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   إلنجاز صفقة األسرى"إسرائيل"مصر تقود مفاوضات مكوكية وغير مباشرة بين حماس و .1

علمت الحياة أن القاهرة ستشهد اليوم جلسة ثانية من المفاوضات غير : جيهان الحسيني –القاهرة 
وكانت الجلسة األولى من .  وحركة حماس من أجل إنجاز صفقة تبادل أسرى"إسرائيل"المباشرة بين 

 وحماس انطلقت آخر األسبوع الماضي في القاهرة بعد زيارة "إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة بين 
  .ام بها كل من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والتقى خاللها الجانب المصريق

. "ال يمكن الحديث بعد عن اختراقات جرت في هذه المفاوضات": وقال مصدر مصري رفيع للحياة
وأعرب عن أمله في أن يبدي كل من الجانبين المرونة الكافية من أجل إنجاز الصفقة، الفتاً إلى أن لدى 

  . قراراً بضرورة إنجاز الصفقة وفق شروط منصفةحماس 
وكشف أن المكتب السياسي للحركة فوّض القيادي في كتائب القسام أحمد الجعبري قيادة الملف وإنجاز 

 إلى أن حماس ترى أن الجعبري الصفقة والتحرك مع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، الفتاًً
المعلومات والمعطيات ويدرك الظروف ويالمس الوضع في شكل مباشر، هو الذي على األرض، ويملك 

  .لذلك فهو األقدر على التفاوض واتخاذ القرار الصائب وتحمل مسؤوليته
ورجحت مصادر مطلعة أن تجرى المفاوضات داخل مبنى االستخبارات المصرية، موضحة أن فريق 

ن ملف صفقة األسرى ديفيد ميدان سيشغل قاعة، وأن عمل إسرائيلياً بقيادة المسؤول اإلسرائيلي الجديد ع
على رغم أن ": وفداً برئاسة الجعبري سيشغل قاعة أخرى، فيما يتحرك الجانب المصري بينهما، وقالت

من المبكر الحديث عن تقدم ملموس، لكن ال يمكن أن نغفل أن هناك بوادر إيجابية، ولو توافرت اإلرادة 
، فإن الصفقة شاليط الجانبين وأبدت إسرائيل استعدادها لدفع ثمنها إلطالق الحقيقية إلنجاز الصفقة لدى
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، معتبراً أن على الجانبين أن يقوما بالخطوة المنتظرة والواجب "ستنجز في وقت زمني غير متوقع
  .تقديمها كي يتم إنجاز الصفقة

  15/8/2011، لندن، الحياة
  

  سبتمبر/ لول حل السلطة حال فشل استحقاق أيإلىعريقات يلمح  .2
لوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات :  وكاالت– الرحيم حسين عبد

أمس بإمكانية حل السلطة الوطنية الفلسطينية، إذا أوقفت الواليات المتحدة وإسرائيل تسليمها المساعدات 
 المتحدة، األمم عضوية فلسطين في األميركية وأموال عائدات الضرائب الفلسطينية، رداً على طلب

األبيض المتوسط  موضحاً أن سلطة االحتالل اإلسرائيلي ستكون على كامل من نهر األردن إلى البحر
 األميركي وقطع المساعدات "الفيتو"وقال إنه في حال اصطدام الطلب بحق النقض  .في تلك الحالة

 للحظة الحقيقة لدى األوانن تفهم أنه آن يجب على إسرائيل أ"األميركية وحجز أموال الضرائب، 
رئيس الوزراء (وعلى . اإلسرائيليين بأن تكون سلطتهم من النهر إلى البحر اسمها سلطة االحتالل

  ."نتنياهو أن يقرأ ما معنى مسؤوليات سلطات االحتالل) اإلسرائيلي بنيامين
تو أميركي وقطع للمساعدات من لتفهم إسرائيل، وهذا ليس تهديداً، أنه إذا كان هناك في"وأضاف 

، أنا 1967الكونجرس وحجز أموالنا واستمرار االستيطان ورفض مبدأ حل الدولتين على حدود عام 
 للحظة الحقيقة، يجب أال تكون سلطتهم من األوانآن : واحد من القيادة الفلسطينية توصيتي للقيادة ستكون

  ."النهر إلى البحر، اسمها سلطة االحتالل
  15/8/2011اد، أبو ظبي، االتح 

  
  عنه ورفع الحصانة "التشريعي" من ن عضوية دحالإلسقاطمشاورات بين غزة والضفة  ":سما" .3

 الماضية األيام مشاورات جرت خالل أن" سما" ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة : رام اهللا-غزة 
جلس التشريعي الفلسطيني عن من الم" محمد دحالن" عضوية عضوية بإسقاطبين غزة ورام اهللا تتعلق 

 ينعقد التشريعي بغزة والضفة فور تقديم السلطة أنوتوقعت المصادر  . بقطاع غزةسخان يوندائرة 
 .الفلسطينية برام اهللا الئحة اتهام ضد النائب دحالن وبدء النائب العام الفلسطيني عملية التحقيق معه

 مراحل متقدمة بهذا الخصوص إلىتين وصلت  االتصاالت بين كتلتي التشريعي الرئيسيأن وأوضحت
  . عضوية دحالن ورفع الحصانة عنهإلسقاط انه من السهل توفير غالبية إلىمشيرة 

   14/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   لم تسفر عن نتائج خالل الفترة األخيرة مسئولين إسرائيليينمع لقاءات  : عبد ربه .4
 من ، ن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربهحذر أمي  :  خالد األصمعي - رام اهللا

 ستكون لها ، أن استمرار السياسات والجرائم التي تتبعها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة
 عقد لقاءت علنية ونصف علنية رسمية ى إل، في حديث إذاعي أمس، عبد ربه ونوه . انعكاسات خطيرة

 إال أنها جميعها لم تسفر عن تحقيق أية ، مع مسئولين إسرائيليين خالل الفترة األخيرة،وغير رسمية
  .نتائج

  15/8/2011األهرام، القاهرة، 
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   عباس للبنان لتنسيق االعتراف بدولة فلسطينزيارة: اهللا عبدعبد اهللا  .5
 إلى في حديث ا هللاعبد عبدا هللا أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير :باسمة عطوي

هي ضمن برنامجه في " لبنان غدا الثالثاء إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس" المستقبل"
 المتحدة، ولبنان يأخذ مكانة األممحمل الموضوع الفلسطيني بطلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين في 

 الدولي، لذلك األمنتابعة العربية وفي مجلس خاصة في هذا البرنامج، ألنه بلد شقيق وعضو في لجنة الم
 نريد أن نحمي ما أجمع أننا"وأوضح ". فإن التنسيق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني يأخذ طابعا خاصا

 حل إقامة الدولتين الفلسطينية إلى ـ الفلسطيني يستند اإلسرائيليعليه العالم كله بأن حل الصراع 
  ".الصراع تأخذ منحى آخر، عندها طبيعة واإلسرائيلية

  15/8/2011المستقبل، بيروت، 
  

  الشعب الفلسطينيالالعنفية نجحت في نقل رسالة  السلميةالمقاومة : فياض .6
إن رسالة بلعين في المقاومة الشعبية السلمية الالعنفية : سالم فياض، رئيس الوزراء.دقال : بلعين

خالل وأكد  ".واالستقالل، إلى كافة أنحاء العالمنجحت في إيصال رسالة شعبنا، وإصراره على الحرية "
كلمة في حفل إفطار تكريم الصحافيين في بلعين، والذي نظمته اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان 

أن المقاومة الشعبية السلمية شكلت ضلعاً أساسياً في الجهد الوطني المبذول على كافة األصعدة "في بلعين 
 وإقامة الدولة، باإلضافة إلى الجهد الذي بذلته السلطة الوطنية في مجال اإلعداد والتهيئة إلنهاء االحتالل

لقيام دولة فلسطين، باإلضافة أيضا إلى الضلع الثالث المتمثل في النضال السياسي الذي تقوده منظمة 
 تمكين شعبنا من نيل التحرير الفلسطينية بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، وفي كافة أماكن تواجده، من أجل

حريته وحقوقه كافة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة 
 في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها في القدس 1967كاملة السيادة على حدود العام 

  ".العاصمة األبدية لهذه الدولة
  15/8/2011األيام، رام اهللا، 

  
   في الضفةالحتالل لنجل النائب قرعاوي يجسد التنسيق األمنيااعتقال : ربح .7

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقال االحتالل لنجل .داعتبر : غزة
يؤكد أن ذلك " ساعة، 48النائب فتحي قرعاوي بعيد خروجه المؤقت من سجون السلطة الفلسطينية لمدة 

  ". إطار التنسيق األمني وتبادل األدوار بين السلطة واالحتالليدور في
جدوى اللقاءات والتفاهمات األخيرة "نسخة عنه، عن " قدس برس"وتساءل في بيان صحفي مكتوب تلقت 

، التي تحدثت عن إطالق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، في "فتح"و" حماس"بين حركتي 
 التنسيق األمني على أعلى درجاته بين األجهزة األمنية التابعة للسلطة ونظيرتها الوقت الذي يستمر فيه

انصياع األجهزة األمنية التابعة للسلطة لمقتضيات المصالحة الوطنية، "وشدد على ضرورة  ".اإلسرائيلية
جهزة أمن ، مشيرا إلى أن األداء والعقيدة األمنية أل"واالنسجام مع أجواء ومتطلبات التوافق الداخلي

يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأن تحافظ على نقاء الهوية الوطنية بعيدا عن ملوثات العالقة "السلطة 
  ".مع االحتالل الصهيوني

  14/8/2011قدس برس، 
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  "ضربة للمصالحة" التسجيل لالنتخابات المحلية بالضفة إعالن: حماس نائب عن .8

يحيى العبادسة، أن قرار " حماس"البرلمانية، التابعة لحركة " الحالتغيير واإلص"أكد النائب عن كتلة : غزة
ال ينسجم "إعالن لجنة االنتخابات بالضفة الغربية عن انطالق عمليات التسجيل لالنتخابات المحلية، 

بالمسؤولية الوطنية، وال يتفق مع قواعد المصالحة ويشكل عقبة أمام استكمال بنود المصالحة ويعتبر 
نسخة " قدس برس"وقال في تصريح مكتوب وصل  ".ة فتح وعدم التزامها ببنود المصالحةخرقا من حرك

إن اإلعالن يضرب المصالحة في الصميم باعتبار االنتخابات قضية وطنية، ال يمكن أن تتم في : "عنه
جزء من الوطن بعيدا عن باقي أجزاء الوطن، وال يمكن أن تتم أجواء االنتخابات بدون استكمال 

وصفة "، مشيرا إلى أنها "ناخات الديمقراطية التي تعطي الشفافية وتعطي المصداقية لهذه العمليةالم
  ".لتزوير االنتخابات وتغيب أكبر حركة في الساحة الفلسطينية من المشاركة في هذه االنتخابات

  14/8/2011قدس برس، 
  

  اك للمواثيق الدولية في القدس انتهاالستيطانيةبناء آالف الوحدات : غزةفي حكومة ال .9
اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة، إقدام حكومة االحتالل اإلسرائيلي على بناء آالف الوحدات : غزة

  .االستيطانية في مدينة القدس انتهاكاً صارخاً لكافة األعراف والمواثيق الدولية
 إطار مصادقة حكومة وقالت وزارة العدل في الحكومة، في بيان لها األحد، أن ذلك يأتي ذلك في

 وحدة استيطانية ملتهماً بذلك 4300االحتالل اإلسرائيلي عبر وزير داخليتها إيلي يشاي على خطة بناء 
أراضي الفلسطينيين الذين يرزحون تحت االحتالل،  وهي سياسة تقع ضمن حلقة من سلسلة حلقات 

لفة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام تهويد القدس وطرد سكانها األصليين منها لصالح المستوطنين، مخا
  . منها47 والسيما المادة 1949

  14/8/2011قدس برس، 
  

  ا حول الحملة األمنية المتوقع أن تشنها في سيناءن لم تنسق معمصر: في غزةحكومة ال .10
لقاء مع 'قال كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية في حكومة حماس في برنامج  :أشرف الهور - غزة

تعقيباَ على الحملة األمنية التي تنوي أجهزة األمن والجيش في مصر شنها ضد عناصر متشددة ' مسؤول
، انه ال توجد أي عملية تنسيق رسمي بين مصر والحكومة في قطاع غزة 'القاعدة'يقال انها تنتمي لتنظيم 

ة الداخلية بحكومة لكن المسؤول في وزار. حول الحملة األمنية التي ستشنها القوات المصرية في سيناء
  .حماس أكد في ذات الوقت ان وزارته تحافظ على األمن على الحدود بشكل متواصل

  15/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

   لبدهأبوهيئة مكافحة الفساد تبدأ التحقيق مع وزير االقتصاد حسن  .11
جهت كتاب استدعاء إلى قالت لجنة حماية المستهلك في رام اهللا إن النيابة العامة في الضفة الغربية و

وأشارت اللجنة في يبان لها  . وزير االقتصاد في حكومة فياض حسن أبو لبده في مقر النيابة برام اهللا
األحد أن كتاب االستدعاء صدر عن مكتب النيابة العامة المختصة بالجرائم االقتصادية، ووصل أول من 
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 الحضور إلى مقر النيابة عند الساعة العاشرة من أمس إلى ديوان الوزير أبو لبده في مقر وزارته وعليه
  . صباح يوم أمس األحد

 نيابة 2011|16انه باإلشارة إلى موضوع القضية التحقيقية رقم"وجاء بنص التبليغ، بحسب المصدر، 
 هيئة مكافحة الفساد أحيل إلى نيابة 2011|29مكافحة الجرائم االقتصادية وحيث أن الدعوة التحقيقية رقم 

فحة الجرائم االقتصادية لالختصاص وحيث أن النيابة العامة باشرت استكمال التحقيق في الملف مكا
  ". المذكور فانه تقرر دعوتكم للتحقيق في مقر مكتب النائب العام الكائن في رام اهللا خلف المقاطعة

  14/8/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  عن العمل بالضفةكابوس يؤرق الباحثين ".. األمنيالمسح " :تقرير .12
وهو اشتراط الحصول على توصية " المسح األمني"يواجه الباحثون عن العمل في الضفة الغربية شبح 

من األجهزة األمنية هناك للحصول على الوظيفة، وهو أمر مخالف لمعايير تقلد الوظيفة العمومية كما 
  . ينص على ذلك قانون الخدمة المدنية الفلسطيني

 الغربية بقصص غريبة يعيشها الفلسطينيون في رحلتهم اليومية قارعين أبوابا مغلقة وتحفل مدن الضفة
  . في سبيل بحثهم عن رزق قدر اهللا أال يربطه بيد مخلوق

سؤال أصبح يشغل ".. فإلى متى تبقى الوظائف في الضفة الغربية مرتبطة بتوقيع من األجهزة األمنية؟
ات اإلسالمية، أو فصائل المقاومة، فهم أوال وثانيا وأخيرا مواطنون تفكير الشباب الذين ينتمون إلى التيار

  . لهم حقوق وعليهم واجبات كما اآلخرون؟
كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية عكست حجم الهاجس لهذا الموضوع، حين أدرجته في موقع متقدم على 

 آذار مارس 26رام اهللا في جدول لقائها برئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس في مقاطعة 
  . الماضي

