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18 تهجير دفعة جديدة من اليهود إلى فلسطين.32
   

    األرض، الشعب:
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23  وزير الخارجية األردنية يرعى حفل إفطار رمضاني لدائرة الشؤون الفلسطينية.41
23 مليون دينار موجودات البنوك األردنية في فلسطين42.3832

  
  لبنان:
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24  دولة فلسطين يمكن طلب تخفيض عدد الرعايا الفلسطينيين إعالننوفل ضو: بعد .45

  
   عربي، إسالمي:

24  تضغط على دول العالم لعدم محاكمة قتلة المبحوح"إسرائيل"ضاحي خلفان: .46
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27 قطر تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع بيئية في قطاع غزة.54
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  دولي:
27   سرائيليةتنتقد خطط التوسع االستيطاني اإل اللجنة الرباعية الدولية.56
28  قبل وصولهم ألفغانستان"إسرائيل"جنود مارينز يتدربون في:القناة اإلسرائيلية العاشرة.57

   
  مختارات:

28 فيات األطفال في معسكر لالجئين في إثيوبيااالمم المتحدة: معدل "مفزع" لو .58
   

  :تقارير
28 "التحفظات": دعم أردني للفلسطينيين رغم/ سبتمبراستحقاق الدولة الفلسطينية في أيلول.59

   
    حوارات ومقاالت:

31  صالح النعامي...ت، وتداعيات: جذور، ودالال"إسرائيل""ثورة الخيام" في .60
35  نهلة الشهال...أوسلو بوسائل أخرى؟:/ سبتمبراستحقاق أيلول.61
37 جاكسون ديهل...هل تؤدي مناورة عباس النتفاضة ثالثة؟.62
39 سمير جبور...ةسفاح النرويج والعالقة الصهيوني.63

   
 43 :كاريكاتير

***  
  

  عباس: نحن بحماية لبنان ولسنا بحاجة للسالح.. حصولنا على الحقوق المدنية ال يعني التوطين .1
بيروت للقاء كبار المسؤولين في  إلى أمس،عصر  ،وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: بيروت

دمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب البالد وفي مق
  .ميقاتي

  التوطين والسالح
: قال عباس خالل مأدبة إفطار أقامها الرئيس اللبناني على شرف عباس والوفد المرافق له، مساء الثالثاءو 
قانون اللبناني، وحصولهم على الحقوق وجود الالجئين الفلسطينيين في لبنان وجود مؤقت ويخضع لل إن

المدنية للعيش بكرامة في لبنان ال يعني مطلقا التوطين، ونرفض مبدأ التوطين رفضا قاطعا، ونطالب 
بضمان حق العودة كاملة لكل فلسطيني، وال يخطر بالبال أننا نفكر بالتوطين ألننا نعرف تماما ماذا تعني 

  ."هذه الكلمة
ضيوف مؤقتون خاضعون للقانون والسيادة اللبنانية وعلى رأس ذلك المخيمات الفلسطينيون "وأضاف: 

الفلسطينية، ونحن نؤمن أنه ال يوجد سالح فلسطيني لحماية الفلسطينيين وٕانما نحن بحماية لبنان، ونحن 
سيادته  لسنا بحاجة للسالح هنا وال نريده، ألننا نؤمن أن لبنان أرض واحدة، وسيادة واحدة، ودولة واحدة، له

  ."وسلطته على كل أراضي لبنان
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وشدد على أن لبنان وشعبه كان وما زال، رغم كل ما يواجهه من تحديات، البلد الشقيق الذي قدم تضحيات 
مئات األلوف من أبناء شعبنا في لجوئهم المؤقت  48غالية من دماء أبنائه وشعبه، واستضاف منذ نكبة 

  حتى اليوم، وحتى العودة إلى وطنهم.
  استحقاق أيلول

وحول استحقاق أيلول، جدد عباس التأكيد على الذهاب لألمم المتحدة الشهر المقبل، لنيل االعتراف 
إن "وقال:  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967بفلسطين كدولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 

  ."ستتولى قريبا رئاسة مجلس األمن هذا التوجه يأتي في توقيت هام وبدعم عربي كامل، خاصة أن لبنان
نحن دعاة سالم نسعى لنيل حريتنا واستقاللنا وسيادتنا على أرضنا مثل باقي دول العالم، وما "وأضاف: 

نقوم به ليس إجراء أحاديا وال يتناقض مع مبدأ المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، ولكن ال بد أن 
ستيطان اإلسرائيلي بشكل كامل سواء في الضفة الغربية، وفي نشير إلى أن المفاوضات تتطلب وقف اال

  ."القدس الشرقية
  المصالحة الوطنية

إن الجهود ستبقى مستمرة من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة "وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال عباس 
لكننا مصممون  الوطنية الذي تم التوقيع عليه خالل شهر أيار الماضي، وٕان كانت تعثرت بعض الشيء،

على الوصول لنتيجة إيجابية تامة لتوحيد الشعب الفلسطيني واألرض الفلسطينية لنذهب للعالم أقوياء 
  ."موحدين من كل الجوانب

 16/8/2011وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية (وفا)، 
  

  عباس يفتتح اليوم سفارة دولة فلسطين في لبنان .2
لسطيني محمود عباس اليوم سفارة دولة فلسطين بدال من ممثلية منظمة من المنتظر أن يفتتح الرئيس الف

، مع العلم انه، منذ ذلك الحين، يستمر الحديث 2006التحرير الفلسطينية التي كانت قد افتتحت في العام 
فلسطيني بعيدا عن الواقع، وذلك نتيجة الخالف على طبيعة الوفد الفلسطيني للقاء  –عن حوار لبناني 

  مة اللبنانية، بين فصائل المنظمة والتحالف الفلسطيني غير المنضوي في المنظمة. الحكو 
  17/8/2011السفير، بيروت، 

  
  اإلنسانيةبارتكاب جريمة ضد .. ويتهم سوريا الالذقيةب على مخيم الرملعبد ربه يدين االعتداء  .3

، أعربت أمس، عن "إدانتها منظمة التحرير الفلسطينيةأن  رام اهللامن  17/8/2011الغد، عمان، نشرت 
  الشديدة" القتحام القوات السورية مخيم الرمل وقصفه وتهجير عدد من سكانه.

وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات لإلذاعة 
األمن السورية ضد مخيم الرمل  الفلسطينية، أمس: نندد بشدة بعمليات إطالق النار المكثفة التي نفذتها قوات

: الفلسطينيون فوأضا الفلسطيني القريب من مدينة الالذقية والتي أدت إلى وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
في هذا المخيم يتعرضون لعملية تهجير وحشية ينفذها النظام السوري والذي فقد مقومات الرؤية الصحيحة 

  هجير وقصف ألبناء شعبه".والذي يمارس أقصى عمليات قتل وقمع وت
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. "عملية تهجير وحشية"بأنه أن عبد ربه وصف القصف  من رام اهللا 17/8/2011الحياة، لندن، وجاء في 
: إن النظام السوري يعمل على قصف المخيم بهدف تهجير الناس للبحث عن المنتفضين "الحياة"وقال لـ

  المتواجدين في أحياء الفقر المحاذية للمخيم.
  

  غير مبرر الفلسطيني في الالذقية : اعتداء القوات السورية على مخيم الرملالزعنون .4
غير المبرر للقوات السورية على  االعتداءدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون " :عمان

مخيم الرمل الفلسطيني في الالذقية"، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى ونزوح آالف الالجئين 
في تصريح أصدره أمس "الهيئات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان  وطالب الفلسطينيين من المخيم.

  وبرلمانات العالم ومجالسها الشورية بذل قصارى جهودها لوقف هذا االعتداء غير المبرر".
  17/8/2011الغد، عمان، 

  
  توتر األوضاع بشكل متعمد ومخطط له اإلسرائيلية: الغارات غزةحكومة  .5

، في بيان لها، تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أنها "بذلت فيحكومة غزة قالت وزارة الخارجية والتخطيط: زةغ
جهوًدا ملموسة من خالل التوافق الوطني في الحفاظ على الهدوء واالستقرار في قطاع غزة، غير أن غارات 

أنها غير معنية بحالة  ،تأكيد وبكل ،قوات االحتالل المستمرة على القطاع والتي تستهدف المدنيين تظهر
  االستقرار والهدوء وتعمل على توتير وتصعيد األوضاع  بشكل متعمد ومخطط له".

 16/8/2011قدس برس، 
  

  المصري: التصعيد على غزة لن يحقق أهدافه مشير  .6
ومة في قال الناطق باسم كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية مشير المصري في بياٍن إن: "حكمة المقا: غزة

 إدارة الميدان ال تعني الخنوع أو التراجع وأن االحتالل بجرائمه يزيد فاتورة الرد لدى المقاومة الفلسطينية".
أن التصعيد اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة والذي أوقع شهيًدا وٕاصابات في صفوف المواطنين لن وأكد 

  ُيحقق أهدافه بإجبار المقاومة على االستسالم.
  16/8/2011لصحافة الفلسطينية (صفا)، وكالة ا

  
  عشراوي: األمم المتحدة هي العنوان الصحيح لطرح قضية الدولة الفلسطينية .7

إن األمم المتحدة هي العنوان "قالت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :رام اهللا
وانين الدولية باعتبارها هيئة متعددة األطراف الصحيح الذي يلجأ له الشعب الفلسطيني، والمكّلفة بتطبيق الق

عشراوي مع  جاء ذلك خالل لقاء د. . وحصول الفلسطينيين على حقوقهم."لطرح قضية الدولة الفلسطينية
روبرت سيري ممثل األمين العام لألمم المتحدة في مقر منظمة التحرير، أمس، حيث تم نقاش الخطط 

  فلسطين في األمم المتحدة في أيلول المقبل.الفلسطينية للحصول على عضوية دولة 
  17/8/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  
  



  
  
 
 

  

            7ص                                     2239العدد:                17/8/2011 األربعاء التاريخ:

  أبو العردات: اعتراف لبنان بالدولة الفلسطينية لن يؤثر على حق العودة .8
شدد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات على أهمية : بوال أسطيح -  بيروت

تصادف مرحلة حرجة ودقيقة تمر فيها المنطقة والقضية الفلسطينية خاصة على "را إلى أنها هذه الزيارة، مشي
أبواب استحقاق الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية والسعي لحشد الدعم والتأييد 

  . "الدولي لتمرير الطلب الفلسطيني
كون لبنان رئيسا لمجلس األمن سيسهل األمور "ردات أن ، اعتبر أبو الع"الشرق األوسط" وفي اتصال مع

الزيارة تصب في خانة تنسيق المواقف بين "، وأضاف "خاصة أنه يدعم القضية الفلسطينية حتى النهاية
اعتراف لبنان بالدولة الفلسطينية ال "، مشددا على أن "البلدين وتعزيز العالقات بما يخدم مصالح الدولتين

ا وواجباتها تجاه الالجئين كما ال يؤثر ال من قريب أو من بعيد على تمسك الالجئين بحق يلغي دور األونرو 
  ."العودة إلى أرضهم

  17/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  أغسطس قبل حلول عيد الفطرآب/ هنية: رواتب  .9
الحكومة، ن توفير الرواتب مسئولية أ" رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية في تصريٍح صحفي: أكد

وهو ما قامت وتقوم به"، مشيًرا إلى أنه ال مشكلة بخصوص صرف رواتب الشهر الجاري التي سيتم صرفها 
  . الفطر قبيل حلول عيد

  16/8/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

    إدانة حقوقية لفرض إجراءات على سفر الجمعيات األهلية من غزة  .10
نسان َفْرَض وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة أدان م المركز الفلسطيني لحقوق اإل :ب أ ف

صدمته واستنكاره "إجراءات على سفر العاملين في المنظمات غير الحكومية في القطاع. وعبر عن 
الشديدين من اإلعالن الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بخصوص سفر المشاركين عبر برامج ومشاريع 

  .     "للضفة الغربية أو دول أخرىالجمعيات األهلية والمؤسسات 
  17/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  حماس في القاهرة إلنجاز صفقة األسرى منمشعل على رأس وفد  .11

برئاسة » حماس«وصل إلى القاهرة أمس وفد رفيع من حركة المقاومة اإلسالمية : جيهان الحسيني –القاهرة 
لمكتب موسى أبو مرزوق وأعضاء فيه منهم محمد رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل يضم نائب رئيس ا

نصر ونزار عوض اهللا وسامي خاطر، ومن المفترض أن يجتمع وفد الحركة اليوم مع رئيس االستخبارات 
  المصرية اللواء مراد موافي. 

في غضون ذلك، رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن تتصدر صفقة تبادل األسرى المحادثات مع الوزير 
ت المصادر إلى أنه رغم أن هناك قرارات داخلية من المكتب السياسي بضرورة إنجاز صفقة موافي، ولفت

التبادل من أجل إطالق سراح أكبر عدد ممكن من المعتقلين الفلسطينيين إال أن المكتب السياسي للحركة 
توافقًا  كلف الجناح العسكري بالتفاوض مع اإلسرائيليين من خالل الوساطة المصرية، موضحة أن هناك

بضرورة استجابة اإلسرائيليين  –في اشارة إلى الجانبين السياسي والعسكري معًا  –ككل » حماس«داخل 



  
  
 
 

  

            8ص                                     2239العدد:                17/8/2011 األربعاء التاريخ:

لمتطلبات الصفقة وعلى رأسها إطالق سراح أكبر عدد ممكن من أسماء المعتقلين أصحاب المحكوميات 
  العالية. 

وهو يتلخص في أن إطالق سراح  متمسكة بموقفها ولم ولن تغيره،» حماس«وشددت المصادر على أن 
معنية تمامًا بإنجاز الصفقة، شرط » حماس«شاليت لن يتحقق من دون االستجابة لمطالب الحركة، كما أن 

  أن تكون وطنية ومشرفة.
أمس عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن االتصاالت » يديعوت أحرونوت«من جهتها نقلت صحيفة 

وتتم بوساطة ألمانية في القاهرة احرزت » حماس«أخيرًا بين إسرائيل وحركة غير المباشرة التي استؤنفت 
  فعًال تقدمًا ايجابيًا. 

  17/8/2011الحياة، لندن، 
 

  تؤيد أي جهد يحقق االعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية حماسالرشق يؤكد أن  .12
اسي لحركة "حماس" عضو المكتب السي، عن دمشق من 16/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  ذكر

مع أي جهد أو حراك سياسي ودبلوماسي يهدف إلى حشد التأييد  حركة حماسعزت الرشق، أّكد أّن 
  واالعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية في التحرر وتقرير المصير وٕاقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

)، "إننا مع أي جهد وتحرك 8- 16الثالثاء ( وقال الرشق في تصريح خاص لـ "المركز الفلسطيني لإلعالم"،
في أي ساحة ومنبر دولي يؤّدي إلى إدانة ومحاصرة العدو الصهيوني الرافض لحقوقنا الوطنية"، مشّدًدا 
على ضرورة أن يكون هذا التحرك "جزًءا من استراتيجية وطنية متفق عليها تضمن الحقوق الفلسطينية وعدم 

  التفريط فيها".
، قال الرشق "نحن في حماس وفي سياق 67يقه على إقامة دولة فلسطينية على حدود وفي معرض تعل

، 67التوافق والعمل المشترك مع القوى والفصائل الفلسطينية، أّيدنا إقامة دولة فلسطينية على كامل حدود 
هيوني بأي مع التأكيد على عودة جميع الالجئين، وتفكيك وٕازالة المستوطنات، دون االعتراف بالكيان الص

شكل من األشكال"، الفًتا إلى أّن هذه الرؤية وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي توافقت عليها القوى 
  والفصائل الفلسطينية.

وأّكد القيادي الفلسطيني أّن حركته تعتبر المقاومة بكل أشكالها وتعزيز عوامل الصمود هي الطريق النتزاع 
امة الدولة الفلسطينية، وأضاف "نعتمد على المقاومة والصمود، وال نعول الحقوق وتحرير األرض المحتلة وٕاق

    وال نراهن على األمم المتحدة ومجلس األمن لنيل حقوقنا".
من القاهرة أن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  16/8/2011قدس برس، وأضافت 

أن زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة تأتي بدعوة "حماس" عزت الرشق أكد في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" 
من القيادة المصرية للقاء عدد من المسؤولين المصريين، لبحث عدد من الملفات المتصلة بتطورات القضية 
الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية وغيرها من الملفات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية باإلضافة إلى 

  رية.العالقات الفلسطينية ـ المص
وعما إذا كان لهذه الزيارة أي عالقة بملف صفقة األسرى ذات الصلة باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي 
األسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، قال الرشق: "زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة غير مرتبطة 

  بملف تبادل األسرى".
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  يشهد "ليونًة"من صفقة شاليط  "إسرائيل"حمدان: موقف أسامة  .13
أكد أسامة حمدان مسؤول العالقات الدولية في حركة "حماس"، أن الموقف اإلسرائيلي : علي البطة- غزة

المتشدد من صفقة تبادل األسرى يشهد "ليونًة" واضحة أمام ثبات "حماس" على مواقفها ومطالبها النجاز 
  الصفقة. 

األلماني يحاول أن يصل الى نتيجة، فيما الجانب  وقال حمدان في حديث عبر الهاتف لـ"فلسطين": الوسيط
انجاز" لكنه يشير الى أنه ال يوجد جديد حتى اآلن يمكننا من القول بأن تحقيق المصري يبدي حرصًا كبيرًا ل
  األمور تقترب من االتفاق". 

ًا في الشروط وتابع مسؤول العالقات الدولية في "حماس"، يمكننا القول إن هناك تراجعًا إسرائيليًا واضح
المتشددة إلنجاز صفقة تبادل األسرى، مقابل ثبات موقف المقاومة الفلسطينية، وخصوصًا "حماس" على 

  موقفها ومطالبها. 
وعزا حمدان تعثر مفاوضات صفقة التبادل الى سببين يرتبطان باالحتالل، أولهما نشوء شعور إسرائيلي 

الجندي "شاليط"، وعدم نجاح االحتالل االسرائيلي في بحالة من الضغط الداخلي، نتيجة استمرار أسر 
الضغط على المقاومة الفلسطينية، و"حماس" تحديدًا، لإلفراج عن الجندي األسير. ويتمثل السبب الثاني في 
مفاجأة الجانب اإلسرائيلي بأنه أمام طرف فلسطيني ثابت على مواقفه ويتمسك بحقوقه العادلة ومطالبه في 

عتقلين الفلسطينيين، بخالف ما عهده االحتالل من طرف فلسطيني يتنازل عن الحقوق اإلفراج عن الم
  الفلسطينية في مفاوضات عقيمة منذ سنوات طويلة. 

وأضاف حمدان "لو أن األمر بيد "حماس" ألنجزت الصفقة من جولة واحدة "ألننا نريد أن يعود األسرى 
ألول مرة سيفرج عن أسرى نفذوا عمليات داخل دولة الذين نطالب بهم الى وضعهم الطبيعي؛ ويتابع: "

  االحتالل، وكذلك الكثيرين من المحكومين بالمؤبدات، فضًال عن اإلفراج عن القيادات األسيرة". 
وأثنى على تفهم وصبر الحركة األسيرة لطول مفاوضات صفقة تبادل األسرى، اإلخوة في الحركة األسيرة 

  ة الحركة"، وموقف اإلخوة في الحركة األسيرة ، كان "داعمًا للمفاوض". يتابعون جهد المفاوضات مع قياد
  16/8/2011فلسطين اون الين، 

 
  الفلسطينية تستعد لمرحلة ما بعد سقوط نظام األسد لفصائلا ":القدس العربي" .14

ام تستعد غالبية التنظيمات الفلسطينية حتى التي ال تتمتع بعالقات طيبة مع النظ: أشرف الهور - غزة
السوري لمرحلة ما بعد سقوط نظام الحكم هناك بقيادة بشار األسد، وقال مسؤول في أحد التنظيمات 
المعروفة ويتواجد لتنظيمه مكاتب في سورية لـ'القدس العربي' ان الفصائل توافقت مجددًا على عدم التدخل 

  حياد.تحت أي ظرف من الظروف في الشأن السوري، وأنها قررت البقاء على موقف ال
وبحسب المعلومات فإن القرار الفلسطيني باتخاذ موقف 'الحياد التام'، خاصة من قبل التنظيمات الفلسطينية 
المعروفة في سورية، اتخذ في أعقاب احتدام األوضاع على األرض، والتي تجلت في اليومين اللذين سبقا 

ن قبل الجيش السوري ما أوقع شهر رمضان وحتى األوقات الحالية، والتي شهدت قصف عنيف للمدن م
  مئات القتلى.

ورغم تمتع الفصائل الفلسطينية المقيمة في سورية بعالقات طيبة طوال الفترة الماضية مع نظام بشار األسد، 
غير أنها ترى ان الوقوف إلى جانب هذا النظام في ظل ثورة الشعب ستخسرها الكثير، إذ تعمل هذه 
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ا الجيدة مع النظام السوري ليست مرتبطة فقط باألسد، وٕانما بأي قيادة الفصائل على التأكيد أن عالقته
  جديدة يريدها الشعب.

