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 يطالب بتحقيق فمسطيني ودولي .. وعريقات لـ"الجزيرة" يكشف أن عرفات قتل مسموماً  تحقيق 2
العثور عمى مستويات كشؼ استمر تسعة أشير أف تحقيقا لمجزيرة  //لجزيرة.نت، الدوحة، اقالت 

ونيوـ المشع والساـ في مقتنيات شخصية لمرئيس الفمسطيني ياسر عرفات استعمميا قبؿ عالية مف مادة البول
 فترة وجيزة مف وفاتو وذلؾ بعد فحوصات أجراىا مختبر سويسري مرموؽ.

بعد مرور ثماني سنوات عمى رحيؿ الزعيـ الفمسطيني، ال يزاؿ المغز قائما حوؿ ظروؼ مقتمو، إذا أف 
ريس لـ تتوصؿ إلى وجود آثار سموـ واضحة في جسـ عرفات. لكف تحاليؿ مستشفى بيرسي في با

الشائعات تعددت بشأف السبب المحتمؿ لمقتمو: سرطاف، تميؼ كبدي، بؿ راجت حتى مزاعـ بإصابتو 
 بمرض اإليدز.

لعرفات كشؼ أف كؿ تمؾ الشائعات غير  التحقيؽ الذي قامت بو الجزيرة انطالؽ مف الممؼ الطبي الكامؿ
 .أكتوبر/تشريف األوؿ  فات كاف بصحة جيدة إلى أف شعر فجأة بالمرض في صحيحة؛ عر 

لكف األىـ ىو أف التحاليؿ كشفت أف آخر األغراض الشخصية لعرفات )مالبسو، فرشاة أسنانو، وحتى 
، وىو مادة نادرة وعالية اإلشعاع. كانت تمؾ األغراض التي  قبعتو( فييا كميات غير طبيعية مف البولونيـو
خضعت لمتحميؿ في معيد الفيزياء اإلشعاعية بمدينة لوزاف بسويسرا، تحمؿ بقعا مف دـ عرفات وعرقو 
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وبولو. وتشير التحاليؿ التي أجريت عمى تمؾ العينات إلى أف جسمو كانت بو نسبة عالية مف البولونيوـ قبؿ 
 وفاتو.

كمية عالية مف البولونيوـ غير المدعـو  يقوؿ مدير المعيد فرانسوا بوتشد "أستطيع أف أؤكد لكـ أننا قسنا
 )المصنع( في أغراض عرفات التي تحمؿ بقعا مف السوائؿ البيولوجية". 

ذا  ويقوؿ األطباء إنيـ بحاجة لمزيد مف التحاليؿ وتحديدا لعظاـ الراحؿ عرفات أو لمتربة المحيطة برفاتو، وا 
لمصنع، فإف ذلؾ سيكوف حجة دامغة عمى أنو تعرض أثبتت التحاليؿ تمؾ وجود نسبة عالية مف البولونيوـ ا

 لمتسمـ.
لـ ُيعثر عمى  -التي سممتيا سيى عرفات لفريؽ الجزيرة-عندما حمؿ األطباء األغراض الشخصية لعرفات 

أثر لسموـ المعادف الثقيمة أو التقميدية، وليذا تحوؿ اىتماميـ إلى مواد أكثر غموضا مف بينيا البولونيـو 
ية اإلشعاع ال يمكف إنتاجيا إال في مفاعؿ نووي وليا عدة استعماالت بينيا توفير الطاقة وىو مادة عال

 لممركبات الفضائية.
لوحظت فييا مستويات عالية مف  -وخاصة تمؾ التي تحمؿ آثارا سائمة -لكف األغراض الشخصية لعرفات 

. ففي فرشاة أسنانو وصمت مستويات البولونيـو  اريؿ )وىي الوحدة العممية لقياس درجة ميميبيكو  البولونيـو
ميميبيكواريؿ )في المباس الداخمي لرجؿ آخر  اإلشعاع(, ووصمت في لباسو الداخمي الذي عميو بقعة بوؿ 

 ميميبيكواريالت فقط(. استعمؿ في المراقبة، وصمت النسبة إلى 
جزء مما كانت عميو لحظة وفاة سوى  -التي تـ تسجيميا في مارس/آذار -وال تمثؿ ىذه المستويات 
 .عرفات في أواخر عاـ 

وأثبتت تحاليؿ إضافية أجريت خالؿ الفترة الممتدة مف مارس/آذار إلى يونيو/حزيراف أف جزءا كبيرا مف 
 كاف غير مدعوـ، بمعنى أف مصدره ليس طبيعيا. -%، حسب العيناتو ما بيف -البولونيوـ 

مجموعة مف األسباب المحتممة لوفاة عرفات، بناًء عمى  -وفي مناطؽ أخرى-ف وقد استبعد األطباء في لوزا
ممفو الطبي الذي سممتو سيى عرفات لمجزيرة. وقاؿ مدير المركز الجامعي لمطب الشرعي باتريس مانجيف 

ليست "األمر ليس تمّيفا كبديا، وال توجد آثار لسرطاف أو لوكيميا، بالنسبة لإليدز أو الفيروس المسبب لو، 
 ىناؾ أعراض ليذه األمور".

خالصات األطباء استندت إلى وثائؽ وليس إلى تحاليؿ مباشرة. كاف األطباء في لوزاف يأمموف دراسة 
عينات مف دـ وبوؿ ياسر عرفات عندما كاف في المستشفى العسكري بيرسي في فرنسا. لكف عندما طمبوىا 

 عينات.قاؿ المستشفى ألرممة عرفات إنو تـ تدمير تمؾ ال
ألف  -حتى بموافقة سيى عرفات-عدد مف األطباء الذيف عالجوا عرفات لـ يسمح ليـ بمناقشة القضية 

األمر يعتبر "سرا عسكريا". كما رفض عدد مف األطباء الذيف عالجوا عرفات في القاىرة أو تونس الحديث 
 لمجزيرة.

ات الدليؿ الباقي بمثابة حجة دامغة. لكف مع انسداد تمؾ األبواب أماـ التحقيؽ، يمكف أف يكوف رفات عرف
نبش الرفات يحتاج لموافقة السمطة الفمسطينية، ونقؿ الرفات خارج الضفة الغربية يحتاج لموافقة الحكومة 

 اإلسرائيمية.
النتيجة القائمة إف عرفات تعرض لمتسمـ ليس مف شأنيا أف تقود لمعرفة مف قتمو. ويوصي التقرير النيائي 

ياء اإلشعاعية السويسري بفحوصات إضافية ألف العثور عمى بولونيوـ في عظاـ عرفات قد لمعيد الفيز 
زالة الشكوؾ إزاء وفاتو.  يساعد كثيرا في كشؼ الحقيقة كاممة وا 
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مف جيتيا طالبت سيى عرفات أرممة الزعيـ الفمسطيني ياسر عرفات باستخراج رفاتو وفحصو لمتثبت مف 
ي أعمنت فيو المجنة المركزية لحركة فتح أف القيادة الفمسطينية مستعدة تسميمو إشعاعيا. في الوقت الذ

لمتعاوف لمكشؼ عف تفاصيؿ وفاة عرفات. وقالت سيى عرفات إنيا تطالب السمطة الفمسطينية بالتعاوف 
 باستخراج رفات عرفات المدفوف في راـ اهلل بالضفة الغربية لمتثبت مف تسميمو إشعاعيا.

"توصمنا إلى تمؾ النتيجة المؤلمة لمغاية، وىذا عمى األقؿ خفؼ  -عمى تحقيؽ الجزيرة في تعميقيا-وأضافت 
ولمعرب -جزءا مف العبء الجاثـ فوؽ صدري. عمى األقؿ قمت بشيء ما كي نقوؿ لمشعب الفمسطيني 

 إف رحيؿ عرفات لـ يكف وفاة طبيعية، كاف جريمة". -والمسمميف في كافة أنحاء العالـ
عضو المجنة ، مف راـ اهلل أف //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، ذكرت  في السياؽ نفيو

قاؿ إف التحقيؽ الذي أجرتو قناة الجزيرة حوؿ وفاة  صائب عريقات التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
فترة التي الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بمادة البولونيوـ، يستدعي تحقيقا فمسطينيًا جديًا عف مالبسات ال

 حوصر بيا ياسر عرفات وصوال إلى لجنة تحقيؽ دولية عمى غرار التي شكمت في قضية رفيؽ الحريري.
وانتقد عريقات، في تصريحات لصوت فمسطيف صباح األربعاء، لجاف التحقيؽ الفمسطينية التي شكمت ليذا 

مت بو الجزيرة، ما دامت ، متسائال:" لماذا لـ تقـ بما قاالغرض منذ وفاة عرفات في نوفمبر 
 اإلمكانيات الطبية والتقنية متوفرة".

وأضاؼ "ال بد النظر في التقصير الذي حصؿ مف المجاف الفمسطينية، وىذا ال ينتقص مما قامت بو قناة 
 الجزيرة مف عمؿ ميني".

تحقيؽ  وشدد عريقات عمى ضرورة تشكيؿ لجاف تحقيؽ جدية ذات مصداقية عالية، وصوال إلى تشكيؿ لجنة
 جدية عمى غرار ما قاموا بو لمتحقيؽ في قضية مقتؿ رئيس الوزراء المبناني السابؽ رفيؽ الحريري.

وأضاؼ أف ياسر عرفات يستحؽ لجنة دولية لمتحقيؽ في مالبسات قتمو، متابعًا "رغـ عدـ وجود أدلة سابقا 
يحؽ لي القوؿ انو قتؿ مظموما،  إال أني كنت أشعر أف عرفات مات مظموما، رغـ إنني ال أممؾ دليال وال

 لكف يجب تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية تتاح ليا كؿ اإلمكانيات".
وأكد أف التخمص مف ياسر عرفات كاف سياسًيا بامتياز. داعيا إلى أخذ "التقرير الميني لقناة الجزيرة عمى 

دوات التي شاركت في محمؿ الجد لموفاء لعرفات القائد ولمعرفة الجيات التي نفذت ومف تعاوف وكؿ األ
 عممية القتؿ".

 
  االستراتيجي الفمسطيني لسنة هتقرير  يصدر مركز الزيتونة 

، الذي 1022أصدر مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات تقريره االستراتيجي الفمسطيني لسنة : بيروت
نبيا، حتى نياية يستعرض فيو بشكؿ عممي وموضوعي وشامؿ تطورات القضية الفمسطينية، بمختمؼ جوا

 .1021، بؿ وجانبًا مف سنة 1022سنة 
وبحسب خبر صحفي صادر عف المركز، يعّد التقرير االستراتيجي الفمسطيني، الذي يصدر لمسنة السابعة 
عمى التوالي، مف أىـ الدراسات العممية التي تصدر بشكؿ سنوي عف مركز الزيتونة؛ "حيث أصبح مرجعًا 

تميف بالشأف الفمسطيني، نظرًا لشمولية تغطيتو لتطورات القضية الفمسطينية عمى أساسيًا لممتخصصيف والمي
مدار عاـ كامؿ، مع التزامو بدقة بالمعايير العممية والمينية، باإلضافة إلى غناه بالمعمومات واإلحصاءات 

جية واالستشراؼ المحّدثة الدقيقة، وتدعيمو بعشرات الجداوؿ والرسوـ البيانية، فضاًل عف الرؤى االستراتي
 المستقبمي لألحداث".
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باحثًا متخصصًا في  21صفحة مف القطع المتوسط. وقد شارؾ في كتابتو  251وجاء تقرير ىذه السنة في 
 الشأف الفمسطيني، وأشرؼ عمى مراجعتو أربعة مستشاريف، وقاـ بتحريره د. محسف محمد صالح.

سبعة فصوؿ بداًل مف ثمانية؛ حيث تـ جمع المؤشرات وتجدر اإلشارة إلى أف تقرير ىذه السنة قد جاء في 
السكانية واالقتصادية في فصؿ واحد، بعد أف أضيفت إلييا المؤشرات التعميمية في الضفة الغربية وقطاع 

 غزة، وىي إضافة تميز ىذا التقرير عما سبقو.
شكاليات  معيقات وا 

تعاني اإلشكاليات والمعيقات نفسيا التي عانت  ويخمص التقرير إلى أف الساحة السياسية الفمسطينية ما تزاؿ
منيا خالؿ السنوات السابقة، وأبرزىا عدـ استيعاب قوى ومكونات الشعب الفمسطيني تحت مظمة واحدة 
)ـ.ت.ؼ(، وغياب الرؤية االستراتيجية الموحدة، وعدـ التوافؽ عمى أولويات العمؿ الوطني في المرحمة 

ع بيف برنامجي المقاومة والتسوية، إلى جانب تشتت مراكز صناعة القرار الراىنة، واستمرار حالة التناز 
 الفمسطيني وتعرضيا لضغط االحتالؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية، ولمحصار اإلسرائيمي في قطاع غزة.

 المصالحة
مف التفاؤؿ  وفيما يتعمؽ بالمصالحة، يرى التقرير أف خطواتيا ستظؿ تعاني مف البطء والتعّثر، وىناؾ القميؿ

تجاه إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجمس الوطني، كما أف ىناؾ عقبات كبيرة ما تزاؿ 
قائمة أماـ إعادة تشكيؿ منظمة التحرير الفمسطينية وتجاه إعادة بناء األجيزة األمنية، حيث ما زاؿ إصرار 

سيؽ األمني مع االحتالؿ اإلسرائيمي مف أخطر ما ييدد السمطة في راـ اهلل عمى المستوى المرتفع في التن
 إنجاز مصالحة فمسطينية حقيقية.

 أرقام واحصائيات
كما يتضمف التقرير مجموعة كبيرة مف األرقاـ واإلحصاءات حوؿ االنتياكات الصييونية عمى مختمؼ 

ي قطاع غزة والضفة فمسطينيًا برصاص قوات االحتالؿ والمغتصبيف ف 227الصعد، مشيرًا إلى استشياد 
فمسطينيًا ومتضامنًا دوليًا. وفي المقابؿ سجؿ جياز  443، وجرح نحو 1022)ومف ضمنيا القدس( في سنة 

صييونيا في السنة ذاتيا نتيجة عمميات نفذىا فمسطينيوف، كما جرح  12األمف الداخمي الصييوني مقتؿ 
 صييونيا. 211نحو 

اف قد أعمف نتائج التقرير في شير نيساف/ أبريؿ الماضي، مف خالؿ وتجدر اإلشارة إلى أف مركز الزيتونة ك
 إطالؽ الممخص التنفيذي لمتقرير.

 4/8/3123، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 قرر تحديد موعد االنتخابات المحمية األسبوع القادمحكومة فياض ت 
القادـ موعد  األسبوع األسبوعية يحدد مجمس الوزراء في جمستو أفمف المرتقب  :المحرر السياسي - راـ اهلل
 االنتخابات المحمية. إجراء

"فيما يتعمؽ بموضوع االنتخابات المحمية والتي بدأت الحكومة باإلعداد  األسبوعيوقاؿ المجمس في بيانو 
ىذه االنتخابات لما في  إجراءليا منذ اليوـ األوؿ لتولييا مياـ عمميا، فقد استأنؼ المجمس نقاشاتو حوؿ 

ف ضرورة لتفعيؿ كافة حمقات منظومة الحكـ واإلدارة، وبما يشمؿ عمى وجو الخصوص ىيئات الحكـ ذلؾ م
المحمي لمدور الياـ والحيوي الذي تمعبو ىذه المؤسسات في العممية التنموية، وبسبب الصعوبات الناتجة عف 
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، وكخطوة في األداء مدة عمؿ المجالس المنتخبة وما يرافؽ عممية التعييف مف مشاكؿ وضعؼ في انتياء
 العممية الديمقراطية". استكماؿ اتجاه

"ونظرا ألف حركة حماس عطمت عمؿ لجنة االنتخابات في قطاع غزة وحالت دوف استمرار عممية وأضاؼ 
تحديث سجؿ الناخبيف، ونظرا لضرورة إجراء ىذه االنتخابات كحاجة وطنية ممحة وحتى ال يبقى حؽ 

، فقد قرر المجمس تكميؼ وزير الحكـ المحمي بتقديـ تنسيب لمجمس ألحدىينة ممثمية ر  اختيارالمواطف في 
الوزراء بشأف مشاوراتو حوؿ اإلجراءات الالزمة إلجراء االنتخابات المحمية، وبما يمكف المجمس مف تحديد 

 موعد إجرائيا في جمستو القادمة".
//القدس، القدس، 

 
   أي موقع ضمن أراضي ال يمكنيا تسجيل "إسرائيل"المالكي:  

قاؿ وزير الخارجية رياض المالكي إف إسرائيؿ ال يمكنيا تسجيؿ أي موقع فمسطيني يقع ضمف  :راـ اهلل
 ، كموقع إسرائيمي.األراضي المحتمة عاـ 

خالؿ مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في مدينة البيرة بعد ظير  "وفا"وقاؿ، في معرض رده عمى سؤاؿ 
ثاء، لمحديث عف النجاح الفمسطيني في تسجيؿ كنيسة الميد وطريؽ الحجيج في بيت لحـ عمى قائمة الثال

التراث العالمي، حوؿ نوايا سمطة الطبيعة اإلسرائيمية، إغالؽ جبؿ جرزيـ في نابمس وتسجيمو كمكاف سياحي 
، ىذه األراضي اـ إسرائيمي، إف إسرائيؿ ال يمكنيا فعؿ ذلؾ، ألنو واقع ضمف األراضي المحتمة ع

التي يمثميا عضو آخر في منظمة اليونسكو ىو دولة فمسطيف، معتبرا ذلؾ طموحا غير مشروع وغير 
 ناضج ومفتقر لمرؤية.

وأعرب المالكي عف استعداد السمطة الوطنية لمواجية إسرائيؿ في اليونسكو، وأنيا لف تسمح ليذه الميزلة أف 
موضوع عضوية إسرائيؿ في اليونسكو في حاؿ تمادت في سرقة المواقع تحصؿ، وأف السمطة بإمكانيا طرح 

الفمسطينية واالستيالء عمييا، ىذا إلى جانب الدعـ الكبير الذي تتمتع بو فمسطيف مف الدوؿ األعضاء في 
 المنظمة الدولية.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 فييا بسبب األزمة الماليةتؤجل صرف رواتب موظ فياضحكومة  

قاؿ وزير المالية الفمسطيني يوـ الثالثاء إف الحكومة لف تتمكف مف سداد رواتب  :عمي صوافطة -راـ اهلل 
 موظفييا عف الشير الماضي في الموعد المحدد.

 فإوقاؿ نبيؿ قسيس وزير المالية في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمحكومة في راـ اهلل برئاسة سالـ فياض "
عاجزيف عف القياـ بجميع التزاماتنا. سوؼ يتـ تأجيؿ دفع  أنفسنانجد  السمطة في وضع مالي صعب...

 ."الرواتب
"الموضوع ليس مكتبي الموضوع تمويمي نعمؿ كؿ جيدنا مف اجؿ الحصوؿ عمى بعض االلتزامات  وأضاؼ

تب يقترب مف الراتب الكامؿ الموجودة ربما يأخذ ذلؾ أسبوعا أو أياما حتى نتمكف مف دفع جزء مف الرا
 ."لمشريحة الدنيا

العاـ الحالي اقؿ مما ىو فعميا والذي كاف  موازنةالعجز الذي كانت تتوقعو الحكومة في  أفقسيس  وأوضح
 ."مميوف دوالر وقاؿ "اقترضنا مف البنوؾ المحمية خالؿ الشيريف الماضييف  مف مميار دوالر. بأقؿقدر 
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مميار دوالر وىناؾ ما يقارب المميار )دوالر( مف  اض مف البنوؾ إلى حوالي "وصؿ حجـ االقتر  وأضاؼ
 ."لمقطاع الخاص بما في ذلؾ ىيئة التقاعد آخرالديف الخارجي وما يقارب مميار 

ناجمة عف عدـ وفاء الدوؿ المانحة وعدد مف الدوؿ  إنياالمالية قاؿ قسيس  األزمةىذه  بأسبابوفيما يتعمؽ 
العراؽ  أعمفلـ يصمنا المبمغ الذي  اآلف"حتى  وأضاؼ زاماتيا المالية تجاه السمطة الفمسطينية.العربية بالت
 ."مميوف دوالر السمطة الفمسطينية والبالغ  إلىعف تحويمو 

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 
 غزة إلىسمطة الطاقة تتيم السمطات المصرية واإلسرائيمية بتقميص كميات الوقود الموردة  

سرائيؿ : يو بي أي اتيمت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة الثالثاء، السمطات في مصر وا 
 بتقميص كميات الوقود القطري الوارد إلى قطاع غزة.

وأوضحت سمطة الطاقة في بياف تمقت "يونايتد برس انترناشوناؿ" نسخة منو، أف السمطات المصرية 
ألؼ لتر يوميًا فقط، في حيف  غزة إلى  إلىا ما يدخؿ مف الوقود القطري قمصت اإلسرائيميةوالسمطات 

 ألؼ لتر يوميًا. أف احتياجات محطة توليد الكيرباء حاليًا تزيد عف 
وقدمت قطر باخرة وقود "ىدية" لصالح محطة توليد الكيرباء الوحيدة في قطاع غزة المحاصر تكفي لثالثة 

الباخرة تأخر نظرًا إلجراءات النقؿ مف  إدخاؿع الطويؿ لمتيار الكيربائي. لكف أشير، لتجاوز أزمة االنقطا
 غزة. إلىالميناء المصري 

 االستفادةوقالت سمطة الطاقة، إف تقميص الوقود يؤدي إلى حرماف الشعب الفمسطيني مف ىذه المنحة وعدـ 
 اؿ الكيربية.منيا حتى اآلف، خاصة في مثؿ ىذه الظروؼ مف فصؿ الصيؼ وتضاعؼ األحم

وطالبت جميع األطراؼ والجيات السياسية والمؤسسات اإلنسانية ببذؿ الجيود الكافية لدى الجيات المصرية 
غزة بشكؿ منتظـ وبكميات كافية يوميًا بما  إلىالمسؤولة وسمطات االحتالؿ، لضماف دخوؿ الوقود القطري 

 ة.يخفؼ مف أزمة الكيرباء والمعاناة اإلنسانية في قطاع غز 
 //الحياة، لندن، 

 
 أياملقاء مرتقب بين عباس وكمينتون في أوروبا خالل مسؤول فمسطيني:  

كشؼ مصدر فمسطيني مسؤوؿ عف اتصاالت تجري لترتيب لقاء بيف الرئيس الفمسطيني  :آكي -راـ اهلل 
وأشار المصدر  ادمةخالؿ األياـ الق أوروبامحمود عباس ووزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف في 

الفمسطيني، لوكالة )آكي( االيطالية لألنباء إلى أف المقاء بيف الرئيس عباس ووزيرة الخارجية األمريكية 
سيعقد عمى األرجح في العاصمة الفرنسية باريس يـو السابع مف الشير الجاري خالؿ زيارة تقـو بيا كمينتوف 

 إلى فرنسا
ية عمى التطورات في ظؿ استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيمي في وقاؿ "سيتـ اطالع الوزيرة األمريك

معتقال منذ ما قبؿ اتفاؽ أوسمو وىو  األراضي الفمسطينية ورفض رئيس الوزراء اإلسرائيمي اإلفراج عف 
 وأضاؼ "سنستمع إلى ما لدى اإلدارة األمريكية ما يغمؽ األبواب أماـ أي إمكانية لممفاوضات" بيف الطرفيف

 مف أفكار لدفع العممية إلى األماـ".
//القدس، القدس، 
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 تتحايل عمى القوانين لخمق واقع قائم عمى السرقة "إسرائيل"عشراوي:  
د ب أ: أكدت منظمة التحرير الفمسطينية الثالثاء رفضيا القاطع لمشروع إسرائيؿ بإقامة سجؿ  -راـ اهلل 

 المستوطنوف. خاص بتسجيؿ األراضي التي استولى عمييا
ىذه الخطوة تأتي لمنع "وقالت عضو المجنة التنفيذية لممنظمة حناف عشراوي في بياف صحافي، إف 

الفمسطينييف مف إمكانية االعتراض عمى تسجيؿ ىذه األراضي، واعتبرتيا قضية خطيرة وتندرج في إطار 
 ."لتنكر لمقوانيفسياسة حكومة االستيطاف المرتكزة عمى االستيالء عمى األرض والحقوؽ وا

تأتي في إطار محاوالت استمالؾ األرض بشكؿ غير قانوني عف طريؽ "وأضافت عشراوي أف تمؾ الخطوة 
سجؿ خاص بالمستوطنات، والتحايؿ عمى لخمؽ واقع جديد قائـ عمى السرقة والتزوير وتغيير الواقع 

