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  لمواجهة مصر عسكرياً" عوز" تكشف عن خطة اإلسرائيليةوزارة الجيش  .1

يـسرائيل  " نشرت مجلة وزارة الجيش االسرائيلية       : وكاالت – الحياة الجديدة    -اهرة   الق -القدس المحتلة   
 للمواجهة العسكرية مع مصر، في حـال نـشوبها،          اإلسرائيليخطة مفصلة الستعدادات الجيش     " ديفينس

 عاما من السالم الهادئ، وان      30مشيرة إلى أن العالقات بين القاهرة وتل أبيب تسير بشكل تصادمي بعد             
وأوضحت المجلـة   . بينهما ستنتهي بخسائر كبيرة في حال إعالن الحرب من كال الطرفين          " البوكر"لعبة  

العسكرية االسرائيلية ان دخول الدبابات المصرية بشكل كبير لشمال سيناء، دون التنسيق المـسبق مـع                
  .بلدينالقيادة العسكرية االسرائيلية، شكلت الخطوة األولى نحو المسار التصادمي بين ال

إن الجيش االسرائيلي بدأ    : "وعن تفاصيل االستعدادات العسكرية االسرائيلية لمواجهة مصر، قالت المجلة        
بالفعل في تدريب عدد كبير من قواته على المواجهة الحربية على عدة جبهات، وأخذ بتأهيل مقاتليه نفسيا                 

  ".فى مواجهة مصر، حال نشوب الحرب
 الجيش االسرائيلي الجديدة متعددة السنوات، التي أطلـق عليهـا اسـم             وكشفت المجلة عن تفاصيل خطة    

، التي وافقت عليها هيئة األركان العامة، مشيرة إلى أن تلك الخطة ستحدث تغيرا ثوريا لمـوازين                 "عوز"
  .القوة خالل السنوات الخمس المقبلة

 25/8/2012، الحياة الجديدة
  

  ه في غزةهنية ينتهي من مشاورات التعديل على وزارت .2
رئيس ، أن غزة محمد أبو شحمة نقال عن مراسله، من 24/8/2012فلسطين أون الين، موقع نشر 

الحكومة إسماعيل هنية، أنهى استعداداته إلجراء تعديل وزاري على حكومته بعد فترة زمنية كافية من 
نسخة " طين أون الينفلس"ومن المتوقع وفقًا لبيان مقتضب نشرته الحكومة، الجمعة، ووصل . المشاورات

  .عنه، أن يتم عرض التعديل الوزاري على المجلس التشريعي لنيل الثقة
ولم يذكر البيان الوزارات التي طالها التغيير، لكن تقارير سابقة أشارت إلى تغير محدود على عدد من 

  .الوزارات خاصة الصحة والخارجية واألوقاف، وبعض الهيئات كسلطة الطاقة
صالح البردويل، أن جميع األسماء التي تم تناقلها في . لقيادي البارز في حركة حماس دبدوره؛ أكد ا

وسائل اإلعالم المحلية حول أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري هي عبارة عن اجتهادات 
  .إعالمية

مجلس ال يمكن أن يطلق على أي شخص وزير قبل موافقة ال": "فلسطين أون الين"وقال البردويل لـ
، مشيرا إلى أن التعديل سيعرض قريبا "التشريعي الفلسطيني عليه ونيل الثقة واعتماده من قبل األعضاء

وأوضح أن التعديل الوزاري الجديد في حكومة هنية يهدف إلى ضخ دماء جديدة  .على المجلس لنيل الثقة
  .في بعض الوزارات، وإعادة تدويرها وتطوير العمل بها

 نقال عن مراسلها من غزة فتحي صباح أن مصادر في حماس 25/8/2012 لندن، الحياة،وذكرت 
إنه وفقاً لمعايير التعديل، تم استبعاد كل وزير أمضى أكثر من ست سنوات حامالً » الحياة«لـ قالت 

وبناء على ذلك، دخل ثمانية وزراء جدد الحكومة الجديدة، وعاد وزير االقتصاد زياد . حقيبته الوزارية
وتضم الحكومة الجديدة وزيرة . اظا نائباً لرئيسها بعدما استبعد من هذا المنصب في التعديل السابقالظ

  .واحدة فقط، فيما احتفظ هنية لنفسة بحقيبة الخارجية بعد استبعاد الوزير الحالي محمد عوض



  

  

 
 

  

            5ص                                     2600:                العدد25/8/2012 السبت :التاريخ

هي على ، و»حماس«على أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة من مصادر موثوقة في » الحياة«وحصلت 
هنية رئيساً للوزراء وزيراً للخارجية، وزياد الظاظا نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للمال، : النحو األتي

وفتحي حماد وزيراً للداخلية واألمن الوطني، والطبيب مفيد المخلالتي وزيراً للصحة، والدكتور علي 
اح وزيراً للشؤون االجتماعية والعمل ، والمهندس فهد رب)وزارتان(الطرشاوي وزيراً للزراعة والسياحة 

، ومحمد الفرا وزيراً للحكم المحلي، والدكتور اسماعيل رضوان وزيراً لألوقاف والشؤون )وزارتان(
الدينية، والدكتور مازن هنية وزيراً للعدل، والدكتور عالء الرفاتي وزيراً لالقتصاد الوطني، والدكتور 

والدكتور اسامة العيسوي وزيراً للمواصالت واالتصاالت وتكنولوجيا عطا اهللا أبو السبح وزيراً لألسرى، 
، والدكتور يوسف الغريز وزيراً لألشغال العامة، والدكتور محمد المدهون وزيراً )وزارتان(المعلومات 

، والدكتور اسامة المزيني وزيراً للتربية والتعليم العالي، وجميلة )وزارتان(للشباب والرياضة والثقافة 
  .شنطي وزيرة للمرأةال
  

   للمشاركة في قمة عدم االنحيازاإليرانيهنية يتلقى دعوة من الرئيس  .3
حكومة في قطاع غزة دعوة من الرئيس االيراني التلقى اسماعيل هنية رئيس وزراء : ا ف ب - غزة

 اغسطس الجاري، كما اعلن مكتبه/لحضور قمة دول عدم االنحياز المقرر عقدها في طهران نهاية آب
رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من الرئيس االيراني محمود نجاد "وقال مكتب هنية في بيان ان 

  .ولم يوضح البيان ما اذا كان هنية سيلبي الدعوة ام ال ".لحضور قمة عدم االنحياز في طهران
  25/8/2012الحياة، لندن، 

  
 ن فإننا لن نشاركإذا تأكدت مشاركة هنية في قمة عدم االنحياز في طهرا: المالكي .4

أن " األيام"رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية ، في تصريح لـ .أعلن د :عبد الرؤوف ارناؤوط
مع وزارة الخارجية اإليرانية واألمانة العامة لدول ) السبت(اتصاالت بدأت مساء أمس، وستتواصل اليوم 

إسماعيل هنية عن دعوته من قبل الرئيس عدم االنحياز للتأكد مما صدر عن مكتب رئيس الوزراء المقال 
اإليراني احمدي نجاد للمشاركة في قمة دول عدم االنحياز المقررة في العاصمة اإليرانية طهران نهاية 

 .الشهر الجاري
وأشار المالكي إلى انه ستتضح اليوم الصورة بشأن مشاركة فلسطين في القمة خاصة إذا ما تأكدت 

ألمانة العامة لدول عدم االنحياز بأنه لن تكون هناك مشاركة إال من قبل الوفد التضمينات اإليرانية ومن ا
 .الرسمي الفلسطيني الذي يحدده الرئيس عباس

وكان مكتب رئيس الوزراء المقال هنية أشار مساء أمس إلى انه تلقى دعوة من الرئيس اإليراني احمدي 
 .نجاد للمشاركة في قمة عدم االنحياز

 عن ما تردد عن دعوة هنية وتم التأكيد لنا على عدم وجود هكذا دعوة، وقمنا باالستفسار استفسرنا" وقال
من قبل أكثر من جهة للتأكد بما فيه سفارتنا في طهران وبعثتنا في نيويورك وأطراف قريبة من وزير 

س عباس وان الخارجية اإليراني وقد أكد لنا الجميع على انه لم توجه الدعوة إال لشخص واحد وهو الرئي
الرئيس هو الذي يحدد تركيبة الوفد الرسمي وانه لن تكون هناك أي مشاركة من قبل أي جهة خارجة 

 ".عن الوفد الرسمي الذي يحدده الرئيس وبناء عليه تم تأكيد المشاركة على مستوى الرئيس
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 من الرئيس ولكن بما انه صدر بيان رسمي عن مكتب هنية يؤكد تلقيه الدعوة"ولكن المالكي أضاف
اإليراني للمشاركة في القمة فإننا بدأنا التحرك مجددا فاتصلنا مع سفيرنا في طهران الذي سيتواصل مع 
وزارة الخارجية اإليرانية، وسيقدم لهم رسالة تؤكد على انه طالما صدر بيان رسمي عن مكتب هنية 

من الخارجية اإليرانية ينفي هذا الخبر، بتلقيه الدعوة للمشاركة في القمة فإننا لن نقبل إال ببيان رسمي 
 ".وعدم نفي الدعوة يعني تأكيد وفي هذا الحالة فإننا لن نشارك

حتى اآلن نحن سنشارك وحسب الترتيبات سأغادر يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري " وأضاف
رين لترؤس وفد للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية وسيصل الرئيس محمود عباس يوم التاسع والعش

كل هذا من منطلق التأكيدات التي حصلنا عليها . فلسطين في القمة التي ستنطلق يوم الثالثين من الشهر
بعدم مشاركة أي جهة بصرف النظر عن االنتماء السياسي إال في الوفد الرسمي الذي يحدده الرئيس 

  ".ستتضح الصورة بشكل اكبر) اليوم(غدا " وتابع المالكي ".عباس
  25/8/2012أليام، رام اهللا، ا

 
 عباس يقرر تشكيل لجنة إلنشاء قناة فضائية رياضية .5

قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكيل لجنة إلنشاء قناة فضائية تهتم بتغطية كافة : رام اهللا
 ".القدس الرياضية"األنشطة الرياضية والشبابية في فلسطين أو خارجها، تحت اسم فضائية 

، )8|24(اللجنة بحسب القرار الذي نُشر في وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة مساء الجمعة وتضم 
كلًا من رئيس اللجنة االولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب رئيساً، ورياض الحسن عضواً، وإبراهيم 

 .ملحم عضواً
، بضرورة اإلسراع بإجراء انتخابات من جهة أخرى؛ أوعز رئيس السلطة لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم

االتحاد بأقرب وقت ممكن، وفق القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في االتحاد الوطني واالتحاد 
والعمل على حماية عضوية ودور وكيانية االتحاد الفلسطيني في االتحادين "األسيوي واالتحاد الدولي، 

 ".القاري والدولي
لذي أصدر فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا بوقف التعيينات يأتي ذلك في الوقت ا

  .والترقيات حتى إشعار آخر، جراء األزمة المالية التي تمر بها السلطة
  24/8/2012قدس برس، 

  
  السلطة الفلسطينية تقرر وقف التعيينات والترقيات جراء األزمة المالية .6

د عباس، قرارا بوقف كافة الترقيات والتعيينات في مختلف  أصدر الرئيس محمو: القدس-رام اهللا 
وقالت وكالة وفا التي نقلت الخبر  .المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك حتى اشعار اخر

  .مساء الجمعة، ان هذا القرار جاء بسبب األزمة المالية الخانقة التي تعصف بالسلطة الوطنية
  25/8/2012القدس، القدس، 
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  ” المتابعة العربية“موعد الذهاب لألمم المتحدة تحدده : عريقات .7
كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس،  : الخليج-رام اهللا 

أن موعد الذهاب إلى األمم المتحدة للحصول على رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو، سيحدد في 
  .أيلول المقبل بالقاهرة/ سبتمبر6لمقبل للجنة متابعة مبادرة السالم العربية المقرر في االجتماع ا

إن خطوة تقديم مشروع القرار تعتبر حماية لعملية السالم ومبدأ الدولتين، وال تتعارض “وقال عريقات 
متحدة اتخذ من وأوضح أن قرار الذهاب إلى األمم ال. ”مع مرجعيات عملية السالم أو االتفاقات الموقعة

، والمجلسين الثوري واالستشاري لحركة ”فتح“اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة 
، وتم إقراره من لجنة متابعة مبادرة السالم العربية التي اجتمعت في العاصمة القطرية الدوحة في ”فتح“

  . من رمضان26ي انعقدت في مكة المكرمة في تموز الماضي، ومنظمة التعاون اإلسالمي الت/ يوليو22
  25/8/2012الخليج، الشارقة، 

  
  هجوم سيناء مشاركة جماعات سلفية في  تنفي تصريحاٍت لوكالة إسبانية حول في غزةالداخلية .8

نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني، ما ورد من تقارير نسبت للحكومة في غزة حول هجوم سيناء الذي 
 أعضاء 3"ونسبت وكالة األنباء اإلسبانية، أمس، إلى مصدر أمني في الحكومة أن  .ريوقع الشهر الجا

في جماعات سلفية متشددة قدموا الدعم الفني في الهجوم الذي وقع في الخامس من الشهر الجاري في 
  ". جنديّا مصريّا16شبه جزيرة سيناء وقتل فيه 

ى عدم تصريح أي من كوادر الوزارة بأي حديث وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، الجمعة، عل
أو تصريح بالخصوص، مطالبة وسائل اإلعالم بعدم التورط بما تقوم به بعض الجهات المغرضة بنشر 

ودعت الوكالة اإلسبانية للتأكد من صحة ودقة األخبار من الجهات الرسمية  .أخبار مشبوهة ال صحة لها
  .المختصة