وبدا هذا الحياد واضحًا داخل الشارع الفلسطيني، إذ لم تخرج أي مسيرة مساندة للثورة في سورية، غير 
رام اهللا قبل أيام، تظاهرة واحدة خرجت بعد وقت طويل من اندالع الثورة وسقوط مئات الشهداء في مدينة 

ولم يسجل قبل هذه التظاهرة المنددة بنظام األسد أو بعدها خروج مسيرات مشابهة سواء في مناطق الضفة 
الغربية أو قطاع غزة، على خالف المرات السابقة التي كانت تخرج فيها المسيرات دعمًا للثورات في تونس 

  ومصر.
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكبر الفصائل  وفي هذا السياق قال الدكتور موسى أبو مرزوق

الفلسطينية المتواجدة في سورية خالل تصريحات تلفزيونية أدلى بها من القاهرة األسبوع الماضي أن تنظيمه 
  يقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الشعب والنظام في سورية.

ية أنها تقف جانب الشقيقة سورية 'قيادة وشعًبا'، وكانت حركة حماس أعلنت في بداية أحداث الثورة السور 
الفتة إلى أن سورية بقيادتها وشعبها 'وقفت مع مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحتضنت 
قوى المقاومة الفلسطينية وصمدت أمام كل الضغوط من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة والمقاومة في 

   جري في الشأن الداخلي 'يخص اإلخوة في سورية'.واعتبرت حماس ما ي المنطقة'.
وفي ظل التوقعات بأن تشهد سورية تغييرات جذرية في نظام الحكم إذا ما سقط األسد، حاولت 'القدس 
العربي' معرفة وجهة الفصائل الفلسطينية في مرحلة ما بعد السقوط، فقال أحد المسؤولين في تنظيم 

أن السقوط ال يعني مغادرة دمشق وبحث الفصائل خاصة الرئيسية  فلسطيني يساري وفضل عدم ذكر اسمه
  منها عن عاصمة أخرى لفتح مكاتب جديدة.

  لكنه أشار إلى أن السقوط يعني في المقابل أن النظام الجديد سيقول للفصائل 'لن يكون لكم ما كان سابقا'.
ة الشعبية أحد الفصائل التي لها وفي هذا الشأن يقول جميل المجدالوي عضو المجلس التشريعي عن الجبه

تواجد في سورية، أن وجود الفصائل هناك 'ليس مرتبطا بهذا الرئيس أو ذاك'، على اعتبار أن القضية 
الفلسطينية متواجدة في وجدان الشعب السوري، الفتًا إلى أن التواجد الفلسطيني هناك مستمد من وجود 

  نصف مليون الجئ مقيمين في مخيماتها.
لمجدالوي خالل حديثه لـ'القدس العربي' عن وجوب تبني 'خيار الشعب السوري'، في سعيه وعبر ا

  لإلصالحات الديمقراطية، مع ضرورة وقف 'حمام الدم'، وتحييد المخيمات الفلسطينية أي صراع.
ويدور حديث معمق داخل الفصائل الفلسطينية عن األوضاع الفلسطينية بشكل عام، وأوضاعها التنظيمية 

شكل خاص بعد سقوط نظام األسد، وأصبح العديد من المسؤولين يتحدثون في اجتماعات داخلية عن ب
  مرحلة ما بعد مغادرة األسد.

وتحدث بصراحة عن األمر أحد قادة التنظيمات خالل لقاء جمعة بعدد من أنصار فصيله بعد عودته مؤخرًا 
  حكم الحالي.من دمشق، إذ ابلغهم أن األوضاع هناك تسير عكس نظام ال

ونقل أشخاص حضروا اللقاء عن الرجل الذي يتقلد منصبا رفيعا في تنظيمه توقعه بسقوط بشار، ونجاح 
الثورة في مدة قد ال تطول كثيرًا، وتطرق خالل الحديث عن تداعيات السقوط على الفصائل، وبحسب 

د قوي خارج سورية خاصة في توقعاته فقد قلل من أهمية تأثيره على الفصائل الكبرى، والتي لها تواج
  المناطق الفلسطينية وعدد من العواصم العربية.
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وفي السياق يرى مسؤولون في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس رغم عدم إعالنهم عن موقف 
الحياد تجاه ما يجري في سورية رغم العداء القديم بين التنظيم والنظام السوري، أن سقوط هذا النظام 

فف عن الحركة عبئا كبيرا، يتمثل في الدعم السياسي الذي تتلقاه حركة حماس من النظام، وكذلك دعم سيخ
  النظام للفصائل المنشقة عن المنظمة.

 17/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تسعى لدفع المنطقة لدوامة عنف لتبرير موقفها الرافض للتسوية "إسرائيل"فتح:  .15
التصعيد الحربي لجيش االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، بمثابة حلقة في  أكدت حركة فتح أن: رام اهللا

  جريمة الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في بيان صحفي صادر عن الحركة تلقت "صفا" نسخة عنه  

ف لتبرر موقفها الرافض لعملية اليوم الثالثاء: "إسرائيل تسعى لدفع المنطقة إلى دوامة جديدة من العن
  السالم".

وشدد أبو عيطة على أن جرائم االحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، إنما هي تعبير حقيقي عن 
  تطرف الحكومة اإلسرائيلية ومحاولة منها للخروج من مأزقها السياسي واالجتماعي.

د، وعما ستؤول إليه األوضاع األمنية في وحمل الحكومة اإلسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا التصعي
وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي بالتدخل السريع لكبح تطرف ومخططات حكومة نتنياهو،  المنطقة.

  وإلبعاد المنطقة عن العودة إلى مربع العنف.
يام دولته وأكد أن الشعب الفلسطيني صامد ويمتلك اإلرادة والقدرة الكافية على مواجهة التحديات على درب ق

  المستقلة وعاصمتها القدس.
  16/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

  
  لفتح ال تملك صالحيات اطالق سراح المعتقلين السياسيين  المركزيةامين مقبول: اللجنة  .16

علمت 'القدس العربي' بأن االجهزة االمنية الفلسطينية ترفض اطالق سراح بعض : وليد عوض -رام اهللا 
اكد و ي حماس لديها تنفيذا التفاق وفدي فتح وحماس على ذلك االمر في اجتماعهما االخير بالقاهرة معتقل

امين مقبول عضو وفد فتح للحوار مع حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة الثالثاء بأن حركته 'ال تملك صالحية 
  اطالق سراح المعتقلين' السياسيين لدى االجهزة االمنية الفلسطينية.

قبول قائال لـ'القدس العربي' 'فتح تطالب السلطة باطالق سراح المعتقلين وليست هي صاحبة واضاف م
القرار في هذا الموضوع وانما القرار لالخ الرئيس، وبالتالي فتح  تتابع من خالل السلطة هذا الموضوع'، 

  طر المرتقب.مضيفا 'ما زلنا نأمل ان يتحقق هذا االمر قبل العيد ان شاء اهللا' اشارة لعيد الف
وشدد مقبول على ان دور حركة فتح في اطالق سراح المعتقلين السياسيين هو مطالبة السلطة باطالق 

  سراحهم، وقال 'السلطة هي المسؤولة عن هذه المسائل، وبالتالي حركة فتح تطلب من السلطة'.
ل لجان المصالحة وكشف مقبول عن تأجيل حماس االجتماعين اللذين كانا مقررين هذه االيام لتفعي

إلى ما  2007، و2006المجتمعية المتعلقة بقتلى أحداث االنقسام التي اندلعت بين فتح وحماس في عامي 
ومن ناحية اخرى كشف مقبول عن رفض حركة فتح لمطلب حماس بتأجيل  بعد عيد الفطر المبارك.

  الضفة الغربية.االنتخابات المحلية المقررة في شهر تشرين االول (اكتوبر) المقبل في 
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وقال مقبول إن فتح رفضت طلبا من حركة حماس خالل لقاء القاهرة األخير بينهما من أجل تأجيل إجراء 
  االنتخابات المحلية.

وذكر مقبول أن حركته عرضت على حماس المشاركة في االنتخابات المحلية والشروع فورا بإعادة تشكيل 
وأكد أن  راف عليها لكنها طلبت التأجيل األمر الذي رفضته فتح.لجنة االنتخابات المركزية المكلفة باإلش

  حركته تتمسك بإجراء االنتخابات المحلية في موعدها وتعارض أي تأجيل لها.
  17/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
  االستقرار الفلسطيني يحمي أمن لبنان :"التحالف"و "المنظمة"تنشر مذكرة  السفير .17

، مــذكرة الــى رئيســي »تحــالف القــوى الفلســطينية فــي لبنــان«و» ريــر الفلســطينيةمنظمــة التح«وجهــت فصــائل 
المجلــــس النيــــابي نبيــــه بــــري والحكومــــة نجيــــب ميقــــاتي وعــــدد مــــن الــــوزراء فــــي الحكومــــة، ضــــمنتها مطالــــب 
الفلســطينيين فــي لبنــان ورؤيتهــا للعالقــة االخويــة بــين الشــعبين الفلســطيني واللبنــاني. واكــدت المــذكرة علــى ان 

ستقرار االجتماعي للفلسطينيين يؤدي إلـى االسـتقرار األمنـي وأن أمـن المخيمـات واسـتقرارها مـن أمـن لبنـان اال
  واستقراره.

  وجاء في المذكرة:
تأكيــدا علــى دعــم القضــية الفلســطينية بكــل مكوناتهــا باعتبارهــا القضــية المركزيــة لألمــة العربيــة واالســالمية «

علـى  1948ينيين إلى ديـارهم وممتلكـاتهم التـي أخرجـوا منهـا عـام وخصوصا دعم حق عودة الالجئين الفلسط
أيــدي العــدو الصــهيوني، ودعمــا لصــمود أهلنــا فــي لبنــان وفــي ســياق تعزيــز العالقــات األخويــة بــين الشــعبين 
اللبناني والفلسـطيني، فإننـا نتقـدم بهـذه المـذكرة نأمـل البنـاء علـى بدايـة الحـراك االيجـابي مـع التعـاطي الرسـمي 

اعتبرناه في حينه خطوة  2010موم الفلسطينيين في لبنان والذي أثمر قانونا جديدا للعمل في شهر آب مع ه
  إيجابية في االتجاه الصحيح لكنها غير كافية وعليه فإننا نسجل التالي:

  ـ حق العمل وحق التملك:1
ل اجازة العمـل.. فهـي عـدا عـن لقد أبقى القانون الجديد على الحالة التمييزية تجاه العامل الفلسطيني من خال

شروطها القانونية المعقدة جدا فإنها لم تقدم أية مكتسبات جديدة للعمال ناهيـك عـن ان القـانون الجديـد يشـجع 
أرباب العمل على التهرب من التصريح عن العمال الفلسـطينيين بمـا يمكـنهم مـن التنصـل مـن أيـة مسـؤوليات 

عـم صــمود شـعبنا الفلسـطيني فـي لبنـان وتخفيـف معانـاتهم عبـر اقــرار ماديـة تجـاههم. لـذلك فإننـا نتطلـع إلـى د
الحقوق اإلنسانية واالجتماعية وخصوصا حق العمل باستثناء القطاع العام. واالستفادة مـن جميـع المكتسـبات 
التــــي يحصــــل عليهــــا العامــــل اللبنــــاني، أي تقــــديمات صــــندوق الضــــمان االجتمــــاعي فــــي المجــــالين الصــــحي 

العلـم ان العامـل الفلسـطيني غيـر مسـتثنى مـن إلزاميـة تسـديد اشـتراكاته السـنوية، كمـا نهيـب واالجتماعي، مـع 
بالحكومة اللبنانية الجديدة أن تولي حق التملك وحق التوريث حسب المحاكم الشرعية اللبنانية اهتمامـا خاصـًا 

  واستثنائيًا.
  ـ الغاء مبدأ المعاملة بالمثل:2

ة واالجتماعيــة والمدنيـــة يكمــن فـــي اســتثناء الفلســـطينيين مــن مبـــدأ المعاملـــة ان االفــراج عـــن الحقــوق اإلنســـاني
بالمثل النتفاء موجباته الموضوعية بسبب عدم وجود دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة، وعليـه ومـن منطلـق 

ســائر األخــوة القوميــة، نــدعو إلــى إعفــاء الفلســطينيين مــن تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل علــيهم وذلــك بالنســبة ل
  القوانين ذات الصلة بهذا المبدأ.
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  ـ حماية الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع المخيمات:3
إننا ندعو الحكومة اللبنانية الجديدة إلى دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وخصوصا حق العـودة ورفـض 

تـي تـرزح تحـت وطـأة مجموعـة مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل.. ورفع الغبن القائم عن المخيمات ال
  من األزمات االقتصادية واالجتماعية واألمنية وهذا يتطلب:

  أ ـ االعتراف باللجان الشعبية واألمنية المرتبطة بها في المخيمات.
  ب ـ دفع مستوى التنسيق بين اللجان الشعبية والبلديات المحيطة بالمخيمات.

  ت ـ إدخال مواد البناء إلى المخيمات.
  اء حالة الحصار العسكري حول المخيمات كافة في لبنان.ث ـ إنه

  ج ـ االسراع في محاكمة الموقوفين الفلسطينيين وٕاغالق ملف مذكرات التوقيف.
  ح ـ البحث عن الحلول المناسبة لمشكلة التزايد السكاني في المخيمات التي باتت تضيق بساكنيها.

الالجئين ومعالجة مشكلة فاقدي األوراق الثبوتية إلغـالق خ ـ تسهيل معامالت الفلسطينيين في مديرية شؤون 
  هذا الملف المأساوي نهائيًا.

  ـ الحريات السياسية والنقابية واالعالمية:4
نتطلـــع إليـــالء االهتمـــام بنضـــال شـــعبنا فـــي لبنـــان فـــي الميـــادين السياســـية واالعالميـــة والنقابيـــة والجماهيريـــة 

نقابيــــة واألهليــــة مــــن أجــــل تحشــــيد الطاقــــات الفلســــطينية لخدمــــة والســــماح بتأســــيس الجمعيــــات والمؤسســــات ال
جماهيرنــا علــى طريــق انجــاز حقوقنـــا الوطنيــة، وفــي المقدمــة منهــا حـــق العــودة إلــى أرضــنا وممتلكاتنــا التـــي 

  .1948أخرجنا منها العام 
  ـ مخيم نهر البارد:5

انه اليه من خالل تـوفير األرضـية ينتظر الشعب الفلسطيني منكم استكمال إعمار مخيم نهر البارد وعودة سك
  الالزمة لذلك النهاء مأساة أربعين ألف الجئ.

ختاما، فإن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يتطلعون إلى عالقة فلسطينية ـ لبنانية وطيدة قائمة على االحتـرام 
للتعــــاطي العــــادل  المتبــــادل للحقــــوق والواجبــــات، وانطالقــــا مــــن هــــذا، فإننــــا نجــــدد الــــدعوة للحكومــــة اللبنانيــــة

والموضــوعي مــع حقــوقهم اإلنســانية واالجتماعيــة ويحــدوهم االمــل بمعالجــة كــل الملفــات العالقــة التــي تتعلــق 
بشــــؤونهم.. فاالســــتقرار االجتمــــاعي للفلســــطينيين يــــؤدي حتمــــا إلــــى االســــتقرار األمنــــي مــــع التأكيــــد أن أمــــن 

  .»المخيمات الفلسطينية واستقرارها من أمن لبنان واستقراره
 17/8/2011السفير، بيروت، 

  
  حرمة المخيمات الفلسطينية في سوريا أمر مرفوض بكل المقاييس انتهاكتوفيق الطيراوي:  .18

قــــال عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة 'فــــتح'، اللــــواء توفيــــق الطيــــراوي 'إن انتهــــاك حرمــــة المخيمــــات  :رام اهللا
 بكـل المقـاييس األخالقيـة والقوميـة والسياســية'. الفلسـطينية فـي سـوريا واسـتباحة دم أبنـاء شـعبنا، أمـر مرفـوض

ودعا الطيراوي، في بيان صحافي، إلى وقف التعديات على أرواح وأمالك ومقدرات أهلنا وشـعبنا فـي سـوريا، 
كما دعـا المؤسسـات الحقوقيـة واإلنسـانية وعلـى نحـو خـاص 'األونـروا' إلـى توثيـق هـذه التعـديات والعمـل علـى 

ـــا إ ـــداخلي إنهائهـــا فـــورا، الفت ـــدخلوا فـــي الوضـــع ال ـــم يت لـــى أن المهجـــرين والالجئـــين الفلســـطينيين فـــي ســـوريا ل
  السوري.

  16/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
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  وقطاع غزة في عمليتي إطالق نار ودهس من قبل االحتالل المحتلةشهيدان بالقدس  .19

والقدس المحتلة، في عمليتي إطالق نار ودهس، من مساء الثالثاء في قطاع غزة  استشهد مواطنان، :غزة
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن مواطنا استشهد برصاص قوات االحتالل  قبل االحتالل اإلسرائيلي.

اإلسرائيلي، مساء اليوم، شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة. وأضافت أن المواطن، الذي لم تعرف هويته 
قصى في دير البلح المجاورة، بعد أن أصيب بعدة أعيرة نارية أطلقها عليه بعد، نقل إلى مستشفى شهداء األ

  جنود االحتالل المتمركزون في األبراج العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي شرق القرية.
عاما) من سكان قرية صور  38وفي القدس المحتلة، استشهد، الليلة، المواطن المقدسي أمين طالب الدبش (

وأفاد شهود عيان بأن  شرق القدس، بعد دهسه من قبل جيب عسكري تابع لشرطة االحتالل. باهر جنوب
عملية دهس الدبش كانت مقصودة، وأنها جرت بالقرب من مستوطنة 'هار حوماة' المقامة على أراضي جبل 

وذكر  عمد.أبو غنيم جنوب القدس المحتلة، مضيفين أنه لم يكن هناك أية مبرر لعملية الدهس سوى القتل ال
  الشهود أن أجواء من التوتر والغضب تسود، في هذه األثناء، قرية صور باهر .

  16/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
   

  وحماس في مصر حول تبادل األسرى "إسرائيل"بين  محادثاتباراك يؤكد وجود  .20
تــي تحــدثت أخيــرًا عــن يــو بــي آي: أكــد وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي إيهــود بــاراك، صــحة األنبــاء ال -تــل أبيــب 

  وحركة حماس بشأن صفقة تبادل األسرى. "إسرائيل"محادثات تجري في مصر بين مندوبين عن 
وقــال بــاراك إلذاعــة (راديــو بــال توقــف) اإلســرائيلية الثالثــاء، إنــه 'توجــد نــواة مــن الحقــائق فــي الشــائعات حــول 

  سير في قطاع غزة جلعاد شاليط'.المحادثات الجارية بشأن التبادل واستعادة إسرائيل جنديها األ
  17/8/2011، القدس العربي، لندن

 
  لقاءاته السرية مع عباس نفيبيريز يرفض تأكيد أو  .21

رفض الـرئيس اإلسـرائيلي شـمعون بيريـز تأكيـد أو نفـي التقـارير التـي تحـدثت عـن : عبدالقادر فارس - رام اهللا
ي الفتـرة األخيـرة، معتبـرا إسـقاط النظـام اإليرانـي لقاءات سرية عقدها مـع الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس، فـ

عامـا  88هو خيار هام. وقـال بيريـز فـي مقابلـة أجرتهـا معـه إذاعـة الجـيش اإلسـرائيلي أمـس، بمناسـبة بلوغـه 
اللقـــاءات التـــي عقـــدت مـــع عبـــاس خـــالل األشـــهر األخيـــرة والتـــي تـــم الكشـــف عنهـــا فـــي » ال أؤكـــد وال أنفـــي«

رفض بيريز التطرق إلى تقارير تحدثت عن أن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين األسبوعين األخيرين. كذلك 
نتنيــاهو منعــه مــن عقــد االجتمــاع األخيــر مــع عبــاس، والــذي كــان يعتــزم فيــه اســتعراض خــرائط أمــام نظيــره 

  الفلسطيني والتباحث في ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية لدى قيامها. 
 17/8/2011، عكاظ، جدة

  
 

  النظام اإليراني إسقاطبيريز يريد  .22
شــيمون بيريــز إن إســقاط النظــام اإليرانــي هــو خيــار مهــم، رافضــًا ” اإلســرائيلي“قــال الــرئيس : (يــو .بــي .آي)

تأكيد أو نفي التقارير التي تحدثت عـن لقـاءات سـرية عقـدها مـع الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي الفتـرة 
إننـي “عامـًا  88، أمس، بمناسبة بلوغه ”اإلسرائيلي“ابلة أجرتها معه إذاعة الجيش األخيرة. وقال بيريز في مق
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”. أعتقــد أن خيــار إســقاط النظــام فــي إيــران هــو خيــار مهــم وثمــة أهميــة لتشــديد العقوبــات االقتصــادية أيضــاً 
  ”.كان هناك طغاة سخروا من العالم وفي النهاية سخر منهم العالم كله“وأضاف أنه 

  17/8/2011، ارقةالخليج، الش
 

  من غير مدعويين!! إفطار.. في القاهرة اإلسرائيليالسفير  .23
أقــام الســفير اإلســرائيلي فــي القــاهرة إســحاق ليفــانون مأدبــة إفطــار يــوم االثنــين الماضــي : عمــاد فــواز -القــاهرة

دا لـم يلـب بمقر سكنه بضـاحية المعـادي، دعـا إليهـا عـددا كبيـرا مـن السياسـيين والمثقفـين المصـريين، لكـن أحـ
دعوته لينتهي األمر بالسفير إلى الجلوس على المأدبـة هـو وزوجتـه والملحـق الثقـافي ومـدير العالقـات العامـة 

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقيم فيها ليفانون مأدبة إفطـار رمضـانية منـذ  وثالثة من موظفي السفارة فقط.
  تين.في المر  دعوته أحد لكن لم يلب، توليه مهام منصبه

 17/8/2011، الجريدة، الكويت
 

  بسبب االحتجاجات االجتماعيةيقطع اجازته الصيفية  الكنيست اإلسرائيلي .24
، إجازاتهم البرلمانية الصـيفية للمشـاركة فـي 2011-8-16قطع نواب الكنيست اإلسرائيلي، الثالثاء  :الفرنسية

ة التـي بـدأت فـي (إسـرائيل) منـذ منتصـف جلسة اسـتثنائية لمناقشـة حركـة االحتجـاج االجتمـاعي غيـر المسـبوق
  يوليو.  تموز/

نائبا طالبوا بهـذه الجلسـة االسـتثنائية  25وأعلن المتحدث باسم الكنيست يوتام ياكير لوكالة "فرانس برس" إن "
التــــي ســــتتركز علــــى التســــاؤالت التــــي أثارتهــــا االحتجاجــــات ضــــد غــــالء المعيشــــة فــــي (إســــرائيل)". وبحســــب 

  من اإلسرائيليين يدعمون هذه االحتجاجات.  % 80ن استطالعات الرأي فا
وقالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما (يمين الوسط) في افتتاح الجلسة إن "الشارع كشف 

  المشاكل ويتوجب علينا العمل من أجل مستقبل أطفالنا". 
ة اجتماعيـة فـي (إسـرائيل). التغييـر وأضافت "يجب اقتطاع ميزانيات من أجل هذا الغرض ألنه ال يوجـد عدالـ

  الجوهري في األولويات االقتصادية واالجتماعية أمر ال غنى عنه". 
 17/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  / سبتمبرنتنياهو باإلفراج عن أسرى فلسطينيين قبيل أيلول يوصيالشاباك : "يديعوت" .25

حـــتالل والشـــاباك أوصـــيا حكومـــة بنيـــامين ذكـــرت صـــحيفة "يـــديعوت أحرنـــوت" أن جـــيش اال: القـــدس المحتلـــة
نتنيــاهو بــاإلفراج عــن أســرى فلســطينيين وفــتح حــواجز عســكرية فــي الضــفة المحتلــة وٕاعــادة جثــامين الشــهداء 

ســبتمبر بــاألمم / للســلطة كمبــادرة حســن نيــة لمنــع وقــوع تصــعيد يــوم االعتــراف بالدولــة الفلســطينية فــي أيلــول
  المتحدة.