يجاد سجؿ جديد يعطي المستوطنيف الحؽ بموجب  قانوف احتاللي يتناقض مع الجغرافي الفمسطيني، وا 
 ."القانوف الدولي واتفاقية جنيؼ الرابعة

ودعت إلى تحرؾ واسع عمى المستوى القضائي والسياسي لمجـ إسرائيؿ ومنعيا مف المضي قدما في ىذه 
، مشيرة إلى أنيا قضية سياسية وقضائية بامتياز وسنخاطب المجتمع الدولي بما في ذلؾ األمـ اإلجراءات
 المجنة الرباعية الدولية وسنقـو بدراسة إمكانية مساءلة إسرائيؿ قضائيا.المتحدة، و 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 عطون: نحن الوصالء بالقدس وقرار إبعادنا سياسيالنائب  

، أف العودة لمقدس اليوـ باتت أقرب //أكد النائب المقدسي المبعد لراـ اهلل أحمد عطوف، الثالثاء 
ت عميو مف ذي قبؿ، عازيًا ذلؾ إلى التغييرات في الساحة العربية خاصة بعد ثورات الربيع العربي مما كان

 التي غّيرت المعادلة عمى الساحة العربية والدولية. 
وأضاؼ عطوف في بياف وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو: "نحف نرى بأعيننا تساقط أوراؽ االحتالؿ 

ت الربيع العربي. صمدنا في خيمة االعتصاـ وسنبقى إف شاء اهلل نقاتؿ في خريفو الذي بدأ بعد ثورا
االحتالؿ مف أجؿ عودتنا إلى القدس، ومعركتنا مع االحتالؿ في القدس بشكؿ خاص ىي معركة صمود 

 وثبات وتعزيز ليذا الصمود". 
لقدس بعد اعتقاليـ، قرار واعتبر النائب المقدسي، أف قرار اإلبعاد الذي اتخذ بحقو وزمالءه النواب ووزير ا

سياسي بامتياز اتخذ عمى مرأى ومسمع كؿ المنظمات الحقوقية والدوؿ التي تدعي زورًا وبيتانًا رعايتيا 
وحمايتيا لحقوؽ اإلنساف. وقاؿ: "تمر عمينا اليوـ الذكرى السنوية الثانية لقرار إبعادنا عف مدينتا التي عشنا 

رعرعنا في مدارسيا التي زرعت فينا حب القدس والوطف. فنحف الوصالء وتربينا فييا وفي أروقة أقصاىا، وت
في ىذه المدينة واالحتالؿ ميما فعؿ وغّير سيبقى غريبًا وسيزوؿ قريبًا إف شاء اهلل عف القدس وكؿ 

 األراضي الفمسطينية". 
 //فمسطين أون الين، 

 
 لمنائب عبد الجابر فقياء اإلداريتجديد االعتقال  

أشير، لمنائب عبد الجابر فقياء  لمدة  اإلداري، االعتقاؿ أمسجددت سمطات االحتالؿ،  :القدس - جنيف
وذكرت عائمتو، "أف النائب فقياء اعتقؿ في مطمع العاـ الجاري وحوؿ إلى االعتقاؿ  عاما( مف راـ اهلل. )

 ".أشير ربعةأل أخرى، وبعد انتياء المدة، تـ التجديد مرة أشير ستةلمدة  اإلداري
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 //القدس، القدس، 
 
حماس: لن نقبل إجراء االنتخابات بظروف غير مواتية 

سيد إسماعيؿ: أكد الناطؽ باسـ حركة حماس الدكتور سامي أبو زىري، أف الحركة "لف تسمح بإجراء  -غزة
استثنائيـ مف االنتخابات" في ظؿ التجاوزات القائمة بحؽ أبناء حركة حماس وأنصارىا بالضفة الغربية، و"

التسجيؿ باالنتخابات عبر المالحقة األمنية"، مطالبًا بتوفير الظروؼ المواتية والمناخ المناسب الستكماؿ 
 عممية االستعداد لالنتخابات الفمسطينية بالضفة. 

، بمدينة غزة 2012-7-3وجاءت تصريحات أبو زىري خالؿ مؤتمر صحفي مطوؿ عقده، الثالثاء 
تي دفعت حركة حماس إليقاؼ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية بقطاع غزة، مضيفًا: "إف لتوضيح األسباب ال

السجؿ االنتخابي بالضفة الغربية غير آمف، ما لـ يتمكف أبناء حركة حماس مف القياـ بحقيـ في الرقابة 
 عميو وبصورة طبيعية وشفافة، مثمما يجيز القانوف". 

ا، مف خالؿ المعطيات الحالية بالضفة، أف الرقابة عمى سجؿ االنتخابات وأكمؿ أبو زىري قائاًل: "لقد تبيف لن
ىناؾ، أو حتى التسجيؿ بو مف قبؿ أبناء حماس وأنصارىا غير ممكف عمى اإلطالؽ، في ظؿ المالحقة 
األمنية ألبناء الحركة بالضفة، والقبوؿ باستمرار عممية التسجيؿ بيذا الشكؿ يعني قبوؿ حماس بالخروج مف 

 يد السياسي سمفًا". المش
كما استعرض أبو زىري، خالؿ المؤتمر المذكور، تقريرًا عف أبرز االنتياكات األمنية التي قامت بيا أجيزة 
األمف بالضفة الغربية خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري، مشيرًا إلى أف نسبة االعتقاالت السياسية قد 

التوقيع عمى اتفاقات المصالحة بيف حركتي حماس وفتح، ازدادت وبشكؿ كبير في اآلونة األخيرة، رغـ 
والتفاىمات التي أجريت بخصوص ممؼ الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف، والتي أكدت عمى ضرورة إنياء 

 ممؼ االعتقاالت السياسية بيف الطرفيف. 
اس خالؿ مف أنصار وأفراد وقيادات حركة حم 382وتمـ الناطؽ باسـ حركة حماس: " لقد تـ اعتقاؿ 

أسيرًا محررًا، بعضيـ اعتقؿ في سجوف السمطة براـ اهلل بعد  162األشير الستة الماضية فقط، مف بينيـ 
طالبًا جامعيًا، فيما تـ  62خروجو بأياـ مف سجوف االحتالؿ بعد سنوات مف السجف، ىذا باإلضافة إلى 

جامعيًا، فيما رفضت األجيزة  طالباً  44أسير محرر، و 101آخريف لمتحقيؽ، مف بينيـ  245استدعاء 
شخصًا مف  12حكمًا قضائيًا باإلفراج عف معتقميف في السجوف ىناؾ، مع فصؿ  62األمنية بالضفة 

 وظائفيـ عمى خمفية انتمائيـ السياسي". 
كما اتيـ أبو زىري حركة فتح بػ"تجاوزىا لالتفاقات المبرمة بيف الطرفيف"، القائمة عمى تنفيذ عدد مف البنود 
بالتوازي ما بيف الضفة الغربية وقطاع غزة، أىميا تشكيؿ حكومة وحدة وطنية تقوـ بتييئة األجواء 
لالنتخابات التشريعية والرئاسية في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة خالؿ ستة أشير مف مرحمة ما بعد 

يقاؼ كافة  تشكيميا، ثـ انطالؽ التحضيرات لمجنة االنتخابات المركزية بيف الضفة الغربية وقطاع غزة، وا 
 أشكاؿ االعتقاالت السياسية والفصؿ مف العمؿ عمى خمفية االنتماء السياسي. 

وتابع بالقوؿ: " لـ تمتـز حركة فتح بأي مف ىذه البنود حتى اآلف، بؿ إنيا تقوـ بػ"انتقاء" ما يحمو ليا مف 
عف البنود األخرى. حتى أنيا في ىذا  بنود اتفاؽ المصالحة، إذ إنيا تريد إجراء االنتخابات بغض النظر

البند خرقت اتفاؽ "الرزمة الواحدة" بيذا الخصوص، وىو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وكذلؾ عمى 
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صعيد المجمس الوطني التابع لمنظمة التحرير، إال أف الشؽ األخير لـ يجر فيو أي شيء فعميًا عمى 
 األرض حتى ىذه المحظة". 

سـ حماس إلى أف الحكومة الفمسطينية قامت بتقديـ كافة التسييالت الممكنة لمجنة وأشار الناطؽ با
 االنتخابات المركزية، وذلؾ بمجرد مباشرتيا عمميا.

 3/7/2012فمسطين أون الين، 
 
 خطأت كثيرًا بقرار نقل مكتبيا السياسي من دمشق لمدوحةأحماس  :لقناة "الميادين"أحمد جبريل 

دمشؽ نقاًل عف الوكاالت أف أحمد جبريؿ أميف عاـ الجبية  مف 6/4/2012خبارية، وكالة سما اال ذكرت
الشعبية لتحرير فمسطيف، قاؿ القيادة العامة، أف حماس اخطأت كثيرًا بقرار نقؿ مكتبيا السياسي مف دمشؽ 

 الى الدوحة.
تعاطي مع الممؼ السوري وقاؿ جبريؿ بمقاء متمفز مع فضائية 'المياديف' التي يديرىا غساف بف جدو، أف ال

والوقوؼ مع النظاـ ينبع مف الحرص الشديد أف ال تؤوؿ األمور في سوريا الى ما آلت اليو االوضاع في 
 ليبيا.

 وأضاؼ أنو العالقات مع الدوؿ العربية والعالـ ينبع مف مدى قرب ىذه الدوؿ مف القضية الفمسطينية.
ستقباؿ خالد مشعؿ، فقاؿ أف السبب كاف بتصريح لػ وكشؼ جبريؿ عف سبب رفض الرئيس بشار األسد إل

لمشيخ يوسؼ القرضاوي الذي قاؿ فيو: 'أف ما يحدث مف النظاـ السوري ضد شعبو أسوأ بكثير مف يحدث 
لمشعب الفمسطيني عمى يد االسرائيمييف' فطمب االسد مف خالد مشعؿ أف يتصؿ بالقرضاوي مف أجؿ الفصؿ 

ي في فمسطيف، وبتمكؤ مشعؿ بتنفيذ ما عرضو عميو االسد، كاف وراء بيف ما يحدث في سوريا عما يجر 
 رفض األخير إلستقباؿ مشعؿ في القصر الجميوري.

وقاؿ جبريؿ أف أمريكا كمفت قطر باحتواء سوريا وابعادىا عف ايراف والمقاومة، وسبؽ أف عرض عمى سوريا 
 مميار دوالر لكي تبتعد عف ايراف وانياء المقاومة.  30
أحمد جبريؿ أف معركة سوريا اليـو ستكوف فاصمة بالنسبة لفصيمو، وقاؿ أنيـ نجحوا بالقيادة العامة  وأكد

 بإبعاد الفمسطينييف عف محاربة النظاـ في سوريا.
جبريؿ أوضح أف األميف العاـ لحزب اهلل أبمغو شخصيا أنو سيكوف جزءا أف  ،4/7/2012العصر،  وأوردت

ى نصراهلل والرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد والرئيس السوري بشار األسد، مف المعركة. وأوضح أنو التق
 مضيفا أف "السيد حسف أفاد بأنو سيكوف جزءا مف ىذه المعركة إذا كاف ىناؾ عدواف خارجي".

ولفت إلى أف القيادة اإليرانية أبمغتو بأنيا لف تترؾ سوريا تتعرض لعدواف، ونقؿ عنيا قوليا: "نحف أبمغنا 
 تراؾ أكثر مف مرة وحذرناىـ أف ال يمعبوا بالنار وأي تدخؿ ىو خط أػحمر في ىذا الشأف".األ

وأشار جبريؿ إلى أف حركتو وحزب اهلل والنظاميف السوري واإليراني ىـ في "محور واحد"، مضيفا: "شعرنا 
ر في بنية ىذه المنطقة أنو يوجد تطابؽ بيننا"، وأف "ما يدور في سوريا ليس حراكا داخميا محميا بؿ ىو تغيي

 لصالح شرؽ أوسط جديد". ووصؼ معركة الدفاع عف النظاـ السوري بأنيا "معركة فاصمة".
وقاؿ: "اتفقنا جميعا أف ما يدور عمى أرض سوريا ىي المعركة الفاصمة"، مشددا عمى ضرورة االنتصار فيو 

 بية أف ترعاه ماديا".لكي "ُييـز المشروع األميركي الصييوني التي كمفت بعض الدوؿ العر 
 4/7/2012العصر، 
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فتح: الوضع في المخّيمات ىادئ وال خوف من انفجار أمني 
أعمف أميف سر حركة "فتح" وفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية في لبناف فتحي ابو العردات اف  صيدا:

سقطوا اخيرا في احداث الرئيس الفمسطيني محمود عباس اصدر قرارًا اعتبر فيو الفمسطينيف الثالثة الذيف 
 نير البارد "شيداء الثورة الفمسطينية".

واوضح اف "الوضع في المخيمات الفمسطينية ىادئ وال خوؼ مف انفجار لموضع االمني خصوصا في 
البارد وعيف الحموة، واف االمور في البارد تتحسف تدريجيا، ومف المقرر اف نممس ابتداء مف منتصؼ الشير 

ية لبعض المشاكؿ العالقة والتي تـ االتفاؽ عمييا في االجتماع المشترؾ لوفد فصائؿ الحالي معالجة جد
 منظمة التحرير الفمسطينية وقوى التحالؼ الفمسطيني مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

 7/4/2012النيار، بيروت، 
 
حماس: تثبيت ممكية األراضي الفمسطينية لممستوطنين ال يعطي شرعية لالحتالل 

حركة حماس عف إدانتيا ورفضيا الشديديف العتداءات االحتالؿ المستمرة في الضفة الغربية؛ حيث عبرت 
يقـو الصياينة بسرقة األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية وتثبيت ممكيتيا لممستوطنيف بغطاء وتسييالت 

 مف سمطات االحتالؿ.
الفمسطينية لممستوطنيف الصياينة في الضفة  وقالت الحركة تعقيبًا عمى شروع االحتالؿ بتسجيؿ األراضي

الغربية، إنَّنا في حركة حماس نديف ونرفض بشدَّة اعتداءات االحتالؿ المستمرة في الضفة الغربية؛ ونعتبر 
تمؾ اإلجراءات باطمة، وسرقة مكشوفة، ومحاولة يائسة لتزوير التاريخ المسطر بدماء األجداد واألبناء التي 

 روت أرض فمسطيف.
في سياؽ متصؿ اعتبر حركة حماس بناء كمية عسكرية لالحتالؿ عمى جبؿ الزيتوف جريمة صييونية و 

 جديدة "لف تفمح في تغيير واقع القدس عاصمة أبدية لمفمسطينييف".
( تعقيبًا عمى مصادقة االحتالؿ عمى خطة بناء كمية 7-3وصرح مصدر مسؤوؿ في الحركة اليوـ الثالثاء )

يتوف بالقدس المحتمة، "إنَّنا في حركة حماس نحذر االحتالؿ الصييوني مف اإلقداـ عسكرية في جبؿ الز 
عمى تنفيذ مشروع بناء الكمية العسكرية في مدينة القدس، ونؤّكد أفَّ مخططات االحتالؿ لف تفمح في تغيير 

 وطمس معالـ التاريخ فييا، وستبقى القدس مدينة عربية إسالمية وعاصمة أبدية لفمسطيف".
أضاؼ "إنَّنا إذ نحذر االحتالؿ الصييوني مف تنفيذ ىذا المخطط اإلجرامي، لندعو شعبنا الفمسطيني، و 

ومنظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية، والمنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى التحّرؾ الفاعؿ لمنع 
 تنفيذ مشروع الكمية العسكرية في القدس المحتمة". 

 3/7/2012لإلعالم،  المركز الفمسطيني
 
 
 
نيا ستحكم مصرأجمال محيسن: حماس تعتقد  

: استيجف عضو المجنة المركزية لحركة فتح د.جماؿ محيسف ما وصفو بمغالطات في تصريحات ـبيت لح
 القيادي الحمساوي د.محمود الزىار واتيامو لفتح بالتخطيط لتزوير االنتخابات العامة المقبمة.
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"اف تصريحات الزىار ما ىي اال تعبير واضح عف حالة اإلرباؾ  ،كالة معاوقاؿ محيسف في حديث لو 
واالنقساـ وتنازع الصالحيات واالعتداء عمى ادوار البعض في الداخؿ الحمساوي مف خالؿ التصريحات 
الخطيرة التي تمس الجيد الوطني والعربي إلنياء االنقساـ الذي ينتفع منو البعض ويستطيب ديمومتو لحجـ 

تفاع العائد عمى ىذه المجموعة التي تعرقؿ المصالحة إلدراكيا اف نياية االنقساـ ىي نياية لمصالحيـ االن
 الفردية والشخصية".

وحوؿ اثر نتائج االنتخابات المصرية عمى مواقؼ بعض قيادات حماس يقوؿ د.محيسف "اف كانت بعض 
فيـ مخطئوف وواىموف الف الحقيقة اف  قيادات حماس تعتقد انيا ستحكـ مصر وتدير ىي نظاـ الحكـ ىناؾ

تماـ المصالحة ولف يقبؿ اف  الرئيس مرسي أعمف موقفو بصراحة حوؿ ضرورة إنياء االنقساـ الفمسطيني وا 
يكوف عصا في يد حماس او غيرىا بحكـ المسؤولية التاريخية التي تقع عمى عاتقو في ظؿ ثقة جميع 

 ه" .الفصائؿ وعمى راسيا حركة فتح بنزاىتو ورشد
وعف اتيامات وتخوفات د.الزىار مف عممية تزوير االنتخابات القادمة قاؿ د.محيسف اف ىذا القوؿ ينطبؽ 
عميو تماما المثؿ القائؿ "عذر أقبح مف ذنب" وما وقؼ وتعميؽ عمؿ لجنة االنتخابات وعممية تسجيؿ 

 مو العقؿ وال المنطؽ ".الناخبيف في القطاع مف قبؿ حماس اال إجراء مرتبكا وتبريرا واىف ال يقب
 3/7/2012وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 ياسر عرفاتحماس تطالب باستكمال التحقيقات بوفاة  

غزة: طالبت حركة "حماس" بتشكيؿ لجنة وطنية عميا الستكماؿ التحقيؽ في وفاة الرئيس الراحؿ ياسر 
 عرفات.

ثاء إلى توفير كافة متطمبات التحقيؽ ودعا القيادي في حركة حماس اسماعيؿ رضواف في تصريٍح لو الثال
 لمكشؼ عف المتورطيف عف جريمة قتؿ عرفات، محماًل االحتالؿ اإلسرائيمية المسئولية. 

وكانت قناة الجزيرة القطرية بثت تحقيًقا حوؿ تأكيدات طبية سويسرية باف عرفات توفي نتيجة تعرضو 
 ومالبسو. لعنصر البولونيـو الشديد السمية في متعمقاتو الشخصية

 4/7/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 حماسل: ترجيح احتفاظ مشعل بـرئاسة المكتب السياسي األردنيةالغد  

نادية سعد الديف: قالت مصادر في حركة "حماس" إف "المؤشرات األولية لالنتخابات الداخمية  –عماف 
 و، ولكنيا تصيب تغييرات في عضويتو".لمحركة تبقي عمى نفس موقعي رئيس المكتب السياسي ونائب

وأضافت إلى "الغد" إف "ىناؾ مؤتمرًا عامًا سيدعى إليو رؤساء مكاتب األقاليـ، المجالس المحمية، إلجراء 
 انتخابات القيادة السياسية لمحركة"، مرجحة االنتياء منيا خالؿ أسبوعيف.

الد مشعؿ رئيسًا لممكتب السياسي لحماس، ولفتت إلى أف "التقديرات األولية تذىب إلى اإلبقاء عمى خ
 وموسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي، ولكف ستحدث تغييرات في عضوية المكتب السياسي".

وتابعت قائمة إف "ىناؾ أسماء ستخرج وأخرى جديدة ستدخؿ في عضوية المكتب السياسي"، مبينة بأف 
خابات المحمية لألقاليـ، وبالتالي لف يتمكنوا مف الفوز في "ىناؾ أعضاء حالييف لـ يحالفيـ الحظ في االنت

 انتخابات عضوية المكتب السياسي، وآخريف حالفيـ الحظ وسيبقوف في مواقعيـ".
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وأفادت بأف "مشعؿ وأبو مرزوؽ مف أبرز المرشحيف لتولي رئاسة المكتب السياسي، وذلؾ قبؿ تعزيز 
يف لتوليو قيادة المرحمة المقبمة، في ظؿ المتغيرات المؤشرات الراىنة مف مكانة مشعؿ، وسط مناصر 

الحاصمة في المنطقة، وبسبب عالقاتو الجيدة مع الخارج وتقبؿ األخير لو، إال أف مجمس الشورى ىو الذي 
يحدد قيادة الحركة". وتابعت "مشعؿ مف أكثر المرشحيف حظًا، حتى اآلف، لقيادة المرحمة المقبمة، ويحظى 

 فة الغربية والخارج، ولكف الحسـ يرجع إلى مجمس الشورى".بدعـ عريض في الض
 4/7/2012الغد، عمان، 

 
 يونيو الماضي حزيران/ الشاباك: ارتفاع اليجمات من غزة وانخفاضيا بالضفة خالل

قاؿ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" إف عدد ىجمات المقاومة الفمسطينية ضد : القدس المحتمة
 .1021فعت بشكؿ حاد خالؿ يونيو الماضي، مقارنة مع مايو "إسرائيؿ" ارت

وأوضح الشاباؾ في تقرير أصدره صباح األربعاء أف إجمالي عدد اليجمات ضد "إسرائيؿ" خالؿ الشير 
. 72ىجوًما مقابؿ  254الماضي وصمت إلى   في مايو المنصـر

ىجوًما مقابؿ عشرة  88حو وأشار إلى أف زيادة ممحوظة طرأت عمى اليجمات مف قطاع غزة بمغت ن
قذيفة ىاوف  12صاروًخا و 286ىجمات في مايو، الفًتا إلى أنو خالؿ التصعيد األخير عمى القطاع سقط 

 عمى المستوطنات اإلسرائيمية.
في حيف أظير انخفاًضا طفيًفا في اليجمات بمناطؽ الضفة الغربية ومدينة القدس المحتمة مقارنة بمايو، 

 27في مايو، وفي القدس وصؿ عددىا إلى  40ىجوًما بالضفة مقابؿ  37يونيو حيث وصؿ عددىا في 
 في مايو. 12مقابؿ 

 5/8/3123، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 آالف شبل في قطاع غزة عشرةانطالق مخيمات الجياد الصيفية بمشاركة  

نتصار( الصيفية في كافة غزة: أطمقت حركة الجياد في فمسطيف اليوـ الثالثاء، مخيمات )بشائر اال
 آالؼ شبؿ. 10محافظات قطاع غزة، وذلؾ بمشاركة 

وتفقد وفٌد مف المجنة المركزية لممخيمات منذ ساعات الصباح سير العمؿ عمى األرض، وأبدوا إعجابيـ 
 بالجيد والمستوى الالفت لممشرفيف والمنشطيف، والذي بدا ممموسًا في اليوـ األوؿ النطالؽ المخيمات.

كد عضو المجنة المركزية لممخيمات عوض أبودقة، أف المنشطيف سُيركِّزوف عمى تغميؼ الطالئع الفتية وأ
تربويًا وفكريًا، وشحف ىمميـ بطاقة المواجية والصمود في مواجية األخطار والتحديات، باإلضافة لتعزيز 

 ارتباطيـ بقضيتيـ الوطنية.
ؿ قد صرَّح في وقٍت سابؽ، بأف إطالؽ اسـ )بشائر وكاف القيادي في الجياد اإلسالمي أحمد المدل

االنتصار( عمى مخيمات الحركة الصيفية ليذا العاـ، جاء كي ُنرسِّخ في عقوؿ أبنائنا قيـ المواجية، التحدي 
 والثبات التي سجؿ بفضميا األسرى األبطاؿ انتصارًا أسطوريًا عمى جالدىـ.