المسح "حيث أوضح وفد الكتلة الذي ترأسه رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك أن موضوع 
في الضفة الغربية من العمل وااللتحاق بالوظائف " حماس"الذي صمم لحرمان أنصار حركة " األمني

  . م دوالب المصالحة العالقالحكومية والخاصة، هو أحد أحجار العثرة الكثيرة أما
إن : أما عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار، فتقول

المنظومة األمنية في الضفة الغربية تتجه نحو النظام البوليسي، من خالل الترهيب والتخويف ومصادرة 
ل األحزاب والجمعيات، والمسح األمني حريات المواطن وحقوقه في التعبير والتجمع السلمي وتشكي

  . للوظائف
أما رندة سنيورة، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فتعتبر أن انتهاج األجهزة 

ظاهرة خطيرة جدا، والتي من " المسح األمني"األمنية في الضفة الغربية المحتلة لنهج السالمة األمنية 
  . متعددةشأنها خلق إشكاليات 

وفي نفس السياق، أكد عزمي الشعيبي، المفوض العام الئتالف أمان، أن القائمين على األمن في سلطة 
  ". رام اهللا يعملون بعقلية النظام األمني العربي، القائم على أن األمن يحافظ على الدولة، وليس على النظام

  12/8/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  وبيريز  سابقة تمت بين الرئيس عباس ءاتلقااألحمد يؤكد عزام  .13
أكد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على أن القيادة الفلسطينية  : أشرف الهور-غزة 

المقبل للحصول على اعتراف ) سبتمبر(باقية على موقفها القاضي بالتوجه لألمم المتحدة في شهر أيلول 
 عن لقاءات سابقة تمت بين الرئيس عباس، ونظيره اإلسرائيلي وكشف األحمد في السياق .بدولة مستقلة

وقال األحمد ان الرئيس عباس التقى بيريس عدة مرات منذ  .شمعون بيريس، تمت في األشهر الماضية
تعثر عملية التسوية، الفتاً إلى ان األخير كان يعبر عن رغبته في اللقاء للمساعدة في تقريب وجهات 

 فإن بيريس كان يلتقي الرئيس عباس باعتباره وسيط بين حكومة إسرائيل والقيادة وبحسب األحمد .النظر
وقال المسؤول الرفيع في فتح ان هذه اللقاءات لم تسفر عن شيء، وقال ان آخرها كان  .الفلسطينية

وقال األحمد أن بيريس أبلغ عباس أن نتنياهو لم . االجتماع الذي ألغي وكان مقررا عقده في األردن
   .طه أي شيء ليقدمه الستئناف المفاوضات من جديديع
  

    الفلسطينية تضر بالقضيةز لقاءات عباس وبيري:حماس .14
انتقدت حركة حماس بشدة هذه االجتماعات، واعتبر مشير المـصري المتحـدث             : أشرف الهور  -غزة  

تضر بالقضية  'ت إحياء المفاوضات من جديد بأنها       باسم كتلة حماس البرلمانية أن هذه اللقاءات التي حاول        
  .'الفلسطينية

مصارحة الشعب الفلسطيني ووضعه في صدق توجهاته، بدالً مـن          'وطالب المصري الرئيس عباس بـ      
  .'تركه يعيش على تناقضات سياسية تضر بحقوقه وقضيته

ة أو أمنية، والتي قال انهـا       وأكد على ضرورة توقف أي لقاءات تعقد مع الجانب اإلسرائيلي سواء سياسي           
إبقاء القـضية الفلـسطينية فـي حقـل         'اعتبر أن مثل هذه اللقاءات تهدف لـ         .'تهدف لضرب المقاومة  '

وجدد المسؤول في حماس رفض حركته       .'التجارب، والذهاب بها إلى دهاليز السياسة برؤى فئوية ضيقة        
  .ألي اتفاق سياسي ينتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية

 15/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  اجتماع فصائلي يطالب فتح وحماس بخطوات بناء الثقة .15
دعت فصائل فلسطينية، أمس، إلى التوافق الوطني الشامل باعتبـاره الـضمانة الحقيقيـة لنجـاح                : غزة

بيـان  فـي   ” القوى الوطنية واإلسـالمية   “ودعت  . المصالحة الفلسطينية وليس المنهج القائم على الثنائية      
التي ال تقر بوجود    ” حماس“، وغياب حركة    ”فتح“أصدرته عقب اجتماعها في مدينة غزة بحضور حركة         
خالل لقاء القاهرة األخيـر مـن       ” حماس”و” فتح“هذا اإلطار، إلى اإلسراع بتنفيذ ما اتفقت عليه حركتا          

  .خطوات بناء الثقة
ير الشعب الفلـسطيني بـصدقية وجديـة        أن تشعر جماه  ” خطوات بناء الثقة  “وأكدت القوى أن من شأن      
  .الحركتين لتحقيق المصالحة

، والجبهتـين   ”الجهـاد اإلسـالمي   ”و” فتح“ممثلين عن حركتي    ” القوى الوطنية واإلسالمية  “ويضم إطار   
  لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، وحزب الـشعب، واالتحـاد الفلـسطيني           ” الديمقراطية”و” الشعبية“
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 وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهـة            ،”فدا“الديمقراطي  
  .التحرير الفلسطينية

  15/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

   قضائية لمحاكمة دحالنلجنةعباس يشكل  .16
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس محمود عباس أمـر بتـشكل لجنـة               :يوسف الشايب  –رام اهللا 
  .رئاسة النائب العام الفلسطيني للتحقيق قضائيا مع دحالنقضائية ب

وقالت المصادر إن محمود عباس أمر بتشكيل اللجنة من قضاة ومن النيابة العامة وفيها ممثل عن فـتح                  
لتبحث في كل قضية مرفوعة أو بها أدلة ضد دحالن، وأشارت إلى أنه سيحاسب على قـضايا سياسـية                   

  .بمحاولة االنقالب على سلطة عباس في الضفة الغربيةومالية وأمنية وأخرى تتعلق 
  15/8/2011الغد،عمان، 

  
   تجتمع قريبا فور االنتهاء من تشكيلهاالمصالحةلجان : برهوم .17

فوزي برهوم إن   " حماس"قال المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية        :  نادية سعد الدين   –عمان  
نتهاء من تشكيلها وفق اتفاق حركتي حماس وفتح األسبوع الماضي          لجان المصالحة ستجتمع قريباً فور اال     

  .في القاهرة
ـ  حركتي حماس وفتح وباقي القـوى والفـصائل الفلـسطينية          "من األراضي المحتلة إن     " الغد"وأضاف ل

ستتواصل خالل أيام لتشكيل اللجان على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، واتخاذ خطـوات               
  ".يذعملية للتنف

ستغطي قضايا جوازات السفر وتنقل األفراد من وإلى القطاع والضفة الغربيـة            "وبين أن اللجان المتشكلة     
  ".وفتح المؤسسات والجمعيات المغلقة، إضافة إلى ملف المعتقلين في الضفة والقطاع

، مـصابين لجنة المصالحة المجتمعية للنظر في قضايا األفـراد المـصابين والمقتـولين وال            "كما ستشكل   
األمور تسير  "، معتبراً أن    "آليات محددة لخطوات عملية على األرض بما يضمن الحل        "وستضع كل لجنة    

  ".بشكل جيد وحسب ما اتفق عليه بين الطرفين أخيراً
  15/8/2011الغد، عمان، 

  
   دحالن ال رجعة عنه وتم تأكيده مرة اخرىفصلقرار : عباس زكي .18

ـ      اكد عباس    : وليد عوض  -رام اهللا    االحد بأن  ' القدس العربي 'زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ل
قرار فصل محمد دحالن من المركزية وعضوية حركة فتح ال رجعة عنه، وان ملفـه حـول للجهـات                   
المعنية لمالحقته قضائيا وتقديمه للعدالة بعد العمل على رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها كعـضو                

  .ي الفلسطينيفي المجلس التشريع
واشار زكي الى ان االسترحام الذي تقدم به دحالن لمركزية فتح في رسالة رسمية سلمت الى امين سـر         

قرار فـصل   'اللجنة ابو ماهر غنيم رفض من المركزية النه لم يكن مستوفيا شروط االسترحام، مضيفا               
  .'محمد دحالن من حركة فتح ال رجعه عنه
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 ولكن الشروط غير مستوفاة في الرسالة ولم تعرض على المركزيـة            دحالن بعث برسالة  'واضاف زكي   
ـ    'اال بعد انتهاء المدة القانونية     قرار المركزية كان التأكيد على قـرار       ' 'القدس العربي '، وتابع زكي قائال ل

  .'فصله مرة اخرى
له، مشيرا  وشدد زكي على ان ملف دحالن اغلق من قبل اللجنة المركزية لفتح من خالل تأكيد قرار فص                

نحن في حركة فتح انهينا وضعنا بتأكيد قـرار         '، ومضيفا   'من اختصاص النائب العام   'الى ان االمر حاليا     
فصله واآلن الجهات المختصة بالشأن القضائي هي من سيتابع االمر خاصة وان الرجـل عـضو فـي                  

  .المجلس التشريعي ويتمتع بحصانة برلمانية يجب رفعها من اجل محاكمته
  15/8/2011 العربي، لندن، القدس

  
   التنسيق األمنيبوقفحماس تطالب فتح  .19

جددت حركة حماس مطالبتها لحركة فتح بوقـف التنـسيق األمنـي مـع              :  عمر عوض  -الرسالة نت   
  ).اإلسرائيلي(االحتالل، محذرة من خطورة استمرار اللقاءات األمنية السرية مع االحتالل

ـ  وأكد القيادي بالحركة الدكتور إسماع     أن استمرار التنـسيق األمنـي يهـدد        " الرسالة نت "يل رضوان ل
إن استمرار مثل هذه اللقاءات تهديد حقيقي ومباشر للمصالحة، التي تحتـاج            :"المصالحة الفلسطينية قائالً    

  ".إلى توافق وطني بعيداً عن التنسيق األمني مع االحتالل
طة الفلسطينية، إلنهاء التنسيق األمني مـع       وطالب القيادي بحركة حماس، حركة فتح بالضغط على السل        

ال تقبـل المـصالحة الفلـسطينية،       ) إسرائيل(االحتالل، والعمل على تطبيق اتفاق المصالحة، معلالً أن         
  .وتسعى إلفشالها بكل الطرق والوسائل

تزيـد مـن فرقـة      " واعتبر رضوان أن استمرار االعتقاالت األمنية ومطاردة المقـاومين الفلـسطينيين          
  ".فلسطينيين وتمكن االحتالل من إفشال المصالحة، وتصفية المقاومة الفلسطينيةال

) اإلسرائيليين(وبين رضوان، أن ما كشفت عنه وسائل اإلعالم، عن عقد لقاءات سرية بين الفلسطينيين و              
ل يدلل على وجود طرف فلسطيني ال زال يؤمن بالتنسيق األمني مع االحتالل، ويقدم التعاون مع االحتال               

  .على مصالح شعبه الفلسطيني
 14/8/2011، الرسالة، فلسطين

  
   على دحالن ستؤدي الى ضياع حركة فتحالحملة: سفيان ابو زايدة .20

، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن جمـال محيـسن، عـضو      ةاعتبر الدكتور سفيان أبو زايد     :غزة
جهتها حركة حماس لحركة فتح أثنـاء وبعـد         اللجنة المركزية لحركة فتح، يتبنى عمليا االتهامات التي و        

وحذر أبو زايدة في مقال نشرته كثيـر مـن المواقـع اإلخباريـة               .انتهاء الحرب اإلسرائيلية على غزة    
الفلسطينية من أن الحملة على دحالن ستؤدي إلى ضياع حركة فتح، كما أضاعت الحركـة االنتخابـات                 

تحدث بلغة حماساوية تصل من     "بو زايدة أن محيسن     وأضاف أ  .التشريعية األخيرة، وأضاعت قطاع غزة    
، مشددا على أن ورود مثل هذه االتهامات على لسان قيادي فتحـاوي يعنـي أن                "الدونية إلى حد االبتذال   

  .حركة فتح تؤكد صحة االتهامات التي وجهتها لها حركة حماس أثناء وبعد الحرب
تح على أنهم مرتزقة وعمالء، وتعرض حيـاتهم        تصور أبناء ف  : "وأضاف أبو زايدة أن اتهامات محيسن     

  . حركة حماس" تملق"، متهما محيسن بمحاولة "للخطر
  15/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  سبتمبر/ ل والفعاليات الشعبية لدعم اتفاق المصالحة واستحقاق أيلوالفصائليدعو  منيب المصري .21

نتدى فلسطين أنه سيوجه، اليوم، باسم وفد       أعلن رجل األعمال منيب المصري، رئيس م      :  حامد جاد  -غزة
الشخصيات المستقلة الذي ترأسه في حوارات المصالحة دعوة للفصائل كي تقوم بدورها في تنفيذ بنـود                

  .اتفاق المصالحة
ـ     أن المرحلة الراهنة تستوجب من الكل دعم جهود الرئيس محمـود           " األيام"واعتبر المصري في حديث ل

ل، مشددا على أن تنفيذ اتفاق المصالحة يعد أهم خطوة على طريق قبول العالم              عباس تجاه استحقاق أيلو   
  .لفلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة

واعتبر أن ما توصلت إليه حركتا فتح وحماس في حوار القاهرة األسبوع الماضي شكل مؤشرا إيجابيـا                 
 مصرية، مؤكدا أن رئـيس المكتـب الـسياسي          ونية صادقة لدى الطرفين لتنفيذ اتفاق المصالحة برعاية       

لحركة حماس خالد مشعل كان منذ البداية متفاعال ومعنيا بإنجاح اتفاق المصالحة منذ أن تم التوقيع عليه                 
  .في مطلع أيار الماضي

 15/8/2011األيام، رام اهللا، 
  

  ني في مخيم عين الحلوة  تعيدان التنسيق األموفتح" عصبة األنصار": الديار .22
رت جهات فلسطينية في لبنان عن خشيتها من استغالل المخيمات الفلسطينية لخلق نقاط توتر وضرب               عب

االستقرار اللبناني بعد الحادث الذي تعرض له اللينو في مخيم عين الحلوة وما تبعه من تداعيات، علمـاً                  
ائماً بـين فـتح وعـصبة       الذي كان ق  " الستاتيكو"أن القوى االسالمية في الداخل بدأت تتعاظم قوتها وان          

االنصار الفاعلة يحث التنسيق األمني كان تاماً وفاعالً بينهما، لكن دخول قوى اسـالمية جديـدة اربـك                  
الساحة الفلسطينية في المخيم وعادت اللجان المشتركة بين فتح والعصبة الى تكثيـف اللقـاءات العـادة             

  .األمن والهدوء من خالل تنسيقهما المشترك
 

  15/8/2011وت، الديار،بير
  

  دولة بالتصويت ضد االعتراف بفلسطين 40 رؤساءنتنياهو يطالب : يديعوت .23
 دولة في أمريكا الجنوبية     40بعث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رسائل إلى         : القدس المحتلة 

ة في الجمعيـة    وأفريقيا وآسيا، طالب فيها رؤساء هذه الدول بالتصويت ضد االعتراف بالدولة الفلسطيني           
  .سبتمبر المقبل/ العامة لألمم المتحدة في أيلول

