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 41 :كاريكاتير

***  
  

  شاليط إسرائيلية: نتنياهو بات يقبل بشروط حماس لإلفراج عن مصادر .1
ال أمس،  ،رفيع المستوى اإسرائيلي مسؤوالأن  ،تل أبيبمن  16/8/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت  ق

ة حماس  ا حرك ي طرحتھ ل الشروط الت ات يقب اھو، ب امين نتني وزراء اإلسرائيلي، بني يس ال ين، إن رئ االثن
اليط،  ه لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المختطف لدى الحركة، جلعاد ش رارا حاسما باالستجابة وأن اتخذ ق

اإلخباري عن » قضايا مركزية«ونقل موقع  أجل اإلفراج عن شاليط. واالمتثال لشروط حركة حماس، من
ابقة وراء «المسؤول المذكور قوله:  نتنياھو اتخذ قرارا استراتيجيا، حيث سيترك كل مواقفه وتصوراته الس

ا اس كلھ روط حم ا لش تجابة تقريب ره، واالس ين أن ». ظھ ى يق اتوا عل اعديه ب اھو ومس ى أن نتني ار إل وأش
ق الو تكون الطري ذه الصفقة وإن تمت س اس، وأن ھ ع حم ادل م اليط ليست سوى صفقة تب ادة ش دة إلع حي

ى غالء األسعار.  ة جراء االحتجاجات عل ه الحكوم ذي تواجھ ذريعة جيدة للتھرب من الضغط الشعبي ال
ر ش ة لتبري د من الجھات الخارجي تفزاز العدي رة اس ة األخي ن وشدد الموقع على أن نتنياھو حاول في اآلون

ى  ة عل ات الجماھيري رائيلي باالحتجاج ارع اإلس ام الش يص اھتم ل تقل ن أج ات م ذه الجھ ى ھ دوان عل ع
  سياساتھا االقتصادية واالجتماعية.
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رى،  ة أخ ن جھ يش م ر الج د أمط اليط. فق از ش ان احتج د مك وده لتحدي ن جھ رائيلي م يش اإلس ف الج كث
ة، اإلسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في غزة بعشرات اآلال واتفھم الجوال ف من الرسائل التي أرسلھا إلى ھ

غ  الة مبل رض الرس ث تع رائيلي  10حي يش اإلس ود الج ن جن ات ع دلي بمعلوم ن ي ل م ين دوالر لك مالي
د علمت  الشرق «المختطفين، حيث إن المقصود ھو شاليط. وحسب شھادات عدد كبير من الفلسطينيين، فق

ذه ا» األوسط ى ھ د تلق زيين ق ن أن بعض الغ ر م الة أكث اتف  3لرس م ھ الة رق رات، حيث تتضمن الرس م
  وتطلب من المعنيين االتصال به لتقديم ما لديھم من معلومات.

ة، حيث يسمع كل من  ى الھواتف الثابت وحسب ھذه الشھادات، قام الجيش اإلسرائيلي أيضا باالتصال عل
عبر الھاتف الجوال. ويأتي تكثيف يتلقى اتصاالت رسالة مسجلة تعرض نفس مضمون الرسالة التي ترسل 

ى  ن الحصول عل ا ع رائيلية بعجزھ ة اإلس زة األمني رار األجھ ل إق ي ظ ائل واالتصاالت ف تخدام الرس اس
اباك)  ة (الش ابرات الداخلي از المخ معلومات حول مكان احتجاز شاليط. فقد اعتبر يوفال ديسكين، رئيس جھ

ـالمنصرف، أن عدم تحديد مكان احتجاز شاليط وعد اباك«م القدرة على تحريره يمثل أكبر فشل ل في » الش
  عھده.

يـوم أمـس  باراك كشف ، أنأشرف الهور عن مراسلهاغزة من  16/8/2011القدس العربي، لندن،  وأضافت
عــن أن الجهــود التــي تبــذلها حكومــة تــل أبيــب لإلفــراج عــن شــليط مســتمرة بــدون توقــف'، ونقــل عــن مســؤول 

الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ 'قرارا حاسما' باالستجابة لشـروط حمـاس، مـن أجـل  إسرائيلي آخر قوله أن رئيس
  إتمام صفقة تبادل األسرى.

وجــاءت تصــريحات بــاراك هــذه فــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه مســؤول إســرائيلي رفيــع عــن قــرار حاســم اتخــذه 
بــادل األســرى إلطــالق نتنيــاهو، يقضــي باالســتجابة واالمتثــال لشــروط حركــة حمــاس، مــن أجــل إتمــام صــفقة ت

  سراح شليط.
  
  المتحدة األمم إلىباالنضمام  الفلسطينيعباس يتوقع تأييد البوسنة للمسعى  .2

في سياق مساعيه لحشد الدعم الدولي لدولة فلسطين في األمم المتحدة، التقى : وكاالت – عالء المشهراوي
ئاسة البوسنة والهرسك، الكرواتي عباس في سراييفو أمس رئيس وعضوي مجلس ر الرئيس الفلسطيني محمود 

زيليكو كومسيتيتش والصربي نيبويسا رادمانوفيتش والمسلم باقر عزت بيجوفيتش، ووزير الخارجية البوسني 
إنني راٍض جدا عن االجتماعين، ونتوقع الحصول على كامل الدعم من "سفين الكاالج. وقال للصحفيين 

. والبوسنة والهرسك هي إحدى الدول العشر غير الدائمة "همالسلطات البوسنية كما قالوا لنا ونحن نصدق
  العضوية في مجلس األمن الدولي حاليًا.

  16/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  الدويك: ال اتصاالت مع كتلة فتح لرفع الحصانة عن دحالن.. رفعها ليس من صالحيات الرئيس .3
 "القدس العربي"جلس التشريعي الفلسطيني لـالدكتور عزيز الدويك رئيس الم أكد وليد عوض: -رام اهللا 

جهة فلسطينية كانت لعقد جلسة للمجلس التشريعي لرفع الحصانة عن  أيطلب من  أياالثنين بأنه لم يتلق 
النائب محمد دحالن الذي فصلته اللجنة المركزية لفتح من عضوية الحركة وقررت مالحقته قضائيا بتهم 

  الوطني الفلسطيني. باألمن ارواإلضر فساد وجرائم قتل وابتزاز 
ما يثار حول وجود اتصاالت بين كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين لعقد جلسة للتشريعي  أن إلىالدويك  وأشار

اثر لمثل هذا الكالم، وهو مجرد  أي، وقال 'ال يوجد إشاعاتلرفع الحصانة البرلمانية عن دحالن مجرد 
  .األمر"حتى مكالمة تخص هذا  أووص كتاب خطي بهذا الخص أيشائعة، ولم يصلني 
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وحول الجهة الفلسطينية التي تمتلك حق رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي لمالحقته قضائيا قال 
هيئة  أوالجهة الوحيدة المخولة برفع الحصانة هي المجلس التشريعي الفلسطيني " "القدس العربي"الدويك لـ

شيء  بأيالسر ونواب بالمجلس، وليس بيننا من ابلغ  وأمينس مكتب رئاسة المجلس ممثلة برئيس المجل
  ."بهذا الخصوص

وشدد الدويك على انه ليس من صالحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة عن نواب 
 األمرنص يتيح ذلك  أيال يوجد فيه  -الدستور الفلسطيني -األساسيالقانون "المجلس التشريعي، وقال 

المجلس التشريعي  أعضاءالذي يرفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي هو "، مضيفا اإلطالق"على 
  ."ممثلين بهيئة مكتب الرئاسة للمجلس

  16/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عبد اهللا: مطمئنون ألداء لبنان خالل ترؤسه مجلس األمن اهللاعبد  .4
في حوار مع الراي أن الرئيس  اهللا عبد اهللالسفير الفلسطيني في بيروت عبد : قال محمد بركات - بيروت 
يأتي إلى لبنان من البوسنة والهرسك، وهم أعضاء في مجلس األمن، وسينتقل إلى أفريقيا لزيارة عباس س

دول أعضاء هناك. ولبنان عضو في مجلس األمن، لكن زيارته تتميز بقضايا إضافية، ألن لبنان أيضا 
نه كذلك سيترأس مجلس األمن الشهر الطالع، وألنه يمثل المجموعة عضو في لجنة المتابعة العربية، وأل

العربية في المجلس. والطلب الفلسطيني للعضوية الدائمة والكاملة في األمم المتحدة ربما هو الوحيد الذي 
يحظى بإجماع عربي كامل منذ أعوام طويلة، ومن الطبيعي التنسيق مع الرئاسات اللبنانية لتنسيق المواقف 

  لتشاور وتبادل النصائح.وا
لبنان رئيس مجلس األمن والرئيس يستطيع وضع الطلب على الرّف ويمكنه التدخل في أضاف عبد اهللا: 

  المناقشات وٕاعطاء موقف سلبي، ونحن مطمئنون ألن لبنان مقتنع بمواقفنا.
يتأخر إطالقا، فهو  لبنان لمقال عبد اهللا:  لماذا تأخر لبنان لالعتراف بدولة فلسطين؟وردا على سؤال: 
تتبع آلية محددة لتنفيذ هذا القرار وتأخرت  أنلكن كان المفروض  ؟2008نوفمبر  27اعترف بالدولة في 

العتبارات عديدة، وتأخرت مواضيع أخرى لبنانية ألسباب ال عالقة لنا بها ولظروف تخص الشأن اللبناني، 
الجلسة، لكنها استقالت قبل أن تنجز هذه وضعت بندنا في  2010 أكتوبر 25والحكومة السابقة في 

  .أساسهالمهمة، والحكومة الجديدة أوردتها في البيان الوزاري الذي نالت الثقة على 
  16/8/2011الراي، الكويت، 

  
  باتخاذ إجراءات تحمي الالجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل بالالذقية اتطالب سوري السلطة .5

ئاسة نبيل أبو ردينة، السلطات السورية باتخاذ اإلجراءات التي تحول دون طالب الناطق باسم الر  :رام اهللا
على أهمية تجنيب  "وفا"وشدد في تصريح لـ المساس بحياة الالجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل بالالذقية.

أن سياستنا هي عدم التدخل في الشؤون "المخيم كل ما  يمكن أن يعرض حياة الالجئين للخطر، موضحا 
  ."لداخلية للدول العربية، وأن مستقبل األنظمة هو في يد شعوبهاا

طالب رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا األغا، السلطات السورية من جهته 
التي ليس للفلسطينيين "بتحييد المخيمات الفلسطينية عن كافة األحداث التي تجري داخل األراضي السورية 

إن الالجئين الفلسطينيين في سوريا هم ضيوف على أرض سوريا "وقال في بيان صحفي،  ."القة بهاأية ع
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، مشددًا على أن الالجئين 194طبقًا للقرار  48الشقيقة، لحين عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 
  .الفلسطينيين لم يتدخلوا بالشأن السوري الداخلي

  15/8/2011لسطينية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الف
  

  تستنكر توسيع مستوطنة أرئيل السلطة .6
استنكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة خطة توسيع : وكاالت – الرحيم حسين عبد

هذا عمل مدان "مستوطنة أرئيل ُقرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وقال، في تصريح صحفي في رام اهللا، 
مرة ُأخرى، "وأضاف  "رائيلية لتعطيل وتدمير ما تبقى من أي جهد إلحياء عملية السالموهو محاولة إس

اإلسرائيلية االستيطانية سببًا قويًا يدعونا للذهاب إلى األمم المتحدة ومجلس األمن  اإلجراءاتتشكل هذه 
  ."اإلسرائيلية اإلجراءاتالدولي لطلب العضوية للدولة الفلسطينية، ومن أجل وقف هذه 

  16/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  ر الحاليعباس ينتظر رد حماس على زيارة غزة نهاية الشه": الغد" .7
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الغد" النقاب عن نية الرئيس الفلسطيني محمود : يوسف الشايب - رام اهللا 

اس، قبل التوجه إلى عباس زيارة قطاع غزة نهاية الشهر الحالي، وذلك لتنسيق المواقف مع حركة حم
مصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن عباس ال وقالت مجلس األمن لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية.

خالل اتصال هاتفي تم بينهما قبل  ةناقش مع رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هني
يجابية التي حققها اللقاء األخير بين فتح وحماس أيام سبل ترتيب زيارة له إلى غزة في ظل األجواء اال

  بالقاهرة.
وأوضحت المصادر أنه في حال موافقة حركة حماس على الزيارة ستتم اتصاالت بين القيادتين الفلسطينيتين 

  في رام اهللا وغزة، من أجل تنظيم الزيارة واإلعداد جيدًا لها من كافة النواحي.
حكومة إسماعيل هنية، أوعزت للجهات  أنااللكترونية الفلسطينية من  وأكدت ما ذهبت إليه بعض المواقع

ذات االختصاص في القطاع، بترتيب وتجهيز أوضاع منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الواقع غرب 
  مدينة غزة بحيث يكون مؤهًال ليقيم فيه بأي وقت.

من توجه السلطة إلى األمم وفي ذات السياق قالت المصادر إن عباس ناقش مع هنية موقف حماس 
عن كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها  ةالمتحدة لنيل االعتراف بالدولة في أيلول، وأنه قدم شرحا وافيا لهني

في المرحلة المقبلة، كما طالب هنية بضرورة اتخاذ موقف واضح لحماس من توجه أيلول وعدم االكتفاء 
في حين وعد هنية عباس بأن يرفع طلبه إلى جهات  بتصريحات هنا وهناك تفسر على أكثر من جهة،

االختصاص في الحكومة الفلسطينية المقالة وحركة حماس للتشاور وٕاعطاء موقف ورأي، وهو ما ينطبق 
  على الموافقة على زيارة عباس إلى غزة، والتنسيق لها.

  16/8/2011الغد، عمان، 
  

  ة سكيك يدعو إلطالق يد المقاومة ودعمها بالضف النائب .8
دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال سكيك إلطالق يد المقاومة ودعمها في الضفة : غزة

الغربية بكل الوسائل لردع االحتالل ولجمه على جرائمه واستمرار التوسع االستيطاني والتي كان آخرها 
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تصريح صحافي وصل  وأكد في وحدة سكنية في مستوطنة "أرئيل". 277المصادقة على بناء على بناء 
وكالة "صفا" نسخة عنه االثنين على ضرورة وقف التنسيق األمني والمفاوضات مع االحتالل حيث يعطيانه 

  شرعية الستمراره في مخططاته ضد شعبنا وأرضه في الضفة.
  15/8/2011وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)،   

  
  لة الغوثتوقعان اتفاقية خاصة بموظفي وكا "األونرواو" السلطة .9

وقع وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي نيابة عن السلطة الوطنية، مع مفوض عام وكالة غوث  :رام اهللا
 "األونروا"فيليبو جراندي المذكرة القانونية التفسيرية الخاصة بموظفي  "األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

على المستشار فريد الجالد والنائب العام المستشار العاملين في فلسطين، بحضور رئيس مجلس القضاء األ
وأوضح أن هذه المذكرة تساعد في معالجة كثير من اإلشكاليات المتعلقة باالمتيازات  أحمد المغني.

   والحصانات لموظفي الوكالة في فلسطين.
  15/8/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 

  
  ة الدستور الفلسطينيرئاسي بتعديل تشكيل لجن قرار .10

أصدر الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا بشأن تعديل القرار الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة الدستور  :رام اهللا
وبموجب القرار الرئاسي يعين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رئيسا للجنة  الفلسطيني.

  .الدستور، كما يعين نبيل شعث نائبا لرئيس اللجنة
  15/8/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 

  
  نحو االعتراف بدولتهم للمضيارديان": اإلحباط يدفع الفلسطينيين غ"ال .11

نحو  السعيسبيل  فيباللجوء إلى األمم المتحدة  الفلسطينيارديان" إن القرار غقالت صحيفة "ال :رام اهللا 
ر باإلحباط من توقف المفاوضات، وانهيار المحادثات المباشرة االعتراف بدولة فلسطينية هو وليد الشعو 

 فيمؤقتًا.وأضافت أن الفلسطينيين يأملون  االستيطاني، برفض إسرائيل تمديد تجميد التوسع الماضيسبتمبر 
 44على تل أبيب إلنهاء االحتالل بعد  الدوليأن يؤدى اعتراف األمم المتحدة بدولتهم إلى تصعيد الضغط 

حال فشل مسعاهم للحصول على عضوية كاملة باألمم  فيوتتوقع الصحيفة أن يطلب الفلسطينيون،  عامًا.
المتحدة، "وضع دولة غير عضو"، وهى خطوة غير كافية للحصول على اعتراف كامل من الجمعية العامة، 

لفلسطينيون دولة، وأنه حتى هذه اللحظة يعتقد ا 193األعضاء البالغ عددهم  ثلثيتتطلب أغلبية  والتي
  عضوًا. 120بحصولهم على دعم نحو 

  16/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  
  
  

  تفاصيل اقتحام منزل دحالن بالضفةلرسالة نت ضابط فلسطيني يروي ل .12
روى أحد ضباط الشرطة الخاصة لمراسل "الرسالة نت" في الضفة المحتلة ما جرى في يوم االقتحام لمنزل 

فتح، وقال في لقاء خاص دون أن يكشف عن اسمه خوفًا من مساءلته:  محمد دحالن المفصول من حركة
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"تلقينا أمرًا بمحاصرة المنزل ومصادرة كافة األسلحة واالحتفاظ بشخص دحالن وعائلته لحين وصول أوامر 
  من القيادة".

جدته في وأضاف: "تم تجهيزنا بإحكام وتوجهنا إلى منزل دحالن، وهناك دخلت الغرفة التي يتواجد فيها وو 
حالة ارتباك يشعل سيجارته ويرتدي بيجامة النوم، وحاول أن يصعد إلى غرفة أوالده وزوجته إال أنه منع من 

  ذلك".
"بعد أن انتهينا من مصادرة األسلحة من حراس دحالن وداخل منزله، جاءت سيارة من  ويتابع الضابط:

كما يؤكد الضابط، مضيفا: "هناك انتظرنا  األمن الوقائي ونقلت دحالن إلى مركز بيت إيل االستيطاني"
نحن في الشرطة الخاصة أمام مدخل بيت إيل وبعد أكثر من ساعة علمنا بسفر دحالن إلى عمان، وعدنا 

  إلى مقر المقاطعة، وكان سفره بالتنسيق مع سلطات االحتالل" على حد قوله.
  15/8/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  طوبوادر حلحلة في صفقة شاليمشعل في القاهرة اليوم : الحياة .13

بقيادة رئيس مكتبها السياسي » حماس«أن وفدًا رفيعًا من حركة » الحياة«علمت : جيهان الحسيني - القاهرة 
خالد مشعل سيصل إلى القاهرة اليوم بالتزامن مع وصول وفد الحركة المسؤول عن صفقة تبادل األسرى مع 

غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي الذي يرأسه ديفيد ميدان في إسرائيل إلجراء جولة ثالثة من المفاوضات 
  غضون اليومين المقبلين.

