدمات وليس إعطاء الشرعيات) يو إس إيد(واجب : النونو .5
وقف  وقف ) يو إس إيد(متحدث باسم حكومة حماس، قبل صدور قرار وكالة قال طاهر النونو، ال :غزة

القضية أن وزارة الداخلية في الحكومة تريد ممارسة مهامها الطبيعية "المساعدات إلى قطاع غزة 
والقانونية في المراقبة المالية على فروع المؤسسات الموجودة في قطاع غزة، وهو أمر طبيعي ومعمول 

وأضاف في تصريحات لوكالة  ."، وال يوجد أي جديد في ذلك1995الفلسطيني منذ عام به بالقانون 
ترفض االعتراف بوجود حكومة في غزة وحتى في ) يو إس إيد(المشكلة أن «الصحافة الفرنسية 

وشدد . »وليست مشكلتنا) يو إس إيد(تصريحاتهم يتحدثون عن حماس وليس عن حكومة، هذه مشكلة 
تقديم خدمات وليس إعطاء الشرعيات ومن يرد أن يعمل في «ة التنمية األميركية على أن واجب وكال

إذا كانوا واثقين أنه ال توجد لديهم «وأوضح . »األراضي الفلسطينية عليه احترام القانون الفلسطيني
اختالسات وأن عملهم المالي مضبوط فما الذي يضير في حالة تدقيق مالي من قبل وزارة الداخلية حسب 

  .»القانون
  13/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  )يو إس إيد(  إغالقالتراجع عن قرار " سما" .6

ان حكومة غزة توصلت الى اتفاق مع  ":سما" اكدت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم  لوكالة :غزة
 عن تقديم مساعداتها للقطاع والتي USAIDUالمنظمات الدولية غير الحكومية تم بموجبه تفادي  توقف 

 المصادر ان االتفاق تم التوصل اليه بفضل جهود مكتب  وأكدت. مليون دوالر100تبلغ اكثر من 
  .في غزة والقدس" روبرت سيري"المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط 

وقالت المصادر ان السلطات بغزة ستقوم بموجب هذا االتفاق بالتراجع عن اغالق احدى المؤسسات 
سيتم العمل مع تلك المؤسسات عبر صيغة يرتضيها الجميع تضمن الشفافية والمحاسبة وعدم الدولية فيما 



  

  

 
 

  

            7ص                                     2235:                العدد13/8/2011 السبت :التاريخ

واضافت المصادر ان االتفاق ينص على ان تبقى االمور كما  .الوقوع في شرك الفساد المالي واالداري
  . شهور يجري االتفاق بعدها على الية تضمن الشفافية في عمل تلك المؤسسات3هي عليه لمدة 

  12/8/2011الة سما اإلخبارية، وك
  

   وينتقد الموقف األمريكي"إسرائيل"نمر حماد يطالب بفرض عقوبات دولية على  .7
أكد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد، أن الحل الوحيد إلنقاذ عملية : رام اهللا

 التي تتخذ ضد الشعب الفلسطيني، السالم، هو تصدي المجتمع الدولي للسياسات اإلسرائيلية العنصرية،
وأكد حماد، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل  .وإجبارها على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية

يوقف العالم سياسة الكيل بمكيالين تجاه إسرائيل، والتمسك "إعالم السلطة الفلسطينية، على ضرورة أن 
هناك تصريحات من قبل بعض "وأوضح أن  ". من العقاببأن ال تفلت السياسات اإلسرائيلية االحتاللية

المسؤولين األمريكيين وغيرهم يتحدثون عن بعض األنظمة وممارساتها، وضرورة أن ال تفلت من 
  ".العقاب، ويغضون النظر عن إسرائيل التي تقوم بأقسى أشكال الممارسات المنافية لألعراف الدولية

 12/8/2011قدس نت، وكالة 
  

  ستيطان سيقضي على أي تواصل فلسطيني جغرافي اال :قريع .8
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع، إن الحكومة اإلسرائيلية : رام اهللا

  .الحالية بمواقفها وبلطجتها السياسية ال تترك أية مصداقية للحديث عن السالم أو العودة للمفاوضات
لقد بلغ الصلف والجشع واالستهتار بالحكومة اإلسرائيلية '"الجمعة، وأضاف قريع في تصريح صحفي، 

وذلك من خالل سلسلة الممارسات واالنتهاكات . المتطرفة حداً ال يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه
  ".الفظيعة المستمرة والمتواصلة

ينة القدس المحتلة جنوب مد" غيفعات هامتوس" وحدة استيطانية في مستوطنة 2000وأشار إلى أن بناء 
بسغات " وحدة استيطانية في مستوطنة 700شماال و" رمات شلومو" وحدة استيطانية في حي 1600و

يجهز على أي تواصل جغرافي فلسطيني ويحول األحياء الفلسطينية إلى جيوب وجزر منفصلة، " زئيف
  .وينهي كل إمكانية لدولة فلسطينية قابلة للحياة

  12/8/2011ية صفا، وكالة الصحافة الفلسطين
  

   باحتجاز أموال السلطة "إسرائيل"عشراوي تنتقد تهديد  .9
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إن تهديد وزراء إسرائيليين بعدم : رام اهللا

 انه هناك أعضاء في هذا االئتالف اليمني" :تحويل أموال الضرائب إلى السلطة ليس بشيء جديد، متابعة
  ".المتطرف أعضاء ال يعرفون الواقع على األرض وال يعرفون تبعيات مثل هذه التصرفات

انه إذا كانت اسرائيل تنوي التنصل من , وأكدت عشراوي في تصريح خاص لوكالة قدس نت لألنباء
نف التزاماتها كما فعلت بالماضي فإنها ستتحمل المسؤولية الكاملة في جر المنطقة بأكملها إلى دوامة ع

موضحة ان هؤالء الوزراء الذين يهددون السلطة الوطنية إنما تنقصهم الرؤية وتنعدم , وعدم استقرار
  .لديهم المسؤولية

  12/8/2011قدس نت، 
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  الثة تحديات كبيرة أمام الفلسطينيين في األمم المتحدة في أيلولث: تقرير .10

ية في توجههم الى االمم المتحدة في أيلول يواجه الفلسطينيون ثالثة تحديات رئيس:  محمد يونس–رام اهللا 
، وطلب العضوية في المنظمة 1967المقبل لطلب االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام ) سبتمبر(

  .الدولية
يتمثل التحدي االول واالكبر في الموقف االميركي من طلب العضوية المقدم الى مجلس االمن الذي 

ووفق المؤشرات المختلفة التي تلقتها الرئاسة الفلسطينية في رام ). الفيتو(تتمتع به أميركا بحق النقض 
اهللا وبعثة فلسطين في االمم المتحدة، فإن االدارة االميركية تتجه الى واحد من خيارين في التعامل مع 

الي االول هو تأجيل بحث الطلب الى الجلسة السنوية التالية لألمم المتحدة في العام الت: الطلب الفلسطيني
  .»الفيتو«، والثاني إستخدام )2012(

ويرجح ممثل فلسطين في األمم المتحدة الدكتور رياض منصور أن تعمل االدارة االميركية على 
الذي » الفيتو«المماطلة في بحث الطلب عبر االجراءات البيروقراطية في المنظمة الدولية تجنباً الستخدام 

المي في فترة تبدي اهتماماً بحركة الشارع التي تغير وجه سيجر عليها غضب العالمين العربي واالس
  .هذه المنطقة من العالم

وأمام تعذر الحصول على عضوية المنظمة الدولية، تتجه منظمة التحرير الفلسطينية الى تقديم طلب ثان 
دولة (قبة الى الجمعية العامة لألمم المتحدة لرفع مكانة تمثيل فلسطين من منظمة مراقبة الى دولة مرا

ويتطلب الحصول على هذه المكانة الحصول على غالبية بسيطة في . أسوة بمكانة الفاتيكان) غير عضو
  ). في المئة فما فوق من الحضور50(تصويت يجرى في الجمعية العامة 

وتشن إسرائيل حملة دولية واسعة إلقناع دول العالم بعدم التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني، األمر 
وقال مسؤول في وزارة الخارجية ). سبتمبر( يشكل تحدياً ثانياً كبيراً أمام الفلسطينيين في أيلول الذي

إن اسرائيل تستخدم نفوذها ونفوذ جماعات الضغط اليهودية في دول العالم » الحياة«الفلسطينية لـ 
لزراعة والصناعات إلحباط هذا المشروع، كما تهدد جميع الدول التي تقدم لها مساعدات، خصوصاً في ا

ويتلقى كثير من الدول في أفريقيا . العسكرية، بوقف هذه المساعدات في حال التصويت لمصلحة فلسطين
  .وأميركا الالتينية والكاريبي مساعدات فنية إسرائيلية في الزراعة والتسليح

 في أميركا للتأثير وقال الديبلوماسي الفلسطيني إن إسرائيل تستخدم على نحو خاص نفوذ اللوبي اليهودي
  .على مواقف العديد من الدول، خصوصاً الدول الفقيرة التي تتلقى مساعدات أميركية

وقال المسؤول الفلسطيني إن . وفي المقابل، يقوم الفلسطينيون بحملة دولية ترتكز فقط على عدالة قضيتهم
لتصويت لمصلحة الطلب الدول العربية قادرة على استخدام لغة المصالح في إقناع دول العالم ا

الفلسطيني، لكن جهداً جدياً في هذا المجال لم يسجل بعد، االمر الذي يثير الكثير من المخاوف والقلق، 
  .خصوصاً في وقت تطغى لغة المصالح على العالقات بين الدول

لفلسطينية ووضعت القيادة ا. ويتمثل التحدي الثالث في إقناع الجمهور الفلسطيني المتشكك بدعم المشروع
خطة إلخراج ماليين الفلسطينيين الى الشوارع في اليوم الذي سيعلن الرئيس محمود عباس تقديم الطلب 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ). سبتمبر( أيلول 21الى المنظمة الدولية في 
الم باالعتراف بدولة فلسطين يشكل ربه إن خروج الماليين الى الشوارع في مسيرات سلمية تطالب الع

عنصر دعم مهماً جداً في المعركة الديبلوماسية الفلسطينية، مشيراً الى تأثير صور التظاهرات الشعبية 
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على صناع القرار في العالم، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تظاهرات الربيع العربي دعماً دولياً 
  .واسعاً

لسطينية على مر السنين عنصراً مهماً في الترويج للقضية الفلسطينية عبر وشكلت التظاهرات الشعبية الف
  .العالم

لكن هذا المسعى يصطدم بحالة من الفتور في الشارع الفلسطيني إزاء جدوى مثل هذه الخطوة، اذ 
أظهرت استطالعات الرأي العام األخيرة توقعات متدنية للجمهور الفلسطيني من اللجوء الى األمم 

ة، خصوصاً ان هذا الجمهور خبر عشرات القرارات الدولية غير الملزمة المناصرة للفلسطينيين المتحد
االميركية على مشاريع قرارات » الفيتوات«التي لم تجد طريقها الى التطبيق الفعلي، كما خبر عشرات 

  .ملزمة لمصلحة الفلسطينيين
كثر من سبع سنوات تعرض فيها االقتصاد يضاف الى ذلك خروج الفلسطينيين من انتفاضة طويلة دامت ا

  .والبنية التحتية لعملية تدمير منهجية ما زالت آثارها ونتائجها ماثلة بقوة
وشكلت منظمة التحرير في االيام األخيرة لجاناً مركزية ومحلية عدة في كل محافظة وفي مخيمات 

كما شكلت لجنة دعم دولية . نياللجوء للعمل على تسيير مسيرات شعبية حاشدة لدعم الموقف الفلسطي
أوكلت اليها مهمة االتصال بالنقابات والجماعات المناصرة للحقوق الفلسطينية حول العالم لتسيير 

، في إشارة الى طلب »194: فلسطين«وستحمل هذه المسيرات شعاراً واحداً هو . مسيرات مماثلة
  . دولة193العضوية في المنظمة الدولية التي تضم 

هزة االمن الفلسطينية خطة للحفاظ على الطابع السلمي لهذه التظاهرات تشمل نشر قوات ووضعت أج
. االمن حول المدن لمنع وصول المتظاهرين الى مراكز االحتكاك مع الجيش االسرائيلي والمستوطنين

ق من ان الجانب الفلسطيني قل» الحياة«وقال الناطق باسم االجهزة االمنية اللواء عدنان الضميري لـ 
لن نخرج الى الملعب المريح «: محاوالت إسرائيلية لجر الفلسطينيين الى استخدام العنف، مضيفاً

  .»والمربح لإلسرائيليين وهو ملعب العنف
  13/8/2011الحياة، لندن، 

  
  اإلعالم اإلسرائيلي يؤكد اعتراف أبو سيسي بالعمل على إعادة بناء اآللة العسكرية لحماس .11

 أفادت وسائل االعالم االسرائيلية ان مهندساً فلسطينياً يتحدر من غزة خُطف : ف ب أ-القدس المحتلة 
ثم نقل الى اسرائيل حيث هو معتقل، اعترف بأنه ساهم في اعادة بناء ) فبراير(في اوكرانيا في شباط 
عام ) ديسمبر(بعد الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة في كانون االول » حماس«اآللة العسكرية لحركة 

  .2009 عام 2008
االسرائيلي عما قال انه وثائق قضائية ان المهندس الفلسطيني ضرار ابو سيسي » 10-نانا«ونقل موقع 

المعدة محلياً وقدرتها » لتحسين مدى الصواريخ«اعترف خالل استجوابه في اسرائيل بأنه طور أبحاثاً 
وجناحها المسلح » حماس«هم باالنتماء الى واضاف ان ابو سيسي، المت. على اختراق الدروع االسرائيلية

للحركة التي تسيطر على » تأسيس األكاديمية العسكرية«، أقر بأنه شارك في »كتائب عز الدين القسام«
اشرف على تجارب الطالق صواريخ «اكد ايضاً انه )  سنة42(وتابع الموقع ان ابو سيسي . قطاع غزة

ان ابو ) شين بيت( ويقول جهاز االمن الداخلي االسرائيلي .من قطاع غزة على البحر المتوسط» محسنة
وكانت سيمدار بن ناتان، محامية ابو سيسي، اكدت في الماضي . »حماس«صواريخ » مهندس«سيسي 
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. »قدم هذه االعترافات، لكنها انتزعت منه تحت ضغوط كبيرة هي اقرب الى اعمال تعذيب«ان موكلها 
ال عالقة «لمنهدس، وهو المدير الفني لشركة الكهرباء في قطاع غزة ان هذا ا» حماس«واكد ناطق باسم 