سعاة البريد الذين أوصلوا قسما من هذه الرسائل كـانوا          "االثنين، إن   ) يديعوت أحرونوت (وقالت صحيفة   
وأشارت إلى أنه تم    ". وزراء ونواب وزراء إسرائيليين ومحافظ البنك المركزي اإلسرائيلي ستانلي فيشر         

لرسائل وفقاً لطبيعة العالقات بين إسرائيل وتلك الدول، موضحة أن المـضمون األساسـي              صياغة هذه ا  
كان متشابهاً وتم التشديد فيها على اإلدعاء اإلسرائيلي بأن اعترافـاً أحـادي الجانـب بدولـة                 "للرسائل  

مـع  "ل إنه   ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في الرسائ       ".فلسطينية من شأنه إلحاق أضرار بعملية السالم      
سبتمبر أطلب منكم معارضة اإلعالن من جانـب        / إقتراب إنعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول       

  ".واحد إلقامة دولة فلسطينية
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من دون عالقة مع الطريق التي سيختارها الفلسطينيون، فإنهم يحاولون اإلمتناع عن إجراء             "وأضاف إنه   
 وهذا يشكل خرقاً لإلتفاقيات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية          مفاوضات تستند إلى تسويات متبادلة    

  ".ويضع عالمات استفهام على المفاوضات المباشرة، التي هي الطريق الوحيدة لحل هذا النزاع
وقالت الصحيفة إن وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان ونائبه داني أيالون ومسؤولون كبـار فـي                

ي الموضوع من خالل إتصاالت هاتفية كثيرة ولقاءات مع مسؤولين في دول وأعضاء             الوزارة يعملون ف  
وقال مسؤولون سياسـيون إسـرائيليون إن        .برلمانات وسفراء ومبلوري رأي عام في العديد من الدول        

  .الحديث يدور عن نشاط دبلوماسي يشمل العالم بأسره
  15/8/2011،  وكالة قدس نت

  
  سبتمبر/ ايلولاستحقاق خالل  قتال بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وبنش  يقلل من احتمالباراك .24

قلل وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك من احتمـال         :  وكاالت -  عالء المشهراوي  - عبدالرحيم حسين 
سبتمبر المقبل، وقـال إلذاعـة جـيش        / لنشوب قتال بين الفلسطينيين واإلسرائيليين خالل استحقاق ايلو       

، ”تقديري وما آمله هو نعـم     “اإلسرائيلي، رداً على سوال عما اذا كانت االحداث ستمر بهدوء،           االحتالل  
ليس لدينا أي خطة الستدعاء     “واضاف  . مستشهداً بالتنسيق األمني بين الجانبين في الضفة الغربية المحتلة        

لشغب وأنفقنا أمواالً في جمع     المزيد من جنود االحتياط الشهر المقبل، لكننا اشترينا عتاداً لمكافحة اعمال ا           
  .”معلومات استخبارات

  15/8/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  مستوطنة قرب رام اهللال " فلسطيني5000" على سيناريو مداهمة يتدربالجيش اإلسرائيلي  .25
كشف أحد قادة المستوطنين اليهود المتطرفين، عكيفا هكوهين، أن أحـد الـسيناريوهات             : القدس المحتلة 

القريب، هـو أن     بتمبرس/ عليها الجيش اإلسرائيلي مؤخرا، ضمن االستعدادات ألحداث أيلول       التي تدرب   
. المجاورة» بيت إيل « آالف فلسطيني من منطقة رام اهللا في مسيرة سلمية باتجاه مستوطنة             خمسةيخرج  

 علـى    مستوطنا إسرائيليا فيها، قبل أن يتمكن الجنود مـن الـسيطرة           30فتقع اشتباكات تسفر عن مقتل      
  . الموقف

قرب نابلس، أمس، بأمر إداري من قائد الجـيش  » يتسهار«وقال هكوهين، الذي تم إجالؤه عن مستعمرة  
السلطات اإلسرائيلية مشغولة اليوم بإبعاد المستوطنين المتطرفين بدعوى منع         «إسرائيلي في المنطقة، إن     

  .»ة سائغة بأيدي اإلرهابيين الفلسطينيينسفك الدماء ولكنها تهمل بذلك المستوطنين اليهود وتتركهم لقم
 مستوطنا متطرفا ممن تدربوا علـى الـسالح         12وكانت السلطات العسكرية اإلسرائيلية قد قررت إبعاد        

وممن يعتبرون من قادة عمليات االعتداء على المـساجد         » سبتمبر/ هجوم فلسطيني في أيلول   «لمواجهة  
  . شهور3نعتهم من الوجود في المناطق المحتلة لمدة فم. والبيوت الفلسطينية في الضفة الغربية

  15/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "أريئيل" وحدة إستيطانية في مستوطنة 277إقرار بناء  .26
' أريئيـل ' وحدة إسـتيطانية فـي مـستوطنة         277أقرت وزارة الجيش اإلسرائيلية بناء      : القدس المحتلة 

  .مستوطنين جدد' الستيعاب'
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 وحدة استيطانية من أجل استيعاب المـستوطنين الـذين تـم            100لجيش قد أقرت إقامة     وكانت وزارة ا  
  .إخالؤهم من مستوطنات قطاع غزة

 وحـدة إسـتيطانية فـي القـدس         4300يذكر أن وزير الداخلية اإلسرائيلي ايلي يشاي، كان قد أقر بناء            
  .يلالمحتلة، في محاولة إليجاد الحلول لألزمة السكنية التي تعصف بإسرائ

 15/8/2011، وكالة قدس نت
  

   حول تخفيض ميزانية الدفاع بثالثة ماليين شيكل"إسرائيل"م النقاش في ااحتد .27
 حول تخفيض ميزانية األمن وذلك على       "إسرائيل"احتدم النقاش في    : وكاالت –  أحمد رمضان  -رام اهللا   

الميزانية بادعاء وجود تهديـدات     خلفية االحتجاجات االجتماعية االقتصادية ومطالبة جهاز األمن بزيادة         
  .أمنية كبيرة

وكرر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة الجـيش اإلسـرائيلي امـس                 
  ".أننا نعيش في الشرق األوسط وليس صائبا أن نتجاهل ذلك"رفضه تخفيض ميزانية األمن بادعاء 

 على ضرورة تقليص ميزانية الجيش االسـرائيلي        ، امس ،اينتسوشدد وزير المالية االسرائيلي يوفال شت     
بقيمة ثالثة مليار شيقل، في الوقت الذي دعا رئيس لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست االسـرائيلي                

  .شاؤول موفاز الى فتح ملف ميزانية الجيش فورا وتقليص هذه الميزانية
الخارجيـة  "ير المالية لم يكن منسقا مع رئـيس لجنـة         وبحسب تقارير اعالمية اسرائيلية، فإن موقف وز      

، حيث وجد شتاينتس ان ميزانية وزارة الدفاع االسرائيلية قد ارتفعت خالل الـسنوات الخمـس                "واالمن
 مليار شيقل، وهذه االرقام حسب شـتاينتس        60، لتصل حالياً الى     %50الماضية بنسبة تصل تقريبا الى      

  . االزمة التي تعاني منها اسرائيل اليومضخمة، ويمكن تقليصها للخروج من
وسيشمل هذا التوجه كذلك، تقليصات في موازنات اخرى بهدف ضخ هذه االموال فـي مجـال التعلـيم                  
واالسكان خاصة لالزواج الشابة، والهدف الرئيسي لهذه التقليصات يرمي الى تغيير اولويات الحكومـة              

قتصادية التي تعاني منها اغلب الدول االوروبية، حيـث         االسرائيلية، خاصة في ظل استمرار االزمة اال      
من مجموع صادراتها، وفي حـال اسـتمرار تـدهور          % 60تشكل قيمة صادرات اسرائيل لهذه الدول       

  .االوضاع في هذه الدول، فانه يتحتم على اسرائيل تقليص بعض الموازنات وضخها في مجاالت اخرى
ة الجيش االسرائيلي فورا، واعتبـر تـصريحات بـاراك،          وقد دعا موفاز الى ضرورة فتح ملف ميزاني       

  .وكذلك طريقة تعامل نتنياهو مع التظاهرات في اسرائيل غير مفاجئة
ن رئـيس لجنـة     ، واآل عبصفتي كنت رئيسا للهيئة اركان الجيش االسرائيلي ووزيرا للـدفا         "وقال موفاز   

ـ رائيلي، ولن يساهم في تراجع ادا     الخارجية واالمن، فان هذا التقليص لن يلحق الضرر بالجيش االس          ه، ئ
  ".الن التقليص لن يشمل الجوانب االساسية والضرورية

 15/8/2011، المستقبل، بيروت
  

   ونتنياهو يلوح بورقة التدهور االقتصادي العالميمستمرةالمظاهرات االسرائيلية  .28
على االوضاع االقتصادية،   اطلعت الحكومة االسرائيلية خالل جلستها االسبوعية       :  أحمد البديري  - القدس

ال االسرائيلية فحسب وانما الدولية أيضا، خاصة ما يجري في الواليات المتحدة واالسواق االوروبية مما               
  .اثر بشكل مباشر على البورصة االسرائيلية
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ار نريد حلوال اقتصادية قابلة لالسـتمر     "وقال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة االسرائيلية في بداية الجلسة          
كي ال نكون على حافة االفالس او االنهيار االقتصادي كما نرى في عدد من الدول االوروبيـة القويـة                   

  ".اقتصاديا
يذكر أن الحكومة أخذت في استخدام لهجة مختلفة تجاه المتظاهرين الذين بـدأوا باحتجاجـات مطالبـة                 

  ".ؤدي باالقتصاد إلى الهاويةإن أي حلول سريعة قد ت"بالعدالة االجتماعية منذ شهر، وتقول اآلن 
وحسب التقديرات فأن اكثر من سبعين ألف متظاهر خرجوا في عدة مدن مساء السبت مطالبين بالعدالـة                 

  .االجتماعية
ولم يعتمد منظمو المظاهرات هذه المرة على مركزية مدينة تل ابيب وانما أرادوا للمـدن االخـرى ان                  

 المنظمون أن األزمة اآلن اصبحت أزمـة الدولـة بجميـع             ويعتبر .تدخل في تنظيم حركة االحتجاجات    
  .أجزائها

 15/8/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

   بالمساعدات األميركيةالفلسطينية تقايض الدولة "إسرائيل" .29
 الى ممارسة سياساتها االبتزازية بالتلميح الـى الـضغط علـى            "اسرائيل"عادت  : والوكاالت - رام اهللا 
يات المتحدة من اجل وقف المساعدات االميركية ان استمر الفلسطينييون في مسعاهم نحـو اعـالن                الوال

  . سبتمبر المقبل20الدولة المستقلة في 
أي «وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات صـحافية امـس أن                

، على حد   »الدعم األميركي للسلطة الفلسطينية   خطوة فلسطينية أحادية الجانب في األمم المتحدة قد تضر ب         
  .وصفها

 15/8/2011، البيان، دبي
  

  "إسرائيل"االحتجاجات تنتقل من تل أبيب إلى مدن أخرى في  .30
 بلـدة  12 في ، مساء السبت ،تجمع عشرات اآلالف من االسرائيليين    : وكاالت –  أحمد رمضان  -رام اهللا   

 من من تل ابيب والقدس منذ بدء االحتجاجات االجتماعية          في اسرائيل في تظاهرات خرجت للمرة االولى      
وعبر قادة الحركة االحتجاجية وناشطون في المدن عن ارتياحهم لنجاحهم في التعبئة خـارج              . قبل شهر 

اقصى (وايالت  ) وسط(وفي مودين   ) شمال(وجرت تظاهرات ايضا في العفولة في الجليل         .اكبر مدينتين 
  ).الجنوب

المنـاطق  " ال يقتصر على توسيع الحركة الـى         )السبت(ن هدف االحتجاجات الجديدة     ويقول المنظمون ا  
ايضا تعبئة الطبقات الشعبية حتى ال يبدو ان الحركة يقوم بهـا ابنـاء الطبقـة                 إنما المطلوب    ".المحيطة

محبـي الـسوشي ومـدخني      "البورجوازية في تل ابيب الذين وصفوا في رسم كاريكاتوري بانهم مـن             
  ".النرجيلة

 في المئة ممن شـملهم      88وكان استطالع رأي بثته القناة العاشرة بالتلفزيون االسرائيلي الثالثاء افاد ان            
  . في المئة منهم مستعدون للمشاركة فيها53يدعمون الحركة و
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وبمواجهة الضغوط التي شكلتها االحتجاجات قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انه مـستعد لتخفيـف               
وقد اعلن انشاء لجنة تقتـرح ادخـال         .لتمسك باقتصاد السوق الحر لتلبية مطالب المتظاهرين      تشدده في ا  

  .اصالحات وترفع توصياتها للحكومة خالل شهر واحد
 15/8/2011، المستقبل، بيروت

 
   قوات إضافية من الجيش المصري إلى سيناءبدخول تسمح "إسرائيل: ""هآرتس" .31

حد، أن قوات األمن اإلسرائيلية سمحت بدخول قوات إضـافية مـن            أكد مسئول أمني إسرائيلي اليوم األ     
الجيش المصري إلى منطقة شمال سيناء في نهاية األسبوع الماضي، على خالف معاهدة كامب ديفيـد،                
والتي تمنع أي تواجد عسكري  مصري بشكل كبير في منطقة شمال سيناء، إال أن الضرر الكبير الـذي                   

 انعدام األمن هناك جعلها تتغاضى عن كل المعاهدات، والطلب مـن القـوات               بسبب "إسرائيل"تعاني منه   
لفرض األمن وبسط السيطرة على تلـك المنطقـة، علـى خلفيـة              .المصرية الدخول إلى تلك المناطق    

  ."إسرائيل"االعتداءات المتكررة على خط أنبوب الغاز الواصل بين مصر و
صري دخلوا يوم الجمعة الماضي، على ظهر دبابات        أن أكثر من ألف جندي م     " هآرتس"وذكرت صحيفة   

وناقالت للجند، إلى مدينة العريش المصرية، ومنطقة الشيخ زويد، باإلضافة إلى مدينة رفح المـصرية،               
بهدف السيطرة على الوضع في المنطقة بعد سيطرة عدد من القبائل البدوية على العديـد مـن مراكـز                   

فة إلى التفجيرات المتكررة ألنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل، وما          الشرطة المصرية في المنطقة، باإلضا    
  ."إسرائيل"سببته من انقطاع تام في وصول الغاز إلى 

 15/8/2011، موقع عكا االخباري
 

   السرية إلحباط إقامة الدولة الفلسطينيةالخطةتفاصيل ": إسرائيل اليوم" .32
دت خطة سياسية سرية تهدف إلى منع االعتـراف         أن لجنة الخارجية واألمن أع    » إسرائيل اليوم «علمت  

بالدولة الفلسطينية المقبلة في سبتمبر المقبل، وهي الخطة التي تم إعدادها في ملف يبلغ عدد صفحاته ما                 
 صفحة، جميعها تركز على كيفية التصدي لخطة اإلعالن عن الدولة الفلسطينية والـضغط              50يقرب من   

  .بهاعلى المجتمع الدولي حتى ال يقبل 
وأعد هذا التقرير عضو الكنيست عن حزب كاديما يوحنان بالسنر الذي قام ومعه فريق كبير من كبـار                  