ة التــي عرضــها جــيش االحــتالل علــى المســتوى السياســي فــي حكومــة نتنيــاهو وحســب الصــحيفة، فــإن التوصــي
وذكــرت مصــادر عســكرية بــأن  هــدفها عــدم التصــعيد مــع الكيــان اإلســرائيلي فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة.
  الخطة يمكن تنفيذها علي مراحل تدريجيا وفقا لتقييمات الوضع على األرض.

زيـــز مكانـــة الكيـــان فـــي الكتـــل االســـتيطانية ومحاربـــة مجموعـــات باك الحكومـــة بتعاكمـــا أوصـــى الجـــيش والشـــ
  المستوطنين المتطرفة التي تخطط للقيام بعمليات مقاومة ضد الفلسطينيين.
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مــن حركــة فــتح مــن غــزة والضــفة وزيــادة  ىوفــي إطــار توصــية الجــيش، حســب يــديعوت، يــتّم اإلفــراج عــن أســر 
  ن في مجالي البناء والزراعة.عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الكيا

 17/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
 

   "لفيتان" و"تمار" دوالر عائداتها من حقلي غاز مليار 55تقّدر بـ "إسرائيل" .26
للمــرة األولـــى منـــذ إنهـــاء الدراســـات حـــول مقـــدار اســتفادة الحكومـــة اإلســـرائيلية مـــن اكتشـــاف الغـــاز فـــي حقلـــي 

مليــار شــيكل  192البحــر المتوســط تــم اإلعــالن عــن تقــديرات لمــداخيل الدولــة بقيمــة  فــي» لفيتــان«و» تمــار«
  مليار دوالر). 55(أكثر من 

االقتصادية اإلسرائيلية فإن استخراج الغاز والنفط من الحقلـين سـوف يـدخل لخزينـة » عساكيم«وبحسب مجلة 
. ويـأتي هـذا التقـدير 2043ين حتى العام مليار شيكل ضمن فترة الحياة المتوقعة للحقل 192,5الدولة العبرية 

بعــد حســاب نتــائج لجنــة شيشنســكي التــي قــررت أن حصــة الدولــة مــن أربــاح اســتخراج الــنفط والغــاز ســتبلغ مــا 
مليــار شــيكل فيمــا ســيوفر  80,5للدولــة مبلــغ » تمــار«فــي المئــة. ومــن المتوقــع أن يــوفر حقــل  62و 52بــين 

فـي المئـة وال يشـمل  11,25ل الضـريبة علـى سـعر الغـاز بنسـبة مليار شيكل. وهـو مـا يشـم 112حقل لفيتان 
  الضرائب على مداخيل الشركات المنتجة وأرباحها.

وكانــت الشــركات المنتجــة قــد اختلفــت مــع الحكومــة حــول حصــتها مــن أربــاح الغــاز وقــدرت أن الحقــول تمــنح 
مـن حقـل %  13ونسـبة » تمـار«مليار شيكل على أسـاس نسـبة عشـرة فـي المئـة مـن حقـل  17الحكومة فقط 

رغـم  2018في العـام » تمار«ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اإلسرائيلية في تسلم ضرائب من حقل ». لفيتان«
فـإن العائـدات للدولـة اإلسـرائيلية سـتتحقق فـي » لفيتـان«. أمـا فـي 2013أنه سيبدأ انتاج الغاز فعليا في العـام 

  نتاج في الغاز بعد خمس سنوات.إذا بدأ اال 2022العقد المقبل، أي في العام 
  17/8/2011، السفير، بيروت

  
  تستنجد بالقبة الحديدية اإلسرائيليقيادات جنوب الكيان  .27

طالب عدد من رؤساء المجالس المحلية في البلدات اليهودية بمنطقة جنوب األراضي المحتلـة عـام : أم الفحم
نظومـة القبـة الحديـدة الدفاعيـة فـي منطقـتهم، فـي الثالثاء حكومة االحتالل اإلسـرائيلي بإعـادة نصـب م 1948

  أعقاب تعرض مدينة بئر السبع المحتلة لقصف بصاروخي غراد الليلة الماضية.
وبحسب القناة العاشرة اإلسرائيلية "اجتمع عدد من رؤساء المجـالس المحليـة وقيـادات منطقـة الجنـوب، والـذين 

  قوع الكارثة".شددوا على أهمية إعادة المنظومة الدفاعية قبل و 
وقال رئيس بلدية بئر السبع روبيك دنيلوفيتش: إن "على حكومة إسرائيل أن تنصب القبة فـي منطقـة الجنـوب 
فوًرا فبالرغم مـن أن السـكان معتـادين علـى مثـل هـذه األجـواء، وقـد تلقـوا تـدريبات وقائيـة كافيـة، إال أن هـذا ال 

  لمواجهتها".يعني ان نسكت على سقوط الصواريخ وأن نعد العدة 
وأضــاف "أهــم األســباب التــي تجعلنــا نعــاني وتكــاد تفقــدنا الســيطرة هــو أن ال ســيطرة علــى أي طــرف فــي غــزة، 

  كل فصيل هناك لديه صواريخه ولديه حرية في العمل والتحرك".
 17/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

 
  ينة إيالتتعبران قناة السويس إلى مد إسرائيليتان تانبارجتان حربي .28
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أشرف الهور: ذكرت تقارير إسرائيلية يوم أمس أن بارجتين حـربيتين تتبعـان سـالح البحريـة عبرتـا أول  - غزة
  أمس قناة السويس من البحر األبيض المتوسط، في طريقهما إلى مدينة إيالت.

مـن إسـرائيل، عبرتـا ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر في هيئة قناة السويس قولهـا ان بـارجتين حـربيتين 
وأوضـــحت أن قنـــاة الســـويس اتخـــذت  القنـــاة (االثنـــين) فـــي طريقهمـــا إلـــى مدينـــة إيـــالت علـــى البحـــر األحمـــر.

  .'إجراءات مشددة' خالل عبور البارجتين
ومـؤخرًا سـمح المجلــس العسـكري الحــاكم فـي مصــر بعبـور قطعتــين بحـريتين إيــرانيتين مـن البحــر األحمـر إلــى 

  واحتجت وقتها إسرائيل، حيث اعتبرت دخول القطعتين لمياه المتوسط استفزازا لها.، طالبحر األبيض المتوس
 17/8/2011، القدس العربي، لندن

 
  فيس بوك" لتجنيد عمالءالاالنترنت الصطياد المقاومين و" تستخدممخابرات االحتالل  .29

وخـــدع للحصـــول علـــى  الكثيـــر مـــن الجهـــد فـــي صـــناعة حيـــل” اإلســـرائيلية“تبـــذل أجهـــزة االســـتخبارات : غـــزة
معلومــات عــن المقاومــة وكوادرهــا، وتقــوم بإعــداد الخطــط الالزمــة لتجنيــد عمــالء قــادرين علــى تنفيــذ مهمــات 

  محددة، سواء داخل فلسطين أو في الدول العربية.
علـى االنترنـت تبـين أن شـابًا فلسـطينيًا  "نحـو وعـي أمنـي"ففي إحدى الملفات التي اطلع عليها موقـع المجـد.. 

بإنشـاء منتـدى إلكترونـي علـى االنترنـت متعـدد المحـاور يضـم محـورًا عـن المقاومـة ” الشـاباك“د وكلف مـن ُجنّ 
  مع إسقاط حلقة مهمة في عملية التصنيع. ،يتناول فيه موضوعات عن األسلحة وأنواعها وطرق التصنيع

كـل موضـوع  وبحكم خبرة صـاحب المنتـدى فـي مجـاالت الحاسـوب، ُكلـف بوضـع ملفـات تجسـس (بـاتش) فـي
ذي صــــله بالمقاومــــة، وحــــين يقــــوم زوار أو  قــــراء المواضــــيع أو أصــــحاب االهتمــــام بالضــــغط عليهــــا يصــــبح 

واســـتطاع الشـــاباك مـــن خـــالل هـــذه العمليـــة اختـــراق حواســـيب عـــدد مـــن كـــوادر المقاومـــة،  حاســـوبهم مخترقـــًا.
االختـراق لمخـابرات والحصول على معلومـات عـن شخصـياتهم، ومكنتـه مـن الوصـول إلـيهم. وسـمحت عمليـة 

  العدو باغتيال عدد من المقاومين.
تحـت ” فيس بوك“صفحة خاصة به على موقع ” الموساد“في السياق ذاته، أنشأ جهاز المخابرات الصهيوني 

باللغـة العربيـة، بهـدف اجتـذاب عمـالء جـدد يعملـون معـه ” قسم تجنيد العمالء -”اإلسرائيلي“الموساد “مسمى 
بهــذه الصــفحة اختــراق التجمعــات العربيــة مــن ” الموســاد“يــة واالســتخبارية القــذرة. ويحــاول لتنفيــذ المهــام األمن

خالل إيجاد سبيل لبعض ضعاف النفوس لالتصال به والتواصل، عارضًا تقديم خدمات مالية وٕاغراءات لمـن 
  يعمل معه.

 17/8/2011، الخليج، الشارقة
  
  
  

  بشأن تقليصات في ميزانية األمناألمن والمالية  وزارتيخالفات بين "إسرائيل":  .30
يــوم أمــس الثالثــاء، إلــى خالفــات بــين وزارة الماليــة  ،قالــت تقــارير إســرائيلية إن االحتجاجــات االجتماعيــة أدت

  وبين األجهزة األمنية حول إجراء تقليصات في ميزانية األمن من أجل االستجابة الجزئية لمطالب المحتجين.
راشـق بـالتهم بـين وزارتـي األمـن والماليـة، رغـم أنـه لـيس مـن الواضـح مـا إذا وجاء أنه الخالفات تطـورت إلـى ت

  كان سيتم إجراء تقليص ملموس في ميزانية األمن.
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مليـار شـيكل  2وكانت قـد أشـارت وسـائل إعـالم فـي األيـام األخيـرة إلـى نيـة وزارة الماليـة إجـراء تقلـيص بقيمـة 
فـي الجـيش. وردا علـى ذلـك أصـدرت وزارة األمـن بيانـا  من ميزانية األمن، إضافة إلى ضرورة فصل نظاميين

  جاء فيه أن أداء مسؤولي وزارة المالية يؤكد أنهم غير ملمين باالقتصاد والمجتمع واألمن. 
وبحسب بيان وزارة األمن فإن نسبة ميزانية األمن إلـى ميزانيـة الدولـة تعتبـر األقـل فـي تاريخهـا. وقـال مصـدر 

  دف بذلك إلى تخفيف الضغط الشعبي على المالية بسبب سياستها الخاطئة.أمني إن وزارة المالية ته
في المقابل ردت المالية بالقول إن وزارة األمن تحـاول تجنـب إجـراء فحـص معمـق بشـأن إجـراء تقليصـات فـي 

  الميزانية في إطار عمل لجنة طراختنبرغ. 
ات الجـيش، وخاصـة فـي أعقـاب الحـرب وبحسب هيئة أركان الجيش ووزير األمن فإنـه ال يمكـن المـس بتـدريب

، والتــي تبــين فيهــا المســتوى المهنــي المتــدني لــبعض القــوات، 2006العدوانيــة األخيــرة علــى لبنــان فــي صــيف 
سـنوات، بـين انتفاضـة القـدس واألقصـى  6وخاصة االحتياط، حيث أن تـدريبات االحتيـاط كانـت متوقفـة لمـدة 

  وبين الحرب على لبنان.
% كرواتــب، فــي 45مليـار شــيكل، يــدفع  4.2أن ميزانيــة القـوات البريــة تصــل اليــوم إلــى ولفتـت الصــحيفة إلــى 

  مليار شيكل سنويا. 1.2حين أن ميزانية تدريب القوات البرية تصل اليوم إلى 
   17/8/2011، 48موقع عرب

 
  الكيان ال تستثني حتى تأمين السيارات عنصريةاالسرائيلية: القناة الثانية  .31

، الليلـــة قبـــل الماضـــية، عـــن تعامـــل ”اإلســـرائيلي“شـــف تحقيـــق بثتـــه القنـــاة الثانيـــة للتلفزيـــون ك: (يـــو .بـــي .آي)
للتـــأمين، التـــي تنفـــذ خـــدمات تـــأمين لصـــالح ” ميـــزراح“عنصـــري صـــهيوني ضـــد العـــرب يتمثـــل بـــرفض وكالـــة 

لـذي يسـتخدمه وهـو التعبيـر ا” أبناء العـم“، منح خدماتها لمن تسميهم "بريد إسرائيل"الشركة الحكومية المسماة 
  موظفو الوكالة لوصف العرب.

ودلـــت اتصـــاالت هاتفيـــة أجراهـــا محققـــون صـــحفيون بالقنـــاة، وطلبـــوا الحصـــول علـــى عـــروض لتكلفـــة تـــأمين 
عنــدما يتعرفــون علــى أن المتصــل هــو يهــودي، مقابــل ” ميــزراح“ســيارات، علــى الفــرق بتعامــل مــوظفي وكالــة 
  المتصل هو عربي. اإلجابات التي يعطونها عندما يتعرفون إلى أن

  17/8/2011، الخليج، الشارقة
 

  إلى فلسطين اليهودتهجير دفعة جديدة من  .32
اإلسرائيلي ُقرب تل أبيب وسط فلسطين المحتلة أمس، دفعـة جديـدة ” بن جوريون“وصلت إلى مطار : رام اهللا

فيهــا. وتضــم الدفعــة مــن المهجــرين اليهــود لتــوطينهم علــى األراضــي الفلســطينية، بغيــة تغييــر الواقــع الســكاني 
شــاب جــاؤوا  100يهوديــًا مهــاجرًا مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة وكنــدا، بيــنهم أكثــر مــن  360الجديــدة نحــو 

  فقط لغايات تأدية الخدمة العسكرية واالنخراط في صفوف جيش االحتالل اإلسرائيلي. 
ــري ن الجــدد، الــذين يشــكلون حاليــًا وكــان الجــيش اإلســرائيلي قــد أعلــن إطــالق مشــروع خــاص الســتيعاب المهجَّ

  % من قواته، بهدف إعدادهم لالنضمام إلى المؤسسة العسكرية. 20نسبة 
  17/8/2011، االتحاد، ابوظبي

  
      تتهم مدير مكتب الجزيرة في أفغانستان باالنتماء لحركة حماس  "إسرائيل" .33
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أفغانستان سامر عالوي سبعة أيام قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمديد اعتقال مدير مكتب الجزيرة في 
قال المحامي سليم واكيم إن المحكمة لم تقدم و أخرى واتهمته باالنتماء لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس). 

الئحة اتهام ضد عالوي، وٕان األمر تعلق "بشبهات" حول عالقة سامر بعناصر من حركة حماس، وعناصر 
  من "الجهاز العسكري للحركة".

امي واكيم في حديث خاص بالجزيرة نت أن المحكمة والمحقق رفضا اإلفصاح عما إذا كانت هذه وأكد المح
   العالقة قد حدثت في الداخل أم في الخارج.

وأدانت شبكة الجزيرة ومنظمات دولية وعربية اعتقال سامر، واعتبرته عمال تعسفيًا وتعّديًا فاضحًا على حرية 
  المسؤولية عن سالمته ودعتها إلى اإلفراج عنه فورًا.التعبير، وحّملت سلطات االحتالل 

  17/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  سيرا منذ ما قبل اتفاق اوسلوأ 299اعتقال  تواصلفراونة: "إسرائيل"  .34
رام اهللا ـ وليد عوض: قال مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عبد 

) أسيرا منذ ما قبل أوسلو 299أن سلطات االحتالل ال تزال تحتجز في سجونها ومعتقالتها ( الناصر فروانة
  وقيام السلطة وهؤالء ُيطلق عليهم مصطلح 'األسرى القدامى'.

وأوضح فروانة بأن مصطلح 'األسرى القدامى' ُيطلق على من اعتقلوا قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية 
، وال يزالون في األسر، وأن أقل واحد منهم مضى على 1994يار (مايو) عام الفلسطينية في الرابع من آ

عامًا، وهؤالء من مناطق جغرافية مختلفة  33عامًا، فيما أقدمهم مضى على اعتقاله أكثر من  17اعتقاله 
وينتمون لفصائل عديدة، فيما بينهم أسير عربي واحد هو األسير صدقي المقت من هضبة الجوالن السورية 

  عامًا) والذي ُيعتبر عميد األسرى العرب. 26المحتلة والمعتقل منذ (
) 114) أسيرا من الضفة الغربية، و(125) أسيرا من القدس، و(39واشار الى أن من بين األسرى القدامى (

، كما وتضم قائمة األسرى القدامى 1948) أسيرا من المناطق التي أحتلت عام  20أسيرا من قطاع غزة، و(
أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وأن هذا الرقم قابل لالرتفاع خالل األيام القادمة، وأن  )44(

  من بين هؤالء يوجد أربعة أسرى مضى على اعتقالهم ثالثين عامًا وما يزيد.
 26وجدد فروانة مطالبته للفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي غلعاد شليط المحتجز في قطاع غزة منذ 

بضرورة التمسك بالشروط والمعايير الفلسطينية بما يضمن اإلفراج عن كافة  2006ران (يونيو) عام حزي
األسرى القدامى دون استثناء في إطار صفقة التبادل التي تجدد الحديث حولها في األيام األخيرة، ورفض 

  إتمام أي صفقة يمكن أن تستبعدهم أو تستثني بعضهم.
  17/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  : نريد جامعة فلسطينية وتفعيل االتحادات "أبو مازن"لـ "أشد" .35

وجه اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني (أشد) كتابًا مفتوحًا باسم الطالب الفلسطينيين في لبنان الى 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور لبنان، توقف فيه أمام اإلهمال الذي يعانونه من جراء غياب 

  تعّطل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المعنية بمتابعة هموم الشباب والطالب ومشكالتهم.و 
ورّحب االتحاد بخطوة تأسيس المنظمة صندوقًا خاصًا لدعم الطالب الجامعيين الفلسطينيين في لبنان، داعيًا 

من أجل إنشاء جامعة بذل الجهد المشترك مع المفوض العام لوكالة األونروا «الرئيس الفلسطيني إلى 
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فلسطينية في لبنان، وخصوصًا أّن البنية التحتية لهذه الجامعة متوافرة في مركز سبلين التابع للوكالة، وهناك 
وطالب  ».إمكانية لتحويله الى جامعة فلسطينية، بما ينهي أزمة التعليم الجامعي التي تتفاقم عامًا بعد عام

إلجراءات السريعة إلعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ا«االتحاد الرئيس الفلسطيني باتخاذ 
في لبنان، وال سيما تلك المعنية برعاية أوضاع الشباب والطالب، وفي مقدمتها المجلس االعلى للشباب 

  ».واالتحاد العام لطلبة فلسطين المعّطل منذ أكثر من عشرين عاماً 
  17/8/2011، االخبار، بيروت

  
  عاما 20على األسيرة صمود كراجة بالسجن تصدر حكمًا لعسكرية محكمة عوفر ا .36

عاما ) من قرية صفا  23أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما على األسيرة صمود كراجة ( : رام اهللا
قضاء مدنية رام اهللا، بالسجن لمدة عشرين عاما، بعد مضي أكثر من ثالث سنوات على اعتقالها دون 

  ين الدولية.مراعاة لألنظمة والقوان
وقال شقيق األسيرة لنادي األسير إن المحكمة طلبت من األسيرة بأن تعتذر وتطلب الرحمة منها مقابل 
تخفيف الحكم الصادر بحقها إال أن صمود رفضت ذلك واعتبرت المحكمة غير شرعية، مؤكدة بأنها لن 

  تعترف بها.
بحق األسيرة كراجة، عاًدا ذلك استمراًرا  واستنكر نادي األسير الفلسطيني في بيان له الحكم الصادر

لالستهداف اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني عبر المحاكم التعسفية التي تصدر أحكاًما وقرارات تنسجم مع 
  سياسة وتوجهات االحتالل.