  24/8/2012فلسطين أون الين، 
  

  ليبرمان آخر من يتحدث عن اإلرهاب وهو يمارسه قوالً وفعالً: النونو .9
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو، إن وزير خارجية االحتالل افيغدور ليبرمان، : غزة

  .آخر من يتحدث عن اإلرهاب، فهو يمارس اإلرهاب قوال وفعال
باس باإلرهابي ان لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عوجاءت تصريحات النونو تعليقا على وصف ليبرم

  .وأنه يجب استبداله
ليبرمان آخر من " :نسخةً منه" ز الفلسطيني لإلعالمالمرك"تلقى ) 8-24( وقال في تصريحٍ مساء الجمعة 

بدل الرهان "ودعا النونو عباس إلى العودة للمصالحة  ".يتحدث عن اإلرهاب، وهو يمارسه قوالً وفعالً
  ".ى التسوية الفاشلةعل

  24/8/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ليبرمان لص يمارس اإلرهاب : الهباش .10
وصف خطيب الجمعة في مسجد الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا وزير األوقاف والشؤون الدينية : ب ف أ

  .”رهابلص يمارس اإل“أفيغدور ليبرمان بأنه ” اإلسرائيلي“محمود الهباش وزير الخارجية 
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مرة أخرى يخرج علينا المدعو “وقال الهباش خالل خطبته بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أفيغدور ليبرمان، المستوطن اللص الذي سرق أرضا فلسطينية واستوطن فيها، يخرج علينا مرة أخرى 

قبل ) كما حصل(بتقليعة أخرى من تقليعاته العجيبة، فيهاجم الرئيس بشخصه ويحرض عليه وعلى قتله 
  . ”أعوام قليلة مع الشهيد الرئيس ياسر عرفات

أن اإلرهاب الحقيقي هو أن تغتصب أرض اآلخرين وأن تعتدي على أرواح اآلمنين وتسرق “وشدد على 
إن المطلوب مواجهة هذا اإلرهاب الحقيقي الذي يمارسه “وأضاف . ”أرضهم وحقوقهم وتمنعهم من الحياة

” اإلسرائيلية“أن يكون للحكومة “، مطالباً ”يسانده ويسير على نفس سياستهليبرمان ومن يقف خلفه و
  ."موقف واضح هل هي مع السالم أم مع ليبرمان واالستيطان؟

  25/8/2012الخليج، الشارقة، 
  

  محاولة متجددة لتضليل الرأي العامتصريحات ليبرمان : سفير فلسطين في إسبانيا .11
 إسبانيا كفاح عودة إن الشعب الفلسطيني يرغب في تحقيق السالم قال سفير فلسطين لدى:  وفا-مدريد 

  .العادل والشامل، وإن الصراع مع اإلسرائيليين ليس دينياً وإنما سياسي ضد االحتالل االستيطاني
جاء ذلك خالل اجتماع حول فلسطين ومستجدات الوضع الراهن، عقد في مدريد، أمس، بدعوة من حركة 

  .ئيلية، ومبادرة الطريق إلى غزة، والجالية الفلسطينيةاإلسرا" السالم اآلن"
وأدان السفير عودة تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بحق الرئيس محمود عباس، 
في الرسالة التي وجهها إلى اللجنة الرباعية الدولية، وقال إن هذه الرسالة تعبر عن السياسة اإلسرائيلية 

 ضد القيادة، وما هي إال محاولة متجددة لتضليل الرأي العام، والتغطية على الوقائع غير الحالية الموجهة
  .القانونية التي فرضها االحتالل على األرض

وتحدث عن تعطل عملية السالم نتيجة التعنت اإلسرائيلي؛ من خالل وضع العقبات أمام عملية السالم 
ة، ومواصلة االستيطان واالحتالل لألرض الفلسطينية ورفض التفاوض، وعدم تطبيق االلتزامات الدولي

  .في الضفة الغربية
  25/8/2012األيام، رام اهللا، 

  
  "التواطؤ"يضعها في خانة  صمت حماس تجاه التهديدات اإلسرائيلية للرئيس عباس: فتح .12

التصريحات تجاه " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية " صمت"بشدة ما أسمته " فتح"انتقدت حركة : رام اهللا
التي أطلقها وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان وطالب فيها باستبدال رئيس السلطة الفلسطينية 

  ".عقبة أمام عملية السالم"محمود عباس، باعتباره 
قدس "وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، تلقت 

تجاه هذه التهديدات اإلسرائيلية المباشرة " حماس"إننا نستهجن صمت : "وم الجمعةنسخة عنه الي" برس
في موضع التواطؤ " حماس"المريب الذي يضع "، واصفا هذا الصمت بـ "الموجهة للرئيس محمود عباس

  .، على حد تعبيره"مع المشاريع اإلسرائيلية التصفوية بحق قضيتنا الفلسطينية وقيادتنا الوطنية
  24/8/2012رس، قدس ب
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   يثير شكوك الفلسطينيين48 لزيارة أراضي ظاهرة إصدار االحتالل تصاريح لشباب الضفة: العالول .13
، إلى وقفة أمام ظاهرة إصدار التصاريح "فتح"دعا محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة : نابلس

لدخول األراضي  اب وصغار السن،للمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، خصوصا من الشب
  . من قبل االحتالل اإلسرائيلي1948المحتلة عام 

إلى " فيسبوك"على صفحته في موقع التواصل االجتماعي " فتح"وأشار مفوض التعبئة والتنظيم في حركة 
صاريح ال يوجد تفسير لهذه الظاهرة غير المسبوقة وال المفهومة للكرم اإلسرائيلي في إصدار هذه الت"أنه 

بعشرات اآلالف، ليس فقط لمن هم بحاجة لها للعمل أو العالج أو زيارة األقارب، بل في الغالب لمن هم 
  .، كما قال"ليسو بحاجة لها وللشباب وصغار السن

التفسيرات تعددت عن مغزى ذلك بين تفسير ضعيف الحجة وهو المردود االقتصادي على "وأضاف بأن 
فسير السياسي األكثر معقولية، وهو إعادة التواصل مع المواطن بشكل مباشر السوق اإلسرائيلية، أو الت

وعمل تفاعل معه وإعادة العالقة المباشرة لالحتالل معه في مواجهة استمرار التعارض السياسي بين 
السلطة واالحتالل، ورفض السلطة لطروحاته والعودة للمفاوضات، والحديث عن عدم جدوى استمرار 

  ".السلطة
، "هل يمكن أن يكون أحد االحتماالت عودة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية؟" كد العالول، الذي تساءل قائالً وأ

يمكن التعامل مع الظاهرة بتوجيهها باتجاه االستفادة منها بشكل أفضل، باستثمار هذه التصاريح "على أنه 
، والتواصل مع الشعب الفلسطيني هناك باتجاه الذهاب إلى القدس وإعطاء األولوية لذلك لزيارة المقدسات

مما يجعل أي مردود اقتصادي لمصلحة المواطن المقدسي ويكون له مردود على تعزيز صموده 
  ".والنهوض بوضعه المعنوي

  24/8/2012قدس برس، 
  

 " رامون"الرشق يستنكر اعتداء قوات إسرائيلية خاصة على أسرى في سجن  .14
، اعتداء قوات "حماس" السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية وصف عزت الرشق، عضو المكتب: بيروت

العسكري، " رامون"إسرائيلية خاصة على األسرى الفلسطينيين وإجبارهم على التفتيش العاري في سجن 
 ". جريمة صهيونية ممنهجة"بأنها 

داء اعت" فيسبوك"واعتبر الرشق، في تصريح صحفي نشره على صفحته في موقع التواصل االجتماعي 
 ". سلوكاً جباناً، لن ينال من صمودهم"االحتالل على أسرى سجن رامون 

العسكري، ونفذ " رامون"واعتدت إدارة السجون اإلسرائيلية على األسرى الفلسطينيين القابعين في سجن 
 . االعتداء وحدات إسرائيلية خاصة ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف األسرى

 االحتالل من التداعيات الخطيرة النتهاكاته ضد األسرى الفلسطينيين في سجونه، "حماس"وحذّرت حركة 
معبرة عن استيائنا البالغ من الصمت العربي والدولي بمؤسساته ومنظماته تجاه ما يتعرض له األسرى 

  ".في سجون االحتالل من جرائم ممنهجة تنتهك األعراف والمواثيق الدولية
  24/8/2012قدس برس، 
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 متمسكون بطريق ونهج قادتنا: أبو مجاهد .15
أكدت لجان المقاومة الشعبية أن ارتقاء قادة المقاومة شهداء يدفعها للمضي قدماً على طـريقهم ونهجهـم                 
المقاوم في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، ومشاريعه الخبيثة التـي تـستهدف قـضية ووجـود الـشعب           

قديم الغالي والنفيس فـي معركتنـا المركزيـة مـع العـدو             الفلسطيني، والتمسك بالحقوق والثوابت، وت    
  .الصهيوني لتحرير األرض وتطهير المقدسات

الناطق اإلعالمي للجان المقاومة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن جريمة االحتالل            " أبو مجاهد "واعتبر  
مة الشهيد الحاج أبو عوض     باستهداف قادة لجان المقاومة قبل عام وفي مقدمتهم األمين العام للجان المقاو           

النيرب والقائد العسكري عماد حماد وثلة مجاهدة من القادة العسكريين لأللوية جاءت بعد أن أثخن قادتنا                
الشهداء بالعدو عبر عملياتهم البطولية والتي ضربت نظريات العدو األمنية ابتداء من اقتحام المغتصبات              

، وكسر الحصار وغيرهـا مـن العمليـات         "الوهم المتبدد "عملية  الصهيونية وتفجير دبابة الميركافاه إلى      
  .البطولية التي أوجعت العدو، ورسخت معادلة الردع وتوازن الرعب

وأضاف أن لجان المقاومة عصية على االنكسار رغم ما أصابها في استشهاد قادتها وال يزال فرسـانها                 
  .مواجهة مع العدواألبطال متمسكون بالبندقية ويقفون شامخين في ميادين ال

وأوضح أن العدو واهم إذا اعتقد أن ارتقاء القادة سيدفع بشعبنا للنكوص واالرتداد عن مشروع المقاومة                
ومقارعة العدو، والدفاع عن المقدسات التي استشهد القادة وهم يدافعون عنها مقبلين غير مدبرين، وهـم                

  .الطريقفي مقدمة الركب المقاوم وخلفهم آالف يسيرون على ذات 
  24/8/2012فلسطين اون الين، 

  
  اللبناني إلى مخابرات الجيشها أحد عناصرمفتح تسل: السفير .16

قوات األمن الوطني في مخيم عين الحلوة، وبتوجيهات من قائـدها           «أفيد أمس من مصادر فلسطينية أن       
 إلى مخابرات   صالح قبالوي » فتح«في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، قامت بتسليم أحد عناصر حركة            

الجيش اللبناني في صيدا عند حاجز الحسبة، حيث أشرف على عملية التسليم القيادي في قـوات االمـن                  
  .»إلى مدير فرع مخابرات الجيش في صيدا العقيد ممدوح صعب» اللينو«الوطني العميد محمود عيسى 

  25/8/2012السفير، بيروت، 
  

 ية في ظل مقاطعة حماس لهاتح تنافس فتح في االنتخابات البلدف: تقرير .17
تواصل حركة فتح استعداداتها في مدن وقرى الضفة الغربية الجراء االنتخابات            :ض وليد عو  -رام اهللا   

البلدية والمجالس القروية رغم مقاطعة حركة حماس تلك االنتخابات كونها تأتي في ظل حالـة االنقـسام                 
  .2007السائدة باالراضي الفلسطينية منذ منتصف عام 

وفيما منعت حركة حماس التي تسيطر على غزة اجراء االنتخابات المحلية بالقطاع في ظـل االنقـسام                 
المتواصل قررت حركة فتح خوض االنتخابات المحلية في الـضفة الغربيـة التـي قررتهـا الحكومـة           

  .المقبل) اكتوبر( من تشرين االول 20الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض في الـ 
 التحضيرات الفنية والتنظيمة لتلك االنتخابات باتت حركة فتح تنافس فتح بسبب غياب منـافس               وفي ظل 

  .حقيقي متمثل في حركة حماس التي قررت مقاطعة تلك االنتخابات
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وتعكف حركة فتح حاليا على تشكيل قوائم بمشاركة فصائل منظمة التحرير لتكتشف في نهاية االمر بان                
لك القوائم لفتح نفسها التي تحدد في معظم االحيان من هو رأس القائمة ومـن               الكلمة الفصل في تشكيل ت    

  .هم اعضاء القائمة االنتخابية والغالبية فيها للحركة
وفي ظل اصرار معظم فصائل واحزاب منظمة التحرير على المشاركة اثباتا لوجودها وليس طمعا فـي                

 له في قوائم الحركة مـن ابنـاء وكـوادر فـتح             الفوز ببعض المجالس البلدية بات كل من ال يجد مكانا         
االلتحاق بقوائم اخرى فيها متسعا للمشاركة كون حصيلة تلك االنتخابات ستكون بنهاية االمر فـي سـلة                 

  .الحركة في ظل عدم وجود منافسة من قبل فصائل المنظمة لفتح المسيطرة على الضفة
 باتـت فـتح     - في ظل مقاطعة حمـاس       -اخر  وعلى وقع غياب المنافسة الحقيقية بين فتح واي فصيل          

 تشرين االول القادم مما دفع بعض االصـوات داخـل           20تنافس فتح في االنتخابات البلدية المقررة في        
مؤسسة صنع القرار الفلسطيني برام اهللا بالهمس بضرورة التأجيل لحين استعادة الوحدة الوطنية ما بـين                