 مسؤوال من كبار أعضاء األجهزة األمنيـة، سـواء فـي            30المتخصصين بإجراء لقاءات مع أكثر من       
 مجلس األمن   ، أو أجهزة الشرطة وأعضاء    »موساد«، أو المخابرات العامة     »أمان«المخابرات العسكرية   

  .القومي
 على نسخة منه، إلى أن الكثير من الساسة يتوقعون صراحة           "إسرائيل اليوم "ويشير التقرير الذي حصلت     

أن يبادر الفلسطينيون باالعتداء على الكثير من المرافق والمنشآت اإلسرائيلية، خاصـة الموجـودة فـي       
-لعمل جديا على إعادة تسليح قوات الجـيش  األراضي المحتلة، األمر الذي دفع إلى التوصية بضرورة ا   
 بأفضل أنواع األسلحة لمواجهة أي تحرك       - خاصة القوات التي تؤدي خدماتها العسكرية بالضفة الغربية       

  .يقوم به الفلسطينيون لإلضرار باألمن
األهم من كل هذا أن إسرائيل اليوم علمت أن التقرير المكون من خمسة فصول، يتضمن ملحقـا سـريا                   

حيث يكشف أن الكثير من أبناء عرب إسرائيل سيتعاطفون مع اإلعالن عن            . ى بمسائل أمنية حساسة   يعن
هذه الدولة الفلسطينية المقبلة، وسيبادرون إلى االعتداء على عدد من المرافق الحيوية أيضا تعاطفا مـع                
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 الفلسطينية مهما كان    اإلسرائيلي على عدم االعتراف بالدولة    » اإلصرار«الفلسطينيين، نتيجة لغضبهم من     
  .الثمن

ويرى التقرير أن االعتداءات التي سيقوم بها عرب إسرائيل ستمثل األزمة األهم واألخطر للبالد، خاصة               
أن الكثير من هؤالء العرب يعرفون مواقع الكثير من المرافق الحيوية، واألهم من كل هذا أنهم يتحركون                 

م رادارات بشرية خطيرة من الممكن أن تتسبب في الكثير مـن            بحرية في البالد، األمر الذي سيجعلنا أما      
  .األزمات لنا

 بضرورة التحدث من اآلن مع الكثير من قيادات وهيئات المجتمع الـدولي، ودعوتهـا               "الخطة"وتطالب  
للحضور إلى إسرائيل من أجل رؤية االنتهاكات التي من المتوقع أن يقـوم بهـا الفلـسطينيون، وهـي                   

ي ستكون بمثابة الخنجر الذي سيقضي على هذه الدولة، واألهم من هذا أنه سيدفع بعدد من                االنتهاكات الت 
الدول األجنبية التي تعهدت باالعتراف بالدولة الفلسطينية إلى التراجع عن هذا االعتراف، خاصة أنهـم               

الجـيش  الغريب أن هناك مـن يـزعم أن قيـادات           . سيشاهدون هذه االنتهاكات الفلسطينية أمام أعينهم     
اإلسرائيلي ستقوم بالتحريض ضد الفلسطينيين حتى تدفعهم إلى االشتباك مع قوات الجـيش، وهـو مـا                 

  .سيصب في صالح هذه الخطة وتحقيق الهدف منها
إن الكشف اآلن عن تفاصيل هذه الخطة يعني أن الحكومة الحالية لن تعترف بالدولة الفلسطينية               .. عموما

بر المقبل، وهو ما سيزيد من حالة االحتقان والجدل على الساحة السياسية،            المزمع اإلعالن عنها في سبتم    
وسيدخل المنطقة بالتأكيد في أزمة عنيفة مع إصرار الفلسطينيين على اتخاذ هـذه الخطـوة، وإصـرار                 

  .اإلسرائيليين على التصدي لها
 15/8/2011، العرب، الدوحة

 
   إحتجاجات الشارع اإلسرائيليكلمتا السر في والتمليك اإليجار :تحليل إخباري .33

االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت إسرائيل في اآلونة األخيرة وشارك فيها غالبية فئـات               : عادل شهبون 
المجتمع هناك كانت ألسباب مختلفة ورفعت شعارات متعددة تطالب بالعدالة االجتماعيـة إال أن الطلـب                

السكن التي تعـاني منهـا الطبقـة          أزمة غالء أسعار   األبرز للمحتجين والمعتصمين في الخيام كان حل      
   . المتوسطة

للمحتجين األمر الذي وضع رئـيس      ' الهستدروت' وازدادت األزمة سخونة بانضمام اتحاد نقابات العمال      
الوزراء بنيامين نتانياهو ووزراءه في موقف حرج فهؤالء الوزراء ال يجرؤن علي زيارة خيام االحتجاج               

لمناقشة المعتصمين هناك خوفا من ثورة الغضب التي تجتاح الشارع اإلسرائيلي وتجنبا            في مناطق عديدة    
نحن ال نعلم من هم منظمو االحتجاجات       : يقول أحد الوزراء المنتمين لحزب الليكود     , لتعرضهم لالهانات 

طرة في تل أبيب وال مع من نتحدث فإذا توجهنا إلي خيام المعتصمين قد تخرج األمور عن نطاق الـسي                  
 ،ويحدث ماال يحمد عقباه ويمكن في لحظات انقالب االمور رأسا علي عقب وتحولها إلي سيرك سياسي               

وزير آخر قال ان هذا االحتجاج ال يستطيع التعامل معه سياسيون سواء كانوا من المعارضـة أو مـن                   
' مين كان وزير البيئـة     خيام المعتص  ىاالئتالف الحاكم والوزير الوحيد الذي واتته الجرأة وتوجه بنفسه إل         

لكنه قوبل بعاصفة من االستهجان واالزدراء وهو ما دفع نتانياهو إلي إعادة النظر في فكرة               ' جلعاد أردن 
االستعانة بالوزراء وكبار المسئولين كي يوضحوا للثائرين الجهود التي بذلتها حكومته خـالل العـامين               

  . االخيرين لحل أزمة اإلسكان
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 وفي محاولة منه المتصاص غضب الشارع       ،ئيلية معاناة من تلك األزمة هي تل أبيب       وأكثر المدن اإلسرا  
من ثمـن األراضـي     % 50األسرائيلي فقد عرض نتانياهو خطة عاجلة لعالج األزمة تمثلت في تخفيض          

المخصصة لبناء مساكن للشباب وتوفير أماكن إقامة للطلبة بأسعار مخفضة أما الشقق التمليك فأسـعارها               
  .فلكية

صحيفة هاآرتس وصفت ما يحدث في الشارع بأنه ثورة وكتبت تقول إنه منذ ثالثة أسـابيع والمجتمـع                  
اإلسرائيلي يهتز أمام موجات االحتجاج االجتماعي وهو أمر لـم يحـدث فـي تـاريخ إسـرائيل هـذه           
 االحتجاجات أيقظت المجتمع المدني للمشاركة والتضامن بعد سنوات طويلة من عـدم االكتـراث كمـا               

نجحت في تغيير جدول أعمال المجتمع في إسرائيل وأفسح الخطاب السياسي األمنـي مكانـه للخطـاب                 
االجتماعي الذي أصبح اآلن محوريا وأساسيا أكثر من أي وقت مضي حيث أدار الشباب شئونهم بعيـدا                 

ه الكثير جـدا    عن السياسيين واألحزاب لقد تغيرت قواعد اللعبة السياسية وبات المواطن واعيا أن في يدي             
  .من قوة التأثير ومن اآلن فصاعدا سيتعين علي كل رئيس وزراء أن يضع في اعتباره هذه القوة الجديدة

 15/8/2011، األهرام، القاهرة
 

   نائب إسرائيلي يعيد طرح مخطط الوطن البديل":هآرتس" .34
لقومية على إعادة طـرح  يعمل عضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد من كتلة الوحدة ا       : يو بي آي  

  .مخطط الوطن البديل اإلسرائيلي القديم الذي يعتبر أن األردن هو الدولة الفلسطينية
وقال إلداد في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآرتس ونشرتها اليوم األحد إنه يعتزم إجراء استطالع للـرأي                 

  .العام  من أجل معرفة رأي سكان المملكة في هذا التغيير
إذا قالت األغلبية الساحقة من سكان األردن، ردا على سؤال حذر، إنهـم             "النتائج لن تفاجئه    وأضاف أن   

من مواطني األردن هم فلـسطينيون ويـشكلون        % 80 أو   70"وأشار إلى أن     ".يرون أنفسهم فلسطينيين  
  ".الصف األول الثقافي والسياسي للشعب األردني

ستجري " لم تفعل إسرائيل شيئا من أجل دفعه قدما فإنه           وأضاف إلداد أن هذا المخطط عملي ألنه حتى لو        
في األردن تطورات مشابهة لمصر وليبيا وبإمكانه أن يتحول إلى فلسطين من خالل سلسلة مظـاهرات                

  ".وإسقاط النظام الهاشمي
حليين العائلة الهاشمية المالكة هي من بقايا العصر الكولونيالي والتي تم زرعها في السكان الم             "واعتبر أن   

  ".لكنها ال تمثل مصلحة الشعب الفلسطيني، والنقاش ليس إذا كان هذا سيحدث ألنه باإلمكان أن يحث غدا
  خطة السرائيل

وقال إلداد إن ما يقلقه هو أنه إذا حدث هذا األمر صباح غد فإن إسرائيل لم تضع خطة للتعامل مع هـذه                      
 مكانة اليتيم الذي ال دولة له وأن سـيطرتهم علـى            الوضعية، معتبرا أنه بهذه الحالة سيفقد الفلسطينيون      

  .األردن ستكون أفضلية هائلة بالنسبة إلسرائيل في نظر العالم
واعترف أن مجرد البحث في هذا الموضوع يسبب ضررا إلسرائيل في عالقاتها مع األردن، وأعـرب                

ير من  صناع القرار بإسرائيل      مشيرا إلى أن الكث   " ملك األردن لن يبقى طويال في الحكم      "عن اعتقاده بأن    
  .سيرحبون علنا أو سرا بإقامة دولة فلسطينية باألردن
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ودعا إلداد إلى أن تستغل إسرائيل المسعى الفلسطيني باألمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بالدولة في حدود                

  .أيلول المقبل من أجل ضم الضفة الغربية إليها/  في سبتمبر1967عام 
 15/8/2011، ، الدوحةموقع الجزيرة نت

  
   تدريباً في رومانياي يجراالسرائيليسالح الجو : تقرير .35

  . ذكر تقرير اخباري االحد ان سالح الجو االسرائيلي اجرى مؤخرا  تدريبا في رومانيا- تل ابيب
 .هيركليـز ) 130سـي   (وذكرت االذاعة االسرائيلية ان التدريب  تضمن  نشر طائرات نقل من طراز              

 ضابط وجندي من    300التدريب استغرق أسبوعين وشاركت فيه خمس طائرات إضافة إلى          واضافت ان   
  .الطواقم الجوية والبرية

وقال ضابط كبير في سالح الجو إنه تم في هذا التدريب استخالص الدروس من حادث تحطم المروحيـة   
ئيلي إضافة إلى ضـابط     في رومانيا في العام الماضي والذي قتل خالله ستة من أفراد سالح الجو االسرا             

   .من سالح الجو الروماني
 15/8/2011، القدس، القدس

 
   على اعتقاله" سنة50"بعد " إسرائيل" مصري في جاسوسكشف عن هوية ي "الشاباك" .36

، في موقعه الرسمي، عن هوية مواطن مـصري         )الشاباك(كشف جهاز المخابرات اإلسرائيلي      :تل أبيب 
 عاما،  18ئيل بتهمة التجسس، وأدين في المحكمة وحكم عليه بالسجن           في إسرا  1963كان قد اعتقل عام     

والمواطن المصري يدعى كبراك يعقوبيان، الذي عرف       . 1966وتم إطالق سراحه في صفقة تبادل سنة        
اكتـشف  » الـشاباك «إن  : في مصر باسمه الحركي زكي سليم، وتقول وثائق المخـابرات اإلسـرائيلية           

، حكـم علـى     1964) آذار(وفي شهر مـارس      ."إسرائيل"ن وصوله إلى     شهور م  3يعقوبيان فقط بعد    
وقد أمضى منهـا سـنتين فـي الـسجن          .  سنة، بعد إدانته بتهمة التجسس الخطير      18يعقوبيان بالسجن   

 ومصر تم خاللها إطالق سراحه مع مـصريين         "إسرائيل"اإلسرائيلي؛ حيث إن صفقة تبادل أبرمت بين        
 مواطنين إسرائيليين كانوا قد دخلوا بالخطأ األراضي المـصرية فـي            ثةثالآخرين، مقابل إطالق سراح     

  .سيناء وتم اعتقالهم
 15/8/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   في مصر لمناقشة المصالحة الفلسطينية وإلطالق سراح شاليط جلعاد:"هآرتس" .37

 جاء إلى مصر في     إن عاموس جلعاد نائب وزارة الدفاع اإلسرائيلي      " هآرتس" قالت صحيفة    :محمد عطية 
زيارة سريعة لمناقشة مسائل أمنية وعسكرية وقضية المصالحة الفلسطينية وإطالق الجندي األسير جلعاد             

  . شاليط المحتجز بقطاع غزة، في ثالث زيارة من نوعها خالل هذا الشهر
 15/8/2011، المصريون، القاهرة

 
   لهجوم على منشئات إيرانيةلعراق تأهباًكثف عملياتها في ات "إسرائيل: "اإليراني" برس"تلفزيون  .38

 أن 14/8 األحد صباح يوم" press tv"ذكر الموقع االلكتروني للتلفزيون اإليراني باللغة اإلنجليزية 
 على ما يبدو فإن ذلك في إطار التأهب لهجوم محتمل ، كثفت عملياتها العسكرية في العراق"إسرائيل"



  

  

 
 

  

            20ص                                     2237:                العدد15/8/2011 اإلثنين :التاريخ

 تعتزم وضع ست طائرات بدون طيار في "إسرائيل"فاد الموقع أن وأ .على المنشئات النووية اإليرانية
وأشار  .جل  تدريب رجال األمن الكردي المحليينأ من شمال العراق، وإرسال عمالء مخابرات أيضاً

إلى أنه في مقابل انتشار القوات اإلسرائيلية في العراق، سيتم التوصل إلى صفقة يمنح من خاللها عدد  
  .اد التعلم في المؤسسات األكاديمية اإلسرائيليةمن  الطالب األكر

  14/8/2011، أون الينموقع عكا 
  

  ورسالة من أسير الى االمم المتحدة ... بالسجونالمرضىتعزل االسرى " إسرائيل" .39
عزلت ادارة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية عدد كبير من االسرى المرضى في :  جمال جمال-القدس 

 ويتواصل األسرى في سجون احتالل بالعالم الخارجي بواسطة عدة وسائل منها .السجون والمعتقالت
 صرخة نداء  فيها معاناة المرضى، وجه عنالرسائل المكتوبة، وكتب األسير أحمد أبو الرب رسالة

وذلك » صرخة المرضى األخيرة القابعين في سجون االحتالل«ورسالة عاجلة إلى األمم المتحدة بعنوان 
  .ليوم العالمي لمناهضة التعذيببمناسبة ا