أن الجانب اإلسرائيلي أبدى مرونة في اتجاه الموافقة على إطالق » الحياة«وكشفت مصادر فلسطينية لـ 
ة كان يرفضها )، الفتة إلى أن هذه المسأل48األسرى الفلسطينيين المقدسيين وفلسطيني الداخل (أراضي 

تم االتفاق على تقليص «رفضه، أجابت المصادر: » حماس«اإلسرائيليون. وعن مبدأ اإلبعاد الذي أكدت 
  ».أعداد األسرى الذين سيبعدون من الذين سيتم إطالقهم

إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية » الحياة«أسامة حمدان لـ » حماس«في غضون ذلك، قال القيادي البارز في 
نتنياهو ال يريد دفع الثمن المطلوب للصفقة، مشددًا على أن الصفقة لن تتم من دون دفع الثمن  بنيامين

المطلوب لها. ووصف هذا الثمن بأنه ثمن منطقي ومعقول وليس عاليًا. وأشار إلى أن الجندي اإلسرائيلي 
عسكرية ولم يخطف من ُأسر في معركة عادلة ... فهو مقاتل أخذ من داخل آليته ال« شاليطفي غزة غلعاد 

حماس «وأضاف: ». بيته مثلما حدث مع معظم األسرى الفلسطينيين الموجودين في المعتقالت اإلسرائيلية
أسير،  1000قدمت الخطوات التي من شأنها أن تنجح الصفقة وتسمح بإنجازها (...) طالبنا باإلفراج عن 

 لكن الجانب«وأضاف: ». ، فوافقنا550ثانية وال 450ثم عرض علينا اإلفراج عنهم وفق دفعتين، األولى 
االتفاق كان على أن تكون أسماء األسرى «، مشيرًا إلى أن »يقبل بمواقف محددة ثم يتراجع عنها اإلسرائيلي

التي تحددها حماس في الدفعة األولى، ثم حدث تراجع من الجانب اإلسرائيلي، وتم االتفاق على اإلفراج عن 
نحن في حماس ثابتون على مواقفنا ولسنا مثل «وقال حمدان: ». تراجع اإلسرائيليون جميع النساء كمبدأ، ثم

اآلخرين كلما طلب منهم تنازل تنازلوا ... لذلك أقول إن هناك هدفًا محددًا لو التزم الجانبان كل بمواقفه، 
ل إبرام تدرك تمامًا أن من يعط شاليطوأضاف أن أسرة ». سنصل إلى هذا الهدف وهو إنجاز الصفقة

، مشددًا على أن هناك قواعد لعملية التبادل يجب »حماس«الصفقة هو نتانياهو والحكومة اإلسرائيلية وليس 
وكل من يدعمها لم يقوموا بالضغط الكافي على نتانياهو من أجل  شاليطيبدو أن أسرة «التزامها، وقال: 

  ادعائهم أنهم مجتمع ديموقراطي. ، معربًا عن دهشته إزاء ذلك رغم»دفعه لتلبية متطلبات الصفقة
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 16/8/2011الحياة، لندن، 
  

  : حماس لن تضع العصي بعجلة المفاوضاتالزهار .14
أكد عضو المكتب السياسـي لحركـة حمـاس محمـود الزهـار، أن الحركـة ليسـت  ريما زنادة ومحمد جمال:-غزة

ة، وقـــال: " حمـــاس ليســـت معنيـــة بموضـــوع اســـتحقاق ســـبتمبر وذهـــاب الســـلطة الفلســـطينية إلـــى األمـــم المتحـــد
  شريكة بهذه العملية فأنا ال أفهم استحقاق سبتمبر الذي يتم الحديث عنه ال أفهم لمن أعطى هذا الحق...".

وتعقيبًا عن الدعم العربي لهذا األمر، أكد القيادي فـي حركـة حمـاس علـى أن الـدول العربيـة تعمـل علـى دعـم 
، وبالتــالي دعــم هــذا الموقــف " لــن يــأتي بشــيء خاصــة أنــه أي قضــية تتبناهــا فلســطين فــي المحافــل الدوليــة

إعالن إفالس لبرنامج المفاوضات من أجل العودة للمفاوضات ونحن لسنا شـركاء بـه لكـن لـن نضـع العصـي 
  بالعجلة".

تشـكيل الحكومـة، وقـال  وشدد الزهار على أنه من الصعب البحث عن ملفات تنفيذ آلية المصالحة بعيـدا عـن
االتفاق في حـوارات المصـالحة بـأن يـتم العمـل علـى تشـكيل حكومـة التوافـق، وٕاجـراء االنتخابـات  تم لـ"الشرق":

والمصالحة المجتمعية، األمن ومنظمة التحرير الفلسطينية فكيف ألي بند ممكن أن يتحقق بعيـدًا عـن تشـكيل 
  .لفلسطينيةئل االحكومة باستثناء إعادة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية التي تتعلق بالفصا

وردا علــى ســبب عــدم مشــاركته فــي اللقــاءات األخيــرة التــي جمعــت بــين حركتــي حمــاس وفــتح فــي القــاهرة فــي 
شهر أغسطس من العام الجـاري، أجـاب قـائًال: " األمـر ال يـرتبط بحضـوري أو عـدم حضـوري فـاألمر متعلـق 

  الرئيسي للقضايا األخرى".بأمور ال يمكن القيام بها إال من خالل تشكيل الحكومة التي تعد األمر 
وعن موقفه من رغبة حركة فتح في القدوم إلى قطاع غزة، ذكـر الزهـار، أن حركـة فـتح باألصـل متواجـدة فـي 
قطاع غزة، ومن يريد القدوم من حركة فتح لغـزة للتفـاوض فـأهًال وسـهًال بهـم، ولكـن مـن علـيهم قضـية فـال بـد 

  من مواجهة القضاء.
  16/8/2011الشرق، الدوحة، 

  
  العمى أصاب بصيرة قيادة فتحو  ..من الحركة غير شرعي ي: قرار فصلدحالن .15

وصف القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن، قرار فصله من الحركة بأنه غير شرعي، : وكاالت
  وقال إنه سيواصل الدفاع عن عضويته مطالبا بالتحقيق في الئحة االتهام الموجهة إليه. 

، على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل االجتماعي، تعقيبًا 2011-8- 15ثنين وفي بيان نشره فجر اال
على ما أعلنه عضو اللجنة المركزية لفتح جمال محيسن عن تأكيد اللجنة في اجتماعها األخير على قطعية 

ر يونيو/ حزيران الماضي، قال دحالن إن هذا القرار جاء رغم قرا 12قرار الفصل المتخذ بحقه بتاريخ 
  المحكمة الحركية في هذا الصدد. 

وأضاف دحالن: "في الوقت الذي لم يفاجئني بتاتا هذا العمى الذي نال من بصيرة القادة باللجنة المركزية، 
ساءني بشدة التبرير الذي ساقه محيسن بأن الطعن الذي قدمته للجنة المركزية لم يكن مستوفيا للشروط 

  ين وكون الخطاب المرسل كان يجب أن يوجه للرئيس وليس ألمين السر". القانونية كونه تجاوز مدة األسبوع
وهاجم دحالن محيسن بشدة، متهمًا إياه باالحتيال، وقال: "يؤسف الشرفاء في هذه الحركة أن تصل الحالة 
بعضو لجنة مركزية وغيره إلى هذه المرحلة من االحتيال القانوني والتالعب على النصوص وٕانكار 

  واألصول المتعارف عليها". المرجعيات 
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ودافع دحالن عن نفسه قائال: "يتوجب علّي توضيح أنني قمت منذ البداية ولغاية اآلن، بكل ما يلزم للتعامل 
مع حالة اإلقصاء التعسفية انسجاما مع األصول التنظيمية والقانونية واألخالقية لحركة فتح، بما فيها 

  كمة الحركية". استجابتي الكاملة والصحيحة لقرار المح
وأكد عزمه على االستمرار بالطعن ضد قرار فصله واصفا القرار بأنه "غير قانوني"، مشيرا إلى أن قضيته 
"لن تكون قضية ذات بعد شخصي حتى لو أصر عليها فريق الرئيس محمود عباس، بل ستبقى قضية رأي 

  عام". 
تروجها ضده وسائل اإلعالم، بشرط  وطالب بفتح تحقيق شامل بخصوص ما وصفها ب "الئحة شائعات"

أن يشمل هذا التحقيق أي مسؤول فلسطيني مهما عال شأنه وعلى أن تشارك فيه نخبة من رموز فصائل 
 منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلين. 

 15/8/2011فلسطين اون الين، 
  

  ةأحمد سعدات يطالب بإدراج موضوع األسرى في األمم المتحدة باعتبارهم أسرى دول .16
طالــب أمــين عــام الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين النائــب األســير أحمــد ســعدات بــأن يــتم اســتثمار  :رام اهللا

التوجـــه الفلســـطيني لألمـــم المتحـــدة الشـــهر المقبـــل للحصـــول علـــى اعتـــراف بدولـــة فلســـطين، مـــن خـــالل إدراج 
المعتقلـــين فـــي ســـجون  مشـــروع قـــرار مرافـــق يطالـــب بـــاالعتراف بـــأن جميـــع األســـرى واألســـيرات الفلســـطينيين

  االحتالل اإلسرائيلي هم أسرى حرب وأسرى دولة وتسري عليهم اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
ودعــا ســعدات إلــى دعــم قــرار الــرئيس محمــود عبــاس والحكومــة بتــدويل قضــية األســرى، وبالتوجــه الــذي قادتــه 

متحدة التخاذ قـرار بالتوجـه إلـى محكمـة الهـاي وزارة األسرى إلدراج مشروع قرار أمام الجمعية العامة لألمم ال
 الدولية واستصدار فتوى حول المكانـة القانونيـة لألسـرى بصـفتهم أسـرى حـرب وفـق القـانون الـدولي اإلنسـاني.

جاءت أقوال سعدات خالل لقائه مع محـامي وزارة األسـرى نسـيم أبـو غـوش فـي عـزل سـجن نفحـة حيـث يقبـع 
  .2009في العزل منذ عام 

 15/8/2011، ألنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)وكالة ا
 

  وحدة استيطانية في مستوطنة أرئيل 277تدين بشدة السماح ببناء  حماس .17
أعربــت حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" عــن إدانتهــا بشــدة لقــرار وزيــر الحــرب الصــهيوني بالســماح : غــزة

القــرار جريمــة صــهيونية جديــدة تــأتي فــي ســياق  وحــدة اســتيطانية فــي مســتوطنة أرئيــل، معتبــرة هـذا 277ببنـاء 
وحــــدة  4300حملـــة االســــتيطان الشرســـة التــــي كــــان آخرهـــا مصــــادقة وزيـــر الداخليــــة الصــــهيوني علـــى بنــــاء 

  استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
) ســــلطات االحــــتالل مــــن االســــتمرار فــــي 8-15وحــــذرت الحركــــة فــــي تصــــريح صــــحفي لهــــا اليــــوم اإلثنــــين (

  ستيطانية محملة إياها التداعيات الكاملة لتلك القرارات.مشاريعها اال
: "إّن التغـــّول االســـتيطاني الـــذي تمتـــد أطرافـــه فـــي أنحـــاء الضـــفة الغربيـــة ليؤّكـــد الحركـــة فـــي تصـــريحها توقالـــ

مجّدًدا علـى فشـل خيـار التسـوية والّسـالم المزعـوم مـع االحـتالل، ويبـرز أهميـة إعـادة النظـر فـي االسـتراتيجية 
للشعب الفلسطيني على قاعدة التمسك بخيار المقاومة القادر على وقف تمّدد المشاريع االسـتيطانية،  الوطنية

ونطالـــب الـــدول العربيـــة والمجتمـــع الـــدولي الضـــغط علـــى االحـــتالل، لوقـــف جرائمـــه ضـــد الشـــعب الفلســـطيني 
 وأرضه". 
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  15/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  كبيرة على إتمام المصالحة يوسف: األسرى يعلقون آماالً  حسن .18
أكد النائب المحرر الشـيخ حسـن يوسـف أن األسـرى فـي سـجون االحـتالل يعلقـون آمـاًال كبيـرة علـى : فلسطين

إتمــام المصــالحة الفلســطينية بــين حركتــي حمــاس وفــتح، مشــيرا إلــى أن األســرى ينشــدون وحــدة الشــعب علــى 
  أرض الواقع ألن ذلك يخدم قضية الوطن واألسرى.

يوسف ان سلطات االحـتالل "اإلسـرائيلي" أجـرت حـوارا معـه داخـل السـجن فـي موضـوع الجنـدي األسـير وقال 
لـــدى المقاومـــة الفلســـطينية "جلعـــاد شـــاليط"، مبينـــا أن مـــا حـــدث كـــان عبـــارة عـــن حـــوار ولـــم يصـــل إلـــى حـــد 

  المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات في هذا الملف فقط للمقاومة الفلسطينية وحدها.
يخ يوســف أهــالي األســرى حــول صــفقة التبــادل، مبينــا أن االحــتالل يحــاول أن يثيــر الشــائعات فــي وطمــأن الشــ

اإلعالم مـن أجـل إضـعاف الصـفقة، لكنـه أكـد علـى أن المقاومـة الفلسـطينية مصـممة علـى طلباتهـا ومتمسـكة 
  بمعاييرها، داعيا إياهم إلى الصبر والى الحوار.

  16/8/2011الراية، الدوحة، 
  

  في لبنان تدابير احترازية في مخيمات الشماللفلسطينية: ا الفصائل .19
مـن ســجن » فـتح اإلسـالم«أعلنـت الفصـائل الفلسـطينية فـي الشـمال انهــا اتخـذت، بعـد فـرار عـدد مــن موقـوفي 

روميــة، سلســلة مــن اإلجــراءات والتــدابير االحترازيــة الهادفــة الــى إحبــاط أي محــاوالت تســلل الــى المخيمــات. 
القوة االمنية المشتركة سيرت الدوريات في مخيم البـداوي، وأغلقـت المـداخل «س، الى ان وأشارت في بيان أم

الفرعية وعززت الرقابة على المداخل الرئيسية ورفعت من مسـتوى اليقظـة للحفـاظ علـى أمـن المخـيم واسـتقراره 
  ».تكريسًا ألمن الجوار اللبناني وعموم لبنان
حرصـها الـدائم علـى أحسـن العالقـات مـع لبنـان الرسـمي «فـي الشـمال وأكدت قيادة الفصائل واللجـان الشـعبية 

والحزبــي والشــعبي لمــا فيــه مصــلحة الشــعبين الشــقيقين، بمــا فــي ذلــك التنســيق مــع الجهــات األمنيــة المختصــة 
للقــبض علــى الفــارين وٕابقــاء المخيمــات خــارج اإلســتهداف والتهديــد وبعيــدًا مــن التجاذبــات المحليــة والخارجيــة 

  ».نا ثمنًا غاليًا بسببها في مخيم نهر الباردالتي دفع
  16/8/2011الحياة، لندن، 

  
  
  

  مزاعم األونروا حول قصف مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقيةتنفي  الفصائل .20
نفـــــت الفصـــــائل الفلســـــطينية تصـــــريحات النـــــاطق بلســـــان وكالـــــة األمـــــم المتحـــــدة إلغاثـــــة وتشـــــغيل الالجئـــــين 

حــول قصــف مخــيم الرمــل لالجئــين الفلســطينيين فــي مدينــة الالذقيــة، معتبــرًة أن ذلــك » وااألونــر «الفلســطينيين 
  يأتي في إطار المحاوالت التي تسعى لإلساءة للموقفين السوري والفلسطيني.

ودعت فصائل تحالف القوى الفلسطينية والهيئات والمؤسسـات الوطنيـة الفلسـطينية فـي تصـريح صـحفي تلقـت 
دة األنــروا وكــل الجهــات المختصــة بعــدم زج الفلســطينيين فــي األحــداث المؤســفة فــي قيــا«الــوطن نســخة منــه 
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ســورية وعــدم توظيــف أو اســتثمار الموقــف الفلســطيني لمصــلحة جهــات معاديــة تســعى لتشــويه موقــف ســورية 
  ».وقوى المقاومة الفلسطينية والعربية

األمــن واالســتقرار فــي ســورية، وأكــد التصــريح علــى حــرص الشــعب الفلســطيني بكــل هيئاتــه ومؤسســاته علــى 
  وتمنيهم لسورية شعبًا وقيادة الخروج من هذه المحنة بأسرع وقت ممكن.

 16/8/2011الوطن، سوريا، 
 

  ايران تسعى إلى كبت الديموقراطية في الشرق األوسط :نتنياهو .21
ريين األميركيين اليـوم قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لوفد رفيع من النواب الجمهو  :ووكاالت

  اإلثنين إن إيران تسعى إلى نسف الجهود المبذولة إلحالل الديموقراطية في الشرق األوسط، كما أفاد مكتبه.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "نتانياهو اخبر ضيوفه السبعة والعشـرين الـذين يترأسـهم كـيفن مكـارثي" 

س الشــيوخ األميركــي إن "إيــران هــي أكبــر خطــر نواجهــه اليــوم". الرجــل الثالــث فــي الحــزب الجمهــوري فــي مجلــ
وأضــاف نتانيــاهو أن إيــران "تــدعم المتطــرفين وتقــود المنطقــة إلــى عــدم االســتقرار"، مشــيرا الــى ان "هــدفها هــو 

  هدم اي فرصة للحكم الديموقراطي والسالم والحرية في الشرق االوسط".
 16/8/2011، 48موقع عرب

  
  نظمة تحظر إقامة عالقات تجارية مع شركات أجنبية تتعامل مع إيرانأيناقش " الكنيست" .22

ناقشــت لجنــة "الخارجيــة واألمــن" التابعــة للبرلمــان اإلســرائيلي "الكنيســت"، الليلــة الماضــية : الناصــرة (فلســطين)
نبيـة االثنين)، إقرار أنظمة جديـدة تحظـر علـى المؤسسـات الماليـة اإلسـرائيلية التعامـل مـع شـركات أج (االحد/

  تقيم بدورها عالقات تجارية مع إيران.
وأوضـحت اإلذاعـة العبريـة، أنـه بموجـب األنظمـة المــذكورة سـيتم منـع الشـركات اإلسـرائيلية إقامـة أي عالقــات 
  تجارية مع أخرى أجنبية، إال في حال مصادقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك شخصيًا.