  16/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
  

  ين الفلسطينيين في سوريا في لندن: ال يجوز التعرض بأذى لالجئ الفلسطيني مركز العودة .37
يعرب مركز العودة الفلسطيني في لندن عن قلقه الشديد جراء األنباء الواردة عن تعرض مخيم الرمل 
لالجئين الفلسطينيين في سوريا إلطالق نار كثيف جراء األحداث الجارية هنالك. ويطالب المركز بعدم 

  أي أعمال عنف.  التعرض لالجئين الفلسطينيين بأي أذى والنأي بهم عن 
ويطالب مركز العودة الحكومة السورية بضرورة التدخل الفوري لوقف أي أعمال تضر بالالجئين 
الفلسطينيين في المخيم والمقدر عددهم بنحو عشرة آالف الجئ حيث بدأ جزء كبير منهم بالفرار تجاه 

  الحدود التركية.
ة في سوريا وغيرها من البلدان العربية هم ضيوف ال ويشدد مركز العودة علي أن أبناء المخيمات الفلسطيني

أكثر، ويحترمون كرم ضيافة تلك البلدان، وهم ليسوا طرفا في أي صراعات داخلية فيها، وبالتالي فعلي 
المستضيفين لهم حمايتهم وتوفير مستلزماتهم حتى يتم تحقيق حقهم بالعودة إلى ديارهم وبيوتهم التي شردوا 

  منها.
ل مركز العودة يتابع بقلق شديد التقارير الواردة من مخيم الرمل والتي تتحدث عن قصف المخيم هذا وال يزا

بنيران المدفعية والقطع البحرية وسقوط أعداد من الشهداء والجرحى باإلضافة إلى فرار اآلالف من سكان 
ح للمؤسسات الدولية على المخيم إلى الحدود مع تركيا، وهنا يناشد المركز الحكومة السورية بضرورة السما

  رأسها وكالة الغوث بالدخول إلى المخيم لالطالع على ما يجري داخله وتقديم العون لسكانه.
  16/8/2011، مركز العودة الفلسطيني
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  تجعل الحياة غير آدمية فيهاو  بأن أوضاع السجون رهيبة يعترفتقرير إسرائيلي  .38

امة اإلسرائيلية، أمس، بقساوة ظروف العيش في السجون. اعترف تقرير للنيابة الع: نظير مجلي - تل أبيب
وأشار التقرير إلى الكثافة العالية لدرجة االختناق، وٕالى مبان ال تتماشى مع المعايير األساسية، وتقييد 
سجناء بشكل غير منصف، ونقص بالمعدات وفي تقديم العالج والنظافة، إضافة إلى سلسلة نواقص أخرى 

جناء مع ذويهم ومحاميهم، كما تضمن التقرير أيضا شكوى سجين جرى تقييده في ذات صلة بلقاء الس
  ساعة يوميا لمدة خمسة شهور. 24السرير 

 26ونفذ التحقيق أربعة محامين يهود، هم: غاليا ليطني ويشاي شارون وغيل شبيرا ويوآف صفي، وشملت 
مواقع تحت مسؤولية  10حكمة، وموقعا بمسؤولية الم 13موقعا تقع تحت مسؤولية مصلحة السجون، و

الشرطة. ومع أنهم تناولوا أوضاع السجون عامة ولم يركزوا فقط على األسرى الفلسطينيين، فقد خرجوا 
  بنتائج ال تختلف كثيرا عما خرج به أنصار حقوق اإلنسان في إسرائيل أو فلسطين أو العالم.

  ومما جاء في تقريرهم:
تي تعمل على تقديم عالجات رادعة خاصة لمرتكبي المخالفات * هناك نقص شديد في المجموعات ال

الجنسية، إضافة إلى النقص في األطر العالجية والتربوية لألسرى األمنيين، عالوة على النقص الخطير في 
  العاملين االجتماعيين في بعض السجون.

  ل كبيرة جدا.* رغم أن مصلحة السجون تحاول تحسين الوضع في السجون، فإن القصورات ال تزا
* توجد نواقص كثيرة بشأن العالج الطبي، وشكاوى عن فرض عقوبات شديدة وغير متناسبة، مثل العقاب 

  الجماعي، والتقييد بشكل غير منصف.
* نقص في القوى العاملة، وأطر معالجة وٕاصالح السجناء، ومشكالت وقائية خطيرة، وكثافة غير محتملة، 

شديد في الشتاء. كما تذمر السجناء من نوعية الطعام والشراب، ومن  وحر شديد في الصيف مقابل برد
  النقص في المعدات األساسية.

ويشير التقرير إلى سجينة عانت مدة ثالثة أسابيع من أمراض معوية شديدة، ولم تعرض على طبيب، بل 
مشكلة إدارية كبلت في السرير، مما اضطرها لقضاء حاجاتها وهي مقيدة. ويسلط التقرير الضوء على 

خطيرة ومقلقة في سجن الشارون بكل ما يتصل بالعالقة مع السجناء وظروف معيشتهم غير اإلنسانية. وفي 
  الوقت نفسه، ينتقد طاقم السجن الذي لم يتعاون مع معدي التقرير.

، »القفص«وصل إلى معدي التقرير شكاوى من أسرى حول أسلوب عقاب يطلق عليه » هديكل«وفي سجن 
عتاد السجانون على إبقاء السجناء لفترة طويلة في مساحة ال تتجاوز مترين مربعين، وهي معدة أساسا إذ ا

ساعة  24اشتكى أحد السجناء من تقييده بالسرير » هداريم«النتظار لقاء األسرى مع المحامين. وفي سجن 
دة شهر ونصف الشهر يوميا، لمدة خمسة شهور ونصف الشهر. وبحسب السجين فإنه تم تقييده الحقا لم

ساعة يوميا، خالفا لوجهة نظر عناصر مهنية كانت قد أوصت باالستجابة لطلب السجين عدم  13بالسرير 
  تقييده.

  17/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  سنة في سجون االحتالل 20األسرى من غزة بعد قضاء  قدامىاإلفراج عن أحد  .39
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)، عن أحد قدامى األسرى 15/8اء أمس االثنين (أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مس: غزة
  الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام عشرين سنة.

عاًما) من  47وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل أطلقت االثنين سراح األسير أحمد أبو الكأس (
  نة متواصلة.سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام عشرين س

م، بتهمة 1992ويعتبر أبو الكاس أحد "األسرى القدامى"، وكان قد اعتقل في نهاية كانون ثاني (يناير) 
  االنتماء لـ "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ومقاومة االحتالل.
  16/8/2011قدس برس، 

  
  إسرائيل""ل عيون القدس" ُمنع من أج أنافاروق الفيشاوي: " .40

"من مهازل التاريخ أن نصنع مسلسال حول عروبة القدس المحتلة، ثم نجد بعض  :محمد حسن –القاهرة 
األنظمة العربية تحول دون عرضه وتعرقله من أجل إرضاء إسرائيل وأميركا". بهذه الكلمات بدأ الفنان 

اسل الخطيب، في إشارة منه الى نظام فاروق الفيشاوي حديثه عن مسلسل "أنا القدس" للمخرج السوري ب
الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي عطل عرضه لمدة عام، لتعود وتعرضه اليوم فضائيات مصرية عدة 
هي: "الفضائية المصرية"، "نايل دراما"، "الحياة"، "أي آر تي حكايات"، وغيرها. والمسلسل المنتهي تصويره 

الماضي، تقرر تأجيله، وأعلن وقتها أن أسباب التأجيل منذ سنة، وكان يفترض عرضه خالل رمضان 
تسويقية، فيما أكد الفيشاوي لـ"السفير": "لم تكن أسبابا تسويقية بل سياسية، فنظام مبارك أراد مغازلة أميركا 
وٕاسرائيل بمنع األعمال التي ال تروق لهم، فمنع "أنا القدس" بحجة فشل تسويقه، ومنع "عابد كرمان" بحجة 

ئه على معلومات مخابراتية قد تضر بمصالح الدولة العليا. وأضاف: "هناك أنظمة عربية عديدة تجامل احتوا
إسرائيل وأميركا، وهذه األنظمة مصيرها السقوط، كما حدث مع نظامي حسني مبارك وزين العابدين بن 

ووعد  1917العام علي". ويشير الفيشاوي الى أن "المسلسل يرصد خمسين سنة من تاريخ القدس بدءا من 
بلفور، مرورًا باالحتالل اإلنكليزي لفلسطين ثم االحتالل اإلسرائيلي، وانتهاكاته الصارخة والصمت الدولي. 

  "بهزيمة يونيو" في حرب مصر مع الكيان الصهيوني".  1967وتنتهي األحداث في العام 
  17/8/2011، السفير، بيروت

  
  
  
  

  طار رمضاني لدائرة الشؤون الفلسطينيةيرعى حفل إف األردنيةوزير الخارجية  .41
اهللا  عبــد عاهــل األردنأكــد وزيــر الخارجيــة ناصــر جــودة ان السياســة الخارجيــة وبتوجيــه مــن : بتــرا –عمــان 

الثاني مستمرة بمطالبتها المحافل الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصـمتها 
  القدس الشرقية.

الرمضاني السنوي الذي أقامته دائرة الشـؤون الفلسـطينية لرؤسـاء وأعضـاء لجـان خـدمات  اإلفطارل وقال خال
ومـــديري المـــديريات فـــي المخيمـــات بمدينـــة الحســـين للشـــباب مســـاء أمـــس ان االردن مـــع حـــل كافـــة القضـــايا 

كمـــا هـــو  ةأردنيـــالمتعلقـــة بالقضـــية الفلســـطينية بخاصـــة حـــق العـــودة والتعـــويض مشـــيرا الـــى ان ذلـــك مصـــلحة 
  مصلحة فلسطينية ودولية.
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17/8/2011، الدستور، عّمان  
  

  موجودات البنوك األردنية في فلسطين   دينارمليون  3832 .42
أظهــرت البيانــات االحصــائية الصــادرة عــن البنــك المركــزي أن مجمــوع موجــودات : هــال أبــو حجلــة -عمــان 

 3832نهايــة شــهر حزيــران مــن العــام الحــالي البنــوك األردنيــة العاملــة فــي األراضــي الفلســطينية قــد بلــغ حتــى
  مليون دينار.

 134.5مليـون دينـار بالـدينار و 36.2مليـون دينـار، منهـا  170وبلغ مجموع النقد في الصندوق لهـذه البنـوك 
  مليون دينار بالعمالت األجنبية.

مليـون  799.2مليـون دينـار، منهـا  1827لـدى الجهـاز المصـرفي واشارت البيانات الـى ان مجمـوع األرصـدة 
مليـــون دينـــار بـــالعمالت األجنبيـــة. أمـــا التســـهيالت االئتمانيـــة لهـــذه البنـــوك، فقـــد بلـــغ  1028دينـــار بالـــدينار و

مليـون  391ماليين دينـار بالـدوالر و 809مليون دينار بالدينار، و 153مليون دينار، منها  1354مجموعها 
  عمالت األجنبية األخرى.دينار بال

17/8/2011، الدستور، عّمان  
  

  فلسطين للفوز بعضويتها الكاملة في األمم المتحدة سيدعملبنان  :ميشال سليمان .43
شــدد رئــيس الجمهوريــة العمــاد ميشــال ســليمان خــالل الكلمــة التــي ألقاهــا فــي مأدبــة االفطــار التــي اقامهــا علــى 

د المرافـق علـى أهميـة قيـام الدولـة الفلسـطينّية، كتعبيـر عـن حـّق والوفـ الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاسشرف 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم مؤكدا أّن توّلي لبنان رئاسة مجلس األمن الدولي، خـالل شـهر أيلـول المقبـل، 
واســـتمرار عضـــويته غيـــر الدائمـــة فـــي المجلـــس لغايـــة نهايـــة هـــذا العـــام، إضـــافًة لرئاســـة قطـــر للـــدورة المقبلـــة 

ّيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ستشــّكل عناصــر دعــم مهمــة للمســعى الفلســطيني الهــادف، فــي هــذه اللحظــة للجمع
  التاريخّية بالذات، الى اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين، والفوز بعضويتها الكاملة في المنظمة الدولّية.

وكيفّيـة تحسـين صـوغ العالقـات  وٕاذ لفت الـى إيـالء اهتمـام خـاص بموضـوع الالجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان؛
الفلسطينّية وتنظيمها فإنه اعتبـر أن الحـل السياسـي النهـائي والعـادل لقضـية الالجئـين ال يمكـن أن  –اللبنانّية 

يــأتي إال عــن طريــق االعتــراف بحــّق عــودتهم، والحــؤول دون تــوطينهم فــي الــدول العربّيــة المضــيفة، وبخاّصــة 
  ».في لبنان

ن ان البحــث مــا زال قائمــًا حــول ســبل تطبيــق مقــررات مــؤتمر الحــوار الــوطني اللبنــاني وفــي كلمتــه، قــال ســليما
، لجهـة العمـل علـى انهـاء وجـود 2008، وما أّكدت عليه بيانات هيئة الحـوار الـوطني منـذ العـام 2006العام 

لدولــة الســالح الفلســطيني خــارج المخّيمــات، ومعالجــة قضــايا االمــن والســالح فــي داخلهــا، بمــا يضــمن أمــن ا
والمـــواطنين والالجئـــين الفلســـطينيين علـــى الســـواء. طالبـــا تعـــاون عبـــاس المســـتمّر لتـــوفير الظـــروف المناســـبة 

  لتحقيق هذه األهداف.
17/8/2011، السفير، بيروت  

  
  بمحمود عباس ودعوته لزيارة مخيمات الجنوب ترحيب :التنظيم الشعبي الناصري .44
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اســـامة ســـعد خـــالل لقائـــه وفـــدا مـــن حمـــاس برئاســـة مســـؤول رحـــب رئـــيس التنظـــيم الشـــعبي الناصـــري الـــدكتور 
فاتحــة خيــر لبنــاء عالقــات لبنانيــة «الحركــة فــي لبنــان علــي بركــة بزيــارة الــرئيس الفلســطيني، متمنيــا أن تكــون 

  .»وفلسطينية متينة تستند الى دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه
/17/8، السفير، بيروت  

2011 
  يمكن طلب تخفيض عدد الرعايا الفلسطينيين فلسطيندولة  إعالن نوفل ضو: بعد .45

"مشـكلة  أن إلـىالمسـتقبل"  أخبـارقنـاة " إلـىنوفـل ضـو فـي حـديث  آذار 14العامـة لقـوى  األمانـةعضو  أشار
واقـع تحـاول فرضـه قـوى مسـلحة مدعومـة  أمـر"مشـكلة  أنهـا المخيمات في لبنان ليست وليـدة اليـوم"، موضـحاً 

"هنـاك  أن إلـى الدولـة الفلسـطينية"، الفتـاً  إعـالن"لماذا التخوف من التوطين فـي حـال  "، متسائالً نياً وٕايرا سورياً 
ــا وبــين مقيمــين علــى  أرضــنافــرق بــين مقيمــين علــى  "هــؤالء النــاس  أن ال هويــة لهــم"، موضــحاً  أرضــناكرعاي

ن الطلـــب مـــن الدولـــة النـــد، وعليـــه يمكـــ إلـــىهـــويتهم معروفـــة وعليـــه يمكـــن التعامـــل معهـــم مـــن النـــد  أصـــبحت
  ال "يناسبنا عددهم". ألنهالفلسطينية تخفيض عديد الفلسطينيين في لبنان 

  17/8/2011موقع النشرة االلكترونية اللبنانية، 
  

  تضغط على دول العالم لعدم محاكمة قتلة المبحوح "إسرائيل"ضاحي خلفان:  .46
لشرطة دبي، أن السلطات البلغارية ألقت  كشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام: محمود خليل -  دبي

 منذ أيام القبض على أحد المتورطين باغتيال محمود المبحوح، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة في دولة
  سارعت بالتقدم بطلب تسليمه إليها للتحقيق معه وتقديمه للعدالة اإلماراتية. اإلمارات

عن تطورات اغتيال القيادي  ،ركز دبي التجاري العالميفي حديثه في قاعة المؤتمرات في م خلفان،وقدم 
الفلسطيني صورة قاتمة حول إمكانية تسلم المطلوبين باغتيال المبحوح الذين يتم إلقاء القبض عليهم في دول 
أخرى، واستبعد في هذا الصدد أن تعمد السلطات البلغارية إلى تسليم واحد من المتورطين الذي ألقت القبض 

ونة األخيرة إلى السلطات اإلماراتية. وقال إن السلطات البلغارية أرسلت لنا بعد إلقاء القبض عليه في اآل
على هذا المتورط تطلب منا بيانات عنه، وهو األمر الذي قمنا به على أكمل وجه، إال أننا لم نتلق ردًا حتى 

أي متورط باغتيال المبحوح اآلن. وأعرب عن تقديرات لديه بأن ما ذهب إليه في هذا الصدد ينسحب على 
  سيتم إلقاء القبض عليه الحقًا في دول أخرى.

وعزا خلفان هذه الصورة القاتمة التي قدمها حول إمكانية تسليم المتورطين بعملية اغتيال المبحوح إلى 
تى تضغط بش" إسرائيل"التأثيرات اإلسرائيلية في دائرة صنع القرار بالعديد من الدول األجنبية. وقال إن 

  السبل والوسائل على هذه الدول كي ال تتم محاكمة أعضاء الموساد المسؤولين عن اغتيال المبحوح.
  17/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ملتزمة بفك الحصار عن قطاع غزة مصر في رام اهللا:سفير مصر  .47

خطط ياسر عثمان النقاب عن وجود م فلسطينيةكشف سفير مصر لدى السلطة ال :حسن دوحان -غزة 
خارجي إلستدعاء الضغوط الخارجية على مصر، ومحاولة التشويش على صورتها بعد الثورة، وٕاثارة 

وقال السفير عثمان في تصريح خاص بالحياة الجديدة إن اإلجراءات  الحساسية بين مصر وقطاع غزة.
تي أثيرت مؤخرًا األمنية المصرية الجديدة في منطقة شمال سيناء تدحض االدعاءات الخارجية المغرضة ال
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وأكد أن الدولة المصرية تدرك تماما تبعات هذا  بشأن مدى سيطرة الدولة المصرية على شمال سيناء.
  المخطط وتعمل على مواجهته وٕاجهاضه.