  . »االتهامات الموجهة اليه ال اساس لها«، وان »له بالحركة
  13/8/2011الحياة، لندن، 

  
  عين الحلوةمخيم قائد منطقة الجنوب وضع مع المتابعة الفلسطينية تبحث لجان  .12

بزيـارة  فلسطينية الوطنية واالسالمية في مخيم عين الحلوة        قام وفد من لجنة المتابعة للقوى والفصائل ال       
قائد منطقة الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد منذر االيوبي في مكتبه في سرايا صـيدا                 الى  

كان محور الزيارة الوضع األمني في مخيم عين الحلوة في اعقاب األحداث األخيرة، حيـث                و الحكومي،
معالجات الجارية لتداعيات األحداث األخيرة ومنع تكرارها حفاظا على امن المخـيم            تركز البحث على ال   

  . وبالتعاون مع القوى واألجهزة االمنية والعسكرية اللبنانية
ان ما جرى في مخيم عين الحلوة امر مؤسف ومـدان، الن            " "الجبهة الديمقراطية "واكد فؤاد عثمان، عن     

الوضع داخل المخيم مطمئن ومستقر، واالن لدينا عقدة واحدة هي          . يليالمستفيد الوحيد هو العدو االسرائ    
  . قضية تجاوز التعويضات للمتضررين

لم ولن يكون نهر بارد ثانياً، الن نهر البارد خضع لسيطرة خارجـة عـن النـسيج                 "وقال، عين الحلوة    
تطيع الضبط والسيطرة   مخيم عين الحلوة يحتوي على نسيج فلسطيني، وهناك قيادة حكيمة تس          . الفلسطيني
  ".على المخيم

اقرار الحقوق المدنية واالنسانية وحق     "في الجنوب ابو احمد فضل على ضرورة        " حماس"وشدد مسؤول   
 الفلسطيني بمتابعة الملـف     -التملك، وقد استبشرنا خيرا بهذه الحكومة عندما كلفت لجنة الحوار اللبناني            

أن يكون صلة وصل بيننا وبين الرئيس نجيـب ميقـاتي ووزيـر           كما طالبنا العميد االيوبي ب    . الفلسطيني
الداخلية والبلديات مروان شربل وكل المعنيين القرار الحقوق الفلسطينية حتى يتحقق حق العودة ونعيش              

  ".حياة كريمة
اننا جميعـا   "، مؤكدا   "اننا ضد اي عمل ارهابي مثل ما حصل في االيام االخيرة داخل المخيم            "واكد فضل   

سقف القانون اللبناني، ونحن نحترم الدولة اللبنانية والجيش والقوى االمنية كافة، ونتعاون مع كافة              تحت  
من اجل ذلك نقـول ال نهـر بـارد جديـدا الن صـيدا               . االجهزة ومع القوى السياسية في مدينة صيدا      

  ".ية بجديةومخيماتها منطقة آمنة ومستقرة تحتوي على قوى سياسية متفاهمة تهتم وتتحمل المسؤول
سنبقى اوفياء لدورنا وواجبنا وحفظ االمن فـي داخـل المخـيم            : "اما ابو توفيق عن الكفاح المسلح فقال      
  ".والجوار حتى سيادة القانون مع الجميع

 13/8/2011المستقبل، بيروت، 
  

  رغم تردي حالته الصحيةعزل القائد الحمساوي جهاد يغمور االحتالل ي .13
فرضت إدارة سجن شطة مؤخرا على األسير المقدسـي جهـاد يغمـور             ال  :زهير أندراوس  - الناصرة  

 شيكل، والمنع مـن زيـارة       400 يوما قابلة للتمديد،إضافة لغرامة مالية قيمتها        14العزل االنفرادي لمدة    
كما تم وضع األسير جهاد في زنزانة مع سجين جنائي ، دون االكتراث لحالتـه               . األهل مدة شهر كامل   
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عاني من مشاكل في الرئتين والتنفس والعيون، إذ علم أن األسير أعلن أنـه سـيخوض                الصحية ، حيث ي   
  . اإلضراب المفتوح عن الطعام، فتم إخراج السجين الجنائي من الزنزانة

 عاما ويقضي حكما    17 معتقل منذ    - أحد قادة الحركة األسيرة      -يذكر أن األسير المقدسي جهاد يغمور       
 سنوات بالعزل، وهو عضو هيئة القيادة العليا ألسرى حركة حمـاس    6منها  بالسجن مدى الحياة، أمضى     

  .داخل سجون االحتالل، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة
 13/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
  يمكن منع توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة :تقرير للكنيست يثير غضب حكومة نتنياهو .14

أثار تقرير سري أعد في لجنة الخارجية واألمن في الكنيست غـضب             :إلسرائيليةكتب محرر الشؤون ا   
الحكومة اإلسرائيلية ألن إحدى خالصاته هي أنه كان بوسع مبادرة سياسـية إسـرائيلية الحيلولـة دون                 

وأشار التقرير الذي استند إلى لقاءات مـع قـادة األجهـزة األمنيـة              . اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية   
اإلسرائيلية وخبراء في القانون الدولي إلى أنه كان بوسع الحكومة اإلسرائيلية تجنـب المواجهـة التـي                 

  .ستجري في أيلول لو أنها بادرت لتقديم مثل هذه الخطة
واعتبر ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن التقرير الذي أعدته لجنة برئاسة عضو كديما ال يستند إلـى                 

ولذلك . ينيين في كل األحوال كانوا سيتجهون نحو األمم المتحدة لنيل االعتراف بدولتهم           أساس ألن الفلسط  
فإن رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ترى أنه لم يكن بوسع إسرائيل مهما فعلت أن تمنـع الفلـسطينيين مـن                   

ـ    «وأشار بيان صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن         . اإلقدام على هذه الخطوة    ومي موقف مجلس األمن الق
هو أنه ليس بوسع أي خطوة سياسية مهما كانت أن تمنع الفلسطينيين من إعـالن دولـتهم فـي أيلـول                     

  .»المقبل
وكانت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي قد كشفت النقاب عن فحوى التقرير الخاص بلجنة الخارجية               

. نائب عن كديما يوحنـان بالسـنر       صفحة، والذي أعده طاقم برئاسة ال      50واألمن والذي يقع في حوالى      
 من قادة األجهزة األمنيـة والعـسكرية والـشرطة          30وبحسب ما نشر فإن الطاقم التقى ما ال يقّل عن           
  .ومجلس األمن القومي والنيابة العامة العسكرية

وبحسب التقرير فإن أعضاء اللجنة الذين شاركوا في صياغة المسودة اشاروا الى أنه وجدت نقاط خلـل                 
 األمنـي   –دة في االستعداد من النواحي السياسية والدبلوماسية والقانونية، ولكن في المجال العسكري             عدي

التقدير هو أن أعمال اإلخالل بالنظام كفيلة بان تستمر ألسابيع عديدة على مستويات             . فإن االستعداد جيد  
  .وبعد ذلك تتواصل ألشهر بشكل أضيق. واسعة

  13/8/2011، السفير، بيروت
  

  حكومة نتنياهو تمهد الطريق إلخالء معسكرات االحتجاج بالقوة .15
يستعد القائمون على حركة االحتجاجات الشعبية في إسرائيل تنظيم عـدد           :   برهوم جرايسي   - الناصرة

ضخم من المظاهرات الجماهيرية مساء اليوم السبت في عدد من البلدات الصغيرة والمـدن المتوسـطة،                
اع الحكومة بأن الحركة االحتجاجية تشمل كافة أنحاء البالد وليس فقط المـدن             بدون تل أبيب، بهدف إقن    

الكبرى، في حين تبين أمس أن الشرطة تخطط إلخالء معسكرات خيام االحتجـاج بـالقوة، فـي حـال                   
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 يقررون إحداث طفرة من  خالل مشاركتهم فـي          48صدرت أوامر اإلخالء، وفي المقابل فإن فلسطينيي        
  . التي ما تزال محدودةحملة االحتجاجات

ومن المنتظر أن تعم المظاهرات مساء اليوم العديد من البلدات اليهودية، والمدن المتوسطة من حيث عدد                
السكان، فيما ستكون تل أبيب غائبة اليوم عن برنامج المظاهرات، بعد أن سجلت السبت الماضـي ذروة                 

 ألف متظـاهر فـي جميـع المظـاهرات          300 ألف متظاهر فيها، وحوالي      200لها بمشاركة أكثر من     
  .مجتمعة

  13/8/2011، الغد، عمان
 

   يشككون بصلة اليهود بالقدس"إسرائيل"علماء آثار في  .16
شكك عالم اآلثار اإلسرائيلي إسرائيل فلنكشتاين من جامعة تل أبيب، ويطلـق            :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

 جاء ذلك خالل تقرير نشرته مجلـة جيروسـاليم          .بوجود أي صلة لليهود بالقدس    " أبو اآلثار "عليه لقب   
ريبورت اإلسرائيلية، مؤخراً، توضح فيه وجهة نظر فلنكشتاين، الذي أكد لها أن علماء اآلثار اليهود لـم                 
يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص الواردة في التوراة بما فـي ذلـك قـصص                   

كما يؤكد فلنكشتاين أن وجود باني الهيكل        .بين نون على كنعان   الخروج والتيه في سيناء وانتصار يوشع       
وهو سليمان ابن داوود مشكوك فيه أيضاً، حيث تقول التوراة أنه حكم امبراطورية تمتد من مصر حتـى                  
نهر الفرات رغم عدم وجود أي شاهد أثري على أن هذه المملكة المتحدة المترامية األطراف قد وجـدت                  

اليام وإن كان لهذه الممالك وجود فعلي فقد كانت مجرد قبائل وكانت معاركها مجرد              بالفعل في يوم من ا    
حروب قبلية صغيرة وبالتالي فإن قدس داوود لم تكن أكثر من قرية فقيرة بائسة، أما فيما يتعلق بهيكـل                   

  .سليمان فال يوجد أي شاهد أثري يدل على أنه كان موجوداً بالفعل
برج المحاضر بجامعة تل أبيب إنه كان من المفترض ان تجد إسرائيل شـيئا              من جانبه قال رافاييل جرين    

حال واصلت الحفر لمدة ستة أسابيع غير أن اإلسرائيليين في مدينة داود بحي سلوان بالقـدس يقومـون                  
  .بالحفر بدون توقف منذ عامين ولم يعثروا على شيء

 سابقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع        واتفق البروفيسور يوني مزراحي، وهو عالم آثار مستقل عمل        
، برغم أن   "مرحبا بكم في قصر داود    "العاد لم تعثر حتى على الفتة مكتوب عليها         : وقال.. رأى فنكلشتاين 

الموقف كان محسوما لديهم في ذلك الشأن كما لو أنهم يعتمدون على نصوص مقدسـة إلرشـادهم فـي                   
رائيليون أن الهدف الرئيس من وراء أنشطة الحفريات هو دفـع           عملهم وفي اإلطار نفسه يرى خبراء إس      

  .الفلسطينيين للخروج من المدينة المقدسة وتوسيع المستوطنات اليهودية فيها
وأكد رافاييل جرينبرج أن ما تقوم به إسرائيل من استخدام لعلم اآلثار بشكل مخل يهـدف إلـى طـرد                    

  .إلى مكان يهوديالفلسطينيين الذين يعيشون في سلوان وتحويله 
  13/8/2011، الغد، عمان

  
  مستخدمة في العراق وأفغانستان  تعتزم شراء أسلحة أميركية"إسرائيل" .17

اإلسرائيلية، أمس، عن محادثات تجريهـا وزارة الـدفاع         » هآرتس«كشفت صحيفة   : )، أ ش أ   »السفير«(
ة األميركية التي سيتم االسـتغناء      اإلسرائيلية مع نظيرتها األميركية حول إمكانية شراء المعدات العسكري        

وفيمـا   .عنها خالل تقليص عدد القوات في أفغانستان وبعد االنسحاب من العراق في نهاية العام الحالي              
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لفتت الصحيفة إلى أن مميزات شراء المعدات العسكرية المستخدمة تكمن في فارق السعر الذي يصل إلى                
ات جديدة، نقلت الصحيفة عن مسؤول فـي وزارة الـدفاع           مستويات متدنية جداً مقارنة بسعر شراء معد      

إنه في بعض الحاالت تكون عملية بيع تلك األسلحة لدول أخرى           «اإلسرائيلية تعليقه على الصفقة بالقول      
  .»أقل تكلفة من نقلها مرة أخرى إلى الواليات المتحدة أو قواعد فى أوروبا

  13/8/2011، السفير، بيروت
  

  مدرسة تدريب إسرائيلية للتنسيق بين العناصر الجوية والبرية" يكليجينز ديفنس و"مجلة  .18
اطلق سالح الجو اإلسرائيلي برنامجا تدريبيا، وأسس مدرسة تدريب لتعزيز التعاون بينه وبين القـوات               

" جينـز ديفـنس ويكلـي     "وذكرت مجلة    .اإلسرائيلية البرية، وذلك استعداداً ألي صراع مسلح مستقبلي       
خصصة أن هذه المدرسة ستكون مسؤولة عن اإلشراف على مجمل برامج التعاون البريـة              العسكرية المت 

الجوية وعن وضع مبادئ عمليات جديدة، وسوف تستقبل أيضا كبار المسؤولين مـن مختلـف األلويـة                 
والفرق الخاصة بقوات الجيش اإلسرائيلي، في ورش عمل وندوات تعقـد فـي قواعـد سـالح الجـو                   

وحسب البرنامج الموضوع، سوف يقوم طيـارون        .رة ضابط برتبة لفتنانت كولونيل    اإلسرائيلي، تحت إم  
بالمشاركة في أسبوع من التدريب مع قوات المشاة وسالح المدرعات في الجيش اإلسرائيلي في قاعـدة                

  .تدريب بجنوب إسرائيل
  13/8/2011، البيان، دبي

  
  انتهاء جلسات االستماع في محاكمة كاتساف  .19

 جلسات االستماع أمام المحكمة االسرائيلية العليا في الطعن المقدم من الرئيس االسرائيلي             انتهت: ا ف ب  
السابق موشيه كاتساف ضد حكم اإلدانة الصادر بحقه بجريمتي االغتصاب والتحرش الجنسي، وتنظـر              

بحقه وكذلك  المحكمة االسرائيلية العليا في الطعن الذي تقدم به محاكمو كاتساف ضد حكم االدانة الصادر               
  . ومن المفترض ان تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بعد اسابيع عدة. العقوبة التي انزلت به

  13/8/2011، االتحاد، ابوظبي
 

    سبتمبر / يلول استعداداً ألاكثّف تدريباته تاإلسرائيلياالحتالل شرطة  .20
أيلـول المقبـل     /ية في سبتمبر  صعدت شرطة االحتالل استعداداتها لمواجهة تظاهرات في الضفة الغرب        