  .نقسام من خالل تلك االنتخاباتالضفة الغربية وقطاع غزة خشية تجذير اال
وفيما بدأت الهمسات في صفوف قيادة حركة فتح بالتعالي مطالبة بضرورة تأجيل االنتخابـات المحليـة                
بسبب عدم وجود منافس حقيقي لها من بين الفصائل الفلسطينية وخاصة اليسارالذي ينافس علـى حجـز                 

حركة فتح أجمعت قوى وفصائل المنظمة في اجتماع        مكان له ضمن القوائم االنتخابية التي تسيطر عليها         
لها الخميس الماضي على ضرورة إجراء االنتخابات المحلية بموعدها المقرر في العشرين من تـشرين               

  .أول المقبل
وأكد المجتمعون وجوب تضافر الجهود من أجل نجاح تلك االنتخابات، والعمل بشكل مشترك النخـراط               

ة فيها، من أجل إعطاء المجتمع المحلي تحديد اختياراتـه، بمـا يـؤمن              وضمان أوسع مشاركة جماهيري   
  .تطوير عمل البلديات والمجالس المحلية، بما يضمن تحسين خدماتها

وشدد المجتمعون على ضمان الحريات العامة في الترشح والدعاية االنتخابية، وبما يـضمن ديمقراطيـة      
ل شفافية وديمقراطية وفق ما نصت عليه القوانين واألنظمـة          إجراء العملية االنتخابية، وتشكيل القوائم بك     

  .المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية
وأكدت القوى والفصائل على المنافسة النزيهة، والتي أصبحت إحدى السمات الهامة التي تتسم بها عملية               

حيـاة شـعبنا    'عتزاز في   االنتخابات بكافة أشكالها في المناطق الفلسطينية، والتي أصبحت مجال فخر وا          
  .'الديمقراطية

واتفق ممثلو الفصائل على استمرار اجتماعاتهم المركزية وفي كافة المحافظات، لما يؤدي إلـى نجـاح                '
  .عملية االنتخابات، ويحقق النتائج اإليجابية المرجوة منها

س لجنـة   وعبرت القوى عن أسفها لمنع إجراء االنتخابات في قطاع غزة، نتيجـة منـع حركـة حمـا                 
االنتخابات المركزية من تحديث سجل الناخبين في القطاع، األمر الذي منع بشكل عملي وفعلي إمكانيـة                
إجرائها، رغم الحاجة الماسة لترتيب أوضاع المجالس البلدية والمحلية، لتطوير أدائها في خدمة المجتمع              

  .الفلسطيني
حظ المراقب عدم االهتمـام الـشعبي بتلـك         وفي ظل تحركات الفصائل تحضيرا لالنتخابات المحلية يال       

 االنتخابات بسبب غياب المنافسة عنها والتزام قاعدة حماس الشعبية بمقاطعتها في حين تـرفض حركـة                
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الجهاد االسالمي خوض تلك االنتخابات ترشيحا وانتخابا كون االحتالل االسرائيلي يـسيطر علـى كـل                
 .ربيةمفاصل الحياة الفلسطينية وخاصة بالضفة الغ

  25/8/2012القدس العربي، لندن، 
     

  ن عليه اآل وعلينا الرّداإلرهاب أنواعخطر أعباس يمارس : ليبرمان .18
 شن وزير الخارجية اإلسرائيلي افغيدور ليبرمان، مساء الجمعة، هجومـا جديـدا             : وائل مناصرة  - غزة

  .في مواجهة إسرائيلوبالتعاون مع حماس " اإلرهابي"ضد الرئيس محمود عباس متهماً إياه بـ 
وقال ليبرمان في لقاء مع اإلعالمي اإلسرائيلي الشهير داني كوشمير عبر القناة العبرية الثانيـة، وبـث                 

المشكلة في أبو مازن في الوقت الحاضر أنه يمهد الطريق للتوجه لألمـم المتحـدة بعـد                 "مساء الجمعة،   
  ".غير دائمة في األمم المتحدةانتخابات الواليات المتحدة في شهر نوفمبر لطلب عضوية 

ال حاجة لالنتظار، عباس أخذ زمام المبادرة خالل ثالث سنوات ونصف السنه، وهـو يتبـادل                "وأضاف  
  ".األدوار مع خالد مشعل، األخير يقود الجماعات المسلحة وعباس يقود دولة إرهابية

ة من اإلرهاب الطبيعي، سـيقف      توجه عباس مجدداً لألمم المتحدة، سيكون أكثر خطور       " واستطرد قائال   
عباس ان نجح في ذلك في محكمة الهاي الدولية ليتهم جنودنا بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وتحـريض         
السلطة دفع دولة جنوب أفريقيا الى اتخاذ قرار عنصري بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية، ولذلك لدينا الحق               

ي فرض سيطرته علينا، وكيف لنا التفاوض مع رجل ال          في التساؤل عما إذا كان هذا المشروع سينجح ف        
  ".يسيطر على قطاع غزة منذ عدة سنوات

أرى أن خالد مشعل ومحمود عباس يتبـادالن االدوار فـي           ): "إسرائيل بيتنا (وقال ليبرمان رئيس حزب     
اإلرهاب الحاق الضرر بإسرائيل، قائد حماس يقوم بإدارة العمليات اإلرهابية ضد اسرائيل وعباس يدير              

السياسي ضدنا ويحاول تأليب الرأي العالمي علينا، وهو يمارس إرهاب اخطر من إرهاب خالد مـشعل                
  ".وعلينا األن ان نبدأ بالرد عليه ويكفي سكوتنا عنه

وحول رد فعل وزير الدفاع اإلسرائيلي بشأن الرسالة التي بعث بها للجنة الرباعية الدولية وطالب فيهـا                 
أنا أفهم أنه كان في ضائقة ويبحـث        ). باراك(قلبي معه   " عباس، قال ليبرمان ساخراً،      باالطاحة بالرئيس 

عن فرصة للحصول على اجندة سياسية من خاللي، ومن باب الشفقة عليه انا اسمح له بعمل تصريحاتي                 
  ".أجندة سياسية له

قـدم  "جاه الفلسطينيين، وقال    وانتقد ليبرمان سياسات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األخيرة ات         
 االف عامل فلسطيني بالحصول على فرصة عمل في إسرائيل ونحن نريـد             5الكثير لعباس، سمح لنحو     

  ". مليون من الديون لصالح شركة الكهرباء700منهم 
كما تطرق وزير الخارجية اإلسرائيلي خالل المقابلة الى الملف النووي اإليراني، مؤكـداً أن الـسياسات                

  .ي تتبعها دول العالم ضد إيران غير جدية، مطالباً باتخاذ قرارات صارمة ضد الملف النووي اإليرانيالت
يجب علينا محاربة كـل     "وبشأن الهجوم العنصري الذي تعرض له شباب عرب في القدس، قال ليبرمان             

رائم القتل  بعض ج .. أشكال العنف دون تهاون بغض النظر عن اليهود ضد العرب أو العرب ضد أنفسهم             
  ".كانت في المجتمعات العربية ونحن بحاجة لمحاربة هذا النوع من العنف

  24/8/2012، القدس، القدس
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  ع الخطى لتطوير سالح نووي إيران تسّر: نتنياهو .19
اتهم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ايران امس الجمعـة           : وكاالت -  الخليج -القدس المحتلة   

مطالب الغرب بكبح جمـاح     ” تتجاهل تماماً “مضيفا أنها   ” تسارع نحو امتالك أسلحة نووية    تقدم م “بإحراز  
برنامجها النووي، واعتبر نائبه موشيه يعلون أن المواجهة هي بين إيران وأمريكا والحـضارة الغربيـة                

، لكن رئيس األركان السابق، الجنرال احتياط غابي أشكنازي خرج عـن صـمته              ”إسرائيل“وليست مع   
  .وأعلن معارضته لهجوم على إيران

وقال نتنياهو لعضو بالكونغرس األمريكي يزور الكيان بعد الكشف عن تركيب ايران مزيدا من أجهـزة                
تلقينا امس دليالً إضافيا على أن إيران تواصل إحراز تقدم متسارع نحـو امـتالك               “: تخصيب اليورانيوم 

  .”أسلحة نووية وتتجاهل المطالب الدولية تماماً
  25/8/2012، الخليج، الشارقة

  
  لم يحن الوقت لمهاجمة إيران: أشكنازي .20

 فـي   ،قال رئيس األركان السابق الجنرال احتياط غابي أشـكنازي         : وكاالت -  الخليج -القدس المحتلة   
الذي يضم ضباطا في االحتياط إنه ال توجد        ” مجلس السالم واألمن  “أمس أمام   ” تل أبيب “خطاب ألقاه في    

التهديد الذي ينتصب في الشرق وكل ما يتلبد هناك، نحن لسنا           “انيين قنبلة نووية حتى اآلن وإن       لدى اإلير 
واألمر الثـاني هـو     “ضد إيران في المرحلة األولى،      ” بحرب سرية “ودعا إلى القيام    . ”في مرحلة كهذه  

علـى خيـار    مهاجمة الموضوع بواسطة عقوبات سياسية واقتصادية واالستراتيجية الثالثة هي الحفـاظ            
  .”عسكري ذي مصداقية وواقعي

يوجد شعور هنا أن أحداً ما سينزل حقيبة عن الرف صباح غد وسنكون مع قنبلـة نوويـة                  “وأضاف أنه   
  .”إيرانية، لكننا لسنا في هذه المرحلة اآلن

 ألمح نائب رئيس الوزراء موشيه يعلون وزير الشؤون اإلستراتيجية إلـى معارضـته لهجـوم         جهتهمن  
التحدي اإليرانـي   “على إيران، وقال في خطاب ألقاه بمدينة حيفا مساء الخميس إن            ” إسرائيلي“عسكري  

  . ”فقط بل إن النظام اإليراني يتحدى الحضارة الغربية والنظام العالمي الحالي” إسرائيل“هو ليس لدولة 
  25/8/2012، الخليج، الشارقة

  
  ذا أنجزت طهران مشروعهاإة نووية خرى أسلحأتقديرات إسرائيلية بتطوير دول اقليمية  .21

اإلسرائيلية، يقول إن التقديرات اإلسـرائيلية      " معاريف"نشر تقرير في صحيفة     :  نظير مجلي  - تل أبيب 
تشير إلى أنه في حال تمكن إيران من إنتاج سالح نووي فإن ثالث دول على األقل في الشرق األوسـط                    

  .دية ومصر وتركياستلحق بها تسعى لتطوير قدرات نووية، هي السعو
  25/8/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  بوجوب إخالء بيوتها " ميغرون" عائلة استيطانية في الجيش اإلسرائيلي يبلغ ثالثين .22

المـسؤولة عـن الـضفة      (أبلغت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي        :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
بوجوب إخالء بيوتهم حتى الثلثـاء المقبـل        " ميغرون"انية   عائلة في البؤرة االستيط    30) الغربية المحتلة 
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 عائلة أخرى في البؤرة ضد اإلخالء       17تنفيذاً لقرار المحكمة العليا التي ستنظر في اليوم ذاته في التماس            
  .بداعي أنهم يقيمون على أراض اشتروها في شكل قانوني من أصحابها الفلسطينيين

معقباً على أمر اإلخالء إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو         " ميغرون"وقال الناطق بلسان المستوطنين في      
يحسن صنعاً، من الناحيتين األخالقية والمنطقية، إذا دعم حقوق المطلب األساسي للمـستوطنين بـأنهم               "

  ". يقيمون على أراض اشتروها بدالً من االنشغال في محاربتهم نفسياً
  25/8/2012، الحياة، لندن

 
  ئيلي على إقامة مهرجان النبيذ قبالة مسجد مدينة بئر السبعإصرار إسرا .23

أعلنت البلدية اإلسرائيلية لمدينة بئر السبع الفلسطينية أمس الجمعـة أنهـا            :  برهوم جرايسي  - الناصرة
قبالة مسجد بئر السبع الكبير، والذي يحرم الفلسطينيون من الصالة فيه           " مهرجان النبيذ "مصرة على اقامة    

  .اما ع64منذ 
وكانت بلدية بئر السبع اإلسرائيلية قررت مع شركة لتسويق الخمور اقامة مهرجان النبيذ يومي الخامس               

 خمارة نبيذ من كافة     30سبتمبر المقبل، وسيعرض المهرجان منتجات من نحو        / والسادس من شهر ايلول   
كما سيتضمن المهرجـان    . الدأنحاء البالد، إضافةً إلى منتجات من شركات الستيراد النبيذ من خارج الب           

  .عروضا موسيقية متنوعة
 25/8/2012، الغد، عّمان

 
  من اإلسرائيليين ال يملكون كمامات واقية% 46: يديعوت أحرونوت .24

من اإلسرائيليين ال يملكـون      % 46الجمعة، أن   " يديعوت أحرونوت "كشف تحقيق خاص نشرته صحيفة      
  .كمامات واقية ضد األسلحة غير التقليدية

الت الصحيفة في تحقيقها المذكور إن أحد السيناريوهات التي يتم تداولها في إسرائيل يفترض احتمـال                وق
مع ذلك اعتبرت الصحيفة أن التحقيق الذي أجرته في هذا الـسياق            . شن هجوم كيماوي كأمر واقعي جدا     

اريخ محملـة   يشير إلى فشل ذريع جدا في كل ما يتعلق بجاهزية الجبهة الداخلية في حال سـقوط صـو                 
مـن  % 46 أو مواد كيماويـة أخـرى، ال سـيما بعـد أن تبـين أن                 VXبرؤوس كيماوية تحمل غاز     

اإلسرائيليين ال يملكون كمامات واقية، ولن تكون هناك كمامات واقية لغالبية هؤالء فـي حـال انـدالع                  
  .الحرب أو تعرض إسرائيل لهجوم بأسلحة غير تقليدية