 3/7/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

 بأسماء المستوطنين في الضفة الغربية "أراض خاصة"تخطط لتسجيل  "إسرائيل" :2
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راـ اهلل: قالت صحيفة "ىػررتس" اإلسػرائيمية: إف إسػرائيؿ سػتبدأ قريبػا بتسػجيؿ حقػوؽ ممكيػة أراض فػي الضػفة 
الغربية، باسـ المستوطنيف، ممتفة عمى أصوؿ التسجيؿ في دائرة تسجيؿ األراضي )الطابو( التي كاف معموال 

 ا قبؿ وبعد االحتالؿ، حتى ال يتمكف الفمسطينيوف مف االعتراض الحقا عمى سرياف مفعوؿ التسجيؿ.فيي
وحصػػمت الصػػحيفة عمػػى وثػػائؽ تؤكػػد أف الخطػػة غيػػر المسػػبوقة نوقشػػت فػػي السػػنوات األخيػػرة عمػػى مسػػتوى 

ستشػػػػار عػػػاؿ، وتمقػػػت دعمػػػا مػػػف القػػػائـ بأعمػػػاؿ المستشػػػػار القضػػػائي لمحكومػػػة المحػػػامي مايػػػؾ بػػػالس، والم
القضػػائي لجيػػاز األمػػف أحػػاز بػػف آري، والمستشػػار القضػػائي لقيػػادة المركػػز إيمػػي بػػار أوف، ورئػػيس مػػا يعػػرؼ 
بػ"اإلدارة المدنية" مػوطي ألمػوز، ومسػاعد وزيػر األمػف لشػؤوف االسػتيطاف إيتػاف بروشػي، فػي حػيف ينتظػر أف 

 يصادؽ وزير الدفاع إييود باراؾ عمى المسألة ىذا الشير.
عممية الجديدة برمتيا عمى ما وصفتو الصحيفة نفسيا بػ"تواصؿ السيطرة اإلسرائيمية عمػى المنػاطؽ"، وتستند ال

وىػػذه أوؿ مػػرة تقػػرر فييػػا إسػػرائيؿ تسػػجيؿ أراض خاصػػة فػػي الضػػفة بأسػػماء مسػػتوطنيف. وبحسػػب "ىػػررتس"، 
نما األفراد فقط"، وأضػافت مو  ضػحة "أف مػف يطمػب ذلػؾ فإف "الدولة ال تستطيع أف تبادر إلى ىذه العممية، وا 

عميػػو أف يحضػػر الوثػػائؽ التػػي تؤكػػد الممكيػػة، وبعػػد ذلػػؾ تجتمػػع لجنػػة قضػػائية تنػػاقش األدلػػة وتسػػتمع لشػػيود 
 وتتمقى االعتراضات، وتنشر قرارىا بشأف التسجيؿ في الطابو".

اضػػػي وكانػػػت إسػػػرائيؿ، قػػػد أوقفػػػت بعػػػد احػػػتالؿ الضػػػفة الغربيػػػة بقميػػػؿ، العمػػػؿ بمشػػػروع تسػػػوية وتسػػػجيؿ األر 
األردني، الذي كانت قد بدأت الحكومة األردنية بتطبيقو عمى أراضي الضفة منذ مطمع الستينات استنادا إلى 
"قػانوف األراضػي والميػاه األردنػي" الػذي صػػدر فػي منتصػؼ الخمسػينات مػف القػػرف الماضػي، ولػـ يكػف قػد تػػـ 

 % فقط مف أراضي الضفة الغربية.20تسجيؿ سوى نحو 
% مف األراضي مف دوف تسجيؿ، فراحت تقيـ المسػتوطنات عمػى األراضػي التػي 60جود واستغمت إسرائيؿ و 

 تمت السيطرة عمييا لػ"أغراض عسكرية"، وبعد ذلؾ عمى األراضي التي عرفت بأنيا "أراضي دولة".
وقاؿ المحمػؿ السياسػي أنطػواف شػمحت، لػػ"الشرؽ األوسػط": "ىػذه محاولػة إلعطػاء غطػاء قػانوني، لالسػتيطاف 

أراض خاصػػػة". وأضػػػاؼ: "حتػػػى اآلف كػػػاف ذلػػػؾ خطػػػا أحمػػػر بالنسػػػبة لممحكمػػػة العميػػػا، واآلف يريػػػدوف عمػػػى 
 شرعنة ذلؾ". وتابع القوؿ: "ىذا سمب جديد لألراضي الفمسطينية، ويقتؿ حؿ الدولتيف".

 5/8/3123، الشرق األوسط، لندن
 

 الصوت والصورةلجنة الدستور تصادق عمى إعفاء الشاباك من توثيق التحقيق بالكنيست:  31
، بػػالقراءتيف الثانيػػة والثالثػػة عمػػى ]أمػػس  صػػادقت لجنػػة الدسػػتور والقػػانوف والقضػػاء البرلمانيػػة، اليػػـو الثالثػػاء

تعديؿ قانوف اإلجراءات الجنائية الذي يمدد سرياف ما يسػمى بػػ"أمر سػاعة" التػي تعفػي الشػرطة والشػاباؾ مػف 
 بارتكاب "مخالفات أمنية"، وذلؾ لمدة ثالث سنوات أخرى.توثيؽ التحقيؽ، بالصورة أو بالصوت، مع مشتبو 

وبحسب القانوف القائـ فإنو يجب توثيؽ، بالصورة، التحقيؽ مع مشبتو بارتكاب مخالفة تزيد مدة عقوبتيا عمى 
سػػػنوات، بيػػػد أف القػػػانوف يسػػػتثني، وفقػػػا العتبػػػارات الشػػػاباؾ واسػػػتنادا إلػػػى "أمػػػر السػػػاعة"، التحقيػػػؽ مػػػع  20

رتكاب مخالفات أمنية". وكاف قد تـ تحديد مدة سرياف ىػذه األنظمػة بخمػس سػنوات، تػـ تجديػدىا "مشتبييف با
 ألربع سنوات تنتيي في ساعات منتصؼ اليـو الحالي.

يذكر في ىذا السياؽ أف مركز "عدالة" كاف قد توجو يـو أمس، االثنيف، إلى أعضاء لجنػة الدسػتور والقػانوف 
المصػػادقة عمػى تمديػػد سػػرياف اإلعفػاء الجػػارؼ الػػذي يعفػي لمشػػرطة والشػػاباؾ والقضػاء البرلمانيػػة بطمػب عػػدـ 

 مف ضرورة توثيؽ مجريات التحقيؽ مع المشتبييف بتيـ أمنية بالصوت والصورة.
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 4/8/31213، 59عرب 
 

 لتعطيل المفاوضات "سرائيل"إض عمى يتحر بالالسمطة  يتيم نتنياىوموقع اخباري بريطاني:  32
' البريطػاني، اف رئػيس الحكومػة اإلسػػرائيمية The Commentator“ كشػؼ موقػع  -القػدس، وفػا -راـ اهلل

 بنياميف نتنياىو يزعـ أف السمطة الفمسطينية تحرض ضد إسرائيؿ مف اجؿ تعطيؿ عممية المفاوضات.
وأشػػار الموقػػػع، أنػػػو حصػػػؿ عمػػى وثػػػائؽ سػػػرية، ىػػػي عبػػػارة عػػف مراسػػػالت داخػػػؿ وزارة الخارجيػػػة البريطانيػػػة، 

أغمبيا عمى معمومات تقوؿ اف نتنياىو يعارض بشدة اتفاقيػات اوسػمو، واف ادعػاء منظمػات دوليػة تحتوي في 
 أف المناىج في السمطة تحرض ضد اسرائيؿ مصدرىا الترجمة الخاطئة لمغة العربية.

وعقبػػػت وزارة الخارجيػػػة البريطانيػػػة عمػػػى نشػػػر الوثػػػائؽ بػػػالقوؿ، إف "مػػػا جػػػاء فييػػػا ال يمثػػػؿ السياسػػػة الرسػػػمية 
 بريطانيا".ل

 5/8/3123، القدس، القدس
 

 : إيران خطر عمى السمم العالمي ونصر اهلل يختبئ من أبناء شعبويزبير  33
، حفؿ االستقباؿ الذي أقامتو السفارة األمريكية في تؿ أبيب، بمناسبة يزاستغؿ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير 

ؿ مػف إيػراف واألمػيف العػاـ لحػزب اهلل حسػف إلعالف االستقالؿ األمريكي، لشػف ىجػـو عمػى كػ 125الذكرى الػ
 نصر اهلل، متيما األولى بأنيا خطر عمى السمـ العالمي، واتيـ نصر اهلل  بأنو "يخاؼ مف أبناء شعبو".

، وفؽ ما أوردتو اإلذاعة اإلسرائيمية وصحيفة "معاريؼ"، إف إيػراف ىػي الخطػر األكبػر الػذي ييػدد يزوقاؿ بير 
قناعة بأف الواليات المتحدة برئاسة باراؾ أوباما ستعارض كػؿ محاولػة لتيديػد السػمـ السمـ العالمي، وأنو عمى 
 العالمي وخطر اإلبادة.

في حديثػو إلػى األمػيف العػاـ لحػزب اهلل، فػزعـ أنػو "عميػؿ أجنبػي يتعػاوف مػع نظػاـ فتػاؾ، يقتػؿ  يزوتطرؽ بير 
مف إسرائيؿ بؿ مف شعبو بعد أف تعاوف أبناء شعبو، ويناصر نظاـ إيراف، وأنو يعيش في خندقو مختبئا ليس 

 مع نظاـ األسد".
 5/8/3123، 59عرب 

 
 اإلسرائيمييقرر تقديم اقتراح قانون بحل الكنيست  حزب العمل 34

اجرى وزير الجيش االسرائيمي اييود باراؾ امس محادثات مع كؿ مف رئيس الوزراء بنيػاميف نتنيػاىو : راـ اهلل
وعضو الكنيسػت يوحنػاف بمسػنر فػي محاولػة لمخػروج مػف األزمػة التػي  ومع رئيس حزب كاديما شاؤوؿ موفاز

 يمر بيا االئتالؼ الحكومي الناجمة سحب نتنياىو لقانوف "طاؿ".
وكشػػػؼ موقػػػع يػػػديعوت احرونػػػوت االلكترونػػػي امػػػس، النقػػػاب عػػػف نيػػػة رئيسػػػة المعارضػػػة االسػػػرائيمية عضػػػو 

الكنيسػت لمتصػويت خػالؿ األيػاـ القادمػة، الكنيست ورئيس حزب العمؿ شػيمي يحيمػوفيتش طػرح مشػروع حػؿ 
 وىي تسعى بجيد لتجنيد االغمبية البرلمانية إلقرار القانوف.

وجػػػاء أف يحيمػػػوفتيش دعػػػت نتنيػػػاىو إلػػػى إصػػػدار أوامػػػر بتقػػػديـ موعػػػد االنتخابػػػات. وبحسػػػبيا فإنػػػو كػػػاف مػػػف 
لعبػػة الميكػػود وكاديمػػا  المفتػػرض أف تجػػري االنتخابػػات فػػي أيمػػوؿ ، وأف ىػػذه العمميػػة الطبيعيػػة منعػػت بسػػبب

المذيف دخال في ائتالؼ ال جدوى منو وال يستطيع خمؽ الموافقة المعقولة حتى عمى "قانوف طػاؿ"، وأنػو عمػى 
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الجميػػػػور أف يحسػػػػـ اآلف فػػػػي صػػػػناديؽ االقتػػػػراع بػػػػيف الميكػػػػود برئاسػػػػة نتنيػػػػاىو وبػػػػيف حػػػػزب العمػػػػؿ برئاسػػػػة 
 يحيموفيتش.

الئػػتالؼ، وأعمنػػت أف حزبيػػا سيسػػمح ألعضػػاء كنيسػػت مػػف وحثػػت يحيمػػوفيتش أعضػػاء كاديمػػا عمػػى تػػرؾ ا
 كاديما بتقديـ اقتراحات قانوف خاصة إذا قاـ حزبيـ بمنعيـ مف تقديـ اقتراحات.

 5/8/3123، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 "إسرائيل"ليفني تنشق عن "كديما" وتؤسس حزبا وسطيا في  35
وأحػػد مؤسسػػيو، ومعيػػا حػػايـ  حػػزب كاديمػػاالسػػابؽ لبػػادرت تسػػيبي ليفنػػي، الػػرئيس : تػػؿ أبيػػب: نظيػػر مجػػالي

 راموف، المدير العاـ لمحزب وصاحب فكرة تأسيسو األوؿ، إلى تشكيؿ حزب وسط ليبرالي جديد في إسرائيؿ.
نػو فػي  وقاؿ راموف، الذي كشؼ عف الجيود لتأسيس الحزب الجديد، إف حػزب "كػديما" لػـ يعػد حزبػا حقيقيػا وا 

ف "إسػػرائيؿ ال تسػػتطيع العػػيش مػػف دوف حػػزب يحتػػؿ مركػػز الخريطػػة القريػػب العاجػػؿ سػػيتفكؾ ثػػـ ي نقػػرض، وا 
السياسية، مبني عمى االعتداؿ والوسطية في السياسة وفي االقتصاد وفي كؿ شيء". واعتبر راموف األحزاب 

ادة اإلسػػرائيمية الحاليػػة أحزابػػا راديكاليػػة ال تالئػػـ العصػػر، فيػػي إمػػا أحػػزاب يمينيػػة جػػدا مثػػؿ حػػزب الميكػػود بقيػػ
ما أحزاب يسار اشتراكي مثؿ حزبي العمؿ وميرتس.  بنياميف نتنياىو، وا 

وأضاؼ أف الشعب في إسرائيؿ يحتاج إلػى قيػادة معتدلػة تتصػرؼ بمسػؤولية وتػتمكف مػف رفػع مكانػة إسػرائيؿ 
فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط وفػػػي العػػػالـ: "بعيػػػدا عػػػف السياسػػػات المغػػػامرة وعػػػف تمزيػػػؽ المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي مػػػا بػػػيف 

نييف ومتػػػدينيف أو بػػػيف ييػػػود وعػػػرب"، قيػػػادة تسػػػتطيع التعامػػػؿ بشػػػكؿ صػػػحيح مػػػع المتغيػػػرات فػػػي العػػػالـ عممػػػا
 العربي وليس عمى طريقة "أدر ظيرؾ حتى ال ترى ما يدور حولؾ، كما يفعؿ نتنياىو".

 5/8/3123، الشرق األوسط، لندن
 

 الكنيست يدرس سّن قانون يحظر "إنكار ييودية الدولة" 36
العبريػػة، إّف نحػػو ثالثػػيف نائًبػػا إسػػرائيمًيا ممثمػػيف عػػف مختمػػؼ الكتػػؿ البرلمانيػػة داخػػؿ البرلمػػاف قالػػت اإلذاعػػة 

اإلسػرائيمي "الكنيسػػت"، قػػد تقػػّدموا لرئاسػة "الكنيسػػت" بمشػػروع قػػانوف جديػد يقضػػي بحظػػر النشػػاطات الطالبيػػة 
 ية الداخؿ اإلسرائيمي."المناىضة لمطابع الييودي الديمقراطي لمدولة العبرية" في المؤسسات التعميم

وينص اقتراح القانوف المذكور، عمػى التػزاـ المؤسسػات والمعاىػد التعميميػة الػداخؿ بحظػر إقامػة أو تنظػيـ أي 
فعاليات "تنكر الطابع الييودي الديمقراطي إلسرائيؿ أو تحرض عمى العنصرية أو تػدعـ الكفػاح المسػمح ضػد 

 الدولة"، وفؽ اإلذاعة.
تشػػار القػػانوني لػػػ "الكنيسػػت" أيػػاؿ ينػػوف، مػػف تبعػػات المصػػادقة عمػػى ىػػذا القػػانوف الػػذي مػػف جانبػػو؛ حػػّذر المس

ينطوي عمى إشكاليات قانونيػة جوىريػة، مبػدًيا رفضػو لػػ "تشػريعات تسػتيدؼ إسػكات أي رأي ميمػا كػاف غيػر 
 مقبوؿ"، حسب تعبيره.

 5/8/3123، الدستور، عّمان
 

 مسفارة لمقر بعد رفض المصريين تأجير سفير تل أبيب السابق يقترح شراء حي بأكممو  37
الناصرة ػ زىير أندراوس: قػاؿ إسػحاؽ ليفػانوف السػفير اإلسػرائيمي السػابؽ فػي مصػر، إّف محمػد مرسػى رئػيس 

 مصر لف يكوف كمحمد مرسى الناشط بجماعة اإلخواف المسمميف.
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لكمية نتانيا اإلسرائيمية، حيث وجاءت أقواؿ ليفانوف خالؿ ندوة عقدت أمس بمركز الحوار االستراتيجي التابع 
أضػػاؼ إّف الػػرئيس مرسػػى يريػػد فػػتح ممػػؼ اتفاقيػػة السػػالـ مػػع إسػػرائيؿ، خاصػػة البنػػد المتعمػػؽ بوضػػع القػػوات 

 المسمحة وعدد قوات الجيش المصري في سيناء، مؤكدا أف أي تعديؿ في االتفاقية سيمـز موافقة إسرائيؿ.
منذ اقتحاـ السفارة اإلسرائيمية بالقاىرة في أيموؿ )سػبتمبر( الماضػي  وأشارت المصادر اإلسرائيمّية إلى أّنو أنة

والسػػفير اإلسػػرائيمي الجديػػد يعقػػوب أميتػػاى يعمػػؿ مػػف خػػالؿ منػػزؿ خػػاص بالقػػاىرة الف إسػػرائيؿ لػػـ تجػػد حتػػى 
ف عمػى اآلف موقع مناسب لسفارتيا، وفػي مػا يتعمػؽ بالنقطػة المتعمقػة بالسػفارة اإلسػرائيمية بالقػاىرة، أكػد ليفػانو 

أف غالبيػػة أصػػحاب العقػػارات بالقػػاىرة ال يريػػدوف تػػأجير عقػػار إلسػػرائيؿ تسػػتخدمو كمقػػر جديػػد لمسػػفارة ومػػف 
يوافؽ منيـ تكوف البناية غير متوافقة مع االحتياجات األمنيػة، واقتػرح كبػديؿ ألسػعار اإليجػارات المرتفعػة أف 

 يتـ شراء حي بأكممو.
المصرية ميتمة بإيجػاد عقػار جديػد لمسػفارة اإلسػرائيمية بالقػاىرة، عمػى وخمص ليفانوف إلى القوؿ إّف الحكومة 

 حد تعبيره.
 5/8/3123، القدس العربي، لندن

 
 : موافقة عمى نقل الماء من البحر األحمر إلى الميت"إسرائيل"بين األردن وفمسطين و تعاون 38

مشػػروع "قنػػاة البحػػار" الػػذي يػػربط أعمػػف وزيػػر التعػػاوف اإلقميمػػي اإلسػػرائيمي سػػيمفاف شػػالوـ، أف : حممػػي موسػػى
البحػػريف الميػػت واألحمػػر عبػػر وادي عربػػا قػػد يتحػػّوؿ إلػػى واقػػع قريبػػًا. وجػػاء ىػػذا اإلعػػالف بعػػد لقػػاء الػػوزير 
سػػرائيؿ،  اإلسػػرائيمي مػػع مسػػؤوليف فػػي البنػػؾ الػػدولي أبمغػػوه بػػأف جميػػع األطػػراؼ الضػػالعة، األردف وفمسػػطيف وا 

لدراسػػات التػػي أجريػػت لممشػػروع والتػػي تثبػػت أنػػو ذو جػػدوى اقتصػػادية، أعطػػت موافقتيػػا المكتوبػػة عمػػى نتػػائج ا
ىندسػػية وبيئيػػة. وتضػػع ىػػذه الموافقػػة الحجػػر األسػػاس لتنفيػػذ المشػػروع الػػذي كثػػر الحػػديث عنػػو فػػي العقػػديف 

 األخيريف بوصفو أحد أىـ مشاريع التعاوف اإلقميمي.
نيػػة والسػػمطة الفمسػػطينية أزالتػػا اعتراضػػاتيما وأف وأبمػػغ منػػدوبو البنػػؾ الػػدولي الػػوزير شػػالوـ بػػأف الحكومػػة األرد

بالغػػًا مشػػتركًا بيػػذا الشػػأف سيصػػدر قريبػػًا. وأوضػػح شػػالوـ أنػػو فػػرح بيػػذا التقػػدـ وأنػػو حػػّث البنػػؾ الػػدولي عمػػى 
اإلسراع في نشر البالغ. وأضاؼ إنو سيتوجو قريبًا إلى الدوؿ التي سػاىمت فػي تمويػؿ دراسػة الجػدوى لػػ"قناة 

 مة في تمويؿ المرحمة التنفيذية لممشروع.البحار" لممساى
وأشػػار شػػالـو إلػػى أنػػػو بعػػد سػػنوات طويمػػػة مػػف الدراسػػات واألبحػػػاث والمواقػػؼ "بتنػػا نقػػػؼ عمػػى عتبػػة إخػػػراج 
المشروع إلى حيز التنفيػذ". وأضػاؼ إف "المشػروع سػينقذ البحػر الميػت وسيشػكؿ رمػزًا لمتعػاوف اإلقميمػي. فيػو 

د في تطوير النقب ووادي عربا. وىو نموذج لمتعاوف اإلقميمي، الذي يشيد مشروع قومي ىائؿ األبعاد سيساع
 عمى أف توحيد القوى يفضي إلى نتائج مرغوبة لمصمحة المنطقة بأسرىا".

 5/8/3123، السفير، بيروت
 

 سرائيمية في كينياإتتيم ايران بالتخطيط ليجمات ضد مصالح  "سرائيل"إ 39
السرائيمي بنياميف نتانياىو مساء االثنيف ايراف بالتخطيط ليجمات ضػد ػ ا ؼ ب: اتيـ رئيس الوزراء ا القدس

 مصالح اسرائيمية في كينيا حيث اعتقؿ مؤخرا مواطناف ايرانياف متيماف بحيازة اسمحة.
 5/8/3123، القدس العربي، لندن
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 ضرابيم األخيرإزعبي: مصمحة السجون تنتقم من األسرى بعد نجاح حنين  :3
قػػت العضػػو العربػػي فػػي الكنسػػيت االسػػرائيمي حنػػيف زعبػػي رسػػالة مػػف مجموعػػة مػػف األسػػرى تم: راـ اهلل القػػدس

تتعمػػؽ باالعتػػداء عمػػييـ وتعػػريتيـ مػػف مالبسػػيـ وىػػـ مقيػػدوف وشػػتميـ بكممػػات نابيػػة ومنافيػػة لألخػػالؽ وذلػػؾ 
متراجػػع انتقامػا مػػف انجػػازاتيـ األخيػرة عمػػى أثػػر اإلضػػراب الػذي خاضػػو األسػػرى، ومحاولػة مػػف ادارة السػػجوف ل

 عف االتفاقيات التي أبرمت مع معيـ.
 القدس، القدس

وتوجيػػت زعبػػي برسػػالة الػػى مسػػؤوؿ سػػجف 'اشػػؿ' االسػػرائيمي وطالبتػػو بػػالتحقيؽ الجػػدي والسػػريع فػػي انتيػػاؾ 
حقػػوؽ األسػػرى، واعتبػػرت أف نجػػاح االضػػراب عػػف الطعػػاـ ىػػو السػػبب االوؿ لالنتقػػاـ السياسػػي الػػذي تمارسػػو 

 السمطات بحؽ االسرى.
 5/8/3123، القدس، القدس

 
 اإلسرائيمي سرائيميين ال يتجند في الجيشإربعة أواحد من كل إحصائية:  41

كشفت معطيات وحدة التجنيد في الجيش االسرائيمي اف واحػدا مػف كػؿ اربعػة : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
اوؼ قيػادة الجػيش واالجيػػزة اسػرائيمييف ال يتجنػد فػي الجػيش، وىػي نسػبة عاليػة وآخػذة باالرتفػاع، مػا يزيػد مخػ

 االمنية.
وفيما تعددت االسباب التي يقػدميا الشػاب الييػودي كسػبب لعػدـ التحاقػو فػي الجػيش تبػيف اف النسػبة االعمػى 

فػػي  5.2فػػي المئػػة فيمػػا  22تعػػود لػػدواعي دينيػػة وانشػػغاؿ الشػػباف الييػػود بدراسػػة التػػوراة، وتصػػؿ نسػػبة ىػػؤالء 
وىنػاؾ نسػبة غيػر قميمػة ممػف خػدموا فػي الجػيش ويقػدموف طمػب اعفػائيـ المئة ال يتجندوف السباب صػحية . 

السباب نفسية نتيجة مشاركتيـ في عمميات عسكرية في غػزة والضػفة وىنػاؾ مػف تقػدـ بمثػؿ ىػذا الطمػب فػي 
 اعقاب ما واجيو في حرب تموز.