بالتزامن مع التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة على المسعى الفلسطيني لنيـل اعتـراف دولـي            
الصهيونية، أمس، أن الذريعة التـي تـستخدمها الـشرطة          ” هآرتس“وذكرت صحيفة    .بدولة فلسطينية   

ن الشرطة بذلت جهوداً كبيرة في تحسين       وأضافت أ . تتخوف من تظاهرات كبيرة يتم تنظيمها في الضفة       
 شـرطي لهـذه     7400جاهزية قواتها لمواجهة تظاهرات محتملة، وأنه خالل األشهر األخيرة تم تدريب            

وتزودت شرطة االحتالل أخيراً بمواد يتم إطالقها باتجـاه         . الغاية وتم تزويدها بوسائل تفريق تظاهرات     
وتعتبر أنه من أجل االسـتعداد      . إلى استيراد عشرات الخيول   المتظاهرين وتصدر رائحة نتنة جداً إضافة       

مـن أجـل التفـرغ      ” اإلسـرائيلية “والتفرغ للحلبة الفلسطينية يتعين إخالء خيام االحتجاج االجتمـاعي          
  .الحتجاجات الفلسطينيين

 13/8/2011، الخليج، الشارقة
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     جندياً إسرائيلياً من تدريب قرب بيت لحم 11فرار  .21
العسكرية، وذلك بعد انتهاء نشاط ميـداني       ” دخوفيت“يخدمون في كتيبة    ” إسرائيلياً“ جنديا   11فّر  : )معا(

يـديعوت  “جنوب بيت لحم المحتلة، وفقـاً لـصحيفة         ” غوش عتصيون “بالقرب من التجمع االستيطاني     
وأضافت الصحيفة أن الجنود الذين يخدمون في سرية خدمات تـساعد الكتيبـة              .الصهيونية” أحرونوت

لمذكورة برروا تمردهم وفرارهم من الخدمة بالتعامل المهين الذي يتلقونه من قـدامى الجنـود، وعـدم              ا
تلقيهم مساعدات من الجيش رغم الوضع االقتصادي السيء الذي يعيشونه، فيما قال بعضهم بأن سـبب                

 الكتيبـة فـإن     فرارهم عدم تقديم الجيش الخدمات األساسية مثل الطعام ورغم توجههم بالشكوى إلى قائد            
  .شيئاً لم يتغير

       13/8/2011، الخليج، الشارقة
 

  ممنوع التحدث بالعربية والروسية: مستشفى برازيالي في عسقالن .22
عممت ادارة مستشفى برازيالي في مدينة عسقالن مؤخراً تعليمات على الطالبات في مدرسة الممرضات              

 ".األجنبيـة "ية والروسية التي وصفتها اإلدارة باللغات       بعدم التحدث بغير العبرية، أي عدم التحدث بالعرب       
إن قرار اإلدارة يهدف باألسـاس منـع الطالبـات          " يديعوت احرونوت "وقالت طالبة في المدرسة لموقع      

شمعون شيرف، أصدر في السابق تعليمـات       . وذكر الموقع أن المستشفى، د    . التحدث الروسية والعربية  
وتزعم  .لمستشفى وطالبهم بعدم التحدث بالروسية أثناء معالجة المرضى       شبيهة لألطباء والممرضات في ا    

  .اإلدارة أن التعليمان صدرت في أعقاب توجهات من مرضى يرقدون في المستشفى
  5/8/2011، 48موقع عرب

  
  حريق هائل بمصنع في الجليل وإخالء السكان من المنطقة .23

بمنطقة الجليل أجبر   " يسود همعال "ي كيبوتس    شب أمس الجمعة حريق هائل في مصنع تبريد ف         : الناصرة
السلطات المعنية على الطلب من سكان الكيبوتس إخالء منازلهم ومغادرتها فورا خشية انفجار خزانـات               

  . كبيرة تحتوي على غاز األمونيا
 13/8/2011، الغد، عمان

  
  األقصىالمسجد  في  الثانية من شهر رمضان ألف مواطن أدوا صالة الجمعة200 .24

الشيخ عزام الخطيب، مدير أوقاف ، أن 13/8/2011األيام، رام اهللا،  في كتب عبد الرؤوف ارناؤوط
 ألف مصّل تمكنوا، أمس، من أداء صالة الجمعة الثانية من شهر رمضان 200ن أكثر من ذكر أالقدس، 

لين من في المسجد األقصى، رغم القيود التي فرضتها قوات االحتالل االسرائيلي على وصول المص
  .الضفة الغربية الى القدس

جميع احتياجات المصلين داخل المسجد بما في ذلك وسائل التخفيف من وفرت األوقاف وأشار إلى أن 
. الحرارة وذلك من خالل المظالت الكبيرة والمراوح داخل المسجد وقبة الصخرة وأيضاً رشاشات المياه

  .وجبات للمصلين الراغبين بتناول اإلفطار داخل المسجدتم اإلعداد لتقديم أكبر عدد ممكن من ال: وأضاف
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انتشرت على قد قوات كبيرة من الجيش والشرطة االسرائيليين كانت في السياق ذاته يشار إلى أن و
 غير ان دورها اقتصر على مراقبة تدفق المصلين وان ،بوابات القدس القديمة وبوابات المسجد األقصى

  .ضت أساساً على الحواجز االسرائيلية المقامة على مداخل القدسكانت القيود االسرائيلية فر
فعلى الحواجز على مداخل القدس لم تسمح قوات االحتالل اال للرجال من سن الخمسين فما فوق بدخول 
المسجد وكذلك للمتزوجين من حملة التصاريح من سن الخامسة واالربعين وحتى الخمسين ولديهم أوالد 

لم تفرض هذه القيود على سكان القدس  في حين .نساء دون سن الثالثين إال بتصاريحولم يسمح بدخول ال
  .الشرقية وداخل الخط االخضر

شهدت المدينة اختناقات مرورية بعد إغالق الشرطة االسرائيلية العديد من الشوارع ما اضطر العديد قد و
لمدينة تواجداً مكثفاً على مدار شهدت ا كما .من المصلين للسير مسافات طويلة للوصول الى المسجد

الساعة استمر منذ صالة الفجر وحتى ما بعد صالة التراويح ورافق ذلك حركة تجارية نشطة في اسواق 
  .المدينة كما هو األمر منذ بداية شهر رمضان الحالي

 170حو  ألفاً فيما قدرتهم مؤسسة االقصى بن125وكانت الشرطة االسرائيلية قدرت اعداد المصلين بنحو 
  . ألف200ن كان االجماع كان على الرقم الذي حددته االوقاف االسالمية وهو اكثر من إ و،ألفاً

طائرة مروحية ومنطاد أن ، من القدس المحتلة 13/8/2011الرأي، عمان، وذكر كامل ابراهيم  مراسل 
ن داخل وفي محيط  في سماء المدينة المقدسة لمراقبة حركة ونشاط المصلياحلق راداري استخباراتي

عززت شرطة االحتالل متاريسها الموجودة أصال على البوابات الخارجية للمسجد  كما .المسجد األقصى
األقصى، وحاولت التدقيق ببطاقات الشبان إال أنها توقفت عن ذلك أمام تدفق أمواج من المصلين إلى 

  .المسجد المبارك
  

   خالل فعاليات اسبوعية لمناهضة الجدار واالستيطانمواجهات مع قوات االحتالل في الضفة الغربية  .25
شهدت الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وجنود االحتالل في  : منتصر حمدان-رام اهللا 

واندلعت . المسيرات األسبوعية التي تنظم في مناطق مختلفة ضد االستيطان وجدار الفصل العنصري
ا ادى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب، مواجهات في قرية بلعين غرب رام اهللا م

واعتدت قوات االحتالل على مسيرة قرية النبي  .باالختناق الشديد إثر استنشاقهم غازاً مسيالً للدموع
صالح شمال رام اهللا، بقنابل الغاز المدمع والقنابل الصوتية والعيارات المطاطية مستهدفة المتظاهرين 

وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع على خيمة . أدى إلى اصابة العشرات باالختناقوالمنازل ما 
وعلى  .رمزية في مقدمة المسيرة حملت عبارات منددة باالحتالل ومطالبة بالحرية وبرحيل المستوطنين

الصعيد ذاته أصيب ثالثة فتية بجروح ورضوض من جراء اعتداء قوات االحتالل على مسيرة قرية 
وأصيب العشرات بحاالت االختناق من جراء استنشاقهم لقنابل الغاز التي  .المعصرة قرب بيت لحم

  .اطلقها جنود االحتالل أثناء مسيرة في بلدة كفر قدوم غرب نابلس
  13/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  عبر األنفاق إلى قطاع غزة سيارة 170الموافقة على إدخال : صفاوكالة مصادر ل .26

 عن موافقة هيئة الحدود ،الجمعةيوم أمس  ، كشفت مصادر مطلعة لوكالة صفا:ني الشاعر ها-رفح 
التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية بغزة على إدخال دفعة جديدة من ) لجنة األنفاق(والمعروفة باسم 
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أن ر المصاد وأوضحت .السيارات عبر أحد األنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية
) صفر كيلو( فما فوق 2010 سيارة حديثة من طراز 170هيئة أعدت كشفًا بأرقام وأنواع وأسماء نحو ال

  وبينت أن هناك .بعد أن تم تدارسه من قبل الهيئة ولجنة مشكلة من الحكومة ووزارة الداخلية أمس
رة لمخالفتها الشروط  سيا30سيارة مسجلة لدى هيئة الحدود، لكنها لم توافق على إدخال  200نحو

القانونية، خصوصا بعد تقديم الشكاوى من قبل الجانب المصري بعدم قانونية بعض السيارات المهربة 
  . عبر األنفاق

  12/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  عاطلون عن العمل وثلث الشباب فيه ..المجتمع الفلسطيني فتي : إحصائية .27
اليوم العالمي "، تنشر في "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني"ية صادرة عن أفادت إحصائ: رام اهللا
، أن التوزيع العمري للسكان يظهر أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي، وسيبقى كذلك لسنوات "للشباب

في األراضي )  عاما29 -15للفئة العمرية من (طويلة، حيث بينت اإلحصائية أن نسبة الشباب 
 في المائة في الفئة العمرية 40.2 في المائة من إجمالي السكان، منهم 29.6ية بلغت حوالي الفلسطين

  ). عاما29 -20( في المائة في الفئة العمرية 59.8و)  عاما15-19(
 أنثى، علما بأن تقديرات عدد السكان في 100 لكل 104.3وأشارت إلى أن نسبة الذكور الشباب بلغت 

  .  مليون4.17 تشير إلى أن إجمالي عدد السكان بلغ نحو 2011منتصف العام األراضي الفلسطينية 
 في المائة من إجمالي عقود 92.3وأشارت بيانات الزواج والطالق في األراضي الفلسطينية إلى أن 

وأشار .  في المائة للذكور81.5مقابل ما نسبته )  سنة29-15(الزواج المسجلة لإلناث كانت في العمر 
لمركزي لإلحصاء إلى استمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في الضفة الجهاز ا

  ).2010-2000(الغربية خالل الفترة 
 في 33.9إن : وقالت. من جهة أخرى، أظهرت اإلحصائية أن ثلث الشباب الفلسطيني يعانون من البطالة

لة في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل يعانون من البطا)  سنة29-15(المائة من الشباب الفلسطيني 
  .2011الربع األول لعام 

  .2011 في المائة خالل الربع األول 45.5كما بلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 
)  سنة29-15(وعلى مستوى النشاط االقتصادي، أشارت اإلحصائية إلى أن حوالي ثلث الشباب 

، يليه قطاع التجارة والمطاعم ) في المائة31.0(وعه المختلفة العاملون يعملون في قطاع الخدمات بفر
وحول التعليم، أشارت اإلحصائية إلى أن حوالي  . في المائة منهم23.6والفنادق الذي شغل ما نسبته 

 في المائة في الفئة العمرية 85.6ملتحقون بالتعليم بواقع )  سنة29-15( في المائة من الشباب 44.7
  ). سنة29-23( في المائة في الفئة 11.0و)  سنة22-18( في المائة للفئة 50.4، و) سنة15-17(

وأظهرت اإلحصائية أن اإلناث الشابات أكثر التحاقا بالتعليم العالي من الشباب الذكور، إذ بلغت نسبة 
  في المائة8.1فأعلى " بكالوريوس"الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي األولى )  سنة29-15(الذكور 

  . في المائة10.0لتصل إلى )  سنة29-15(وترتفع لدى اإلناث 
  12/8/2011قدس برس، 
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   دواء ألمراض األورام بغزة23نفاد  .28
 دقت وزارة الصحة الفلسطينية ناقوس الخطر بعد نفاد عدد من األدوية األساسية والضرورية :غزة

وأكد مدير  . آالف شخص الذين يبلغ عددهم زهاء سبعة غزةلمعالجة مرضى األورام في قطاع
 صنفا من األدوية األساسية 23وزارة الدكتور محمد الزميلي أن هناك المستودعات األدوية المركزية ب

 من تفاقم الوضع إذا لم يوجد حل بأقصى محذراًوالضرورية والعاجلة لمرضى األورام رصيدها صفر، 
الشفاء الطبي الدكتور نائل سكيك إلى أن بدوره أشار رئيس قسم صيدلية العالج الكيماوي بمجمع  .سرعة

  .هناك ستمائة مريض في القسم ينتظرون وصول هذه العالجات لمباشرة تحضيرها وصرفها لهم
  12/8/2011الرسالة، فلسطين، 

  
   االنتقادي الساخر"وطن ع وتر"  الفلسطينيمسلسل الرفع دعاوى قانونية بحق .29

يما تثور الشعوب العربية، الواحد تلو اآلخر، وقد حان ف": لوس انجلس تايمز"عن  ترجمة جنان جمعاوي
فاالنتقاد المفرط ألدائهم قد يودي بهم .. موعد قطاف رؤوس زعمائها، يبدو المسؤولون الفلسطينيون قلقين

  ."وطن ع وتر"إلى المصير ذاته الذي يواجهه أشقاؤهم العرب، على األقل ذلك ما يؤمن به صاحب 
  ساخراً سياسياًاد فراجين قد أطلق العام الماضي مسلسال تلفزيونيا اجتماعياًوكان الممثل والكاتب عم

وقد . ، رعاه وعرضه التلفزيون الفلسطيني الرسمي يوميا خالل شهر رمضان"وطن ع وتر"بعنوان 
، بسبب انتقاده الشديد والفكاهي للقادة السياسيين وشخصيات  باهراًحققت حلقات المسلسل القصيرة نجاحاً

 معوالً على هذا النجاح، قرر فراجين، تكرار التجربة مجدداً .مجتمع المدني والجمعيات غير الحكوميةال
  .  األسلوب ذاتهمتبعاً ،خالل شهر رمضان هذا العام