وأكد عثمان أن مصر ملتزمة بفك الحصار عن قطاع غزة رغم المشاكل األمنية في سيناء وقال بالرغم من 
عمل  آليةرض لها منطقة شمال سيناء، فإن مصر ملتزمة بما تعهدت به بشأن المشاكل األمنية التي تتع

  معبر رفح وفك الحصار عن قطاع غزة، وال مجال للتشكيك في توجهات مصر بهذا الشأن.
  17/8/2011الجديدة، رام اهللا، لندن،  الحياة

  
  "إسرائيل"ستحافظ على اتفاقياتها مع  مصر :أبيبالسفير المصري في تل  .48

عطية: طمأن ياسر رضا سفير مصر بتل أبيب، اإلسرائيليين على إيالن جرابيل، الذي تحتجزه مصر محمد 
على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح المخابرات اإلسرائيلية "الموساد"، في ظل  يونيو الماضيحزيران/ منذ 

  الجنسية األمريكية.  حالة من الفزع والخوف في على مصير الشاب الذي يحمل أيضاً 
أحد األحزاب العربية  -قال رضا خالل حضوره حفل إفطار االثنين أقامه حزب "الحركة العربية للتغيير"و 

 بمنطقة وادي عارة، إن القاهرة لن تؤخر جهودها من أجل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
  لوساطة".وأضاف: "مهمتنا كوسطاء مستمرة، ولن تتوقف طالما الجانبان يحتاجان لتلك ا

وفيما يتعلق بالوضع في سيناء بعد إطالق الجيش المصري عملية أمنية موسعة لمالحقة مسلحين، قال 
السفير إن مصر "ستحافظ على اتفاقياتها مع إسرائيل، وال يجب أن تسود حالة من الذعر إسرائيل بسبب هذا 

اإلسرائيليين بقوله: "كونوا  ل"، مخاطباً وأكد أن "الوضع األمني في سيناء ال يجب أن يزعج إسرائي الموضوع".
صبورين ومصر ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على األمن واالستقرار ليس فقط بمصر ولكن في المنطقة 

  كلها".  
  17/8/2011المصريون، القاهرة، 

  
  في رفحالحديدية التي كانت تستخدم في إقامة الجدار الفوالذي  األلواح سحب: "فلسطين أون الين" .49

أكد مصدر مصري مسؤول أن تعليمات وصلت من : محمد أبو شحمة ،محمد رضوان - رفح المصرية
إحدى الجهات السيادية بسحب األلواح الحديدية من مكان العمل بالمنطقة الحدودية في رفح بعد صدور 

منطقة تجاه قراري سيادي بوقف العمل بصورة نهائية في الجدار بعد الثورة خشية ثورة الغضب من أبناء ال
العمل به. وقال المصدر في تصريح لـ"فلسطين": "يبدو أنه لم تعد هناك جدوى إلقامة الجدار الفوالذي الذي 

  جاء بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك". 
فيما نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني رصد أي من األعمال التي تدلل على قيام السلطات 

أي من األلواح الفوالذية التي تم زرعها قبل عام داخل األنفاق. وأكد الناطق باسم وزارة  المصرية بسحب
الداخلية إيهاب الغصين في تصريح لـ"فلسطين" أن قوات األمن الوطني المتواجدة على الحدود لم ترصد أي 

  تحركات للشاحنات ورافعات مصرية تقوم بسحب أي من األلواح الفوالذية. 
"فلسطين" من رصد عدة شاحنات تابعه لشركة المقاولون العرب عائدة من المنطقة الحدودية فيما تمكنت 

برفح في طريقها إلى مدينة العريش وهي تقل األلواح الفوالذية التي كانت تستخدم في إقامة الجدار الفوالذي 
  من أمريكا.  والتي تم استيرادها خصيصاً 

  16/8/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  "إسرائيل" مسلحين حاولوا تفجير محطة لتصدير الغاز إلى أربعةالقبض على ء: سينا .50

مسلحين أثناء  4إنه تم القبض على  مصرية قالت مصادر أمنية: يسري محمد - العريش (شمال سيناء)
  جنوب شرقي العريش. "المزارع"محاولتهم تفجير محطة لتصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل في منطقة 

 5/8/2011سط، لندن، الشرق األو 
  

  "إسرائيللـ"تفجير محطة تصدير الغاز متهمين ب خمسةيعتقل األمن المصري  .51
مع عدد من  المصرية كشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة األمن: يسري محمد - العريش (شمال سيناء)

ية األولى ضمن خاليا ، أن المتهمين يمثلون الخل"نسر"الذين ألقي القبض عليهم في المرحلة األولى العملية 
الجهاديين المنتشرة في سيناء التي نفذت الهجوم المسلح على قسم شرطة ثان العريش ومحطات تصدير 

وتبين من التحقيقات أن المسلح الذي قتل في مواجهات أمس يدعى سالم محمد  ."إسرائيلـ"الغاز الطبيعي ل
لقناة السويس. وأصيب خالل العملية عمر  من مدينة السويس عند الطرف الجنوبي جمعة ويعمل مهندساً 

محمد المالح وهو من مدينة اإلسكندرية. كما كشفت التحقيقات أن بين المقبوض عليهم فلسطيني يدعى 
ياسر جرمي عطية وينتمي إلى حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية ويقيم في قطاع غزة، وأنه دخل األراضي 

داخل أحد السجون المصرية، حيث تمكن  د األنفاق. وكان معتقالً المصرية بعد نجاحه في التسلل عبر أح
واعترف جرمي في التحقيقات بأنه عقب  يناير أثناء عمليات فتح السجون. 25من الفرار في أعقاب ثورة 

، وأنه تلقى "إسرائيل"فراره من المعتقل اصطحبه أحد الجهاديين المصريين معه، وأقنعه بضرورة الجهاد ضد 
  تالية داخل سيناء وداخل قطاع غزة أيضا.تدريبات ق

 5/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  تقلق ألنها دولة محتلة وتنتهك حقوق أبناء المنطقة أن "إسرائيل"من حق  :إيران .52
 أن "إسرائيل": قال الناطق باسم الخارجية اإليرانية رامين مهمانبرست إن من حق .)اي.بي.يو( –طهران 

رئيس الحكومة  أعلنهوكان مهمانبرست يرد على ما  المنطقة. أبناءة وتنتهك حقوق تقلق ألنها دولة محتل
  النووية. إيرانعن قلقه بسبب نشاطات  أعرباإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي 

  17/8/2011، لندن، القدس العربي
  

  تطلق في غزة حملة "رايات الخير" الكويتيةجمعية "الرحمة"  .53
ة" الكويتية لإلغاثة والتنمية، حملة "رايات الخير" إلغاثة غزة وذلك بتمويل من أطلقت جمعية "الرحم :غزة

، في مركز "رشاد الشوا" 16/8محسنين كويتيين. جاء ذلك خالل حفل أقامته جمعية الرحمة يوم االثنين 
جمعية  عالء الرفاتي، ومدير .الثقافي بمدينة غزة حضره وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية د

  أحمد شرف والعشرات من ممثلي الجمعيات الخيرية. .الرحمة بغزة د
  16/8/2011قدس برس، 

  
  مشاريع بيئية في قطاع غزة لتنفيذقطر تبدي استعدادها  .54
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أبدت دولة قطر استعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع بيئية مختلفة في قطاع غزة، بالتعاون مع سلطة  :غزة
شاريع إعادة تأهيل الخزان الجوفي في القطاع من أهم أولوياتها للمساعدة في تأهيل جودة البيئة، معتبرة م

يوسف إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة، بمقره في مدينة  .جاء ذلك خالل لقاء جمع د البيئة الفلسطينية.
القضايا  غزة، مع وفد من مؤسسة الهالل األحمر القطري، وذلك في إطار التعاون المشترك  لمناقشة أهم

  التي تتعلق بالواقع البيئي ومشكالته في قطاع غزة.
  16/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ينظم ندوة عن "الدور المطلوب لتحرير المسجد األقصى" العربمصر: اتحاد األطباء  .55

"الدور  تنظم لجنتا القدس باتحاد األطباء العرب واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين ندوة عن :القاهرة
  بدار الحكمة بالقاهرة. 20/8المطلوب لتحرير األقصى"، وذلك ظهر يوم السبت القادم 

مقرر لجنة  ،صالح سلطان .وسيحاضر في الندوة، التي ُتعقد في ذكرى إحراق المسجد األقصى، كل من د
 .القدس، ود ونؤ وهي متخصصة في ش ،أمل خليفة .القدس وفلسطين باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ود

  جمال عمرو المهندس االستشاري بالمسجد األقصى وهو من مدينة القدس المحتلة.
  16/8/2011قدس برس، 

  
  سرائيلية تنتقد خطط التوسع االستيطاني اإل اللجنة الرباعية الدولية .56

اء اعربـــت اللجنـــة الرباعيـــة حـــول الشـــرق االوســـط الثالثـــاء عـــن قلقهـــا العطـــاء اســـرائيل الضـــوء االخضـــر لبنـــ
  وحدات سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

واعربت اللجنة الرباعية، التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة، فـي بيـان لهـا 
طنة ارييـل وفــي عـن "قلقهـا الشــديد العـالن اســرائيل مـؤخرا عــن مشـاريع لبنـاء وحــدات سـكنية جديــدة فـي مســتو 

القدس الشرقية" معتبرة ان المفاوضات تبقى الوسيلة الوحيدة للتوصل الى "حل عادل ودائم" للنـزاع االسـرائيلي 
  الفلسطيني.

واضــاف بيــان اللجنــة الرباعيــة "اي عمــل مــن جانــب واحــد مــن هــذا الطــرف او ذاك ال يمكــن ان يــؤثر علــى 
  ي".نتيجة المفاوضات ولن يعترف به المجتمع الدول

وختم البيان بالقول ان "القدس بشكل خاص هي احدى المسـائل االساسـية التـي يجـب ان يـتم البـت فيهـا عبـر 
  التفاوض بين الطرفين".

وقالـــت الواليـــات المتحـــدة يـــوم االثنـــين انهـــا تعتبـــر االنبـــاء عـــن خطـــط بنـــاء وحـــدات ســـكنية اســـتيطانية جديـــدة 
  ريكية الحياء مفاوضات السالم االسرائيلية الفلسطينية."مزعجة جدا" ولها اثار عكسية على الجهود االم

 16/8/2011، هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)
 

  قبل وصولهم ألفغانستان "إسرائيل"جنود مارينز يتدربون في : العاشرةالقناة اإلسرائيلية  .57
ــاة اإلســرائيلية العاشــرة مســاء أمــس فــي تقريــر مصــور عــن إجــراء فــرق مــن قــوا ت المشــاة البحريــة كشــفت القن

اة إن التـدريبات تجـري نـوقـال الق األميركية (مارينز) يجرون تدريبات في إسرائيل قبل تـوجههم إلـى أفغانسـتان.
فــي قاعــدة "تســهيليم" وتتركــز باألســاس علــى القتــال فــي منــاطق مأهولــة بالســكان. وأضــافت أن جنــود المــارينز 

المأهولة، إضافة إلى عامل الطقس، إذ قـال أحـد الجنـود أن يتدربون على أساليب قتال إسرائيلية في المناطق 
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وقــال معــد التقريــر إن العالقــات األمنيــة بــين إســرائيل  دراجــات الحــرارة فــي إســرائيل قريبــة لتلــك فــي أفغانســتان.
والواليات المتحدة وصلت ذروتها في السنوات األخيرة على الرغم من الخالفات السياسية بين بنيامين نتنياهو 

  راك أوباما.وبا
 16/8/201148، موقع عرب

  
 " لوفيات األطفال في معسكر لالجئين في إثيوبيا مفزعاالمم المتحدة: معدل " .58

حذرت األمم المتحدة من أن معدل وفيات األطفال في معسكر "كوبي" لالجئين في أفريقيا قد بلغ معدالت 
  "مفزعة".

الخامسة يموتون كل يوم في ذلك المعسكر الذي  وقالت األمم المتحدة إن عشرة أطفال تقل أعمارهم عن
ألفا من ضحايا الجفاف في منطقة القرن االفريقي، وأن االوضاع فيه قد تفاقمت بسبب تفشي  25يأوي 

  مرض الحصبة، مما تعين معه بدء حملة مكلفة لتحصين كل األطفال في المعسكر.
ات الالجئين في جنوب شرق إثيوبيا، ويضم ويعد معسكر كوبي جزءا من مجمع "دولو آدو" الكبير لمعسكر 

  ألف الجئي ينحدرون من الصومال وكينيا وأوغندا وجيبوتي. 121ذلك المجمع نحو 
  16/8/2011هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)، 

  
  "التحفظات": دعم أردني للفلسطينيين رغم / سبتمبراستحقاق الدولة الفلسطينية في أيلول .59

مع اقتراب موعد استحقاق أيلـول (سـبتمبر) الفلسـطيني، يتفـق سياسـيون ومحللـون علـى  :تغريد الرشق -عمان
أن األردن يــدعم توجــه  الفلســطينيين إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، لطلــب االعتــراف بــدولتهم كعضــو 

  كامل في المنظمة الدولية.
لوطنية ال يمنع مـن وجـود "تحفظـات" ومع ذلك يرى محللون أن الدعم األردني للشعب الفلسطيني وطموحاته ا

لدى األردن تجاه الذهاب إلى األمم المتحدة اآلن، بخاصة وأن األردن معني بقضايا القدس والالجئين والمياه 
أن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة فـي الوقـت الـراهن،  -حسب محللين-والحدود، إذ يرى رأي رسمي أردني 

  لعليا.فيه إضرار بالمصالح األردنية ا
ويصف المحللون موقـف األردن مـن اإلعـالن الفلسـطيني المرتقـب بأنـه "غيـر مـتحمس، ولكنـه لـن يكـون ضـد 

  إعالن الدولة الفلسطينية".
ويأتي اعتقاد المتحفظين على األمر، من منطلق أن األردن "أكبـر مستضـيف لالجئـين"، و"أكثـر البلـدان تـأثرا 

ر"، ألن "إســرائيل تبحـث عــن منفــذ حتــى ال تفـي بالتزاماتهــا، كمــا فــي بالقضـية الفلســطينية، لــذا فإنـه "قــد يتضــر 
مطلب تفكيك المستوطنات وٕاعـادة الالجئـين، وقـد تبقـي الوضـع علـى مـا هـو عليـه، فـي حـال اعلـن عـن دولـة 
مــن طــرف واحــد فــي الظــروف الحاليــة"، وهــو مــا ســيلحق ضــررا كبيــرا بالمصــالح العليــا األردنيــة والفلســطينية 

  جهة نظر رسمية غير معبر عنها علنا، كما يقول محللون.كذلك، بحسب و 
الدبلوماسية األردنية، ممثلة بوزير الخارجية ناصر جودة، أكدت دعـم األردن للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي 
"مساعيها الراميـة الـى تحقيـق الهـدف، الـذي نصـبوا اليـه جميعـا، وهـو اقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وذات 

والمتواصــلة جغرافيــا، وعاصــمتها القــدس الشــرقية، ضــمن المرجعيــات  1967حزيــران  4علــى خطــوط  الســيادة
  الدولية ومبادرة السالم العربية المتفق عليها".
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ـــى  ـــذهاب الـــى االمـــم المتحـــدة لطلـــب االعتـــراف بفلســـطين، او الحصـــول عل ـــارات ال وكـــان جـــودة عـــرض، خي
ه لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس االعيــان االســبوع عضــوية لهــا فــي االمــم المتحــدة، خــالل اجتمــاع عقدتــ

الماضـــي، اشـــار فيـــه الـــى وجـــود تنســـيق عربـــي فـــي موضـــوع الـــذهاب الـــى االمـــم المتحـــدة، مـــع التركيـــز علـــى 
ضرورة الحفاظ على االنجازات التي حققها العرب، عبر الموقف الداعم والموحد من خـالل االتحـاد االوروبـي 

لم، الذين يعتبرون ان القضـية الفلسـطينية والصـراع العربـي االسـرائيلي مصـلحة وغيره من االصدقاء حول العا
  لهم تماما مثلما هي مصلحة للدول المعنية.

وقال إن االردن ايضا جزء من االجماع العربي ولكنه "معني بكافـة قضـايا الحـل النهـائي مـن القـدس والحـدود 
  شر بمصالح األردن".واالمن والالجئين والمياه، نظرا الرتباطها بشكل مبا

رئــيس لجنــة الشــؤون العربيــة فــي مجلــس النــواب الــدكتور محمــد الحاليقــة يقــول، إن موقــف األردن منــذ البدايــة 
  واضح وهو داعم الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وال يتغير في السر وال في العلن، وال في اية ظروف.

ــــ"الغد"، ان الهـــدف مـــن "ا ســـتحقاق ســـبتمبر" هـــو تحريـــك الميـــاه الراكـــدة للقضـــية ويبـــين الحاليقـــة فـــي حديثـــه ل
الفلســطينية، الفتــا الــى ان األردن اعتــرف بالدولــة الفلســطينية عنــد اعالنهــا ســابقا، مــدلال بوجــود ســفارة وســفير 

  لفلسطين في عمان.
وأضـــــاف أن األردن "بـــــذل وســـــيبذل جهـــــوده الســـــناد الشـــــعب الفلســـــطيني فـــــي هـــــذا المجـــــال وســـــيعمل علـــــى 

اته الطيبــة باتجــاه دعــم الدولــة"، كمــا أن "الملــك فــي زيارتــه األخيــرة للواليــات المتحــدة كــان لــه دور اســتثمارعالق
واضح في الحديث مع إدارة اوباما، بشأن حقوق الشعب الفلسـطيني، ودور أميركـا فـي العمليـة السياسـية، مـن 

ألولــى التــي تنطــق ادارة وهــي المــرة ا 67هنــا كــان حــديث أوبامــا الحقــا عــن إقامــة دولتــين علــى أســاس حــدود 
  اميركية بهذا"، وفق الحاليقة.

وفيمــا إذا كــان هــذا اإلعــالن سيضــر بــاألردن يقــول الحاليقــة إن ذلــك "ال يتعــارض مــع مصــلحة الدولــة، فهــذا 
مجرد إعـالن ولفـت ألنظـار العـالم فـي غمـرة الربيـع العربـي"، متمنيـا أن تـنجح الجهـود العربيـة واإلسـالمية فـي 

  ومؤكدا أن "األردن لن يدخر جهدا لدعم الدولة".الوصول للهدف، 
وبالنسبة للرئيس السابق للجنة ذاتها في مجلس النواب الدكتور محمـد أبـو هـديب، فإنـه مـن "الخطـورة الـذهاب 
الــى األمــم المتحــدة بــدون إجمــاع، ألن الموقــف العربــي غيــر قــوي اآلن"، ويضــيف أن "القصــة اآلن فــي ظــل 

نتيجــة للربيــع العربــي، فــالخطورة هــي أن إســرائيل ســتعتبر إعــالن الدولــة أحــادي اخــتالل القــوى فــي المنطقــة 
الجانب، وهنا ممكن أن تناور وتخضع الطلـب الفلسـطيني لألمـر الواقـع علـى األرض؛ بمعنـى ان تتخلـى عـن 

  التزاماتها الدولية ومنها القدس وحق العودة ووقف االستيطان".
رى مثـــل انتفاضـــة ســـلمية وجعـــل االحـــتالل يـــدفع فـــاتورة احتاللـــه، ويـــرى أن هـــذه المرحلـــة يناســـبها "حلـــول اخـــ

فاالتجــاه نحــو الثــورة افضــل مــن الــذهاب لألمــم المتحــدة"، وبمــا أن األردن هــو اكبــر مستضــيف لالجئــين ومــن 
اكثـــر البلـــدان تـــأثرا بالقضـــية، اضـــافة الـــى ان اســـرائيل تبحـــث عـــن منفـــذ حتـــى ال تلتـــزم بالتزاماتهـــا، فـــان هـــذا 

  كبيرا بالمصالح العليا األردنية والفلسطينية كذلك". "سيلحق ضررا
وتختلـف وجهــة نظـر الكاتــب والمحلــل السياسـي عريــب الرنتـاوي عــن ســابقيه، فهـو يــرى األمـر مــن منظــور ان 
ـــة الفلســـطينية"، وان  األردن "غيـــر مـــتحمس للخطـــوة الفلســـطيينة القادمـــة، ولكنـــه لـــن يكـــون ضـــد اعـــالن الدول

 تبــدي حماســًا ظــاهرًا لقــرار القيــادة الفلســطينية بالتوجــه الــى األمــم المتحــدة، ســعيًا وراء الدبلوماســية األردنيــة "ال
اعتراف دولي بدولة تمتد حدودها بامتداد خطوط الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس". ويعتقـد الرنتـاوي بـان 

ستضع على الـرف، قضـايا  "تحفظات األردن على القرار الفلسطيني نابعة من اعتقاده بأن الخطوة الفلسطينية
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الحل النهائي، وفي مقدمتها قضية الالجئين وحقوقهم وحقوق الـدول المضـيفة، التـي يتصـدر األردن قائمتهـا"، 
  ولكن األردن "يفضل خيار استئناف المفاوضات ألن ملفات الوضع النهائي ستبقى عالقة".

الســرائيلي، ولــيس لــدى األردن القــدرة علــى ويتــابع "الموقــف األردنــي يــدعو للمفاوضــات التــي يعطلهــا الجانــب ا
  ارغام اسرائيل للذهاب إلى المفاوضات".

ويشير الرنتاوي إلى ما أسماه بـ"مأزق الموقف األردني"، وهو أنه "ال ينصح بالذهاب إلى األمم المتحـدة بـدون 
ادارت ظهرهـا  وجود حل آخر، فال وجـود لمفاوضـات جـادة ألن القـرار بيـد اسـرائيل، وهـي تعـرف هـذا، فعنـدما

  للمفاوضات لم تهتم بأحد".
ويتساءل الرنتـاوي، الـذي يـدير مركـز القـدس للدراسـات السياسـية، عـن الخيـارات األخـرى، فــ"األردن يعـرف أن 
عــدم الــذهاب لألمــم المتحــدة، لــن يعنــي تلقائيــًا العــودة إلــى مائــدة التفــاوض، لقــد فشــلت إدارة أوبامــا والرباعيــة 

لي، في إعادة إسرائيل لهـذه المفاوضـات، فمـا الـذي يـدعو الدبلوماسـية األردنيـة لالعتقـاد الدولية والمجتمع الدو 
بأن المفاوضات ما تزال طريقًا وخيارًا، بل واألهم، انه يعتقد بانها ما تزال خيارًا أفضل من الذهاب إلـى األمـم 

اوضـات، وتســاءل "ماالـذي حققــه المتحـدة ؟". ودعـا الرنتــاوي الـدول العربيــة واالردن منهـا إلــى وقـف خيــار المف
ألــــف  550عامــــا مــــن مفاوضــــات عبثيــــة وســــنوات ومماطلــــة وتمييــــع وزرع  20موقــــف األردن والعــــرب بعــــد 

مستوطن في الضفة الغربية والقـدس؟" واقتـرح الرنتـاوي "اسـتراتيجية جديـدة تسـتلهم ربيـع العـرب واالسـتفادة مـن 
ن فــي القــدس". ويخــتم الرنتــاوي برؤيتــه لمــا قــد يؤســس لــه الثــورات الســلمية العربيــة باإلطاحــة بقــالع االســتيطا

اســتحقاق أيلــول، قــائال إنــه "لــن يحــدث فرقــًا جوهريــًا فــي مجــرى كفــاح الشــعب الفلســطيني علــى طريــق اســترداد 
حريته واستقالله، الدولة إن ُاعترف بها كعضو كامل العضـوية، لـن تقـوم علـى األرض صـبيحة اليـوم التـالي، 

وسياسـية وحقوقيــة، وهـي جولـة تكتيكيــة فـي المعركـة األبعــد واألطـول لـدحر االحــتالل،  بـل هـي خطــوة معنويـة
  وتمكين الشعب من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة".