في إسرائيل ميزانية لشراء الكمامات الواقية المطلوبـة لتوزيعهـا علـى            وبحسب التحقيق فإنه ال توجد      
السكان، وفي حال اندالع الحرب فإنه لن يكون متسع من الوقت إلنتاج وتصنيع الكمية المطلوبة من هذه                 

يـديعوت  "وكـشف تحقيـق     . الكمامات أو حتى استيرادها من خارج إسرائيل وتوزيعها على الـسكان          
  . ألف كمامة47ون المتوفر في إسرائيل من الكمامات الواقية ال يتعدى أن المخز" أحرونوت

  24/8/2012، 48عرب 
  

  البرغوثي للمرة الخامسة األسير عمر تثبيت االعتقال اإلداري بحق  .25
قررت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تثبيت االعتقال اإلداري للمرة الخامسة في حق األسير عمر : لندن

وبهذا األمر اإلداري الجديد، . من بلدة كوبر قضاء رام اهللا لمدة أربعة أشهر أخرى) اً عام59(البرغوثي 
 شهراً من السجن اإلداري من دون أي تهمة واضحة، علماً أنه كان 22يكون البرغوثي قضى فعلياً 
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ولس وأكد مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد ب.  عاما24ًأمضى في سجون االحتالل 
أن ما يجري داخل أروقة القضاء اإلسرائيلي ال يمكن أن يقبله أي منطق أو عقل، فهو قضاء مطاط 

وشدد على ضرورة إعادة النظر فعلياً وجدياً في التعامل مع القضاء . يبرهن مجدداً أنه متحرك ومتناقض
  . وأصبح قضاء وقدراً"قضاء"اإلسرائيلي العسكري الذي تحول من 

  25/08/2012 ،الحياة، لندن
  

   استنكاراً لالستيطان وجدار الفصل العنصري السلمية" الجمعة"االحتالل يقمع مسيرات  .26
أصيب صحفي كندي، وخمسة مواطنين بجروح نجمت :  وفا– اسامة العيسة - نائل موسى -محافظات 

ديد جراء عن اصابات بقنابل الصوت والغاز وعشرات المتظاهرين المحليين واألجانب بحاالت اختناق ش
قمع قوات االحتالل مسيرات الجمعة ضد االستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري في ريف رام اهللا 

واعتدى جنود االحتالل على طفلتين من النبي صالح واعتقلوا ثالث مواطنات أخريات وخمسة . الغربي
وعية، في يوم تميز متضامنين دوليين ونشطاء سالم اسرائيليين، خالل قمعهم لمسيرة القرية األسب

وأصيبت متضامنة فرنسية وعشرات المواطنين . باستهداف بنات القرية الناشطات في مواجهة االستيطان
بحاالت اختناق جراء قمع جيش االحتالل لمسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة 

  .بفتح الشارع الرئيس المغلق منذ سنوات
  25/08/2012، الحياة الجديدة

  
  لالغربية ويداهم المنازاالحتالل يعتدي على فلسطينيين في الضفة  .27

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي على أربعة مواطنين :  د ب أ- كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
و قال منسق . واعتقلت آخر، فجر امس خالل مداهمتها لعدد من القرى والبلدات في محافظة الخليل

ة والوطنية في بلدة يطا راتب جبور، إن قوات االحتالل داهمت عددا من منازل المواطنين اللجان الشعبي
في منطقة دير الهوى غرب البلدة، واعتدت على أصحابها بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، ما أدى 

 امس أن "هآرتس"وفي القدس المحتلة كشف موقع صحيفة . إلى إصابة اثنين منهم بجروح ورضوض
من القدس المحتلة قدم أمس شكوى في قسم التحقيقات مع رجال )  عاما42(واطن طالل صياد الم

الشرطة في وزارة القضاء اإلسرائيلية بعد أن تعرض لعنف وحشي من قبل أفراد من الشرطة 
  .اإلسرائيلية باالعتداء عليه وضربه عدة مرات بصعقات كهربائية أمام أبناء عائلته بعد أن قاموا بتقييده

  25/08/2012، الرأي، عّمان
  

   الغربية في الضفة"كانتونا" 72 في المراحل النهائية إلقامة "إسرائيل" .28
 واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلية فرض سياسة األمر الواقع التي تمارسها :)غزة(عبد القادر فارس 

خرها تسليم أصحاب ضد الفلسطينيين من خالل مصادرة المزيد من األراضي بشكل يومي والتي كان آ
 شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية إخطارات بوضع اليد على "واد الغروس"أراضي منطقة 

أراضيهم لشق طريق استيطاني يصل معسكرات لجيش االحتالل في المنطقة الواقعة ما بين مستوطنتي 
 والمتابع لممارسات االحتالل وقال صالح الخواجا، الخبير في شؤون االستيطان. خارصينا وكريات أربع

في الضفة الغربية إن االحتالل الذي يعمل على عزل مدن كبيرة بالضفة الغربية لم يكتف بذلك، بل 
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 كانتونا في 72 تعد للمرحلة النهائية إلقامة "إسرائيل"يحاول وبكل قوة تجزئة هذه المدن، مؤكدا أن 
  .ستوطنات والطرق االستيطانيةالضفة الغربية من خالل عزل المدن ومحاصرتها بالم

  25/08/2012، عكاظ، جدة
  

   للتأثير في االنتخابات  الفلسطينية في االردنمخاوف من محاولة استغالل خدمات المخيمات .29
 بالتزامن مع القرار الحكومي األخير، بالسماح لسكان المخيمات الفلسطينية في :مؤيد أبو صبيح -عمان 

اء منازلهم ببناء طابق ثالث، يتطلع سكان مخيمات في عمان الى منحهم األردن بالتوسع العمودي في بن
من قبل أمانة عمان الكبرى، للتسهيل عليهم، خصوصا وأنهم يعيشون " الماء والكهرباء"إيصال خدمات لـ

 في وقت تبرز فيه مخاوف من قبلهم، تكمن في محاولة استغالل خدمات المخيمات . ظروفا معيشية صعبة
حوالي مما تجدر اإلشارة إيه أن و. أثير على إرادتهم كناخبين في االنتخابات النيابية المقبلةلغايات الت

 مليون الجئ مسجلين لدى وكالة 2، من إجمالي زهاء  مخيما13ً في ون ألف الجئ فلسطيني يقيم350
  .، في األردن"األونروا"األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  25/08/2012، انالغد، عّم
  

  إسرائيل ومستوطناتها"ألف فلسطيني من الضفة يعملون في مائة  .30
كشف تقرير لإلدارة المدنية في الجيش اإلسرائيلي، التي تتولى شؤون الفلسطينيين في المناطق : تل أبيب

 ألف 100 حاليا يصل إلى "إسرائيل"المحتلة من الضفة الغربية، أن عدد الفلسطينيين الذين يعملون في 
 "إسرائيل" ألف تاجر ورجل أعمال يحملون تصاريح دخول إلى 15عامل، وأن هذا العدد ال يشمل نحو 

 ألف عامل يحملون تصاريح عمل رسمية 60وجاء في التقرير أن ثمة . مدة كل منها سنة كاملة ليل نهار
 ألف عامل 30وهناك .  ألفا يعملون في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية22 بينهم "إسرائيل"من 

يعملون بشكل غير قانوني، لكن السلطات اإلسرائيلية تغض الطرف عنهم، طالما أنه ال توجد أحداث 
 آالف ينتظر 5 آالف شخص آخر حصلوا على تصاريح عمل جديدة، و5وهناك . "إسرائيل"أمنية ضد 

مال الفلسطينيين الذين عملوا في وللمقارنة، فإن عدد الع. صدور تصاريح لهم في األيام القريبة المقبلة
 آالف عامل، ما يعني أن 110، بلغ )2000أي حتى سنة ( بشكل قانوني قبل االنتفاضة الثانية "إسرائيل"

، أمس، "هآرتس"وقال مصدر في الجيش اإلسرائيلي لصحيفة . إسرائيل تتبع سياسة جديدة في هذا الشأن
 خطوات أخرى على األرض تستهدف دعم االقتصاد إن هذه السياسة تطبق بشكل تدريجي وتترافق مع

 من الجمارك على واردات السلطة "إسرائيل"الفلسطيني في الضفة، منها دفع أموال الضرائب التي تجبيها 
 عاما من اإلغالق كما أزالت المزيد من 12الفلسطينية، وأزالت الحاجز الشمالي لمدينة أريحا بعد 

 ألف فلسطيني بزيارة إسرائيل لالستجمام 300ت والقرى وسمحت لنحو الحواجز واإلغالقات أمام البلدا
، أمس، النظر إلى وجود لقاءات دائمة في الشهور "معاريف"ولفتت صحيفة . خالل أسبوع عيد الفطر

ويسكت جميع المعارضين في الطرفين، . األخيرة بين مسؤولين كبار ميدانيين، إسرائيليين وفلسطينيين
، على هذه اللقاءات، ألن الجميع مستفيد "إسرائيل"من حماس في قطاع غزة إلى اليمين المتطرف في 

  . منها
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 ألف مواطن من قطاع غزة في كل سنة من أجل التجارة 30 نحو "إسرائيل"فبفضل هذه اللقاءات يدخل 
أو تلقي العالج الطبي وعدد مماثل من الضفة الغربية، وبفضل هذا التنسيق يتجول المستوطنون بحرية 

  .ما بين تل أبيب والخليل
  25/08/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   عاما25ًالسينما تعود إلى غزة بعد  .31

اً وقع في شبكة، ووضعه بين يديه ثم أطلقه حراً في السماء، قبل أن يسمع صوت رصاص التقط عصفور
ومنذ ذلك الوقت قرر الشاب عوض سلمي في . أطلقه الجيش اإلسرائيلي تجاه صديق له، فأرداه قتيالً

عاشق "هذا هو المشهد األول من فيلم . قطاع غزة أن ينتهج العمل المسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي
، الذي بدأ عرضه في عيد الفطر في غزة، وهو عمل سينمائي تنتجه جهات مقربة من حركة "لبندقيةا

ويعتبر . وكتب سيناريو الفيلم القيادي في الحركة محمود الزهار، وأخرجه عوض أبو الخير. حماس
، 2009عام  الذي عرض في ال"عماد عقل" اإلنتاج السينمائي الثاني من نوعه بعد فيلم "عاشق البندقية"

 المشرف العام على إنتاج الفيلم، سعد كريم أن تكاليف الفيلم، ذكرو. وكتب السيناريو الخاص به الزهار
 دقيقة، بلغت نصف مليون دوالر، كما استغرق تصويره حوالي ثمانية أشهر ما بين التصوير 90ومدته 

سبياً، بحسب كريم، الذي أرجع ذلك إلى  كانت قليلة ن"عاشق البندقية"ولكن نسبة مشاهدة . وتجهيز المواقع
واضطر .  لدى المواطن، خصوصاً في ظل عدم وجود سينما في قطاع غزة"شباك التذاكر"انعدام ثقافة 

القائمون على الفيلم إلى عرضه في قاعات اجتماعات داخل مراكز ثقافية غير مخصصة للعرض 
نين الفلسطينيين بصدد إقامة دار عرض سينمائية وفي السياق ذاته، ذكر كريم أن رابطة الفنا. السينمائي

وكانت . " عاما25ًلقــد نجحنا في فتح شبابيك التذاكر السينمائية، بعد إغالق دام "في القطاع، مضيفاً 
 بعد 1987معظم دور السيـنما وصاالت العرض قد اضطرت إلغالق أبوابــها في غــزة في العام 

  .ألولىطينية ااندالع االنتفاضــة الفلس
  25/08/2012، السفير، بيروت

  
  من زيارته” مناصرة أهل غزة“منع عائلة موقوف أردني بتهمة  .32

منعت سلطات سجن في األردن، أمس، عائلة المتهم عبداهللا الجوابرة الموقوف على ذمة             : )آي.بي  .يو  (
  .من زيارة ولدهم ” مناصرة أهل غزة“ما يعرف بقضية 

شمال غـرب العاصـمة     (سطات سجن رميمين    “ة موسى العبدالالت إن     وقال محامي الجماعات اإلسالمي   
مناصرة (الموقوف على ذمة قضية     )  عاماً 23طالب جامعي   (منعت عائلة المتهم عبداهللا الجوابرة      ) عمان

نشوب مشكلة بين إدارة السجن والعائلة على إثر مـنعهم مـن     “، وأشار إلى    ”من زيارة موكله  ) أهل غزة 
، الفتاً إلـى    ”جميع الزيارات التي تتم لموكله تتم تحت أعين األجهزة األمنية         “اً أن   ، موضح ”زيارة ولدهم 

 .                   ” موكله يلقى معاملة سيئة من سلطات السجن“أن 
  25/8/2012الخليج، الشارقة، 
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  تحويل رئيس لجنة خدمات أحد المخيمات للمدعي العام الرتكابه تجاوزات إدارية .33
كشفت دائرة الشؤون الفلسطينية استثمار احد رؤساء لجان خـدمات          :  ماجد القرعان  -ستور   الد –عمان  

المخيمات السابقين موقعه بعد اعفائه منه للحصول على مساعدات عينية واستخدم لهذه الغايـة اوراقـا                
  .رسمية مختومة كان احتفظ بها قبل اعفائه من منصبه

عقرباوي تحويله الى المدعي العام لتصبح القضية الثانية التـي          وقرر مدير عام الدائرة المهندس محمود ال      
  .يتم تحويلها خالل اسبوع

ـ   قال العقرباوي ان تحويل الرئيس السابق الحدى لجان خدمات المخيمات الى           » الدستور« وفي متابعة ل
دامه اوراقـا   المدعي العام جاء بعدما ثبت للدائرة ارتكابه تجاوزات ادارية بعد اعفائه من منصبه باسـتخ              

رسمية مختومة كان يحتفظ بها والتي استخدمها في مخاطبة الجهات الداعمة للحصول علـى مـساعدات                
  .عينية