لكن . انتقد بشدة بطريقة تهكمية، الشخصيات والمجموعات ذاتها تقريبا التي وقعت ضحيته العام الماضي
  .جميع لسخريتههذه المرة، لم يضحك ال

اشتكتا بأن . ، وعلى التلفزيون الفلسطيني"وطن ع وتر"حتى اآلن، هناك مجموعتان رفعتا دعاوى ضد 
تقدمت الشرطة واألطباء بدعاوى أمام المحاكم الفلسطينية، وطالبوا بوقف إذ . المسلسل أساء لسمعتيهما

لشرطة وهم يثملون جراء شم  صور عناصر ا"وطن ع وتر" فـ.وبالحصول على تعويض.. البرنامج
قال فراجين  من جهته .أنفاس الثملين، فيما صور األطباء على أنهم ال يكترثون لحيوات مرضاهم

هم يخشون أن . أعتقد أن السبب يكمن في الربيع العربي. المسؤولون أكثر توترا هذا العام عن ذي قبل"
 عن قلقه من أن معرباً. " مسؤولون عرب آخرونيودي بهم االنتقاد الشديد الى المصير ذاته الذي واجهه

  .يتسبب رد الفعل السلبي الذي بدر عن المسؤولين بوقف البرنامج
  13/8/2011السفير، بيروت، 

  
    "المغطس"  موقع بشأن"إسرائيل" يبدأ إجراءات مقاضاة "المسيحيين العرب" .30

للتصدي لتهجير المـسيحيين العـرب       للتجمع العربي    اإلعالميأعلن الناطق   :  نيفين عبد الهادي   -عمان  
 لـدى   "إسـرائيل " العملية لرفع دعوى قضائية لمقاضاة       باإلجراءاتالدكتور تيسير عماري أن التجمع بدأ       

 موقع المغطس في الجهة الغربية من نهـر األردن ولـيس            أنمحكمة العدل الدولية بسبب ما تدعيه من        
  .لمغطسالشرقية، وافتتاحها مؤخرا موقعا ادعت انه موقع ا

13/8/2011، الدستور، عمان  
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  زيدها اشتعاالًت لكي  اللبنانيةستثمر في مناخ التوتراتت" إسرائيل": مجلس الدفاع األعلى .31

ـ     على رصد ومتابعة وكـشف      « اللبناني  مجلس الدفاع األعلى   تشديد» السفير«أكد مصدر رسمي معني ل
يستثمر عادة في مناخ التـوترات لكـي يزيـدها          الخروقات اإلسرائيلية أمنياً وتجسسياً، خاصة أن العدو        
  .»اشتعاالً، مستفيداً من أي حالة انقسام سياسي في البالد

والحـوادث األمنيـة التـي      » اليونيفيل«وبحسب المصدر فإن المجلس األعلى للدفاع بحث في موضوع          
» اليونيفيـل «ات  تتعرض لها بين الحين واآلخر، وشدد على تمتين التعاون بين السلطات اللبنانيـة وقـو              

وحماية تنقالتها في لبنان، وعلى اتخاذ إجراءات جديدة من خالل التنسيق بين كافـة األجهـزة األمنيـة                  
  .»اليونيفيل«وإجراء عمليات االستقصاء والمراقبة لمنع تكرار حوادث التفجير اإلرهابية التي تستهدف 
13/8/2011، السفير، بيروت  

  
  االستيطان على "إسرائيل"مصر تدين إصرار  .32

أعرب وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو عن إدانة بالده الكاملة إلصرار إسـرائيل              ): د ب أ  (
وحذر عمرو، في تصريحات قبل مغادرته العاصمة األلمانيـة         . على المضي قدما في سياسة االستيطان     

ؤكد للمجتمع الدولي نواياهـا     من أن إمعان الحكومة اإلسرائيلية في تنفيذ هذه السياسة إنما ي          "أمس  برلين  
الحقيقية وعدم وجود أي رغبة لديها في التوصل إلى تسوية مع الجانب الفلسطيني عبر مفاوضات جـادة                 

مـصر  "وقال الوزير في بيان للخارجية المـصرية إن         . "تستند إلى مرجعية واضحة وإطار زمني محدد      
 وحـدة سـكنية بالقـدس    4300ة على إقامـة  تنظر بانزعاج كبير إلى أنباء مصادقة الحكومة اإلسرائيلي       

 وحدة سكنية أعلنت الحكومة اإلسرائيلية المـصادقة علـى          900الشرقية المحتلة باإلضافة إلى أكثر من       
  . "بنائها منذ أيام في مستوطنة جبل أبوغنيم

13/8/2011، ظبيأبو االتحاد،   
  

   سيناءفي األمن  تحاول زعزعة"إسرائيل"": العوا" .المرشح المحتمل لرئاسة مصر د .33
 غير المـستقر    األمنيقال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة مصر إن الوضع            :  القاهرة

 إال محـاوالت مـن      هـي  سيناء بداية من تفجيرات خطوط الغاز ومحاوالت اقتحام قسم العريش ما             في
  . سيناء يهدد أمنها وحدودهافي األمنيإسرائيل إلظهار أن الوضع 

كرى علـى قنـاة      مصطفى ب  اإلعالمي يقدم   الذي برنامج منتهى الصراحة     فيشار العوا خالل حواره     وأ
  المصرية إلى أن اكتشاف العديد من مخازن األسلحة والذخيرة اإلسـرائيلية بـسيناء وإمـداد                 2الحياة  

مجموعة من المحكوم عليهم جنائيا وبعض الجماعات المتشددة بهذه األسلحة محاولة لزعزعة االستقرار             
  . سيناءفي

13/8/2011، وكالة سما اإلخبارية  
  

  المخابرات اإلسرائيلية عرضت علي التعاون  : ي أفغانستانمدير مكتب الجزيرة ف .34
أكد مدير مكتب الجزيرة في أفغانستان سامر عالوي المعتقل لـدى سـلطات االحـتالل                :القدس المحتلة 

اإلسرائيلي أن المخابرات اإلسرائيلية عرضت عليه التعاون معها لكنه رفض ذلك، وهددته بتوجيه تهمـة    
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.  استمر بالرفض، واتهمته بنقل تكليفات من الخارج إلى األراضـي الفلـسطينية            تكون عقوبتها كبيرة إذا   
أن اعتقاله  » بيتح تكفا «وأبلغ عالوي محامي نادي األسير الصحفي الذي زاره في معتقله بمركز توقيف             

جاء على خلفية عمله صحفيا لدى قناة الجزيرة في أفغانستان، وناشد كافة المنظمات الحقوقية ومنظمـات             
  .لدفاع عن الصحفيين التدخل من أجل اإلفراج عنها

13/8/2011، الدستور، عمان   
  

   توسيع االستيطان في القدس"إسرائيل" لقرار "أسفه العميق"االتحاد األوروبي يعرب عن  .35
من قرار وزارة الداخلية    » أسفه العميق «أعرب االتحاد االوروبي أمس عن      :  ا ف ب   -بروكسل، برلين   

وأعلنت ممثلة الـشؤون الخارجيـة      .  وحدة استيطانية في القدس الشرقية     1600لنهائي بناء   االسرائيلية ا 
مرة اخرى تبلغت بأسف عميق نيـة الحكومـة         «: واألمن في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون في بيان       

االتحـاد  «وأضـافت أن    . »االسرائيلية المعلنة صراحة مواصلة توسيع المستوطنات في القدس الشرقية        
، داعية السلطات اإلسرائيلية الى     »وروبي دعا مراراً إسرائيل إلى الكف عن كل النشاطات االستيطانية         األ
النشاط االستيطاني يهدد إمكان    «وتابعت ان   . »2001عام  ) مارس(تفكيك المستوطنات المقامة منذ آذار      «

سـتئناف  التوصل الى حل يقوم على تعايش دولتين ويقوض بـشكل متواصـل الجهـود مـن اجـل ا                  
  .»المفاوضات

  13/8/2011، الحياة، لندن
  

  فاتهال اعتراضا على رقابة حكومة هنية لمالوكالة األميركية للتنمية توقف مساعداتها لغزة .36
تهديدها بوقف المساعدات إلى قطاع غزة احتجاجا على        ) يو إس إيد  (نفذت الوكالة األميركية للتنمية     : غزة

داخلية في الحكومة المقالة في القطاع في شؤون وأعمال المنظمـات           ما سمته التدخالت من قبل وزارة ال      
وقال مسؤول أميركي أمس، إن الوكالة قررت ابتداء من أمس، وقف            .غير الحكومية التي تدعمها الوكالة    

ونـسبت وكالـة   . مساعداتها لقطاع غزة بسبب تدخالت حركة حماس التي تحكم القطاع حـسب قولهـا           
يؤسـفنا بـشدة أن نعلـن أن        «لمسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته القول         الصحافة الفرنسية إلى ا   

والعاملة في غزة على    ) يو إس إيد  (األعمال التي تقوم بها حماس أجبرت المنظمات الشريكة الممولة من           
علقت فعليا  ) يو إس إيد  (برامج المساعدة التي تقدمها     «، مضيفا أن    »وقف عمليات المساعدة التي تقوم بها     

حماس ومن خالل سلسلة اإلجراءات التي فرضتها خـالل         «وأضاف أن   . »)آب( أغسطس   12تداء من   اب
األشهر القليلة الماضية، خلقت بيئة تعوق قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم المساعدات إلى الفئات               

  .»األكثر ضعفا من سكان غزة
ماح لهـا بتفتـيش ملفـات وسـجالت     وصرح مسؤول آخر في واشنطن بأنه علم أن حماس تطالب بالس          

  . المنظمات غير الحكومية، وهي خطوة غير مسبوقة
  13/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  روسيا تنتقد االستيطان اإلسرائيلي في القدس .37

قالت موسكو، أمس، إن القرارات االستيطانية األخيـرة سـتؤدي إلـى             :”وكاالت“،  ”الخليج “-عواصم  
عـن المتحـدث باسـم      ” فرانس برس “ونقلت  . ”السالم“ساً بالنسبة إلى عملية     تدهور الوضع المتفجر أسا   
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ال يمكنها إال ان تثير     “وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قوله في بيان ان القرارات الجديدة            
  . ”مخاوف جدية ورفضاً لها

  13/8/2011، الخليج، الشارقة  
  

  "األمن البحري من خالل اآللية الثالثية"ى مناقشة  إسرائيلي عل-اتفاق لبناني : بان كي مون .38
أشار األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في تقرير الى مجلـس األمـن        :  راغدة درغام  -نيويورك  

مناقشة قضايا األمن البحري من خالل اآللية الثالثية مع احتمال          «امس، الى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على        
ولفت الى موافقة لبنان وإسرائيل على المبادرة األخيرة لقوة األمـم المتحـدة             . »لييناالستعانة بخبراء مح  

بعد فترة  «في وضع عالمات على النقاط الخالفية على الخط األزرق          ) يونيفيل(الموقتة العاملة في لبنان     
ترتيبـات  أنهت اقتراحها حول ال   » يونيفيل«واكد ان   . »طويلة من الجمود في عملية ترسيم الخط األزرق       

  .»بعد مشاورات مكثفة مع إسرائيل ولبنان«األمنية النسحاب الجيش اإلسرائيلي من شمال قرية الغجر 
إنشاء منطقة خالية   «ال تزال تعمل بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية على         » يونيفيل«وأكد األمين العام أن     

  . »رق ونهر الليطانيمن العناصر المسلحة أو العتاد غير المرخص لها بين الخط األز
  13/8/2011، الحياة، لندن

  
  مصر والتحديات العشر .39

  محسن صالح. د
ليس ذلك فقط لعراقتها وعراقة شعبها،      , في الحسابات الجيوإستراتيجية، فإن التغيير في مصر يعني الكثير        

  :سالميوإنما ألن مصر تتمتع أيضاً بخمس مزايا ال تكاد تجتمع في بلد آخر في عالمنا العربي واإل
  . فهي أوالً مركز العالم العربي، وصلة الوصل بين جناحيه اآلسيوي واألفريقي، وهي عمقه البشري-
 وهي ثانياً تتمتع بوضع مركزي في العالم اإلسالمي، حيث تتوسط أيضاً جناحيه اآلسيوي واألفريقـي،               -

  .وتتمتع بثقل معنوي هائل كحاضنة لألزهر ومنارة للعلم والعلماء
ثالثاً تتمتع بوضع مركزي في الصراع مع الكيان اإلسرائيلي، فهي كنانة العروبة واإلسالم، ومن               وهي   -

  .الصعب تخيل مشروع حقيقي للمواجهة المتكافئة مع العدو، وللمقاومة والتحرير دون مصر
  . القارة وهي رابعاً ذات وزن كبير في القارة األفريقية، ومؤهلة للعب دور رائد وأساسي في قيادة هذه-
 وهي خامساً ذات قيمة إستراتيجية كبرى، باعتبارها تحتضن قناة السويس أحد أهم ممـرات التجـارة                 -

  .الدولية في العالم
ولذلك، فإن التغيير في مصر له أهميته الكبيرة، كما أن له انعكاساته وتداعياته الواسعة محليـاً وإقليميـاً                  

تها وحيويتها وحالتها النهضوية، ومضت بثورتها إلى غاياتهـا         وإذا ما تمكنت من استعادة مكان     . وعالمياً
  .المنشودة، فإنها قد تتمكن من فرض معادالت جديدة في المنطقة

غير أن مصر الغنية بتاريخها وبإمكاناتها وبمواردها البشرية، هي مثقلةٌ أيضاً بميراث من الدكتاتوريات              
ولذلك فإن مصر الثـورة والتغييـر       . اإلقليمية والدولية والفساد وسوء استغالل الثروات، وتراجع مكانتها       

  :تقف أمام مجموعة كبيرة من التحديات، لعل أبرزها يتجلى في النقاط العشر التالية
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وهو أمـر يـشغل بـال       . تحديد الهوية واالنتماء فيما يتعلق بالدولة وطبيعتها ومرجعيتها       : التحدي األول 
لتي تشهدها الساحة المصرية حول الدولـة المدنيـة، والمرجعيـة           المصريين كثيراً، والنقاشات الواسعة ا    

  .، كلها تدخل في هذا اإلطار..اإلسالمية، والنظام العلماني، واالنتماء العربي واإلسالمي
 المسار الذي مـن     -من خالل االستفتاء الذي صوتوا فيه على التعديالت الدستورية        -لقد حدد المصريون    

فالشعب سيختار مجلسه النيابي الذي     . مقراطي شفاف إلى حسم هذه األمور     خالله يمكن الوصول بشكل دي    
  .سيختار بدوره الهيئة المعنية بكتابة الدستور، الذي سيعرض بعد ذلك على استفتاء شعبي إلقراره