فػػي المئػػة  24لجػػيش وفػػي المئػػة  مػػف النسػػاء اإلسػػرائيميات ال يتجنػػدف فػػي ا 3.8امػػا عنػػد النسػػاء، فتبػػيف اف  
مػػنيف ال يتجنػػدف ألسػػباب دينيػػة. وبينػػت المعطيػػات اف  تكػػاليؼ تجنيػػد الشػػباف المتػػدينيف فػػي الجػػيش، تسػػاو 
أربعة أضعاؼ تجنيد الجندي اإلسرائيمي العادي، حيث أف أغمػب المتػدينيف متزوجػوف، األمػر الػذي يرفػع مػف 

 أجورىـ.
 5/8/3123، الحياة، لندن

 
 أقرت التجنيد اإلجباري لمعرب والجيش لم يكن مستعدا الستيعابيم حسون: لجنة "بالسنر" 42

تاريخ النشر: كشؼ عضو الكنيست، يسرائيؿ حسوف، عضو لجنة الخارجيػة واألمػف التابعػة لمكنيسػت ونائػب 
رئيس ا"لشاباؾ" السابؽ، في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية صباح اليـو الثالثاء، أنو خالفا لمتقارير المختمفة، 
فقد كانت لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست، أقرت خالؿ جمسات عمميا التمييدية لمجنة "بالسنير"، في 

عامػا  27مسألة التجنيد اإللزامي لمحريديـ والعرب، فرض التجنيد اإلجباري عمى الشباف العرب الذيف يبمغوف 
لػػػػؾ حاليػػػػا ومؤقتػػػػا ىػػػػو الجػػػػيش أف مػػػػف عػػػػارض ذوأضػػػػاؼ  فمػػػػا فػػػػوؽ، أو فػػػػرض الخدمػػػػة "الوطنيػػػػة" عمػػػػييـ.

ألػػؼ  20اإلسػػرائيمي إذ أعمػػف ممثمػػو الجػػيش أف وزارة األمػػف اإلسػػرائيمية، غيػػر مييػػأة حاليػػا السػػتيعاب تجنيػػد 
شػػاب عربػػي سػػنويا، وعميػػو تػػـ التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مبػػدئي بػػأف يشػػمؿ التجنيػػد اإللزامػػي العػػرب والمباشػػرة إلػػى 

 ذا األمر.تطبيقو عندما تستعد وزارة األمف والجيش لي
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 4/8/3123، 59عرب 
 

 بالضفة  في قرية فمسطينية لمجيشتدريبات الناطق باسم الجيش االسرائيمي يقّر بإجراء  43
تؿ أبيب: اعترؼ الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي بأف قواتو أجرت تدريبات داخػؿ قريػة العقبػي فػي محافظػة 

 نية بأنو استخدـ فييا الذخيرة الحية.طوباس شماؿ الضفة الغربية، ولكنو نفى االتيامات الفمسطي
وقػػالوا إف قػػوات االحػػتالؿ أقػػدمت عمػػى إخػػراج المػػواطنيف مػػف مسػػاكنيـ وبيػػوتيـ، أطفػػاال وقػػاؿ الفمسػػطينيوف 

بعادىـ عف أرضيـ خالؿ ساعات طويمة مف دوف أي  ونساء وشيوخا ورجاال، في ساعات متأخرة مف الميؿ وا 
حتالؿ قرية وتيجير أىميا. وأكدوا أنو خالؿ ىػذه العمميػات كػاف يسػمع تفسير، ثـ تبيف أنيا عمميات تدريب ال

 دوي رصاص حي وقنابؿ ورشاشات مدفعية. 
 5/8/3123، الشرق األوسط، لندن

 
  دون إذنيا الديراني تنتقد النيابة لحصوليا عمى ممف تل أبيببقاضية المحكمة المركزية  44

تنظػػر فػػي قضػػية محقػػؽ "الشػػاباؾ" المعػػروؼ بالكػػابتف وجيػػت قاضػػية المحكمػػة المركزيػػة فػػي تػػؿ أبيػػب، التػػي 
جػػورج، وجيػػت انتقػػادات شػػديدة لمنيابػػة االسػػرائيمية لقياميػػا باسػػتخراج الممػػؼ الشخصػػي لممػػذكور مػػف الشػػرطة 

 والجيش اإلسرائيمييف دوف الحصوؿ عمى اذف مف المحكمة.
الػذي حقػؽ مػع القيػادي فػي يشار اف المحكمة تبحث في ثضػية محقػؽ "الشػاباؾ" الػذي عػرؼ بكػابتف جػورج و 

حػػػزب اهلل مصػػػطفى الػػػديراني واتيػػػـ بممارسػػػة التعػػػذيب ضػػػده، بػػػؿ واغتصػػػابو خػػػالؿ التحقيػػػؽ، بعػػػد اف تقػػػدـ 
 مميوف شيكؿ عف األضرار التي سببتيا لو. 4.4بدعوى تعويضات ضد دولة اسرائيؿ بقيمة 

 5/8/3123، 59عرب 
 

 سرقة منزل إبنة شامير أثناء تشييعو 45
ي: تعػػػػرض منػػػػزؿ ابنػػػػة رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيمي إسػػػػحؽ شػػػػامير لمسػػػػرقة أثنػػػػاء تشػػػػييع يػػػػو بػػػػي أ -القػػػػدس

جنػػازتيوذكرت صػػحيفة "ىػػررتس" اإلسػػرائيمية أنػػو يعتقػػد أف سػػارقيف اثنػػيف اقتحمػػا منػػزؿ عائمػػة جمعػػادا شػػامير، 
 .عامًا، أثناء تشييعو 85ابنة إسحؽ شامير الذي توفي السبت عف 

 5/8/3123، الحياة، لندن
 
 
 رائد صالح: المشروع الصييوني إلى زوالخ الشي 

، أف المنطقة العربية ستشيد 37رئيس الحركة االسالمية في فمسطيف أكد الشيخ رائد صالح،: اسطنبوؿ
 تغييرات جذرية في المرحمة القادمة ومنيا شيخوخة المشروع الصييوني وضعفو ومف ثـ زوالو.

لإلعالـ: "إف االحتالؿ الصييوني يحاوؿ تقسيـ وأضاؼ صالح في تصريحات خاصة لممركز الفمسطيني 
في  اإلبراىيميبيف المسمميف والييود عمى غرار ما فرض ىذا التقسيـ الباطؿ  في المسجد  األقصىالمسجد 

ويفرض ىذا التقسيـ دوف أف يعمف  األقصىالخميؿ، واالحتالؿ يمارس بكؿ عدوانيتو اليومية عمى المسجد 
ف ىدؼ التقسيـ ىو ىدؼ مرحمي ألنو ال يزاؿ مصمما عمى تحقيؽ ىدفو النيائي وقاؿ: "إ عنو في االعالـ".
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،واليوـ نحف نعيش حالة تغوؿ لالحتالؿ بكؿ ما يممؾ مف االدوات األقصىبناء الييكؿ عمى أرض المسجد 
 لتحقيؽ اليدؼ المرحمي ومواصمة السعي لتحقيؽ اليدؼ النيائي".

وعمى الصعيد  ري سيكوف ايجابيا عمى الصعيد المحمي،واعتبر الشيخ صالح أف "دور الرئيس المص
ونحف متفائموف وطامعوف في نفس الوقت أف يكوف  ونحف متفائموف مف دور مصر القادـ، الفمسطيني كذلؾ،

عمى االقؿ، أف يحجـ مف  دور مصر القادـ القريب ىو دور داعـ لمسيرة القضية الفمسطينية الذي مف شأنو،
اضافة الى الحصار  الى جانب تيويد الضفة الغربية، حاوؿ أف يّيود القدس،جنوف االحتالؿ  الذي ي

وركز صالح عمى أممو في أف "تسعى مصر بجد نحو انجاز الوحدة  التجويعي الىمنا في قطاع غزة".
الفمسطينية عمى الثوابت الفمسطينية لبناء صؼ فمسطيني واحد في مواجية االحتالؿ بكؿ اساليب اعتدائو 

 ة حتى اآلف عمى االرض والمنازؿ والمقدسات وعمى شعبنا الفمسطيني واستباحة دمائيـ وحريتيـ".المتصاعد
 4/8/3123، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 اعتقاليم "إسرائيل"نادي األسير يطمق حممة إلنقاذ محرري صفقة "شاليط" الذين أعادت  

لنادي قرر إطالؽ حممة واسعة النطاؽ قاؿ رئيس نادي األسير قدورة فارس، اف ا :عمي سمودي -جنيف
اعتقاليـ وكاف آخرىـ القيادي  إسرائيؿ أعادتقضية األسرى المحرريف في صفقة تبادؿ "شاليط" الذيف  إلثارة

 في الجبية الديمقراطية إبراىيـ أبو حجمة.
بادؿ تعكس واضاؼ فارس " أف إعادة اعتقاؿ القيادي ابو حجمة وعدد مف األسرى المفرج عنيـ في صفقة الت

سياسة االحتالؿ ومحاولتو إلعادة أكبر عدد مف األسرى المحرريف لألسر؛ وذلؾ بحجة عدـ التزاميـ بشروط 
اإلفراج عنيـ"، مطالبا كافة االطراؼ التي ساىمت في ابراـ وانجاز وتنفيذ الصفقة بالتدخؿ الفوري لوضع 

 حد ليذه السياسية التي تيدد حياة األسرى المحرريف.
فارس، الى حراؾ واسع تقوده الوحدة القانونية في النادي لحشد كافة المؤسسات القانونية والحقوقية واشار 

لمواجية ىذه السياسة، داعيا كافة الجيات لمتحرؾ واالنضماـ إلى الحممة بيدؼ تكثيؼ الجيود وتحقيؽ 
 أفضؿ انجاز ألجؿ تحرير ىؤالء األسرى وإلنقاذىـ وعودتيـ إلى عائالتيـ.

 4/8/3123، ، القدسالقدس
 
 
 
 "إيشيل" بزيارة أبنائيم قبل "رمضان" غزة بمعتقل أسرى ىاليمصمحة السجون تسمح أل"واعد":  

ذكرت مؤسسة واعد لألسرى والمحرريف، ظير اليوـ الثالثاء، أف إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية  :غزة
اع غزة بزيارتيـ قبيؿ شير رمضاف أبمغت أسرى معتقؿ "ايشيؿ" بأنيا قررت السماح لعائالتيـ مف قط

 وأوضحت المؤسسة، في بياف ليا، أف إدارة مصمحة السجوف أبمغت األسرى بذلؾ منذ المبارؾ.
أسيرًا  70في النقب، إضافة لنقؿ  5أسيرًا مف السجف إلى قسـ  24أياـ، مشيرًة إلى أف عمميات تنقؿ طالت 

 مف سجف ريموف إلى نفحة.
 4/8/3123، القدس، القدس

 
 العدول عن قرار تعميق تسجيل الناخبين إلى المنظمات األىمية تدعو حركة حماسشبكة  
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أعربت شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، عف "استغرابيا" قرار حركة حماس تعميؽ تسجيؿ الناخبيف : غزة
 في قطاع غزة، التي كاف مف المفترض أف تبدأ اليـو الثالثاء.

، أف ىذه الخطوة تعد "نكوصًا" عّما تـ االتفاؽ عميو، وأنيا ال تساىـ في إعادة واعتبرت الشبكة، في بيانيا
بناء المؤسسات الوطنية الفمسطينية الموحدة عبر االنتخابات كخيار ديمقراطي سممي سيساىـ في إنياء حالة 

عممية اإلدارية وطالبت حركة "حماس" بالعدوؿ عف قرارىا إلتماـ ىذه ال االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية.
 والفنية لعممية االنتخابات، وتذليؿ أية عقبات أماـ عمؿ المجنة في تسجيؿ الناخبيف بقطاع غزة.
 4/8/3123، القدس، القدس

 
 األقصى ويرىبيمالمسجد : االحتالل يحقق مع األطفال الذين يدخمون األقصىمؤسسة عمارة  

 إلىما يتعرض لو أطفاؿ القدس الذيف يدخموف يوميًا  استنكرت مؤسسة "عمارة األقصى والمقدسات" :راـ اهلل
المسجد األقصى لممشاركة في دورات تحفيظ القراف والدورات التربوية مف ممارسات واعتداءات مف قبؿ 

 ".اإلسرائيميجيش االحتالؿ 
 يقاؼإوقالت المؤسسة في بياف ليا اليـو الثالثاء، إنيا "سجمت في اآلونة األخيرة العديد مف الحاالت 

رىابيـ والتحقيؽ معيـ، وىذا يتنافى مع الحقوؽ األساسية والطبيعية لمطفؿ"  األطفاؿ وا 
"منعت شرطة االحتالؿ أطفاال وذوييـ مف دخوؿ األقصى مف باب الناظر، وعندما تجمع عدد  وأضافت

دى إخالء كبير مف المواطنيف، استدعت الشرطة القوات الخاصة لفض التجمع بالقوة، إال أف ضغط الناس أ
 سبيؿ األطفاؿ وذويو".

 4/8/3123، القدس، القدس
 
 مدارس في فمسطين ألف معمم و مميون طالب و : وزارة التربية في رام اهلل 

أظير تقرير أصدرتو وزارة التربية والتعميـ، اليـو الثالثاء، حوؿ الواقع التربوي لمعاـ الدراسي الماضي : راـ اهلل
كبيرًا مف المؤشرات اإلحصائية ذات الدالالت التربوية، وفيما يمي استعراض ألىـ كمًا  1022-1021

 النتائج التي صدرت عف اإلدارة العامة لمتخطيط في الوزارة.
 577مدرسة في الضفة الغربية و 1028مدارس، بواقع  1606بمغ عدد المدارس في األراضي الفمسطينية 
تشرؼ عمييا  232مدارس و 1004ي تشرؼ عمييا الحكومة في قطاع غزة، حيث بمغ عدد المدارس الت

 يشرؼ عمييا القطاع األىمي والخاص. 248وكالة الغوث الدولية و
مدارس فقط في الضفة الغربية تداوـ في الفترة الصباحية، بينما حوالي  8كما أشارت النتائج الى أف ىناؾ 

 % مف مدارس قطاع غزة تداـو في الفترة المسائية.30
طالبا وطالبة ممتحقيف في المدارس في كافة المدارس،  2218427بينت النتائج اإلحصائية أف ىناؾ كذلؾ 
طالبا وطالبة في قطاع غزة. وبالنظر إلى  350673طالبا وطالبة في الضفة الغربية و 557643بواقع 

س الحكومية، % مف الطمبة ممتحقوف بالمدار 56.3توزيع الطمبة حسب جيات اإلشراؼ؛ أظيرت النتائج أف 
% في المدارس الخاصة، عمما بأف النتائج أظيرت 7.5% ممتحقوف بمدارس وكالة الغوث الدولية، و13و

كما أشارت النتائج  % مف طمبة قطاع غزة ممتحقوف في مدارس وكالة الغوث الدولية.36كذلؾ أف حوالي 
افة المراحؿ، لترتفع ىذه النسبة % مف مجموع الطمبة في ك40.1أيضا إلى أف نسبة الطالبات اإلناث تشكؿ 

 % في المرحمة الثانوية.43.4إلى 
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معمما ومعممة  28473معمما ومعممة في األراضي الفمسطينية بواقع  50824كذلؾ أشارت النتائج إلى وجود 
% مف المجموع 47.4اإلناث تشكؿ حوالي في قطاع غزة، وكانت نسبة المعممات  12222في الضفة، و

العاـ. كذلؾ أشارت النتائج أيضا إلى أف نسبة المعمميف والمعممات مف حممة الدبموـ المتوسط فما دوف 
 % يحمموف شيادات عميا.5% مف حممة شيادة البكالوريوس، و 65.3%، و 26.5بمغت 

 4/8/3123، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 
 تحصد العديد من القتمى واإلصابات بين الفمسطينيين الضّفة بّمفات معسكرات التدريب اإلسرائيمية مخ 

تتعمد دولة االحتالؿ إقامة معسكرات التدريب خاصتيا في األراضي المحتمة، : فادي أبو سعدى -راـ اهلل 
ة تترؾ في المكاف الكثير مف القريبة مف المناطؽ التي يعيش فييا المواطنوف الفمسطينيوف، وبعد كؿ مناور 

المخمفات العسكرية التي لـ تنفجر، مف دوف أف تعالجيا. ويؤكد مدير إدارة ىندسة المتفجرات الفمسطينية 
معسكرات التدريب اإلسرائيمية، ال يوجد عمييا حراسة، وال »، أف «األخبار»العقيد الميندس محمد غنايـ لػ

منذ عاـ »ويشير الى أنو «. د إلشارات تحذيرية، وىذه كارثةأسالؾ شائكة تحيط المكاف، كذلؾ ال وجو 
عاقة 400، سقط العديد مف القتمى، وأكثر مف 2856 ، كانت أغمبيا بسبب القذائؼ غير «إصابة وا 

المنفجرة، واأللغاـ التي تركت ىنا وىناؾ، ليكوف اليدؼ الرئيسي ليا البدو الرحؿ مف الفمسطينييف، الذيف 
 في البرية بنحو متواصؿ. يتنقموف مع ماشيتيـ

غالبية معسكرات التدريب ىذه تقع في المنطقة »وتطرؽ غنايـ إلى المشكمة الرئيسية في ىذا األمر، قائاًل إف 
، وىي المنطقة الخاضعة لمسيطرة األمنية اإلسرائيمية، وبالتالي إف وصوؿ رجاؿ ىندسة المتفجرات إلى «ج»

مر تنسيقًا مسبقًا، غالبًا ما يأتي بالرفض مف الجانب المكاف غير متاح في أي وقت، ويتطمب األ
 «.اإلسرائيمي

 5/8/3123، ، بيروتاألخبار
 
 .. شاىد حي عمى الغطرسة اإلسرائيميةفي الخميل قرية "سوسيا" 

باتت قرية "سوسيا" جنوب محافظة الخميؿ في الضفة الغربية المحتمة، شاىًدا حًيا : أحمد المصري-الخميؿ
سمطات االحتالؿ بحؽ المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ، وبمداتيـ وقراىـ التي يعيشوف  عمى ما تمارسو

فييا، ورست كنموذج جديد يشير لحمالت التيجير واإلجالء القسري التي تجري بحؽ الفمسطينييف تحت قوة 
 السالح منذ ما قبؿ النكبة الكبرى. 

لسكاف سوسيا، بحجج إقامتيـ بالقرية "بصورة غير  سممت قوات االحتالؿ منتصؼ الشير الجاري أوامر ىدـ
قانونية"، وأف أكثر مف خمسيف مف المباني، بنيت مف دوف الحصوؿ عمى إذف بناء مف قوات االحتالؿ 

 اإلسرائيمية. 
وأكد الباحث والخبير في المجاؿ االستيطاني د. عيسى زبوف، أف القرار الجديد، يأتي منسجمًا مع السياسة 

ة القائمة عمى تفريغ المناطؽ الفمسطينية ذات القيمة مف سكانيا، وعمى وجو الخصوص القرى، اإلسرائيمي
 وضميا إلى المجمعات االستيطانية المنتشرة في الضفة. 

وقاؿ الزبوف لػ"فمسطيف": إف قرية "سوسيا" عمى وجو الخصوص، عانت منذ بداية االحتالؿ اإلسرائيمي 
شراىة االستيالء عمييا بسبب قربيا مف الخط األخضر الفاصؿ مع ، والقت 2856لمضفة الغربية عاـ 

 المممكة األردنية الياشمية، وصالحية األرض وخصوبتيا ووقوعيا بيف وادييف. 
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جالء السكاف إلى خارج القرية بعد بضعة أياـ مف تقديـ منظمة "ريغافيـ"، وىي منظمة  وجاء أمر اليدـ وا 
ف اإلسرائيميوف، التماسا إلى المحكمة العميا في )إسرائيؿ(، طالبت فيو غير حكومية يييمف عمييا المستوطنو 

 بفرض تجميد عمى البناء في "سوسيا" مف قبؿ السكاف الفمسطينييف. 
وبعد تخصيص ثالثة أياـ فقط الستئناؼ قرارات اليدـ، يبدو أنو سيتـ تدمير سوسيا كمًيا، فيما يعتـز ممثؿ 

ى المحكمة العميا في )إسرائيؿ(، عمى اعتبار أنيا تخضع لإلدارة اإلسرائيمية القرية القانوني رفع المسألة إل
 . 2883الكاممة بمنطقة )ج( وذلؾ بعد اتفاقات "أوسمو" )لمسالـ( التي جرت عاـ 

وستكوف ىذه المرة السادسة التي سيتـ فييا ىدـ "سوسيا" عمى يد جيش االحتالؿ، حيث كانت القرية التي 
، قد 2837سكاف الكيوؼ، والفمسطينييف الذيف شردوا مف صحراء النقب في حرب عاـ تتألؼ مف البدو، و 

 . 1002، ومرتيف في عاـ 2886، 2882، 2874تعرضت لمتدمير في األعواـ 
 وفي كؿ مرة يتـ فييا تدمير سوسيا، يقـو سكاف المستوطنة المجاورة باغتصاب المزيد مف األراضي. 

 39/7/3123، فمسطين أون الين
 
 التعطيش".. سالٌح لتيجير فمسطينيي النقب!" 

، في 37في قيظ الصحراء تعيش عائمة سميـ أبو القيعاف في صحراء النقب جنوب فمسطيف المحتمة عاـ 
وقاؿ  كيمومترات مف أقرب مصدر لممياه النظيفة.  8قرية أـ الحيراف البدوية "غير المعترؼ بيا"، عمى بعد 

شيكؿ  50ال توجد مياه في القرية، نحف نجمبيا بالشاحنات، ويبمغ ثمنيا حوالي عمدة القرية أبو القيعاف إنو "
لكؿ متر مكعب، حيث ترفض سمطات االحتالؿ السماح لنا بمد أنبوب لممياه إلى القرية، ولو حتى حنفية 

 واحدة. 
القريبة ىو في واقع وأكد أبو القيعاف، أف التيجير القسري لسكاف أـ الحيراف إلى بمدة حورة البدوية الحكومية 

 األمر الدافع وراء حرمانيـ مف الوصوؿ المباشر إلى المياه. 
وقاؿ النائب العربي في البرلماف اإلسرائيمي مسعود غنايـ: "إف السمطات اإلسرائيمية تتعمد قطع مياه الشرب 

فضيـ عف البمدات العربية في منطقة النقب، كعقاب جماعي لألىالي بسبب صمودىـ في بمداتيـ ور 
 المحاوالت المتكررة لتيجيرىـ وترحيميـ. 

وأكد المسؤوؿ الفمسطيني المحمي في النقب إبراىيـ الوقيمي، أف الدولة العبرية تستخدـ سالح التعطيش 
 لتيجير عرب النقب وتشريدىـ مف بيوتيـ وأراضييـ بيدؼ االستيالء عمى أراضييـ. 

العربية غير المعترؼ بيا في النقب "إف تعطيش عرب وقاؿ الوقيمي وىو رئيس المجمس اإلقميمي لمقرى 
النقب ورفض سمطات االحتالؿ تزويدىـ بالمياه سياسة مقصودة، وجزء مف المعاناة اليومية التي يعيشيا 

 ألؼ مواطف عربي في النقب".  60أكثر مف 
عمى المياه، ال وأضاؼ لػ"فمسطيف" أف مف بيف مائة طمب يتقدـ بيا المواطنوف العرب في النقب لمحصوؿ 
 توافؽ سمطات االحتالؿ إال عمى طمب أو طمبيف فقط في أحسف األحواؿ لدوافع عنصرية. 

وأشار الوقيمي إلى أنو ال يعقؿ وال يجوز أف يحـر إنساف مف الماء، ميما كانت األسباب، مشيرا إلى أف 
 المواطنيف العرب يدفعوف أثماف المياه أوال بأوؿ لمسمطات اإلسرائيمية. 

وقاؿ إف "سمطات االحتالؿ تريد مف حرماف عرب النقب مف المياه، أف يمؿ المواطف العربي مف قسوة الحياة 
جباره عمى ترؾ أرضو، حتى يسيؿ لسمطات االحتالؿ أف تضع يدىا عمى ىذه األرض،  في النقب، وا 

 مستيجنا وصؼ )إسرائيؿ( لنفسيا بأنيا دولة ديمقراطية". 
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 4/8/3123، فمسطين أون الين
 
   في فمسطين مكاًنا مقدًسا إسالمًيا ومسيحًيا : االحتالل انتيك حرمة مؤسسة األقصى 

مكاًنا مقدًسا إسالمًيا  1240أظيرت معطيات توصمت إلييا "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" أف : أـ الفحـ
ت الساحؿ في فمسطيف ومسيحًيا تعرضت لمتدنيس مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي في القرى الميجرة وبمدا

 .2837المحتمة عاـ 
وأوضح عبد المجيد اغبارية، مسؤوؿ ممؼ المقدسات في مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أف مشروع المسح 

، والذي أنجز القسـ األوؿ منو، 2837والتوثيؽ لممقدسات اإلسالمية والمسيحية في القرى الميجرة عاـ 
وثيقيا وتشمؿ مقابر ومساجد وكنائس ومصميات في شماؿ فمسطيف موقًعا مقدًسا تـ ت 2240توصؿ إلى أف 

المحتمة مف قيساريا خط عرض إلى أقصى الشماؿ، تعرضت لمتدنيس واليدـ الكمي والجزئي مف قبؿ 
 االحتالؿ اإلسرائيمي.