واكد العقرباوي انه لن يتم التساهل مع اية تجاوزات أو مخالفات وان الدائرة تقوم بدورها بمتابعة كافـة                  
  .ة في المخيماتاألمور المالية والرقابة على عمل دوائرها واللجان العامل

وكانت دائرة الشؤون الفلسطينية حولت احد موظفي لجان خدمات المخيمات الى مدعي عام عمان بعـد                
  .ثبوت ارتكابه تجاوزات مالية خالل عمله في اللجنة من خالل التحقيقات والمتابعات التي أجرتها الدائرة

 25/8/2012الدستور، عمان، 
  

   على المخيمات"المكرمة" توزع مقاعد "الشؤون الفلسطينية" .34
 مقعـدا علـى     350وزعت دائرة الشؤون الفلسطينية مقاعد المكرمة الملكيـة وعـددها           :  بترا –عمان  

  .المخيمات الثالثة عشر في المملكة، وفق مديرها العام المهندس محمود العقرباوي
اء الطلبة والطالبات مـن     وأضاف أن الدائرة رفعت الى دائرة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي أسم            

أبناء المخيمات ممن انطبقت عليهم شروط االستفادة من المكرمة الملكية الخاصة بهم لاللتحاق بالجامعات              
  .الرسمية

وأكد أن اللجنة الرئيسية التي تم تشكيلها لهذه الغاية دققت جميع الشروط التي حددتها الـدائرة وبخاصـة                 
في المخيم المعني وبين ان اللجنـة       ) االونروا(ة في مدارس وكالة     شرط السكن ودراسة المرحلة المتوسط    

الرئيسية المختصة ستدرس اية تظلمات او شكاوى قد يتقدم بها الطلبة المتضررون، الفتا الى أن عمليـة                 
 .توزيع مقاعد المكرمة على المخيمات الثالثة عشر تمت وفق معادلة عدد سكان المخيم والطلبات المقدمة              

 بالمئـة   20 طالبا وطالبة تقدموا بطلباتهم لالستفادة من المكرمة وان معدالت نحـو             815 أن   وأشار الى 
  . بالمئة90منهم تجاوزت نسبة 

 25/8/2012الدستور، عمان، 
  

   اختبأوا في قطاع غزةهجوم سيناء من المتورطين في ثالثة": الحياة"مصادر أمنية مصرية لـ .35
أن أجهزة األمن المصرية توصلت إلى تحديد هوية        » الحياة«ت  علم: ، أ ف ب   »الحياة«القاهرة، واشنطن   

ثالثة عناصر شاركت في تنفيذ الهجوم الذي استهدف نقطة الماسورة العسكرية في مدينة رفح المـصرية              
  . جنديا16ًفي مطلع الشهر الجاري وقُتل خالله 
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بأوا في قطاع غـزة، وأن       من المتورطين في الهجوم اخت     3إن  » الحياة«وقالت مصادر أمنية مصرية لـ      
المسيطرة على القطاع لتسليمهم، مـشيرة      » حماس«اتفاقاً جرى بين األجهزة المعنية في مصر مع حركة          

  .وجماعات تكفيرية في القطاع» جيش اإلسالم«إلى أن المطلوبين ينتمون لـ 
ثمـين   مل4وكانت قوات تأمين منفذ رفح الحدودي مع قطاع غزة ضبطت في الجانب المـصري أمـس             

حاولوا تسلق األسوار الخارجية للمعبر وصوالً إلى ساحته الداخلية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسـمية               
 سنة ولـم يكونـوا   23 و19واتضح أنهم جميعاً من السكان المحليين في رفح، وتتراوح أعمارهم ما بين    

  .مسلحين
  25/8/2012، الحياة، لندن

 
  بئر السبعتنديد تركي بمهرجان الخمور في مسجد  .36

أعربت مؤسسات تركية تعنى باألوقاف الدينية عن شديد أسفها من إعالن جهـات صـهيونية               : اسطنبول
نيتها تنظيم مهرجان للمشروبات الكحولية في أحد المساجد التاريخية في مدينة بئر السبع،جنوب فلسطين              

  .المحتلة
إقامة بلدية بئر السبع مهرجانـا      "ن  وقال رئيس وقف األديان التركي نوري أونال، في تصريح صحفي، إ          

من غيـر المعقـول أن تقـيم        "، وأضاف أنه    "للخمور في مسجد المدينة أمر مرفوض وال يمكن تصوره        
إسرائيل التي ال تعرف الحدود في عدائها لإلسالم والمسلمين مهرجانا للخمور في مسجد، وهـذا يعتبـر                 

  ".إهانة ألماكن العبادة
  24/8/2012 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 طاحتهروسيا تؤكد دعمها لعباس عقب دعوة ليبرمان إل .37

أكدت روسيا، أمس، دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب الدعوة التي أطلقها ): آي.بي .يو (
أفيغدور ليبرمان إلى اإلطاحة به، من خالل إجراء انتخابات فلسطينية ” اإلسرائيلي“وزير الخارجية 

  .عامة
محمود عباس ”أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً أكدت فيه دعمها ل) إنترفاكس (وذكرت وكالة

ال يمكن التوصل إلى مخرج “وأشار البيان إلى أنه . ” بصفته زعيماً فلسطينياً معترفاً به من قبل الجميع
نشيطة بما في ، إذ تبذل روسيا جهودا ”اإلسرائيلي “-من المأزق بعملية السالم في المسار الفلسطيني 

  .”ذلك كعضو في اللجنة الرباعية، إال بناء على األساس القانوني الدولي المعترف به
  25/8/2012الخليج، الشارقة، 

  
  بوجود أرملته.. خبراء سويسريون يصلون إلى الضفة لفحص رفات عرفات .38

 لوزان في سويسرا قال معهد الفيزياء اإلشعاعي في المركز الطبي الجامعي في: كفاح زبون: رام اهللا
أمس، إنه سيبدأ في وقت قريب فحوصات مخبرية على رفات الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 

 ومن المقرر أن يتوجه . بعدما طلبت السلطة منه رسميا ذلك، وحصل على موافقة أرملته، سهى عرفات
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 وأخذ عينات من الرفات، إلجراء خبراء إلى الضفة الغربية هذا األسبوع، لبحث ترتيبات إخراج الجثمان
  .فحوصات حول أسباب محتملة لوفاة عرفات، من بينها فحص وجود آثار مادة البولونيوم في جسده

  25/8/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   تصل إلى األردن في طريقها إلى الضفة"أهالً بكم في فلسطين"حملة  .39
ين، غالبيتهم فرنسيون، بالوصول امس الى بدأ ناشطون غربيون مؤيدون للفلسطيني : ا ف ب-عمان 

االردن، في حملة جديدة لمحاولة العبور الى الضفة الغربية لتقديم مساعدات لطالب فلسطينيين، مؤكدين 
  .ان اسرائيل ال تملك هذه المرة سبباً لمنعهم

: »نس برسفرا«اوليفيا زيمور لوكالة » أهالً بكم في فلسطين«وقالت رئيسة الجمعية المنظمة لحملة 
وصلنا الى عمان ضمن حملة جديدة هدفها العبور الى بيت لحم في الضفة الغربية لتقديم مساعدات «

سنتوجه الى جسر الملك حسين االردن االحد للعبور الى الضفة ضمن «: واضافت. »للطالب الفلسطينيين
عام ) ابريل(ونيسان  2011عام ) يوليو(هذه الحملة، بعد حملتين مشابهتين تم افشالهما في تموز 

2012«.  
وصلوا حتى اآلن الى عمان، فيما يستمر وصول ) من اصل مئة( ناشطاً 20نحو «واشارت الى ان 

اسرائيل ال تملك «وقالت ان . »اآلخرين مساء اليوم الجمعة وغداً السبت، ولم نواجه أي مشكلة هنا أبداً
ننا نشكل تهديداً امنياً لتل ابيب، وها نحن امتثلنا في المرات السابقة ادعت ا. هذه المرة اي سبب لمنعنا

  .»لطلبها عندما طلبت منا التوجه الى معبر رفح او جسر الملك حسين
، »واثقون هذه المرة من اننا سنصل الى الضفة، فنحن اناس مسالمون بيننا اطفال ونساء«: واضافت

ننا ضد سياسات حكومتها ونؤيد الحقوق اسرائيل ستحرج كثيراً ان منعتنا هذه المرة ال«مشيرة الى ان 
  .»الفلسطينية، فذلك يظهر انها غير ديموقراطية

وتسعى الحملة، التي تضم فرنسيين وإسباناً وبريطانيين واميركيين، الى تقديم ادوات مدرسية لالطفال 
  .»المطالبة بحق حرية التجول داخل وإلى فلسطين«الفلسطينيين قبل الدخول الى المدارس و 

حذرت فرنسا االسبوع الماضي منظمي الحملة من مخاطر ترحيلهم من جانب السلطات االسرائيلية، و
التي سبق ان طردت الذين شاركوا في الحملتين السابقتين من مطار بن غوريون في تل ابيب، كما 

  .ضغطت لمنعهم من الصعود الى الطائرة في بلدهم
ية وااللمانية والبلجيكية والتركية تذاكر الركاب الذين واذ ألغت شركات الطيران الفرنسية والبريطان

  .التي ارسلتها اليهم اسرائيل» االشخاص غير المرغوب فيهم«ادرجت اسماؤهم في قائمة 
  25/8/2012الحياة، لندن، 

  
  شركات عالمية تدعم االستيطان .40

ون الدولي من خالل كشفت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا عن شركات تتحايل على القان
دعم أنشطة إسرائيلية غير قانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مد جيش االحتالل 

  .والمستوطنات بأحدث األنظمة اإللكترونية
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األميركية لصناعة ) HP" (أتش بي"شركة , ومن بين تلك الشركات التي كشف عنها تقرير للمنظمة
للعزل " بازل"التفتيش اإلسرائيلية المقامة داخل الضفة الغربية المحتلة بنظام المعلومات التي تزود نقاط 

  .رغم أنها تعلم باالنتهاكات التي تقترفها إسرائيل ضد الفلسطينيين في تلك النقاط
وأشار التقرير إلى أن الشركة نفسها زودت البحرية اإلسرائيلية بمعدات مراقبة تستخدم في الحصار الذي 

  .وفي مهاجمة السفن التي تحاول بلوغ القطاع, ئيل على قطاع غزة منذ سنواتتضربه إسرا
وجاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن الشركة تعلم أن المستوطنات غير 

  .لكنها فتحت مع ذلك مكاتب لها في بعض تلك المستوطنات, قانونية وغير شرعية
وضعت الشركة نظاما معلوماتيا لتخزين , محتلة على سبيل المثالففي مستوطنة أرئيل بالضفة ال

  .المعلومات ولتسهيل التواصل بين مرافق المستوطنة
, التي تعد من أكبر المجموعات الصناعية في فلسطين المحتلة" آفكون"وورد في التقرير أيضا اسم شركة 

 أن هذه الشركة تحاول التغطية على والحظ التقرير. ولها فروع في القدس المحتلة وحيفا وبئر السبع
  .هويتها اإلسرائيلية في تعامالتها الخارجية

 كيلومترا يصل 14وقد شرعت هذه الشركة العام الماضي في إقامة نظام أمني لخط حديدي بطول 
  . وفقا للمصدر ذاته1948مستوطنات في الضفة المحتلة بمناطق يهودية في األراضي المحتلة عام 

  25/8/2012الدوحة، الجزيرة نت، 
  

  ئمن المدن والقرى العربية ما زالت خالية من المالج%  70..المالجئ لليهود فقط :"إسرائيل" .41
ما زالت المدن والقرى العربية في إسرائيل بدون مالجئ عامـة وغـرف واقيـة            : وديع عواودة  - حيفا

نذ حرب لبنان الثانية عام     تحميهم من تبعات حرب محتملة رغم التصريحات والوعود بتحسين األوضاع م          
2006.  