كان من الغريب حقاً أن نرى أحزاباً تنادي بالديمقراطية وتتحدث باسم الجماهير، وأن نرى معها مثقفين                
ين ذوي أصوات عالية، يحاولون القفز عن اإلرادة الشعبية وعن اللعبـة الديمقراطيـة، عنـدما                وإعالمي

  .وجدوا أنفسهم أقلية ال تستطيع الوصول إلى ما تريده إال بإلغاء رأي األغلبية
من أبنائه، والناس يتميزون بالتسامح واالعتدال، وأن       % 94الشعب المصري شعب عربي واإلسالم دين       

لشعب بعروبته وبمرجعيته اإلسالمية وبتراثه هو حق طبيعي لألغلبية الساحقة، دون أن يعنـي        يعتز هذا ا  
  .ذلك ظلماً ألحد

وال ينبغي ألقليات ذات مرجعيات شيوعية أو اشتراكية أو ليبرالية أو طائفية أن تنازع الشعب المـصري                 
ددية الحزبيـة والتـداول الـسلمي       إذا ما حدد لنفسه المرجعية التي يريدها، خصوصاً في نظام يقبل التع           

  .للسلطة
إن من حق المصري أن يعيش في بيئة سياسية تتوافـق مـع هويتـه الدينيـة والثقافيـة والحـضارية                     

وحالة التوافق هـذه ضـرورة      . واالجتماعية، حتى ال يجد نفسه في فصامٍ نكد مع ذاته ومع رؤيته للحياة            
  .ألي عملية إبداع وتقدم وبناء حضاري

ك الذين يدعون إلى المرجعية اإلسالمية عليهم أن يدركوا مسؤولية استيعاب الجميع، ومسؤولية             وإن أولئ 
تقديم اإلسالم في صورته اليانعة النضرة المعتدلة المتسامحة، وأن يركزوا على ما يمكن االتفاق عليه، ال                

لتشدد غير المرتبط بما هو     أن يشغلوا الناس بجوانب االختالف واالنقسام، وال بالفتاوى التي تنحو منحى ا           
ثابت في الكتاب والسنة؛ وأن ينفتحوا على فقه معاصر يستوعب تعقيدات الواقع ومتطلباته، والتـشابكات               

  .المحلية واإلقليمية والدولية
إذ إن الثورة المصرية تواجه عشرات القضايا المهمة ومئات         : يكمن في تحديد األولويات   : التحدي الثاني 
فقد ترك النظام السابق خلفه إرثاً كبيراً من الفساد والمـشاكل الـسياسية واالقتـصادية     . ةالقضايا المطلبي 

  .واالجتماعية واألمنية وغيرها
وهناك أولويات مرتبطة بتحديد شكل النظام السياسي ومرجعيته الدستورية، واالستقرار األمني، وتمتـين             

ل للثروة، وعـالج الفـساد، وحـّل المظـالم،          الوحدة الوطنية، والنهوض االقتصادي، واالستغالل األمث     
  .، وغيرها...ومحاكمة رموز النظام السابق، واستعادة دور مصر العربي واإلسالمي واألفريقي والدولي

وكما أن هناك عدداً من القضايا الكبرى التي تحتاج وقتاً وصبراً وتضحية كعملية النهوض االقتـصادي،                
بالفرق منذ البداية، وأن يشعر بأنه تحت قيادة جادة في التغييـر            فإن من حق المواطن المصري أن يشعر        

والتطوير؛ كما أن من حق القيادة الجديدة التي يختارها الشعب أن تأخذ فرصـتها، وأال تـستنزف فـي                   
وحتى تستطيع الدولة أن تقف على أقدامها، فال ينبغي جرها إلى           . القضايا المطلبية أو تُحمل فوق طاقتها     

  .ديات خارجية غير قادرة على مواجهتها قبل اإلعداد المناسب لهاصراعات وتح
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إن تحديد األولويات هو عملية يجب أن تتوافق عليها القوى الوطنية أو معظمها، وعندما يحسم الـشعب                 
خياراته بالجهة أو الجهات التي تمثله وباألولويات التي يريدها، ينبغي للقوى األخـرى فـي األقليـة أن                  

  .دة الشعبية وأال تنشغل بالمزايدات ووضع العصي في العجالتتحترم اإلرا
الوحدة الوطنية وهو عنصر أساسي في نهضة البلد، وأبرز معالمه الحفاظ على التماسك             : التحدي الثالث 

المسيحي في مواجهة الفتن الطائفية، واستنزاف طاقة الشعب في صـراعات داخليـة             /الوطني اإلسالمي 
  .، كما تفتح األبواب للتدخالت الخارجية ومشاريع التفتيت والتقسيمتفسد أي مشاريع نهضوية

 عام نمـاذج رائعـة للعالقـات        1400ال يحتاج المصريون من يعلّمهم الوحدة الوطنية، فقد قدموا طوال           
ولم تظهر بعض المشاكل إال مؤخراً في وجود األنظمة الفاسدة، وفي أجـواء مـن               . اإلسالمية المسيحية 

  .نفخ الغربي االستعماري في نار الفتنةمحاوالت ال
فكما هو معروف، تعرض كثير من ثروات مـصر لإلهـدار           : االستغالل األمثل للثروة  : التحدي الرابع 

  ".إسرائيل"وللصفقات الفاسدة، وكان من أبرزها صفقة بيع الغاز لـ
دولة، عانت كلها   وفي مصر ثروات زراعية ونفطية ومائية، ومؤسسات قطاع عام، وأراضٍ من أمالك ال            

وال بد من إيجاد نظام يتسم بالحزم والعدل والشفافية، ويأخذ على           . من سياسات وممارسات النظام السابق    
  .، ويبدأ بالكبار قبل الصغار"الهوامير"و" التماسيح"و" القطط السمان"أيدي الفاسدين، من 

ال يسرها  " إسرائيل"ين الطرفين فإن    فبالرغم من وجود معاهدة كامب ديفد ب      , "إسرائيل: "التحدي الخامس 
وجود نظام وطني حر يحمل الهموم العربية واإلسالمية، ويشعر بالمسؤولية تجاه فلسطين وتجاه قـضايا               

  .األمة، ويرفض حصار غزة، ويدعم الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية
مادية والبشرية في إعـادة بنـاء       من قيام مصر باالستفادة القصوى من إمكاناتها ال       " إسرائيل"كما تخشى   

اقتصادها وقوتها العلمية والعسكرية، مما يهدد باختالل موازين القوى في المنطقة التي سـارت لـصالح                
  .طوال الفترة الماضية" إسرائيل"

بشكل مباشر، وربما لن يستعجلوا في إلغاء اتفاقيات كامب ديفد          " إسرائيل"قد ال يلجأ المصريون الستفزاز      
ولكن اإلسرائيليين في المقابل لن يتركوا مصر وشـأنها، وسـيعملون           . قف التطبيع بشكل كامل   أو في و  

  .بكافة الوسائل لضمان مصالحهم، ولدعم القوى المؤيدة للتطبيع والمنسلخة عن قضايا األمة
خراً فبالرغم من أن أميركا أيدت الثورة، فإن تأييدها جاء متـأ          , أميركا والقوى الغربية  : التحدي السادس 

فقد ظلت أحد أكبر األطراف استفادة من النظام السابق، وظلت أكبر           . وانتهازياً بعد أن كاد يفوتها القطار     
  .داعميه، مع علمها بكل ما فيه من مساوئ ومفاسد وعورات

تبقى بالنسبة لها حجر األساس في سياسـتها الـشرق          " إسرائيل"أميركا لها مصالح كبيرة في المنطقة، و      
ملك أميركا مقدرات سياسية واقتصادية وإعالمية وأمنية وعسكرية هائلة، تستطيع أن توظف            وت. أوسطية

  .أياً منها إن احتاجت أو اضطرت، في سبيل خدمة مصالحها
 مليـار   2.1ثم إن سالح الجيش المصري هو أميركي بشكل أساسي، كما تقدم أميركا دعماً لمصر بقيمة                

وقد تسعى لدعم أطراف وقـوى مـصرية        . وإنما رعاية لنفوذها  دوالر سنوياً، ليس لسواد عيون مصر،       
معينة ذات خلفيات ليبرالية أو علمانية متطرفة أو طائفية، أو لزعزعة الساحة المـصرية واسـتقرارها                
إلفشال أي تجربة نهضوية قادمة، أو الستخدام أدوات الحصار االقتصادي وإثارة المشاكل األمنيـة فـي                

  .ها الشعب المصري ولكنها لم تحظ بالرضا األميركيوجه أي قوى صاعدة اختار
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ليس من المصلحة استعداء أميركا أو أي من األطراف الخارجية، ولكن من المهم التنبه إلـى الطريقـة                  
األفضل في التعامل في حالة استخدام األميركان ألي من أدوات الضغط والنفوذ التي يملكونهـا داخليـاً                 

  .ات والبدائل المناسبة لمواجهة هكذا تحدياتوخارجياً، والبحث في الخيار
التطرف بكافة أشكاله، فكل ما يتصل بالغُلُو والخروج عن حـد االعتـدال واالتـزان،               : التحدي السابع 

الحق "والمبالغة في الخصومة، وأخذ القانون بيد البلطجة والتعدي، وادعاء القداسة، واحتكار التحدث باسم              
  . التطرف، هو من أشكال"...والحقيقة

وكما أن هناك تطرفاً إسالمياً، فإن هناك تطرفاً مسيحياً، وتطرفاً يسارياً، وتطرفاً ليبرالياً، وهناك قـوى                 
" ماركة"، فليس التطرف مجرد     ..إقصائية تسعى لسحق اآلخر ولكنها تلبس أثواباً علمانية وقومية ووطنية         

  .يوصم بها اإلسالميون
 أن يتعاملوا بأكبر قدر مـن االنفتـاح والتـسامح           -وز هذا التحدي  في سبيل تجا  -والواجب على الجميع    

والتعايش، والتداول السلمي للسلطة، واحترام الرأي والرأي اآلخر، وتقديم المصالح العليا لألمـة علـى               
  .المصالح الفئوية والحزبية والشخصية

ـ      : استعادة األدمغة المهاجرة  : التحدي الثامن  رة مئـات اآلالف مـن      فقد خسرت مصر كثيراً نتيجة هج
  .األدمغة، التي لم تجد بيئة مناسبة للعمل والحياة واإلبداع

... وهناك اآلالف منهم أصبحوا ركائز ومنارات للعلم في الواليات المتحـدة وأوروبـا الغربيـة وكنـدا                
 التـي   وغيرها، ويتم استنفاد طاقاتهم وإمكاناتهم العلمية في تطوير الحضارة الغربية؛ بينما تقبع بالدهـم             

وفي بعض التقديرات   . يحبونها وينتمون إليها في متاهات العالم الثالث، وإشكاليات البيئات الفاسدة الطاردة          
 مليار دوالر نتيجة هجرة الكفاءات العلمية، وأن حوالي نصفها كان           200أن العالم العربي خسر أكثر من       

  .من مصر
ها، هو مهمة أساسية من مهام الثورة؛ ألنها ستـساعد          إن استعادة هذه العقول، وإيجاد األجواء المناسبة ل       

على اختصار الكثير من الجهد والوقت في عملية التنمية، وستعين على تحقيق مصر لقفزات نوعية، هي                
  .بأمس الحاجة إليها لتبوؤ مركزها الالئق

 المجتمع المصري   وهي قضية تشغل  . استكمال المهمة، والقضاء على بقايا النظام الفاسد      : التحدي التاسع 
حالياً، إذ إن هناك شعوراً بأن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، وأن هناك الكثير من بقايا النظام ال تـزال                    

  .تحتل مواقع مهمة، وأن بعضها يعطل العملية اإلصالحية، ويسعى إلى ثورة مضادة
 المهام، وبين عدم االسـتغراق      غير أنه يجدر التنبيه إلى عمل الموازنة الالزمة بين ضمان استكمال هذه           

كما أن الروح التي يجب أن تحكم العملية هي روح          . واستنفاد الجهد فيها على حساب األولويات األخرى      
  .العدل وليس روح التشفي واالنتقام

فاالستعجال عادة ما يؤدي إلى الفشل واإلحباط، وحرق        . عدم استعجال الثمار قبل أوانها    : التحدي العاشر 
، ثم ما تلبـث المـشاكل أن تنفجـر فـي وجـه              "جمع األوساخ تحت السجاد   "ال يؤدي إال إلى     المراحل  

  .المستعجلين
وبالتأكيد فإن الجمهـور يطلـب إنجـازات        ". من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه      : "وفي األثر 

وما هو غيـر    سريعة، غير أنه من األسلم أن تصارح قيادات الثورة وحكومتها الجماهير بما هو ممكن،               
  .ممكن، وما يستدعي إنجازه وقتاً
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كما يقتضي األمر تصنيف األعمال واإلجراءات والمهام وجدولتها، ثم المتابعة الحثيثة لتنفيذها، مع عـدم               
االنسياق وراء اإلنجازات والفرقعات اإلعالمية، التي قد تؤدي إلى العودة إلى مربعات الفـساد وخـداع                

  .الجماهير
يضبط عملها وحركتهـا، إذ تعـاني أي حالـة ثوريـة            " ميثاق شرف "رة والتغيير إلى    وتحتاج قوى الثو  

خصوصاً في مرحلتها االنتقالية، وفي رحلتها لتشكيل نظام سياسي قوي ومتماسك ومستقر، مـن عـدة                
مظاهر أبرزها تنازع مختلف القوى في سبيل الوصول إلى التصورات التي يريدها كل طرف، وإلى أن                

ويصل الجميع إلى عقد اجتماعي مناسب، تبرز خمسة مظاهر على األقل قد تتـسبب فـي                يستقر األمر   
  .ارتدادات عكسية تخدم أعداء الثورة والقوى الخارجية الراغبة في التأثير في صناعة األحداث

واالبتزاز السياسي، خصوصاً من القوى ذات الشعبية       " االنتهازية السياسية "أول هذه المظاهر تزايد حالة      
لضئيلة، وثاني هذه المظاهر كثرة المزايدات، وتقديم وعود وطموحات غير ممكنـة، والخـروج عـن                ا

  .الواقعية والجدية في خدمة الجماهير
وثالثها استعانة بعض القوى بالخارج لتقوية وضعها الداخلي، وهو من أخطر األمور ألنه يفتح المجـال                

في اختـراق البلـد وتوجيـه       " حصان طروادة "محلية  للقوى الخارجية المتربصة الستخدام هذه القوى ال      
  .سياساته

ورابعها لجوء بعض القوى الستخدام القوة والبلطجة والحوار بالسالح لفرض تصوراتها، خصوصاً فـي              
  .حالة فشلها في الوصول إلى ما تريده عبر صناديق االقتراع