لػ "قدس برس" النظر إلى أف القسـ الجنوبي مف فمسطيف المحتمة يحوي  ولفت اغبارية في تصريحات خاصة
يقارب ألؼ موقع مقدس تعرض كذلؾ لمتدنيس، وأف الدراسة شممت المدف العربية الساحمية وىي عكا  ما

ويافا وحيفا والمد والرممة، في حيف أف الدراسة لـ تتطرؽ إلى المقدسات في باقي البمدات العربية التي 
 تعرضت لمتخريب.

 4/8/3123قدس برس، 
 
 إيجاد تسوية عادلة لمقضية الفمسطينية يؤكد أىمية الدور الفرنسي في األردن ممك 

مباحثات مع الرئيس الفرنسي  خالؿ اهلل الثاني أمس عبد األردني الممؾ : أكدبترا – صالح الدعجة -باريس 
فرانسوا أوالند في قصر اإلليزيو في باريس أىمية الدور الفرنسي في محيطو األوروبػي وعمػى الصػعيد الػدولي 

الفمسػػطينية، وتكثيػػؼ الجيػػود لمسػػاعدة الجػػانبيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي لمعػػودة  إليجػػاد تسػػوية عادلػػة لمقضػػية
إلػػى المفاوضػػات المباشػػرة لحػػؿ جميػػع قضػػايا الوضػػع النيػػائي، وصػػوال إلػػى إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة 

قػى جاللػة وفػي إطػار متصػؿ، الت التي تعيش بأمف وسالـ إلى جانب إسػرائيؿ، وفقػا لقػرارات الشػرعية الدوليػة.
الممؾ في باريس أمس رئيس الوزراء الفرنسػي جػاف مػارؾ إيرولػت، وبحػث معػو سػبؿ تحريػؾ العمميػة السػممية 

وثمػف رئػيس  اإلسرائيمي عمى أساس حؿ الدولتيف، واألوضاع المتأزمة في سػورية. -وحؿ الصراع الفمسطيني
 رؽ األوسط.الوزراء الفرنسي جيود جاللة الممؾ الموصولة لتحقيؽ السالـ في الش

5/8/3123، الغد، عّمان  
 
  بانتخاب مرسي: يؤسس "لبدء العد العكسي لتحرير فمسطين "الجماعة" بيروت: احتفال لـ 

، أمس، في مقرىا المركزي في عائشة بكار، حفؿ اسػتقباؿ لمناسػبة «الجماعة االسالمية» تقام: أعمي دربج
كانػػت كممػػة لمشػػيخ عبػػد المجيػػد  الحفػػؿ فػػي بدايػػة انتخػػاب د. محمػػد مرسػػي رئيسػػًا لجميوريػػة مصػػر العربيػػة،

، مؤكػدًا «باستعادة مصر لػدورىا فػي الصػراع القػائـ مػع العػدو االسػرائيمي»عمار بارؾ فييا لفمسطيف وشعبيا 
، «اننا نتطمع الى مصر كدور وموقع الستعادة معادلة انتصار المقاومة عمى الييمنة األميركية في المنطقة»

 «.لبدء العد العكسي لتحرير فمسطيف»مصري يؤسس معتبرًا أف الحدث ال
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، مؤكػػػدًا أف «انتخػػػاب مرسػػػي شػػػكؿ حركػػػة ديموقراطيػػػة عبػػػرت عػػػف إرادة الشػػػعب المصػػػري»وقػػػاؿ حػػػوري إف 
 «.مصر ستعود لمعب دورىا الريادي في العالميف العربي واإلسالمي»

ف تتػرؾ المشػروع االميركػي  لػ»، مؤكػدًا أف مصػر «ىذا النصر ىو لفمسطيف وكؿ األحرار»وأوضح حايؾ اف 
 «.الصييوني، يسيطر عمى المنطقة

الشعب االيراني عندما سمع خبر انتخاب مرسي شعر وكأف الثػورة اإلسػالمية انتصػرت »واكد ركف ابادي اف 
اننػا بانتصػار الثػورة المصػرية وبإسػقاط النظػاـ السػابؽ اقتربنػا أكثػر مػف أي وقػت مضػى »، معتبػرًا «مف جديد

مػػف »وحػػذر «. عػػد اإلليػػي ورؤيػػا اإلمػػاـ الخمينػػي بإزالػػة الغػػدة السػػرطانية إسػػرائيؿ مػػف الوجػػودمػػف تحقيػػؽ الو 
المخططػػات االسػػرائيمية  األميركيػػة لحػػرؼ الثػػورات العربيػػة عػػف أىػػدافيا الحقيقيػػة فػػي جميػػع البمػػداف العربيػػة 

 «.خصوصًا في مصر
المصري اف يكوف مرسػي عمػى مسػتوى  إبراىيـ« الجماعة»وبعد اف اعترؼ بالصعوبات، أمؿ االميف العاـ ؿ

 التحديات واف تكوف التجربة ناجحة وأف تميد لربيع إسالمي وليس عربيًا وحسب.
واعتبػر «. إف االنتصار ىو بداية اكتمػاؿ دائػرة النصػر ليػذه االمػة عمػى كػؿ الطغػاة والجبػابرة»وقاؿ الرفاعي 

اننػػا »، موضػػحًا «ي كنػػزًا اسػػتراتيجيًا كبيػػراً فمسػػطيف كسػػبت بانتصػػار الثػػورة المصػػرية وانتخػػاب مرسػػ»بركػػة أف 
ىزيمػػة إسػػرائيؿ باتػػت »، مؤكػػدًا اف «نستبشػػر خيػػرًا بنجػػاح مرسػػي وباسػػتعادة مصػػر لػػدورىا العربػػي واإلسػػالمي

 «.قريبة
وقػاؿ السػػفير المصػػري إف مرسػػي ظيػػر كرجػػؿ دولػػة معنػي بكافػػة أبنػػاء الشػػعب وبتحقيػػؽ الوعػػود وبنػػاء الدولػػة 

 مصمحة أمتيا والدفاع عنيا. الحديثة والحريصة عمى
، معػػف بشػػور، الشػػيخ «الحركػػة اإلسػػالمية المجاىػػدة»كمػػا كانػػت كممػػات لكػػؿ مػػف الشػػيخ عبػػد الحػػالؽ باسػػـ 

حسف « دعوة اإليماف»، ورئيس «مجمس عمماء فمسطيف»إحساف المؤيد مف العراؽ، الشيخ حسيف قاسـ باسـ 
 الشياؿ.

5/8/3123، السفير، بيروت  
 

 لالجئين الفمسطينييننان ىو الضامن األكبر : أمن لبمعن بشور 
أكػػد األمػػيف العػػاـ السػػابؽ لممػػؤتمر القػػومي ػ العربػػي معػػف بشػػور أف اسػػتقرار لبنػػاف وأمنػػو وسػػيادتو : بيػػروت

ووحدتػو وحكػػـ القػػانوف معػو ىػػو الضػػماف األكبػػر لحيػاة الالجئػػيف الفمسػػطينييف فيػو واسػػتقرارىـ وحػػؿ مشػػاكميـ، 
رب آخػر لػف يجمػب إاّل الخػراب ليػـ ولمبنػاف، ولػف يزيػد إاّل األحقػاد والبغضػاء بػيف مشيًرا إلػى أف "سػموؾ أي د

شعب يعيش أعدؿ قضية في ىذا العصر، وىو الشعب الفمسطيني، وشعب قّدـ أغمػى مػا عنػده انتصػارًا ليػذه 
 القضية وىو الشعب المبناني."

مرجعيػة لبنانيػة خاصػة بالشػأف إلى  ،ودعا بشور في تصريح صحفي مكتوب أرسؿ نسخة منو لػ "قدس برس"
الفمسػػطيني، وقػػاؿ: "فػػي ضػػوء ىػػاتيف الحقيقتػػيف ال بػػد مػػف مرجعيػػة لبنانيػػة خاصػػة بالشػػأف الفمسػػطيني، بكػػؿ 
مستوياتو، وأخرى فمسطينية موّحػدة ال تحصػر ميمتيػا بالعالقػة مػع السػمطة المبنانيػة وحػدىا، بػؿ تعكػؼ عمػى 

قيػػادات السػػمطة الفمسػػطينية، فػػي الضػػفة أو غػػزة، مسػػؤولياتيا معالجػػة كػػؿ جوانػػب المأسػػاة الفمسػػطينية وتحّمػػؿ 
 .التي يعيشونيا

4/8/3123، قدس برس وكالة  
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 عمى صحافيين وفنانينفي رام اهلل  مركز "سكايز" يستنكر اعتداء األمن الفمسطيني 
 األمػفداء في بياف اعت والثقافية "سكايز" )عيوف سمير قصير(، اإلعالميةاستنكر مركز الدفاع عف الحريات 

الفمسػطيني بػزّييـ  األمػفوقاؿ المركز في بيانو:"اعتدى عناصر جياز  الفمسطيني عمى الصحافييف والفنانيف.
، عمػى عػدد مػف الصػحافييف والفنػانيف 1021تموز/يوليو  2حزيراف/يونيو و 20 واألحدالمدني، يومي السبت 

شػاووؿ موفػاز لمدينػة راـ  اإلسػرائيميالػوزراء مناىضة لزيارة نائػب رئػيس  األولىوالناشطيف خالؿ تظاىرتيف، 
اهلل، والثانية لمتنديد باالعتداء الذي تعرض لػو الصػحافي محمػد جػرادات خػالؿ التظػاىرة االولػى. وقػد تعػرض 
رجػػاؿ االمػػف ليػػـ بالضػػرب باأليػػدي والعصػػي واليػػراوات، واحتجػػزوا صػػحافييف وكّسػػروا الكػػاميرات لمػػنعيـ مػػف 

 مف عنؼ شديد خالؿ قمع المتظاىريف. األرضمى أداء عمميـ ونقؿ ما حدث ع
5/8/3123، المستقبل، بيروت  

 
" تعترض لدى مجمس النواب عمى غناء مطربة صييونية في لبنانمقاطعة داعمي إسرائيل" 

وجيػػت "حممػػة مقاطعػػة داعمػػي إسػػرائيؿ"، رسػػالة إلػػى النػػّواب والػػوزراء، ذّكػػرتيـ فييػػا بػػأّف "المغّنيػػة الصػػييونّية 
تّمػوز )الجػاري( فػي قاعػة البيػاؿ، بيػروت، ضػمف فرقػة  20و 8تي سػُتطرربنا بصػوتيا الػرخيـ ليمتػير جولي زينػا

، بالمغػػة العبرّيػػة، فػػي الػػذكرى السػػتّيف لنشػػوء جارنػػا  نػػوتر داـ دو بػػاري". ولفتػػت إلػػى أف "ىػػذه المطربػػة أنشػػدتر
 ".2856إسرائيؿ، أغنيًة تمّجد استعادة إسرائيؿ أورشميـ كمِّيا في العاـ 

وجاء في الرسالة: "نشرتر حممتنػا ىػذا الخبػر فػي وسػائؿ إعالمّيػة متعػددة. لكننػا رأينػا أف نوصػؿ ىػذه الرسػالة 
 إليكـ مباشرة ألننا لـ نجد أدنى استجابة منكـ ليذا الخبر الذي سيفرح قموَب المبنانييف والفمسطينييف".

5/8/3123، السفير، بيروت  
 
 دولة فمسطينية موحدة قابمة لمحياة شبو مستحيلقطر: استمرار االستيطان يجعل إقامة  

حذرت دولة قطر مف أف استمرار األنشطة االستيطانية اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة، وتسارع 
وتيرتيا، ومحاوالت إضفاء الشرعية عمى القائـ منيا عمى أراض محتمة، يجعؿ مف الحؿ القائـ عمى إقامة 

، 1/6اإلثنيف يـو في الكممة التي ألقتيا،  ،قابمة لمحياة شبو مستحيؿ. وأدانت قطردولة فمسطينية موحدة 
المندوب الدائـ لقطر لدى مكتب األمـ المتحدة بجنيؼ الشيخة عمياء أحمد بف سيؼ آؿ ثاني، ضمف أعماؿ 

عتقاؿ اإلداري الدورة العشريف لمجمس حقوؽ اإلنساف المنعقدة حاليا في جنيؼ، استخداـ االحتالؿ المتزايد لال
ضد الفمسطينييف، وىدـ المنازؿ وتجريؼ األراضي، واستمرار محاوالت تيويد القدس وتغيير الطابع العمراني 
والتكويف الديموغرافي لألراضي العربية المحتمة، واستمرار الحصار الظالـ عمى غزة الذي يرقى إلى حد 

نكار حقوؽ اإلنساف األساسية عمى ن  حو يخالؼ القانوف الدولي. العقاب الجماعي، وا 
 4/8/3123موقع فمسطين أون الين، 

 
 اإلمارات تدين االحتجاز التعسفي لمفمسطينيين في األرض المحتمة 

أدانت دولة اإلمارات بشدة حاالت االحتجاز التعسفي التي يتعرض ليا المواطنوف الفمسطينيوف  :)واـ( وكالة
المندوب  ،وتوجو السفير عبيد سالـ الزعابي أطفاؿ وشيوخ.دوف تمييز داخؿ األراضي المحتمة مف نساء و 

في كممة أماـ مجمس حقوؽ  ،الدائـ لإلمارات لدى األمـ المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيؼ
بالشكر إلى ريتشارد فولؾ عمى جيوده في إعداد التقرير الخاص بحالة  ،اإلنساف في دورتو التاسعة عشرة
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وذلؾ بالرغـ مف كؿ العراقيؿ  2856سطيف وفي األراضي العربية المحتمة منذ عاـ حقوؽ اإلنساف في فم
وأعرب عف قمؽ اإلمارات لما توصؿ إليو المقرر الخاص مف  التي وضعتيا أمامو سمطة االحتالؿ.

لمظروؼ التي يعيش فييا الالجئوف المقيموف  10/1/1021-20استنتاجات في ميمتو التقييمية خالؿ الفترة 
 .2856لدوؿ المجاورة منذ عاـ في ا

 5/8/3123االتحاد، أبو ظبي، 
 
 إيران تختبر صواريخ متوسطة المدى قادرة عمى ضرب "إسرائيل" 

لندف: ذكرت وسائؿ إعالـ إيرانية أف إيراف أعمنت أمس أنيا اختبرت بنجاح صواريخ متوسطة المدى قادرة 
. وأعمنت الجميورية اإلسالمية عف إيرافي ضد عمى تيديدات بعمؿ عسكر  ، وذلؾ رداً "إسرائيؿ"عمى ضرب 

وقاؿ قائد قسـ الفضاء الجوي بالحرس الثوري اإليراني  يوـ األحد. "6الرسوؿ األعظـ "التدريب الصاروخي 
الجنراؿ حاج زاده لوكالة مير اإليرانية، إنو جرى اختبار سبعة صواريخ محمية الصنع قصيرة ومتوسطة 

 1000كيمومتر. وأضاؼ أف إيراف لدييا أيضا صواريخ يبمغ مداىا  2200و 200المدى تتراوح ما بيف 
 ، ولكف لـ يتـ اختبارىا في المناورات حتى اآلف."إسرائيؿ"كيمومتر، أي كافية لموصوؿ ألىداؼ في 

 5/8/3123الشرق األوسط، لندن، 
 
 ائيل"بالتعاون بين نيجيريا و"إسر ح مجمع صناعي إلنتاج اآلالت العسكرية اافتت :أبوجا 

، مجمعًا صناعيًا يضـ مصنعًا 2/6 جود لؾ جوناثاف األحد يافتتح الرئيس النيجير : (.أ.ش.)أ -أبوجا 
إلنتاج اآلالت العسكرية وأجيزة يستخدميا الجنود مثؿ نظارات الرؤية الميمية والمالبس الواقية مف الرصاص، 

وقاؿ  ماروف نيجيريا ليميتد اإلسرائيمية.تـ إنشاؤه بالتعاوف بيف ىيئة صناعات الدفاع النيجيرية وشركة 
 يأتيإف إنشاء المجمع  ،مدينة كادونا شماؿ البالد فييقع  الذيتصريحات أثناء افتتاح المجمع  في ،الرئيس

إطار حرص إدارتو عمى تطوير الصناعة، خاصة الصناعات العسكرية لمحفاظ عمى أمف وسالمة  في
 البالد.

 4/8/3123اليوم السابع، القاىرة، 
 
 بعودتيم وحصوليم عمى حقوقيم مرسي ييود مصر بباريس يطالبون الرئيس 

أرسمت الييئة الييودية المصرية بباريس اليوـ، برقية بالتينئة لمدكتور : جماؿ جرجس المزاحـ -الىاي 
 تاريخ مصر الحديثة. في مدنيمحمد مرسى لفوزه بمنصب رئيس الجميورية، كأوؿ رئيس 

محمد مرسى،  .، رئيس الييئة الييودية المصرية بباريس، إننا نينئ الرئيس الجديد دأشعياء وليـ. وقاؿ د
عمى  المصرييعد انطالقة الدولة المدنية المصرية الحديثة، كما نينئ أنفسنا النتصار إرادة الشعب  الذي

ر عمى وأضاؼ وليـ إننا نينئ أنفسنا كييود مص اختيار رجؿ يحقؽ مطالب المصرييف داخؿ وخارج مصر.
ىذه المرحمة الميمة لمنيوض بمصر  يمحمد مرسى ف .تحقيؽ أىداؼ الثورة، وأف يوفؽ رئيس مصر د

 نبنى مصر ونحافظ عمييا. يلك وشعبيا والبد أف نتعاوف جميعاً 
منذ اندالع الثورة المصرية مف أجؿ  الماضيوقاؿ وليـ، إننا رفضنا تقديـ مشروع قانوف لمكنيست العاـ 

أف أمالؾ  ، مؤكداً "دولة إسرائيؿ"تركت بعد اإلعالف عف قياـ  يوحقوقنا الت ،مصر فيالييود استعادة أمالؾ 



 
 
 

 

 

           41ص                                    3663العدد:                5/8/3123 األربعاء التاريخ:

مميار دوالر لمييود، ذوى األصوؿ المصرية الذيف أجبروا عمى مغادرة مصر  20مصر تصؿ إلى  فيالييود 
 جميع محافظات مصر. يوتوجد الممتمكات ف

لقضايا المرفوعة منذ سنوات وأبرزىا قضايا المطالبة وأشار إلى أف لدى الييود المصرييف عددا مف ا
وطمب رئيس الييئة المصرية الييودية، مف الرئيس الجديد، حؿ . مصر يبتعويضات عف ممتمكات الييود ف

أنيـ يرفضوف المجوء إلى  مؤكداً  ..مف أجؿ عودتيـ لمصر، ولحصوليـ عمى حقوقيـ مشاكؿ الييود فوراً 
وأكد رئيس الييئة المصرية الييودية، أننا لدينا العديد مف  ئيس الجديد.ظؿ الر  فيالمحاكـ الدولية 

حاؿ موافقة الرئيس الجديد عمى  يخالؿ الفترة القادمة ف يستخدـ المواطف المصر  يالمشروعات الضخمة الت
 استعادة أمواؿ الييود وعودتيـ لمصر مرة أخرى.

 5/8/3123اليوم السابع، القاىرة، 
 

 التطيير العرقي ةويتيميا بممارسقد "إسرائيل" ويصفيا بالعنصرية ريتشارد فولك ينت 
ىاجـ المقرر الخاص لألمـ المتحدة حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية  :وكاالت –لندف 

الثالثاء، "إسرائيؿ"، واصفًا إياىا بػ"العنصرية"، وأنيا تمارس التطيير العرقي ضد  أمسريتشارد فولؾ مساء 
"إف معاممة الدولة الييودية لممواطنيف الفمسطينييف  ونقمت جريدة "التايمز" عف فولؾ قولو:، عب الفمسطينيالش

وصمت إلى حد التميز العنصري"، مشيرًا إلى أف المجتمع الدولي يترمر ضد الشعب الفمسطيني عبر 
عنصري التي تنتيجو إسرائيؿ، "إف نظاـ التمييز ال وأضاؼ فولؾ: السكوت عف بناء المستوطنات اإلسرائيمية.

ليس جديدًا عمييا، حيث أنيا قبؿ ذلؾ مارست التميز العنصري ضد سكاف جنوب السوداف، المتواجديف 
رىاب الدولة ضد المواطنيف  فييا". واتيـ فولؾ "إسرائيؿ" بممارسة التطيير العرقي واإلبادة الجماعية وا 

تحدث عنيا "إسرائيؿ" إنما ىي "خدعة" تقـو بيا بمشاركة الفمسطينييف، مؤكدًا أف "عممية السالـ" التي ت
 المجتمع الدولي.

 5/8/3123وكالة سما اإلخبارية، 
 
 لكسب الصوت والمال الييوديين في مواجية أوباما "إسرائيل"رومني يزور  

نياية في  "إسرائيؿ"ة األميركية ميت رومني، أف يزور ينتخابات الرئاسلالتؿ أبيب: قرر المرشح الجميوري 
. وأكدت مصادر سياسية في تؿ أبيب أف ىذه الزيارة تؤكد مدى أىمية الصوت والماؿ حاليالشير ال

ىي خطوة ضرورية في طريقو  "إسرائيؿػ"الييودييف في ىذه المعركة، وقالت جريدة معاريؼ إف زيارة رومني ل
وفمبر مف العاـ الجاري. ويعتـز ن /إلى البيت األبيض في االنتخابات األميركية المقررة في تشريف الثاني

لنقطة ميمة في حممتو االنتخابية، عمى غرار ما قاـ بو " إسرائيؿػ"رومني بحسب الجريدة تحويؿ زيارتو ل
 .1007باراؾ أوباما عشية االنتخابات الماضية في سنة 

، "حيؽ بياصديؽ إسرائيؿ الحقيقي ومنقذىا مف األخطار التي ت"ويسعى رومني إلى طرح نفسو باعتباره 
ومف ضمف ىذه الحممة قولو إنو  ،حيث كاف قد التـز بأف تكوف إسرائيؿ أوؿ محطة يزورىا بعد انتخابو رئيساً 

سيقمب السياسة األميركية رأسا عمى عقب تجاه إسرائيؿ، وكؿ ما فعمو أوباما مع إسرائيؿ سأفعؿ عكسو "
مب؟ ىؿ ستستبدؿ سياسة الدعـ العسكري ماذا ستق". ورد مروجو حممة أوباما عمى ذلؾ ساخريف: "تماما

إلسرائيؿ رأسا عمى عقب؟ ىؿ ستقمب الموقؼ األميركي في األمـ المتحدة، الذي رفض فيو أوباما خطوات 
 ."الرئيس الفمسطيني محمود عباس األحادية الجانب وتعترؼ بالدولة الفمسطينية؟



 
 
 

 

 

           42ص                                    3663العدد:                5/8/3123 األربعاء التاريخ:

 5/8/3123الشرق األوسط، لندن، 
 
 عسكري غير مسبوق لـ"إسرائيل"دعم  :مجمس الشيوخ األمريكي 

قاـ مجمس الشيوخ األمريكي بتمرير قرار غير مسبوؽ، وباإلجماع، وفي وقت  حناف البدري: -واشنطف 
قياسي، يغدؽ عمى الحميؼ اإلسرائيمي عطايا عسكرية مميزة، وىو القرار المنتظر، بعد ما تـ بالفعؿ إقراره 

تمرير عاـ خالؿ ساعات مف الكونغرس ويرسؿ عمى الفور وتمريره مف مجمسي النواب والشيوخ، أف يمقي 
 أوباما لتوقيعو. إلى

 58ىذا القرار الذي تقدـ بو كؿ مف باربرا بوكسر )ديمقراطية( وجوني إيزاكسوف )جميوري( وبرعاية 
ي كؿ ما يدعـ قدراتيا لمحفاظ عمى التفوؽ العسكر  "إسرائيؿػ"سيناتورًا، تعيد بأف تقدـ الواليات المتحدة ل

في الوجود  "إسرائيؿ"النوعي، وتوسيع التعاوف العسكري والمدني تشجيعًا لمدوؿ المجاورة لالعتراؼ بحؽ 
 .إسرائيؿ"، ولتعزيز التعاوف االستراتيجي بيف الواليات المتحدة و"دولة لمشعب الييوديػ"ك
 20والتي تنتيي في  "إسرائيؿػ"جاء نص القرار صارخًا في العطايا وأوليا مد ضمانات القروض المتاحة لو 