وتقوم إسرائيل ببناء مالجئ عامة لحماية المدنيين اليهود فقط في حاالت الطوارئ مع ارتفـاع مخـاطر                 
  .اندالع حرب جديدة نتيجة التوتر مع إيران وجهات أخرى

بالد مـا   من المدن والقرى العربية في شمال ال      % 70للبحوث الصحية أن    " الجليل"وتفيد معطيات جمعية    
زالت خالية من المالجئ والغرف الواقية رغم انتقادات وتوصيات تقرير لجنة فينـوغراد للتحقيـق فـي       

  .حرب لبنان الثانية
 2007لوزارة المالية عام    " مراقب الدولة "وبمراجعة عدد من السلطات المحلية العربية تبين أن توصيات          

  .ب واليهود ما زالت كبيرة جدالم تنفذ، وأن الفجوة في خدمات الطوارئ بين العر
ـ         في غالبية القرى والمدن    " نجمة داود الحمراء  "كما ال تتوفر خدمات الطوارئ واإلسعاف األولية التابعة ل

  .العربية
من المواطنين اإلسرائيليين بـال كمامـات       % 46اليوم الجمعة أن    " يديعوت أحرونوت "وكشفت صحيفة   

  .تبادل اتهامات بين السلطات اإلسرائيلية ذات الصلةواقية ضد األسلحة غير التقليدية وسط 
من جانبه يؤكد مدير بنك المعلومات في جمعية الجليل أحمد الشيخ محمد للجزيرة نت أن نسبة العـرب                  

معظم فلسطينيي الـداخل إمـا بـال        "ويتابع  . المحرومين من الكمامات الواقية ضعف النسبة لدى اليهود       
غير صالحة من فترة حرب الخليج األولى والبد أن تـصعد الفعاليـات             كمامات وإما بحوزتهم كمامات     

  ".السياسية نشاطها للكشف عن هذه الفضيحة وممارسة الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف التمييز



  

  

 
 

  

            22ص                                     2600:                العدد25/8/2012 السبت :التاريخ

  سيناريو الحرب
 لواء الشمال في جيش االحتالل اإلسرائيلي أمير صعب أن الجـيش            -من جهته يشير قائد الجبهة الداخلية     

  .انتهى من تأمين جاهزية المواطنين لمواجهة سيناريو الحرب
وأشار إلى تنفيذ سلسلة تمارين الطوارئ والمحاضرات الوقائية واإلرشادية وبناء أجهزة اإلنذار المبكـر              

  .منها خمسمائة صافرة
%) 55(وردا على سؤال للجزيرة نت يقول صعب إن منطقة شمال البالد التي تقطنها أغلبيـة عربيـة                  

  .مستعدة لحالة اندالع حرب مع إيران وغيرها
لم يكن المواطنون العرب ملمين بصورة كافية في مجال الطوارئ وتدابير السالمة لكن السلطات              "ويتابع  

  ".2006اإلسرائيلية بادرت بتحسين الحالة بعد حرب لبنان الثانية عام 
اهللا على إسرائيل بحرب لبنان الثانية،       مواطنا من فلسطينيي الداخل قتلوا نتيجة صواريخ حزب          18وكان  

  .فقط% 17من القتلى المدنيين بإسرائيل وقتها رغم أن نسبتهم السكانية % 50وقد شكلوا نحو 
ويزعم صعب أن السلطات المحلية العربية أصبحت واعية ألنظمة الدفاع المدني وتدابير السالمة، الفتـا               

 وهذا ما ينفيه رئيس بلدية الناصرة ورئيس الحكم المحلي          لوجود تعاون بينها وبين سلطات محلية يهودية،      
  .العربي بالبالد المهندس رامز جرايسي

ويؤكد جرايسي للجزيرة نت أن حالة فلسطينيي الداخل لم تتغير من هذه الناحية قيد أنملة منذ حرب لبنان                  
  .الثانية نتيجة سياسات التمييز العنصري ضد العرب

الواقية من مخاطر الحرب متوفرة بالمجمعات السكنية اليهوديـة فقـط ألن            ويوضح أن المالجئ العامة     
سبق وتوجهنا لـوزارة األمـن الـداخلي ووزارة         "ويضيف  . الحكومة تتذرع بعدم وجود ميزانيات كافية     
  ".الداخلية والجبهة الداخلية لكن دون جدوى

د مجدية في ظل استخدام صواريخ      وقال جرايسي إن السلطات اإلسرائيلية تزعم أن المالجئ العامة لم تع          
  .متطورة ال يمكن منح المدنيين إنذارا مبكرا وبوقت كاف باقترابها

وتطالب الحكومة الحكم المحلي برهن المصادقة على خرائط البناء بتوفير مالجئ ومجاالت آمنة داخـل               
  .المنازل عوضا عن المالجئ العامة

اطنين العرب، قائال إن بلدية الناصرة بدأت منذ حـرب          لكن جرايسي نبه إلى أن ذلك ال يحل مشكلة المو         
  . بإلزام المواطنين ببناء المالجئ داخل منازلهم1991الخليج األولى عام 

ويتـابع  . من عمارات مدينة الناصرة   % 20ويشير إلى أن هذه العمارات الحديثة واآلمنة نسبيا ال تتعدى           
  ."ما باليد حيلة سوى فضح سياسات التمييز العنصري"

  24/8/2012، الجزيرة نت، الدوحة
  

  االلتفاف على البرنامج الوطني الفلسطيني والسعي لمسخ حل الدولتين .42
  إياد مسعود

خارطـة  "، الذي تبنته خطـة     "حل الدولتين "لم يعد خافياً ان درجة اليقين لدى الفلسطينيين بإمكانية تطبيق           
 الدائم للمـشاريع االسـتيطانية، فـي القـدس          ، واللجنة الرباعية، بدأت تتراجع، في ظل التوسع       "الطريق

وبات واضحاً، إلى حد ال يقبل الشك، لدى عموم الفلسطينيين، ان           . الشرقية وفي أنحاء الضفة الفلسطينية    
بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي، لن يستجيب لمتطلبات العملية التفاوضية وفي مقـدمها              
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اعة الفلسطينيين ان واشنطن، هي األخرى، تراجعت عن موقفها الـسابق،       ويزيد من قن  . تجميد االستيطان 
إلى جانب الفلسطينيين في مطلب وقف االستيطان، وانحازت إلى الرأي اإلسرائيلي القائل إن االسـتيطان               

  .يمكن إدراجه كأحد موضوعات في مفاوضات الحل الدائم
ها حكومة نتنياهو، وكما هي مطروحـة علـى         وبناء عليه بات واضحاً أن مشاريع االستيطان، كما أقرت        

جدول أعمال األيام القادمة، تمعن في تهويد القدس، والدفع بالمقدسيين الفلسطينيين خارج مدينتهم، علـى               
كما . إلسرائيل" وعاصمة أبدية ) أي يهودية (مدينة موحدة   "طريق تحويل المدينة المقدسة، كأمر واقع إلى        

راضي الفلسطينية في أنحاء الضفة لصالح توسيع المستوطنات القائمـة،          تمعن هذه المشاريع في قضم األ     
أي الجزء التابع من ريف الضفة إدارياً للسلطة        " (ب"وزرع بؤر استيطانية جديدة، تقلص مساحة المنطقة        

نهائياً إلسـرائيل،   " ج"، والعمل في الوقت نفسه لضم المنطقة        )الفلسطينية والخاضع أمنياً لسلطة االحتالل    
  .من عموم مساحة الضفة الفلسطينية% 40هي تساوي ما يقارب و

ويقرأ خبراء الجغرافيا والديمغرافيا في الجانب الفلسطيني هذه اإلجراءات على أنها، إذا ما استمرت على               
هذا الشكل، تمهد لقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، ولقيام، بدالً منها، دولـة                 

لكن مع فارق   . 48نين، يكون فيها الفلسطينيون أقلية، كاألقلية الفلسطينية في الجليل، في مناطق            للمستوط
هو أن الفلسطينيين في الجليل، هم مواطنون، يكفل لهم القانون، ولو نظرياً، الحقوق نفسها التـي يكفلهـا                  

جب اتفاق أوسلو، فهم ليـسوا     ، وبمو "دولة المستوطنين "أما الفلسطينيون، في ظل     . لباقي المواطنين اليهود  
االسم التوراتي الذي تطلقه حكومة نتنياهو على       " (يهودا والسامرة "إال مقيمين، بصورة مؤقتة، فوق أرض       

  .يفترض أن تبت مفاوضات الحل الدائم بمصيرهم النهائي) الضفة
الفلـسطينية  ، رغم ما فيه من نواقص وثغرات، وانتهاك لبعض الحقـوق         "حل الدولتين "هل معنى هذا أن     

األساسية، كحق العودة، قد سقط نهائياً، ولم يعد مدرجاً على جدول أعمال اللجنة الرباعيـة، بذريعـة أن                  
وهل معنى  . الوقائع الميدانية باتت تشكل عائقاً يحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة إقليمياً، وقابلة للحياة             

   الفلسطيني واإلسرائيلي؟"دولة واحدة للشعبين"هذا أن الحل البديل هو قيام 
تستبعد بكل قوة مشروع الدولة الواحـدة، ألن مـن شـأن هـذا              ) وكذلك األميركية (الدوائر اإلسرائيلية   

المشروع أن يلغي يهودية إسرائيل، وأن يحول اليهود، بعد زمن غير بعيد، إلى أقلية، في ظـل ارتفـاع                   
لمتحدة، دولياً وإقليميـاً، ومـصالح النخـب        مصلحة الواليات ا  . نسبة الوالدات في صفوف الفلسطينيين    

الصهيونية والدينية اليهودية، تفترض الحفاظ على إسرائيل كياناً صهيونياً يهودياً، يتستر بقـوانين تقـدم               
ومـا  ". الدولة الواحـدة  "وهذا ما يؤكد حتمية استبعاد فكرة       . نفسها ديمقراطية وفقاً لمعايير غربية معينة     

حدة، وإلى جانبها إسرائيل، ما زالت متمسكة بالحل، الذي يقود في نهاية األمر إلى            يعني، ان الواليات المت   
  .إسرائيل" يهودية"الفصل بين اليهود، وبين الفلسطينيين، ويحافظ على 

ما يتهامس به الفلسطينيون هو تخوفهم من أن تقود الواليـات المتحـدة انقالبـاً سياسـياً جديـداً ضـد                     
إلى شـارون، فـي     " رسالة الضمانات "لذي قاده الرئيس السابق بوش االبن، في        الفلسطينيين، كاالنقالب ا  

، ألغى فيها حدود حزيران كأساس للمفاوضات، وأسقط حق العودة لالجئين باعتباره غيـر              14/4/2004
قابل للتحقيق ويلغي يهودية إسرائيل، وأعفى إسرائيل من واجب االنسحاب من القدس الشرقية، بذريعـة               

وقد شكلت هذه الرسالة ذخراً إستراتيجياً بيد إسرائيل وسالحاً فعاالً، لجأت           ". موحدة" المدينة   الحفاظ على 
إليه في وجه الرئيس الحالي أوباما، حين دعا إلى اإلقرار بحدود حزيران أساساً للمفاوضات، ثـم عـاد                  

  .غاء حدود حزيرانوالتزم برسالة بوش، في قوله إن مبدأ تبادل األرض بين الطرفين سيعني عملياً إل
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 -إذ سيتمسك بالعنوان، لكنه سيعمل على تغيير المضمون         ". حل الدولتين "االنقالب األميركي لن يتجاوز     
وقد نقل في بعض العواصم، المعنية بالملف الفلسطيني، على لسان وزيرة الخارجية األميركية هـيالري               

، انطالقاً من المتغيـرات الميدانيـة فـي         "حل الدولتين "كلينتون، حديث يدعو إلى إعادة النظر بمضمون        
المضمون الجديد لحل الدولتين يتحـدث عـن إمكانيـة          . الضفة، والمتغيرات اإلقليمية، خاصة في مصر     

إعالن الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، مع استعادة اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسـبق ايهـود                
لصة في صحراء النقب، والضغط على المـصريين لتوسـيع          باراك، توسيع القطاع شرقاً نحو مدينة الخ      

إلنعاش اقتصادها الزراعي، ورسم سلسلة مـن       " الدولة"القطاع جنوباً نحو سيناء، ومد مياه النيل إلى هذه          
أما الضفة الفلـسطينية،  ". دولة قابلة للحياة  "المشاريع االقتصادية بالتعاون مع الجارة مصر، بحيث تصبح         

يركية تدرس إمكانية وضع مـشروع للتعـاون االقتـصادي الثالثـي، بـين إسـرائيل                فإن الدوائر األم  
، الـرئيس اإلسـرائيلي الحـالي       1993والفلسطينيين واألردن، على غرار ما كان قد اقترحه في العـام            

  ".زمن للسالم"شمعون بيريس، في كتابه بالفرنسية تحت عنوان 
ة فيمكن معالجتها بحيث يتمتع الفلسطينيون بإدارة ذاتيـة         أما الصيغة السياسية للكيان الفلسطيني في الضف      

، مع بعض التعـديل الـذي     "للسالم االقتصادي "موسعة، تكون مرجعيتها عمان، ما يخدم مشروع نتنياهو         
  .إلسرائيل" النقاء اليهودي"يخدم فكرة 

اً، في ظل حالة    هل تنجح الدوائر الغربية في تخفيض السقف السياسي لحل الدولتين، ليصبح حالً ممسوخ            
من السكينة الفلسطينية، أم أن الفلسطينيين سيستعيدون حيويتهم السياسية، في حراك جديد، يصون حقوقهم              

 ومشروعهم الوطني ويقطع الطريق على كل المشاريع البديلة؟
  25/8/2012، المستقبل، بيروت

 
     أميركا والمسجد األقصى .43

  منير شفيق
البالد العربية، وما حولها إقليميا، من مرحلة إلى أخرى جاءت خـالل            األحداث الكبرى التي كانت تنقل      

السبعين سنة الماضية من اعتداءات وحروب يشنها الكيان الصهيوني أو من تغييرات نوعية تحدث فـي                
  .مصر، وهذا من دون التقليل من أهمية متغيرات حدثت وتحدث في أقطار عربية أخرى

 وتهجير حوالي مليون فلـسطيني،      1948لصهيوني، فتبدأ بإقامته وحرب     أما األمثلة لما جاء من الكيان ا      
  . وتداعياتها1967حزيران /ويمر بالعدوان الثالثي وحرب عدوان يونيو

 وما تداعى مـن مرحلـة       1952تموز  / يوليو 23وأما األمثلة لما جاء في مصر، ومن مصر، ففي ثورة           
حسني مبارك ألربعة عقـود،     -ثم مرحلة السادات  ناصرية حكمت الوضع العربي العام لعقدين من الزمن         

  . وتداعياتها2011 يناير 25ثم ثورة 
سـوريا وإيـران والمقاومتـان      -على أنه في السنوات العشر األخيرة أحدث محور المقاومة والممانعة           

فـي   متغيرا كبيـرا     -اللبنانية والفلسطينية ثم المقاومة المسلحة والشعبية ضد االحتالل األميركي للعراق         
  .ميزان القوى العربي في غير مصلحة أميركا والكيان الصهيوني

 فـي   2008/2009 و 2006وقد تمثل في تحرير جنوب لبنان وتحرير قطاع غزة وفي االنتصار بحربي             
ثـم برحيـل    ) الشرق األوسط الكبيـر   (كل من لبنان وقطاع غزة، وفي إسقاط مشروع المحافظين الجدد           