  15/8/2011، الدستور، عّمان
  

  جرافات االحتالل تزيل جزءا من سياج قصر الملك حسين في القدس .40
جرافات جيش االحتالل أن : عمان زايد الدخليل عن مراسلها من، 15/8/2011، الغد، عّمان ذكرت

زارة األوقاف والشؤون والمقدسات  أمس، السياج الذي شرعت و،أزالت االسرائيلي في بلدية القدس
اإلسالمية بإقامته حول قصر الملك حسين الكائن في منطقة تل الفول في شمال شرق مدينة القدس 

  .المحتلة، وفقاً لوزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبدالرحيم العكور
 مترا، 60ات على مساحه إن الوزارة فوجئت بإزالة السياج من إحدى الجه” الغد”وقال العكور لـ

 يوما 12خصوصا وأن الوزارة  كانت تعمل من خالل األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس على مدار 
إلقامة السياج تحت إشراف السلطات اإلسرائيلية وبعلم وزارة داخليتها، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر رداً 

 التي دعتها إلزالة وتجريف الجزء الذي يقع على رسمياً من قبل السلطات اإلسرائيلية لتوضيح األسباب
  .أرض أردنية

بلدية القدس ، أن  رام اهللا خالد األصمعي، عن مراسلها من 15/4/2011، األهرام، القاهرةونشرت 
  .اقيم بدون الحصول علي التراخيص الالزمة,  هذه الخطوة بان هذا السياجىإقدامها عل, عللت

وزعمت مصادر إسرائيلية لـصحيفة معاريف أن الهدف من عملية الترميم هو فرض وقائع علي 
  .األرض في ضوء اإلعالن المتوقع للدولة الفلسطينية من جانب واحد في سبتمبر المقبل

  
  زيارة الاألسرى يتعرضون لإلهانة والتعذيب على الحواجز اإلسرائيلية خالل  هاليأ: وزارة األسرى .41

سلط تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى الضوء على المعاناة الكبيرة التي يواجهها أهالي : رام اهللا
األسرى خاصة النساء خالل زيارة أبنائهم في سجون االحتالل، من حيث سياسة اإلذالل المهينة خالل 

  الزيارات ألهالي إن رحلة : "وقال التقرير. التفتيشات على البوابات اإللكترونية ومن قبل جنود االحتالل
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األسرى أصبحت تعذيباً نفسياً وجسدياً وسياسة عقاب جماعي ينتهك كل الشرائع والمواثيق اإلنسانية 
  .والدولية

  15/8/2011، األيام، رام اهللا
  

   بالضفة  عتقاالتوامواجهات في سلوان  .42
ام حي البستان في باقتح) قوات خاصة إسرائيلية(قامت مجموعة من المستعربين :  جمال جمال-القدس 

سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة وقامت باعتقال طفلين وشاب من حي البستان 
  .طفال12وكررت العملية اكثر من مرة ليرتفع عدد المعتقلين الى 

 وتسليم أوامر استدعاء "مطلوبين "هذا وكانت قوات الجيش قد اقتحمت فجر امس الحي المذكور بحثا عن
وما لبثت األوضاع في الحي المكتظ حتى اندلعت مواجهات عنيفة أثناء عملية . رض التحقيقاتبغ

االعتقال بين الجيش وشبان الحي حيث استخدم الجيش خاللها القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع 
  . والرصاص المطاطي

قلت قوات االحتالل اعت و شبان في منطقة شرق نابلس،3كما اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس 
  .االسرائيلي سبعة فلسطينيين من مدن بيت لحم ونابلس والخليل في الضفة الغربية وسط اطالق نار كثيف

  15/8/2011، الدستور، عّمان
  

   مقاطعة المنتجات اإلسرائيليةالىمسيرة في جنين تدعو  .43
 بالتعاون مع الحراك الشبابي نظمت الحملة لمقاومة الجدار واالستيطان الفلسطينية:  جمال جمال-القدس 

المستقل حملة في الشوارع الفلسطينية لدعوة التجار والمواطنين الى مقاطعة المنتجات االسرائيلية تحت 
وانطلقت امس مسيرة من وسط مدينة جنين شمال . "االفطار الحالل ليس من صنع االحتالل"شعار 

كما رفع المشاركون في الحملة يافطات كتب  ية،الضفة الغربية وجابت شوارع المدينة والمحالت التجار
عليها شعارات تدعو الى ضرورة مقاطعة المنتجات االسرائيلية واجب وطني وديني وان مقابل شراء 

  . هذه البضائع يتم شراء الرصاص لقتل ابناء الشعب الفلسطيني
ن الحملة تاتي ضمن سلسلة واشار منسق الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات االسرائيلي خالد منصورالى ا

فعاليات للحملة الشعبية في الضفة الغربية كانت قد بدأت في محافظة طولكرم، حيث تهدف الى التركيز 
  .على تعزيز التوجه الذاتي للمقاطعة واالستفادة من تجارب الحمالت السابقة ودراسة اسباب اخفاقها

  15/8/2011، الدستور، عّمان
  

  ن صلبة لحماية القدسدراج.. فلسطينيو الداخل .44
تتزين باحات المسجد األقصى خالل شهر رمضان الفضيل، بالمصلين الوافدين :  محمد عودة-القدس

إليها من فلسطينيي الداخل المحتل، حيث تفخر وترحب مدينة القدس المحتلة بهم رغم ما يواجهونه من 
  . معيقات إسرائيلية

بالمصلين بشكل مكثف ومستمر لحمايته من أي اعتداء ويحاول فلسطينيو الداخل ملء المسجد األقصى 
إسرائيلي أو استيطاني، ولتعمر قلوبهم بنفحات إيمانية رمضانية وليسدوا النقص في حضور المصلين 

  . الممنوعين من الضفة الغربية
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وال تنجح محاوالت االحتالل في منع كافة هذه الزحوف البشرية من الداخل الفلسطيني نحو األقصى 
اء صالة العشاء والتروايح بداخله، في رسالة واحدة وموحدة تقضي بالثبات واإلصرار على الرباط ألد

  . واألمل بالفرج القريب
أن القدس المحتلة ": فلسطين" لـ48ويقول محمد اغبارية من مدينة أم الفحم في األراضي المحتلة عام 

في الجموع المتدفقة إلى المسجد األقصى تحظى بمحبة كبيرة في قلوب وعيون فلسطينيي الداخل تراها 
  ". رغم الحواجز والتفتيش والمعاناة المستمرة

: وفي شوارع القدس ترى حافالت من الجليل وأخرى من المثلث، أو من النقب ومن المدن الساحلية
حوج من حيفا، عكا، يافا، اللد والرملة، تتوافد إلى مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك وللتسوق والت

  .أسواق القدس، وهو ما يدلل على تفاني وإخالص فلسطينيي الداخل للقدس المحتلة
  14/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  يوليو/  فلسطينيا خالل تموز150االحتالل اعتقل أكثر من : نادي األسير الفلسطيني .45

حتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل أكد نادي األسير الفلسطيني في تقريره الشهري، أن سلطات اال: رام اهللا
 فلسطينيا من كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة، في وقت 150الماضي أكثر من ) يوليو(شهر تموز 

  . فرضت فيه إدارة السجون المزيد من اإلجراءات العقابية بحق األسرى
اشرت بتنفيذ ، أن سلطات االحتالل ب)14/8(األحد " قدس برس"وكشف النادي في بيان صحفي تلقته 

خطواتها العقابية التي شملت حرمان األسرى من التعليم، ومنع عدد من األسرى من الزيارة، ومحاولة 
فرض التفتيش العاري واالقتحامات المفاجئة وغير المبررة، وتعذيب األسرى وعزلهم و فرض غرامات 

األجهزة الكهربائية مالية، وعقوبات جماعية أخرى فرضت على بعض الغرف في السجون منها سحب 
، وتقليص العمال وإعطاء صالحيات لمدراء السجون بمعاقبة األسرى مع "الكنتينا"ومنع الشراء من 

  .االستمرار بممارسة سياسة اإلهمال الطبي، ومنع أسرى غزة لسنه الرابعة من الزيارة
  14/8/2011قدس برس، 

  
  فلسطيني يتبرع بكسوة العيد أللفي يتيم رجل أعمال: غزة .46

تبرع رجل أعمال فلسطيني من قطاع غزة، بكسوة العيد ألكثر من ألفي يتيم من المكفولين : خان يونس
  .لدى إحدى الجمعيات الخيرية التي تنشط في جنوب قطاع غزة

وأوضح مدير دائرة الزكاة واأليتام بجمعية دار الكتاب والسنة في غزة، عبد الرحمن شعت في تصريح 
 أن أحد رجال األعمال والذي يعد من المحسنين الذين يواظبون ،نسخة عنه" رسقدس ب"مكتوب له، تلقت 

على دعم األعمال الخيرية على مدار العام خصوصاً في المناسبات والمواسم، تبرع بكسوة العيد أللفي 
  .يتيم، الفتاً النظر إلى أن المحسن نفسه تبرع العام الماضي بكسوة مماثلة لأليتام

  13/8/2011قدس برس، 
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  دعو لتمويل المشاريع الصغيرةتؤكد تراجع االقتصاد الفلسطيني وت االسالميمنظمة التعاون  .47
أعلنت منظمة التعاون االسالمي ان االقتصاد الفلسطيني يحتاج لتنفيذ برامج لدعم : غزة ـ أشرف الهور

الى زيادة معدالت المشاريع الصغيرة بهدف تطويره وإنعاشه، بسبب التراجع الذي يشهده، والذي أدى 
  .البطالة، خاصة في صفوف الخريجين

الماضي ان ) يوليو(وذكرت المنظمة في تقرير استعرض الوضع االقتصادي الفلسطيني في شهر تموز 
  .'في طور البناء'االقتصاد في المناطق الفلسطينية يعد 

. 'تقل عن االقتصاد اإلسرائيليبنية تحتية تؤهله للعمل بشكل مس'وقالت التقرير ان هذا االقتصاد يفتقر لـ
ولفتت الى ان زيادة معدالت بطالة القوى العاملة وخصوصا في صفوف الخريجين كانت أبرز المشاكل 

  .التي تواجه االقتصاد
الحصار المفروض 'إن 'وتطرق التقرير كذلك للحصار االسرائيلي على تصدير المنتجات، وجاء فيه 

الفلسطينية من قبل القوات اإلسرائيلية يلعبان دورا كبيرا في تراجع والحظر التام على تصدير المنتجات 
االقتصاد الفلسطيني وتفشي مشكلة البطالة، كما يؤدي إلى تقطيع أوصال المناطق الجغرافية الواحدة 

  .'وعرقلة تشغيل المنشآت االقتصادية
القتصادية الفلسطينية، منها وتقدم التقرير الصادر عن منظمة التعاون اإلسالمي بتوصيات لحل األزمة ا

  .توفير تمويل لتنفيذ المشاريع الصغيرة
كذلك دعت لتوفير برامج إعارة الخريجين للدول العربية، وفتح أسواق الدول المجاورة الستيعاب 

  .الخريجين ضمن برامج اإلعارة
  15/8/2011القدس العربي،لندن، 

  
   يوليو/ ل شهر تموز مؤشر غالء المعيشة خالارتفاع: االحصاء الفلسطيني .48

أعلن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ان الرقم القياسي ألسعار المستهلك :  عماد سعاده-رام اهللا 
، مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي 2011خالل شهر تموز % 0.38سجل ارتفاعاً بنسبة 

 131.83 مقارنة بـ 132.32) 100=2004سنة األساس  (2011العام ألسعار المستهلك لشهر تموز 
مقارنة مع شهر تموز من العام % 2.97خالل الشهر السابق، في حين سجلت األسعار ارتفاعاً بنسبة 

2010.  
الى أن ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق والخدمات الطبية " االحصاء"واشار 

اث والمفروشات والسلع المنزلية، هي السبب الرئيسي والمواد الغذائية والمشروبات المرطبة وألث
لالرتفاع الحاصل على األسعار في األراضي الفلسطينية، رغم انخفاض أسعار مجموعة السلع والخدمات 
الترفيهية والثقافية وأسعار النقل والمواصالت، بينما اتسمت أسعار بقية السلع في المجموعات األخرى 

  .طفيف مقارنة بأسعار الشهر السابقباالرتفاع أو االنخفاض ال
  15/8/2011، القدس، القدس
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  عن الوطن البديل" إسرائيل"مخطط مواجهة ب الحكومةطالب ت األردنية" مقاومة التطبيع" .49
 اعتبرت لجنة مقاومة التطبيع النقابية توجه عضو الكنيست : برهوم جرايسي-  الناصرة–عمان 

 الداد إلجراء استطالع في األردن، لمعرفة رأي الشعب االردني االسرائيلي العنصري المتطرف إرييه
  ".، يجب ان تواجه من قبل الحكومة االردنية بكل قوةاألردنمحاولة عدائية تجاه "بمخطط الوطن البديل 

أمس أن المتطرف " الغد"ورأى رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة في تصريح صحفي لـ 
اد يواصل خطواته العدوانية تجاه االردن وفلسطين من خالل الترويج لمخططه التصفوي الصهيوني إلد

  ".للقضية الفلسطينية على حساب االردن
لم يكن مناسبا عندما طرح المتطرف الداد اول مرة "واعتبر الرفايعة أن الرد الحكومي على سلوك الداد 

 هو فلسطين، ما شجع الداد األردنيعتبر فيه مخططه الداعي الى طرح قانون في الكنيست االسرائيلي 
  ".والمتطرفين امثاله على مواصلة مخططاتهم التصفوية

الموقف الحكومي المطلوب لمواجهة هذا المخطط وغيره من المخططات الصهيونية "وقال الرفايعة إن 
، سرائيلياإل معاهدة وادي عربة وطرد السفير إلغاءوالتي يتبناها مسؤولون حكوميون صهاينة هو 

  ".إسرائيل من األردنيوسحب السفير 
15/8/2011، الغد، عّمان  

  
   من عمان"إسرائيل"نائبا يطالبون بطرد سفير  13 :األردن .50

 نائبا عبر مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان، 13طالب : عمان
  .عمال االستيطانية في القدسومطالبة الحكومة بإصدار بيان يستنكر ويدين األ

ودعت المذكرة الى اتخاذ إجراءات مناسبة، رداً على الممارسات اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة، ووقعها 
خليل عطية، مصطفى شنيكات، عواد الزوايدة، تامر بينو، خالد الفناطسة، أحمد الشقران، عبداهللا : النواب

  .مجحم الصقور، زيد شقيرات، وردينة العطيالبزايعة، مبارك الطوال، أحمد القضاة، 
15/8/2011، الغد، عّمان  

  
   حقوق الفلسطينيين بالعودة والتعويض لضمان "األونروا" يدعو لدعم  األردنيرئيس الوزراء .51

 أمس األحد المفوض العام  لقائه الدكتور معروف البخيت خالل األردنيرئيس الوزراءأكد :  بترا–عمان 
 الدور الذي أهمية ،فيليبو غراندي بحضور وزير الخارجية ناصر جوده) االونروا(لية لوكالة الغوث الدو

  .تضطلع به االونروا في دعم الالجئين الفلسطينيين بشكل عام ودعمهم في المملكة على وجه الخصوص
وأكد رئيس الوزراء كذلك اهمية دعم جهود االونروا في مواجهة كافة محاوالت االلتفاف على حقوق 