أليـام القليلـة القادمـة، نشـر "قائمـة سـوداء" تضـّم أسـماء كافّـة الشـركات األجنبيـة التـي وأفادت أنه سـيتم خـالل ا
  تربطها عالقات بطهران، عبر الموقع اإللكتروني لوزارة المالية اإلسرائيلية. 

مــن جانبــه، انتقــد عضــو لجنــة "الخارجيــة واألمــن" إرييــه الــداد مــن كتلــة "االتحــاد الــوطني"، هــذه األنظمــة قــائًال 
  ا وضعت كما يبدو "بشكل متسرع". إنه

  15/8/2011، قدس برس
  
  

  بناء مصنع كبير للطائرات الحربية في بكينبتحاول إقناع قائد الجيش الصيني  "إسرائيل" .23
حاول وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود بـاراك، وقـادة الجـيش إقنـاع الجنـرال تشـن بينـغ : نظير مجلي - تل أبيب

جــيش التحريــر الشــعبي الصــيني، الــذي يقــوم بزيــارة رســمية لتــل أبيــب، بــأن تتــولى ده، رئــيس األركــان العامــة ل
  شركة الصناعات الجوية التابعة للجيش اإلسرائيلي مشروع بناء مصنع كبير للطائرات الحربية في الصين.
دفاع وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس، إن زيارة قائد الجيش الصيني هذه تأتي ردا على زيارة وزيـر الـ

  .اإلسرائيلي، إيهود باراك، في شهر يونيو (حزيران) الماضي
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». يعمــل البلــدان معــا للتصــدي لجميــع أنــواع التهديــدات والتحــديات المشــتركة«أعــرب بــاراك عــن أملــه فــي أن و 
  ؟؟.»اإلرهاب اإلسالمي«وعندما سئل عن أي تهديدات وتحديات مشتركة بين الصين وٕاسرائيل، أجاب: 

  16/8/2011لندن، الشرق األوسط، 
  

  يتولى قيادة كتيبة في الجيش االسرائيلي  "بدوي"أول ضابط : اإلسرائيلية اإلذاعة .24
أصبح اللفتناننت كولونيل وحيد الُهزيل أول ضابط بدوي يتولى قيادة كتيبة في صفوف جيش : القدس المحتلة

    االحتالل االسرائيلي.
لغ التاســـعة والثالثـــين مـــن العمـــر قائـــدًا لكتيبـــة االســـتطالع وحســـب اإلذاعـــة اإلســـرائيلية تـــم تعيـــين الهزيـــل البـــا

  الصحراوي المنتشرة على امتداد حدود جنوب قطاع غزة.
وقال الهزيل فـي تصـريحات لصـحيفة "معـاريف" إن تعيينـه فـي هـذا المنصـب تحقيـق لحلـم طالمـا راوده مؤكـدًا 

ابط االحتياط عامر أبو معمـر بتعيـين رغبته في االرتقاء دومًا. ورحب رئيس مجلس شقيب السالم المحلي ض
الهزيل مشيدًا بمعاملـة الجـيش للجنـود البـدو علـى قاعـدة تكـافؤ الفـرص بمـا يخـالف اإلهمـال الـذي يتعـرض لـه 

  .حسب قوله الوسط البدوي في النقب من جانب الدوائر الحكومية..
  16/8/2011، وكالة قدس نت

  
  فلسطينيينستعمال العنف ضد الأيد إضابط إسرائيلي  ترقية .25

قـــرر قائـــد أركـــان جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي، بينـــي جـــاتس، ترقيـــة ضـــابط وتعيينـــه قائـــدا لســـالح  :تـــل أبيـــب
  المظالت والمشاة على الرغم من توبيخه لتأييده استعمال العنف وضرب الفلسطينيين.

قــدم شــهادة  وكــان الضــابط ايتــاي فيــروب أعــرب عــن تأييــده مــن اســتعمال العنــف ضــد الفلســطينيين. وكــان قــد
لصالح ضابط آخر ضرب فلسطيني بشدة دون سبب يذكر. وقال الضابط فيروب، في شهادته في المحكمة، 

  إن العنف مطلوب مع الفلسطينيين وجزء من عملية االعتقال.
ودفعـت شـهادة الضــابط النائـب العســكري العـام بـالتحقيق مــع الضـابط، وقــام قائـد المنطقـة الوســطى فـي جــيش 

سرائيلي بتوبيخه، ووقف ترقيته من قبل رئيس األركان السابق جابي اشـكنازي، لكـن قائـد األركـان االحتالل اإل
  الجديد ألغى قرار من سبقه وأمر بترقية الضابط.

  14/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  
  

  بسبب القصف  بالالذقية : فرار أكثر من خمسة آالف الجئ فلسطيني من مخيم الرملاألونروا .26
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)، أن أكثر من خمسة آالف الجئ : وكاالت

فلسطيني فروا من مخيم الرمل في مدينة الالذقية الساحلية (غرب) بسبب القصف السوري للمدينة، مطالبة 
  دمشق بالسماح لها بدخوله. 

نيس لوكالة "فرانس برس" إن "آالف الالجئين فروا من المخيم، هناك وقال الناطق باسم األونروا كريس غو 
عشرة آالف الجئ هناك وهرب أكثر من نصفهم (...) ما بين خمسة آالف وعشرة آالف شخص فروا، 

  يجب أن ندخل إلى هناك ونعرف ما الذي يحصل". 
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فعية حاصرت المنطقة وأشار غونيس إلى أن التقارير الواردة من مخيم الرمل تتحدث عن "نيران مد
  باإلضافة إلى نيران قطع بحرية". 

وقال غونيس إن "اإلشارات التي نتلقاها غير مشجعة، هناك سفن حربية تطلق النيران على مخيمات 
  الالجئين وهناك قصف من البر على المخيمات أيضا". 

دتهم، نحن ال نعرف أين هؤالء وأضاف "قالت القوى األمنية السورية للبعض بالمغادرة بينما ذهب آخرون بإرا
  اآلن ومن منهم مريض أو مصاب أو ميت". 

  15/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   بالالذقية ألي قصف مخيم الرمل يتعرضلم : حركة فلسطين حرة رئيس .27
اعتبر رئيس حركة فلسطين حرة ياسر قشلق أن الحرب التي تشن على سورية ودخلت على خطها األونروا 

، مؤكدًا أنه »دليل يأس وٕافالس اآلخرين«منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إنما تمثل  وأمين سر
لم يتم أي هجوم على مخيم الرمل وأن الجيش السوري قام بنقل الفلسطينيين إلى المدينة الرياضية وأمن «

  ».لهم اإلفطار وذلك للتداخل السكاني مع أشقائهم السوريين
نستنكر هذه الهجمة واتصلنا مع كثير من سكان المخيم ونفوا ما »: «الوطن«لـ وأضاف قشلق في تصريح

  تناقلته وسائل اإلعالم.
  16/8/2011، الوطن، سوريا

  
  توقع إصابات  غزةقطاع  إسرائيلية على غارات سلسلة .28

أصيب عدد من المواطنين بينهم ثالثة بجراح حرجة وطفل في قصف شنته طائرات االحتالل : غزة
  ئيلي فجر الثالثاء على أهداف مختلفة في قطاع غزة. اإلسرا

وقال مراسل (صفا) إن طائرات االحتالل قصفت هدفا بحي الزيتون شرق المدينة، مما أسفر عن إصابة 
  ثالثة مواطنين بجراح خطيرة وفق المصادر الطبية.

الجناح العسكري لحركة - ام وبعد وقت قليل كررت الطائرات اإلسرائيلية هجمتها مستهدفة موقعا لكتائب القس
  في منطقة حي التفاح شرق غزة. - حماس

كما قصفت طائرات حربية ومروحية موقعا لكتائب القسام في المنطقة الشرقية بخان يونس بأربع صواريخ 
  على األقل، وسمع تحليق الطائرات المروحية بشكل منخفض جدا أثناء القصف.

ة غارتين على األقل استهدفتا موقعا للقسام بمنطقة الحشاشين، ثم وفي مدينة رفح شنت الطائرات اإلسرائيلي
أتبعتهما بغارة ثالثة استهدفت نفقا بحي قشطة على الحدود مع مصر، مما أدى إلى إصابة عامل وطفل 

  (خمس سنوات) بجراح طفيفة.
ة من استهدفت زوارق االحتالل قوارب الصيادين في بحر خان يونس، مطلقة باتجاهها زخات كثيفو 

  الرصاص الثقيل.
ويأتي القصف اإلسرائيلي بعد سقوط صاروخ فلسطيني في مدينة بئر السبع المحتلة دون وقوع إصابات أو 

  أضرار. 
  15/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) 
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  الفلسطينية في لبنان  مذكرة تفاهم لتطوير عمل اللجان الشعبية في المخيمات .29
ولجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية في لبنان مذكرة تفاهم تهدف » ية للدعم التقنياللجنة الفلسطين«وقعت 

إلى تفعيل عمل اللجان الشعبية في إدارة المخيمات، وتحسين أداء هذه اللجان في المهمات الموكلة إليها. 
الختصاصات العلمية وتنص مذكرة التفاهم على السعي لرفع مستوى أداء اللجان الشعبية وتأمين الكفاءات وا

بترتيب أمور الدعم التقني والمهني والعلمي. » اللجنة الفلسطينية للدعم التقني«والمهنية والفنية لها. وستقوم 
اللجنة «وقد وقع مذكرة التفاهم عن لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية أمين السر منعم عوض، وعن 

  ي ما يلي أبرز بنود المذكرة:ادوار كتورة. وف» الفلسطينية للدعم التقني
فكرة المشروع: تفعيل اللجان الشعبية إلدارة المخيمات الفلسطينية في لبنان. الهدف: إن هدف هذا المشروع 
هو المساعدة في تطوير خطوات ملموسة لتحسين أداء اللجان الشعبية في المخيمات، ما يؤدي إلى تحسين 

  لسطينية.المستوى المعيشي لألفراد والمجتمعات الف
المبدأ: هناك توافق لدى الجهات المختصة، لبنانيين وفلسطينيين، على أن اإلدارة الرشيدة هي التي تحافظ 
على المجتمع الفلسطيني. وهذا ما تعترف به الحكومة اللبنانية وخاصة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في 

الذي ُعقد في الجامعة األميركية » م الفلسطينيالحك«أثناء رئاسة السفير خليل مكاوي حين أكد في مؤتمر 
أن إدارة المخيمات الفلسطينية هي من مهمة اللجان : «2009تشرين األول  31و 30في بيروت في 
  ».الشعبية بامتياز

إن طريقة إدارة فعالة، وقابلة للمساءلة ومستجيبة في داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان هي عنصر 
األفراد والمجتمعات الفلسطينية فضال عن احترام حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف  أساسي لضمان سالمة

وهي عامل أساسي في العالقات المجتمعية بين الفلسطينيين واللبنانيين، باالضافة إلى أمن واستقرار 
  المخيمات وجوارها.

  15/8/2011، السفير، بيروت
  

  الفلسطينيين ئين اوضاع الالجلقاء في الكورة لبحث : لبنان .30
محور اللقاء الذي جمع وفدا » قضايا الالجئين الفلسطينيين االنسانية واالجتماعية واالقتصادية«شكلت 

فلسطينيا والمنسق العام للجنة حقوق االنسان في تيار المردة والوزير السابق للجنة حقوق االنسان في 
طيني المدير التنفيذي في لبنان للجمعية حكومة الظل أديب اسعد في منزله في بطرام. وضم الوفد الفلس

الفلسطينية لحقوق االنسان عبد العزيز محمد طارقجي، والمدير العام لشبكة الترتيب العربي االخبارية 
الدكتور رمزي كامل عوض، والمدير العام للدار الفلسطينية للتراث محمد موسى، وهدف إلى تفعيل التعاون 

كتساب الحد االدنى من الحقوق االنسانية. وأعرب طارقجي عن رفضه لمساعدة الشعب الفلسطيني على ا
لالشكاالت االمنية التي تحدث في مخيم عين الحلوة والتي يسقط بنتيجتها ضحايا ابرياء، مؤكدا ان هناك 
جماعات غريبة ال تعبر عن الشعب الفلسطيني الطيب والمسالم الذي يسعى للعيش بكرامته وليس بحمل 

ال احداث امنية تعمل على تشويه صورته تجاه الرأي العام. واعتبر اسعد اللقاء خطوة تأسيسية السالح وافتع
من قبل تيار المردة لالطالع على اوضـــاع الالجـئين الفلسطينيين المأساوية والنظر في كيفية تأمين بنود 

  الشرعة الدولية لحقوق االنسان لهم.
  قبل في مخيم عين الحلوة لالطالع على االوضاع عن كثب.وتوافق الجميع على لقاء قريب الشهر الم

  15/8/2011، السفير، بيروت
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  القاصرين طلق حملة واسعة النطاق إلثارة قضية اعتقال االحتالل لألطفالت "مانديال مؤسسة" .31

 أكدت مؤسسة مانديال أن المحاكم الصهيونية هي الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال األطفال: رام اهللا
  الذي يجيز اعتقال األطفال. 53واألمر العسكري  132ومحاكمتهم استناًدا لألمر العسكري رقم 

وأكدت أن استمرار االعتقاالت في صفوف األطفال سيما ضد طالب المدارس االبتدائية، يوصف 
  بالـ"جريمة" التي ترتكب بحق األطفال.

ممنهجة الهدف منها "إرهاب" الطلبة وذويهم، وأضافت أن "اعتقال واستهداف أطفال المدارس أصبح سياسة 
كما أن استمرار اعتداء المستوطنين على طالب المدارس أصبح يؤثر على مستواهم التعليمي واألكاديمي، 

  وجزٌء منهم أصبح يعاني من أمراض نفسية بسبب االعتداءات المتواصلة".
النطاق إلثارة قضية اعتقال سلطات وأشارت مانديال في تصريح صحفي اليوم أنها أطلقت حملة واسعة 

  االحتالل الصهيوني لألطفال القاصرين.
أسير؛  7000وأفادت المحامية بثينة دقماق رئيس المؤسسة: أن عدد المعتقلين دون سن الثامنة عشرة بلغ 

، مبينة أن هذه  225حيث يتم اعتقال األطفال وتقديمهم لمحاكم عسكرية بموجب األمر العسكري رقم 
  كم تعمل وفق مجموعة من األوامر العسكرية وال تعمل بموجب قوانين.المحا

وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني وفي تحدٍّ واضح للقانون الدولي اإلنساني والمواثيق الدولية التي تحرم 
 14-12والذي سمح باعتقال أطفال فلسطين من سن  132اعتقال األطفال، أصدرت األمر العسكري رقم 

  .1998أدى إلى ازدياد عدد المعتقلين األطفال منذ العام  عاًما، مما
وكشفت دقماق النقاب أن األطفال األسرى في السجون الصهيونية يتعرضون للضرب، الحرمان من الطعام 
ومن النوم، الشبح، الرش بالماء، الشتائم، التهديد اللفظي، العزل في زنازين أثناء التحقيق معهم من قبل 

  واالستخبارات العسكرية والشرطة الصهيونية. جهاز المخابرات
طفال تحت السن القانوني موزعين على أكثر  260وأفادت دقماق أن سلطات االحتالل تحتجز حاليًّا حوالي 

من منشأة اعتقالية منها النقب الصحراوي و مجّدو المركزي وعوفر ورمونيم الدامون وعدد من مراكز 
  التوقيف والتحقيق.

  15/8/2011، طيني لإلعالمالمركز الفلس
  
  

  يمنعون أهالي األسرى من زيارة أبنائهم إسرائيليون .32
منع أكثر من عشرين إسرائيلًيا حافلة تقل عائالت األسرى الفلسطينيين من مواصلة السير إلى سجن 

  "ريمون" بالنقب المحتل لزيارة أبنائهم في السجن. 
على نفسها "نشطاء من أجل شاليط" بإطالق سراح وطالب اإلسرائيليون الذين ينتمون لمجموعة تطلق 

  الجندي األسير لدى المقاومة في قطاع غزة جلعاد شاليط. 
وعلق المحتجون على الزيارة شعارات على حافلة أهالي األسرى، وكتب على إحداها "زيارة األسرى لن تتم 

لم تتدخل، بل على العكس منعت دون السماح بزيارة شاليط". وأكد أهالي األسرى أن الشرطة اإلسرائيلية 
  عائالت األسرى من النزول من الحافلة. 
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دان نادي األسير، هجوم العشرات من اإلسرائيليين على الحافلة، ومنع األهالي من الزيارة. وقال في بيان و 
صحفي: "هناك المئات من أهالي األسرى ممنوعون من الزيارة، منهم أسرى غزة، فجميعهم محرومون من 

ة ذويهم منذ أكثر من أربع سنوات، وبالتالي فإن أسرى غزة ال يحصلون على احتياجاتهم الخاصة زيار 
  كالمالبس أو حتى االتصال بذويهم". 

  15/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  زوجة أسير ورضيعها في سجن عوفر  اعتقال .33
زوجة األسير طارق أنور ادعيس اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المواطنة سهى أبو منشار : رام اهللا

وطفلها الرضيع "أنور" البالغ من العمر سنه ونصف وهم من مدينة الخليل، وذلك أثناء توجهها لزيارته في 
  سجن عوفر، بحجة أنها حاولت تهريب هاتف نقال.

ولت وقال نادي األسير الفلسطيني إن االحتالل نقل زوجة األسير وطفله إلى سجن هشارون في الشمال وحا
  سلطات االحتالل فصل الطفل عن والدته.