  . دون قيد أو شرطاالحتالل األميركي من العراق
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لقد أريد بهذه المقدمة السريعة لفت االنتباه مرة أخرى إلى ما يحدثه الكيـان الـصهيوني مـن عـدوان                    
ثم ما قد يحمله    . وقد أخذت الواليات المتحدة األميركية تدعمه وتهيئ إلنجازه       . اغتصابي للمسجد األقصى  

 ويهز ما تشهده اآلن البالد العربية مـن         ذلك من تغيير في الوضع العربي واإلسالمي العام سوف يفاجئ         
  . وتداعياتها المختلفة2011متغيرات أحدثتها الثورات العربية منذ 

فكل ما يمكن أن يقرأ من توقعات لمسارات الوضع العربي واإلقليمي ضمن الصورة الراهنة وما تحملـه        
دة اآلن بسبب ما يجري في القدس       من اتجاهات وتوجهات مستقبلية قد يؤثر تأثيرا عميقا في المعادلة السائ          

-طبعا إلى جانب تداعيات ازدياد احتماالت حرب عدوانية أميركيـة         . والمسجد األقصى على الخصوص   
  .صهيونية على إيران

يجب أن يلحظ في ما يتعلق بما يجري من حفريات تحت المسجد األقصى ومن قرار صهيوني بوضـع                  
ثم مشروع اقتسام وقت الـصالة      .  للبلدية الصهيونية في القدس    اليد على باحته واعتبارها مرفقا عاما يتبع      

  .بين المسلمين واليهود فيه، كما حدث في الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل
ثم أخيرا وليس آخرا، وهذه ثالثة األثافي واإلنذار األخطر، حيث صدر تقرير عن لجنة األديان في وزارة                 

شكال من  "د من الصالة في باحات المسجد األقصى، معتبرا ذلك المنع           الخارجية األميركية انتقد منع اليهو    
  ".أشكال منع الحريات الدينية

ال يمكن أن يفهم هذا التقرير الصادر عن لجنة األديان في وزارة الخارجية األميركية، مع إعالنه رسميا،                 
صهيوني المتـدرج علـى     إال باعتباره سياسة أميركية سوف تضع كل ثقلها إلى جانب تنفيذ المشروع ال            

مراحل، مبتدئا بالحفريات تحت المسجد األقصى، ومنتقال إلى اقتسام الصالة بين اليهود والمسلمين فـي               
  .باحاته، وصوال إلى بناء الهيكل المزعوم في مكانه

وبالمناسبة، بسبب الحفريات تحت المسجد األقصى أصبح بنيان المسجد مهددا باإلنهيار إذا مـا تعـرض           
وقد كان هذا الهدف على رأس أهداف الحفريات التي ادعت البحث عـن أثـر               . رضية خفيفة جدا  لهزة أ 

وقد تأكد منذ البداية أن البحث عبثي وباطل، ولكنهـا اسـتمرت   . للهيكل المزعوم أو أي أثر يهودي آخر   
  .وأخذت تتضاعف

اليات المتحدة اليوم ليست    يؤكد مرة أخرى أن الو    ) سيان(هذا التقرير األميركي الرسمي أو شبه الرسمي        
، وليست أميركا أيزنهاور وكيندي وال حتى أميركا بوش األب، فقـد أصـبحت              "اآلباء المؤسسين "أميركا  

  .اآلن صهيونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى
متنفذة كما كان الحال إلى     ) لوبي(فالنفوذ الصهيوني وتأثيره في القرار األميركي لم يعد مجرد أداة ضغط            

فهذا النفوذ اآلن أصبح متحكما في الكونغرس أكثر مما للقيادة          .  قبل عقدين، وال سيما قبل العقد األخير       ما
وأصبح استصدار قرار للكيـان الـصهيوني فـي         . الصهيونية في كنيست الكيان الصهيوني في فلسطين      

  .اإلدارة األميركية يلقى معارضة أقل من استصدار مثيله في الحكومة الصهيونية
ن ثم فال يتوهمن أحد في صداقة أميركا أو في السياسات األميركية واتجاهاتها إذ أصـبحت خاضـعة                  وم

للمرور حتما من المنخل الصهيوني إن لم تنشأ من ممثلي النفوذ الصهيوني أنفسهم أو ممن أصبحوا أشد                 
ن فـي وزارة    وإال فكيف يمكن أن تفسر المواقف األميركية وآخرها تقرير لجنـة األديـا            . صهينة منهم 

  .الخارجية األميركية بغير هذا التماهي الحاصل بين الصهيونية والسياسات األميركية
بل كيف يمكن أن يفسر هذا التمادي على المسجد األقصى في الوقت الذي تدعي فيه إدارة أوباما االنفتاح                  

  .المسلمونعلى الثورات العربية، بما في ذلك على التيارات اإلسالمية وال سيما اإلخوان 
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فكيف تدعم إدارة أوباما عملية تهويد المسجد األقصى وإشراك اليهود فـي باحاتـه ودعـوة الـسلطات                  
ويقصدون اليهود بالتحديد، أو لـيس      " غير المسلمين "الصهيونية لوضع اليد عليها وفتحها للصالة من قبل         

انفتاح على المتغيرات المستجدة    ثم تتوقع أن ينجح ما تدعيه من        . ثمة غيرهم يسعى إلى ذلك أو يطالب به       
  في الوضع العربي؟

ولهذا . ال يمكن أن تكون اإلدارة األميركية بكل هذه السذاجة حين ال تلحظ التناقض الصارخ بين موقفيها               
فهي تعلم علم اليقين أن انفتاحها عملية نفاق وذر للرماد في العيون حين ال تستطيع حتى إقناع سلطة رام                   

فهل يمكنها أن تقنع عربيا واحدا أكان مسلما أم مسيحيا، ناهيك           .  لجنة األديان أو ابتالعه    اهللا بقبول تقرير  
  .عن مسلمي العالم بحق اليهود في الصالة بباحة المسجد األقصى أو بالحفريات تحته

وبالمناسبة ثمة اعتداءات صهيونية كثيرة على المقدسات المسيحية في فلسطين، بل إن تهويد القدس يشكل               
حديا للمسيحية العربية بإطالق وللمسيحية العالمية ما عدا قلة ممن تصهين منها ال سيما فـي الواليـات                  ت

  .المتحدة األميركية
المهم، يتوجب على النظرة اإلستراتيجية لمستقبل الوضع العربي بالخصوص واإلسـالمي بـالعموم، أن              

تهويد القدس من خالل فـرض اقتـسام        تضع في حسابها أن إنجاز المشروع الصهيوني في إتمام عملية           
الصالة بين اليهود والمسلمين في باحات المسجد األقصى سيشكل حدثا من النوع الثقيل الذي سيؤثر فـي                 

  .وذلك إلى حد الطغيان على ما عداه من متغيرات راهنة أو متوقعة مستقبليا. الوضع العربي كله
و محكوم بما يجري العمل إلنجازه صهيونيا وأميركيا        وهذا المتغير متوقع ال من قبيل االفتراض وإنما ه        

  .في القدس والمسجد األقصى
إن إنجاز المشروع الصهيوني المدعوم أميركيا سوف يفجر الشارع العربي واإلسالمي حتى في األقطار              

يون التي لم يتحرك فيها الشارع بعد، وسيكون اإلخوان المسلمون والسلفيون والقوميون والليبراليون الوطن            
  .وكل المساجد اإلسالمية والكنائس المسيحية صفا واحدا

تصور البعض أن الثورات العربية عموما ابتعدت عن فلسطين بسبب انشغاالتها وأولوياتها الداخليـة، أو               
بسبب محاوالت أميركا اختراقها وإبعاد بوصلتها عن القضية الفلسطينية، أو بسبب بعض القيادات التـي               

ـ  "التحية"ردت على    منها، وبغض النظر عن تقدير كل طرف لطبيعة العالقة بأميركا          " أحسن" األميركية ب
  .وآفاقها المستقبلية

هذا التصور خاطئ بالنسبة إلى تلك القيادات، كما يتجاهل طبيعة الشعوب العربيـة وتاريخهـا ووعيهـا                 
.  قدسها ومسجدها األقصى   ومكانة القضية الفلسطينية في قلوبها وشرايينها، فكيف حين يأتي األمر ليمس          

وإنما هي أولويات تتقدم فيما هي شبيهة بـالرجوع         . ملغوم" ابتعاد عن فلسطين  "ومن ثم فاستخدام عبارة     
من أجل القفز خطوتين لألمام وإحـداهما إلـى         ) على سبيل التشبيه فهو ليس رجوعا     (خطوة إلى الوراء    

  .فلسطين والوحدة العربية
ها ودعك من أطماعها اإلمبريالية، كفيلة بتصحيح البوصلة، وقـد فعلـت            أما أميركا فهي بسبب صهيونيت    

ذلك من قبل مع الكثير من حركات التحرير في العالم، فكم من شهر عسل تحول إلى شهر بصل أو فلفل                    
  .يفرك في العيون، بل أكثر

آت، بـل حتـى     المهم توقعوا متغير القدس والمسجد األقصى وأنتم تستشفون احتماالت المستقبل وما هو             
  .وأنتم تقومون الوضع الراهن، وهذا متغير واحد، ولكن ليس الوحيد، وفي االتجاه نفسه

  24/8/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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  !وإسرائيل لم تعلم باألمر.. الصهيونية ماتت .44

  يوري افنيري
 أحـدهم بأنـه   كان الحكم على . في صغري، كان هذا التوصيف بمثابة انتقاد الذع       ". إنه يتكلم الصهيونية  "

يتكلّم الصهيونية، يعني أن بعض كبار السن يضيعون وقتنا في خطابات مملّة تحـوي عبـارات طويلـة            
  .وفارغة

إلـى  " الصهيونية"أما بعد ذلك، فقد ارتقى مصطلح       ". دولة إسرائيل "يعود هذا التعليق إلى ما قبل تأسيس        
وقـد  . له الدولة يبرر باستخدام هذا المـصطلح      وكل ما تفع  . ، إن لم يكن دينها    "إيديولوجية الدولة "مصاف  

  .يقول البعض إن الصهيونية هي المالذ األخير لألوغاد
عندما زرت براغ، للمرة األولى، مباشرة بعد سقوط النظام الشيوعي، شاهدت فنـدقاً فـاخراً بـشكل ال                  

ي الواقع لم أكن قـد   وف-... يضاهى ـ الثريات من فرنسا والرخام من إيطاليا والسجاد من بالد فارس 
قالوا لي حينها إن المكان ـ أو القصر ـ محجـوز مـن قبـل النخبـة       . رأيت مثل هذا الفندق من قبل

  .الشيوعية
تم تأسيس األنظمة الشيوعية علـى ايـدي   . حينها فقط، وفي ذلك المكان، فهمت جوهر إيديولوجية الدولة        

وانتهت هذه األنظمة كدول عصابات، استخدمت فيها       . مجموعة من المثاليين، الذين تشربوا القيم اإلنسانية      
زمرة من الفاسدين اإليديولوجية الشيوعية لتبرير امتيازاتها وممارسات القمع واالستغالل التـي لجـأت              

  .إليها
  .فهذه األخيرة، ينبغي أال تشجع اإليديولوجيات. ال تعجبني إيديولوجيات الدول

. قالء، هم من خرجوا للتو من مستشفى لألمـراض العقليـة          وحدهم من يملكون مصادقة رسمية بأنهم ع      
ووفق هذا المنطق، ربما أكون الشخص الوحيد الذي يملك اعترافاً رسمياً في إسرائيل بأنه ليس معاديـاً                 

  .للصهيونية
المجلـس اإلسـرائيلي للـسالم الفلـسطيني ـ      "عندما أسسنا، أنا وأصدقائي، : حدث األمر بهذه الطريقة

لم أرد حينها أن ألقي باالً على هـذه         . ، اتهمنا جناح يميني بمعاداة الصهيونية     1975في العام   " اإلسرائيلي
إسـرائيل مـن دون   "وعندما نشرت كتـابي  . التهمة، لكن من معي أصروا على مقاضاته بتهمة التشهير        

ـ               " صهيونية ن قبل عدة سنوات، تعرضت لحملة واسعة، وطلب مني القاضي في النهاية تحديد مـوقفي م
  ".ما بعد الصهيونية: "ارتجلت مصطلحاً جديداً حينها كان. الصهيونية بكلمات بسيطة

ـ         لكننـي حينهـا    ". مناهضة الـصهيونية  "منذ ذلك الحين، صودر المصطلح وجرى استخدامه كمرادف ل
. شرحت للقاضي موقفي من الصهيونية كحركة تاريخية كان لديها إنجازاتها الهائلة كما جوانبها المظلمة             

يمكن للمرء أن يعجب بها أو يدينها، لكن في كل األحوال وصلت الصهيونية إلى نهايتها المنطقيـة مـع                   
لقد كانت بمثابة السقاالت التي بني عليها المنزل، ومن دونها ال يمكن أن يقوم، لكن               . إنشاء دولة إسرائيل  

  .بمجرد قيامه تصبح هذه السقاالت عائقاً تنبغي إزالته
ها أنني لست معادياً للصهيونية، وأمر بدفع تعويضات طائلة لي ولرفاقي، ساعدتنا فـي              قرر القاضي حين  
  .وما زلت أحتفظ بذلك التعريف. تمويل أنشطتنا
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بالنـسبة لليهـودي    . في إسرائيل فهو يحمـل دالالت عـدة       " الصهيونية"اليوم، عندما يستخدم مصطلح     
طن إسرائيلي، جنباً إلى جنب مع عقيدة أن إسـرائيل     اإلسرائيلي العادي، فهو ال يعني أكثر من مجرد موا        

  .وهذه التعريفات، بحد ذاتها، تسمح بتفسيرات مختلفة". دولة للشعب اليهودي"أو " دولة يهودية"
فمن الناحية األسطورية، بالنسبة المرأة أو رجل في الشارع فالمصطلح يعني اليهود المنتـشرين حـول                