فلسطينيين في العودة والتعويض الفتا الى ان اهداف الوكالة في هذا المجال تنسجم مع المصالح العليا ال
 السياسية الى جانب دعم كافة مطالب أولوياتهااالردنية التي تضع حقوق الالجئين الفلسطينيين في مقدمة 

الوطني وعاصمتها القدس  دولتهم المستقلة على ترابهم إقامةالفلسطينيين المشروعة وفي مقدمتها 
  .الشريف

15/8/2011، الدستور، عّمان  
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   فلسطيني بعد االشتباكات في عين الحلوة - تنسيق أمني لبناني :الديار .52
 القليلة الماضية األيام االستخبارات اللبنانية والفلسطينيين خالل أجهزة بين األمنيارتفعت وتيرة التعاون 

 إسالميةيم عين الحلوة في الجنوب، خصوصاً بعد ظهور عناصر  التي شهدها مخاألحداثعلى خلفية 
جديدة من خارج التنظيمات المعروفة والتي كانت منتشرة في المخيم منذ سنوات عديدة، ويخشى 

  . جديدة ضمن أهداف تتعلق بالداخل السوريإسالمية أطرافمنيون من دخول المعنيون األ
15/8/2011، الديار، بيروت  

  
   على شن حرب جديدة ولو فعلت فنحن متفوقون عليها"إسرائيل"ـ قدرة لال: نعيم قاسم .53

عدم قدرة  «"السفير" في حوار لـالشيخ نعيم قاسم» حزب اهللا« العام لـاألميننائب أكد : غاصب المختار
 داخل كيان العدو وفي واألزماتالعدو الصهيوني على شن أي حرب جديدة على لبنان نتيجة التخبط 

قبل التطورات التي حصلت في المنطقة العربية هذا العام، كان  وأضاف أنه، »ة الحليفة لهالدول الغربي
برغم » حزب اهللا«العدو في وضع صعب ولم يكن قد حسم قدرته في ان يخوض مواجهة عسكرية مع 

ة كل المناورات التي أجراها والتي كانت تستهدف تمتين الجبهة الداخلية المدنية، ولم يتمكن من معالج
، أي اننا لو قارنا قدرات العدو وإمكاناته في 2006فارق القدرة وال تطوير القدرة بما ينافس وضع تموز 

تموز وقارنا تطور المقاومة إعدادا واستعدادا خالل الفترة ذاتها، يتبين تفوق حزب اهللا من الناحية 
جديدة تواجهه، منها تطورات  فكيف اآلن مع وجود أزمات .النظرية على العدو والعدو يعلم ذلك تماما

الوضع المصري والوضع الفلسطيني وانسداد أفق التسوية ومنها الشؤون االجتماعية والمعيشية المعقدة 
  .اإلسرائيليداخل الكيان 

15/8/2011، السفير، بيروت  
  

   اللبناني يكّرم طالل أبو غزالة -منتدى األعمال الفلسطيني  .54
الف الدولي لتقنية االتصاالت والمعلومات في األمم المتحدة رئيس  الرئيس السابق لإلئتأعلن :صيدا 

مجموعة ابو غزالة الدولية الدكتور طالل ابو غزالة أن الدولة الفلسطينية قائمة وهي دولة تحت االحتالل 
وان االجراءات التي تقوم وستقوم بها السلطة الفلسطينية في األمم المتحدة في ايلول المقبل هي اجراءات 

  .فيدة ألنها تبرز الحقيقة والحقيقة هي فلسطين وليس اسرائيل وان االحتالل الى زوال م
كالم ابو غزالة جاء خالل حفل افطار اقامه منتدى األعمال الفلسطيني اللبناني تكريما له في استراحة 

والحضاري ان قوة الشعب الفلسطيني هي في تفوقه التقني والعلمي : "وقال ابو غزالة. صيدا السياحية
  ".وليس فقط في معاناته

15/8/2011، المستقبل، بيروت  
  

  منظمة التعاون اإلسالمي تدين قرار توسيع االستيطان في القدس .55
 وحدة 1600 دانت منظمة التعاون اإلسالمي موافقة الحكومة اإلسرائيلية على بناء .):ب.ف.أ( –جدة 

وأعرب  ."زعزعة االستقرار في المنطقة"ن  في شرقي القدس، محذرة م"رامات شلومو"استيطانية في 
 للقرار اإلسرائيلي، محذراً من أن "إدانته الشديدة"األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي عن 

استمرار سياسة االستيطان وفرض الحقائق على األرض في تحد لإلرادة الدولية، سيؤدي إلى زعزعة "
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العمل على إلزام إسرائيل وقف االنتهاكات التي تهدف "تمع الدولي إلى ودعا المج. "االستقرار في المنطقة
جزء ال "وجدد تأكيده أن شرقي القدس . "إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية واإلسالمية

  ."1967يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  15/8/2011، لندن، الحياة

  
  "إسرائيل" للمحاكمة بتهمة التجسس لصالح ليوإسرائي أردني إحالة: مصر .56

 محكمة إلى قضية التنصت اإلسرائيلي  المصري، النائب العام،المجيد محمود أحال المستشار عبد
وقد وجهت  ).هارب(  واإلسرائيلي أوفير هراري،زيد الجنايات والمتهم فيها األردني بشار إبراهيم أبو

 ، بالمصالح القومية للبالداإلضرارون لمصلحة دولة أجنبية بقصد  المتهمين تهمة التخابر مع من يعملإلى
 للمتهم األول وهو مهندس  نشاطا2010ً حيث رصدت المخابرات العامة وهيئة األمن القومي خالل عام

 اتصاالت مع المتهم الثاني وهو أحد بإجراءاتصاالت ومتخصص في األقمار الصناعية والشبكات 
 واالتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية ، ومقابلته خارج البالد،يليةعناصر المخابرات اإلسرائ

المصرية الواردة للبالد عبر االنترنت اإلسرائيلي بغرض السماح ألجهزة األمن اإلسرائيلية بالتنصت 
ين في كما كلف اإلسرائيلي المتهم األول بالبحث عن عناصر من المصريين المتعامل . تلك المكالماتىعل

مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا 
الغرض وكذا الترويج لبيع خدمات االنترنت اإلسرائيلي داخل البالد لنفس الغرض لمصلحة أجهزة األمن 

ر المكالمات الدولية عبر كما قام المتهم األول بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمري .اإلسرائيلية
 كما تابع المتهم األول الحالة ،السودانو ،السعوديةو ،سورياو ،مصر االنترنت اإلسرائيلي خاصة بدول

  . يناير25 األمنية داخل البالد خالل أحداث ثورة
 "إسرائيل"وقد اعترف المتهم األول خالل التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر 

  .تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل
وأوضحت التحقيقات بالنيابة أن أوفير هراري يعمل بالشبكات واألقمار الصناعية وفي مجال تمرير 

  .المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات اإلسرائيلية
  15/8/2011األهرام، القاهرة، 

  
  األقصىالمسجد لصائمين في  تقيم موائد إفطار ل اإلماراتيةاألعمال الخيرية .57

قدمت هيئة األعمال الخيرية آالف الوجبات الغذائية للصائمين في المسجد األقصى وفي معظم ): وام(
أرجاء مدينة القدس، حيث شملت الوجبات دور إيواء العجزة والمعاقين واأليتام والمرضى في 

 الهيئة إنماراتية في الضفة الغربية، وقال إبراهيم الراشد مدير مكتب هيئة األعمال اإل .المستشفيات
وزعت حتى اآلن أكثر من عشرين ألف وجبة طعام من بين مائة ألف وجبة رصدتها لصالح الصائمين 
في ساحات المسجد األقصى وأكثر من ستين ألف وجبة سحور لصالح المعتكفين في األقصى في العشر 

ئمين باطراد وتزداد في الثلث الثاني من شهر وأوضح أن أعداد الصا .األواخر من شهر رمضان المبارك
رمضان المبارك لذا سترفع الهيئة من وتيرة الوجبات المقدمة داخل المسجد األقصى بمعدل يصل إلى 

  .ثالثة آالف وجبة يوميا
  15/8/2011البيان، دبي، 
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  في الكويت تطلق محطة لتحلية المياه لغزة" مبرة األعمال الخيرية" .58

 في قطاع غزة، يهدف إلى توفير المياه ، مشروعاًيةالكويت "برة األعمال الخيريةم" أطلقت :الكويت
 هاشم .وأوضح د .لعشرات األلوف من سكان القطاع الذين يعانون من الحصار منذ نحو خمس سنوات

بدأت تعمل بكامل " سقيا غزة"مبرة، أن محطة تحلية المياه التي أطلق عليها اسم الالهاشمي، أمين عام 
 إلى أن المحطة المذكورة بدأ العمل بها  ألف نسمة، مشيرا64ًتها االستيعابية، التي تخدم أكثر من طاق

وقال الهامشي، في بيان صحفي تلقته قدس برس، إن المياه المحالة من المحطة سيتم  .بداية العام الحالي
  .في غزةتوزيعها مجانا على المساجد والمدارس والمستشفيات المحيطة بمكان المشروع 

  14/8/2011قدس برس، 
  

   عمل منظمات المساعدات في قطاع غزةتستأنفالواليات المتحدة  .59
 قال مسؤول أمريكي ان الواليات المتحدة استأنفت يوم االحد عمليات           :  نضال المغربي  -) رويترز(غزة  

 عن طلبها   منظمات االغاثة التي تمولها في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس بعد تراجع الحركة             
وتوقفت المنظمات الشريكة للوكالة االمريكيـة للتنميـة         .فحص وثائق سرية خاصة بعمل تلك المنظمات      

عن العمل يوم الجمعة بعد أن أغلقت حماس واحدة من المنظمات غير الحكومية وهي الهيئة               ) أيد.اس.يو(
وقال  .ها بفتح ابوابها يوم االحد    وسمح ل . الطبية الدولية عندما رفض المسؤولون فيها تقديم وثائق لحماس        

 أغسطس تستأنف المنظمات الشريكة للوكالة االمريكية للتنمية تقـديم          14اعتبارا من   "المسؤول لرويترز   
وقال المسؤول االمريكي الذي طلب عدم نـشر اسـمه ان            ."المساعدة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة     

ة وادارية وتفاصيل حول الموظفين في المنظمات       السماح بفحص السجالت يمكن أن يكشف معلومات مالي       
  .غير الحكومية والمستفيدين منها

  14/8/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   لالجئين الفلسطينيين في الالذقيةمخيمونروا قلقة على األ .60
علـى  " بـالغ قلقهـا  "االحد عن  ) االونروا( اعربت وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين         -القدس  
ع مخيم لالجئين الفلسطينيين في مدينة الالذقية شمال غرب سوريا بعد العملية العسكرية التي نفـذتها                وض

المعلومـات حـول قـصف      "واكدت المنظمة في بيان ان       .القوات السورية وشاركت فيها زوارق حربية     
ينيين فـي   مكثف من جانب قوات االمن السورية استخدمت فيه زوارق حربية على مخيم لالجئين الفلسط             

نطالب بامكانية وصول بـال قيـود       "واضافت   ".الرمل في منطقة الالذقية اثارت بالغ القلق لدى االونروا        
  ".لالونروا كي تستطيع الوكالة تقديم كامل خدماتها الى المخيم مجددا

  15/8/2011، القدس، القدس
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   المتحدة؟األمملماذا نذهب إلى  .61

  محمود عباس
ألمم كبديل عن المفاوضات فما زلنا نؤكد أن المفاوضـات سـتبقى خيارنـا األول               لم نقرر التوجه إلى ا    

للوصول إلى السالم، سواء قبل أيلول أو بعده بل وأكثر من ذلك فنحن نعتقد أن نجاحنا في هذا المحفـل                    
بالتعاون مع أشقائنا العرب، وبدعم وتعاطف كـاملين         الدولي سيعزز فرص الدخول في مفاوضات جادة      

قائنا على المستوى الدولي، أطلقنا مبادرتنا بالتوجه إلى األمم المتحدة لنضع أمـام هـذه الهيئـة                 من أصد 
، ولنطلـب منهـا     1947الدولية األعلى شأناً القضية التي نشأت أصال استناداً إلى قراراتها بدءاً من عام              
  .يادتهاقبول عضويتنا الكاملة فيها أسوة بكل الدول التي استحقت ونالت استقاللها وس

لم نكن لنطلق هذه المبادرة لوال أننا اصطدمنا بحقائق ما عادت خافية على أحد، أولهـا أن المفاوضـات                   
الثنائية قد وصلت إلى طريق مسدود، وثانيها أن الحكومة اإلسرائيلية لم تعط مؤشراً واحداً، ولم تمنحنـا                 

 التي من شأنها أن تفضي إلـى حـل          بصيص أمل بأنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات الجادة المسؤولة        
عادل ودائم للنزاع في المنطقة، وثالثها أن القوى الدولية الراعية لعملية السالم باتت عاجزة عـن إقنـاع                
إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات وبالكف عن سياساتها االستيطانية والتهويدية التي تجعل من عملية               

  .السالم أمراً محفوفاً بالمخاطر
م نقرر التوجه إلى األمم كبديل عن المفاوضات، فمازلنا نؤكد أن المفاوضـات سـتبقى خيارنـا األول                  ل

للوصول إلى السالم، سواء قبل أيلول أو بعده بل وأكثر من ذلك فنحن نعتقد أن نجاحنا في هذا المحفـل                    
لسالم في أقرب   الدولي سيعزز فرص الدخول في مفاوضات جادة متكافئة الواجبات تضمن الوصول إلى ا            

وقت، ونعني بالمفاوضات الجادة تلك التي تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية الممثلة في قرارات مجلـس                
، ومبدأ األرض مقابل السالم، وتلتزم بجدول زمني واضح، وتتعهد أطرافهـا            194 و 338 و 242األمن  

طان والتهويد والترحيـل وغيـر      باالمتناع عن كل إجراء قد يلحق الضرر بنتائج المفاوضات مثل االستي          
  .ذلك من سياسات وتدابير

من ناحيتنا فقد شهد العالم لنا بالمصداقية إذ مضينا في عملية السالم بصدق كامل، وبواقعيـة مدروسـة                  
وبشفافية كاملة، فأرسينا األمن، وأحكمنا إدارة شؤون حياتنا، وبنينا مؤسساتنا، وواصلنا سـن القـوانين               

اهي ما لدى دول ومجتمعات سابقة لنا بعقود، واتجهنا إلى إعمال العقل والحكمة في              والتشريعات التي تض  
معالجة شؤون شعبنا، فابتعدنا عن الشعارات الطنانة وقاومنا التطرف واالستفزاز والعنف، ألننا نعلم يقيناً              

  .أن التطرف هو الحقل الذي يزدهر فيه العدوان اإلسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني
 ما حققناه من إنجازات إرضاء ألحد، بل ألننا في حاجة إلى دعم صمود شعبنا علـى أرضـه،                   لم نحقق 

وهذا الصمود هو في حد ذاته أول وأهم أشكال المقاومة ضد االحتالل، فالمشروع الـصهيوني انطلـق                 
 أساسا من مقولة األرض بال شعب لشعب بال أرض، ولذا فقد هيأت منجزاتنا بقاء شعبنا على أرضه، بل                 