  15/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
  

  انتهاكًا للقانون الدولييعّد  وحدة سكنية 277بناء " إسرائيل"قرار : المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .34
وحدة سكنية في  277بناء ب القدس ـ ا ف ب: أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان القرار اإلسرائيلي

  مستوطنة ارييل واعتبره 'انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتقّوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره'.
وقال إن االستيطان 'يشكل جريمة حرب حسب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية'، معتبرًا أن أنشطة 

  ادة القانون.االحتالل االستيطانية تمثل استخفافًا فاضحًا بسي
وأضاف أن 'هذا االستخفاف بسيادة القانون، وما ينتج عنه من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين األساسية، هو 

  ثمرة الحصانة المتفشية التي يوفرها المجتمع الدولي إلسرائيل'.
األرض وطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار االحتالل على وقف كافة أنشطتها االستيطانية في 

  المحتلة، خاصة القدس الشرقية، التي أكد أنها 'مدينة محتلة'.
  16/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  

  وجبة اإلفطار تقدم ألسرى "عصيون" في العاشرة ليالً  .35
أفاد األسير محمود صالح زعول من سكان قرية حوسان في محافظة بيت لحم والمعتقل منذ األول من شهر 

سجن "عصيون" تقدم وجبة اإلفطار لألسرى عند الساعة العاشرة ليال، وال تحتوي  آب الجاري، بأن إدارة
  سوى على علبة لبن وحبة بندورة وخيارة ورغيف خبز. 

طفال  25وأوضح األسير زعول لمحامي وزارة األسرى في حكومة رام اهللا، أنه يتواجد في سجن "عصيون" 
عاما، وأن جميعهم تعرضوا للضرب والتنكيل  18 من محافظة الخليل وبيت لحم ممن تقل أعمارهم عن

  خالل اعتقالهم. 
وكانت وزارة األسرى قد حذرت من خطورة ما يجري في سجن "عصيون" حيث يتم إجبار جميع القاصرين 

  الذين اعتقلوا على التوقيع على إفادات باللغة العبرية ال يعرفون مضمونها ويحاكمون على أساسها. 
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  15/8/2011، ينموقع فلسطين أون ال
  

  بالقرب من األقصى "إسرائيل"مهرجان لدعم  .36
أغسطس الجاري مهرجان تضامن ودعم لدولة االحتالل وبالقرب -ينظم في الرابع والعشرين من شهر آب 

  من المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة. 
ن)، المذيع األمريكي وسيحضر االحتفال الذي سيقام في منطقة باب المغاربة وما يسمى (حديقة دافيدس

الشهير جلن باك ومئات من رجال السياسة األمريكية وأعضاء من الكونغرس واللوبي الصهيوني األمريكي 
ولفيف من الساسة والممثلين األمريكيين، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء كنيست وأعضاء 

  من الحكومة اإلسرائيلية. 
ا المهرجان التضامني سيكون الرد على نية السلطة الفلسطينية التوجه ويقول المنظمون لالحتفال: "إن هذ

لهيئة األمم المتحدة في أيلول القادم لمطالبتها باالعتراف بدولة فلسطينية, ولذلك اختير مكان الحفل بالقدس 
  القديمة وبالقرب من موقع مالصق ألسوار المسجد األقصى وباب المغاربة المفضي".

  15/8/2011، الينموقع فلسطين أون 
  

  في رام اهللا وحيفا مع الشعب السوري مسيرات تضامنية ":المستقبل" .37
نظمت تظاهرتان فلسطينيتان في كل من رام اهللا في الضفة الغربية وحيفا داخل : حسن مواسي -القدس 

قه، فقد ، تضامنا مع الشعب السوري ضد المجازر التي يرتكبها النظام بح1948األراضي المحتلة منذ العام 
شارك مئات الفلسطينيين مساء االحد في مسيرة تضامنية مع الشعب السوري وضد ما يتعرض له من 
عمليات قتل كما رفعوا خاللها االعالم السورية والفلسطينية ورددوا الشعارات المناهضة لنظام الحكم بقيادة 

  بشار االسد.
  16/8/2011، المستقبل، بيروت

  
  
  
  

  فلسطينيًا منذ مطلع رمضان 123يعتقل  اإلسرائيلي االحتالل :فاع عن األسرىالمركز الفلسطيني للد .38
أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى، في بيان له، أن سلطات االحتالل : يوسف الشايب –رام اهللا 
 أسيرا بعد انتهاء مدة 178مواطًنا فلسطينًيا منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأفرجت عن  123اعتقلت 

  .قال المركز، إن معظم االعتقاالت كانت في صفوف أسرى محررين محكوميتهم.
  16/8/2011، الغد، عّمان

  
  "حماية المستهلك" تحّمل وزيرين بحكومة فياض المسئولية عن أزمة التمور .39

حمل رئيس جمعية حماية المستهلك  في الضفة عزمي الشيوخي مسؤولية نقص التمور وارتفاع : الخليل
في األسواق الفلسطينية لـ"وزير" الزراعة بـ"حكومة" فياض (غير الدستورية) يوسف ادعيق و"وزير" أسعارها 

  االقتصاد حسن أبو لبدة.
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) إن كثيًرا من موائد اإلفطار 8-15وقال الشيوخي خالل جولة له في أسواق الخليل اليوم اإلثنين ( 
ي تم تسويقها رغم ندرتها في هذا العام كانت تموًرا الرمضانية في هذا العام  خلت من التمور، وأن التمور الت

  متدنية الجودة وبعضها رديء لدرجة أنه يصل إلى حد عدم الصالحية لالستخدام اآلدمي.
دونم فقط مزروعة بمحصول التمور الفلسطيني، وأن إنتاجنا السنوي  5000وأوضح أن ما مساحته حوالي  

ع، وأن التمور ذات الجودة العالية والجيدة بعد فرز المحصول ال طنًّا فقط، من جميع األنوا 750يبلغ نحو 
  طنًّا. 350تتجاوز 

طن من التمور سنويًّا إلى تركيا جاءت على حساب المواطن الفلسطيني  1000وأكد أن اتفاقية تصدير  
وال المستهلك لهذه السلعة الضرورية، موضًحا أن "التصدير يكون للفائض عن حاجة السوق الفلسطيني، 

  يكون على حساب أسواقنا وعلى حساب المستهلك الفلسطيني واحتياجاته".
وأضاف أن إنتاجنا الوطني الفلسطيني من التمور أصال ال يكفي أسواقنا الفلسطينية وأن محافظة نابلس  

طنًّا سنويًّا بدون باقي المناطق  750وحدها أو محافظة الخليل لوحدها تحتاج كل منهما إلى حوالي 
  لسطينية.الف

  15/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الصحة بغزة تحذر من نتائج كارثية على المرضى بسبب النقص الحاد في األدوية وزارة .40
غزة ـ أشرف الهور: حذر الدكتور محمد الكاشف مدير التعاون الدولي بوزارة الصحة في الحكومة المقالة 

لتي تعصف بالعمل الصحي جراء أزمة الدواء والمستهلكات التي تديرها حركة حماس من خطورة األزمة ا
  الطبية المستفحلة منذ أكثر من شهرين.

وقال المسؤول في وزارة الصحة ان هذا يعني أننا وفي كل يوم في ظل األزمة 'نقترب من كارثة حقيقية ال 
  تحمد عقباها'.

ية 'جزءا كبيرا من المسؤولية'، متهمها وحمل الكاشف وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغرب
بأنها استثنت غزة من حصتها القانونية والتي نصت عليها االتفاقات المبرمة مع البنك الدولي واالتحاد 

بالمئة للضفة الغربية، مشيرا إلى معدل ما وصل من  60بالمئة من قيمة الدواء لغزة و 40األوروبي والبالغة 
بالمئة،  40يقدر  2010بالمئة والعام  22يقدر  2009بالمئة والعام  45ريقد 2008أدوية خالل العام 

بالمئة فقط، حيث دخلت  30ومتوسط ما وصل من مستهلكات طبية خالل الثالثة أعوام الماضية بلغ 
  .2011األزمة مرحلة أشد خطورة مطلع العام 

وقود وقطع غيار المولدات بـ بدوره وصف موسى السماك مسؤول الشؤون اإلدارية بالوزارة أزمة نقص ال
'الوجه اآلخر ألزمة الدواء'، وقال ان مستشفيات ومراكز وزارة الصحة تشهد نقصا شديدا في كميات السوالر 

ساعة يوميا هي فترة انقطاع التيار  12ـ  8الموردة لسد احتياجات مولدات الكهرباء والتي تعمل من 
هزة واألقسام الحيوية بالمستشفيات ومراكز الرعاية األولية الكهربائي والذي ألحق ضررا بالعديد من األج

  فضال عن أن هذه المولدات غير مهيأة للعمل لمثل تلك الفترات الزمنية الطويلة.
  16/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  لمعالجة وٕاجراء عمليات للمرضى الفلسطينيين طبي فلسطيني يصل بيروت قادما من رام اهللا وفد .41
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طبيبا فلسطينيا من كافة االختصاصات لمعالجة وٕاجراء  31إلى بيروت قادمًا من رام اهللا،  وصل: بيروت
  العمليات الجراحية للمرضى الفلسطينيين في لبنان، بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية.

على  وقال نقيب األطباء جواد عواد إن األطباء تتطوعوا لمعالجة المرضى من أبناء شعبنا في لبنان، بناء
توجيهات الرئيس محمود عباس، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، للتخفيف من وطأة األوضاع الصحية التي 

  يعاني منها أبناء شعبنا في المخيمات.
وسيتولى الوفد الطبي عمليات جراحية، وعيادة أطفال، ومعالجة األمراض الصدرية، وأنف وأذن وحنجرة، 

  ء على مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني المنتشرة على األراضي اللبنانية.والقسطرة، وسيتم توزيع األطبا
وسيصدر الحقا عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان بيانًا تفصيليًا عن آلية عمل الوفد الطبي، 

  وأماكن عيادة المرضى، وٕاجراء العمليات الجراحية المختلفة ومن بينها عمليات القلب.
  15/8/2011، باء والمعلومات الفلسطينية (وفا)وكالة األن

  
  بية الجيدةو بيت جاال لصناعة األدوية تحصل على شهادة التصنيع األور  شركة .42

وأبرق وزير الصحة  حصلت شركة بيت جاال لصناعة األدوية على شهادة التصنيع األوربية الجيدة.: رام اهللا
ارة الشركة نضال سخيتان، والى أسرة الشركة والى د. فتحي أبو مغلي، برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس إد

اتحاد الصناعات الدوائية لحصولها كثاني شركة تصنيع دوائي فلسطينية بعد شركة دار الشفاء لألدوية 
  لشهادة التصنيع الجيد األوروبي.

بكل يسر وتتيح الشهادة من أالن للشركة تصدير األدوية التي تنتجها إلى كافة إنحاء االتحاد األوروبي 
  وحرية.

  15/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  بعد تدخل أعضاء في التيار اإلسالمي بمجريات الجلسة "مقاومة التطبيع"في  خالفات .43
طالب أعضاء في لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع مجلس النقباء التدخل في  :طارق الحميدي - عمان 

اللجنة بعد أن اشتكوا من اقتحام نائبين سابقين وعضوين بارزين في الحركة حل خالفات عصفت داخل 
  اإلسالمية الجتماع للجنة عقد األسبوع الماضي.

وكان نائبان وعضوان بارزان في الحركة اإلسالمية حضرا جلسة اللجنة التي كانت بحضور مدراء إحدى 
مها بسبب الحديث عن ممارستها نشاطات الشركات الكبرى التي نفذ ناشطون ضد التطبيع اعتصاما أما

  تطبيعية, علما بأن أحد النائبين السابقين كان شقيقه حاضرا بصفته مديرا للموارد البشرية في الشركة.
علم مسبق بذلك وأنهم ترأسوا الجلسة -األعضاء –وأكدوا أن النائبين اقتحما الجلسة دون أن يكون عندهم 

مدراء الشركة, في حين نفى رئيس لجنة مقاومة التطبيع ذلك معتبرا أنها  وأخذوا يصدرون القرارات ويحاورون
  افتراءات ال أساس لها من الصحة.

16/8/2011، الرأي، عّمان  
  

  القطاع  إلىتصل  15وقافلة تزويد المستشفى الميداني غزة  مقدمة .44
قافلـة التزويـد ومقدمـة االثنـين  أمـسوصلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شـمال القطـاع : بترا –غزة 

  .15 المستشفى الميداني العسكري األردني غزة
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مراسل وكالة األنبـاء األردنيـة (بتـرا) فـي غـزة  إلىوقال مدير المستشفى الدكتور عيسى الخشاشنة في تصريح 
انه وصلت ضمن قافلة التزويد تسع شاحنات محملـة بالعالجـات والمسـتهلكات الطبيـة والمـواد الالزمـة إلدامـة 

  العمل في المستشفى.
وأشار إلى أن وصول القافلة سيساهم فـي تعزيـز دور طـواقم المستشـفى فـي تقـديم الخـدمات الطبيـة والعالجيـة 

  لألهل في قطاع بكل كفاءة وتميز تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني.
16/8/2011، الدستور، عّمان  

  
  ة المزارعين الفلسطينيين  تطلق حملة لمساعد "لحماية الطبيعة العربية" .45

أطلقــت الجمعيــة العربيــة لحمايــة الطبيعــة أمــس االثنــين حملــة جديــدة تنفــذها فــي شــهر رمضــان : بتــرا –عمــان 
تهدف الـى جمـع التمويـل الـالزم لمسـاعدة المـزارعين الفلسـطينيين لزراعـة مائـة ألـف شـجرة فـي الضـفة الغربيـة 

  والقدس وقطاع غزة.
هندســة رزان زعيتــر فــي تصــريح صــحفي أمــس ان الحملــة الجديــدة ستتضــمن تنظــيم وقالــت رئيســة الجمعيــة الم

عدد من الزيارات الى شركات من القطاع الخاص في األردن للمساهمة في جمع التمويل لتنفيذ عملية زراعة 
اه االشجار، ولزيادة التوعيـة باهميـة مشـاركة القطـاع الخـاص فـي القضـايا الوطنيـة والمسـؤولية االجتماعيـة تجـ

  مجتمعاتهم.
16/8/2011، الدستور، عّمان  

 
  األردن: التعديالت الدستورية ال تعبر تمامًا عن مطالب الشعب إسالميو .46

اعتبــرت الحركــة االســالمية المعارضــة فــي االردن امــس ان التعــديالت الدســتورية التــي  -ب أ ف  -عمــان 
  ».ال تعبر تمامًا عن مطالب الشعب االردني«اقترحتها لجنة ملكية مكّلفة مراجعة نصوص الدستور 

ة فـي وابـرز احـزاب المعارضـ» االخـوان المسـلمين«، الـذراع السياسـية لــ »جبهة العمل االسـالمي«وقال حزب 
مع تأكيدنا على هـذه التعـديالت وأهميتهـا، إال أننـا نـرى أنهـا «االردن، في بيان نشر على موقعه االلكتروني: 

ال تعبــر تمامــًا عــن مطالــب الشــعب االردنــي وال تحقــق مضــمون النصــوص الدســتورية التــي نصــت علــى ان 
ل عـدد مـن مـواد الدسـتور حتـى وطالـب بتعـدي». نظام الحكم نيابي ملكـي وراثـي، وان االمـة مصـدر السـلطات

معبــرًا لمســتقبل واعــد نتجــاوز فيــه األزمــة التــي يعيشــها الــوطن، وحتــى نحقــق االنســجام والتوافــق بــين «تكــون 
  ».نصوص الدستور، وحتى تكون الديموقراطية واقعًا معاشاً 

برئاســــة يكلــــف الملــــك ممثــــل الغالبيــــة النيابيــــة «) مــــن الدســــتور بحيــــث 35وطالــــب الحــــزب بتعــــديل المــــادة (
ــيًال علــى أن الشــعب «، مشــيرًا الــى ان »الحكومــة هــذا التعــديل فــي حــال إقــراره يفّعــل الحيــاة الحزبيــة ويقــدم دل

  ».مصدر السلطات، ويضعنا في مصاف الدول الديموقراطية
يتـــألف مجلـــس «) مـــن الفصـــل الخـــامس بحيـــث 63) وتعـــديل المـــادة (36كمـــا طالـــب الحـــزب بإلغـــاء المـــادة (

ــًا عامــًا ســريًا ومباشــرًا مــن عــدد ال يتجــاوز نصــف عــدد مجلــس النــواب االعيــان مــن اعضــا ء منتخبــين انتخاب
مجلـس االعيـان الـذي يضـطلع بـدور تشـريعي ينبغـي ان «، مشيرًا الـى ان »موزعين بالتساوي بين المحافظات

  ».يكون منتخبًا وٕاال كان مجلسًا استشاريًا لجاللة الملك
عضــوًا ويــتم انتخــابهم كــل اربــع ســـنوات،  120نــواب الــذين يضــم ويضــم مجلــس االمــة فــي االردن مجلــس ال

  عضوًا يعينهم الملك. 60ومجلس االعيان الذي يضم 
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اإلبقــاء «، مشــيرًا الــى ان )»102) و(99الغــاء المحــاكم الخاصــة المــذكورة فــي المــادتين («وطالــب الحــزب بـــ 
باب واسعًا، خصوصًا في ظـل غيـاب على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها ال

  ».تعريف محدد لالرهاب
وكــان العاهــل األردنــي الملــك عبــداهللا الثــاني تســلم اول مــن امــس تعــديالت دســتورية مقترحــة مــن لجنــة ملكيــة 

نيســـان (ابريـــل) الماضـــي بمراجعـــة نصـــوص الدســـتور. وقـــال الملـــك ان التعـــديالت المقترحـــة  26كلفهـــا فـــي 
، مؤكدًا انها تتضمن انشاء محكمة دسـتورية »السلطات عبر آليات دستورية فاعلة تحفظ وتعزز التوازن بين«
  في البالد.» تبت في دستورية القوانين«

محاكمــــة «، و»هيئــــة مســــتقلة لالشــــراف علــــى االنتخابــــات«و » انشــــاء محكمــــة دســــتورية«وأبــــرز التعــــديالت 
الطعن في نتـائج االنتخابـات «، و»ليا مدنيةاناطة محاكمة الوزراء بمحاكم ع«، و»المدنيين امام محاكم مدنية

  ».تحديد صالحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين موقتة«، و»أمام القضاء المدني
 16/8/2011الحياة، لندن، 

  
  مئة طفـل فلسطيني ولبناني مبادرة لتعليملبنان:  .47

بادر إلـى رعايـة تعلـيم مئـة سـت«، في بيان أصدرته أمس، أنها »جلف كابيتال«أعلنت شركة االستثمار البديل 
، الثقافيـة واالجتماعيـة اللبنانيـة، غيـر الحكوميـة »جمعية إنعـاش«طفل فلسطيني ولبناني، في مدارس حضانة 

فتقــّدم الشــركة  ».وغيــر الربحيــة، التــي تعنــى بتطــوير المخيمــات الفلســطينية منــذ ســتينيات مــن القــرن الماضــي
-2011رهم مــا بــين خمســة وســبعة أعــوام، خــالل الســنة الدراســية لهــؤالء األطفــال التــي تتــراوح أعمــا«الرعايــة 
  ».، التي تبدأ في شهر أيلول المقبل2012

16/8/2011، السفير، بيروت  
 

  ينذر بعواقب خطيرة جدًا على أمن المنطقة "األقصى"العربية: أي مساس بحرمة  الجامعة .48
مساس بحرمة المسجد األقصى المبارك حذرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية من أن أي  :القاهرة

ولفتت االنتباه إلى خطورة  ومكانه ينذر بعواقب خطيرة جدًا على أمن ومستقبل منطقة الشرق األوسط برمته.
ما أفصحت عنه مواقف بعض القيادات اإلسرائيلية ومنها تصريح رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ الذي 

  لمبارك وحرقه.تضمن توقعات بهدم المسجد األقصى ا
ت الجامعة العربية في بيان لها يوم اإلثنين، صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة أكدو 

 ،أغسطسآب/   21بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية واألربعين لحريق المسجد األقصى المبارك في 
لمجتمع الدولي موقفًا متشددًا تجاه لكافة قرارات الشرعية الدولية وأن يتخذ ا "إسرائيل"ضرورة انصياع 

  ممارساتها وٕاجراءاتها في مدينة القدس المحتلة.
  15/8/2011نية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  تساند التحرك الفلسطيني والعربي الستصدار قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية مصر .49

رو، أن مصر تساند التحرك الفلسطيني والعربي أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عم :القاهرة
على سؤال حول الرفض  جاء ذلك رداً  الستصدار قرار من األمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية.
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األمريكي للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة الستصدار قرار باالعتراف بالدولة الفلسطينية وٕامكانية أن تطرح 
  ا جديدة لتحريك عملية السالم لوقف هذه الخطوة.الواليات المتحدة أفكار 

إن هذا  المصري وزيرالفي سيناء قال  وحول االتهامات اإلسرائيلية بعدم قدرة مصر على السيطرة أمنياً 
وبالنسبة إلمكانية  الملف يتم معالجته بالطرق الطبيعية والقيادة المصرية على سيطرة تامة على الموقف.