 . كما حفؿ النص بالعديد مف المساعدات، عمى النحو اآلتي:1021سبتمبر األوؿ/  كانوف
 كدولة ييودية. "إسرائيؿ"إعادة تأكيد التزامنا الذي ال يتزعزع أمف  -2
سة في الحفاظ عمى تفوقيا العسكري النوعي في ظؿ التحوؿ السريع في السيا "إسرائيؿ"مساعدة حكومة   -1

 اإلقميمية .
 في مجمس األمف. "إسرائيؿ"استخداـ حؽ النقض لصالح   -2
 الطبيعي في الدفاع عف النفس. "إسرائيؿ"دعـ حؽ   -3
عمى حد سواء في الدفاع، ومختمؼ ألواف الطيؼ مف القطاعات  "إسرائيؿ"توسيع التعاوف مع حكومة  -4

 والطب والصحة واألدوية والطاقة.المدنية، بما في ذلؾ التكنولوجيا المتقدمة والزراعة 
مع جيودىا المستمرة لمتوصؿ إلى تسوية سممية عف طريؽ التفاوض لمصراع  "إسرائيؿ"مساعدة حكومة  -5

الفمسطيني أف النتائج في دولتيف تعيشاف جنبًا إلى جنب في سالـ وأمف، وتشجيع الدوؿ المجاورة  اإلسرائيمي
 د كدولة ييودية. في الوجو  "إسرائيؿ"عمى أف تعترؼ بحؽ 

في ضوء الظروؼ " إسرائيؿ"لتشجيع مزيد مف تطوير برامج التكنولوجيا المتقدمة بيف الواليات المتحدة و -6
الراىنة وعدـ االستقرار في المنطقة. يقر الكونغرس بأنو عمى حكومة الواليات المتحدة اتخاذ اإلجراءات 

 :"إسرائيؿ"التالية لممساعدة في الدفاع عف 
لمواجية التيديدات المشتركة الناشئة،  "إسرائيؿ"سعي إلى تعزيز قدرات حكومة الواليات المتحدة وال -2

 وزيادة التعاوف األمني، وتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة.    
نتاج مشترؾ ألنظمة الدفاع الصاروخي، وخصوصًا  "إسرائيؿ"تقديـ الدعـ لحكومة  -1 لزيادة تطوير وا 

 وقوات الواليات المتحدة في المنطقة.” إسرائيؿ“عية ضد التيديد الذي تواجيو األنظمة الدفا
 عمى وجو التحديد إلنتاج ومشتريات أغراض نظاـ القبة الحديدي. "إسرائيؿ"مساعدة  -2
بالمواد الدفاعية والخدمات الدفاعية مف خالؿ ىذه اآلليات، حسب االقتضاء،  "إسرائيؿ"تزويد حكومة  -3

 الت الجوية، التزود بالوقود، وقدرات الدفاع الصاروخي، والذخائر المتخصصة. لتشمؿ الناق
في أعقاب انسحاب قوات الواليات المتحدة  ،المواد الزائدة، والمخزوف األمريكي بالعراؽ "إسرائيؿ"منح  -4

 مف العراؽ.
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يب األسمحة إلى غزة، ينظر في سبؿ تعزيز الجيود القائمة والمستمرة، بما في ذلؾ مبادرة مكافحة تير  -5
في أعقاب )ما يسمى( االنسحاب اإلسرائيمي مف غزة، فضاًل عف اتخاذ تدابير  1008وفقًا التفاؽ عاـ 

 وتيديدات مف شبو جزيرة سيناء.    "اإلرىاب"لمحماية ضد تيريب األسمحة و
الجوية  "ئيؿإسرا"عرض لتدريب سالح الجو اإلسرائيمي في الواليات المتحدة لمتعويض عف مساحة  -6

 المحدودة.
مع منظمة حمؼ شماؿ األطمسي )الناتو(، بما في ذلؾ تعزيز  "إسرائيؿ"العمؿ عمى تشجيع توسيع دور  -7

 وجود في مقر حمؼ شماؿ األطمسي والتدريب.   
 ."إسرائيؿ"توسيع التعاوف في مجاؿ االستخبارات، بما في ذلؾ االستخبارات الفضائية، مع  -8

ومطالبة  ،وحماية المصالح األمريكية "إسرائيؿ"ر الكونغرس عمى خطوات إضافية لحماية أيضًا اشتمؿ قرا
وبخاصة في ما يتعمؽ فعالية التكاليؼ   F-35لطائرات  "إسرائيؿ"إدارة أوباما، األخذ في االعتبار متطمبات 

واألمف  "اإلرىاب" والتسميـ في الوقت المناسب، وبذؿ الجيود لتوسيع التعاوف في األمف الداخمي ومكافحة
تماـالبحري، والطاقة، واألمف السيبراني، والمجاالت األخرى ذات الصمة.  اإلجراءات الرامية إلى إدماج  وا 

 في منظومة الدفاع عف شرؽ المتوسط. "إسرائيؿ"
 5/8/3123الخميج، الشارقة، 

 
 بشأن إيران "يلإسرائ""نيويورك تايمز": تعزيز الوجود العسكري األميركي في الخميج لطمأنة  

عمى موقعيا االلكتروني، أف الواليات المتحدة  2/6الثالثاء  كشفت جريدة "نيويورؾ تايمز" في تقريرىا يـو
نشرت تعزيزات عسكرية كبيرة في الخميج لردع الجيش اإليراني مف أي محاولة محتممة إلغالؽ مضيؽ 

مؽ اإليراني في حاؿ تصاعد المواجية بشأف ىرمز، وزادت العدد الطائرات المقاتمة القادرة عمى ضرب الع
ونشر القوات ىو جزء مف جيد تخطيطي كبير لتعزيز الوجود العسكري األميركي في  برنامجيا النووي.

بشأف التعامؿ مع إيراف، كما أخبر أحد  "إسرائيؿ"منطقة الخميج، في جزء منو، كما أفادت الجريدة، لطمأنة 
وأضاؼ: "عندما يقوؿ الرئيس ىناؾ خيارات أخرى مطروحة عمى الطاولة  كبار مسؤولي اإلدارة األمريكية،

 وراء المفاوضات، فإنو يعني ما يقوؿ".
 4/8/3123مجمة العصر، 

 
 عمى مشروع بناء كمية عسكرية في شرقي القدس "إسرائيل"الخارجية الفرنسية تدين موافقة  

فرنسا تديف موافقة سمطات التخطيط " إفرو قاؿ الناطؽ باسـ الخارجية الفرنسية برنار فالي :(.ب.ؼ.)ا
 أيضانديف ": وأضاؼ. "عمى مشروع بناء كمية عسكرية عمى جبؿ الزيتوف في القدس الشرقية اإلسرائيمية

في القدس  أخرييففي مستوطنتيف  جديداً  مسكناً  262 الماضي تتعمؽ بػ األسبوعنشر استدراجات عروض 
 ."الشرقية

 5/8/3123الحياة، لندن، 
 
 : الفاتيكان ممتزم بمواقفو إزاء شرقي القدس"الخارجية األردنية" 

 إلىصباح الرافعي في تصريح  األردنية أكدت الناطؽ الرسمي في وزارة الخارجية :ىال العدواف -عماف 
وزير الخارجية  إلىالرأي أمس صحة ما تردد حوؿ خطاب رسمي بعث بو سفير الكرسي الرسولي جريدة 
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والفاتيكاف بخصوص  "إسرائيؿ" ف المغط حوؿ االتفاؽ المزمع عقده بيفأفيو ب أكد ـأياناصر جودة قبؿ 
وبيف الخطاب  .2886المقدسات المسيحية في القدس يدور حوؿ مسوده قديمو لـ تعد مدار بحث منذ عاـ 

ف عف شرقي القدس والضفة الغربية ضم بعيداً الكنيسة  أمالؾف االتفاؽ مدار البحث يقتصر عمى حماية أب
 إلىضمنا  أووال تشير صراحًة  ،56كما ىو معترؼ بيا مف قبؿ المجتمع الدولي عاـ  "إسرائيؿ"حدود 

 أكدتفسير يخالؼ ذلؾ سوؼ يتناقض مع نص االتفاؽ. كما  أيف أالضفة الغربية، و  أوشرقي القدس 
 رقي القدس.شالخطاب باف الكرسي الرسولي ال يزاؿ ممتزما بمواقفو تجاه 

 5/8/3123، الرأي، عّمان
 
 بعد ضغوط مصرية.. فمسطين تشارك بمؤتمر األمم المتحدة حول بيع األسمحة كمراقب 

استأنؼ مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ تنظيـ تجارة األسمحة في العالـ أعمالو مساء أمس الثالثاء في  :نيويورؾ
 سيوف.نيويورؾ بعد التوصؿ إلى تسوية حوؿ المشاركة الفمسطينية، وفؽ ما أفاد دبموما

وأكد السفير الفمسطيني في األمـ المتحدة رياض منصور أف الفمسطينييف يعتبروف أف "مف حقيـ المشاركة 
في ىذا المؤتمر"، لكف دوال مثؿ الواليات المتحدة و"إسرائيؿ" ترفض أي حؿ يعطي الفمسطينييف وضًعا أكبر 

ؾ الفمسطينيوف والفاتيكاف في المؤتمر وفي النياية، تـ التوافؽ عمى أف يشار  مف وضعيـ الحالي كمراقب.
كمراقبيف وليس كدولتيف مشاركتيف، لكف مشارًكا في المؤتمر أوضح أف الفاتيكاف اعترض خالؿ الجمسة، 

 مؤكًدا أف تسوية كيذه "ينبغي أال تشكؿ سابقة".
 
 
 

قصاء االتحاد وكانت مصر عرقمت باسـ مجموعة الدوؿ العربية بدء أعماؿ المؤتمر االثنيف بمطالبتيا بإ
األوروبي عف المحادثات في مقر األمـ المتحدة إف لـ يتمكف الفمسطينيوف مف المشاركة ذلؾ أف الفمسطينييف 

 الذي يتمتع بالمقابؿ بحقوؽ أوسع. األوروبييحظوف بوضع مراقب في األمـ المتحدة عمى غرار االتحاد 
 5/8/3123نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 

 
 مميون دوالر إضافية دعمًا لموازنة السمطة الفمسطينية ي يقدم البنك الدول 

، مف الصندوؽ الفمسطينيةمميوف دوالر أميركي إلى السمطة  1122حّوؿ البنؾ الدولي مبمغًا مقداره  :واشنطف
وقاؿ البنؾ في بياف صحفي، مساء يـو  االستئماني متعدد المانحيف لخطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية.

الماضي المبمغ مف الصندوؽ الذي ىو آلية عمؿ متعددة  / يونيوحزيراف 17، إنو حوؿ في 2/6 لثالثاءا
وأضاؼ أف ىذه األمواؿ، التي ُتسيـ بيا حكومتي  المانحيف لدعـ الموازنة الفمسطينية، ويديره البنؾ الدولي.

لسمطة، مما ُيوفِّر الدعـ لخدمات أستراليا والمممكة المتحدة، ستساعد في دعـ الحاجات العاجمة لموازنة ا
التعميـ، والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية الحيوية األخرى، مف ُجممة الخدمات األخرى غيرىا، التي 

 تُقّدـ إلى الشعب الفمسطيني، ولإلصالحات االقتصادية الجارية حاليًا.
كوف الصندوؽ االستئماني قد صرؼ مبمغ وتابع بياف البنؾ أنو مع اإلفراج عف ىذه الشريحة االئتمانية، سي

 مميوف دوالر أميركي لمسمطة الفمسطينية. 723
 4/8/3123نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
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 أزمة االقتصاد اإليراني عشية قرارات المقاطعة والعزل 

االقتصاد، عمى خالؼ  لـ يكتـ آية اهلل الخميني، مؤسس الجميورية اإلسالمية، احتقاره: فريدوف أ. خوند
 - 1022) 2280عمي خامنئي الذي أحؿ االقتصاد في القمب مف جيد األمة، وجعؿ السنة اإليرانية 

سنة اإلنتاج الوطني ودعـ ( »1022 - 1021) 2282وسمى السنة «. الجياد االقتصادي»( سنة 1021
لى االقتصاد سببو ىشاشة االقتصاد وميؿ المرشد األعمى لمثورة اإلسالمية إ«. العمؿ ورأس الماؿ اإليراني

عقود عمى أحد  2اإليراني المتفاقمة ونتائج ىذه اليشاشة عمى مستقبؿ الثيوقراطية الشيعية التي تسيطر منذ 
« مؤامرة»دحض « ميمة»البمداف البارزة في الشرؽ األوسط. ويوكؿ النظاـ إلى اإلحصاءات االقتصادية 

طويمة حرب إحصاءات بيف المسؤوليف اإليرانييف البارزيف وبيف الييئات الغربة عمى إيراف. وتدور منذ أعواـ 
الدولية. ورفض الخبراء اإليرانيوف التكنوقراطيوف، مثؿ موظفي المصرؼ المركزي، التصديؽ عمى األرقاـ 

 التي يعمنيا السياسيوف.« السوفياتية»
وسط نمو الناتج الداخمي اإلجمالي ، مت1022واحتسبت إحصاءات صندوؽ النقد الدولي، في نيساف )أبريؿ( 

في المئة، في العاـ. وتوقع الصندوؽ أف يبمغ النمو  0.6بأقؿ مف  1020 - 1007اإليراني في األعواـ 
، متخمفًا كثيرًا عف متوسط نمو إقميمي في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا وآسيا الوسطى 1022صفرًا في 

، وكالت لو التيـ. «الخبيثة والمغرضة»ية بنوايا الصندوؽ والقوقاز. ونددت سمطات الجميورية اإلسالم
ولكف، ما ال يسع المراقبيف نكرانو ىو أف االقتصاد اإليراني يعاني أعمؽ كساد منذ نياية الحرب مع العراؽ، 

. ويجمع الكساد اإليراني نموًا ضعيفًا إلى تضخـ كبير. ويقوؿ ممثمو غرؼ التجارة إف عددًا كبيرًا 2878في 
الشركات أغمقت أبوابيا، وتمؾ التي تقاوـ اإلفالس تشكو ضعؼ استخداـ عوامؿ اإلنتاج، وتعمؿ بأقؿ مف 

 مف طاقتيا.
وأدى التردي االقتصادي إلى أزمة في سوؽ العمؿ، عبثًا تحاوؿ التستر عمييا أرقاـ غير معقولة تزعـ إنشاء 

 10ت نسبة البطالة الحقيقية نحو . ووفؽ مصادر شبو رسمية، بمغ1021 - 1022مميوف وظيفة في  1.4
. وتصيب البطالة، في المرتبة األولى، الشباب وحاممي الشيادات. وأما التضخـ 1022في المئة، في شتاء 

فيو داء مزمف، ولـ يكد يخسر بعض الشيء حتى عاود االرتفاع. فبعد أف انخفض المؤشر الرسمي ألسعار 
في المئة، وزاد عف توقع صندوؽ  15، إلى 1022تفع في ، ار 1020في المئة، في  21.3االستيالؾ إلى 
 في المئة( حائزًا السبؽ في الميداف التاعس ىذا. 11.4النقد الدولي )

وليس مرد تردي المؤشرات االقتصادية العامة بإيراف إلى أسباب ظرفية أو خمؿ إداري أو تقني، بؿ ىو جزء 
لضخمة، عف التكيؼ مع انقالبات الجغرافيا مف سيرورة انحطاط بمد ناـ عجز، عمى رغـ طاقاتو ا

االقتصادية الكونية في العقود الثالثة األخيرة. واقتصر أثر العقوبات االقتصادية األخيرة عمى تعجيؿ 
في المئة مف  20.2االنحطاط. وال تعدـ إيراف عوامؿ إيجابية راجحة: فيي تممؾ احتياطًا نفطيًا ثابتًا يبمغ 

في  24.7يا في استخراج النفط الخاـ وتسويقو طويمة. ويبمغ احتياط الغاز الثابت االحتياط العالمي، وباع
المئة، وال يتقدـ عميو إال االحتياط الروسي. وأركاف إيراف الثقافية والتاريخية متينة، وتتمتع بيد عاممة مؤىمة 

معقولة، نادر المثاؿ في  نسبيًا، وانتقاليا السكاني أو الديموغرافي، أي ضبطيا زيادتيا السكانية في حدود
العالـ اإلسالمي، وتقاليدىا التجارية عريقة ورعت عمى الدواـ روابطيا القوية ببؤر االقتصاد العالمي 

 الديناميكية.
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في مستنقعو الذي قاده إليو النظاـ المولود مف ثورة « بارؾ»ولكف االقتصاد اإليراني، عمى رغـ ىذا كمو، 
الداخمية والخارجية الجوىرية. ولـ يعد النظاـ النظر في سياساتو العامة، غداة اإلسالمية، واختياراتو  2868

برنامج اقتصادي »لوَّح بػ  2868الثورة، بينما طرأت انقالبات اقتصادية عميقة داخؿ إيراف وخارجيا. فدستور 
«. ماديةالمذاىب ال»الناجمة عف « النماذج العممانية»ولـ تخرج السياسة االقتصادية عف «. إسالمي

واقتصرت طواؿ العقد األوؿ عمى صيغة أوكمت إلى الدولة إدارة اقتصاد موجو وتوزيعي. وعادت ىذه 
لـ تمبث أف اصطدمت بمعوقات بنيوية نجـ معظميا عف  1004 - 2878السياسة إلى إجراءات ليبرالية في 

سنوات،  5خ بثقمو، طواؿ عقيدة أركاف النظاـ الثيوقراطي. وأفضى إخفاؽ اإلصالحات إلى مد شعبوي أنا
 عمى الحياة السياسية واالقتصادية اإليرانية.

وتضرب سيطرة الدولة اإليرانية عمى حقؿ االقتصاد بجذورىا في أعماؽ تاريخ فارس. وحممت السياسة 
 التحديثية التي انتيجيا الشاىاف البيموياف في القرف العشريف، وكذلؾ الريع النفطي، عمى تقوية مكانة الدولة

أناط بالدولة مقاليد اإلدراة االقتصادية عمى نحو غير  2868وتدخميا. ولكف النظاـ الذي أنشأتو ثورة 
مسبوؽ، وألزميا بناء اقتصاد مغمؽ ومفرط الحمائية، وحظر عمى األجانب حظرًا مطمقًا تأسيس شركات 

جية والمصارؼ وشركات عاممة، وأوكؿ إلييا بناء قطاع عاـ يشمؿ الصناعات الكبيرة أو التجارة الخار 
وتمبية حاجات األىالي « الذىب األسود»التأميف، ويرعى دور دولة العناية الريعية وتصرفيا في عوائد 

األولى مف سكف وصحة وتعميـ. فشيدت إيراف، في ثمانينات القرف الماضي، أفواًل اقتصاديًا قؿ نظيره في 
في  2.4مص الناتج الداخمي اإلجمالي، باللاير، ، تق2878 - 2877و 2867 – 2866القرف العشريف: فبيف 

سنة إلى الوراء.  10المئة في السنة الواحدة. وأدت زيادة السكاف، في األثناء، إلى تدىور أعاد االقتصاد 
تموز  10، في 487واالنييار االقتصادي كاف عاماًل مؤثرًا في قبوؿ آية اهلل الخميني قرار مجمس األمف 

 ي بوقؼ النار بيف إيراف والعراؽ.، القاض2876)يوليو( 
 - 2878وانتيجت إيراف طريؽ اإلصالح االقتصادي والميبرالي في عيدي عمي أكبر ىاشمي رفسنجاني )

خطط خمسية لـ يعمؿ بيا إال  3(. وأقرت حكومات الرئيسيف 1004 - 2886( ومحمد خاتمي )2886
اقتصاد النفط الريعي إلى اقتصاد تصدير سمع دعائـ: االنتقاؿ مف  2جزئيًا. ونيضت الخطط الخمسية عمى 

مصنعة وتقميص تبعية موازنة الدولة لمنفط وزيادة الضريبة عمى األنشطة االقتصادية المحمية، واالنتقاؿ مف 
اإلدارة االقتصادية المركزية إلى اقتصاد السوؽ وتخصيص الشركات العامة. وأخيرًا، التخمي عف االقتصاد 

 اقتصاد منفتح يستقبؿ االستثمارات الدولية ويكسر العزلة.المغمؽ والمنكفئ إلى 
وال ريب في أف إصالحات رفسنجاني وخاتمي أثمرت بعض النتائج اإليجابية. فيي وحدت سعر صرؼ 
العممة، وأصمحت النظاـ الضريبي بعض الشيء، وجعمت التجارة الخارجية أكثر مرونة، وأقرت قانوف 

ؿ أعماؿ إلى افتتاح مصارؼ وطنية. ولكف اإلجراءات المتصمة لـ تقيد استثمارات جديدًا، واستدرجت رجا
سيطرة الدولة، ولـ تقمص التبعية لمريع النفطي. والتزمت اإلصالحات مصالح مراكز السمطة والنفوذ التي 
يتربع المرشد في وسطيا وقمبيا. وحاؿ مناخ الحذر والشؾ الغالب عمى الحياة السياسية دوف مساندة القوى 

حية اإلصالحات، واقتراح إصالحات أعمؽ. وحالت سياسة المرشد المعادية لمغرب دوف مغامرة الشركات ال
األوروبية في االستثمار. وبدا جميًا أف أي تقييد أو تقميص لالقتصاد الذي تسيطر عميو الدولة، ويقوـ عمى 

صعود نجـ الشعبوية في قيادة النفط، إنما ينخر أركاف سيطرة النظاـ اإلسالمي. وخمؼ إخفاؽ اإلصالحات 
 محمود أحمدي نجاد.
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أحمدي نجاد االقتصادي برنامج العالمثالثييف في ستينات القرف العشريف. ويقوـ عمى مديح « برنامج»ويشبو 
االكتفاء الذاتي، ويدعو إلى عدالة اجتماعية مف طريؽ توزيع الريع النفطي، ويتحفظ عف اقتصاد السوؽ 

ولـ يكد أحمدي نجاد يتسمـ مقاليد الرئاسة حتى عمد إلى إقصاء «. الستكبارغطرسة ا»ويتيمو بخدمة 
التكنوقراط المتحدريف مف تيارات اإلصالحييف أو القريبيف منيا، وعيف محميـ مف تقتصر كفاءاتيـ عمى 
مواالتو. وأسعؼ ارتفاع أسعار النفط سياسة الرئيس الشعبوي. فحافظت الحسابات الخارجية عمى فائضيا، 

مولت العوائد المتعاظمة استيرادًا ضخمًا سد فجوات اإلنتاج الوطني. ولكنيا لـ تؤثر في ارتفاع التضخـ و 
 والبطالة، ولـ تقمصيما.