 الثورات، حيث تـضعف قبـضة       أما المظهر الخامس فهو الفوضى التي تصاحب المراحل االنتقالية في         
الدولة المركزية، وال يستطيع البعض التفريق بين الحرية والفوضى، وبين روح االنضباط والمـسؤولية              

  .واالنفالت الذي يفسد أي عملية إصالحية
  12/8/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
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  عبد الستار قاسم
ب نقدا لنظام عربي تواجهه أقالم عدة موالية للـسلطان بـالتجريح والتـشهير والـسباب                كلما طرح كات  

، هذا سؤال يختـصر     "وما هو البديل؟  : "والشتائم، وفي أحسن األحوال تطرح عليه سؤاال استنكاريا يقول        
صـف  التاريخ في اللحظة وكأنه توقف عن الحركة، وانتهى فقط عند ما يفعله القائد أو الزعيم الـذي يو                 

  .عادة بالملهم والرمز والمعلم األول، إلخ
ال يتم طرح السؤال بهدف انتظار اإلجابة، وإنما إليصال رسالة مفادها أن ما يفعله الزعيم هو األنـسب                  

ولذلك فإن كل ما يطرحه مفكرون غير منافقين وحريصون         . واألفضل، ولو رأت عبقريته غير ذلك لفعل      
 عبارة عن مثاليات ال تطبيق لها على أرض الواقع، أو           -افقي الزعيم بالنسبة لمن -على مصلحة األمة هو     

  .مجرد فذلكات تهدف فقط إلى اإلساءة للزعيم ومستوى أدائه في إدارة الشأن العام
هذا ينطبق على الوضع الفلسطيني الذي يتمثل في سلطة تحمل عصا للناس بألوان غير فلسطينية، وتعمل                

لقد قدم مفكرون   .  تغييبه حتى تبقى السياسة العامة حكرا لها ولمن يدعمها         دائما على قمع الرأي اآلخر أو     
فلسطينيون ومثقفون حلوال لمشاكل كثيرة تواجهها الضفة الغربية وغزة، وعموم الشعب الفلسطيني، لكن             

  .ال يوجد من يسمعون، أو من يستمعون
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. ا الضفة الغربية وتشل إرادتها السياسية     وتعتبر المشكلة االقتصادية المالية أهم هذه المسائل التي تواجهه        
منـذ أن قامـت الـسلطة       -لقد تم توجيه انتقادات كثيرة للترتيبات االقتصادية القائمة في الضفة الغربية            

 وتم تقديم حلول لمختلف القضايا االقتصادية والمالية، لكن رغبة في مناقشة مختلف األفكـار               -الفلسطينية
  .ات حبيسة األدراجلم تتبلور، وبقيت كل المقترح

لقد سبق أن طرحتُ أن غياب الرغبة هذا مرتبط بغياب اإلرادة السياسية التي تطوع فلسطينيون بتغييبها                
وبالرغم من ذلك، أقدم في هذا المقال حال واضحا للمشكلة االقتصادية وما يرافقهـا              . لقاء مصالح خاصة  

  .من مشكلة مالية، دون أن أدعي كماله
  الحتاللالمتوقع في ظل ا

بالتعريف، يعمل االحتالل على إضعاف الناس الذين يحتلهم وأرضهم حتى ال يقووا على مقاومته، ويبقوا               
ولهذا يعمل االحتالل على سلب إرادة الناس وقمعهم بمختلف الوسائل واألسـاليب،            . مستسلمين صاغرين 

ـ          ط مـن إمكانـات التعلـيم       ويعمل على تدمير اقتصادهم، وتفكيك نسيجهم االجتماعي واألخالقي، والح
االحتالل بغيض بالتعريف، وكل أعماله تصب فـي تعزيـز هـذا            . والنهوض في مختلف نواحي الحياة    

  .البغض، وكل من يتوقع منه خالف ذلك إنما تغم السذاجة تفكيره
د االحتالل عبارة عن تحد كبير للناس الذين يقعون تحت االحتالل، ومن المتوقع أن يتولد لديهم تحد مضا                

ومن المتوقع أن يغير الناس من أنماط سـلوكهم االجتمـاعي           . بهدف التغلب على االحتالل والتحرر منه     
واالقتصادي، وأن يرفعوا من مستوى العمل الجماعي والتعاون المتبادل، وأن يحرصـوا علـى سـرية                

  . تحدي االحتاللأعمالهم، ويدبروا شؤونهم االقتصادية بطريقة تتناسب مع المتطلبات التي يفرضها عليهم
والذي يريد التحرر من االحتالل ال يحرص على مستوى استهالكي رفيع، وال يحلم بشراء غرفـة نـوم                  
إيطالية، وال يقبل على شراء بضائع عدوه إال إذا دعته الضرورة الوطنية إلى ذلـك، وال يبحـث عـن                    

  .شهوات الحياة
اناته بمختلف أوجههـا نحـو هـدف طـرد          من المتوقع أن يكرس الذي يبحث عن التحرير حياته وإمك         

  .االحتالل، وأن يطور اإلمكانات بطريقة تعزز قدراته على المواجهة
صحيح أن االحتالل لعين، لكن الذي يقع تحت االحتالل ليس معفيا أو بريئا، إذ لوال أنـه سـير حياتـه                     

الل لما جثم االحتالل على     بطريقة غير قويمة لما وقع تحت االحتالل، ولوال أنه تقاعس في مواجهة االحت            
ثمـن  . وعلى من يستعد لمواجهة االحتالل وتحديه أال يتوقع من االحتالل خيرا   . صدره عشرات السنوات  

  .التحرر باهظ، وعلى األحرار أن يتوقعوا األذى والقمع والقتل والتدمير والتنكيل
 باألعمال التي تؤدي إلى اإلرادة      أقول هذا ألن هناك من سيقول فورا إن االحتالل لن يسمح للناس بالقيام            

ومن ينتظر إذنا من االحتالل أو تسامحا أو تساهال إنما يريـد أن يبقـى أبـدا تحـت                   . الحرة والتحرر 
  .االحتالل

  أميركي/الحل االقتصادي الصهيو
ومـن  . يتردد في اإلعالم ما يعرف بالحل االقتصادي للصراع الذي يـسمونه الفلـسطيني اإلسـرائيلي              

 وسائل اإلعالم ال تتناول الكثير من األخبار أو المشاريع التي يضعها الفقراء أو المفكـرون                المعروف أن 
  .أو المثقفون، وإنما تتناول في الغالب األفكار واآلراء والمشاريع التي يقدمها األقوياء وذوو النفوذ



  

  

 
 

  

            26ص                                     2235:                العدد13/8/2011 السبت :التاريخ

بعة مـن التزامـات وطنيـة       وسائل اإلعالم العربية والفلسطينية ال تتناول في الغالب األفكار المحلية النا          
وانتماء للشعب واألرض، وغالبا تتناول األفكار القادمة من الدول ذات التأثير والنفوذ والنابعة عادة مـن                

  .ولهذا نجد في وسائل اإلعالم الكثير من التغطية لفكرة الحل االقتصادي للصراع. المصالح والمنافع
أو تعزيز قدرات الشعب الفلسطيني على التحـرر مـن          الحل االقتصادي ال يتناول مسألة طرد االحتالل        

االحتالل، وإنما يقوم على أساس صناعة الظروف المناسبة التي تـؤدي إلـى حـل بـين الفلـسطينيين                   
والصهاينة، يرتكز على تطبيع العالقات واالعتراف المتبادل، وتصفية الحقوق الوطنية الثابتـة للـشعب              

  .ق تقرير المصيرالفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وح
باختصار، يقول أصحاب هذا الرأي إنه إذا تم تأمين وضع اقتصادي جيد للفلسطينيين في الضفة الغربيـة   
وقطاع غزة، وأصبح مستواهم االستهالكي جيدا فإنهم سينسون الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني،             

من كيان فلـسطيني يعمـل وكـيال أمنيـا          وبدل التفكير في مقاومة االحتالل، فإنهم سيتعايشون معه ض        
  .إلسرائيل، وستنفتح تبعا لذلك أبواب التعاون بين الطرفين

هذا الحل يضع القيمة االستهالكية كأولوية، ويعمل على إعادة صيغ القيم الفلسطينية المختلفة بعـد ذلـك                 
الفلسطينيين حيوانـات   أي أن الحل يحاول أن يجعل من        . بطريقة تجعلها ضمن القيمة االستهالكية العليا     

مستهلكة، تستطيع أن تفكر فقط في كيفية تحسين نوعية وجبة الطعام، ودون أن تشغل مـسائل الحقـوق                  
  .والكرامة الوطنية واالستقالل عقولهم

الحل االقتصادي ليس حال لمشكلة اقتصادية ضمن منظومة فكرية وثقافية قائمة، وإنما ضـمن منظومـة                
الغرب وإسـرائيل   . ديدة تحل محل القديم بحيث يتغير جلد الفلسطيني بجلد آخر         ثقافية وفكرية وأخالقية ج   

  .يضعون هذا الحل وفلسطينيون يتبنونه بتآمر واضح على شعبهم
بالنظر إلى اتفاقية باريس االقتصادية، نجد أنها ربطت لقمة خبز الشعب الفلسطيني بإسـرائيل والـدول                

الشعب الفلسطيني إلى جمهور من المـستهلكين والمتـسولين،         المانحة، وتدريجيا أخذ المنفذون يحولون      
وهكذا ينتهي الحل االقتصادي إلى شـل       . وأخذت القيم الوطنية تندحر رويدا رويدا أمام القيم االستهالكية        

اإلرادة الفلسطينية وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد عاهات وطنية تشكل عبئا على الوطن وليس رصـيدا               
  .له

  الحل الفلسطيني
يقوم الحل الفلسطيني للمشكلة االقتصادية على مبدأ التحرير، وجوهره يقول إنه ال بد لمن يريد تحريـر                 
وطنه من أن يقيم اقتصادا وطنيا متناسبا مع طموح التحرير، ومحكوما بقيم التحرير واسترداد الحقـوق،                

  :يةوفيما يلي خطوطه الرئيس. ال بقيم االستهالك واالعتراف بالكيان الصهيوني
من المهم تطوير برنامج ثقافي فلسطيني يشمل الفلسطينيين في كافة أمـاكن وجـودهم،              : البرنامج الثقافي 

يرسخ قيم االنتماء وااللتزام والتحرير والتكاتف والتضامن والتكافل، ويرفع من مستوى الوعي بالقـضية              
  .ئيليالفلسطينية وبالصراع على أنه صراع عربي إسرائيلي، وصراع إسالمي إسرا

المنظومة الثقافية القيمية هامة في حياة الشعوب، وهي البوصلة األساسية التي توجـه أعمـال وسـلوك                 
األفراد والجماعات والمؤسسات، وإذا غابت هذه المنظومة سادت الفوضى ودب التشتت والتمـزق، وإذا              

ى مجرد أفراد يبحـث كـل   فقدت تماسكها والتزام الناس بها انهارت المنظومة األخالقية وتحول الناس إل      
الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى هذه المنظومة التي من المفـروض       . واحد منهم عن مصالحه الخاصة    

  .أن تكون على رأس أولويات المخطط الفلسطيني
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يركز هذا البرنامج الثقافي على االعتماد على الذات كقيمة عليا، ورفض قيم التـسول واالعتمـاد علـى            
لمفروض أن يتعلم اإلنسان أن عزته وكرامته واستقالله تتحقق بعرق جبينـه وبدمائـه،              ومن ا . اآلخرين

  .وليس باالعتماد على اآلخرين، ومن أراد أن يأكل من عرق غيره فإنه لن يشبع إال ذال وهوانا وجوعا
مـن  وإذا كانت هذه الثقافة هي المنطلق نحو التحرير فإن الشعب سيتعلم مع الزمن التخلي عن الكثيـر                  

  .المواد االستهالكية لصالح اإلنتاج والبناء لكي يكون قادرا على حمل أعبائه بنفسه
ال يستطيع شعب فلسطين أن يشق طريقه بفاعلية ونجاح إذا كان الفرد ال يميز بين قيمة استهالك المنـتج          

 ولن يقـوى علـى   .الفلسطيني واستهالك المنتج الصهيوني، أو يغلّب القيم االستهالكية على القيم الوطنية   
  .استرداد حقوقه إال إذا تعلم قادته تحمل المشقة والتعب، وارتضوا ألنفسهم ما يرتضونه لشعبهم

التطوير الزراعي بكافة أشكاله هو الخطوة األولى نحو االعتماد علـى الـذات، ألن              : التطوير الزراعي 
 أن الزراعة ال تشكل نسبة عاليـة        صحيح. تأمين لقمة الخبز يشكل اللبنة األولى في االعتماد على الذات         

  .من الدخل القومي المحلي، لكنها هي التي توفر سلة الغذاء، وهي التي تقي الناس شر التسول
تفتقر الضفة الغربية إلى المساحات الزراعية الكافية، لكن من المطلوب استغالل ما يتوفر من األراضي،               

كنية، والتركيـز علـى استـصالح أراض قابلـة          والتوقف عن تحويل األراضي الزراعية إلى أماكن س       
  .للزراعة

جبال ووديان كثيرة في الضفة الغربية ليست مزروعة، ومن المفروض تطوير سياسة زراعيـة توسـع                
من . ويجب أال نتذرع دائما بضيق الحال وقلة المياه، ونقرر أن نفشل قبل أن نبدأ             . المساحات المزروعة 

ومن المفروض أن يشمل هذا التطـوير الثـروة         . يستطيع تطويرها يحاول يجد وسيلة، ومن وجد وسيلة       
  .الحيوانية والدواجن

من المفروض التوقف عن استيراد البضائع الصهيونية التي ال يحتاجها شعب فلسطين، أو لديه              : االستيراد
ائع هناك بضائع ال مفر من شرائها من الصهاينة مثل اإلسمنت وحديد البناء، لكن هنـاك بـض                . بديل لها 

  .كثيرة ال يحتاجها الفلسطيني في حياته اليومية، وأخرى يملك بدائل لها
شعب فلسطين ليس بحاجـة لألفوكـادو، وال        . ومن المفروض منع استيراد المنتوجات الزراعية بالمطلق      

  .والملفوف والبرقوق والتمر) الطماطم(للفرسمون وال للمانغا، وهو يستطيع إنتاج الخيار والبندورة 
. ف عن استيراد البضائع الصناعية من دول أجنبية مثل الصين، وفي المقابل تشجيع اإلنتاج المحلي              التوق

لقد قضى االستيراد من الخارج على الكثير من الحرف والصناعات في الضفة الغربيـة مثـل أعمـال                  
  .الخياطة وصناعة األحذية والنسيج وتعليب المنتجات الزراعية