  17/8/2011، الغد، عّمان
  
  

  : جذور، ودالالت، وتداعيات"إسرائيل""ثورة الخيام" في  .60
  صالح النعامي

ألخيرة حركة احتجاج جماهيرية غير مسـبوقة فـي تاريخهـا، تطالـب بإحـداث تغييـر شهدت إسرائيل في اآلونة ا
جذري في سلم األولويات الذي يوجه سياسات حكومة نتنياهو تجـاه الجمهـور اإلسـرائيلي، والمسـارعة فـي حـل 

ادة عـبء األزمات االقتصادية واالجتماعية التي يرزح تحت أعبائها اإلسرائيليون، السيما ارتفاع األسـعار وزيـ
الضرائب، مقابل تدني قيمة األجور. وقد استوحت هذه الحركة شعاراتها من وحـي ثـورات التحـول الـديمقراطي 

  التي تجتاح العالم العربي؛ حيث رفعت شعار: "الشعب يريد تحقيق عدالة اجتماعية".
 -ألول وهلـــة-قـــد بـــدت  -التـــي بـــات ُيطَلـــق عليهـــا "ثـــورة الخيـــام"-وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه االحتجاجـــات 

كاحتجاجـــات مطلبيـــة ذات خلفيـــة اقتصـــادية اجتماعيـــة، إال أن تحليـــل الجـــدل الـــداخلي المحتـــدم حولهـــا يـــدلل 
بشـــكل ال يقبـــل التأويـــل علـــى أن هنـــاك احتمـــاال أن تـــؤثر علـــى الواقـــع السياســـي اإلســـرائيلي الـــداخلي، وعلـــى 

الظروف الداخليـة واإلقليميـة التـي تسـمح الصراع مع العرب، وتحديدا مع الفلسطينيين، وذلك في حال توفرت 
  لهذه االحتجاجات باستنفاد طاقتها.
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وسنعرض هنا لجذور "ثـورة الخيـام" ودالالتهـا، وتقيـيم فـرص نجاحهـا وتـداعياتها علـى الصـعيد الـداخلي وعلـى 
  صعيد الصراع مع الفلسطينيين.
  اليأس من اقتصاديات السوق 

اشــُتِهر بحماســه الشــديد القتصــاديات الســوق والخصخصــة؛ فكــوزير لقــد كــان بنيــامين نتنيــاهو السياســي الــذي 
، قـاد نتنيـاهو قطـار الخصخصـة، مسـتنًدا إلـى مقولـة أصـبحت منطلًقـا 2003للماليـة فـي حكومـة شـارون عـام 

تأسيسًيا لفهم أيديولوجيته االقتصادية االجتماعيـة؛ حيـث قـال: "إن الرجـل النحيـف ( يقصـد القطـاع الخـاص ) 
ه الرجل السمين (القطاع العام)؛ لذا يتوجب على الرجل السمين المـرور بنظـام حميـة لخفـض يحمل على ظهر 

حـــرص نتنيــــاهو علـــى نقــــل  2009). وعنـــدما عــــاد للحكـــم كــــرئيس للـــوزراء عــــام 1وزنـــه عبـــر الخصخصــــة"(
ـــيم والرفـــاه  اإلشـــراف علـــى الكثيـــر مـــن الخـــدمات التـــي يقـــدمها القطـــاع العـــام الحكـــومي، مثـــل: الصـــحة والتعل

الجتماعي إلى إدارة القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى فصل الكثير من العمال من جهة، وٕالـى تقلـيص حـاد ا
فــي األجــور، وفــي ذات الوقــت تــم تقلــيص الضــرائب التــي تُفــرض علــى شــركات القطــاع الخــاص؛ فقــد قامــت 

يفضـي إلـى المزيـد مـن أيديولوجية نتنياهو االقتصادية على افتراض مفـاده أن تقـديم التسـهيالت للمسـتثمرين س
فــرص العمـــل، وســـيدّر المزيــد مـــن عوائـــد الضــرائب علـــى خزانـــة الدولــة، وسيفضـــي إلـــى تعــاظم التنـــافس بـــين 
المرافـــق االقتصـــادية المختلفـــة. لكـــن نتنيـــاهو فـــي المقابـــل تجاهـــل حقيقـــة أن االعتبـــارات التـــي تحـــرك رؤوس 

حيـث إن رؤوس األمـوال معنيـة بتحقيـق أكبـر األموال ال تتطابق في كثير من األحيان مع مصالح الجمهور؛ 
قدر من األرباح، وهذا سيدفعها إلى تقليص عدد الموظفين والعمال الـذين كـان يعملـون فـي مؤسسـات القطـاع 
العــام قبــل تحويلهــا لســيطرة القطــاع الخــاص، عــالوة علــى أن أربــاب مؤسســات القطــاع الخــاص قــد لجــأوا إلــى 

الهــدف. وبخــالف مــا كــان ينظــر لــه نتنيــاهو، فقــد أســفرت عمليــات خفــض قيمــة األجــر الشــهري لتحقيــق ذات 
الخصخصـــة عـــن احتكـــار المرافـــق االقتصـــادية المهمـــة فـــي الكيـــان الصـــهيوني مـــن قبـــل عـــدد مـــن الشـــركات 
الكبرى، التي سيطرت على بعضها عائالت ثريـة، وهكـذا لـم تفـض عمليـة الخصخصـة إلـى التنـافس، بـل إلـى 

األمــوال فــي المرافــق االقتصــادية؛ ممــا أدى إلــى ارتفــاع األســعار بشــكل تحكــم مجموعــة محــدودة مــن رؤوس 
كبير، السيما أسعار الشقق السكنية والمواد الغذائية والوقود. ومما ال شك فيه أن قطاع العقارات كـان األكثـر 
ار تضــرًرا مــن سياســات نتنيــاهو االقتصــادية؛ حيــث إن أهــم األســباب وراء ذلــك كــان االرتفــاع الشــديد فــي أســع

ألـــف دوالر، إال أن معظـــم  19األراضـــي؛ فعلـــى الـــرغم مـــن أن معـــدل دخـــل الفـــرد الســـنوي فـــي إســـرائيل يبلـــغ 
الشباب اإلسرائيلي العامل والحاصل على مؤهالت علمية مرموقة لم يعد قـادًرا علـى شـراء شـقة سـكنية؛ حيـث 

واصــلت إغــداق التســهيالت ). ومــع أن حكومــة نتنيــاهو 2ألــف دوالر ( 300بلــغ متوســط ســعر الشــقة الســكنية 
علــى المســتثمرين، وفــي الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه األســعار بشــكل كبيــر، فــإن الحكومــة قلصــت دعمهــا للســلع، 
وبالتالي قلصت من قدرة الجمهور اإلسرائيلي على مواجهة ارتفاع األسعار، حيث إن حكومة نتنيـاهو قلصـت 

ألزواج الشـباب علـى شـراء شـقق سـكنية إلـى حـوالي ربـع الموازنة التي اعتمـدتها الحكومـات السـابقة لمسـاعدة ا
 129قيمتها. وهذا ما جعل الصحافي اإلسرائيلي نداف إيال يقـول: إن العامـل فـي إسـرائيل يحتـاج عملًيـا إلـى 

  راتب في الشهر حتى يتمكن من شراء شقة سكنية.
  تمرد الطبقة الوسطى

تــاح إســرائيل حالًيــا تتمثــل فــي رفــض الطبقــة الوســطى إن الداللــة األبــرز لحركــة االحتجاجــات الواســعة التــي تج
تحديًدا، مواصلة الالمبـاالة تجـاه السياسـات االقتصـادية واالجتماعيـة التـي تنتهجهـا حكومـة نتنيـاهو؛ حيـث إن 
األغلبيــة الســاحقة مــن المشــاركين فــي هــذه االحتجاجــات ُيصــنَّفون ضــمن المنتمــين لهــذه الطبقــة. وقــد رفعــت 
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ــــي نظمــــت هــــذ ــــرت أن وقــــف هــــذه النخــــب الت ــــاهو، واعتب ــــب لحكومــــة نتني ــــة مــــن المطال ه االحتجاجــــات جمل
  )3االحتجاجات منوط باالستجابة لها. وتتمثل المطالب في التالي:(

  إعادة النظر في جدول األولويات الوطنية بشكل كامل، وٕاعادة بلورته على أسس جديدة.
  جباية الضرائب في توفير الخدمات للجمهور. إلغاء تدريجي للضرائب غير المباشرة، واستثمار الفائض من

  توفير سكن في ظروف معقولة، ومسؤولية الدولة عن توفير شقق سكنية في جميع أرجاء إسرائيل.
  %.50رفع الحد األدنى لألجور بنسبة 

  تشديد الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بظروف العمل.
شهور، وتقليص عدد الطالب في الصف الواحد ليبلغ  تطبيق سن قانون التعليم المجاني من سن ثالثة

  طالب في الصف الواحد. 21.4
كمــــا طالــــب قــــادة االحتجاجــــات بمراجعــــة شــــاملة للسياســــات االقتصــــادية واالجتماعيــــة، الســــيما الخصصــــة 
واإلصــالحات الهيكليــة التــي تمــت خــالل العقــدين الماضــيين؛ حيــث إنهــم يــرون أن الخصخصــة واإلصــالحات 

  م تخدم الجمهور اإلسرائيلي، بل خدمت باألساس مجموعة محدودة من رؤوس األموال فقط.الهيكلية ل
وقد حاولت النخب التي أشرفت على تنظيم االحتجاجـات إيصـال رسـالة للنخـب السياسـية الحاكمـة مفادهـا أن 
ة عـــدم االســـتجابة لهـــذه المطالـــب قـــد يـــدفع المحتجـــين للشـــروع فـــي عصـــيان مـــدني تـــدريجي. وهنـــاك مـــن قـــاد

االحتجاجات من حّذر القيادة اإلسرائيلية بأنه في حال لم يتم االستجابة لهذه المطالب، فإنـه سـتتم دعـوة أبنـاء 
الطبقة الوسطى لمغادرة إسرائيل. وقد عّبر عن ذلك بشكل واضح وصريح، الممثل والمخرج المسرحي الشاب 

ب اإلسـرائيلي بـات يفكـر بجديـة بـالهجرة إلـى يوني جيبع، أحد قادة الحركة االحتجاجيـة، عنـدما قـال: إن الشـبا
ــن الراتــب الشــهري فيــه مــن اســتئجار شــقة ســكنية وشــراء الغــذاء بــثمن معقــول، ويمكــن فيــه التمتــع   مكــان: "يمكِّ

  ).4بمواصالت عامة ذات ظروف جيدة"(
  االحتجاجات وأزمة اليمين اإلسرائيلي

تي تجتاح إسرائيل تتمثـل فـي أنهـا دفعـت بالمشـروع إن أحد أهم تداعيات الحركة االحتجاجية غير المسبوقة ال
إلـى قلـب الجـدل الجمـاهيري  1967االستيطاني الذي أقامته إسرائيل فوق األراضـي العربيـة التـي احُتّلـت عـام 

اإلســرائيلي؛ حيــث إن قــادة االحتجاجــات ومناصــريهم مــن النخــب قــد شــددوا علــى حقيقــة أن حكومــة نتنيــاهو 
الطبقة الوسطى وال تسارع لمد يـد العـون لهـم لكـي يتمكنـوا مـن الحصـول علـى سـكن اليمينية تتخلى عن أبناء 

-مالئــم، وفــي الوقــت الــذي تتوســع هــذه الحكومــة فــي فــرض الضــرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة علــيهم، فإنهــا 
تغــدق الموازنـــات الضــخمة علـــى المســتوطنات التـــي أقيمــت فـــي الضــفة الغربيـــة  -وبــدوافع أيديولوجيــة صـــرفة

قــدس والجــوالن المحتــل. واســتناًدا إلــى ذلــك، فــإنهم يــرون أنــه ال يمكــن التســليم بهــذا الواقــع ويطــالبون بإعــادة وال
صياغة جدول األولويات "الوطني" على أسـس جديـدة؛ بحيـث تعتمـد الحكومـة قائمـة أفضـليات مختلفـة تماًمـا. 

ت "الوطني" يسـتند إلـى معـايير غيـر منطقيـة، لقد عاد الكثيرون إلى لغة األرقام ليذكِّروا بحقيقة أن سلم األوليا
بفعــل حمــاس اليمــين الحــاكم للمشــروع االســتيطاني، ممــا جعلــه مســتعًدا لغــض الطــرف عــن معانــاة القطاعــات 
الجماهيريـــة التـــي تعـــاني بســـبب الكلفـــة الباهظـــة للمشـــروع االســـتيطاني؛ فقـــد بلغـــت الكلفـــة المدنيـــة والعســـكرية 

مليـار دوالر سـنوًيا؛ ممـا جعـل الكثيـرين يتسـاءلون: لمـاذا ترهـق الدولـة  1.5 اإلجمالية لالحتفاظ بالمسـتوطنات
الجمهـور اإلسـرائيلي بعـبء الضـرائب لتمويـل البنـاء فـي المسـتوطنات. وهنـاك مـن يشـير إلـى حقيقـة أن وجـود 
المستوطنات يطيل أمد الصـراع مـع العـرب؛ ممـا يعنـي زيـادة نفقـات األمـن علـى حسـاب الموازنـات التـي كـان 

ـــدالع انتفاضـــة ي ـــذ ان ـــاه االجتمـــاعي؛ فمن ـــيم والصـــحة والرف ـــل التعل ـــة، مث توجـــب أن تخصـــص للخـــدمات المدني
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، بلغــت قيمــة المبــالغ التــي أضــيفت إلــى موازنــة األمــن فقــط لتــأمين 2000األقصــى أواخــر ســبتمبر/أيلول عــام 
سبيريتسكي، أحد منظِّـري )؛ وهذا ما دفع عالم االجتماع اإلسرائيلي شلومو 5مليار دوالر( 13.5المستوطنات 

حركــة االحتجــاج، للقــول: إن إهــدار الدولــة الموازنــات الضــخمة علــى بنــاء المســتوطنات فــي الوقــت الــذي ال 
تتحرك لمساعدة المجموعات السكانية األخرى جعلها تعاني عملًيا من "انفصام في الشخصية". ومـن الواضـح 

أكبــر الخاســرين مــن حركــة االحتجــاج، علــى اعتبــار أنــه  أن اليمــين اإلســرائيلي بشــقيه المتــدين والعلمــاني هــو
التيار السياسي األكثر التصاًقا بالمشروع االستيطاني واألشد تحمًسا له، وهو بالتالي بات في حالة دفـاع عـن 
النفس، خشية أن تؤثر االحتجاجات على نتائج االنتخابات التشريعية العامة المقبلة. إن الذي يـدلل أكثـر مـن 

خــر علــى أن االحتجاجــات تكشــف أزمــة اليمــين، حقيقــة أن الطــرف الوحيــد الــذي تجــرأ علــى إعــالن أي شــيئ آ
ـــ"مجلس حاخامــات الضــفة الغربيــة"، وهــو اإلطــار الــذي يضــم  تأييــده غيــر المــتحفظ لنتنيــاهو كــان مــا يعــرف بـ

  ).6أكثر الحاخامات تطرًفا وعنصرية (
جــاء تحديــًدا بســبب انقــالب واضــح فــي توجهــات  1996يــدرك نتنيــاهو أن صــعود اليمــين بزعامتــه للحكــم عــام 

الطبقـــة الوســـطى فـــي إســـرائيل. وقـــد دلَّلـــت دراســـة أجراهـــا "المعهـــد اإلســـرائيلي للديمقراطيـــة " علـــى أن معظـــم 
المنتمين للطبقة الوسطى في ذلك الوقت تحولوا من تأييد حزب العمل إلى تأييد الليكود، من هنا فـإن نتنيـاهو 

ت التــي يمكــن أن تســفر عــن حركــة االحتجاجــات التــي تنظمهــا الطبقــة الوســطى تحديــًدا يعــي خطــورة التــداعيا
  ).7ضد سياسات حكومته؛ فالجهة التي قادته للحكم، هي التي تقدم ضده حالًيا الئحة اتهام طويلة(

لقــد اتبــع نتنيــاهو فــي دفاعــه عــن نفســه تكتيكــين واضــحين، فمــن ناحيــة أبــدى تفهًمــا لمطالــب المحتجــين وشــرع  
في االستجابة لبعضها؛ فقد أخذ يوزع الهبات على منظمـات مهنيـة لـم تشـارك بعـد فـي االحتجاجـات إلقناعهـا 
بعــــدم االنضــــمام لحركــــة االحتجــــاج، وأصــــدر تعليمــــات لتشــــكيل لجنــــة مــــن الخبــــراء إلعــــادة النظــــر فــــي ســــلم 

بأنهـا "فوضـوية يسـارية،  األولويات "الوطني"، لكن في المقابل، هاجم النخب التي تـنظم االحتجاجـات واتهمهـا
توظيـف  -بشـكل يـائس-تحركها دوافع سياسية ضيقة، بهدف إسقاط حكومة منتخبـة". وحـاول منظـرو اليمـين 

االحتجاجات للترويج أليديولوجيتهم؛ حيث زعموا أن مشكلة السـكن يمكـن حلهـا عبـر البنـاء بشـكل مكثـف فـي 
، علــى اعتبــار أن أســعار األراضــي هنــاك رخيصــة المســتوطنات المقامــة فــي الضــفة الغربيــة والقــدس والجــوالن

  مقارنة بأسعار األراضي وسط إسرائيل.
  مستقبل الحركة االحتجاجية 

هناك العديد من العوامل التي تمثل مصدر قوة للحركة االحتجاجيـة، وفـي مقابلهـا هنـاك عوامـل تمثـل مصـدر 
القطاعـات السـكانية لهـا، عـالوة علـى ضعف لها. ومن عوامل القوة: اتساعها وقـدرتها علـى جـذب المزيـد مـن 

حقيقــة أن هنـــاك إجماعـــا علــى صـــدقية المطالـــب التـــي ترفعهــا، لدرجـــة أن اليمـــين لـــم يجــرؤ علـــى انتقـــاد هـــذه 
المطالــب، ولــم يطعــن فيهــا. فــي نفــس الوقــت، فــإن ســلوك نتنيــاهو خــالل االحتجاجــات قــدم مزيــًدا مــن الــدالئل 

عـاجًزا عـن إدارة الصـراع فـي مواجهـة الحركـة االحتجاجيـة، وأسـرع  على افتقاده المؤهالت القيادية؛ ممـا جعلـه
ـــة لزجـــرهم عـــن االنضـــمام  ـــات المهني ـــة لممثلـــي النقاب ـــديم العـــروض المغري ـــع إلـــى تق ـــالفزع والهل بشـــكل يشـــي ب
للحركــات االحتجاجيــة. وفــي مقابــل عوامــل القــوة، هنــاك عوامــل ضــعف قــد تحــد مــن قــدرة الحركــة االحتجاجيــة 

خمهــا؛ فعلــى الــرغم مــن اتســاع دائــرة االحتجاجــات، إال أنهــا اتســمت بطابعهــا اإلثنــي؛ حيــث علــى االحتفــاظ بز 
ظلت المشاركة فيها محصورة بشكل أساسي فـي اإلسـرائيليين مـن ذوي األصـول الغربيـة الـذين يمثلـون الطبقـة 

الفئات الفقيـرة  الوسطى؛ حيث تدلل المؤشرات على أن اإلسرائيليين من أصول شرقية، الذين يمثلون بغالبيتهم
والضــعيفة فــي المجتمــع اإلســرائيلي قــد غــابوا عــن هــذه االحتجاجــات؛ فمــن جهــة يتــرددون فــي الخــروج ضــد 
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اليمــين، فاألغلبيــة الســاحقة مــن الشــرقيين تؤيــد اليمــين بشــكل تقليــدي. ومــن جهــة ثانيــة، فــإنهم يبــدون حساســية 
  ضد أي احتجاج جماهيري يقوده الغربيون.

االنتقادات الهائل الذي يطول نتنياهو هذه األيام، إال أنه فـي المقابـل هنـاك إجمـاع بـين وعلى الرغم من حجم 
المراقبين على أنه ال يوجد منافس حقيقي له؛ حيث إن شعبية زعيمة المعارضة تسيبي ليفني في الحضـيض، 

من المسـؤولية  جزءا كبيرا -في نظر المحتجين-باإلضافة إلى أن الحكومات التي شاركت فيها ليفني تتحمل 
  عن تكريس سلم األولويات المشوه الذي أفرز األزمة االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها الطبقة الوسطى.