وبادر أحمدي نجاد، في نياية واليتو األولى، إلى معالجة الثغرة الفاغرة الناجمة عف سياسة دعـ استيالؾ 
، أي بداية واليتو الثانية، ليضع مسألة نفقات الدعـ 1008عاـ الطاقة والسمع الضرورية األساسية. وانتظر 

في المئة مف الناتج الداخمي اإلجمالي،  14في القمب مف سياستو االقتصادية الجديدة. وتبمغ نفقات الدعـ 
عمى ما تقدر حسابات صندوؽ النقد الدولي واالقتصادييف اإليرانييف. ودعا مصممو الخطتيف الثالثة والرابعة 

األسعار، « حقيقة»ى إلغاء الدعـ تدريجًا. وقاـو المحافظوف، ومف ورائيـ المرشد، اإلجراءات المؤدية إلى إل
 4مقاومة شرسة. واقترح أحمدي نجاد، في برنامج حممة واليتو الثانية، إلغاء الدعـ تدريجًا في غضوف 

إلغاء نفقات الدعـ. ومدح صندوؽ سنوات، واستبدالو بتقديمات نقدية مباشرة مصدرىا الوفرات الناجمة عف 
، بعد أشير مف التمكؤ. ومّذاؾ 28/21/1020النقد الدولي ىذه اإلجراءات وأيدىا. وبدأ تطبيؽ القانوف في 

 يورو( في الشير الواحد. 27ألؼ لاير )نحو  344تمنح الخزينة كؿ إيراني، بمعزؿ مف دخمو وعممو، 
ؼ السياسة االقتصادية المحافظة مخالفة رأسية، تطور القطاع وقد يكوف الحافز عمى ىذا اإلجراء الذي يخال

 1020و 1004النفطي، وتعاظـ االستيالؾ الداخمي عمى حساب التصدير. فعوائد النفط الخاـ الغالية بيف 
في المئة مف موارد  60في المئة مف قيمة الصادرات و 74بميوف دوالر في السنة، وبمغت  52بمغت 

ؿ الدعامة االقتصادية األولى، وشيخوخة جياز اإلنتاج، النظاـ الثيوقراطي باالنييار. الموازنة. ويتيدد ترك
مميوف برميؿ.  2.5مالييف برميؿ في اليوـ. وىو ال يتخطى اليـو  5فاإلنتاج اإليراني كاف بمغ، عشية الثورة، 

. 1020يونيف في إلى مم 2867مميوف برميؿ في  4.4وقمص تزايد االستيالؾ الداخمي حجـ الصادرات مف 
 2864دوالرًا في  1324وفي األثناء زاد عدد السكاف ضعفيف، ما أدى إلى تخفيض الدخؿ النفطي لمفرد مف 

 .1020دوالرًا في  822إلى 
ولـ يؤت العالج ثماره المرجوة. فعجزت الدولة عف تعويض خسائر الشركات. وأثقمت زيادة أسعار 

توفير الخزانة مف إلغاء الدعـ أقؿ مف تكمفة التقديمات المالية المحروقات عمى كاىؿ الشركات. وبدا أف 
الموعودة. ويتيدد التضخـ االقتصاد اإليراني. فالحكومة قررت معالجة األسعار بمراقبتيا، ما تسبب في 
سمسمة إفالسات طويمة، وقمص اإلنتاج. وانتيجت سياسة االستيراد عالجًا لزيادة األسعار والتضخـ. ولكنيا 

لى انييار جزء مف اإلنتاج الوطني وشركاتو أماـ بمداف مصدرة ذات قوة تنافسية ال تبارى مثؿ الصيف. أدت إ
يراف. ولوال أسعار النفط  فطرؽ االقتصاد اإليراني في كساد لـ يشيد نظيره منذ نياية الحرب بيف العراؽ وا 

 لغرقت إيراف في دوامة التضخـ واالنكماش المدمرة.
مة االقتصادية مع تعاظـ دور العسكرييف، وتمسكيـ المستميت بانكفاء االقتصاد، وال يرجى عالج األز 

« الحرس»عمى الشركات المخصخصة. وتفاقـ عزلة إيراف في قيادة « الحرس»وغموض إدارتو، وسيطرة 
 وعيدتيـ، العقوبات االقتصادية القاسية التي أقرتيا قرارات مجمس األمف منذ انتقاؿ ممؼ طيراف النووي مف

. وبعض الدوؿ الكبيرة أقر إجراءات 1005الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الى مجمس األمف في شباط )فبراير( 
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عقابية إضافية أدى بضعيا، في الحقؿ المالي والمصرفي، إلى ضرب الشبكات المصرفية والمالية اإليرانية، 
، 12/2/1021ض حصار نفطي، في وتعطيؿ عمميا واتصاالتيا وتجارتيا. وقرار االتحاد األوروبي بفر 

لغاء عقود شراء الخاـ في  ، ومواصالتو المالية العالمية، «سويفت»، وحظر تعامؿ إيراف بنظاـ 2/6/1021وا 
في المئة مف سعر صرفيا في  60عالمات انعطاؼ في مسار االقتصاد اإليراني. فخسرت العممة اإليرانية 

، إلى أجؿ  4ئية. وأرجئ ىدؼ بموغ سنة واحدة، ورفع التضخـ أسعار المواد الغذا مالييف برميؿ، في اليـو
 غير محدد. وتبددت أحالـ تسويؽ الغاز في األسواؽ الناشئة.

 5/8/3123، الحياة، لندن
 

 «يطفح الكيل»أحداث فمسطينية لمن يعتبر: قبل أن  
 *صالح صالح

ييوني االسػػػتعماري. دافػػػػع . ىػػػزميـ التواطػػػؤ العربػػػي مػػػع المشػػػروع الصػػػ2837لػػػـ ينيػػػـز الفمسػػػطينيوف عػػػاـ 
المناضػػػػموف الفمسػػػػطينيوف عػػػػف أرضػػػػيـ، ومارسػػػػوا كػػػػؿ أشػػػػكاؿ المقاومػػػػة المدنيػػػػة والعسػػػػكرية ضػػػػد االنتػػػػداب 
البريطاني وموجات اليجرة الصييونية، خاضػوا فػي ذلػؾ الوقػت مػا اعتبػر أطػوؿ إضػراب فػي التػاريخ وأخطػر 

نائية التخػاذ قػرار تقسػيـ فمسػطيف فػي األمػـ المتحػدة ثػورة. الواليػات المتحػدة األميركيػة التػي بػذلت جيػودًا اسػتث
ىػػي نفسػػيا كانػػت تعػػد مشػػروع قػػرار جديػػد إللغػػاء القػػرار السػػابؽ بسػػبب المقاومػػة الفمسػػطينية التػػي  36العػػاـ 

تعطؿ إمكانية تنفيذه. ثالثوف عامػا فػي مقاومػة الدولػة العظمػى فػي ذلػؾ الوقػت، قػدـ فييػا الشػعب الفمسػطيني 
بػػػة مػػػف شػػػيداء وجرحػػػى ومعتقمػػػيف لػػػـ تنكسػػػر إرادتػػػو ولػػػـ يجػػػبف ولػػػـ يستسػػػمـ. ىزمتػػػو كػػػؿ التضػػػحيات المطمو 

 األنظمة العربية.
بعػػد النكبػػة ظػػف المتػػرمروف والمتواطئػػوف أف حالػػة االحبػػاط واليػػأس التػػي تعيشػػيا بعػػض األوسػػاط الفمسػػطينية، 

نسػػانية فػػي مخيمػػات كنتيجػػة طبيعيػػة لمأسػػاة اغتصػػاب وطػػنيـ، واألوضػػاع االقتصػػادية واالجتماعيػػة غيػػر اإل
البؤس، واعتماد أساليب التضميؿ، قد يؤدي، كؿ ىذا، إلى تمرير مشاريع تفػرض عمػى الالجئػيف الفمسػطينييف 
التوطيف أو التجنيس حيث ىـ، أو تيجيرىـ إلى بمد آخر يقبػؿ بيػـ، وبيػذا ينتيػي مفعػوؿ قػرار األمػـ المتحػدة 

ما يفتح الطريؽ أماـ الدوؿ العربية لمصػمح مػع اسػرائيؿ ، الذي يكفؿ ليـ حؽ العودة إلى وطنيـ، م283الرقـ 
فشػػػػاليا كانػػػػت بدايػػػػة إعػػػػادة تأسػػػػيس الحركػػػػة الوطنيػػػػة  قامػػػػة سػػػػالـ معيػػػػا. فػػػػي التصػػػػدي ليػػػػذه المشػػػػاريع وا  وا 

قامة المحمة بيف الوطني الفمسطيني وبعده القومي العربي.  الفمسطينية، وا 
ضد ىذه المشاريع إلى الفصؿ مف جامعػاتيـ والطػرد  لـ يكف ذلؾ بال ثمف، فقد تعرض العديد مف المناضميف

مػػػف وظػػػائفيـ، والمالحقػػػة واالعتقػػػاؿ والمػػػوت تحػػػت التعػػػذيب. لكػػػنيـ فػػػي النيايػػػة بقػػػوة إرادتيػػػـ، باالعتصػػػاـ 
واالضػػراب والمظػػاىرة والبيػػاف وقصاصػػة الػػورؽ انتصػػروا وأفشػػموا كػػؿ المحػػاوالت لحرمػػانيـ مػػف أرض اآلبػػاء 

 بيوتيـ رمزًا لعودتيـ. واألجداد واحتفظوا بمفاتيح
ىؤالء الذيف يشتموف الفمسطيني بادعائيـ "إعطائو حقوقو اإلنسانية وتمكينو مف العيش بكرامة وشرؼ سيؤدي 
إلى نسيانو فمسطيف وسيقبؿ بػالتوطيف" لػـ يكػف ليػـ حينيػا وجػود وال صػوت. ال يعرفػوف معنػى الػوطف عنػدما 

 وظيفة.يكوف مقياسيـ لذلؾ امتالؾ شقة أو الحصوؿ عمى 
الثػػػورة الفمسػػػطينية المسػػػمحة فػػػي منتصػػػؼ السػػػتينات ىػػػي اسػػػتمرار لمنضػػػاؿ السياسػػػي فػػػي أوائػػػؿ الخمسػػػينات. 
تعكس الثورة عدـ الثقة باألمـ المتحدة التي لـ تمتـز بقراراتيػا ولػـ تعمػؿ عمػى تنفيػذىا، بػؿ العكػس فػإف أمينيػا 

ذابػػػتيـ فػػػي اقتصػػػاديات العػػػاـ داغ ىمرشػػػولد مػػػف الػػػذيف روجػػػوا لمشػػػروع، ُعػػػرؼ باسػػػمو، لتػػػو  طيف الالجئػػػيف وا 
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البمداف المقيميف فييا. دوؿ العالـ ومعيا الدوؿ العربية لـ تدافع عف حؽ الفمسطينييف في العودة إلػى وطػنيـ، 
فكػػاف خيػػارىـ الالبػػديؿ لػػو اف يسػػمكوا ىػػـ طػػريقيـ إلػػى العػػودة: بػػالثورة والكفػػاح المسػػمح. يػػـو قػػرروا ذلػػؾ، فػػي 

تخضع ألحكػاـ عرفيػة ظالمػة، ُيمنػع التنقػؿ مػف مخػيـ إلػى آخػر إال بػإذف، ُتمنػع قػراءة لبناف، كانت مخيماتيـ 
الصػػػحيفة أو سػػػماع األخبػػػار فػػػي مكػػػاف عػػػاـ، يمنػػػع السػػػػير فػػػي شػػػوارع المخػػػيـ )األزقػػػة( ألكثػػػر مػػػف ثالثػػػػة 

يمكػف أشخاص، يمنع السير داخؿ البيوت )خيـ وأكواخ مغطػاة بػألواح زينكػو( لمػا بعػد السػاعة العاشػرة لػياًل، 
اسػػػتدعاء أي شػػػخص واعتقالػػػو بػػػأي وقػػػت ومػػػف دوف تيمػػػة محػػػددة وبػػػال محاكمػػػة... مػػػع ذلػػػؾ عنػػػدما قػػػرر 
الفمسػطينيوف االعػداد لمكفػاح المسػمح لػـ تػردعيـ كػؿ ىػذه االجػراءات، ارسػموا مجموعػات لمتػدريب عمػى القتػاؿ 

لػى سػوريا، وتسػممت مجموعػات مػف المخيمػات، عبػر  الحػدود المبنانيػة إلػى ضد العدو االسرائيمي إلى مصػر وا 
فمسطيف المغتصبة، وشكمت ىذه نواة انطالقة العمػؿ الفػدائي فػي لبنػاف أواخػر السػتينات التػي ترّسػمت باتفػاؽ 

 .2858القاىرة 
بعػػد خػػروج مؤسسػػات الثػػورة ومنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ومقاتمييػػا وقياداتيػػا مػػف لبنػػاف، بالطريقػػة التػػي تمػػت 

يمػػػي، مػػػدفوعًا بحسػػػاباتو السياسػػػية الخاصػػػة بػػػو، اف بإمكانػػػو السػػػيطرة عمػػػى بيػػػا، ظػػػف الػػػبعض المحمػػػي واالقم
المخيمػػات والقضػػاء عمػػى مػػا تبقػػى مػػف البندقيػػة كجػػزء مػػف احتػػواء الورقػػة الفمسػػطينية. حاصػػروا المخيمػػات، 
قصػػفوىا بكػػؿ أنػػواع القػػذائؼ والصػػواريخ، حػػاولوا اقتحاميػػا بالػػدبابات، اسػػتباحوا الفمسػػطيني حيثمػػا ُوجػػد، فػػي 

شارع، في العمػؿ، حتػى فػي بيتػو خػارج المخػيـ. خطفػوا واعتقمػوا وقتمػوا بػاآلالؼ ودمػروا. لكػنيـ وعمػى مػدى ال
ثػػػالث سػػػنوات لػػػـ يتمكنػػػوا مػػػف دخػػػوؿ أي منيػػػا، حتػػػى أصػػػغرىا، مخػػػيـ شػػػاتيال. ىػػػاجر كثيػػػروف مػػػف أبنػػػػاء 

لحػػرب الظالمػػة المخيمػػات المسػػتيدفة فػػي منػػاطؽ بيػػروت وصػػيدا وصػػور ثػػـ عػػادوا الييػػا مباشػػرة بعػػد توقػػؼ ا
 ضدىا، وبادروا بإعادة بنائيا مف دوف انتظار إذف مف أحد وال استجداء تمويؿ مف ىنا وىناؾ.

وجدت ظاىرة اسالمية في مخيـ نير البارد، ىي امتداد لمثيالتيا في المحيط المبناني مف حمبا إلػى طػرابمس. 
ليسػت مػف الفمسػطينييف، وعػدد قميػؿ جػدًا مػف قيؿ اف ىذه الظاىرة مدعومػة محميػًا وعربيػًا، وأنيػا فػي غالبيتيػا 

أبناء المخيـ. اجتمعت الفصائؿ الفمسطينية، بمختمؼ اتجاىاتيا فػي سػفارة فمسػطيف وشػكمت وفػدًا إلقنػاع قػادة 
 ىذه الظاىرة مغادرة المخيـ.

ؼ المخػيـ ارتكبت ىذه الظاىرة اإلرىابية مجزرة رىيبة أدانتيا فييا الفصائؿ وأبناء المخيـ. ُأخػذت ذريعػة لقصػ
بكؿ االتجاىات. ُبذلت مساٍع، اشترؾ فييا رجاؿ ديف، لمعالجة الوضع بالتي ىي أحسف، فمـ تنجح. تصاعد 
اليجػػػـو عمػػػى المخػػػيـ. اجتيػػػد الػػػبعض )مػػػف التيػػػارات الفمسػػػطينية ورجػػػاؿ الػػػديف( بالطمػػػب مػػػف أبنػػػاء المخػػػيـ 

مؤكدة واالعمار حتمي، شيء مػف ىػذا  مغادرتو، حماية ألرواحيـ. وبناء لوعد قاطع: الخروج مؤقت، والعودة
لػػـ يحصػػؿ، دّمػػر المخػػيـ، أحػػرؽ البيػػت الػػذي بقػػي منػػو واقفػػًا ونيبػػت محتوياتػػو. البنػػاء يجػػري بػػبطء السػػمحفاة، 

 العودة بالقطارة، تحتاج إلى سنوات حتى تكتمؿ.
اسػتفزازًا وقيػرًا  اف مخيمًا جديدًا أضيؼ لقائمة المخيمات المحاصرة فػي الجنػوب وبػإجراءات أمنيػة أشػد قسػوة و 

تحدثت وسائؿ االعالـ عف بعض منيػا  ضػمف توجػو يجعػؿ منيػا نموذجػًا إلجػراءات شػبيية تطبػؽ عمػى كػؿ 
 المخيمات الفمسطينية في لبناف.

كحالػػة »ىػػذا يتنػػاقض مػػع تصػػريحات معمنػػة لرؤسػػاء حكومػػات ووزراء ضػػد اسػػتمرار التعامػػؿ مػػع المخيمػػات 
 «.أمنية

الفمسػػطيني بيػػذه الطريقػػة الحاقػػدة القمعيػػة الظالمػػة مػػا سػػتكوف النتيجػػة؟ ىػػؿ  ىػػؿ يفكػػر مػػف يعػػامموف االنسػػاف
يضػػعوف فػػي حسػػابيـ، اف كثػػرة الضػػغط تولّػػد االنفجػػار؟ ىػػؿ ينقػػؿ الػػييـ مخبػػروىـ اف الفمسػػطينييف فػػي مخػػيـ 
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البػػارد يعضػػوف أصػػابعيـ نػػدمًا عمػػى الخػػروج مػػف المخػػيـ؟ تصػػوروا لػػو لػػـ يغػػادر أبنػػاء المخػػيـ وقػػرروا القتػػاؿ 
( ىػؿ سػتكوف 76  74والدفاع عف أنفسيـ ومخيميـ كمػا فعػؿ أبنػاء المخيمػات األخػرى فػي األعػواـ السػابقة )

النتيجة نفسيا؟ ىؿ نمي الػيكـ مػف مخبػريكـ أف الجمػاىير الغاضػبة اعترضػت وأىانػت بعػض قياداتيػا، الػذيف 
لجماىير تصػبر وتتحمػؿ وفػي ا»؟ أال يعني لكـ شيئا مقولة 1006تحمميـ مسؤولية الخروج مف المخيـ العاـ 

وألبسط األسباب، وعندىا لف تسأؿ عػف رئػيس وال قائػد، ولػف يقػؼ فػي « لحظة ما، عندما يطفح الكيؿ تنفجر
وجييػػػا ال جػػػيش وال أمػػػف وال بمطجيػػػة. ألػػػيس ىػػػذا مػػػا حصػػػؿ ويحصػػػؿ فػػػي تػػػونس ومصػػػر وسػػػوريا والػػػيمف 

لو عولج اإلشػكاؿ البسػيط الػذي وقػع فػي  والبحريف؟ يقاؿ اف كؿ الذي يجري في سوريا اآلف ما كاف ليحصؿ
درعا بحكمة وعقؿ. ويقاؿ اف العقمية األمنية ىي التي جعمت األمور تتطور في الثورات العربية مف المطالبة 
باإلصالح إلى إسقاط النظاـ، ويقاؿ اف ىذه الثػورات ىػي لحظػة االنفجػار ضػد مػا تعانيػو الجمػاىير مػف ظمػـ 

تغالؿ الخ... وليس صحيحًا ما يسربو أىؿ النظاـ بأنيا بفعؿ تحريض خارجي وقير، وما تعانيو مف فقر واس
 او مرتزقة الخ. وكؿ ىذا وأكثر قد يحصؿ، لكف السبب األساسي داخمي، ومف ىنا يجب أف تبدأ المعالجة.
منيػا الفمسطينيوف ليسوا استثناء في الثػورات واالنتفاضػات، بػؿ ىػـ رواد وقػدوة فػي ذلػؾ، واألمثمػة كثيػرة، آخػذ 

. سػػػت سػػػنوات اسػػػتعمؿ فييػػػا العػػػدو 82حتػػػى العػػػاـ  76واحػػػدًا، فقػػػط انتفاضػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني مػػػف العػػػاـ 
 االسرائيمي كؿ أساليب القمع واالرىاب التي تفوؽ أي نظاـ عربي، ولـ ينجح بالقضاء عمييا.

، تػػػـ 2882عػػاـ ، قػػررت الدولػػػة المبنانيػػة فػػػتح حػػوار مػػع الفمسػػػطينييف، فػػي منتصػػػؼ ال«اتفػػاؽ الطػػػائؼ»بعػػد 
االتفاؽ بموجبو اف نبدأ مرحمة جديدة في العالقات. التـز الفمسطينيوف بوعدىـ: التوقػؼ عػف العمػؿ العسػكري 
عبػػػر الحػػػدود المبنانيػػػة، تسػػػميـ السػػػالح الثقيػػػؿ والمتوسػػػط ىديػػػة لمجػػػيش المبنػػػاني، انكفػػػاء المقػػػاتميف مػػػف خػػػارج 

وعػدت بػو، الحػواجز التػي وضػعت عمػى مػداخؿ المخيمػات المخيمات إلى داخميا. الدولة المبنانية لـ تؼ بمػا 
وقتيػػا قيػػؿ انيػػا مؤقتػػة، تحولػػت إلػػى دائمػػة تحاصػػرىا وتمنػػع إدخػػاؿ مػػواد االعمػػار الييػػا، وتضػػع قيػػودًا عمػػى 
الخروج والدخوؿ، وتمارس االستفزاز أحيانًا ضد سػكانيا. نكثػت الدولػة بوعػدىا إعطػاء الالجئػيف الفمسػطينييف 

كامؿ حقوقيـ المدنية واالجتماعية باستثناء الجنسية والوظػائؼ العامػة، بػؿ العكػس أخػذت المقيميف في لبناف 
إجػػراءات أكثػػػر تعقيػػدًا، كشػػػطب القيػػود والبالغػػػات السػػػرية وشػػرط الحصػػػوؿ عمػػى تأشػػػيرة ومنػػع امػػػتالؾ شػػػقة 

فعػػؿ لمسػػكف... إلػػى أيػػف سػػيقود كػػؿ ىػػذا؟ آجػػال أـ عػػاجاًل إلػػى االنفجػػار. ولػػف يصػػدؽ أحػػد أف ىػػذا يحصػػؿ ب
« عػػيف الحمػػوة»و« نيػػر البػػارد»عناصػر مدسوسػػة أو بتحػػريض مػػف قػػوى سياسػػية داخميػة أو خارجيػػة. أحػػداث 

سػتتكرر وقػد تشػػمؿ كػؿ المخيمػػات، كيػؼ ستتصػػرفوف عنػدىا؟ ىػؿ سػػتقوموف بحػرب جديػػدة عمػى المخيمػػات؟ 
 ىؿ ستدمرونيا مف جديد؟ سنخسر نحف وأنتـ؟

لقػانوف ومػع سػيادة الدولػة ومؤسسػاتيا فػوؽ أرضػيا، واستسػمموا بػأنيـ مػع ا 2882أثبت الفمسطينيوف منذ عاـ 
لكؿ االجراءات والقوانيف الظالمة والتي تتعارض مع أبسط حقوؽ اإلنساف. اعترضوا باستحياء والبعض يقوؿ 
بأسموب حضاري، مف خالؿ المذكرات وورش العمػؿ والحػوار، فمػـ يجػدوا مػف يسػمع وال مػف يسػتجيب. إرفعػوا 

نسػػانيتو، كفػػوا عػػف معاممتػػو بعنجييػػة وعنصػػرية، توقفػػوا عػػف الظمػػـ والقيػػر عػػ ف الفمسػػطيني، احترمػػوا كرامتػػو وا 
 النظر إليو بفوقية واستعالء... فيو كبير.

 أزيمو الحواجز وارفعوا الحصار عف المخيمات.
سػػتثناء بإعطػػاء الفمسػػطينييف المقيمػػيف فػػي لبنػػاف كامػػؿ حقػػوقيـ المدنيػػة واالجتماعيػػة با»نفػػذوا مػػا التػػزمتـ بػػو 

 «.الجنسية والوظائؼ العامة
 رئيس لجنة الالجئيف  المجمس الوطني الفمسطيني*
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 5/8/3123، السفير، بيروت
 
 العنصرية "إسرائيل"نياية  

 يد. عبد الوىاب المسير 
حينما أصدرت محكمة العدؿ الدولية حكميا بخصوص الجدار العازؿ وعدـ شػرعيتو بػدأ الحػديث عمػي الفػور 

اية النياية باعتبار أف ىذا ىو ما حدث لجنوب أفريقيا: عزلة دولية تبعتيا مقاطعة وأخيػرا عف أف ىذه ىي بد
( 5001أكتػوبر 82سقوط النظػاـ العنصػري. وقػد جػاؿ نفػس الخػاطر بعقػؿ ييػودا ليطػاني) يػديعوت أحرونػوت

إلػي دولػة الذي حذر مػف اسػتمرار عػزؿ الفمسػطينييف ومصػادرة أراضػييـ وحريػاتيـ سػيحوؿ الدولػة الصػييونية 
أبارتايػػد مثػػؿ جنػػوب أفريقيػػا, وأنيػػا لػػف تجػػد أحػػد يقػػؼ معيػػا أو يػػري بعيونيػػا مػػا تػػراه, أي أف مصػػير جنػػوب 

 أفريقيا ينتظر الجيب الصييوني!.
إف الكتاب االسرائيمييف الذيف ربطوا مصير النظاـ العنصري في جنوب أفريقيا بمصػير الدولػة المحتمػؿ كػانوا 

ري السػػػابؽ فػػػي جنػػػوب إفريقيػػػا يشػػػبو فػػػي كثيػػػر مػػػف الوجػػػوه نظػػػاـ الفصػػػؿ عمػػػي حػػػؽ, فنظػػػاـ الفصػػػؿ العنصػػػ
العنصػػري السػػابؽ فػػي فمسػػطيف المحتممػػة. وكالىمػػا لجػػأ إلػػي العنػػؼ والػػبطش ليقضػػي عمػػي مقاومػػة السػػكاف 
األصػػمييف. ولكػػنيـ اسػػتمروا فػػي المقاومػػة إلػػي أف أنيػػؾ النظػػاـ العنصػػري وسػػقط, فعمػػي مػػدي قػػروف تمسػػؾ 

اء الػػبالد األصػػميوف, بحقيػػـ فػػي المسػػاواة والعػػيش بكرامػػة فػػي وطػػنيـ, وقػػاوموا بكػػؿ السػػبؿ األفارقػػة السػػود, أبنػػ
السياسػية والثقافيػة والعسػكرية محػاوالت إخضػاعيـ أو تغييػبيـ أو تيميشػيـ, وبعػد سػنوات مػف الحػوار المسػمح 

ىذه الدولة وتصاعدت  مع األقمية البيضاء التي كانت تسيطر عمي مقاليد األمور في البالد, بدأ العالـ يقاطع
المقاومة, فبدأت األقمية البيضاء الحاكمة تدرؾ انو اليمكف الوصوؿ إلي حؿ دائـ مف خالؿ الوسػائؿ األمنيػة 
أو العسكرية, ومف ثـ وافقت عمي إنياء النظاـ العنصري وتسميـ السمطة إلي ممثمي السكاف األصػمييف بقيػادة 

تي في أحمؾ المحظات, عف حؽ شعبو في انتياج أسموب المقاومػة نمسوف مانديال, والذي لـ يتنازؿ مطمقا, ح
 المسمحة في مواجية المستوطنيف العنصرييف.