تيراد بشكل مذهل، وبطريقة حرمت العمال الفلسطينيين من االسـتمرار فـي            لقد تطور اإلقبال على االس    
  .أعمالهم بسبب إغالق العديد من الورش والمعامل

خرجت عملية االستيراد عن المعقول، وتحولت إلى استهتار بالقيم الوطنية وقيم االعتماد علـى الـذات                
  .وتشجيع الصناعة الوطنية

هالك، ال يتوقف الشعب الذي ينشد الحرية عنـد تكـاليف الـسلعة أو    وعند الحديث عن االستيراد واالست    
  .جودتها، وإنما يهتم بقيمتها الوطنية ومدى مساهمتها في بناء مجتمع يعتمد على نفسه

زيادة اإلنتاج المحلي وما يترتب عليه      : يؤدي تشجيع المنتوج المحلي إلى أمرين وهما      : اإلنتاج والضرائب 
ائب، وتوفير فرص عمل للعمال الفلسطينيين الذين يتطلعون اآلن إلـى الـدول        من زيادة في أموال الضر    

  .األوروبية لتقديم سلة الغذاء لهم



  

  

 
 

  

            28ص                                     2235:                العدد13/8/2011 السبت :التاريخ

هذا يعني أن ميزانية القائمين على الشأن الفلسطيني ستتحسن، وسيصبح بالمقدور تغطية نسبة أكبر مـن                
كومية، وتحويل الموظفين غير    ومن المفروض أن يواكب هذا تقليص في الوظائف الح        . النفقات المطلوبة 

  .المنتجين مثل موظفي األجهزة األمنية إلى وظائف وأعمال إنتاجية
أموال الدول المانحة ال تشكل دعامة حقيقية للشعب الفلسطيني، وإنما تشكل طوقـا             : أموال الدول المانحة  

كثر من نصف ميزانيـة     أ. على رقاب الشعب إلذالله وإجباره في النهاية على التنازل عن حقوقه الوطنية           
من ميزانيتها يتم إنفاقه من الـدول المانحـة نفـسها           % 30هذه الدول يأتي من الدول العربية، وحوالي        

  .كمصروفات إدارية
ومن المفروض أن يطالب الشعب الفلسطيني الدول العربية بدفع األموال مباشرة للفلسطينيين بدل المرور              

ة ومحاكمة اللصوص الفلسطينيين الذين أساؤوا إلى شعب فلسطين         بالدول المانحة، لكن ذلك يتطلب مساءل     
  .يجب أن يقوم الشعب بأعمال تنظيف تعيد ثقة اآلخرين به. بسلوكهم المخزي والمشين

يجب أن يحـرص الـشعب   . لكن العودة إلى المساعدات العربية ال تعني التخلي عن االعتماد على الذات       
جه حتى ال يبقى معتمدا على غيره، ودون أن ينسى أن األنظمـة             على االستمرار في العمل وتحسين إنتا     

  .العربية ليست مستقلة في قراراتها، وال وفية لوعودها، ومن المحتمل أن تخل بالتزاماتها في كل لحظة
  الخالصة

تطبيق الخطوات أعاله ليس سهال أو ميسرا، وإجراءات االحتالل تقف بالمرصاد إلفساد ما صـح مـن                 
قمع االحتالل أم إصرار الشعب؟ التاريخ ينطق بانتصار إرادة الشعوب على الرغم            :  يفوز فمن. األعمال

  .من ضخامة حجم التضحيات
شعب فلسطين بحاجة إلى فؤوس يقطع بها الصخر ويسوي األرض ويزرع الشجر، وليس بحاجـة إلـى                 

راد به شـرا أتـاه بـآخر    من أراد بالشعب خيرا يعلمه كيف يصنع الغذاء، ومن أ. تعلم القيم االستهالكية 
  .صرعات السيارات وأقالم أحمر الشفاه وموديالت األحذية ومطاعم مكدونالدز

ومن ال يريد وطنا وال دولة مستقلة وال عودة لالجئين يناضل من أجل بقاء يده اليد السفلى، وبقاء بيتـه                    
ظف العيش، ومن أراد    إذا كان هناك من يريد وطنا فالوطن يتطلب التضحيات وش         . مفتوحا لبغاة األرض  

  .أن يبقى بال وطن فإن عليه أن يبقى على ما هو عليه من لطم على الخدود واستنجاد باليهود
  12/8/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  حيث كل شيء بانتظار أيلول.. "الرئيس"من شرفة  .41

  ماهر رجا
ظرون إلى مشهد الثورات على مسافة، يجلس قادة السلطة الفلسطينية حول السيد محمود عباس، وين

النار تشتعل في المنطقة، فليكن، لحسن حظنا نحن : العربية، ويرددون في أنفسهم، وأحيانا بأصوات عالية
  .بعيدون عنها

يعتقد السيد محمود عباس وقيادة السلطة الفلسطينية ان فلسطين ـ األحق بالنيران ـ ليست جزءا من 
يفعلون ذلك على .. داء القرمزي، وليس لها دور على القائمةالمشهد، بكلمة أدق ليست المقصودة بالن

الرغم من أنهم يطلون من الشرفة على شعب ارتبط اسمه على مر التاريخ المعاصر باسم الثورة، صنع 
الثورات في أحلك اللحظات، ورفع أبراجها الفوالذية حيث لم تكن معه إال الحجارة، وزلزل أركان العدو 
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مع ذلك، بالنسبة إليهم، من السهل التغلب على ذلك، ولعلهم في دواخلهم مطمئنون . بل والمنطقة بأسرها
  .من فتائل الثورة وصواعقها بل وحتى من أشباحها» نظفت الضفة«إلى أن كل االجراءات األمنية، قد 

تاة فسيدة القبضات المرفوعة، وأم الشهداء وف. في هذه اللحظة العربية التاريخية يليق األسى بفلسطين
أسيرة، رهينة لحسابات . األسرى، العنقاء التي ال تمل االنبعاث من الرماد، تبدو اليوم في أسوأ أحوالها

سياسية وأفكار ترى أنها لم تعد قادرة على متابعة المسير أبعد من طاوالت التفاوض، منفية في بالدها، 
أنا أعرف ما يجري :  في نفسهامنفية عن صفاتها، مسروقة من مجدها، تنظر إلى ثورات العرب وتقول

ذلك اللهب بعض من دمي، وتلك الصيحات شذرات من صوتي، وهذه الزهور العنيدة التي تسمى . هناك
  .الحرية لطالما نمت في حدائقي وغاباتي

من نكد الدنيا أن فلسطين بكل قامتها، تم حشرها في كيس ورقي اسمه السلطة الفلسطينية، وجرى تحويل 
د ألقالم التوقيع على مسودات االتفاقات السرية والوثائق السرية التي تتكشف من دفتر غضبها إلى مدا

مثقفو السلطة واالستبداد ينحسرون في العالم العربي، بينما مثقفو .. يوميات التفاوض بين حين وآخر
 ما ومنهم من يتجاهل» مديح الظل العالي«ونخب السلطة الفلسطينية يتكاثرون، فيقدمون في وصفها 

يدور حوله من تنسيق مع االحتالل أو صمت على اصطياد أنفاس الصباح في روح الشاب النابلسي أمام 
مسجده، يخبئون كل الحقائق المنتنة حيث فلسطين أحق بالغضب، ويفضلون التوجه إلى خيام الثورات 

  .العربية باحثين عن أمل هناك يفترض ان يكون هنا في فلسطين
المؤسسة «يونية وجلسات الفكر والقراءات السياسية وتكال التصريحات من معقل تعقد الندوات التلفز

في رام اهللا حيث رفعنا الراية البيضاء وطوينا صفحة المقاومة، حتى كثقافة سياسية، » الوطنية للجنون
ن الكابوس في هذا العرف يجب أال يكو.. واتجهنا إلى االحتفال بحرائق اآلخرين، فهي أبعد عن الكابوس

فلسطينيا كما يبدو في موقف كاتب في وزارة الثقافة العتيدة، امتدح من امتدح من الدكتاتوريات التي 
  .يهاجمها اآلن

ببساطة وفي دورة الالمعنى السياسي مرة أخرى، تنجح زراعة الوهم، إذ كل شيء بانتظار موعد 
د الجمعية العامة لألمم المتحدة وهكذا يتم تعليق اللوحة الفلسطينية الهائلة على مسمار موع.. أيلول

فإن حدث ذلك كما يعتقد السياسيون يمكنه ان يقنع .. واالعتراف الدولي المنتظر بالدولة الفلسطينية
الشعب الفلسطيني بدورة أخرى من أفعال الالجدوى، وفرصة أخرى للخط السياسي الذي سيجتهد بال شك 

  .مجرد صيغة اسمية للفعل السياسي الغائبكي يقدم أي نتيجة في أيلول بوصفها انجازاً ال 
الذي » البطولي«هكذا يختصر الكفاح الفلسطيني، وقد اتسعت التنظيرات للفعل .. كل شيء بانتظار أيلول

سيهد حيل اسرائيل، وأصبحت بديهيات تسخر من أي شكل آخر للمقاومة، ففي أيلول ستهطل أمطار 
لمفتاح الذكي الذي ينتصر على كل أقفال العملية السياسية، السيادة الفلسطينية، وفي أيلول سنحصل على ا

وفي أيلول سيتكفل الشعب هذه المرة بصناعة العربة المناسبة للرحيل مجدداً نحو المفاوضات حين يرى 
  .»التاريخي«بوادر االنتصار 

ى األرض ال يعني ما سبق رفضاً لفكرة اعتراف أكثر من مئة وسبع عشرة دولة بالدولة الفلسطينية عل
لكن مهالً، في الوضع . ليس مفهوماً بأي حال رفض ما يدعم حضور قضيتنا في العالم. 67المحتلة عام 

، ثم يكون علينا ان نتذكر أننا »هذا اقصى ما لدينا«الطبيعي ينبغي لهذا الموقف أال يكون مذيالً بعبارة 
  .نا في عام الدولة االفتراضي بعدهاحصدنا اعترافات مماثلة قبل أكثر من عقدين من الزمن، لكننا بقي
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الكارثة المستمرة هو أن يحدث ذلك، فيما على الجانب اآلخر تتواصل أشغال المنطق السياسي القائل إن 
فكر للحظة . مجرد التفـكير باتـجاهات أخرى ليس أكثر من نزعة رومانسية أو مزايدة مفضوحة

أنت لست واسع األفق كحال القيادة الفلسطينية : باحتمال آخر، بشهر آخر سوى أيلول وستسمع االتهام
أنت تريد . المجربة وذات الرؤيا الواسعة التي تعرف كيف تنقل القضية إلى بر األمان في الزمن الصعب

تدمير البالد والعباد، ولو فعلت القيادة ما تدعوننا إليه لحل الدمار، وعليك ان تتذكر مغامرة عرفات التي 
وإذ يرد اسم الرجل، تعتذر له من قلبك وتتذكر ... »انجازاتنا«ون للضفة وتدمير أدت إلى اجتياح شار
  :البيت العربي القديم

  وعاشرت أقواماً بكيت على عمرو/ دعوت على عمرو فمات فسرني
فكثيراً ما تساءل مروجو ما بعد الحداثة السياسية على الطريقة : في اليوم من األحاديث، ما يبسط المسألة

ما المطلوب من الرئيس؟ إنه مرتبط باتفاقيات لكنه يسير في طرق ملغمة وبذكاء سياسي يمر : يةالفلسطين
  ...وسط األلغام المتوفزة في الطريق إلى الدولة، إنه يلتزم بتلك االتفاقيات لكنه ال يعلن كل ما يضمر

يرات عن الحذاقة السياسية هل باتت خراباً للبالد كما قال الباب العالي؟ فتنهمر التبر. تسأل عن المقاومة
  لكن أخبرنا من يقاوم اآلن؟: واختيار وسائل الكفاح في اللحظة المناسبة، ثم يقال لك

نعم يمكن أن تصمت البنادق . تحاول أن توضح الفكرة فتؤكد أنك ال تتحدث عن بالغة اختيار اللحظة
ق بثقافة سياسية تعتبر أننا وصلنا حين تكون المواجهة مستحيلة، لكنها ال تخرس إلى األبد، أو ال تتراف

كل هذا المشهد السياسي الذي يجري هو حرب على الفكرة ال على طريقة وزمن استخدامها . إلى الخاتمة
وتوقيت استخدامها، وذلك يؤسس منذ سنوات لثقافة سياسية فلسطينية جديدة تهدد وعي الجيل وتبقي 

  ...فالالمقاومة المسلحة، او حتى فكرتها ـ خارج االحت
عن الدولة والعمران واالستقرار الذي حققه .. يقول محدثي لي أن أطمئن، ويحدثني عن الفلسطيني الجديد

: عن استقرار ومقاه وفنادق تتألأل بالنجوم الخمس، فأتساءل في نفسي وقد مللت النقاش.. رئيس الحكومة
أم أنه لم يعد خطاً ..  على خط النارإذا كان لي ان أطمئن فلماذا تبنى البالد على هيئة مسالمة وباذخة

  للنار حقاً، وانتهت الحروب في عرف البنائين؟
أجل، من نكد الدنيا، أن تظهر فلسطين على هذه الصورة، بالداً خارج ميدان الغضب، خارج ميدان 
االنتفاضة، بال ميدان للتحرير، بانتظار السياسي الذي استنفد كل فرصة وبانتظار عربات المستقبل 

لقادمة من الرباعية او الجمعية العمومية أو االتحاد األوروبي، وفي المحطة الوحيدة المتبقية، ينشغل ا
الحكوميون الفلسطينيون بتأخر مساعدات الدول المانحة وكيف ان السلطة تتحول فجأة من هيبة وعلم 

وال اوروبا وتصريحات إلى شركة صغيرة مفلسة في لحظات ألن أموال الجمارك تأخرت أو ألن أم
تنتظر بوادر قرارات سياسية فلسطينية غير خطيرة وكذلك إزاحة الظالل المزعجة من غرفة المصالحة 

  .الفلسطينية
هناك من يحتال عليها ويخاف من غضبها في آن معاً، ال . في فلسطين تغلق أبواب الثورة أمام فلسطين

سيكون خائفاً من النتيجة أيضاً، بحيث لو وإذ يصل إلى هناك، . تغضبوا اآلن فنحن ذاهبون إلى أيلول
لكن ذلك بطبيعة الحال لن يمنع .. فشل مسعى االعتراف بالدولة، سيكون احتمال االنتفاضة قائماً وراجحاً

الحديث عن متعة القيد الذي يحفظ نعمة االستقرار في مدن آمنة : عن استخدام الخطاب القديم» القادة«
لمطالعات البائسة عن االستقالل واالنجازات الوطنية التي تحمل في وإن كانت مسورة باالحتالل، وا