باتفاقياتها طالما  لزيادة عدد الجنود لحفظ األمن في سيناء قال إن مصر تلتزم دوماً تعديل اتفاقية السالم 
  يلتزم بها الطرف اآلخر وهي جزء من مصداقيتها...

  15/8/2011نية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

  قبلالفلسطيني في الدوحة األسبوع الم رأيلول/ سبتمبتبحث استحقاق  العربية" المتابعة" .50
أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السالم العربية على مستوى : (وام)

أغسطس الحالي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم  /آب 23وزراء الخارجية في العاصمة القطرية الدوحة في 
محمود عباس واألمين العام  رئيس الوزراء وزير خارجية قطر رئيس اللجنة، وبحضور الرئيس الفلسطيني

وقال نائب األمين العام للجامعة أحمد بن حلي، أمس، إن االجتماع  نبيل العربي. لجامعة العربية د.ل
سيناقش تطورات القضية الفلسطينية من جميع أبعادها إلى جانب بحث الترتيبات الخاصة بالذهاب بالقضية 

  ضوية الكاملة في المنظمة الدولية.الفلسطينية إلى األمم المتحدة للحصول على الع
  16/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  غزةلبمنع تهريب وسائل قتالية  2005سنة  لإلسرائيليين تعهد : مباركالقناة الثانية اإلسرائيلية .51

االثنين، أنه منذ ستة أعوام قام الرئيس لها يوم كتب محمد عطية: قالت القناة الثانية اإلسرائيلية في تقرير 
 صري السابق حسني مبارك بإجراء مقابلة "نادرة" مع مبعوث القناة الثانية آهارون برنيع بقصر الرئاسة،الم

وفي جلسة ودية تضمنت تبادل الضحكات تعهد مبارك بمنع عمليات التهريب من خالل األنفاق الحدودية 
: "سأقوم بزيارتك ال تأكل ريل شارون، قائالً أوخاطب رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينئذ  بين مصر وقطاع غزة.

، كما يقول التقرير، ففي حينها كانت إسرائيل تستعد كل الخراف"، لكن بعد ست سنوات كان الواقع مختًلفاً 
لالنسحاب من قطاع غزة ونظر مبارك مباشرة للكاميرا ووعد المواطنين اإلسرائيليين ببذل جهود مضنية 

  ."إسرائيل"تالية لداخل للحفاظ على الحدود وأال يتم تهريب وسائل ق
 "إسرائيلـ"ووصفت القناة مبارك بأنه "كان يحب إسرائيل جدا"، ففي مقابلته اجتهد في إظهار الود والمحبة ل

ونظامها، وفي مقابلة أخرى مع شيمون بيريز الرئيس اإلسرائيلي الحالي بقصر الرئاسة وافق على القيام 
ليل من الصحفيين اإلسرائيليين بالتحدث معه بمنتهى ببادرة حسن نية خاص من نوعها حينما سمح لق

، وقال آنذاك: "ال مفر من االستمرار في عملية "إسرائيل"وتعهد مبارك خالل تلك المقابلة بزيارة  الحرية.
لكن هناك ضرورة لعمل انسحابات أخرى، جميعنا نريد العيش  السالم وانسحاب إسرائيل من غزة سيأخذ وقتاً 

أن يعيش الفلسطينيون واإلسرائيليون في هذا السالم، لكن هذا البد وأن يتأسس على في سالم ونتمنى 
  قواعد".

  16/8/2011المصريون، القاهرة، 
  

  مخترقة للنظام السوداني وال تحتاج إلى عمالء "إسرائيل"إعالمي سوداني:  .52
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عن قيام وفد من الحركة نفى اإلعالمي السوداني فايز الشيخ الساليك األنباء التي شاعت  :الخرطوم ،جوبا
الشعبية قطاع الشمال برئاسة ياسر عرمان وعضوية كل من عمر عبد الرحمن آدم ومبارك أحمد ورمضان 

، وأكد أن هذه المعلومات جزء من حرب إعالمية تقودها الحكومة للفت "إسرائيل"حسن نمر، بزيارة إلى 
الشعبية تكبدها للقوات الحكومية في جنوب أنظار السودانيين عن الهزائم التي قال بأن قوات الحركة 

وأوضح الساليك في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن عالقة الحركة الشعبية في الجنوب معلنة  كردفان.
وأشار ". إسرائيلـ"وال تحتاج إلى وساطة من أحد، أما في الشمال فال توجد عالقة معلنة ألي طرف ب

 عمالء للتعامل مع أي طرف سوداني، وقال: "بالنسبة لي شخصياً  ال تحتاج إلى :إسرائيل"الساليك إلى أن 
ال أرى أي مشكلة في العالقة مع إسرائيل، لكنني أعتقد أن الحركة الشعبية قطاع الشمال ليست في حاجة 

بين عبد الواحد نور وٕاسرائيل، وال أن تكون عينا إلسرائيل في الشمال، فإسرائيل موجودة  ألن تتوسط مثالً 
لنظام نفسه وال تحتاج إلى عمالء من خارجه، بدليل الضربات التي وجهتها ألهداف محددة في داخل ا

بورتسودان ألكثر من ثالث مرات، وتصيب أهدافها بدقة عالية، فمن الذي يعطيها المعلومات؟"، على حد 
  تعبيره.

  15/8/2011قدس برس، 
  

  الرمضانية يومياً  "خليفة اإلنسانية"عائلة تستفيد من برامج  4000قطاع غزة:  .53
التي تشرف على تنفيذ البرنامج الرمضاني الذي تنفذه مؤسسة خليفة  األونروا،قال مسؤول في وكالة ): وام(

ف وجبات اإلفطار داخل الآتوزيع  انه يجري حالياً  ،بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في قطاع غزة
نها في مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين والذي يعتبر مناطق رئيسية اثنتان م أربعمدينة غزة الكبرى في 

ويقول  ألف نسمة في مساحة ال تزيد عن كيلو متر مربع. 75من  أكثرمن المخيمات الفقيرة للغاية ويضم 
ف عائلة فقيرة الآإن المشروع يستهدف في اليوم الواحد أربعة  األونروا،باحث اجتماعي من  ،باسم عاشور

  زة جرى تصنيفها من العائالت ذات الفقر المدقع وكبار السن.داخل حدود مدينة غ
  16/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  وروبا تفضل التوجه الى الجمعية العامةوأ ..ميركا ترفضبالدولة الفلسطينية: أ االعتراف .54

سـطينية الـى تقول مصادر مطلعة لـ ان دوًال اوروبية عديـدة تفضـل تفـادي ذهـاب القيـادة الفل: رام اهللا -القدس 
    مجلس األمن الدولي وان تقصر تحركها على الجمعية العمومية لالمم المتحدة.

وترى أوساط أوروبية ان بإمكان القيادة الفلسطينية أن تحقق إنجازات فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة مثـل 
    الحصول على مكانة "دولة غير عضو" في المنظمة الدولية.

األميركيـــة هـــيالري كلينتـــون رفـــض بالدهـــا للمســـعى الفلســـطيني بالتوجـــه الـــى األمـــم وجـــددت وزيـــرة الخارجيـــة 
المتحدة في أيلول وقالت في لقاء أخير مع وزير الخارجية النرويجي يوناس جار سـتورة: "الـرئيس عبـاس قـال 

ائنا في مناسبات عديدة ان المفاوضات المجدية هي نهجه المفضل. لهذا السبب فاننا نعمل جاهدين مـع شـرك
فـــي اللجنـــة الرباعيـــة مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى أرضـــية الســـتئناف المفاوضـــات. ونحـــن نفعـــل ذلـــك اســـتنادا إلـــى 
تصريحات الرئيس أوباما في ايار (مايو)، والتـي حـددت بوضـوح معـالم مسـألتين رئيسـيتين يتعـين معالجتهمـا: 

  من ناحية األرض، من ناحية أخرى األمن".
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قوة دعم حل الدولتين، والمفاوضات هي السبيل للوصول إلى هذا الحل القائم واضافت كلينتون: "لقد واصلنا ب
علـــى دولتـــين. ونحـــن نعتقـــد أن قـــرارات األمـــم المتحـــدة، بغـــض النظـــر عـــن مـــا يقولـــون، ليســـت بـــديال للعمليـــة 
الصـــعبة ولكـــن الضـــرورية لالخـــذ والعطـــاء التـــي ال يمكــــن أن تحـــدث إال فـــي عمليـــة التفـــاوض. لـــذلك فاننــــا 

  هذا النهج وندعم بقوة كل الجهود الستئناف المفاوضات".سنعارض 
وزيــر الخارجيــة النرويجــي ســتورة: "عنــدما يتعلــق األمــر بحــل الــدولتين، فانهــا يجــب أن تــأتي عــن طريــق  وقــال

واضـاف: "امـا وقـد  ويجب علينـا كمجتمـع دولـي القيـام بكـل مـا فـي وسـعنا لـدعم هـذا الطريـق"... المفاوضات.
: "ولكـن .." وقالعين علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيقدمه الفلسطينيون في أيلول (سبتمبر)قلنا ذلك، فانه يت

بغـــض النظـــر عـــن عـــدد القـــرارات التـــي تمـــرر، ســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى إجـــراء مفاوضـــات لحـــل القضـــايا 
  "...الصعبة.

    15/8/2011، القدس، القدس 
  

  متحدة.. وتدعو إلى الوحدة الفلسطينية االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم التؤيد  روسيا .55
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروسـي ميخائيـل مـارغيلوف، أمـس، إنـه مـن الضـروري أن 

  يرص الفلسطينيون صفوفهم لكي يحصلوا على اعتراف بدولتهم باألمم المتحدة.
يا للفلســطينيين فــي مســعاهم للتحــرك تأييــد روســ” نوفوســتي“وجــدد مــارغيلوف فــي تصــريح خــاص لوكالــة أنبــاء 

وأوضح أن المنظمـة الدوليـة قـد تـرفض طلـب العضـوية  باتجاه األمم المتحدة من أجل نيل االعتراف بدولتهم.
” حمــاس“الــذي ال يقدمــه وفــد فلســطيني موّحــد يرفــع علمــًا واحــدًا، مشــددًا علــى الحاجــة إلــى توافــق بــين حركتــي 

 ”.فتح”و
أن تنال فلسطين اعتـراف األمـم المتحـدة بهـا كدولـة لهـا عضـوية كاملـة إال عنـدما وأضاف أنه ال يرى إمكانية 

يعــارض  –الواليــات المتحــدة  –وأشــار إلــى أن أحــد أعضــاء مجلــس األمــن الــدولي علــى األقــل  "ترتــب بيتهــا".
 .اليوم أن تصبح فلسطين عضوا في األمم المتحدة

 15/8/2011، نوفوستي
  
  

  ي يجريان تدريب "التحدي الصارم" العام المقبلاألميركي واإلسرائيل الجيشان .56
نقلــت جيــروزاليم بوســت اســرائيلية عــن اللفتنانــت جنــرال مــارك هيــرتلينج قائــد  :دان وليــامز - القــدس (رويتــرز)

العــام المقبــل اكبــر تــدريب  الجيشــيني األمريكــي واإلســرائيلي ســيجريانالجــيش االمريكــي فــي اوروبــا قولــه ان 
صــحيفة "نحــن نتطلــع الــى زيــادة العالقــات وتوســيع لوقــال هيــرتلينج ل دي الصــارم".مشــترك يحمــل اســم "التحــ

  التدريب."
  15/8/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  مشروع قانون لحرمان الجيش اإلسرائيلي من مساعدات أميركية في "الشيوخ" يحّضر  عضو .57

ة فـي عـددها، الثالثـاء، أن العضـو ذكرت  صحيفة "هأرتس" العبريـ: وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتلة 
الديمقراطي النافذ في مجلس الشيوخ األميركي باتريك ليهي يعمل على دفع مشروع قـانون يهـدف إلـى حرمـان 
عدة وحدات خاصة في الجيش اإلسرائيلي من المسـاعدات األميركيـة إلسـرائيل بـداعي ضـلوعها فـي خروقـات 
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الصـــحيفة وحـــدة "المغـــاوير البحريـــة" ووحـــدة "المســـتعربين" ويطـــال هـــذا اإلجـــراء حســـب  لحقـــوق الفلســـطينيين.
وأضــافت الصــحيفة أن وزيــر الجــيش االســرائيلي  (دوفــدان) ووحــدة "المشــاة الخاصــة لســالح الجــو" (شــالداغ).

إيهــود بــاراك الــذي يتمتــع بعالقــة صــداقة شخصــية مــع الســيناتور ليهــي التقــاه خــالل زيارتــه األخيــرة لواشــنطن 
  اجع عن هذه الخطوة.وحاول إقناعه بالتر 

  16/8/2011، وكالة قدس نت
  

  : بنوك بريطانيا تمول تصنيع القنابل العنقوديةاالندبندنت .58
نشرت صحيفة االندبندنت على صفحتها الرئيسية موضوعا تحت عنوان " بنوك بريطانيا تمول تصنيع 

  القنابل العنقودية".
نهم اثنان تم تمويلهم من أموال دافعي الضرائب وتقول الصحيفة إن عددا كبيرا من بنوك بريطانيا ،من بي

خالل األزمة المالية ، تستثمر مئات الماليين من الجنيهات في شركات تقوم بتصنيع القنابل العنقودية على 
  الرغم من الحظر العالمي على إنتاج وبيع هذه القنابل.

اركليز وٕاتش إس بي سي وذكرت الصحيفة أن بنوك رويال بنك اوف سكوتالند ولويدز تي اس بي وب
جميعها توفر التمويل الالزم للشركات التي تصنع القنابل العنقودية التي أصبح الرأي العام الدولي يكافح من 

  أجل القضاء عليها.
وتري الصحيفة أن المثير للسخرية أن بريطانيا أصبحت شريكا نشطا في اتفاقية "الذخائر العنقودية" وهي 

  دولة وتحظر استخدام وانتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية. 108ها حتى اآلن معاهدة دولية وقعت علي
وتقول االندبندنت إنه حتى اآلن لم تبذل الحكومة البريطانية أدنى جهد لكبح جماح البنوك التي ال تزال 

  تمول الشركات المعروفة لتصنيع هذا النوع من األسلحة.
تغل ثغرة في التشريع تمكنها من دعم وتمويل شركات تصنيع وكشفت الصحيفة أن المؤسسات المالية تس

  األسلحة العنقودية طالما أن هذه المؤسسات ال تستثمر أموالها مباشرة في صنع القنابل.
ونتيجة لذلك طالبت منظمة العفو الدولية بإطالق حملة قومية تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار 

  ير مباشر في صنع األسلحة العنقودية.تشريعات ضد أي استثمار مباشر أو غ
 16/8/2011، هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)

  
  

  فرضيات إسرائيلية حول مستقبل الحدث السوري خمس .59
قسم الدراسات والترجمة: تنشط حاليًا فعاليات مراكز الدراسات السياسية واالسـتراتيجية اإلسـرائيلية لجهـة القيـام 

ى محتـــوى ومضـــمون الحـــدث الســـوري، وفـــي هـــذا الخصـــوص فقـــد نشـــر مركـــز بمحـــاوالت تســـليط الضـــوء علـــ
أورشــليم للسياســة العامــة العديــد مــن األوراق البحثيــة التــي حاولــت بلــورة رؤيــة محــددة إزاء حركــات االحتجــاج 
السياســـي الشـــرق أوســـطية، وعلـــى وجـــه الخصـــوص تلـــك المتعلقـــة بالحـــدث الســـوري: فمـــا هـــي مكانـــة الحـــدث 

السياســي واإلســتراتيجي اإلســرائيلي وعلــى وجــه الخصــوص اإلدراك الليكــودي الــذي يمثلــه  الســوري فــي اإلدراك
  هذا المركز؟

  * مقاربة البروفيسور اإلسرائيلي إيعال زيسر: تأثيرات الحدث السوري على إسرائيل.
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هــو يتــولى يعتبــر البروفيســور إيعــال زيســر مــن أبــرز الخبــراء اإلســرائيلين المعنيــين بالشــأن الســوري اللبنــاني. و 
حاليــًا منصــب عميــد كليــة الدراســات اإلنســانية بجامعــة تــل أبيــب، إضــافة إلــى توليــه منصــب الــرئيس الســابق 
لشعبة تاريخ الشرق االوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لمركـز موشـي دايـان للدراسـات الشـرق 

باســـم األب"، وكتـــاب عـــن لبنـــان بعنـــوان أوســـطية واألفريقيـــة، ومـــن أبـــرز مؤلفاتـــه كتـــاب عـــن ســـورية بعنـــوان "
"لبنان: تحـدي االسـتقالل"، إضـافة إلـى إعـداد المزيـد مـن البحـوث واألوراق العلميـة المتعلقـة بالشـؤون السـورية 

  واللبنانية.
لعبــت دراســات وبحــوث ونــدوات ومقــاالت البروفيســور إيعــال زيســر دورًا هامــًا فــي دعــم مــدخالت عمليــة صــنع 

ســـي واإلســـتراتيجي اإلســـرائيلي إزاء ســـورية ولبنـــان، إضـــافة إلـــى تعميـــق توجهـــات النزعـــة واتخـــاذ القـــرار السيا
  الليكودية في أوساط النخب السياسية والفكرية اإلسرائيلية. 