، وهيأنا مناخاً يمكننا من المطالبـة بمـا         1993عودة مئات اآلالف من الفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو عام          
، مع حـل عـادل      1967دولة مستقلة كاملة السيادة على األرض التي احتلت عام          : أصبح حقاً بديهياً لنا   

  .194ومتفق عليه لقضية الالجئين وفقاً للقرار 
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رتنا من قلق لدى إسرائيل، وواضح أيضا حجم ما نتعرض له من ضـغوط              واضح للعيان كم أثارت مباد    
وتهديدات من إسرائيل وحلفائها بهدف ثنينا عن التوجه إلى األمم المتحدة، غير أننا عقدنا العـزم علـى                  
المضي في هذا الطريق حتى النهاية متوكلين على اهللا ثم على عدالة قضيتنا، ثم على أغلبية دول العـالم                   

  .دت استعدادها للتجاوب مع طلبناالتي أب
ومع ذلك فنحن ندرك أننا ما لم نحظ بالدعم العربي السياسي والمالي الجتياز هذه المرحلة الدقيقـة فـإن                   

  .تلك الضغوط والتهديدات ستتواصل وستقلل من فرص النجاح
فضل في مد يـد     من حق أشقائنا العرب، وفي مقدمتهم جاللة خادم الحرمين الشريفين، أن نعترف لهم بال             

العون المتواصل ألشقائهم الفلسطينيين في كل الظروف وفي مواجهة كل الملمات، غير أن دعمهـم اآلن                
  .يكتسي طابعاً مميزاً في إسناد حركتنا الدبلوماسية التي ستسهم في تقريب السالم

  15/8/2011، الوطن اون الين، السعودية
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  بد الستار قاسمع
كلما طرح كاتب نقدا لنظام عربي تواجهه أقالم عدة موالية للـسلطان بـالتجريح والتـشهير والـسباب                  

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

  .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           -بالنسبة لمنافقي الزعيم  -مصلحة األمة هو    على  

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

  .ال يوجد من يسمعون، أو من يستمعون
. أهم هذه المسائل التي تواجهها الضفة الغربية وتشل إرادتها السياسية         وتعتبر المشكلة االقتصادية المالية     

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

  .لم تتبلور، وبقيت كل المقترحات حبيسة األدراج
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  
  .أدعي كمالهمن مشكلة مالية، دون أن 
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  المتوقع في ظل االحتالل

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 

م االجتماعي واألخالقي، والحـط مـن إمكانـات التعلـيم           ويعمل على تدمير اقتصادهم، وتفكيك نسيجه     
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
توقع أن يتولد لديهم تحد مضاد      االحتالل عبارة عن تحد كبير للناس الذين يقعون تحت االحتالل، ومن الم           

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                

  .المتطلبات التي يفرضها عليهم تحدي االحتاللأعمالهم، ويدبروا شؤونهم االقتصادية بطريقة تتناسب مع 
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
 يبحث عن التحرير حياته وإمكاناته بمختلف أوجههـا نحـو هـدف طـرد               من المتوقع أن يكرس الذي    

  .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                     

 أنه تقاعس في مواجهة االحتالل لما جثم االحتالل على          بطريقة غير قويمة لما وقع تحت االحتالل، ولوال       
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
حتالل لن يسمح للناس بالقيام باألعمال التي تؤدي إلى اإلرادة          أقول هذا ألن هناك من سيقول فورا إن اال        

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

  أميركي/الحل االقتصادي الصهيو

ومـن  .  اإلسـرائيلي  يتردد في اإلعالم ما يعرف بالحل االقتصادي للصراع الذي يـسمونه الفلـسطيني            
المعروف أن وسائل اإلعالم ال تتناول الكثير من األخبار أو المشاريع التي يضعها الفقراء أو المفكـرون                 

  .أو المثقفون، وإنما تتناول في الغالب األفكار واآلراء والمشاريع التي يقدمها األقوياء وذوو النفوذ
الغالب األفكار المحلية النابعة مـن التزامـات وطنيـة          وسائل اإلعالم العربية والفلسطينية ال تتناول في        

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

 يتناول مسألة طرد االحتالل أو تعزيز قدرات الشعب الفلسطيني على التحـرر مـن               الحل االقتصادي ال  
االحتالل، وإنما يقوم على أساس صناعة الظروف المناسبة التي تـؤدي إلـى حـل بـين الفلـسطينيين                   
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والصهاينة، يرتكز على تطبيع العالقات واالعتراف المتبادل، وتصفية الحقوق الوطنية الثابتـة للـشعب              
  .ني، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصيرالفلسطي

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،             

تالل، فإنهم سيتعايشون معه ضمن كيان فلـسطيني يعمـل وكـيال أمنيـا              وبدل التفكير في مقاومة االح    
  .إلسرائيل، وستنفتح تبعا لذلك أبواب التعاون بين الطرفين

هذا الحل يضع القيمة االستهالكية كأولوية، ويعمل على إعادة صيغ القيم الفلسطينية المختلفة بعـد ذلـك                 
ي أن الحل يحاول أن يجعل من الفلسطينيين حيوانـات          أ. 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

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

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

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

يس رصـيدا   اإلرادة الفلسطينية وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد عاهات وطنية تشكل عبئا على الوطن ول            
  .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،                

  :وفيما يلي خطوطه الرئيسية. ونيال بقيم االستهالك واالعتراف بالكيان الصهي
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              
  .إسرائيلي، وصراع إسالمي إسرائيليالفلسطينية وبالصراع على أنه صراع عربي 

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              

مة األخالقية وتحول الناس إلى مجرد أفراد يبحـث كـل   فقدت تماسكها والتزام الناس بها انهارت المنظو      
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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االعتمـاد علـى   يركز هذا البرنامج الثقافي على االعتماد على الذات كقيمة عليا، ورفض قيم التـسول و         
ومن المفروض أن يتعلم اإلنسان أن عزته وكرامته واستقالله تتحقق بعرق جبينـه وبدمائـه،               . اآلخرين

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

  .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   . ستهالكية على القيم الوطنيةالفلسطيني واستهالك المنتج الصهيوني، أو يغلّب القيم اال   
  .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 
صحيح أن الزراعة ال تشكل نسبة عاليـة        . في االعتماد على الذات   تأمين لقمة الخبز يشكل اللبنة األولى       

  .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،               

ألراضي الزراعية إلى أماكن سكنية، والتركيـز علـى استـصالح أراض قابلـة              والتوقف عن تحويل ا   
  .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         . ل يجد وسيلة، ومن وجد وسيلة يستطيع تطويرها       يحاو
  .الحيوانية والدواجن

من المفروض التوقف عن استيراد البضائع الصهيونية التي ال يحتاجها شعب فلسطين، أو لديه              : االستيراد
ت وحديد البناء، لكن هنـاك بـضائع        هناك بضائع ال مفر من شرائها من الصهاينة مثل اإلسمن         . 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      

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

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

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

خرجت عملية االستيراد عن المعقول، وتحولت إلى استهتار بالقيم الوطنية وقيم االعتماد علـى الـذات                
  .وتشجيع الصناعة الوطنية
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 الحديث عن االستيراد واالستهالك، ال يتوقف الشعب الذي ينشد الحرية عنـد تكـاليف الـسلعة أو        وعند
  .جودتها، وإنما يهتم بقيمتها الوطنية ومدى مساهمتها في بناء مجتمع يعتمد على نفسه

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

  .األوروبية لتقديم سلة الغذاء لهم
هذا يعني أن ميزانية القائمين على الشأن الفلسطيني ستتحسن، وسيصبح بالمقدور تغطية نسبة أكبر مـن                

كب هذا تقليص في الوظائف الحكومية، وتحويل الموظفين غير         ومن المفروض أن يوا   . 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  
أكثر من نصف ميزانيـة     . التنازل عن حقوقه الوطنية   على رقاب الشعب إلذالله وإجباره في النهاية على         

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              
لمانحة، لكن ذلك يتطلب مساءلة ومحاكمة اللصوص الفلسطينيين الذين أساؤوا إلى شعب فلسطين             بالدول ا 

  .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       

ستمرار في العمل وتحسين إنتاجه حتى ال يبقى معتمدا على غيره، ودون أن ينسى أن األنظمـة                 على اال 
  .العربية ليست مستقلة في قراراتها، وال وفية لوعودها، ومن المحتمل أن تخل بالتزاماتها في كل لحظة

  الخالصة

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

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

علمه كيف يصنع الغذاء، ومن أراد به شـرا أتـاه بـآخر    من أراد بالشعب خيرا ي. 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                    
نا فالوطن يتطلب التضحيات وشظف العيش، ومن أراد        إذا كان هناك من يريد وط     . 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، 
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  سياق الصراع العربى اإلسرائيلى؟ فى وإيرانهل تجتمع مصر  .63

  عبداهللا األشعل.السفير د
 هذا المقال بالغة األهمية وهى أنه منذ بداية الصراع العربى اإلسرائيلى كانت العالقة              القضية التى يناقشها  

 يناير  25بين مصر وإيران تتحدد بموقع الطرفين فى معسكر العرب أو معسكر إسرائيل وبعد قيام ثورة                
دالت أصبح وارداً أن تجتمع مصر وإيران فى خندق واحد فى الصراع العربى اإلسرائيلى فما هى معـا                

الوضع الجديد وتحدياته؟ لكى نفهم دقة هذه المسألة يجب أن ندرس تطور العالقة بين مصر وإيران فـى                  
فمنذ قيام إسرائيل التى اعترفت بها إيران اعترافاً رسمياً مـع تركيـا             .ضوء تبادل المواقع والمعسكرات     

اف وحتى تـولى الـسادات      ضمن الدول اإلسالمية التى رفضت حتى اآلن أن تمنح إسرائيل هذا االعتر           
 كانت إيران تؤيد إسرائيل فى إطار العالقات مع الواليات المتحـدة وعـضوية              1970الحكم فى أواخر    

إيران فى شبكة االحالف العسكرية الغربية فى المنطقة بينما كانت مصر التى حاولت مع غيرها إعاقـة                 
قوق العربيـة والمعـادى لالسـتعمار        فى المعسكر الداعم للح    1948قيام إسرائيل فى فلسطين فى حرب       

والمطالب بتحرير العالم العربى منه ومن ربيبته إسرائيل وقد امتدا العداء المصرى إلى إيـران لـسببين                 
األول، هو صدقتها إلسرائيل والثانى، هو الصدام بين المد القومى العربى الذى المس النفوذ الفارسى فى                

طماع الفارسية فكانت مصر فى العهد الناصرى هـى الحـامى           الخليج تحت شعار حماية الخليج من األ      
  . للمصالح العربية ضد االستعمار الغربى وضد إيران الحليف لهذا االستعمار

 كانت مـصر    1979المرحلة الثانية خالل حقبة السادات حتى قيام الثورة اإلسالمية فى إيران فى فبراير              
نت عالقات السادات بالشاه عالقات حميمة ولذلك كان        وإيران فى معسكر واحد هو المعسكر الغربى وكا       

السادات خارج الدائرة العربية ويقترب من الدائرة اإلسرائيلية واألمريكيـة والثابـت اآلن أن التقـارب                
 اخرجت مصر بالتدريج من العسكر العربى وأدخلتهـا  1977المصرى اإلسرائيلى منذ زيارة القدس عام      

 ولـذلك فـإن قيـام الثـورة     1979تكون طرفاً فيه قبل اتفاقية السالم عام إلى المعسكر الغربى دون أن   
اإلسالمية فى إيران قد أدى إلى اإلسراع فى إبرام اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل بعد قيـام الثـورة                   
بأسابيع قليلة فأصبحت إيران بعد الثورة تدعم الفلسطينيين وسوريا وتعادى إسرائيل ومصر قبل أن تحتل               

 فتأيدها مصر وتعارضها إيران وتساهم فى إنـشاء حـزب اهللا الـذى قـاد                1982رائيل بيروت عام    إس
وكانت مصر قد عزلت فى العالم العربى بينمـا إيـران           . 1982المقاومة اللبنانية ضد إسرائيل منذ عام       

انضمت إلى جبهة الصمود والتصدى للتطبيع مع إسرائيل ضد مصر فدخلت على خـط الـصداقة مـع                  
يا التى تحالفت مع إيران وكأن إيران قد خرجت من التحالف الغربى بثورتها ودخلت إلى الـساحة                 سور

 تأرجحت العالقـات بـين      2011 حتى   1981أما فى مرحلة مبارك من      . العربية بعد أن هجرتها مصر    
يـات  إيران ومصر وقد لوحظ أنها كانت تتوتر عادة كلما توترت العالقات بين إيران وإسرائيل أو الوال               

المتحدة وقد اختار مبارك أن يقف ضد إيران وأن يقف ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية وأن ينتقد دعم                 
إيران لهذه المقاومة وأن يبرر عدوان إسرائيل على لبنان وغزة وأن يتماهى إلى حد بعيد مـع الموقـف                   

  .اإلسرائيلى وكان ذلك من أسباب القلق اإليرانى
كانت إيران أكثر االطراف شعوراً باألمل فى أن تؤدى الثورة المصرية إلى تغيير             فى كل هذه التطورات     

أوضاع القوة فى المنطقة وخريطة التحالفات فيها وقد ارتفعت االصوات المطالبة بتطبيع العالقـات مـع                
إيران بل وإنشاء محور مصر إيران تركيا وفى هذه الحالة ليس ضرورياً أن يكون المحور ضد إسرائيل                 



  

  

 
 

  

            35ص                                     2237:                العدد15/8/2011 اإلثنين :التاريخ

ولكنه لصالح العالم العربى بالضرورة ولهذا السبب فسوف تقاوم إسرائيل والواليات المتحدة كل تقـارب               
مصرى إيرانى ولكن القضية فى مصر ليست التقارب مع إيران ولكن مدى قدرة مصر علـى أن تتخـذ             

إليرانى التركـى   ومعنى ذلك أن التقارب المصرى ا     . قراراً مستقالً عن الحسابات األمريكية واإلسرائيلية     
سوف يؤدى بالضرورة إلى تطبيع العالقات العربية اإليرانية وإلى إزلة االحتقان بين إيـران والخلـيج                
العربى ولكنه سيؤدى من ناحية أخرى إلى تقليص األوراق األمريكية واإلسرائيلية مثلما يؤدى إلى تعظيم               

يلية فما هى التحـديات التـى تقـف دون          األوراق الفلسطينية وهو بالضرورة طرح من األطماع اإلسرائ       
التقارب المصرى اإليرانى هذه المرة خاصة وأن التقارب المصرى اإليرانى سوف يؤدى إلـى وجـود                
مصر وإيران فى معسكر واحد فى الكثير من القضايا وهو وإن لم يكن موجهاً ضد إسرائيل فإن إسرائيل                  

هذه الحالة فإن التقارب المصرى اإليرانـى سـوف         وفى  . تعتبر هذا التقارب أكبر التحديات لمشروعها     
يالمس قضية فلسطين وخاصة ملف المقاومة الذى تدعمه إيران ولذلك يكون دعم مصر للمقاومة مختلفاً               

ثم أن وجود مصر وإيران فـى       . عن نقد مصر لسلوك إسرائيل حيث يدخل هذا الدعم فى سياق مختلف           
  .نطقة العربيةمعسكر واحد يتطلب استطراق المواقف فى الم