وشكؿ ىػذا اإلدراؾ, ومػا تبعػو مػف خطػوات عمميػة, إيػذانا بظيػور نظػاـ جديػد اسػتوعب البػيض, الػذيف تحولػوا 
مػػاـ الجميػػع لممشػػاركة فػػي العمميػػة إلػػي مػػواطنيف فػػي دولػػة متعػػددة األديػػاف واألعػػراؽ والقوميػػات, وفػػتح البػػاب أ

السياسػػية والتمتػػع بػػالحقوؽ كافػػة دوف تفرقػػػة عمػػي أسػػاس المػػوف أو الػػػديف أو المغػػة أو الجػػنس. وكػػاف بعػػػض 
بػػادة البػػيض والمػػذابح  المسػػتوطنيف البػػيض يروجػػوف لمػػرأي القائػػؿ إف نيايػػة نظػػاـ األبارتيايػػد يعنػػي العنػػؼ وا 

نظػػاـ العنصػػري تعنػػي نيايػػة المسػػتوطنيف البػػيض ككيػػاف إنسػػاني لػػو الجماعيػػة والحػػروب األىميػػة وأف نيايػػة ال
ثنية. ولكف ما تحقؽ عمي أرض الواقع كاف مختمفا تماـ االختالؼ.  حقوؽ سياسية ودينية وا 

ويمكننا أف نطرح السؤاؿ التالي: مػاذا يمنػع أف يحػدث ذلػؾ فػي فمسػطيف؟ ألػيس ىػذا ىػو مصػير كػؿ الجيػوب 
كاف األصمييف, أال يعني ىذا نياية إسرائيؿ؟ ولكف ىؿ نياية إسرائيؿ, تعني نياية االستيطانية التي لـ تبد الس

 االسرائيمييف ككياف إنساني, إثني وديني؟
ىنػػا يمكػػف القػػوؿ إف نمػػوذج جنػػوب إفريقيػػا قابػػؿ لمتحقػػؽ فػػي فمسػػطيف, فمػػع تصػػاعد الحػػوار المسػػمح, قػػد يغػػدو 

مػػدوؿ االسػػتعمارية التػػي ترعػػاه, وقػػد ينػػاؿ اإلرىػػاؽ مػػف الجيػػب االسػػتيطاني الصػػييوني بػػاىظ التكمفػػة بالنسػػبة ل
المسػػتوطنيف الصػػياينة ممػػا يػػدفعيـ إلػػي التسػػميـ بػػأف ال طائػػؿ مػػف وراء الحمػػوؿ العسػػكرية واألمنيػػة, وأنػػو ال 
مخرج ليـ سوي التخمي عف عنصريتيـ وعزلتيـ وادعاءاتيـ القومية والدينية. أف تسػتمر المقاومػة الفمسػطينية 

ئؿ, وفي مقدمتيا الكفاح المسمح, وأف تواصؿ في الوقت نفسػو توجيػو رسػائؿ إلػي المسػتوطنيف, بمختمؼ الوسا
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والسػػيما الييػػود الشػػرقييف وقػػوي السػػالـ فػػي اسػػرائيؿ, مؤداىػػا أف الحػػؿ العربػػي لمسػػألة االحػػتالؿ االسػػتيطاني 
نمػػا تف كيػػؾ اإلطػػار العنصػػري الصػػييوني اليعنػػي ذبػػح الييػػود أو إبػػادتيـ, كمػػا تػػزعـ القيػػادات الصػػييونية, وا 

نشاء مجتمػع جديػد عمػي أسػس إنسػانية وديمقراطيػة عمػي نمػط جنػوب أفريقيػا. إف الدولػة الصػييونية  لمدولة, وا 
تدعي أنيا ليست دولة لكؿ مواطنييا الذيف يعيشوف داخميا, بؿ دولة لكؿ ييود العالـ الذيف يعيشوف خارجيا, 

ي األعػػراؼ والقػػوانيف الدوليػػة. وىػػذه الدولػػة التكػػؼ عػػف وىػػو وضػػع شػػاذ ال سػػند لػػو فػػي تجػػارب التػػاريخ أو فػػ
الحػػديث عػػف حػػؽ العػػودة لمييػػود مػػف مختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ, رغػػـ مػػرور آالؼ السػػنيف عمػػي وجػػودىـ المزعػػـو 
عمي أرض فمسطيف ورغـ أف أغمبية ييود العالـ التريد االستقرار في الكياف الصييوني غيػر المسػتقر أصػال, 

دوف بعػػػض الينػػػود الحمػػػر فػػػي بيػػػرو حتػػػي تجمػػػبيـ لػػػتمأل بيػػػـ المسػػػتوطنات الخاويػػػة, ورغػػػـ أف منػػػدوبييا ييػػػو 
وترحب بيجرة الييود السوفيت الذيف ظير أف نصفيـ مف غير الييػود, فنسػبة كبيػرة مػف ىػؤالء الػذيف يسػموف 

بتيجيػػر أنفسػػيـ ييػػودا كػػانوا قػػد فقػػدوا عالقػػتيـ بػػالييود كػػديف وكميػػراث ثقػػافي. وتقػػـو الدولػػة الصػػييونية اآلف 
بعػػض ييػػود الينػػد الػػذيف شػػككت الحاخاميػػة االسػػرائيمية فػػي ييػػوديتيـ, وقبمػػت بيجػػرة الفالشػػاة بعػػد أف رفضػػت 

بيجرتيـ ونصحتيـ بالتحوؿ لممسيحية حال لمشاكميـ, فعمـ األنثروبولوجيا الغربي يصنؼ الفالشاة  2682عاـ
المالحػػػظ أف بعضػػػيـ تػػػأثروا  عمػػػي أنيػػػـ مسػػػيحيوف دخمػػػت عمػػػي عقيػػػدتيـ بعػػػض العناصػػػر الييوديػػػة, ومػػػف

بجيرانيـ المسمميف, ولذا حينما وصموا إلي اسرائيؿ تحولوا إلي اإلسالـ, وقد كتب أحد الصحفييف االسرائيمييف 
 مقاال بعنواف الفالشاة السنيوف.

ىذه الدولة الصييونية التي تبحػث عػف ييػود وأشػباه ييػود وأنصػاؼ ييػود ومتيػوديف وغيػر متيػوديف لتمػنحيـ 
لعودة واالستيطاف في فمسطيف تنكر ىذا الحؽ عمي الفمسطينييف الذيف طردوا مف أراضييـ منذ سنوات حتي ا

قالئؿ, والذيف يطالبوف بالعودة إلي أراضييـ ومنازليـ, لكػؿ ىػذا يجػب أف تتػرجـ ىػذه الرؤيػة العربيػة الجديػدة, 
تيا إلغػاء قػانوف العػودة العنصػري ذات الطابع االنسػاني الػديمقراطي, إلػي خطػوات إجرائيػة محػددة, وفػي مقػدم

والقوانيف العنصرية األخري مثؿ دستور الصندوؽ القومي الييودي, الذي يعد أحػد دعػائـ الجيػب االسػتيطاني 
فػػي عنصػػريتو واقصػػائيتو, حيػػث تحػػـر قوانينػػو عمػػي غيػػر الييػػود أف يمتمكػػوا أرضػػا يمتمكيػػا مػػا يسػػمي الشػػعب 

نػػػع العػػػرب مػػػف مػػػواطني الدولػػػة الصػػػييونية مػػػف امػػػتالؾ أيػػػة أراض الييػػػودي أو أف يعممػػػوا فييػػػا, أي أنيػػػا تم
بالمائة مف أراضي فمسطيف المحتمة(. والجدير بالذكر أف مثؿ  08تمتمكيا الوكالة الييودية) وىي تمثؿ حوالي

ىػػػػذه القػػػػوانيف العنصػػػػرية تحػػػػوؿ مقولػػػػة ييػػػػودي إلػػػػي مقولػػػػة قانونيػػػػة, وىػػػػو األمػػػػر الػػػػذي يؤكػػػػد أف العنصػػػػرية 
ء ال يتجػزأ مػف البنيػة القانونيػة لمدولػة الصػييونية, وىػذه ىػي إحػدي السػمات األساسػية لمجيػوب الصييونية جػز 

االستيطانية اإلحاللية, إذ يتحوؿ التمييز العنصري مف مجرد عمؿ يقـو بو العنصريوف المتعصبوف إلي ركف 
 مف أركاف البناء القانوني, يعاقب كؿ مف يتجاوزه أو يخرقو.

ا أف تمسػػؾ أبنػػاء الػػبالد األصػػمييف بخيػػار المقاومػػة المسػػمحة كػػاف العنصػػر الحاسػػـ فػػي والبػػد مػػف التأكيػػد ىنػػ
انييار النظاـ العنصري فػي جنػوب إفريقيػا. وىػو نظػاـ داـ قرابػة أربعػة قػروف وكػاف يمتمػؾ عناصػر قػوة ذاتيػة 

يػدخر وسػعا فػي  ولـ يكف يعتمد اعتمادا كبيرا عمي الخارج. كما ىو الحاؿ مع الدولػة الصػييونية, كمػا أنػو لػـ
انتياج كؿ أساليب القمع والبطش والتنكيؿ بالسكاف األصمييف. ولعؿ ىذا النموذج يقدـ ردا مفحما عمي أولئؾ 
الذيف يقمموف مف أىميػة المقاومػة الفمسػطينية أو يطالبونيػا بػالتخمي عمػا يسػمونو العنػؼ حتػي تحظػي بالرضػا 

صػبح أمػرا واقعػا السػبيؿ إلػي مواجيتػو أو التصػدي لػو, األمريكي, وكػذلؾ الػذيف يػروف أف الكيػاف الصػييوني أ
ومف ثـ لـ يعد ىناؾ سوي التعايش معو وقبولو واإلذعاف لشروط وجوده, والذي يحذروف أف نياية إسرائيؿ ال 
نمػا تعنػي  لغػاء القػوانيف العنصػرية واسػتيعاب المسػتوطنيف فػي الكيػاف الجديػد, وا  تعني فؾ اإلطار العنصػري وا 
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مييف, وىو إفتراء اليدؼ منو الحفاظ عمي النظاـ العنصري واستبعاد الحموؿ السممية المبنية عمي إبادة االسرائي
 العدؿ والمساواة. د. عبدالوىاب المسيري

 واهلل أعمـ
 5/8/3123، األىرام، القاىرة

 
 اإلسرائيميينالشرطة الفمسطينية في خدمة  

 عميره ىاس
مي الى حماية أنفسيـ. ال أعني الشػرطة الخاصػة فػي تػؿ يضرب رجاؿ األمف ما استطاعوا وكأف الضرب ير 

ابيػػب بػػؿ الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل. فػػي السػػبت الماضػػي بصػػورة موزونػػة وباعتػػداؿ اذا قيسػػا بػػالنظراء 
االسرائيمييف ومػرة اخػرى فػي يػوـ االحػد، وكػاف ذلػؾ ىػذه المػرة بقسػوة متزايػدة، حاولػت الشػرطة الفمسػطينية اف 

يرة مف المتظاىريف التقدـ الى مقر الرئاسة الفخـ )المقاطعة(. والحاؿ في راـ اهلل كمػا ىػي تمنع مجموعة صغ
في تؿ ابيب والنبي صالح ونيويورؾ ىي اف عنؼ اجيزة االمف ال يكوف أبدا نزوة شخصية لقادة ومرؤوسيف، 

ف كاف يصعب في المحظة االولى اف نفيـ منطقو.  فاألمر يأتي مف أعمى دائما وا 
عضاء مجموعة 'فمسطينيوف مف اجؿ الكرامة' مسمحيف بشعار 'كفى لمتنسيؽ األمني'، أظيروا شجاعة أظير ا

تستحؽ الػذكر فػي مواجيػة اليػراوات المرفوعػة وقبضػات أيػدي خريجػي الشػرطة واجيػزة االسػتخبارات االردنيػة 
اه الػييـ أقػؿ. فقػد أصػبح والروسية والمصػرية والفرنسػية واالمريكيػة. ولػوال اف ُضػرب المتظػاىروف وكػاف االنتبػ

الجميػػػع اآلف يتحػػػدثوف عػػػنيـ ال المشػػػجعوف الػػػذيف يتحفظػػػوف مػػػف عػػػدد مػػػف شػػػعاراتيـ المتحمسػػػة ومػػػف نعػػػت 
 'خائف' الذي ألصقوه بعدد مف ضباط الشرطة.

كػػاف الشػػعار الغػػامض لكػػف الػػالذع لممظػػاىرات 'ويػػؿ مػػف ذلػػؾ العػػار'. ويعمػػـ كػػؿ فمسػػطيني مػػا الػػذي يقصػػده 
باب أكثرىـ مف أبناء األفاضؿ يتصؿ آباؤىـ بمؤسسػات السػمطة وىػـ يقولػوف انيػـ ضػاقوا المتظاىروف وىـ ش

 ذرعا بالذؿ، وىـ ُيعبروف عف أشواؽ كثيريف.
اف السػػػػمطة االسػػػػرائيمية مثػػػػؿ كػػػػؿ سػػػػمطة غيػػػػر منتخبػػػػة تحتػػػػاج بطبيعتيػػػػا الػػػػى إذالؿ رعاياىػػػػا الفمسػػػػطينييف 

وحركة اليد الحبيبة مف ضابط االرتباط االسرائيمي، واغالؽ  واحتقارىـ. فالكالـ المتكبر لمفتش االدارة المدنية
الطريؽ عف المزارع والبيوت في حيف ُتزىر البؤر االستيطانية في المقابؿ: اف كؿ فاصػمة مػف وجػود السػيطرة 

 االسرائيمية ُمذلة.
وفػػاز كػاف سػبب المظػػاىرات مجػرد الػػذؿ فػي اسػػتعداد محمػود عبػاس اف يجػػري لقػاءا فارغػػا آخػر مػػع شػاؤوؿ م

ىذه المرة الذي حاصر جنوده ياسر عرفات حينما كاف رئػيس ىيئػة االركػاف، وتشػممو منظمػات حقػوؽ انسػاف 
 فمسطينية في قائمة مجرمي الحرب الذيف ينبغي اف ُيحاكموا محاكمة دولية بسبب المس بالمدنييف.

ـ يكػػف طمػػب سػػالـ فيػػاض مػػف ال يبػػدأ التعػػاوف مػػع االذالؿ وال ينتيػػي عنػػد زيػػارة موفػػاز. مػػا ىػػو االذالؿ إف لػػ
مميػوف دوالر مػف صػندوؽ النقػد الػدولي  200محافظ بنؾ اسرائيؿ ستانمي فيشر اف ُترتب اسرائيؿ قرضا يبمػغ 

كي ال تنيار السمطة الفمسطينية وكي تستطيع اف تدفع الرواتب الى الموظفيف ومنيـ ناس اجيزة االمف؟ وما 
ا عمػػػى الضػػػرر االقتصػػادي العظػػػيـ الػػذي ُتسػػػببو سياسػػػة ىػػو الػػػذؿ إف لػػـ يكػػػف كػػػالـ فيػػاض المغطػػػى اعالميػػ

الحصػػار االسػػرائيمية والضػػـ الفعمػػي لممنطقػػة )ج( ومنػػع التصػػدير مػػف غػػزة فػػي حػػيف يتوسػػؿ الػػى فيشػػر سػػرا 
 وكأنو ما يزاؿ زميمو في صندوؽ النقد الدولي ال ممثال لمسمطة التي ُتسبب االنييار االقتصادي الفمسطيني؟.
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عػػف الصػػفقة الدوريػػة التػػي اسػػميا اوسػػمو: فالعػػالـ يػػدفع الػػى السػػمطة كػػي تنفػػؽ عمػػى  ىكػػذا ُيكشػػؼ مػػرة اخػػرى
القطاع العاـ الفمسطيني وفيو رجاؿ االمف الذيف عمميـ اف يقمعوا أبناء شعبيـ والمحتجيف عمى جعؿ السمطة 

لحكومػػة االسػػرائيمية الفمسػػطينية مقػػاوال ثانويػػا لمجػػيش االسػػرائيمي واالدارة المدنيػػة و'الشػػباؾ'، وينفػػذوف سياسػػة ا
 وىي تحطيـ الطموح الى االستقالؿ الفمسطيني.

يكشػػؼ عػػدد مػػف شػػعارات الشػػباب عػػف فجاجػػة سياسػػية. لكػػف رسػػالتيـ أعمػػؽ مػػف الشػػعارات. فالمتظػػاىروف 
يطمبػػػوف اف تكػػػؼ السػػػمطة عمػػػى األقػػػؿ عػػػف معاونػػػة االذالؿ. وىػػػذا ىػػػو اسػػػياميـ فػػػي المطمػػػب المتزايػػػد لبنػػػاء 

جابيػػػة السػػػمطة االجنبيػػػة. وىػػػذا ىػػػو الػػػذي جعػػػؿ الضػػػاربيف الػػػذيف ينفػػػذوف أمػػػر السػػػمطة اسػػػتراتيجية جديػػػدة لم
 الفمسطينية يضربونيـ وكأنيـ يدافعوف عف حياتيـ.

 4/8/3123 -ىآرتس 
 5/8/3123، القدس العربي، لندن

 
 األوسطالتحديات الجديدة في الشرق  

 عاموس غمبوع
المسػػمميف يمكػػف اف نحمػػؿ مػػا الػػذي يمػػر بػػو الشػػرؽ  اآلف، بعػػد اف صػػار لمصػػر رئيسػػا منتخبػػا مػػف االخػػواف

االوسػػط ومحيطػػو القريػػب مػػف خػػالؿ ثالثػػة مزايػػا مركزيػػة. االولػػى بينيػػا ىػػي تغييػػر اليويػػات والتحالفػػات: مػػف 
عػػالـ القوميػػة العربيػػة، اليويػػة العربيػػة، لالتحػػادات العربيػػة، نػػدخؿ الػػى شػػرؽ اوسػػط اليويػػة المركزيػػة فيػػو ىػػي 

يكػػوف ىنػػاؾ أمػػر أكثػػر انقطاعػػا عػػف الواقػػع مػػف اقتػػراح الػػرئيس شػػمعوف بيػػرس عمػػى  االسػػالـ. ال يحتمػػؿ اف
الرئيس الروسي فالديمير بوتيف اف تتمقى الجامعة العربية انتدابا لسػنتيف عمػى سػوريا كحػؿ لمػا يجػري ىنػاؾ. 

بالعربيػػة، عمميػػا، الجامعػػة العربيػػة ىػػي 'الميػػت الحػػي'. قوتػػاف عظميػػاف اسػػالميتاف، تركيػػا وايػػراف، ال تنطقػػاف 
 بدأتا منذ اآلف التنافس عمى الييمنة في الشرؽ االوسط الناطؽ بالعربية.

المثير لالىتماـ ىو اف الدوؿ القومية العربية واالنظمة العسكرية العممانيػة العربيػة نشػأت فػي أعقػاب اليزيمػة 
بسػػبب فشػػميـ  فػػي حػػرب االسػػتقالؿ. وتسػػقط ىػػذه االنظمػػة اآلف لػػيس بسػػبب اسػػرائيؿ بػػؿ 2837العربيػػة فػػي 

ونزاعنػا مػع الػدوؿ العربيػة يسػمى 'النػزاع االسػرائيمي العربػي'. فيػؿ  2837االجتماعي االقتصادي. منػذ العػاـ 
مػػف اآلف فصػػاعدا سُيسػػمى 'النػػزاع االسػػرائيمي االسػػالمي'؟ مػػف يقػػرأ ميثػػاؽ حمػػاس سػػيرى اف لػػدييا منػػذ زمػػف 

 بعيد النزاع ىو مع الييود الذيف سيطروا عمى ارض اهلل.
لميػػزة الثانيػػة البػػارزة ىػػي الػػتعفف المتواصػػؿ لمقػػوى العظمػػى الغربيػػة، وعمػػى رأسػػيا الواليػػات المتحػػدة، وعجزىػػا ا

حيػاؿ مػا يجػػري فػي منطقتنػػا. وىػذا بػػالتوازي مػع جيػػود قػوى عظمػػى مثػؿ روسػػيا والصػيف فػػي محاولػة التػػأثير 
واليػات المتحػدة تسػير مػع الطػرؼ بطريقة ما عمى ما يجري في المنطقة. حيف يعمف الرئيس االمريكػي بػأف 'ال

التػػػاريخي السػػػميـ' وعميػػػو فقػػػد ألقػػػت بمبػػػارؾ الػػػى سػػػمة ميمػػػالت التػػػاريخ، فانػػػو يؤشػػػر بػػػذلؾ لمجميػػػع بػػػأف لػػػيس 
 لمواليات المتحدة سياسة بؿ مجرد حاجة لمشاىدة الى أيف يتدفؽ التاريخ.

تتوقػػػػؼ مػػػػف االضػػػػطرابات  الميػػػػزة الثالثػػػػة ىػػػػي اف الشػػػػرؽ االوسػػػػط يوجػػػػد فػػػػي قمػػػػب بركػػػػاف يخمػػػػؽ ديناميػػػػة ال
سػػػنة سػػػتبقى أـ سػػػتتغير؟ فػػػي بعػػػض الػػػدوؿ،  200والمفاجػػػرت. فيػػػؿ خريطػػػة الػػػدوؿ كمػػػا ُصػػػممت قبػػػؿ نحػػػو 

كالسػػػوداف، تغيػػػرت منػػػذ اآلف. مػػػاذا سػػػيكوف فػػػي العػػػراؽ، فػػػي سػػػوريا وفػػػي لبنػػػاف؟. كػػػؿ االنظمػػػة الممكيػػػة فػػػي 
مية؟ ىػػؿ سػػتعقد حمفػػا مػػع العربيػػة المنطقػػة ال تػػزاؿ عمػػى حاليػػا. حتػػى متػػى؟ الػػى أيػػف سػػتتجو مصػػر االسػػال

 السعودية كي تقيـ محورا عربيا حياؿ ايراف؟ أـ سترتبط بالذات بايراف؟.
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. ولكنيػا فػي 2837دولة اسرائيؿ تقؼ أمػاـ منطقػة معاديػة، مثػؿ الوضػع الػذي كانػت تعيشػو قبػؿ اقامتيػا فػي 
طقة الى جانب ايراف وتركيػا. مػا ىػي حينو كانت ضعيفة مف كؿ النواحي، أما اليـو فيي القوة الثالثة في المن

فرائض 'إفعؿ وال تفعؿ' السرائيؿ؟ أوال، أال تحاوؿ التدخؿ في ما يجري حولنا؛ ثانيا، أال تنجر الى اسػتفزازات 
وأال تػػدخؿ فػػي مغػػامرات مثػػؿ 'تصػػفية حمػػاس'، أو عمػػى سػػبيؿ المفارقػػة اف نضػػع أنفسػػنا وحػػدنا حيػػاؿ ايػػراف؛ 

سػػالـ أو اتفاقػػات دائمػػة واليػػوس المػػريض 'لتسػػوية سػػريعة مػػع الفمسػػطينييف'  ثالثػػا، ىجػػر السػػعي الػػى اتفاقػػات
)أي منيـ؟ دولة حماس في غزة؟( وذلؾ بالطبع دوف اف نيجر مجرد األمنية المعمنة في السالـ. ادارة النػزاع 

يما: الحفاظ واحتوائو ىما ما ينبغي اف يوجينا اآلف، وليس حمو. واالثناف االخيراف، المذاف ال يقالف في أىميت
 عمى تأىب وجاىزية الجيش االسرائيمي والدفاع عف شبكة العالقات الخاصة مع الواليات المتحدة.

 4/8/3123 ،معاريف
 5/8/3123، القدس العربي، لندن

 
 كاريكاتير: 79

 

 
 5/8/3123الراية، الدوحة، 