هــذا وقــد نشــر مركــز أورشــليم للسياســة العامــة اليــوم عــل موقعــه اإللكترونــي، ورقــة بحثيــة، أعــدها البروفيســور 
عنـوان (االنتفاضـة السـورية، التـأثيرات علـى إسـرائيل)، وقـد سـعى البروفيسـور  اإلسرائيلي إيعال زيسـر، حملـت

إيعال زيسـر لجهـة مقاربـة تـأثيرات الحـدث السـوري علـى إسـرائيل، مـن خـالل خمسـة فرضـيات، يمكـن اإلشـارة 
  إليها على النحو اآلتي:

حاليــًا فــي صــراع مــن الفرضــية األولــى: بــرزت فــي مختلــف أطــراف ســورية قــوى اجتماعيــة جديــدة تنخــرط •    
أجل الصعود إلى السـلطة والسـيطرة علـى المركـز، وأضـاف البروفيسـور إيعـال أن منطقـة المركـز تؤيـد وتـدعم 
النظــام، وبالمقابــل لــذلك فقــد انقلبــت األطــراف علــى المركــز وأنــه قــد حــدث بفعــل تــأثير العوامــل السوســيولوجية 

  االقتصادية. 
إلســالمية فــي منطقــة الشــرق األوســط خــالل األعــوام الماضــية أكثــر الفرضــية الثانيــة: ظلــت الحركــات ا•    

تأييــدًا لدمشــق. ولكــن مــؤخرًا، وعنــدما انــدلعت فعاليــات الحــدث االحتجــاجي السياســي الســوري، فقــد تخلــت هــذه 
الحركــات اإلســالمية عــن تأييــد دمشــق، ومــن أبــرز األمثلــة الدالــة علــى ذلــك موقــف الــزعيم الــديني اإلســالمي 

  ور يوسف القرضاوي األخير إزاء دمشق.السني الدكت
الفرضية الثالثة: ارتبطت تركيا خالل السنوات الماضية بعالقات تعاون وثيقة مع النظام في سورية، بما •    

أدى إلى جعل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بمثابة الحليف لدمشق في المنطقـة، ولكـن، وبسـبب 
ية، فقد أصبح في اآلونـة األخيـرة أكثـر إهتمامـًا بتفضـيل الوقـوف إلـى جانـب توجهات أردوغان اإلسالمية السن

  المعارضة السنية السورية وبالذات حركات اإلخوان المسلمين السورية بدًأل من الوقوف إلى جانب دمشق.
الفرضة الرابعة: إنهيار دمشـق سـوف يـؤدي إلـى صـعود نظـام إسـالمي سـني ضـعيف، بمـا سـوف يـودي •    

دال دمشــق القويــة بدمشــق الضــعيفة. وبــرغم ذلــك، فمــن المتوقــع أن تواجــه إســرائيل بعــض عمليــات إلــى اســتب
العنـــف اإلرهابيـــة المتقطعـــة فـــي منـــاطق الحـــدود، ومـــع ذلـــك، فـــأن خيـــار إنهيـــار دمشـــق الحاليـــة هـــو االفضـــل 

  إلسرائيل طالما أنه يؤدي إلى استبدال "دمشق القوية" بـ "دمشق الضعيفة".
خامســة: صــعود المعارضــة الســنية اإلســالمية الســورية إلــى دمشــق ســوف يــؤدي إلــى اســتبدال الفرضــية ال•    

دمشق الحالية بدمشق أخرى أكثر اهتمامًاُ◌ باعتماد السياسات الخارجية التي تكون من جهة معارضة إليران 
ة األوروبيــة، وحــزب اهللا اللبنــاني، وفــي نفــس الوقــت مــن الجهــة األخــرى تكــون حليفــة لواشــنطن والبلــدان الغربيــ

  وهو األفضل إلسرائيل.
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هذا وعند مناقشة هذه الفرضيات نالحظ أن البروفيسور اإلسرائيلي إيعال زيسر قـد سـعى وبشـكل مسـتمر إلـى 
إسناد هذه الفرضيات إلى بعض المعلومات والوقائع التاريخية السورية. والتي اختارهـا بشـكل إنتقـائي وفقـًا لمـا 

  عم لالستنتاجات التي حاول التوصل إليها.يقدم اإلسناد البرهاني الدا
  * الحدث السوري ـ الحدث المصري: مقاربة البروفيسور زيسر وٕاشكالية التحليل المقارن.

تطرقــت ورقــة البروفيســور اإلســرائيلي إيعــال زيســر فــي اســتنتاجاتها الختاميــة لجهــة عقــد مقارنــة بــين فعاليــات 
  ث السوري، وفي هذا الخصوص أشار إلى النقاط اآلتية:ونتائج الحدث المصري، وفعاليات ونتائج الحد

فــي مصــر كــان نظــام الــرئيس حســني مبــارك داعمــًا للمصــالح اإلســرائيلية، وبالتــالي فقــد كانــت إســرائيل •    
  وواشنطن أكثر حرصًا على دعم استمراره.

صــعود قــوة إســرائيل  فــي ســورية، النظــام الحــالي هــو الخصــم الرئيســي إلســرائيل، والعقبــة الرئيســية أمــام•    
كطــرف مهــيمن علــى الشــرق األوســط، وبالتــالي فــإن إســرائيل وواشــنطن ســوف يظلــون أكثــر حرصــًا علــى دعــم 

  عدم استمراره.
في مصر تزايدت قوة المعارضة بما أصبح من غير الممكن عمليًا إلسرائيل وواشنطن دعم بقاء الـرئيس •    

  السابق حسني مبارك.
ــــو •     ــــوب أن تســــعى إســــرائيل وواشــــنطن لجهــــة دعــــم فــــي ســــورية النظــــام ق ي والمعارضــــة ضــــعيفة، والمطل

  المعارضة الداخلية والخارجية بما يجعل منها عمليًا أقوى من النظام.
واشار البروفيسور اإلسرائيلي إيعال زيسر في هذه النقطة قائًال، بأن المعارضة اإلسالمية المصـرية الصـاعدة 

مـن جهـة تشـكل خطـرًا محـدودًا علـى إسـرائيل، ولكنهـا مـن الجهـة األخـرى،  هذه األيام في القاهرة، سوف تظل
سوف لن تستطيع إبعاد مصر عن عالقاتها وروابطها مع أمريكا والغرب وٕاسرائيل طالمـا أنـه ال يوجـد للقـاهرة 
م أي بـديل يجعلهــا تســتغني عــن المســاعدات والمعونــات األمريكيــة والغربيــة إضــافة إلــى عــدم القــدرة لجهــة القيــا

بتحمل مخاطر إنهيار اتفاقية كامب ديفيد المصـرية ـ اإلسـرائيلية. وأمـا بالنسـبة لسـورية، فقـد أشـار البورفيسـور 
إيعــال زيســر قــائًال، بأنــه فــي حالــة صــعود حركــة اإلخــوان المســلمين الســورية، فإنهــا ســوف تــدفع باتجــاه إبعــاد 

الحركـــة مـــن خـــالل عالقـــاتهم مـــع النخـــب دمشـــق عـــن إيـــران وحـــزب اهللا اللبنـــاني، إضـــافة إلـــى أن رمـــوز هـــذه 
األردنية والسعودية والنخب التركية، واألمريكية والغربية األوروبيـة، سـوف يعملـون باتجـاه بنـاء أفضـل الـروابط 
مــع أمريكــا وبلــدان أوروبــا الغربيــة، وٕاذا أضــفنا إلــى ذلــك الحقيقــة القائلــة بــأن دمشــق البديلــة ســوف تكــون هــي 

  عود جماعة األخوان المسلمين السورية هو األفضل بالنسبة إلسرائيل. دمشق الضعيفة، فإن خيار ص
هــذا وبــرغم تفضــيل البروفيســور إيعــال زيســر لخيــار اســتبدال دمشــق القويــة بدمشــق الضــعيفة، فقــد كــان الفتــًا 
للنظر اعترافه بالحقيقة اآلتية: مازالت فعاليات الحدث السوري االحتجاجية مقتصـرة حصـرًا علـى جـزء صـغير 

دود مــــن المجتمــــع اإلســــالمي الســــني، ولــــيس كلــــه. ومــــازال المجتمــــع الــــدرزي بعيــــدًا عــــن المشــــاركة فــــي محــــ
االحتجاجــات، وبالنســبة للمســيحيين الســوريين فقــد حســموا األمــر لجهــة خيــار دعــم دمشــق القويــة. أمــا األكــراد، 

ومراقبــة األمــور عــن  فــرغم خالفهــم مــع دمشــق، فــإن أغلبيــتهم أصــبحت حاليــًا، أكثــر اهتمامــًا بــالوقوف بعيــداً 
  كثب، وذلك عمًال بالمبدأ القائل: دعنا ننتظر ونرى.

  15/8/2011، الجمل بما حمل
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  العربي رأي القدس
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الفلســطينيون ليســوا افضــل حــاًال، او مرتبــة، مــن نظــرائهم العــرب، بــل ان حالــة التفــرد التــي كانــت تميــزهم فــي 
بعـــض التعـــاطف، بـــدأت تتبخـــر، فـــالكثير مـــن ابنـــاء الشـــعوب العربيـــة بـــاتوا الجئـــين، الماضـــي، وتجلـــب لهـــم 

ــًا فــي اكثــر مــن دولــة عربيــة، بــين  يعيشــون فــي ظــروف مأســاوية بســبب المواجهــات الدمويــة التــي تنــدلع حالي
قطاعــات عريضــة مــن الشــعوب التــي تطالــب بالكرامــة والعدالــة والمســاواة والحريــة وبــين انظمــة تريــد حرمانهــا 

  منها، وابقاء االوضاع على حالها.
فعنــدما تعــرض العــراق لغــزو واحــتالل امــريكيين كــان الفلســطينيون مــن ابــرز الضــحايا، ولحــق بهــم مــا لحــق 
باشـــقائهم العـــراقيين مـــن معانـــاة تحـــت االحـــتالل، ولكـــن هـــذه المعانـــاة تفاقمـــت، وبلغـــت ذروتهـــا بســـبب اقـــدام 

اعـداد كبيـرة مـنهم تحـت ذريعـة مسـاندة نظـام الـرئيس العراقـي ميليشيات طائفية علـى مهاجمـة مخيمـاتهم وقتـل 
صــدام حســـين، وانتهـــى االمــر بنســـبة كبيـــرة مــنهم الجئـــين فـــي امــاكن متفرقـــة مـــن العــالم بعضـــها فـــي ايســـلندا 

  والبعض اآلخر في البرازيل عالوة على بعض الدول العربية مثل سورية واالردن.
الكويـــت، فبعـــد اخـــراج القـــوات العراقيـــة منهـــا بعـــد حـــرب عـــام  الشـــيء نفســـه يقـــال ايضـــًا عـــن الفلســـطينيين فـــي

، مارســت ميليشــيات كويتيـــة اعمــال انتقــام شرســـة ضــد هـــؤالء، مــن اغتصــاب وقتـــل وتعــذيب واكملـــت 1991
الـف شـخص مـن هـؤالء الـى االردن تحـت  300الحكومة العائدة من المنفـى مثلـث المعانـاة هـذا بطـرد حـوالى 

ظـام العراقـي، رغـم ان مجموعـة مـن الفلسـطينيين انخرطـت فـي صـفوف المقاومـة الذريعة نفسها اي مسـاندة الن
  الكويتية ضد االحتالل العراقي.

ســـورية فتحـــت قلبهـــا وصـــدرها دائمـــًا للفلســـطينيين وعـــاملتهم علـــى الدرجـــة نفســـها مـــع اشـــقائهم الســـوريين فـــي 
والرتـــب المدنيـــة  الوظـــائف والســـكن، وجنـــدتهم فـــي الجـــيش الســـوري، وحصـــل بعضـــهم علـــى اعلـــى المناصـــب

والعســـكرية، واالهـــم مـــن ذلـــك انهـــا احتضـــنت المقاومـــة وخاضـــت حروبـــا شرســـة ضـــد اســـرائيل، وقـــدمت آالف 
  الشهداء.

بــــاالمس اعلنــــت وكالــــة االونــــروا لغــــوث وتشــــغيل الالجئــــين الفلســــطينيين ان اكثــــر مــــن خمســــة آالف الجــــئ 
القصـف الـذي اسـتهدف منـاطق عديـدة مـن  فلسطيني فروا من مخيم الرمل في مدينة الالذقية الساحلية بسـبب

  المدينة بما فيها مخيمهم.
السؤال هو حول المصير المجهول الذي يواجه هؤالء، فالى اين سيذهبون هذه المرة، ولماذا يتم الزج بهـم فـي 

  هذا الصراع المتفاقم بين السلطة والمعارضين لها، والمنتفضين ضدها في اجزاء كبيرة من سورية؟
ن نتهم السلطات السورية باستهدافهم بالقصف دون غيرهم، الن الـدبابات السـورية قصـفت معظـم ال نستطيع ا

المدن واالرياف السورية الخماد حركة االحتجاجات التي انـدلعت فيهـا وتطالـب باطاحـة النظـام، كمـا انهـا فـي 
تقــديرات الــى ســقوط مدينــة الالذقيــة نفســها القــت بحممهــا مــن البــر والبحــر علــى احيــاء مدنيــة، حيــث تشــير ال

  قتيال في االيام الثالثة الماضية. 30حوالى 
الفلسطينيون في معظمهم تمسكوا بادب الضيافة في سورية، وكان الفتـًا ان قـادة فصـائل المقاومـة الفلسـطينية 
المتواجــدين فــي دمشــق امتنعــوا طــوال االشــهر الخمســة الماضــية عــن االدالء بــاي تصــريحات اســتفزازية ســواء 

ة او للنظام، بتأييد جانب ضد آخر والتزمـوا بالحيـاد المطلـق، ولكـن يبـدو ان السـلطات السـورية تريـد للمعارض
مـــنهم مـــا هـــو اكثـــر مـــن ذلـــك وهـــو الوقـــوف فـــي خنـــدقها وهـــي تطلـــق العنـــان للحلـــول االمنيـــة الدمويـــة النهـــاء 

  االنتفاضة بالقوة.
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فــي مخــيم الرمــل بانهــا كانــت متورطــة فــي  الــدكتورة بثينــة شــعبان اتهمــت بعــض العناصــر الفلســطينية المقيمــة
بعض المظاهرات االحتجاجية التي اجتاحت المدينة قبل اربعـة اشـهر، وكـأن لسـان حالهـا يقـول ان هـؤالء هـم 

  مصدر المشاكل، وان الشعب السوري بريء من اي اعمال عنف او احتجاج.
صـير زمالئهـم فـي العـراق، اي ان نأمل ان يكون مصير الالجئين الفلسطينيين فـي سـورية افضـل حـاًال مـن م

ال ينتهـــي بهـــم االمـــر فـــي ايســـلندا او ســـيبيريا فـــي هـــذا الـــزمن العربـــي الصـــعب الـــذي انقلبـــت فيـــه الكثيـــر مـــن 
المعايير واصبحت آلة القتل الجهنمية ال تفـرق بـين الجـئ او مـواطن، مقـيم او عـابر سـبيل، فجميـع الضـحايا 

  متساوون.
  16/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  ماذا لو مات "محمد دحالن" ؟! .61

  د. فايز أبو شمالة
لن أدافع عن شخص "محمد دحالن"، فمن يخطئ بالبينة والـدليل، عليـه أن يتحمـل مسـئولية خطئـه، وال بـأس 
أن يكون العقاب من صنف العمل، ولن أرفع السيف دفاعًا عن رجال دحالن، فمـا زال الـدم يشـرُّ مـن رواتـب 

زال الحبــر الــذي وظفــوه للتشــهير بشــرفاء فلســطين موجــودًا علــى عشــرات المواقــع المــوظفين المقطوعــة، ومــا 
التابعــة لهــم حتــى يومنــا هــذا، ولكننــي ســأقول كلمــة حــق مــن أجــل فلســطين، ســأقول: إن محمــد دحــالن ظــاهرة 

  .  سياسية من إفراز الحالة التنظيمية الفلسطينية التي تقدس الفرد، وتصنع الزعيم، وتحضُّ على حياة القطيع
إن "محمد دحالن" موجود في كل موكٍب قيادي، وٕان نهجه ما غادر الساحة، ولم يبرح الفضائيات، وهو قـائم 
ــا السياســية رغــم اخــتالف األســماء، وسيواصــل الحضــور فــي حياتنــا السياســية مــن خــالل الوجــوه  وســط قيادتن

محمـد دحـالن" وبعـض شـحمه، الكثيرة، التي صفقت لمحمد دحالن، أو ارتعبت منه، وكالهما مـن لحـم رقبـة "
حتى لو تخفوا بالقناع، وٕان غيروا ألوانهم، وٕان قشروا جلودهم، سيظل ملمسهم السياسـي خشـنًا طالمـا اعتمـدوا 
المفاوضات مع (إسرائيل) طريقًا وحيدًا، وطالما كان المؤتمر السادس لحركـة فـتح ـ الـذي عقـد فـي بيـت لحـم ـ 

  لس الثوري، وتزكية أعضاء اللجنة المركزية. هو النموذج األمثل الختيار أعضاء المج
"محمـــد دحـــالن" لـــيس فــــردًا منبـــت الجـــذر، إنــــه النظـــام السياســـي الفلســـطيني برمتــــه، وٕانـــه العمـــل التنظيمــــي 
الفلسطيني الذي انهزم في األردن، والنشاط العسكري الذي رحل عن لبنان، وتفرق في تونس، وكسر بندقيتـه، 

  إلسرائيلية!. وعاد إلى الوطن تحت الراية ا
إن كل من يسعى لصب النار على سـيرة دحـالن الشخصـية، وتحميلـه المسـئولية، واالدعـاء بـأن بتـره سـيعافي 
الجســد السياســي الفلســطيني، فقــد ضــل ضــالًال مبينــًا، فــالجميع شــركاء دحــالن، والغالبيــة خّالنــه، ومعظمهــم 

م قطـع ياقـة القمـيص فـي تنظيـف الثـوب الـذي خريج األكاديمية نفسها التي تخرج منها دحالن، ولهذا لـن يسـه
  لوثته بالدنس كل تلك السنوات من تواصل المفاوضات مع (إسرائيل). 