وأخيراً، إذا افترضنا وفق بعض ما قدمناه أن إيران عوضت سوريا بإنسحاب مصر من الساحة العربيـة                 
فإن عالقة إيران بسوريا لم تدخل إيران إلى الساحة العربية على خالف العالقة بين إيران ومصر وفـى                  

غربية فالتنسجم مواقفها مع الموقف     هذه النقطة ال يجوز أن نغفل عن أن دول الخليج قد تتأثر بسياسات              
المصرى وهو بدا فى مصر بعد اإلعالن عن تطبيع العالقات مع إيران والضغوط الخلجية والغربية التى                

  .تحاول إعادة اإلعالن إلى مرحلة ما قبل اإلعالن
بعبارة أكثر صراحة إذا كان القرن العشرون قد شهد وجود مصر وإيران فى المعسكر الغربـى وضـد                  

لقضية الفلسطينية فهل يشهد القرن الواحد والعشرون وجود مصر وإيران فى معـسكر مـستقل يقـود                 ا
المنطقة مع تركيا إلى عصر السالم العادل واالستقرار واالزدهار االقتصادى؟ هذا هو التحـدى الكبيـر                

  !.الذى تسعى إليه الشعوب فى مصر وإيران وفلسطين
   15/8/2011، المصريون، القاهرة

  
   عند الفلسطينيينوالكيانيةراق الهوية افت .64

  ماجد كيالي
لم تكن الهوية والكيانية عند الفلسطينيين متالزمتين، أو متطابقتين، بل إن االفتراق بينهما هـو الثابـت،                 

  .الذي يشكّل احد أهم عوامل األزمة الهوياتية والكيانية المقيمة عندهم
اتهم الوطنية في كيان سياسي متعين في إقليم محدد، أسـوة           معلوم أن الفلسطينيين لم يحقّقوا هويتهم أو ذ       

بالسوريين واللبنانيين واألردنيين والعراقيين مثالً، ألسباب تتعلّق بقيام إسـرائيل فـي معظـم أرضـهم                
كما تمثلت بحكومة   (، وممانعة النظام الرسمي العربي محاولتَهم إقامة كيان مستقل لهم           )1948(التاريخية  

  ).»عموم فلسطين«
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على ذلك، فإن أزمة الهوية والكيانية الفلسطينيتين نشأت بسبب طابع إسرائيل، التي تأسـست باعتبارهـا                
وإزاحتهم من المكان والزمان،    ) الشعب األصلي (دولة يهودية، وعلى أساس االستيطان ونفي الفلسطينيين        

  .أي من الجغرافيا ومن التاريخ، والحلول مكانهم
ة فقط، كما ذكرنا، إذ ثمة جانب آخر لها يتمثّل في أن أطراف النظام الرسـمي                لكن هذا جانب من الحكاي    

العربي، التي لم تستطع شيئاً إزاء التحدي الذي فرضته إسرائيل عليها في المنطقة، لجأت إلى كـبح، أو                  
  .والكيانية الفلسطينيتين، فضالً عن التالعب بهما في بعض األحيان» الوطنية«تقييد 

ا تقدم، يمكن القول إن أزمة الهوية والكيانية عند الفلسطينيين لم تنشأ بمعزل عـن التـأزم                 وإضافة إلى م  
الهوياتي والكياني الذي تُكابده مجتمعات المنطقة ودولها أيضاً، رغم حصول هذه على استقاللها، خالفـاً               

  .للفلسطينيين الذين حرموا من ذلك
متعين في بلدان المنطقة، لم يحْل دون التنازع بين الهويات          وفي الواقع، فإن االستقالل في دولة في إقليم         

، وال بين تلك وبين مسارات تشكّل الهويات        )المذهبية والطائفية واإلثنية والعشائرية   (أو العصبيات األولية    
الوطنية الجامعة، لسبب واضح، وهو أن الكيانات السياسية في هذه البلدان لم تتشكّل، أو لم تنضج علـى                  

  . دولة بمعنى الكلمة، أي دولة مؤسسات وقانون ومواطنينشكل
وقد شهدنا أن هذه الكيانات السياسية لم تشتغل بالشكل المناسب من أجل تحقيق االندماجات الوطنية، ومن                
أجل خلق المجال الوطني العام، كما ولم ترسخ ذاتها باعتبارها كياناً سياسياً جامعاً علـى شـكل دولـة                   

. »الرعيـة «ما اشتغلت على ترسيخ وضعها باعتبارها سلطة أكثر ودولة أقـل، مقابـل              مواطنين، بقدر   
، فثمة منازعات فيها بـين      »قديمة«وحتى بالنسبة إلسرائيل، التي تتكشّف عن كونها دولة شرق أوسطية           

أو كونهـا   ) لكل اليهود (الهويتين الشرقية والغربية، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين كونها دولة يهودية           
  .67 أو في 48، وبين حدودها في )لليهود فيها(دولة إسرائيلية 

المعنى من ذلك، أن حال الفلسطينيين الذين تفرق شملهم وحرموا كياناً خاصاً بهم، ليس أكثر بؤساً بكثير                 
  .من حال أشقائهم من المواطنين في البلدان العربية األخرى، في مجالي الهوية والكيانية

 48 باتت ثمة خشيةٌ من تحول الفلسطينيين إلى فلسطينيين كثيري العدد، على طريقة فلسطينيي               منذ زمن، 
والفلسطينيين الالجئين، وثمة بين هؤالء وضع خاص       ) في الضفة والقطاع  (وفلسطينيي األراضي المحتلة    

  .لالجئين في األردن الذين باتوا مواطنين
انت بمثابة كيان سياسي معنوي للفلسطينيين في كافة أماكن         األنكى أنه مع تهميش منظمة التحرير، التي ك       

، ومع اختزال مشروعهم الوطني بمشروع جغرافـي،        )وهذا لم يشمل الفلسطينيين في إسرائيل     (تواجدهم  
من دون صلة بمضامين هذا المشروع من النواحي السياسية والثقافية، ومن دون صلة بأي رؤية مستقبلية          

  .ة، بات لكل تجمع فلسطيني رؤيته، أو أجندته الخاصةللتطورات في هذه المنطق
 نحو الكفاح ضد العنصرية ومن أجل حقهم في المساواة في إسـرائيل             48 ذهب فلسطينيو    -مثالً-وهكذا  

وفي التعبير عن ذاتهم وعن هويتهم، كجماعة قومية في دولة مواطنين، إلى جانب دفـاعهم عـن حـق                   
ثل، فإن الفلسطينيين في الضفة والقطاع المحتلين، بذلوا الكثير مـن           وبالم. شعبهم في الحرية واالستقالل   

في دولـة   » الحرية واالستقالل «التضحيات من أجل دحر االحتالل من أرضهم ومن أجل نيل حقهم في             



  

  

 
 

  

            37ص                                     2237:                العدد15/8/2011 اإلثنين :التاريخ

ـ 1965(أما الفلسطينيون الالجئون، الذين تحملوا عبء النهوض الفلسطيني         . مستقلة ، والـذين   )1982ـ
ة متعددة ومتباينة، والذين باتوا يشعرون بالتهميش جراء تغييب منظمة التحرير،           يخضعون لسلطات عربي  

وجراء تقديم هدف إقامة الدولة المستقلة على حقهم في العودة، فباتوا يشعرون أنهم باتوا علـى هـامش                  
  .المشروع الوطني، السيما أنه ليس ثمة صلة أو توسطات أو إطارات تربطهم بالسلطة

وبين ) من الناحية النظرية  (عضلة هنا، إذ ليس ثمة تطابق بين الكالم المرسل عن الشعب            على ذلك، ثمة م   
حدود المشروع الوطني المطروح الذي يختزل هذا الشعب، في الممارسة السياسية، بالـضفة والقطـاع               

  .المحتلين
طينيين في إقامـة    اآلن، ومن دون التقليل من أهمية الجهود الرامية النتزاع االعتراف الدولي بحق الفلس            

، باعتبار ذلك تحجيماً إلسـرائيل، مـن النـاحيتين          )1967(دولة لهم، ولو في الضفة والقطاع المحتلين        
الجغرافية والسياسية، وباعتباره خطوة باتجاه انتزاع باقي الحقوق، إال أنه ينبغي أيضاً مالحظة التداعيات              

  .نية للفلسطينيينالتي يمكن أن تنجم عن ذلك على مفهومي الهوية والكيا
ومثالً، سيطرح هذا االعتراف التساؤالت حول مفهوم المواطنة أو معاييرها في هذه الدولة، فماذا بالنسبة               
لمواطني الضفة والقطاع المقيمين في الخارج منذ زمن؟ وماذا بالنسبة للفلسطينيين الالجئين في سـورية               

جئين في األردن من مواطني المملكة؟ ومـاذا        ولبنان ومصر والعراق؟ وماذا بخصوص الفلسطينيين الال      
  بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل؟

بمعنى آخر، وبفرض أن هذه الدولة ستمنح الالجئين في لبنان وسورية ومصر والعراق جنسيتها وجواز               
سفرها، فماذا بالنسبة لحقوقهم المستلبة كالجئين، وماذا بالنسبة لحقهم في العودة؟ ثـم مـاذا بخـصوص                 

فلسطينيين من حملَة الجنسية األردنية؟ وماذا بشأن الفلسطينيين في إسرائيل؟ فهل سيكفّ هـؤالء بعـد                ال
إقامة الدولة عن كونهم فلسطينيين؟ وإذا لم يكن األمر كذلك، فمـا هـو المـشروع الـوطني بالنـسبة                    

  .للفلسطينيين حقا؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي االشتغال لإلجابة عنه
  14/8/2011 ،48موقع عرب

  
   تغيير أولويات النظاميريدوناالسرائيليون  .65

  عصام نعمان
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 وحـال               ". العرب
مـع ذلـك، سـيكون لحملـة        . وف اقتصادية واجتماعية مضنية يمر بها الكيان الـصهيوني        فرضته ظر 

تأثير وتداعيات على األوضاع العربية المجاورة وال سـيما علـى           " إسرائيل"االحتجاجات االجتماعية في    
فحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مدعوة من طرف جمهور الطبقة الوسـطى            . الوضع الفلسطيني 

إلى إعادة النظر بأولوياتها على نحوٍ يؤدي إلى إيالء مطلب العدالة االجتماعية مرتبة متقدمةً              " اإلسرائيلية"
استجابة هذا المطلب ستكون، بالضرورة، على حـساب االعتمـادات المخصـصة            . في المرحلة الراهنة  
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ظم وزرائـه علـى اسـتعداد       للدفاع ودعم المستوطنات في ميزانية الدولة، وهو أمر ال يبدو نتنياهو ومع           
  .للقبول به

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

أن تظاهرة تل أبيب وحدها التي اشـترك        " أكدت   سيما كدمون ) 7/8/2011" (يديعوت أحرنوت "صحيفة  
وهـذه  . كلـه " إسرائيل" شخص كانت أكبر تظاهرة نزع ثقة عن الحكومة في تاريخ            250000فيها نحو   

  ".الحقيقة وحدها يجب أن تقض مضجع رئيس الحكومة
دعا البروفسور  . نتنياهو التقط الرسالة وسارع إلى محاولة احتواء كرة ثلج الحملة االحتجاجية المتعاظمة           

مانويل تراختنبرغ إلى تأليف وترؤس فريق عمل مهمته صوغ توصيات محددة تتعلق بحـل مـشكالت                
ويـشغل حاليـاً    " مجلس االقتصاد القومي  "تراختنبرغ الذي كان رئيسا ل    . الطبقة الوسطى وأهمها السكن   

ر، قبول المهمة لعدم ثقته     منصب رئيس لجنة الميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي، رفض بادىء األم          
بأن نتنياهو مستعد لتعديل أولوياته، إالّ أنه وافق أخيراً على تولي المهمة بعدما أكد له رئـيس الحكومـة                   
استعداده لتغيير سلّم األولويات بغية تخفيف وطأة العبء االقتصادي عن كاهل الجمهور، شـريطة أن ال                

  .ام لميزانية الدولةتتسبب توصيات فريق الخبراء بخرق اإلطار الع
قيادة حملة االحتجاج على أزمة السكن أكدت أن فريق خبراء تراختنبرغ لن يـوفر الحلـول المطلوبـة                  
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 أسابيع من أجل خفض              "يقول  . ويذهب إلى أبعد  
 وحدة سكنية جديدة، وإنما تعبيراً عن عدم الرضى         1000الضرائب غير المباشرة وال حتى من أجل بناء         

واتهم كالينبرغ الحكومة بأنها لم تفعل شيئاً من أجل         ".  في الوقت الحالي   "إسرائيل"عن سلم أولويات دولة     
توزيع العبء االقتصادي بصورة متساوية على الجميع ، ولذا لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون الشعار                 

  ".الشعب يريد عدالة اجتماعية"المركزي للحملة االحتجاجية 
لحكومة أنه ال توجد ميزانية كافية للتجاوب مع مطالب حملـة           وإذ يدعي المسؤولون في وزارة المالية وا      

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     )المحتلة(ة التي تُصرف على المستوطنات في المناطق        مخصصات الدعم الكبير  
  ".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  . نه بل يعتبرون خطوته مجرد مناورة لتنفيس الحملة       قادة حملة االحتجاج االجتماعية ال يصدقو     

الليبرالية المستقلة ذهبت إلى أبعد من ذلك باتهامها نتنيـاهو ووزيـر خارجيتـه              ) 9/8/2011" (هآرتس"
افيغدور ليبرمان بإثارة مخاوف الناس من تداعيات اعتراف الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة بالدولـة                 
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بغية تحويل االهتمام عن النضال الجاري لتغيير سلّم األولويـات          "ل الشهر المقبل    الفلسطينية المستقلة خال  
  ".االجتماعي االقتصادي

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

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

  ).9/8/2011" معاريف"صحيفة (كريهة وتتسبب بحاالت غثيان وقيء 
التفسير القائل إن اإلعالن عن التدابير االستثنائية      " يقبض"كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لم       

المراد اتخاذها لمواجهة التداعيات الناشئة عن القرار األممي المرتقب باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة             
يستغرب كيف يمكن تـصوير مبـادرة   "ال إنه هو لتحويل االهتمام عن الحملة االحتجاجية االجتماعية، فق       

سياسية مشروعة للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية بأنها محاولة لسفك الدماء، كما يـدعي               
  ".اإلسرائيليين"ليبرمان وغيره من الوزراء 

تقـب،  من تداعيات القرار األممي المر    " اإلسرائيلي"أياً ما كان الغرض من وراء حملة تخويف الجمهور          
فقد أضحى من الثابت أن موقف نتنياهو وفريقه الحاكم من مسألتي الحملة االحتجاجية االجتماعية والقرار               

ال تغيير في هاتين األولـويتين، أي ال أمـل          : األممي المؤيد القامة دولة فلسطينية باق على ما هو عليه         
توسيع االسـتيطان، وال هـوادة فـي        باستجابة مطلب العدالة االجتماعية على حساب اعتمادات الدفاع و        

  .مواجهة كفاح الفلسطينيين إلزالة االحتالل والتوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة
  .الصهاينة.. الصراع المتفاقم، على ما يبدو، هو طابع المرحلة عند العرب والعجم و
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