عمقها محاولة إلقناع الناس بأن مكونات الحرية هي السلطة والوزارة والحرس الرسمي وتحقيق الصلح 
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الفلسطيني تحت هذه القباب، وان ال فرق بين رواية الضحية وأسطورة القاتل، وان شجرة الزيتون يمكنها 
لنمو ما بين األسالك الشائكة وفوهة مدفع الدبابة، وأن عنب الخليل يمكن ان يستأنس جدران ان تعتاد ا

  .المستوطنات، وأن بوسع حمائم القدس ان تعشش في خوذات الجنود
في هذه الصورة الملفقة، هكذا وببساطة، يعتبر محمود عباس أنه ليس كسواه من النظائر العربية ألنه 

الستعادة الحرية، » المغامرة«االحتالل، وعلى الشعب ان يعطيه فرصة رئيس سلطة ما زالت تحت 
ما من رئيس ... وبــعدها يمكن ان يكون رئيسا عاديا يتوقع اندالع انتفاضات شعبية على عرشه

ومــسؤولو السلطة ومن » الرئيس«حقيقي إذا وما من عرش حقــيقي وما من وطن حقيقي، فالسيد 
لمجاز فقط، وسر بقائهم ان اسرائيل ال تخشى وجود فلسطين حين تكون بلغة هم حولها، موجودون بقوة ا

  .المجاز
. هناك من يضعنا في االفتراض.. القادم في أيلول» المجازي«المجاز أيضاً في التوقــيت الســياسي 

ن في افتراض الدولة او افتراض صورة الدولة التي تتحقق في مشهد أيد دولية ترتفع لتوافق على اإلعال
هنا يبدأ زمننا وهنا يحمل الرئيس فرصة بقائه، ومن هنا يستمر الخداع ويستمر .. في الجمعية العامة

  .ايجاد غطاء آخر باسم الدولة الشبح
ينظر إلى دخان الحدث ويتوهم أنه .. على مسافة من الثورات العربية يجـلس محمود عباس في الشرفة

  .خارج الالئحة
  13/8/2011السفير، بيروت، 
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  حلمي موسى
بعد أن أمر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة لبحث مطالـب المحتجـين وتقـديم                 

ودفع هذا الكثيرين في إسرائيل للتأكيـد       . االقتراحات للتجاوب مع مطالبهم بدا وكأنه فعل أقصى ما لديه         
. مات حل أزمة اجتماعية هي األخطر في تاريخ الدولـة العبريـة           بأن نتنياهو لم يتغير وأنه يحاول بالكل      

ويتوقع كثيرون أن يشكل اليوم، السبت، عالمة فارقة في االحتجاج االجتمـاعي فـي إسـرائيل حيـث                  
  .التظاهرات األسبوعية من جهة واالستعدادات لقمع مظاهر االحتجاج واالعتصام من جهة أخرى

. تظر أياما وأسابيع وإنما منذ طفـت االحتجاجـات علـى الـسطح            ومع ذلك ثمة في إسرائيل أمر ال ين       
والحديث يدور بالتأكيد عن ميزانية الدفاع اإلسرائيلية التي كانت على الدوام البقرة المقدسة التي يحـذر                

وال أشد إيالما لرئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير دفاعه من الحديث عن تقليـصات     . الجميع المساس بها  
الدفاع في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن تعاظم عوامل عدم االستقرار في المنطقة فـي                في ميزانية   

بأننـا سـنجد سـبيال لتقلـيص        «فقد أعلن وزير المالية يوفال شتاينتس قناعته        . أعقاب الثورات العربية  
ناته وتوفير  جعل ميزانية الدفاع شفافة سيسمح لنا بمراقبة مكو       «وأضاف أن   . »مليارات من ميزانية الدفاع   
  .»حوالي ثالثة مليارات شيكل

عوفر شيلح تنال وزارة الـدفاع مليـارات إضـافية          » معاريف«ففي كل عام، بحسب المعلق األمني في        
ومعروف أن ميزانية الدفاع في إسـرائيل       . خارج الميزانية المعلنة لتغطية نفقات أمنية من خارج السياق        

وهذا يقـود   . مر بالغ اإلثقال خصوصا في حالة غليان اجتماعي       تبلغ حوالى سدس الميزانية العامة وهو أ      
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إلى وضع غير معقول في نظر الجيش، حيث أنه بدال من الحصول على زيادات عـن الميزانيـة بـات                    
  .مطلوبا تقليص هذه الميزانية باسم تغيير سلم األولويات

 اإلسرائيلي تستـشعر أن     عاموس هارئيل أن قيادة الجيش    » هآرتس«ويعتقد المراسل العسكري لصحيفة     
ويبـين هارئيـل أن     . االحتجاجات االجتماعية ستجبي الثمن األكبر لها من الجيش نفسه ماديا ومعنويـا           

انشغال مصر وسوريا بنفسيهما يقلص ظاهريا الخطر االمني المباشر علـى اسـرائيل، ولكـن عـدم                 «
وكذا الحال علـى الجبهـة      . »لبناناالستقرار يزيد عدم اليقين ومن شأنه ايضا ان يؤثر على الوضع في             

الفلسطينية التي سبق إليهود باراك أن حذر من أنه بانهيار السلطة الفلسطينية، ال احـد يعـرف كيـف                   
  .»ستنتهي االزمة

وفي ظل هذا الواقع نجد أن نتنياهو الذي سبق له قبل شهرين أن أعلن عن زيادة ميزانية الدفاع والـذي                    
 لن يمس هذه الميزانية يضطر هذه األيام لبحث أمر تقليص مليارات من             أعلن قبل أسبوعين عن أن أحدا     

ـ    . كعكعة األمن لحساب الخدمات االجتماعية     نـاحوم  » يديعوت أحرنـوت  «وقد كشف المعلق السياسي ل
بارنيع النقاب عن أن نتنياهو قرر تجميد ميزانية الدفاع للعام المقبل وأنه ال مجال البتة لمنح الجيش أيـة                   

ولم يأخذ نتنياهو بذلك بدعاوى قادة الجيش الراغبين فـي زيـادة الميزانيـة           . ت إضافية هذا العام   ميزانيا
  .ألسباب تتعلق بالهزات التي أصابت المنطقة

ومن أول آثار هذا الخالف ذلك الصـدام الذي وقع قبل يومين في لجنة الخارجية واألمن في الكنيـست                  
فقد كان وزير الدفاع ورئيس األركـان الـسابق شـاؤول           . انيتهأثناء مناقشتها مطالب الجيش بزيادة ميز     
واتهمه الجيش واللوبي المناصر له في الحلبة السياسية بأنه يريد          . موفاز من وقف في وجه هذه الزيادات      

  .ركوب موجة االحتجاجات ألغراض حزبية
  13/8/2011السفير،بيروت، 

  
  يريدون تغيير أولويات النظام" اإلسرائيليون" .43

  م نعمان عصا
ربيـع  “وما يسمى حراكات    ” إسرائيل“ال رابط مباشراً وال محاكاة بين حملة االحتجاجات االجتماعية في           

” اإلسـرائيليين “ثمة تزامن ال أكثر في االحتجاج والنزول إلى الشارع بين حال العرب وحال              . ” العرب
ـ . فرضته ظروف اقتصادية واجتماعية مضنية يمر بها الكيان الصهيوني           ع ذلـك، سـيكون لحملـة       م

تأثير وتداعيات على األوضاع العربية المجاورة وال سيما علـى          ” إسرائيل“االحتجاجات االجتماعية في    
فحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مدعوة من طرف جمهور الطبقة الوسطى           . الوضع الفلسطيني   

ي إلى إيالء مطلب العدالـة االجتماعيـة مرتبـة          إلى إعادة النظر بأولوياتها على نحوٍ يؤد      ” اإلسرائيلية“
استجابة هذا المطلب ستكون، بالـضرورة، علـى حـساب االعتمـادات            . متقدمةً في المرحلة الراهنة     

المخصصة للدفاع ودعم المستوطنات في ميزانية الدولة، وهو أمر ال يبدو نتنياهو ومعظم وزرائه علـى                
  .استعداد للقبول به 

م عناده، مضطر إلى مراجعة موقفه، فالتظاهرات االحتجاجية تجاوزت في األسبوع           غير أن نتنياهو، رغ   
معلّقةُ الـشؤون الحزبيـة فـي       . الماضي ذروة الثالثمئة ألف متظاهر في جميع أنحاء الكيان الصهيوني           

أن تظاهرة تل أبيب وحدها التي اشـترك        “سيما كدمون أكدت    ) 7/8/2011(” يديعوت أحرنوت “صحيفة  
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وهـذه  . كله  ” إسرائيل“ شخص كانت أكبر تظاهرة نزع ثقة عن الحكومة في تاريخ            250000 فيها نحو 
  .” الحقيقة وحدها يجب أن تقض مضجع رئيس الحكومة

دعا البروفسور  . نتنياهو التقط الرسالة وسارع إلى محاولة احتواء كرة ثلج الحملة االحتجاجية المتعاظمة             
فريق عمل مهمته صوغ توصيات محددة تتعلق بحـل مـشكالت           مانويل تراختنبرغ إلى تأليف وترؤس      

ويـشغل حاليـاً    ” مجلس االقتصاد القومي  ”تراختنبرغ الذي كان رئيسا ل    . الطبقة الوسطى وأهمها السكن     
منصب رئيس لجنة الميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي، رفض بادىء األمر، قبول المهمة لعدم ثقته               

ديل أولوياته، إالّ أنه وافق أخيراً على تولي المهمة بعدما أكد له رئـيس الحكومـة                بأن نتنياهو مستعد لتع   
استعداده لتغيير سلّم األولويات بغية تخفيف وطأة العبء االقتصادي عن كاهل الجمهور، شـريطة أن ال                

  .تتسبب توصيات فريق الخبراء بخرق اإلطار العام لميزانية الدولة 
زمة السكن أكدت أن فريق خبراء تراختنبرغ لن يـوفر الحلـول المطلوبـة              قيادة حملة االحتجاج على أ    

لمشكالت الطبقة الوسطى، مشددةً على أن ثمة أزمة ثقة حادة بين الحكومة والجمهـور العـريض فـي                  
  .” إسرائيل“

يشاطر قيادة حملة االحتجاج موقفهـا      ) 9/8/2011” يديعوت احرنوت “(األستاذ الجامعي افيعاد كالينبرغ     
إن حملة االحتجاج االجتماعية لم تندلع منذ أكثر من ثالثة أسـابيع مـن أجـل                “يقول  . هب إلى أبعد    ويذ

 وحدة سكنية جديدة، وإنما تعبيراً عن عـدم  1000خفض الضرائب غير المباشرة وال حتى من أجل بناء        
بأنها لـم تفعـل     واتهم كالينبرغ الحكومة    . ” في الوقت الحالي  ” إسرائيل“الرضى عن سلم أولويات دولة      

شيئاً من أجل توزيع العبء االقتصادي بصورة متساوية على الجميع ، ولذا لم يكن من قبيل المصادفة أن           
  .” الشعب يريد عدالة اجتماعية“يكون الشعار المركزي للحملة االحتجاجية 

مع مطالب حملـة    وإذ يدعي المسؤولون في وزارة المالية والحكومة أنه ال توجد ميزانية كافية للتجاوب              
إنـه يمكـن تـوفير      “االحتجاج االجتماعية، ينضم كالينبرغ إلى قادة الحملة في تكذيب المسؤولين قائالً            

عن طريق تقليص الميزانية األمنيـة المـضخمة، وتقلـيص          ) العدالة االجتماعية (ميزانيات لهذا الغرض    
، وخفـض االمتيـازات     )لمحتلةا(مخصصات الدعم الكبيرة التي تُصرف على المستوطنات في المناطق          
  .” الضريبية التي يحصل عليها كبار أصحاب رؤوس األموال والشركات

صحيح أن نتنياهو ألّف فريقاً من الخبراء القتراح توصيات بشأن تغيير ترتيب أولويات الحكومة، لكـن                
صـحيفة  . لحملة  قادة حملة االحتجاج االجتماعية ال يصدقونه بل يعتبرون خطوته مجرد مناورة لتنفيس ا            

الليبرالية المستقلة ذهبت إلى أبعد من ذلك باتهامها نتنياهو ووزيـر خارجيتـه             ) 9/8/2011(” هآرتس“
افيغدور ليبرمان بإثارة مخاوف الناس من تداعيات اعتراف الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة بالدولـة                 

 النضال الجاري لتغيير سلّم األولويـات       بغية تحويل االهتمام عن   “الفلسطينية المستقلة خالل الشهر المقبل      
  .” االجتماعي االقتصادي

بكشف النقاب عن قائمة طويلة من معدات       ” اإلسرائيلية“في هذا السياق، جرى اإليعاز إلى قيادة الشرطة         
 حصاناً لتفريق التظاهرات ، وسـيارات       15ووسائل لمواجهة التظاهرات المتوقعة في الشهر المقبل بينها         

اطيم لرش المياه، وبنادق إلطالق قنابل عدة مسيلة للدموع في وقت واحد ومن مسافات بعيدة،               مزودة بخر 
ومنظومة إلصدار ضجيج مزعج ومؤذ لألذن، ورصاص مصنوع من االسفنج ، وقنابل تنـشر روائـح                

  ) .9/8/2011” معاريف“صحيفة (كريهة وتتسبب بحاالت غثيان وقيء 
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التفـسير القائـل إن اإلعـالن عـن التـدابير           ” يقبض“عريقات لم   كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب     
االستثنائية المراد اتخاذها لمواجهة التداعيات الناشئة عن القرار األممي المرتقـب بـاالعتراف بدولـة               

يستغرب كيف يمكـن    “فلسطينية مستقلة هو لتحويل االهتمام عن الحملة االحتجاجية االجتماعية، فقال إنه            
سياسية مشروعة للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية بأنها محاولـة لـسفك             تصوير مبادرة   

  .” اإلسرائيليين“الدماء، كما يدعي ليبرمان وغيره من الوزراء 
من تداعيات القرار األممي المرتقـب،      ” اإلسرائيلي“أياً ما كان الغرض من وراء حملة تخويف الجمهور          

اهو وفريقه الحاكم من مسألتي الحملة االحتجاجية االجتماعية والقرار         فقد أضحى من الثابت أن موقف نتني      
ال تغيير في هاتين األولـويتين، أي ال أمـل          : األممي المؤيد القامة دولة فلسطينية باق على ما هو عليه         

باستجابة مطلب العدالة االجتماعية على حساب اعتمادات الدفاع وتوسيع االسـتيطان، وال هـوادة فـي                
  . كفاح الفلسطينيين إلزالة االحتالل والتوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة مواجهة

  .الصهاينة... الصراع المتفاقم، على ما يبدو، هو طابع المرحلة عند العرب والعجم و
 13/8/2011الخليج، الشارقة، 
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