فانتبهوا يا أولي األلباب للخبر الذي نشرته بعض المواقع، ويقول: مشاورات جرت خـالل األيـام الماضـية بـين 
يعي، وتوقــع الــبعض أن ينعقــد المجلــس غــزة ورام اهللا تهــدف إلــى إســقاط عضــوية "دحــالن" مــن المجلــس التشــر 

التشريعي بغزة والضفة فور تقديم السلطة الفلسطينية الئحة اتهام ضد "دحـالن" وبـدء النائـب العـام الفلسـطيني 
  عملية التحقيق معه. 

لــو صــح هــذا الخبــر، فــإن داللتــه تعنــي تبرئــة الــنهج واتهــام الفــرد! والســيما أن خبــرًا آخــر يقــول: إن دحــالن 
  لى قضايا سياسية ومالية وأمنية وأخرى تتعلق بمحاولة االنقالب على السلطة في رام اهللا. سيحاسب ع
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فــانتبهوا يــا أولــي األلبــاب إلــى أن الــتهم السياســية والماليــة واألمنيــة يلتقــي عليهــا جميــع المســئولين الفلســطينيين 
ا الـبعض هـي: محاولـة االنقـالب بشكل مباشر أو غير مباشر، بينمـا التهمـة الوحيـدة التـي يمكـن أن يتبـرأ منهـ

  على السلطة في رام اهللا. 
وانتبهوا يا أولي األلباب إلى أن المصريين حين أطاحوا بشخص حسني مبارك، أدركوا أنه ظـل مسـيطرًا علـى 
مناحي حياتهم من خالل النظام، لذلك احتشد العرب المصريون ثانية في ميدان التحرير كي يسقطوا النظـام؛ 

  حسني مبارك فرعونًا!. الذي جعل من 
  فهل محاكمة شخص "محمد دحالن" تعني اإلطاحة بالنظام!؟

  15/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  مراجعة للمصالحة الفلسطينية .62
  براهيم غوشةإ

عن  27/4/2011مرت جلسات المصالحة الفلسطينية بعدة محطات في المرحلة االخيرة، حيث اعلن يوم 
عن ابرام المصالحة ثم دعوة كافة الفصائل والمستقلين للقاء موسع في القاهرة يوم التوقيع باالحرف االولى 

ذات الخمسة بنود، وهي : االنتخابات، ومنظمة التحرير، واالمن، والحكومة، والمجلس  3/5/2011
  ·التشريعي

  ·عقد احتفال حضرته االطراف المعنية مع ممثلين عرب واجانب 4/5/2011في اليوم التالي اي في 
  ·جميع الترتيبات تمت تحت اشراف السلطات المصرية (المخابرات) ووزير الخارجية نبيل العربي

  ·الكلمة االولى كانت لمسؤول المخابرات المصرية ثم كلمة طويلة لعباس وقصيرة لمشعل
تم اخراج االحتفال بحيث يقف عباس كاستاذ محاضر وامامه جميع فصائل المقاومة، وقد اسهب في 

ه عن نظرية المفاوضات التي توصل للدولة الفلسطينية العتيدة! وعرج على لقائه باللوبي اليهودي محاضرت
  ·في الواليات المتحدة وفي فرنسا

وتم ترتيب المباحثات بصورة متوالية للتفاهمات تبدأ بالحكومة على ان يعقبها بقية البنود والسؤال الملح هو 
  ر المواقف جميعها وتحديد ما اتفق عليه وما اختلف عليه ؟؟لماذا لم تكن بالصورة المتوازنة؟ وحص

ومع ان االتفاق كان على اساس التوافق على رئيس الحكومة والوزراء المستقلين وزيرًا وزيرًا، اال ان عباس 
 14/6/2011أصر على فياض كرئيس للحكومة امام رفضه من قبل حماس، وهكذا توقفت المفاوضات منذ 

بحثت فيه قضايا المعتقلين وجوازات السفر  7/8/2011شهرين عقد لقاء في القاهرة في  وفجأة بعد اقل من
وغيرها وتم االتفاق على عقد اللقاء القادم بعد عيد الفطر اوائل ايلول ومن المتوقع تأجيله الى نهاية ايلول 

2011·  
ة عباس وورقة الوحدة واضح لكل متابع ان ابرام المصالحة في اوائل ايار كان من اجل ان تتحرك سلط

في االمم المتحدة من اجل تسهيل اعتراف اكبر عدد من  2011الفلسطينية في جيبه قبل استحقاق ايلول
  ·الدول بالدولة الفلسطينية العتيدة على حدود الرابع من حزيران

بنود ويرى بعض المراقبين بان هذا السيناريو قد اتفق عليه بين سلطة عباس والسلطات المصرية بدفع 
المصالحة الى نهاية ايلول مع بعث رسالة واضحة للواليات المتحدة والكيان الصهيوني بان عباس لن يتخلى 
عن فياض، كما وان مقولة خسارة عباس لدعم مصر بعد خلع الرئيس مبارك هو امر مبالغ فيه، فحتى 

ة، من مثل كسر الحصار الدوافع التي شجعت حماس على توقيع الورقة المصرية والتفاهمات الفلسطيني
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) الصهيونية االجرامية كل 2009 -  2008وفتح معبر رفح بصورة طبيعية واعادة بناء ما دمرته آلة حرب (
  ·ذلك وغيره لم ينفذ

وكان عباس قد كشف النقاب صراحة في احدى الفضائيات بان معبر رفح لن ُيفتح اال حسب اتفاقية 
رس الرئاسة لعباس والرقابة الصهيونية واالوروبية والرعاية ، حيث يكون فتح المعبر تحت اشراف ح2005

مسافر مع كشوفات باآلالف للممنوعين من  400االمريكية، وحتى تاريخه ال يقبل المعبر مرور اكثر من 
السفر، ومع لحس تصريح وزير الخارجية المصري السابق نبيل العربي بان الوضع في معبر رفح هو عار 

  ·رال يقبله احد في مص
كثير من المحللين السياسيين تنبأوا بان المصالحة لن تنجح بدون برنامج سياسي واحد ينبثق من ثوابت 
الشعب الفلسطيني وحقه الشرعي في المقاومة والكفاح المسلح، وكيف لهذه المصالحة ان تنجح واالغلبية 

دس وعودة الالجئين الى من الشعب الفلسطيني في كل مكان تتمسك بفلسطين كل فلسطين والقدس كل الق
وبدولة الكيان الصهيوني  242ديارهم وممتلكاتهم بينما االقلية في رام اهللا صاحبة اوسلو وجنيف تعترف بـ 

عامًا وبالتنسيق االمني مع االحتالل الصهيوني وبالمفاوضات  20وبغض البصر عن االستيطان طيلة 
  والمفاوضات فقط؟؟

 15/8/2011، المجد، األردن
  

  لحة والّتدويل في خدمة المفاوضات أم بديالن عنها!!المصا .63
  هاني المصري

إذا كانــت العوائــق النفســية والخالفــات القابلــة للجســر والحكومــة المتطرفــة اإلســرائيلية الحاليــة مــا يمنــع توصــل 
المفاوضـــات إلـــى حـــل، فـــيمكن إزالـــة هـــذه العوائـــق مـــن خـــالل "مفاوضـــات" تســـمى مباحثـــات ولقـــاءات يعقـــدها 

الفلسـطيني مـع الـرئيس اإلسـرائيلي، أو يعقـدها رئـيس الوفـد المفـاوض الفلسـطيني مـع مستشـاري رئـيس الرئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، أو من خالل المبعوثين األميركيين واألوروبيين والدوليين، أو من خالل المناداة باعتمـاد 

  الحكومة اإلسرائيلية عليه. خطاب أوباما الذي ال يصلح أساًسا وال مرجعية للمفاوضات حتى لو وافقت
وٕاذا كانت العوائق السـابقة هـي التـي منعـت فـي السـابق وسـتمنع الحًقـا نجـاح المفاوضـات، فـال يكـون التـدويل 
فــي هــذه الحالـــة متناقًضــا مـــع المفاوضــات، وال يســـتهدف المــس بشــرعية إســـرائيل وعزلهــا، بـــل يمهــد الطريـــق 

ألمم المتحدة. فالبـديل عـن المفاوضـات هـو المفاوضـات "زائـد" الستئناف المفاوضات قبل أو بعد اللجوء إلى ا
التدويل، وفي هذه الحالة يكون تقطيع الوقت لحين تغيير الحكومـة اإلسـرائيلية الحاليـة بحكومـة قابلـة للتوصـل 

  إلى تسوية هي السياسة الحكيمة التي يمكن اتباعها.
حصـــلة، ولـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية فقـــط، إن الـــذي منـــع وصـــول المفاوضـــات إلـــى حـــل، أّن إســـرائيل فـــي الم

معادية للسالم، وتقطـع الطريـق علـى التوصـل إلـى تسـوية متوازنـة تسـتند إلـى القـانون الـدولي وميثـاق وقـرارات 
  األمم المتحدة.

فإسرائيل متعنتة وتعتقد أنها من خالل القوة والعدوان ودعمها المطلق من الواليات المتحدة األميركيـة وتمتعهـا 
كاســـح فـــي ميـــزان القـــوى، وفـــي ظـــل التواطـــؤ الـــدولي معهـــا، وفـــي ظـــل حالـــة الهـــوان والتبعيـــة والفســـاد  بتفـــوق

والتجزئة العربية، واالنقسام الفلسطيني بين سلطتين يشغلهما الصراع فيما بينهما عـن مواجهـة مـا يفتـرض أنـه 
  عدوهما المشترك وهو االحتالل اإلسرائيلي.
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نفسها مضطرة لقبـول تسـوية متوازنـة للصـراع، بـل تطمـع وتلـح وتعمـل مـن  في ظل هذا الواقع إسرائيل ال تجد
أجــل فــرض الحــل اإلســرائيلي، وٕاذا تعــذر ذلــك فليبــق الوضــع الــراهن (فــي ظــل "عمليــة ســالم" دون ســالم ومــع 
اســتمرار المســاعي الدوليــة إلدارة الصــراع ال حلــه) ألن هــذا الواقــع يســاعد إســرائيل علــى توظيــف المفاوضــات 

الدوليـــة والـــدعم الـــدولي للســـلطة، إلزاحـــة عـــبء االحـــتالل عـــن إســـرائيل ويســـاعدها علـــى التغطيـــة  والجهـــود
الستكمال تطبيق مخططاتها التوسعية واالستيطانية والعنصرية، وقطع الطريق على جميع الجهود والمبادرات 

  والخيارات والبدائل األخرى المفضلة لدى الفلسطينيين والمرفوضة إسرائيلًيا.
ا الســـياق، فـــإن أهميـــة التوجـــه إلـــى األمـــم المتحـــدة فـــي أال يمـــس جميـــع الحقـــوق الوطنيـــة الفلســـطينية فـــي هـــذ

خصوًصــا حــق العــودة ومكانــة منظمــة التحريرالفلســطينية السياســية والقانونيــة، وأن يكــون جــزًءا مــن إســتراتيجية 
الراهن بمسار جديد مختلـف كلًيـا. بديلة متكاملة عن إستراتيجية المفاوضات الثنائية، أي بداية لتغيير المسار 

فهنــاك فــرق جــوهري حاســم بــين اعتبــار تــدويل القضــية اســتمراًرا أو تكتيًكــا لتحســين شــروط المفاوضــات، أو 
مجرد رد فعل على فشل المفاوضـات، أو اختيـار أهـون البـدائل الممكنـة ولـيس أنجعهـا، أو أن يكـون فـي هـذه 

العودة إلى المسار العقيم عند توفر الوقت المناسـب، أو أن يكـون الحالة مجرد استراحة وتقطيع للوقت يتبعها 
أحــد ثمــرات اعتمــاد مســار جديــد يعطــي األولويــة إلعــادة االعتبــار للبرنــامج الــوطني وللكفــاح مــن أجــل تحقيقــه 

  وإلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الحقيقية والبعد العربي الضروري إلنجاز القضية الفلسطينية.
دويل استمراًرا لمسار المفاوضات الذي أوصلنا إلى مـا نحـن فيـه، إلـى الكارثـة، فـإ، مـا سيناسـبه مـا إذا كان الت

  يلي:
عــدم خــوض مجابهــة مــع اإلدارة األميركيــة ســواء فــي مجلــس األمــن مــن خــالل تقــديم طلــب الحصــول علــى  ·

ة، أو فيمـا يتعلـق باإلصـرار العضوية الكاملة واإلصرار على التصويت عليه أثناء الدورة القادمة لألمـم المتحـد
ــــزم الســــتئناف  ــــدولي وقــــرارات األمــــم المتحــــدة كشــــرط مل ــــة القــــانون ال ــــدويل القضــــية واســــتعادة مرجعي ــــى ت عل

  المفاوضات على أسس وشروط جديدة.
  
عــدم التوجــه الجــدي إلنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة وجعلهــا وحــدة حقيقيــة، بــل يناســبه تعليــق المصــالحة،  ·

"عملية" بدون مصالحة مثل عملية السالم التي تحولت إلى عملية دون سالم، وركزت مثلمـا تـم  وتحويلها إلى
االتفـــاق باالجتمـــاع األخيـــر فـــي القـــاهرة بـــين فـــتح وحمـــاس علـــى تنفيـــذ خطـــوات بنـــاء الثقـــة وتأجيـــل القضـــايا 

  الجوهرية حتى إشعار آخر.
املة تتجـاوز "المقاومـة المختبريـة" و"الرمزيـة" عدم إعطاء األولوية لتعزيز عوامل الصمود وتنظـيم مقاومـة شـ ·

و"المحليــة" التــي يشــارك فيهــا جــزء صــغير مــن الشــعب، بينمــا بقيــة الشــعب يبقــى فــي حالــة انتظــار بــين مؤيــد 
ومصـــفق وبـــين منتقـــد ومســـتخف علـــى أســـاس أّن ال جـــدوى إال بالمقاومـــة المســـلحة، وبـــين مـــن يريـــد تحويـــل 

  شاملة. المقاومة الرمزية إلى مقاومة شعبية
ال يمكــــن أن يكــــون الشــــغل الشــــاغل للســــلطة هــــو الخــــوف مــــن المقاومــــة الشــــعبية واالســــتعداد لحصــــرها فــــي 
مظــاهرات فــي المــدن بعيــًدا عــن نقــاط االحتكــاك مــع المســتوطنين وحــواجز وجنــود االحــتالل مــع أهميــة تنظــيم 

ويل ســيحقق األهــداف المتوخــاة المقاومــة وقيادتهــا بمــا يحقــق األهــداف الفلســطينية، والتوقــع مــع ذلــك بــأن التــد
منـه، فالدولــة تقــام هنــا علـى أرض فلســطين وعلــى أســاس إنهـاء االحــتالل ولــيس فــي أروقـة األمــم المتحــدة مــع 

  أهمية أي إنجازات سياسية يمكن الحصول عليها هناك.
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فـال بـد مـن  إذا كان التدويل جزًءا من إستراتيجية شاملة طويلـة األمـد متعـددة الفصـول والمسـتويات واألشـكال،
اإلســـراع فـــي المصـــالحة حتـــى يخـــوض الشـــعب الفلســـطيني معاركـــه مجتمًعـــا، وٕاال فالنتيجـــة المنطقيـــة أن يـــتم 

  البحث عن مخرج من الدعوة إلى اللجوء إلى مجلس األمن واألمم المتحدة.
مـا يــتم مـن المفارقـات المدهشــة، أن المصـالحة تجمــد خشـية مــن أن تـؤدي إلـى عقوبــات أميركيـة إســرائيلية، بين

اإلعالن عن المضي بالتوجه إلى األمم المتحدة رغم إمكانية أن يؤدي إلى عقوبات أميركية وٕاسرائيلية أيًضـا، 
فإذا كان تجنب العقوبات هو الهدف فهذا يقتضي التفكير ملًيا قبل تـدويل القضـية وٕانجـاز المصـالحة، أمـا إذا 

الوطنيــة التــي عجــز المســار القــديم عــن تحقيقهــا كــان الهــدف اختيــار مســار جديــد قــادر علــى تحقيــق األهــداف 
  يمكن دراسة كيفية تجنب العقوبات أو تخفيفها أو إيجاد بدائل لها.

ال أقلل، وال أنصح أحًدا أن يقلـل مـن عواقـب تنفيـذ العقوبـات األميركيـة اإلسـرائيلية التـي يـتم التهديـد بتنفيـذها، 
إلغـاء أوسـلو وقطـع المسـاعدات ووقـف تحويـل العائـدات  سواء كانت سياسـية أو اقتصـادية أو أمنيـة، بمـا فيهـا

  الجمركية.
إن عــدم التقليــل مــن مخــاطر تنفيــذ العقوبــات ال يعنــي اســتمرار االرتهــان للمســاعدات الماليــة، وٕالــى الشــروط 
األمريكية اإلسرائيلية، سواء عبر ما يعرف بشـروط اللجنـة الرباعيـة أو عـدم إنجـاح المصـالحة واالسـتمرار فـي 

  يق األمني وتطبيق االلتزامات الفلسطينية ولو من جانب واحد.التنس
يمكـن القبـول بـأن االنتقـال مـن مسـار المفاوضـات الثنائيــة ومـا انتهـى إليـه مـن وقـائع وحقـائق والتزامـات أمنيــة 
وسياسية واقتصادية ال يمكـن أن يـتم بقفـزة واحـدة، شـرط أن تكـون القناعـة قـد تـوفرت بضـرورة تغييـر المسـار. 