ـ  لهؤالء، رغم أن اليهود ليس لهم حقوق مستحقة من إسرائيل ما لم            " نتميت"، وأن إسرائيل    "شعب"العالم ك
وبالتأكيد، لم يسأل اليهود حول العالم يوماً ما إذا كانـت إسـرائيل             . يقيموا فيها ويحصلوا على المواطنة    

  .دولتهم أم ال
 هـي البـشير     بالنسبة للصهيونيين المتدينين، على عكس األرثوذوكس المعادين للصهيونية، فالصهيونية        

الصهيونيون المتدينون يريـدون أن     . الرمزي للمسيح المنتظر الذي سيعود فقط لو قمنا بإحياء يوم السبت          
  .دولة إسرائيل، كما تحكم الشريعة الدول اإلسالمية" الهالخا"تحكم 

نية أما جناح اليمين اإلسرائيلي فهو يقصد بالصهيونية قيام دول إسرائيل على كامل األراضـي الفلـسطي               
وهـذا يمكـن أن يقتـرن       . ، بأقل عدد من السكان غير اليهود      "كامل أرض إسرائيل  "التاريخية، وبلغتهم   

  ".أوعز بها اهللا إليهم في السر"باألفكار المتعصبة التي 
الفيلسوف مارتن بـوبر كـان      . أذكر هنا أن المؤسس ثيودور هرتزل يطمح إلقامة دولة علمانية ليبرالية          

وفالديمير جابوتنسكي، ملهم اليمين الصهيوني، الذي آمن       . وكذلك ألبرت آينشتاين  . يسمي نفسه صهيونياً  
والحاخام مئير كاهان، الفاشي الـصريح،      . بمزيج من القومية المتطرفة والليبرالية والرأسمالية واإلنسانية      

  .وبالتأكيد، المستوطنون هم كذلك. كان صهيونياً
 ضد الصهاينة، بمن فيهم اليهود، أن ينظروا إلى الـصهيونية           في الواقع، يفضل الكثيرون من المتعصبين     

ومن يحبون الصهيونية بمعظمهـم ال يحلمـون بـالعودة          . ككتلة واحدة، كي يسهلوا على أنفسهم كرهها      
  .والعيش في إسرائيل

اليوم، يحكم اليمين المتطرف، إلى جانب مـزيج مـن القـوميين            . هكذا، تصبح الصورة غريبة نوعاً ما     
نين المتعصبين والمستوطنين، مدعومين بالمتمولين اليهود من الداخل والخارج، الـسيطرة علـى             والمتدي

). يملكون جميع شبكات التلفـاز والجرائـد      (يديرون جميع األخبار، بشكل واقعي أو مجازي        . الصهيونية
  ".الصهيونية"وكل يوم، تحمل األخبار العديد من الموضوعات حول 

ير البدو من إسرائيل قسراً، وألزموا على ترك مساحات شاسعة شغلوها لعقـود             ألجل الصهيونية، تم تهج   
صهيونية قائمة في عمق األراضي المحتلة علـى توصــيف          " كلية"ألجل الصهيونية، حصلت    . طويلة

مسبغاً على المقاطعة األكاديمية الدولية على إسـرائيل زخمـاً          !) من قبل الحاكم العسكري   " (جامعــة"
وفي رام اهللا،   .  الصهيونية، قامت منشآت كثيرة في مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة          باسم. جديداً

عاصمة السلطة الفلــسطينية، ال تتردد القوات اإلسرائيلية في الدخول واصطياد األفارقـة مــن دون               
يبدو، على  في المقابل، يصر وزير داخليتنا، المولع باصطيـاد األفارقة على ما           . إذن الهجرة اإلسرائيلي  

  .في كل جملة يقولها تقريباً" صهيونية"استخدام كلمة 
األمـاكن  "باسم الصهيونية، أيضاً، يرسل وزير التعليم اليميني المتطرف التالميذ في رحـالت لزيـارة               

في األراضي المحتلة، كي يزرع في وجدانهم منذ الصغر روحية أن هذه األرض بأكملها هـي                " المقدسة
  ".أوشفيتز"تقداتهم الصهيونية يتم إرسالهم إلى ولتعزيز مع. ملكهم
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لكن إلى أين يقود كل ذلك؟ في الواقع ينطوي التيار السياسي الصهيوني لدولة إسـرائيل علـى مفارقـة                   
ترتكز سياسات حكوماتنا على اإلبقاء على الوضع       . عميقة بتركيبتها، ويقودها إلى حالة من التدمير الذاتي       

فلسطين تحت السلطة اإلسرائيلية، الضفة الغربيـة محتلـة، وسـكانها           / ريخيةأرض إسرائيل التا  : القائم
  .محرومون من كامل حقوقهم المدنية

علـى الـضفة    " رسمياً"وفي حال، في مرحلة معينة في المستقبل، قررت الحكومة اليمينية أن تضع يدها              
. ، فلن يحدث فرق كبيـر     )ةكما فعلت مع القدس ومرتفعات الجوالن منذ فترة طويل        (الغربية وقطاع غزة    

فغالبية الفلسطينيين محاصرون فعالً في ما يشبه البانتوستانات التي عاش في األفارقة في الجنـوب فـي                 
  .سنوات ماضية

 في المئة على األقل، سرعان ما تتنامى إلى         40هذه سيشكل العرب أقلية من      " إسرائيل الكبرى "ولكن في   
". " الدولـة اليهوديـة   "ر المقنع أكثر فأكثر أن نطلق عليها تسمية          في المئة أو أكثر، ما يجعل من غي        50

  .ستصبح شيئا من الماضي" الدولة اليهودية والديموقراطية
بالتأكيد، عملياً ليس هناك من أحد في إسرائيل يحلم بإعطاء السكان الفلسطينيين حق المواطنة، ولكن وفق                

أمـا  ". دولة فلسطينية عربية  "إلى  " دولة يهودية "دولة من   العناية اإللهية لن يطول األمر قبل أن تتحول ال        
وهو قد بدأ فعـالً فـي بعـض         . السبيل الوحيد للحؤول دون ذلك فهو التطهير العرقي على نطاق واسع          

  .والصهيونية تعمل في هذا اإلطار. المناطق النائية
ال :  عبر وسـيلة بـسيطة     المشكلة أن زعماءنا يتهربون من فكرة وصولنا إلى مرحلة ما بعد الصهيونية           

  . سلسلة من العبارات الفارغة-"كالم الصهيونية"ال يتكلمون عليه، بل يفضلون . يفكرون باألمر
  .ولكن في المستقبل، ال بد من مواجهة حتمية لهذه التناقضات في الصهيونية

  هيفاء زعيتر: ترجمة
  "كاونتربانش"عن موقع 
 25/8/2012، السفير، بيروت
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  محمد خالد األزعر
وغالبـاً مـا    . ال يعدم الواقع وجود إشارات وإيماءات إقليمية ودولية تستذكر مأساة الالجئين الفلسطينيين           

 العربي،  -يتوافق هذا االستذكار مع المناسبات الموصولة باألحداث الفارقة في مسار الصراع الصهيوني             
  .أكيد المواقف والقرارات العاطفة على مصير الالجئين وحقوقهمالتي ينتهزها بعض األطراف لت

لكن هذه اللفتات الدافئة تبدو أقرب إلى الطابع الروتيني، ولعلها لفرط تكرارها وتقليديتها ما عادت تؤدي                
وعليه، يصح االعتقاد بأن المشهد الراهن المحيط بأوضـاع         . عملياً إلى قلق الطرف اإلسرائيلي أو توتره      

ئين الفلسطينيين يكاد يخلو، على الصعيدين االقليمي والدولي، مـن أيـة ضـغوط علـى الجانـب                  الالج
ومـع  . ويمثل هذا الفتور تجلياً حقيقياً صادقاً، وإن كان صادماً، لحال القضية الفلسطينية األم            . اإلسرائيلي

لحين واآلخر إظهار جاهزيتهـا     ذلك فإن الماكينة اإلسرائيلية الديبلوماسية والقانونية الدعائية، تحاول بين ا         
يعرف اإلسرائيليون أن تنحية هذا الملف جانباً، بعيداً مـن بـؤرة            . واستعدادها للتعامل مع ملف الالجئين    

اهتمام المنغمسين في تلمس سبل المصير الفلسطيني برمته لسبب أو آخر، ال يعنـي زوالـه أو انعـدام                   
هم يدركون أن قضية الالجئين تتعلق بالقوام البشري        . حضوره وإلحاحه، بل وخطورته، إلى ما ال نهاية       
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اإلنساني للمأساة الفلسطينية، تماماً كما أن األرض تعني قوامها الجغرافـي، وأن المقدسـات اإلسـالمية                
هذا هو على األرجح السبب الرئيسي لعكوف بعـض المحافـل           . والمسيحية تمثل قوامها الروحي الديني    

وفي غضون السنوات األخيـرة     . بحث اإلسرائيلية على درس ملف الالجئين     السياسية ومراكز التفكير وال   
اتجهت هذه المحافل إلى محاولة استقطاب رأي عام اقليمي ودولي حول ما سمته قضية الالجئين اليهـود                 

فمنذ نحـو خمـسين عامـاً والجهـود         . المزاعم الموصولة بهذه الفرية ليست جديدة     . من الدول العربية  
ائمة لتثبيتها في أذهان المعنيين، بهدف تصنيع اهتمام مـوازٍ لالنـشغال بقـضية الالجئـين         اإلسرائيلية ق 

الفلسطينيين، أو أقله ألجل الحسم من التركيز الدولي الحصري بهذه القضية األخيـرة ضـمن التـسوية                 
  .الفلسطينية

ئيلية، ادعـت   ضمن أحدث الجهود في هذا المضمار، دراسة صدرت أخيراً عن وزارة الخارجية اإلسرا            
، إما بالطرد المباشـر     )العرب( ألفاً من اليهود     850 هجرت الدول العربية     1951 و 1948أنه بين عامي    

) مايو(وأن اللجنة السياسية للجامعة العربية أوصت بعد قيام إسرائيل في أيار            . أو بإجبارهم على المغادرة   
واطنة منهم ومصادرة أمالكهـم وفـرض    باتخاذ إجراءات انتقامية ضد اليهود العرب، كسحب الم        1948

وأن نصف اليهود في إسرائيل اليوم قدموا أصـالً مـن العـالم             . قيود على تشغيلهم في الدوائر الرسمية     
 ألفاً مـن    850 ألف فلسطيني مقابل     600 نحو   1949 - 1948فيما غادر فلسطين جراء حرب      . العربي

. عدد الالجئين اليهود يفوق عدد الالجئين الفلسطينيين      ما يعني أن    . اليهود الذين هجروا من الدول العربية     
ينبغي إبداع حل مشترك، تتحمل الجامعة العربية       "... بناء على هذه المعطيات، خلصت الدراسة إلى أنه         

وأال تقبل إسـرائيل    . بمقتضاه مسؤوليتها عن إيجاد قضيتى الالجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء          
  ...".لسطيني، مع تفضيل أسلوب تعويض الجانب الفلسطيني من لدن طرف ثالثتطبيق حق العودة الف

واضح أن القسم األخير المتعلق بالحلول المتصورة، هو بيت القصيد من هذه الدراسة وما سـبقها ومـا                  
فبناء على معطيات مغشوشة وعمليات تدليس والتفافات بهلوانية        . يتلوها من أعمال بحثية صهيونية مماثلة     

وقائع تاريخية، تود إسرائيل أن تذهب قضية الالجئين الفلسطينيين ضحية مقاصة أو مـساومة مـع                على  
والشاهد أن مستوى التسطيح وتزييف الحقائق الذي       . قضية تم ابتداعها وتصنيعها خصيصاً لهذا الغرض      

فوعهم، بـين   يوشى هذه الدراسة، يبشر األطراف العربية المعنية مجدداً بقوة موقفهم وجدارة حججهم ود            
 أي وثيقة دوليـة تـسوغ       - مثالً   -ال توجد   . يدي أية مقاصد منصفة لتسوية قضية الالجئين الفلسطينيين       

وال صـحة   . إدراج هجرة اليهود العرب إلى إسرائيل أو سواها من الدول تحت مفهوم اللجوء والالجئين             
ين أجبروا على الخروج من أرضـهم       لألرقام التي أوردتها الدراسة عن أعداد الالجئين الفلسطينيين، الذ        

تحت تأثيرات وضغوط صـهيونية     " طوعاً"، أو أعداد اليهود العرب الذين غادروا بالدهم         "كرهاً"وديارهم  
ولم يحدث أن اتخذت الجامعة العربية قرارات فجة وعنصرية الطابع، كـالتي تتحـدث              . سياسية ودعائية 

هذا ونحوه عـالوة علـى أن حـدثي اللجـوء           . لصلةعنها الدراسة بمعزل عن الحيثيات والدفوع ذات ا       
الفلسطيني وهجرة اليهود العرب لم يجريا أبداً بالتوازي الزمني أو الموضوعي أو الجغرافي على ما تود                

فاللجوء الفلسطيني الكبير والمكثف تزامن بالكامل تقريباً وذروة جولة الحرب          . الدراسة أن تقنع الخلق به    
وكان من داخل فلسطين فقط إلى خارجها، بينمـا تتمـدد           ) 1949 - 1948(لى  العربية الصهيونية األو  

 . هجرة اليهود اياهم على متواصل زمني ال تعرف له حدود زمنية أو موضوعية أو جغرافيـة صـارمة                 
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لكن المخاوف تبقى قائمة لدينا من تداعيات هكذا مداخالت صهيونية ملفقة، طالما ظلت العدالة بمعنييهـا                
  .والقانوني بعيدة من منهجية معالجة هذه القضيةالتاريخي 

  25/8/2012، الحياة، لندن
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