  المقاومة الفلسطينية ومستقبل االحتجاجات 
إن أكثــر مــا يحتاجــه نتنيــاهو فــي ظــل هــذه األوضــاع هــو أن يــتمكن مــن أن يثبــت للــرأي العــام اإلســرائيلي أن 

ـــالغ فيهـــا، وأن إســـرائيل تواجـــه تهديـــدات إســـتراتيجية تســـتدعي وقـــف هـــذه الحركـــة االحت ـــة المتعاظمـــة مب جاجي
االحتجاجـــات والتفـــرغ لمواجهـــة العـــدو الخـــارجي. وعلـــى مـــا يبـــدو فـــإن بعـــض المجموعـــات المحســـوبة علـــى 

التــي  المقاومــة الفلســطينية ســارعت لمــنح نتنيــاهو المســوغ لمهاجمــة الحركــة االحتجاجيــة؛ ففــي أوج المظــاهرات
اجتاحت المدن اإلسرائيلية، قامت هذه المجموعات بعمليات إطالق صواريخ على جنـوب إسـرائيل؛ ممـا جعـل 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تقلص تغطيتها لمناشـط الحركـة االحتجاجيـة، وانقـض قـادة اليمـين اإلسـرائيلي علـى 

ل الحركـات االحتجاجيـة، واعتبـروا أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية للحديث عن دالالت عمليات القصف في ظـ
الهجمــات الصــاروخية تســتدعي اإلســراع فــي التوصــل التفــاق مــع الحكومــة لحــل األزمــة، بمــا يســمح للحكومــة 
بالتفرغ لمواجهة تهديدات الصواريخ. ولكن انحسر االهتمام اإلعالمي بالهجمات الصاروخية ألن حكومة غزة 

  ص من قدرة اليمين على توظيف هذه الهجمات.سارعت للتصدي لمطلقي الصواريخ، مما قل
على كلٍّ تدلل عمليات القصف التي قامت بها المجموعات الفلسطينية أثنـاء احتـدام االحتجاجـات الجماهيريـة 
على أزمة الوعي التـي تعـاني منهـا بعـض حركـات ومجموعـات المقاومـة الفلسـطينية؛ حيـث إن هـذه الحركـات 

ــا بــربط عمليــات المقاومــة تفتقــد فــي كثيــر مــن األحيــان الحس اســية لظــروف الزمــان والمكــان، وال تبــدي اهتماًم
بالظروف اإلقليمية والدولية السائدة؛ مما جعل عمليات المقاومة ترتد في كثير من األحيان إلـى نحـر القضـية 

  الفلسطينية.
المسـتوطنات ولــم صـحيح أن حركـة االحتجـاج الجمـاهيري التـي تجتـاح إســرائيل حالًيـا لـم تثـر التسـاؤالت حـول 

تعترض على  سياسات اليمـين الصـهيوني لـدواٍع أخالقيـة، بـل العتبـارات اقتصـادية اجتماعيـة، لكـن مـع ذلـك 
فإنهــا فاقمــت أزمــة الخطــاب السياســي لليمــين اإلســرائيلي الــذي يبــدي حماًســا شــديًدا لالحتفــاظ بالمســتوطنات 

فـــي نظـــر قطاعـــات واســـعة مـــن الـــرأي العـــام  واألراضـــي المحتلـــة، وباتـــت تهـــدد شـــرعية المشـــروع االســـتيطاني
اإلسرائيلي. في نفس الوقت، فإن هذه الحركة قـد تسـهم فـي  تآكـل مكانـة إسـرائيل الدوليـة؛ حيـث إنهـا أظهـرت 
زيــف ادعــاء نتنيــاهو بــأن مواقــف حكومتــه مــن االســتيطان تمثــل اإلجمــاع الصــهيوني. وعــالوة علــى ذلــك فــإن 

ئة مع حكومة اليمين، السيما اإلدارة األميركية؛ حيث إنه سـيكون مـن حركة االحتجاجات تحرج القوى المتواط
الصعب على الواليات المتحدة تفسير تصديها ألي محاولة إلدانة إسرائيل في األمم المتحدة بسبب البنـاء فـي 
المســتوطنات، فــي الوقــت الــذي تبــين فيــه بشــكل قــاطع أن قطاعــات واســعة مــن المجتمــع اإلســرائيلي تعتــرض 

اصـــلة االســـتثمار فـــي البنـــاء فـــي المســـتوطنات، وٕان كـــان لـــدواع اقتصـــادية واجتماعيـــة ولـــيس لـــدواع علـــى مو 
أخالقية؛ لذا كان يتوجب على المقاومة الفلسطينية أن تكون أكثـر حـذًرا فـي اختيـار الزمـان والمكـان والوسـائل 

  لدى تنفيذ عمليات المقاومة.
  14/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  أوسلو بوسائل أخرى؟ :سبتمبر/ يلولاستحقاق أ .61

  نهلة الشهال
ُيعامــل اســتحقاق أيلــول/ ســبتمبر، أي الطلــب مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التصــويت علــى االعتــراف 
بدولة فلسـطينية، كموعـد خطيـر. ويتقاسـم الطرفـان، الفلسـطيني واالسـرائيلي تهويـل االمـر، تشـاركهما فـي ذلـك 

ـــزًا فـــي الشـــرق  الواليـــات المتحـــدة وعواصـــم أوروبيـــة عديـــدة، علـــى رأســـها فرنســـا التـــي تعتبـــر أن لهـــا دورًا ممي
  االوسط، تمارسه في آن كحق وكطموح لقيادة مناِفسة لألميركيين.

من ناحيـة قانونيـة بحتـة، ال تلخـص وحـدها المشـهد بـالطبع، وال هـي جـوهره، فتصـويت الجمعيـة العامـة لألمـم 
الى ذلك أنه، وبسبب الفيتو االميركي المعلـن، فسـتنتهي العمليـة بتوصـية  المتحدة ال قيمة عملية له. ويضاف

مــن الجمعيــة العامــة يمكــن أن تمــنح فلســطين صــفة الدولــة/ المراِقبــة. وهــي وضــعية ســتغير القليــل فــي الموقــع 
ســبة الـراهن الــذي تحتلــه فعـًال فلســطين فــي المنظمــة الدوليـة. ولجهــة الحقــوق والفعاليــة، فقـد تمــنح الصــفة المكت

تلـــك القيـــادة الفلســـطينية ســـهولة مضـــافة فـــي مالحقـــة انتهاكـــات اســـرائيل للقـــوانين الدوليـــة. ولكـــن هـــذا البنـــد ال 
ينتظــر تلــك الصــفة وال يشــترطها، ويمكــن ممارســته اآلن لــو تقــرر ذلــك وتــوفرت لــه االرادة. وعلــى كــل حــال، 

ال تقــيم دولـة. فهــذه تقـوم فــي الواقــع أو ال فعضـوية االمــم المتحـدة، حتــى الكاملـة، ال تلغــي الواقــع االحتاللـي، و 
تقوم. وهي ال تحل مشكالت القدس والحدود والالجئين والمياه والمعتقلين، الى آخره (أنظر بهذا الصدد تقرير 

تمـوز/ يوليـو الفائـت، والجمعيـة تملـك الصـفة االستشـارية فـي المنظمـة  20الفلسطينية بتاريخ » الحق«جمعية 
  ية لألمم المتحدة).االقتصادية واالجتماع

المكسب من تلك المعركة إذًا سياسي، معنوي ورمزي، نوع من االسـتفتاء الـدولي الحكـومي حـول الموقـف مـن 
الحق الفلسطيني. وبهذا المعنى، فهي معركة تستحق أن تخاض وأن يتحقق فيها نصر. وهي في ذلـك شـأنها 

ن التي يمكـن أن تخـاض ضـد إسـرائيل، ويخطـط شأن سائر المعارك، صغيرة كانت أو كبيرة، وفي كل الميادي
أن تكـــون لهـــا آثـــار سياســـية وٕاعالميـــة، عـــالوة علـــى نتائجهـــا فـــي مجالهـــا المحـــدد، ســـواء كـــان هـــذا فكريـــًا أم 
اقتصـاديًا أم اجتماعيـًا أم قانونيــًا... تلـك هــي علـى سـبيل المثــال فلسـفة مبــادرة أسـطول الحريـة الــى غـزة، التــي 

ضـــامن الشـــعبية العالميـــة مـــع فلســـطين، والتـــي جهـــد القـــائمون بهـــا كـــي يبـــددوا انطلقـــت علـــى صـــعيد حركـــة الت
المحاولــة الدعائيــة االســرائيلية المضــادة، والقاتلــة، التــي ركــزت علــى تبيــان أن تلــك الســفن بحمولتهــا القليلــة لــن 
 تخفــف مــن البــؤس المعيشــي للغــزاويين، بــل راحــت بخبــث شــديد تقتــرح تســليم المســاعدات الــى ســلطات رســمية

يمكــن أن تنقلهــا إلــيهم! بينمــا المعركــة كانــت رمزيــة، إعالميــة وسياســية، تهــدف الــى فضــح االحــتالل الفعلــي 
الذي يخضع لـه القطـاع، وتسـعى إلدانتـه أخالقيـًا وفكريـًا وسياسـيًا مـن جهـة وقانونيـًا حـين يمكـن. وتلـك أيضـًا 

التـي تهـدف فعـًال الـى نـزع الشـرعية  ) العالميـة،BDSفلسفة حملة المقاطعة وسـحب االسـتثمارات والعقوبـات (
عــن إســرائيل بوصــفها نظامــًا احتالليــًا وتمييزيــًا ال يوجــد حــل لــه، ومعــه، غيــر إدانتــه وٕاســقاطه. وفــي خالصــة 
االمـــر، فخيـــار خـــوض المعـــارك علـــى كافـــة الصـــعد مـــع إســـرائيل بغايـــة ترســـيخ الـــوعي بالطـــابع االحتاللـــي 

تها هو قاعـدة المجابهـة الـدائرة، وهـو نفسـه مقيـاس وضـابط التفـاوض والتمييزي ـ أي تعريفًا غير الشرعي ـ لبني
حين يتطلب االمر ذلك. إذ ثمة في كل موقف سياسي رؤية حاكمة إذا ما افتقـدت راح كـل فعـل يشـبه الخـبط 

  العشوائي.
تهـرب مـن ما زلنا بعيدين جدًا عـن امـتالك هـذه العقليـة، والبنيـة العائـدة لهـا. فمشـكلة السـلطة الفلسـطينية انهـا 

المزعومة، بمفاوضاتها غير المحدودة، والتي اطلقتهـا اتفاقيـات أوسـلو، ولـم تكـن » العملية السلمية«استعصاء 
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نتيجتها الفعلية على االرض سوى مزيد من توسع وتوطد االحتالل وتبلور التمييز العنصري. تهـرب مـن ذلـك 
وثيقــة الــدكتور صــائب عريقــات فــي هــذا  الفشــل الــى مبــادرة تخوضــها علــى االرضــية نفســها! مثــال علــى ذلــك

الشأن، التي تدعي أن مكسب الحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية سيسـهل الحـوار مـع واشـنطن، 
وأنه سيمكِّن من إيجاد حلول للمسائل الجوهرية العالقة، مما ال أسـاس لـه مـن الصـحة. وعـالوة علـى اسـتخدام 

ادرة، ممــا يعطــل حتــى وظيفتهــا التعبويــة كمعركــة نضــالية، فمشــكلة حجــج مخترعــة لتبريــر االصــرار علــى المبــ
ـــة العمليـــة الســـلمية، وتـــرى فيهـــا وســـيلة لتحســـين الموقـــف  ـــول فـــي خان هـــذه المقاربـــة أنهـــا تُـــدرج اســـتحقاق أيل
التفاوضــي الفلســطيني. وهــي بهــذا المعنــى تعيــد نفســها الــى المربــع الــذي أرادت االفــالت منــه، وتصــبح هبــاء 

عــززت هــذا المنحــى التصــريحات االخيــرة لــرئيس الســلطة الســيد محمــود عبــاس، الــذي يــرى فــي  منثــورًا. وقــد
ــدولتين«مبــادرة أيلــول لــيس إظهــارًا للحــق الفلســطيني، بوصــفه منتهكــًا، بــل  ــًا لحــل ال ومــن المعلــوم أن ». تثبيت

المسـيرة السـلمية إحدى تلك الدولتين قائمـة جـدًا وال تحتـاج لتثبيـت!! ثـم مـا هـي خالصـة المخـاض الـذي رافـق 
التــي أطلقتهــا أوســلو، وهــل حــل الــدولتين ممكــن واقعيــًا؟ اال يســتحق الموقــف الفلســطيني كمــا انتهــت اليــه تلــك 
المســـيرة مراجعـــة لرؤيتـــه وٕاعـــادة تحديـــد لخياراتـــه؟ وٕان لـــم تكـــن الســـلطة بـــوارد ذلـــك، فعـــالم كـــل هـــذا التطبيـــل 

  الستحقاق أيلول؟
الـرئيس أوبامـا يـتكلم عــن »! يقترفـون«بيـة لتحميـل الفلســطينيين ثمـن مـا بـل تظهـر بوضـوح نوايـا اسـرائيلية وغر 

محاوالت لعزل إسرائيل منذرًا أنه لن يرضى بها مطلقًا. ويتنافس حزبا الكونغرس على زيارتها وشد إزرها، بـل 
أمــة  /دولــة«يتجــرأ وزيــر الخارجيــة الفرنســي، الســيد جوبيــه، علــى دعــوة الفلســطينيين الــى االعتــراف بإســرائيل كـــ

، كشـــرط علـــى مـــا يبـــدو كـــي تصـــوت فرنســـا بـــنعم علـــى طلـــب االعتـــراف بدولـــة فلســـطينية. »للشـــعب اليهـــودي
االهتزاز في سند الموقف الفلسطيني نجح في قلب الصـورة، بحيـث بـات النقـاش يتعلـق بالعـدوان الـذي يرتكبـه 

رأســه عبــر مســارعته الــى  الفلســطينيون علــى إســرائيل فــي أيلــول! ويســاهم الســيد عبــاس فــي إيقــاف األمــر علــى
  نفي نية عزل إسرائيل وادانتها، ويعيد التأكيد على التفاوض الممكن لوال... نتنياهو! يا لقصر الذاكرة!

قد يشار عن حق الى أن السلطة الفلسطينية هي وليدة أوسلو وعمليتهـا السـلمية، وأنهـا مهنَدسـة بالكامـل وفـق 
طقهــا، عــالوة علــى خضــوعها الــى اعتبــارات مصــلحية جمــة، تصــح مــا يالئمهــا، ومخترقــة بآلياتهــا ومكبلــة بمن

شرائح واسعة من الشـعب الفلسـطيني تـرتبط » زبائنية«على مستوى االفراد كما على مستوى اجتماعي يتعلق بـ
بدوران آلة المساعدات الدولية التي تصل الى السلطة، وباشتغال هـذه االخيـرة. بمعنـى أن التحـرر مـن أوسـلو 

كــل هــذا البنــاء، وهــو أمــر شــاق. هــذا عــالوة علــى بلــورة خيــارات سياســية بديلــة، هــي بالضــرورة يتطلــب تفكيــك 
مكلفــة جــدًا حتــى وٕان التزمــت بالطــابع الســلمي، (وبالمناســبة، فالطــابع الســلمي للنضــال مختلــف عــن االنخــراط 

لكلفـة، فتصـور ، والجدال ال يدور حول الوسائل بـل حـول االفـق). وبغـض النظـر عـن ا»العملية السلمية«في 
الخيـارات السياســية البديلـة ألوســلو مفتقـد بحــدة حتــى اآلن. وال يتعلـق االمــر بالقـدرة علــى إنتـاج خطــاب لفظــي 

  جميل أو منمق، بل بالخيال السياسي والمخططات التي تتبعه، أو ما يقال له االستراتيجية.
لناريــة، العاليــة الضــجيج، ولكنهــا بــال لــذا كلــه، تحــول مقاربــة الســلطة اســتحقاق ايلــول الــى شــيء مــن االلعــاب ا

قوام. فما زال السـؤال يتعلـق بـتفحص ضـرورة تـراكم المنجـزات وبسـياق توظيفهـا وأفقـه. فـإن كـان كـل ذلـك مـن 
أجـــل اســـتعادة أوســـلو بوســـائل أخـــرى، فهـــو ضـــجيج بـــال طحـــن، وســـيتبدد فـــي اليـــوم التـــالي تاركـــًا خلفـــه مـــرارة 

  طة بينما هي تسعى الى تحسين موقعها التفاوضي.االوهام. بل، أكثر من ذلك، تُبتز السل
  17/8/2011، السفير، بيروت
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  هل تؤدي مناورة عباس النتفاضة ثالثة؟ .62
  جاكسون ديهل

على مدى الشهور األربعة الماضية وضع محمود عباس نفسه في حفرة عميقة في الضفة الغربية. وسـيحاول 
تحت السـيطرة مـن المظـاهرات الجماعيـة الفلسـطينية التـي  الشهر القادم تفجير نفسه بما يأمل أن يكون تفجيرا

  لن تنقلب ضده أو تخرج عن السيطرة. -بحسب اعتقاده  -
ربمــا تفشــل محاولــة الــرئيس عبــاس اليائســة، وربمــا يعمــد إلــى إلغائهــا فــي اللحظــة األخيــرة، وربمــا تكــون أيضــا 

  ما يعرف باسم الربيع العربي.مفجرا لثورة عنيفة أخرى في الشرق األوسط، تلك التي تغير مسار 
تعــود جــذور الحفــرة التــي وضــع عبــاس نفســه فيهــا إلــى أبريــل (نيســان)، عنــدما فشــلت إدارة أوبامــا فــي ســعيها 

عامــا) إلــى انتهــاج مســار مخــالف  76لتقــديم تنــازالت ســعت للحصــول عليهــا مــن إســرائيل، ممــا دفــع عبــاس (
  عتراف بدولة فلسطين في األمم المتحدة.تماما، عقد خالله مصالحة مع حماس، ثم سعى إلى اال

خـــالل األســـابيع التاليـــة بـــدأ يتضـــح رويـــدا رويـــدا أن عبـــاس ومســـاعديه فشـــلوا فـــي دراســـة األمـــر علـــى النحـــو 
الكافي. فاالعتراف بالدولة في األمم المتحـدة يمكـن أن يـرفض مـن قبـل الواليـات المتحـدة، وتصـويت الجمعيـة 

يمكــن تمريــره، لكنــه قــد يجــذب أصــواتا » غيــر عضــو«اف بفلســطين كدولــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى االعتــر 
ســلبية مــدمرة مــن واشــنطن والكثيــر مــن دول أوروبــا. فإصــرار عبــاس علــى مبــادرة األمــم المتحــدة أو تشــكيل 

مليــون  500حكومــة مشــتركة مــع حمــاس ســيدفع الكــونغرس إلــى قطــع المعونــات األميركيــة التــي تصــل إلــى 
ســيؤدي بـدوره إلــى أزمـة اقتصــادية عاجلــة فـي الضــفة الغربيـة التــي تتمتـع بــوفرة ازدهــار  دوالر سـنويا، وهــو مـا

  نادرة.
الطامـــة الكبـــرى هـــي أن مبـــادرة الدولـــة الكبـــرى لـــن تســـفر عـــن حـــل عملـــي للمـــواطنين الفلســـطينيين، عـــدا فقـــد 

فـــي الضـــفة وظــائفهم. ولـــن يكـــون هنـــاك انســـحاب إســـرائيلي، ولـــن يتوقـــف التوســـع فـــي المســـتوطنات اليهوديـــة 
الغربيــة. ومــن ثــم فــال عجــب فــي تنــامي معارضــة خطــة عبــاس فــي الــداخل. فلــم تــرفض المبــادرة فقــط اإلدارة 
األميركيـــة، بـــل عارضـــتها الحكومـــة األردنيـــة وحمـــاس ورئـــيس وزراء عبـــاس ذاتـــه الـــذي أعلـــن أنهـــم يعتبـــرون 

  مبادرته مجازفة.
، يطالـب فيهـا بتحـرك جمـاعي مـنظم ومنسـق ومن ثـم طـرح عبـاس دعوتـه األولـى الشـهر الماضـي فـي رام اهللا

فــي كـــل مكـــان، ليصـــاحب تصـــويت األمـــم المتحـــدة. وتعتمــد الفكـــرة علـــى قيـــام مســـيرات ضـــخمة، علـــى غـــرار 
مسيرات الربيع العربي في رام اهللا ومدن الضفة الغربية األخرى، تبدأ في أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل وتصـل 

  من الشهر نفسه. 21إلى ذروتها في 
من الناحية النظرية، سيحرك هـذا الـدول للتصـويت للدولـة الفلسـطينية، ويجعـل إسـرائيل تبـدو منعزلـة، ويجـذب 
انتباه القنوات الفضائية العربية، ويخلق وهما مضـلال باالنتصـار عنـدما تـدفع أصـوات دول العـالم الثالـث قـرار 

  الجمعية العامة بال معنى إلى السطح.
مشــكلة عبــاس أنــه «يقــول مســؤول إســرائيلي مشــترك فــي اإلعــداد لســبتمبر البــديل هــو كشــف عجــز عبــاس، ف

سيشــعر بــالحرج إذا مــا صــوتت األمــم المتحــدة علــى القــرار ولــم يحــدث شــيء علــى األرض. ولــذا فهــو يخطــط 
  ».للقفز على ظهر النمر. لكن المشكلة أنه إذا ما فقد السيطرة على النمر فهو هالك ال محالة

ديهم خطـة لـذلك، فسـتتم حمايـة المظـاهرات بشـكل جيـد، وستقتصـر علـى مـدن الضـفة يقول الفلسـطينيون إن لـ
الغربيــة فقــط بعيــدا عــن الجنــود والمســتوطنين اإلســرائيليين. ويــدرك المســؤولون المحيطــون بعبــاس أنــه إذا مــا 
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تحولت المظـاهرات إلـى انتفاضـة ثالثـة فسـيكونون هـم الطـرف الخاسـر، وسـيبعدون عـن السـلطة مـن قبـل قـادة 
  أكثر ميال إلى السالح.

إن إسرائيل تعلم أيضا أن لديها الكثير على المحك، فيقـول أحـد المسـؤولين اإلسـرائيليين الـذين تحـدثت معهـم، 
والذي أشار أيضا إلى أن الجيش اإلسـرائيلي يجـري اسـتعدادات مكثفـة تهـدف إلـى تجنـب المصـادمات العنيفـة 

  ».عشر جثث يمكن أن تغير الشرق األوسط«
ن الصعب تخيل ما قد يحـدث فـي االنتفاضـة الثالثـة، فقـد يجـد بشـار األسـد ومعمـر القـذافي فـي تركيـز ليس م

االهتمام العربي على النزاع العربي اإلسرائيلي مالذا لهما. وربما يـدفع ذلـك سـوريا وٕايـران إلـى تنظـيم مسـيرات 
فــون فــي مصــر هــذا الغضــب تجــاه علــى الحــدود اإلســرائيلية مــن مرتفعــات الجــوالن ولبنــان. وقــد يســتغل المتطر 

إســرائيل لنيــل الــدعم فــي االنتخابــات الحاســمة التــي أعلــن عــن إجرائهــا فــي نــوفمبر (تشــرين الثــاني).. وهكــذا. 
كانــــت اإلدارة األميركيــــة والحكومــــات األوروبيــــة وحكومــــة اليمــــين اإلســــرائيلي تحــــاول التوصــــل إلــــى مبــــادرة 

علــى ســبيل المثــال قــرار عــن مجلــس األمــن يحــدد شــروط  دبلوماســية تعطــي عبــاس ســببا إللغــاء خطتــه، منهــا
الدولــة الفلســطينية ويحــث علــى اســتئناف المفاوضــات. لكــن هــذه الجهــود افتقــرت إلــى القــوة وتبــدو احتمــاالت 

  نجاحها اآلن غير متوقعة، على الرغم من التوقعات بمجازفة سياسية في سبتمبر.
  
  
  

يون أنفسـهم. وقـد أظهـر اسـتطالع الـرأي األخيـر أن ثلثـي إذا ما كان هنـاك شـيء يوقـف عبـاس فهـو الفلسـطين
فــي المائــة فقــط قــالوا إنهــم سيشــاركون فيهــا. وٕاذا مــا كــان  14الفلســطينيين يعارضــون انــدالع انتفاضــة ثالثــة، و

  العالم محظوظا فسوف تتحول خطة تفجير سبتمبر إلى مجرد فشل فلسطيني آخر.
  »واشنطن بوست«
 17/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  سفاح النرويج والعالقة الصهيونية .63

  سمير جبور
تلقــت الحركــة الصــهيونية مــؤخرا ضــربتين مــوجعتين: األولــى بدايــة إنهيــار أإلمبراطوريــات أإلعالميــة التجاريــة 
الصـــهيونية ومـــا كشـــف عـــن توّرطهـــا فـــي فضـــائح رهيبـــة. كانـــت أألولـــى امبراطويـــة كـــونراد بـــالك الـــذي اتهـــم 

هـولينغر التـي سـاهم فـي إقامتهـا. والثانيـة أمبراطويـة روبـرت مـردوخ ومـا إرتكبتـه  بإختالس وسرقة امول شركة
المؤسسات التي يملكها من أعمال تجسس وتنّصت على هواتـف المـواطنين البريطـانيين ومـن بيـنهم أشـخاص 

ة التـي منكوبون. وتشّكل كلتـا هـاتين اإلمبراطـوريتين أهـّم وسـيلة إعالميـة دوليـة وتملكـان أهـم الصـحف العالميـ
  ينشر معظمها ثقافة القتل والحقد والكراهية والعنصرية والتحريض على الحروب.

وامــا الضــربة الثانيــة تتمثــل فــي مذبحــة النــرويج التــي هــي تحصــيل حاصــل لإلعــالم الصــهيوني إذ تبــّين أن 
يعتنــق أإليــديولوجيا  Behring Breivik ANDERSمرتكبهــا النرويجــي المــدعو أنــدرس بيــرينج بريفيــك 

اليمينية المتطرفة،التي درج على التعبير عنها بحّبه إلسـرائيل والصـهيونية . وتبـين مـن المانيفسـت الـذي كتبـه 
  أنه متشّبع بتاريخ الصهيونية والمذابح التي ارتكبتها ضد العرب وٕاستقى كراهيته لهم من أإلعالم الصهيوني.

  التحريض ضد حكومة النرويج دافع للجريمة
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المذبحـة نشـرت الصـحف الصـهيونية مقـاالت ومعلومـات تحريضـية ضـد حكومـة النـرويج وعشية إرتكاب هـذه 
والمســؤولين الرســميين وقــادة حــزب العمــل فيهــا، زاعمــة انــه موقــف مؤيــد للفلســطينيين ومعــاد إلســرائيل . وفــي 

ة احـد راي بعض الكتّاب والمعّلقين ان هذه المواد التي نشرت ضد الحكومة النرويجيـة وأعضـائها كانـت بمثابـ
قتــيال مــن خيــرة  77الــدوافع الرئيســية للســّفاح إلرتكــاب فعلتــه الشــنيعة ضــد ابنــاء شــعبه والتــي وراح ضــحيتها 

  شباب النرويج وقادتها السياسين المستقبليين..
وفيما يلي بعض أإلقتباسات من المعلومات والمواد التحريضـية ضـد النـرويج التـي نشـرتها المواقـع الصـهيونية 

  او إإلنجليزية والتي إستوحى منها المجرم أندرس قراره بإرتكاب جريمته النكراء:إما بالعبرية 
) في فصل الصيف من كل سنة معسـكرا صـيفيا إيـديولوجيا . وفـي AUFيقيم شباب حزب العمل النرويجي (

 , ومـن يقـف Utyaهذا الموسم تّصدرت إسرائيل اإلهتمام في المعسـكر الصـيفي الـذي اقـيم فـي جزيـرة يوتويـا 
  ) أسكيل فيدرسون.AUFوراء الخط المتشدد وغير القابل للمهادنة ضد إسرائيل هو رئيس حزب (

قبل يومين من المذبحة الرهيبة دعا فيدرسون في مقابلة مع صـحيفة الدنغـبالط إلـى عـدم الحـوار مـع إسـرائيل 
  وٕاتخاذ خطوات متشّددة ضدها.

وقد شكر ابو مازن رئيس السلطة لفلسطينية .. حكومة رفعت النرويج درجة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني . 
النرويج على رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في النرويج ... مشيدا بمساهمتها في عملية السالم. وطلـب 
ابو مازن خالل إجتماعه بقادة النرويج تاييد اإلعتراف بدولة فلسطينية في أألمـم المتحـدة. واعلـن ابومـازن أن 

  لسطيني يتوق إلى الحرية وأإلستقالل. وقال أن خيارنا هو السالم..الشعب الف
وزيــر خارجيــة النــرويج خــالل مــؤتمر صــحافي مشــترك مــع  Jonas Gahr Stoereأعلــن جونــاس ســتوير 

الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس أن ' النــرويج تعتقــد انــه لعمــل شــرعي بإمتيــاز مــن قبــل الــرئيس الفلســطيني 
  تحدة للسعي من أجل إعتراف بدولة فلسطينية مستقّلة'.للتوجه إلى أألمم الم

القائـدة أإلشـتراكية حملـة المقاطعـة ضـد إسـرائيل. وعنـدما  Kristin Halvorsen'تتـراس كريسـتين هلفورسـين 
كانــت وزيــرة الماليــة فــي حكومــة النــرويج إشــتركت فــي مظــاهرات اإلحتجــاج ضــد إســرائيل تحــت الفتــة ' اكبــر 

  وٕاسرائيل '.محور للشر هما أميركا 
'في السنة الماضية قررت الحكومة النرويجية مقاطعة مؤسستين إسرائيليتين تعمـالن فـي الضـفة الغربيـة وهمـا 

التي ساهمت في إقامة الجدار . كما حرمت إسرائيل من المسـاهمة فـي مناقصـات تتعلـق  Elbitشركة إلبيت 
  بالعقود الدفاعية.

درز ماثيســن تمــادى كثيــرا فــي عدائــه لليهــود لدرجــة انــه انكــر عضــو البرلمــان عــن حــزب العمــل النرويجــي أنــ
  حدوث الهولوكوست.

  المؤسسة السياسية النرويجية تعتبر المسلمين ضحايا اإلضطهاد اإلسرائيلي .
إن جــزءا مــن مــن دوافــع هــذا العــداء للســامية هــو تــدّفق كميــات كبيــرة خــالل العقــود األخيــرة مــن المســلمين مــن 

لصـومال وغيرهـا إلـى النـرويج. وعنـدما يهـاجم قـادة المسـلمين إسـرائيل واليهـود، فـإن نخبـة الباكستان والعراق وا
  أنصار التعددية الثقافية في النرويج ينضمون اليهم في تبجحاتهم

''خالل أإلحتالل النازي للنرويج، فإن جميع اليهود، إّما تـم إبعـادهم الـى معسـكرات المـوت او أنهـم هربـوا إلـى 
تقــع النـرويج تحــت اإلحـتالل الفّعــال لليسـاريين أعــداء السـامية وأإلســالميين األصـوليين، وتبــدو السـويد. واليـوم 

  وكأنها ترغب في المساعدة على تدمير دولة إسرائيل اليهودية
  أصوات صهيونية تشيد بالسّفاح
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أإلنتقــام  لقــد اشــاعت المذبحــة البشــعة التــي إرتكبهــا هــذا الســفاح، ردود فعــل مــن الفــرح والتشــفي والعنــف وحــب
لدي بعض اليهود الصهيونيين الذين نشـأوا علـى مـا يسـمي فـي القـاموس الصـهيوني ' التربيـة اليهوديـة '. وقـد 

  وردت تعليقاتهم على المذبحة في موقع باللغة العبرية:
أمــام مجموعــة مــن كــارهي إســرائيل يجتمعــون فــي دولــة تكــره إســرائيل، فــي مــؤتمر يخــص جــزءا مــن اعمالــه 

ئيل وحدث ما حدث ... ونحن كلنا نستنكر هذا العمل بحد ذاته . ولكن هل نبكي علـيهم ؟ حقـا لمقاطعة إسرا
  نحن يهود ولسنا مسيحيين. وليس في الدين اليهودي وصية تدعو إلى محّبة العدو او الحزن عليه.
أخالقيـا.  إن عدم الرغبة في موت إنسان او إصابته بجـروح بليغـة يـدعو إلـى مقاطعـة إسـرائيل، يعتبـر إجحافـا

  ومن ال يؤيد موت كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل فهو غبّي وآثم.
وجــدت فــي أوســلو عــداء إلســرائيل علــى مســتويات حكوميــة رفيعــة المســتوى. وفوجئــت وأنــا فــي أوســلو انهــم 
يقحمون قضية فلسطين في مواضيع ال صلة لها بها. بلعت ريقي . فوجئت كثيـرا... إنـه درس نـوعي بإمتيـاز 

  ويجيين ولكنه جاء متأخرا.للنر 
عليهم أن يدفعوا الثمن غاليا وعليهم أن يذوقوا طعم أإلرهاب عن كثب وفي وضح النهار وفـي وسـط الطبيعـة 

  وبصورة مفاجئة .
  عندما سمعت انه لم يصب اي يهودي او إسرائيلي واصلت مشاهدة البرنامج الموسيقي

  ياخذ مجراه. أن نفرح ليست هذه المسالة ويقال أحيانا أن العدل
  تربة صالحة لثقافة القتل والكراهية

ولــيس مــن الصــعب فهــم التربــة التــي تنبــت فيهــا افكــار اليمــين الصــهيوني المتطــّرف والــذي هــو إمتــداد للفكــر 
اليميني العنصري الليكودي الذي تتسم به الحكومات اإلسرائيلية اليمينية .فهنـاك مـثال مـا يسـمي ' المسـيحيون 

 ,CUFIن يطلقــــون علــــى منظمــــتهم اســــم المســــيحيون الموحــــدون مــــن أجــــل إســــرائيل'. الصــــهيونيون' الــــذي
Christians United For Israel  وهـؤالء يبـررون المـذابح التـي ترتكبهـا إسـرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني

'مســــيحي صــــهيوني' فــــي مركــــز  5000إســــتنادا إلــــى اســــاطير توراتيــــة أو تلموديــــة. فقــــد إجتمــــع مــــؤخرا نحــــو 
  .ي مدينة واشنطن في المؤتمر السنوي للمنظمةالمؤتمرات ف

وهــــذا الحــــدث الســــنوي يعتبــــر مناســــبة رئيســــية إلنصــــار إســــرائيل مــــن المســــيحيين الصــــهيونيين لكــــي يؤكــــدوا 
إحتضــانهم الهســتيري للنظــام العنصــري الصــهيوني، بمــا فــي ذلــك سياســات التطهيــر العرقــي لغيــر اليهــود (مــن 

جماعيــة . وقــد بعــث بنيــامين نتنيــاهو رســالة إلــى المــؤتمر اإلنجيلــي مســلمين ومســيحين) ومخططــات أإلبــادة ال
البروستانتي مخاطبا الحضور المكّثف بقوله ' عندما تؤيدون إسرائيل، فـأنتم غيـر مجبـرين علـى اإلختيـار بـين 

  مصالحكم وقيمكم، فإنكم تحصلون على كليهما '.
يـاهو كسـائر قـادة إسـرائيل كـذاب كبيـر ... فهـو يقول خالد عمارية الذي نشر مقـاال عـن هـذا المـؤتمر ان ' نتن

سـنة وهـي تمثّـل التنـاقض  63يعلم فـي قـرارة نفسـه مـاذا تفعـل إسـرائيل والـنهج الـذي تسـلكه .فمنـذ نشـوئها قبـل 
الصــارخ للقــيم المســيحية، تلــك القــيم التــي بّشــر بهــا المســيح والتــي بســببها غضــب علــى المؤسســة اليهوديــة فــي 

  ذلك الوقت'.
ن هناك حاخمين 'يحللون' طرد الفلسطينيين مـن وطـنهم او قـتلهم. علـى سـبيل المثـال مئيـر كهانـا والمعروف أ

الحاخام اليهودي النازي وعضو الكنيست السابق (الذي اغتيل في نيويورك) حـث إسـرائيل علـى تنفيـذ مخطـط 
موديــا دينيــا خاليــا مــن التطهيــر العرقــي واإلبــادة الجماعيــة للســكان والرعايــا غيــر اليهــود لكــي ينشــيء نظامــا تل

  الغوييم '
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صـرح انـه مـن الحـق األدبـي لكـل يهـودي أن يقتـل  Ginsburghوهناك حاخام آخـر يـدعى إسـحاق غينسـبير 
 Gentileكــل إنســان غيــر يهــودي، وأن يســرق قلبــه او كبــده اذا كــان بحاجــة إليهمــا. وبالنســبة إلــى الغـــوييم 

ى مرتبة. إنهم جميعا اشرار. ناهيك عـن تصـريحات الحاخـام (األغيار)، فإن ارواح األغيار مختلفة تماما وادن
عوفاديــا يوســف الــزعيم الروحــي لحركــة شــاس الــذي يــدعو فــي كــل مناســبة إلــى إبــادة العــرب مكــررا جملــة مــن 

  التوراة :'صب غضبك على أألغيار'.
  العالقة الصهيونية

  ي '، كتب غلعاد عتسمون يقول .وتحت عنوان ' مذبحة النرويج المزيد عن عالقة الجناح اليميني اليهود
'والحقيقــة واضــحة وهــي أن الجنــاح اليهــودي اليمينــي المتطــرف والمنــابر المؤيــدة للحــروب مثــل دانييــل بــايبس 

الــذين ينشــرون ثقافــة  Harrys Placeوهــاريس بلــيس  FrontPage Magazineوفرونــت بــيج مــاغزين. 
ا. وفـرت الـدافع للقاتـل لتنفيـذ مكيدتـه. وتسـاءل:هل أن الكراهية بصورة مخادعـة وتقسـيمية، ثقافـة اإلسـالموفوبي

  بريفيك هو من أتباع هاتين الوسيلتين النشريتين اللتين تشيعان ثقافة الكراهية وتحرضان عليها؟
أإلســرائيلية: ' إن  Jerusalem Postواقتــبس عتســمون بعــض كتابــات انــدرس بريفييــك كمــا نقلتهــا صــحيفة 

الثقافيـــة اليــوم يشــكلون خطــرا علــى إســـرائيل والصــهيونية بالمقــدار نفســه مـــن  اليهــود الــذين يــدعمون التعدديــة
الخطـــر علينـــا ..لـــذلك دعنـــا نقاتـــل ســـوية إلـــى جانـــب إســـرائيل، مـــع إخواننـــا الصـــهيونيين ضـــد جميـــع اعـــداء 

 Posted on 2009-09-14 10:57:20 asالصهيونية ضد جميع الماركسيين الثقافيين/ أنصـار التعدديـة )
a reaction to post BY COPER.('الثقافية  

ويضــيف عتســمون أنــه 'مــن اجــل الســالم وســالمتنا العامــة، يتوجــب علــى جميــع المشــّرعين فــي اورويــا واميركــا 
  التحرك بسرعة ألتخاذ اإلجراءات الالزمة لكبح نشاطات هؤالء دعاة الحرب بيننا '.

: الشــرطة والمخــابرات وأجهــزة أألمــن  وقــال عتســمون أن ' الرســالة يجــب أن تكــون ملّحــة وواضــحة لنــا جميعــا
الداخلي حول العالم مطالبة كلهـا بـإجراء التحقيقـات وٕاتخـاذ اإلجـراءات الصـارمة ضـد المجموعـات التـي تنشـر 

  الكراهية. وينبغي كبح دوافعها واهدافها ونشاطاتها ووضعها تحت المراقبة الصارمة'.
  ' العامل المشترك: أإلعجاب بإسرائيل'

  يري المعّلق أإلسرائيلي المعروف في موقعه اإللكتروني معلقا على مذبحة النرويج:كتب أوري افن
إنها'النموذج أألصلي للعداء النازي للسامية من الموجة الجديدة . وتتكون معتقداته (أندرس) من سمو الجنس 

هيــــة المســــلمين أألبــــيض وأألصــــولية المســــيحية، وكراهيــــة الديموقراطيــــة والشــــوفيانية األوروبيــــة ممزوجــــة بكرا
البغيضـــة .ثمـــة عامـــل مشـــترك يجمـــع بـــين هـــذه المجموعـــات األوروبيـــة واألميركيـــة المتطرفـــة هـــو إعجـــابهم 

صـــفحة والـــذي يعمـــل علـــى إعـــداده منـــذ مـــدة طويلـــة،  1500بإســـرائيل . وفـــي خطابـــه السياســـي المكـــون مـــن 
مـين المتطـرف األوروبـي يخصص سفاح اوسلو فصـال كـامال عـن هـذا الموضـوع. وهـو يقتـرح ا تحالفـا بـين الي

  وبين إسرائيل.
إن إســرائيل فــي نظــره هــي الموقــع المتقــدم للحضــارة الغربيــة فــي كفاحهــا أألبــدي ضــد اإلســالم البربــري ( علــى 
غــرار مقولــة ثيــودور هرتســل الــذي وعــد بــأن مســتقبل الدولــة اليهوديــة ســيكون فــي كونهــا موقعــا متقــدما للثقافــة 

  الغربية ضد البربرية أآلسيوية).
إن جــزءا مــن الفلســفة الصــهيونية المعتــرف بهــا لجماعــات اإلســالموفوبيا هــو بــالطبع المعتقــد الخــالص الــذي 
يهــدف إلــى إخفــاء طــابعهم النــازي الجديــد . فــإذا كنــت تحــب اليهــود او الدولــة اليهوديــة، ال تســتطيع أن تكــون 

  ائيل هو حقيقي تماما'.فاشيا، أصحيح ؟...ومع ذلك أعتقد ان الجزء الرئيس من هذا اإلعجاب بإسر 
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والخالصــة أن مــا حــدث فــي النــرويج هــو تطــور خطيــر وســابقة فريــدة لــم نشــهد مثلهــا مــن قبــل: ســفاح متــدّرب 
مشبع بافكار صهونية وميتم بحبه إلسرائيل يقتل عددا كبيرا من ابناء شعبه. إنها لفرصة سـانحة علـى العـرب 

ية،ودرء تهم أإلرهاب التـي حـاولوا إلصـاقها بهـم، وال سـيما إستغاللها لكشف الطبيعة العدوانية للحركة الصهيون
، التــي زعمــوا أن العــرب نفــذوها فــي حــين انهــا مــن تــدبيرهم. يجــب إإظهــار الحقيقــة ورد الــتهم 11بعــد ســبتمبر 

إلى اإلرهابيين الحقيقيين . ويجب التركيز علـى العالقـة بـين الفكـر الشـوفياني فـي الغـرب والحركـة الصـهيونية 
  يه.التي تغذّ 

  
  
  
  
  

، او لتهديـد دول 11إنها وسيلة مكشوفة إلرتكاب مجازر ضـد أألبريـاء لتجـريم العـرب كمـا حـدث فـي سـبتمبر 
العالم أّال تتمادى في إنتقاد إسرائيل وٕاّال ستدفع الثمن على أيدي أبنـاء شـعوبها كمـا حـدث فـي النـرويج. يجـب 

يس هـذا ذنـبهم، اذا كـان الـذين ينتمـون إلـى الجنـاح كشف الحقيقة وال يفيد ما يزعمه بعـض اإلسـرائيليين بـان لـ
اليميني،هؤالء المحرضون على الكراهية، أ ينجذبون إليهم..فهذا غير صحيح ألن ما تزرعه الصهيونية ينبـت 

  قتال وتدميرا.
  17/8/2011، القدس العربي، لندن
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