ذلك يمكن االتفاق على أن يتم ذلك بالتدريج وعلى مراحل، بحيث نعرف أين نقـف اآلن وٕالـى أيـن نسـعى بعد 
  لكي نصل.

أمــا التــذرع بالمســاعدات واالتفاقــات وااللتزامــات وقبــول المجتمــع الــدولي فيعنــي فــي أحســن األحــوال اســتمرار 
ســالمي يصــفي القضــية الفلســطينية الوضــع الــراهن إلــى األبــد، وفــي أســوأ األحــوال ســيؤدي إلــى فــرض حــل است

  من مختلف جوانبها.
إن االعتراف بالواقع شرط ضروري للتعامل معه والتأثير عليه وتغييره، ولكن إذا كـان الهـدف النهـائي معروًفـا 
وهو تغيير واقع االحتالل والسعي إلى توفير متطلبات تحقيق هذا الهدف مهما كان الثمن، فإن هذا يجـب أن 

  سات واإلجراءات والخطوات.يحكم كل السيا
أما التهديـد اإلسـرائيلي بإلغـاء اتفـاق أوسـلو فهـو تهديـد مثيـر للسـخرية؛ ألن مـا تبقـى مـن أوسـلو هـو المكاسـب 
اإلســــرائيلية الهائلــــة مــــن هــــذا االتفــــاق، وٕاذا ألغــــت الحكومــــة اإلســــرائيلية أوســــلو رســــمًيا، الــــذي تجاوزتــــه هــــي 

ثــل الــذي يطلــق الرصــاص علــى قدميــه، فكمــا قــال حــاييم رامــون: إن والحكومــات التــي ســبقتها عملًيــا، فإنهــا م
احتمال تسليم مفاتيح السلطة إلسرائيل يرعبـه، وكمـا قـال دوف فايسـغالس أقـرب مستشـاري شـارون: إن إلغـاء 

  اتفاق أوسلو حماقة أخرى، وستجلب أضراًرا فظيعة إلسرائيل.
ا، ألن هــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى انهيــار الســلطة إســرائيل تفكــر مليــون مــرة قبــل أن تلغــي اتفــاق أوســلو رســميً 

وعودة الصراع إلى مجراه الطبيعـي كصـراع بـين االحـتالل والشـعب الواقـع تحـت االحـتالل، والفلسـطينيون هـم 
من يجب أن يفكروا بإنهاء المرحلة االنتقالية وتجاوز أوسلو، وتغيير شكل ووظائف السلطة حتى لو كان هذا 

  ال انهيارها في غمرة الصراع المستدام مع االحتالل اإلسرائيلي.يحمل في طياته خطر احتم
  16/8/2011، المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)
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  معركة دبلوماسية بين قواعد القانون الدولي وتكريس االحتالل.. بتمبر /استحقاق أيلول .64
  خالد األصمعي

لـي االمـم المتحـدة النتـزاع قـرار أممـي لالعتـراف بدولـة استحقاق أيلول هو تسمية اعالمية للتوجه الفلسـطيني ا
قــاد الــي صــراع سياســي   , وعاصــمتها القــدس الشــرقية  ,1967 فلســطينية مســتقلة علــي حــدود الرابــع مــن حزيــران
  . واشتباك دبلوماسي يحتدم بين مشروعين سياسيين

السلطة الوطنية الفلسـطينية ومـن خلفهـا قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, تقوده  ىاآلول يقوم عل
جامعة الدول العربية, والثاني تقوده حكومة اليمين االسـرائيلي برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو يهـدف لعرقلـة المشـروع 

الشــرعية الدوليــة بخطــط ومنــاورات, هــدفها تكــريس االحــتالل معتمــده علــي النفــوذ  ىالفلســطيني, وااللتفــاف علــ
  عام وفي الواليات المتحدة بشكل خاص. الصهيوني في العالم بشكل

وبات استحقاق ايلول يشـكل ثقافـة سياسـية سـيكولوجية تشـكل أهـم مكونـات المشـهد السياسـي الفلسـطيني, عنـد 
رجـــل الشـــارع الفلســـطيني والعربـــي وعلـــي اساســـه يشـــتعل حـــراك دبلوماســـي ال يكـــل وال يمـــل تقـــوم بـــه القيـــادة 

مــن رئــيس الــوزراء ســالم فيــاض حــول اســتكمال بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية, ويوازيــه تصــريحات متواليــة 
واســـتعداد الفلســـطينيين لتـــولي شـــئونهم السياســـية واالقتصـــادية فـــي إطـــار دولـــة مســـتقلة, ويواكـــب هـــذا الحـــراك 
مشاعر شعبية وفصائلية متضاربة بين األمل واليأس, ففيما تعتبره حركة فـتح اسـتحقاقا وطنيـا ومعركـة وطنيـة 

د لهــا, تنظــر حركــة حمــاس بعــين الريبــة لهــذا الحــراك وتتخــوف أن يكــون محطــة أخــري فــي طريــق يجــب الحشــ
تقــديم تنــازالت جديــدة اساســها عــدم ثقــة بــالرئيس وبالســلطة الوطنيــة, وتوقعــا لــرد الفعــل اإلســرائيلي واالمريكــي 

غــم ان االســتيطان نــاتج مــن خبــرات ســابقة, كــان اخرهــا الفيتــو األمريكــي ضــد القــرار الــذي يــدين االســتيطان ر 
نشـــاط غيـــر شـــرعي طبقـــا للقـــانون الـــدولي, وصـــوت كامـــل مجلـــس االمـــن باألدانـــه ولكـــن الواليـــات المتحـــدة 

  استخدمت الفيتو واوقفت القرار.
ثالثــة مرتكــزات حســب تصــريحات المســئولين الفلســطينيين: األول  ىأمــا لمــاذا أيلــول تحديــدا ؟ فهــذا مبنــي علــ

أمنيته في أن يـري دولـة فلسـطينية عضـوا فـي االمـم المتحـدة بـدءا مـن أيلـول إعالن اوباما العام الماضي عن 
عـودة المفاوضـات أن  ىوالثاني أن الرباعيـة أعلنـت بعـد وقـف المفاوضـات وفـي إطـار حثهـا علـ 2011المقبل

فـــي  -والثالــث أن برنـــامج حكومــة فيــاض 2011وتنتهــي فـــي أيلــول 2010هــذه المفاوضــات ســتبدأ فـــي أيلــول
  موعدا الستكمال بناء مؤسسات الدولة. 2011د موعد أيلول سبتمبرحد 2009أيلول

اســتحقاق أيلــول ال تخــرج عــن التزامــه بــنهج الســالم وبالشــرعية  ىوقــد أكــد الــرئيس أبــو مــازن أن مراهنتــه علــ
الدولية وان ذهابه مباشرة للمجتمع الدولي هو استكمال لخيار السالم وليس خروجا عنه وهـو تصـحيح لمسـار 

اســتمرت لعقــدين مــن الــزمن بــدون مرجعيــة واضــحة وبالتــالي فاســتحقاق أيلــول لــيس ســوي تحديــد مفاوضــات 
لمرجعيــة المفاوضــات ولــيس بــديال عنهــا ألن المفاوضــات ســتعود حتــي لــو صــدر قــرار دولــي, أو هــو جبهــة 

ل تـم جديدة لمعركة سالم طويلة سيكون أيلول القادم بـدايتها ولـيس نهايتهـا, وحـذر مـن عواقـب خطيـرة فـي حـا
رفض طلـب االعتـراف بالدولـة, وقـال انـه مـن غيـر المنطقـي ان تعرقـل الواليـات المتحـدة محاولـة الفلسـطينيين 
اعالن دولتهم المزمعة في سبتمبر, وان استمرار الوجود االسـرائيلي فـي الضـفة الغربيـة حسـب طـرح نيتانيـاهو 

وصـالها, ويقتـل كـل احتمـاالت قيـام الدولـة, قد يؤدي الي انهيار السلطة, الن االحتالل يلـتهم االرض ويقطـع ا
وان لـــدي الســـلطة الوطنيـــة العديـــد مـــن الخيـــارات احالهـــا مـــر, وهـــو يقصـــد بـــالطبع اســـتقالته او حـــل الســـلطة 

  الوطنية, وٕاعادة القضية الفلسطينية برمتها إلي األمم المتحدة.
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الشـرعية الدوليـة حـول فلسـطين  الشـرعية, البـد ان نـذكر عشـرات قـرارات ىوقبل خطوة االسـتحقاق اعتمـادا علـ
الصادرين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة مـرورا  -194و 181بدءا من قراري التقسيم وحق العودة القراران

الصــادران عــن مجلــس األمــن مــرورا بعشــرات القــرارات والتوصــيات كقــرار محكمــة العــدل  338و 242بقــراري
كلها قرارات لصالح الفلسطينيين وضـد اسـرائيل ولكنهـا لـم تفعـل الدولية بشأن الجدار وتقرير جولدستون الخ, و 

ورق امـا الحقيقـة الوحيـدة التـي  ىولم تحل النزاع والمواطن الفلسطيني يشعر بأن كل قرارات الشرعية حبـر علـ
يراها طوال الوقت فهي االستيطان واالغـالق والمصـادره واالمـالءات التـي تؤكـد ان اسـرائيل فـوق القـانون, وال 

أن اللجـــوء لألمـــم المتحـــدة وجعـــل الشـــرعية الدوليـــة مرجعيـــة للعمليـــة الســـلمية أمـــر هـــام وضـــروري ولكـــن  شـــك
االعتقــاد بــأن اللجــوء للشــرعية الدوليــة ســيحل المشــكلة وســتقوم الدولــة مباشــرة, هــو الــوهم الــذي يخلــف وراءه 

  االحساس بالصدمة.
عتقـد أن حـدود إسـرائيل وفلسـطين يجـب أن , حـين قـال:نحن ن2011/ مايو/19ورغم خطاب الرئيس أوباما في

, مع تبادل متفق عليه في األراضي بحيـث يـتم إنشـاء حـدود معتـرف بهـا 1967أساس خطوط العام ىتقوم عل
للــدولتين إذ يجــب أن يكــون للشــعب الفلســطيني الحــق فــي حكــم نفســه بنفســه, ويحقــق كامــل إمكاناتــه فــي دولــة 

 ىلمتحـدة االمريكيــة عـن رفضــها للخطــط الفلسـطينية للحصــول علــذات سـيادة ومتصــلة. فقـد اعلنــت الواليــات ا
اعتــراف أممــي بــاعالن دولــة فلســطينية مســتقلة فــي ايلــول/ ســبتمبر القــادم دون التوصــل الــي اتفــاق ســالم مــع 

البــدء مجــددا فــي مفاوضــات مباشــرة للتوصــل الــي اتفــاق ســالم, وفيمــا  ىاســرائيل, وانهــا تحــض الطــرفين علــ
يتها االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة, اذا لم يستجب نيتانياهو للجهود الدولية لـدفع اعلنت الرباعية عن ن

نفســها بــين مؤيــد ومعــارض لتأييــد  ىعمليــة الســالم الــي االمــام, مــا زالــت دول االتحــاد االوروبــي منقســمة علــ
  اعالن الدولة الفلسطينية, في ظل الضغوط االمريكية.

لمثقفــين فــي إســرائيل يــرون ان حــل الــدولتين هــو االفضــل للشــعبين الفلســطيني ومــع أن كثيــر مــن السياســيين وا
م يعــد أول اعتــراف لحـدود معتــرف بهــا إلســرائيل  1967حــدود عـام ىواالسـرائيلي وأن قيــام دولــة فلسـطينية علــ

 ىوسوف يمنع أي مطالب أخري للفلسطينيين, بدأت الحكومـة اإلسـرائيلية هجومـا دبلوماسـيا واسـع النطـاق علـ
لتحرك الفلسطيني هذا الهجوم الذي يحمل في طياتـه كـل محـددات االثـارة والتحـدي, ويرتـدي ثـوب الغطرسـة, ا

ــ  ىويحــرك مــن تحتــه آليــة القــوة, بالتهديــد بــرد أحــادي الجانــب إزاء التجــاوب الــدولي بهــذا الشــأن, للضــغط عل
ين قــد تخلــوا عــن المفاوضــات الفلســطينيين, للتراجــع عــن هــذا التحــرك, مــع أنهــا تأكــدت تمامــا, أن الفلســطيني

العقيمة, والتي هي أقل من مستوي تطلعاتهم, وترمي اسرائيل الي خلق موقف لدي الرأي العـام العـالمي, ضـد 
إقامــة دولــة فلســطينية بمــزاعم شــتي, خصوصــا لــدي المــوالين إلســرائيل, وترســيخ االعتقــاد أن االعتــراف بدولــة 

  فلسطينية هو نزع الشرعية عن إسرائيل.
عــودة الطــرف الفلســطيني إلــي طاولــة المفاوضــات, دون مــا تســميه الشــروط  ىئيل مــن طرفهــا تصــر علــإســرا

السـلطة  ىالمسبقة. أما الواليات المتحدة فإنها بقدر دعمها الدائم إلسـرائيل, فإنهـا تمـارس الضـغوط الهائلـة علـ
ة منهـــا أن المفاوضـــات العـــودة لطاولـــة المفاوضـــات, تحـــت عـــدة مســـميات تقليديـــ ىالفلســـطينية, إلجبارهـــا علـــ

وحدها هي التي ستؤدي إلي قيام الدولة, وٕان أي خروج عن السياق التفاوضي سوف يزيد من تعقيـد القضـية, 
  وال يوفر أي حل لها, أي إن الموقف األمريكي يلتقي كعادته مع الموقف اإلسرائيلي.

فـي الجمعيـة  193تا من اصـلصو  124من جانبها واصلت الدبلوماسية الفلسطينية حراكها ووصلت الي جمع
العامه ومازال الحشد مستمرا والحراك دائرا رغم تهديـدات الفيتـو التـي مـن الممكـن ان تجهـض المشـروع برمتـه 
وتعيـــد االطـــراف الـــي المربـــع صـــفر, وهـــذا االســـتنتاج المتوقـــع كـــل المســـئولين فـــي الســـلطة يعتبرونـــه تشـــاؤما 
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ألسـنة كثيـر مـن مسـئولي المنظمـة. ان  ىبـو مـازن نفسـه, وعلـلسـان الـرئيس أ ىوانهزامية ودعوه لألحبـاط, فعلـ
هناك خيارات وبدائل تبدأ بالذهاب إلي مجلس األمن ومطالبته باالعتراف بدولة فلسطين, وفور اصطدام هـذه 
ــتم التحــول إلــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي ســتوفر االعتــراف  ــالفيتو األمريكــي المتوقــع, ي المطالبــة ب

الدولــة الجديــدة, بغالبيــة أصــوات أعضــائها المعتــرفين بهــا أصــال ومســبقا, وكــل هــذا يكــون مقدمــه المطلــوب ب
  لمفاوضات تدعم المفاوض الفلسطيني وتحد من غطرسة المفاوض االسرائيلي وتحيد الشريك األمريكي.

ارجيتهــا, لســان وزيــر خ ىولكــن إســرائيل التقــف بانتظــار هــذه الخيــارات. فهــي مــن جانبهــا, بــدأت بالحــديث علــ
األرض, بمعنـي الضـم  ىعن خيـارات خاصـة بهـا, أهمهـا مـا سـوف تقـوم بـه مـن إجـراءات أحاديـة الجانـب علـ

وتكثيف االستيطان, وربما اجتياح الضفة الغربية, رغم أن بعض مسـئوليها اآلخـرين يحـاولون الـدفع نحـو قيـام 
مؤقتـة, تحاصـر االعتـراف بدولـة فلسـطين نيتانياهو بمبادرة من جانبه تتضمن اعترافه بدولـة فلسـطينية بحـدود 

  حدود الرابع من حزيران, ثم البدء بمفاوضات بين الدولتين, وهو ما ترفضه مسبقا السلطة الفلسطينية. ىعل
ولكــن اطرافــا كثيــرة فــي العــالم اهمهــا االتحــاد االوربــي تــدفع باتجــاه مبــادرة امريكيــة تضــع مرجعيــة تقتــرب مــن 

ا للمفاوضات قبل ايلول الـذي يفصـلنا عنـه شـهر تقريبـا, كفيلـة بـأن تـأتي بـاالطراف المبادرة العربية وسقفا زمني
الـذي  67الي المائدة, ولكن هذا بالطبع ما تخشـاه إسـرائيل ولـن تسـمح بحدوثـه النـه مـن المؤكـد ان يحمـل رقـم
والــي ان  يغضــب اليمــين المتطــرف, ويجعــل كثيــرا مــن المــراقبين يتوقعــون ان الخطــوه ســتتم, وســتواجه بــالفيتو,

الجمعية العامه, سيكون مـر مزيـد مـن الوقـت وتسـرب الـي الفلسـطينيين مزيـد مـن اليـأس, والجميـع  ىتطرح عل
  ينتظر ايلول وٕانا لمنتظرون.

  16/8/2011، األهرام، القاهرة
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  عكيفا الدار

االتحـاد الـوطني، وهـو بروفيسـور اليمـين المتطـرف، بـاعتراف  ال يتأثر حتى عضو الكنيسـت، آريـه الـداد، مـن
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بدولــة فلســطينية. فهــو لــم يجــد الفــرق القــانوني بــين القــرار المتوقــع هنــاك فــي 

دول فـي مقابـل اثنتـين، علـى إثـر إعـالن  104الشهر القادم وبين القرار الذي اتخذ هناك بأكثرية كبيـرة بلغـت 
  سنة. 22الل الفلسطيني في الجزائر قبل االستق

مــا الفــرق حقــا؟ فإســرائيل هــذه المــرة أيضــا ســتتهم العــرب باتخــاذ خطــوات مــن طــرف واحــد، وتســتخف بــاألمم 
ــَم وعــالَم حملــة  المتحــدة، وتوســع المســتوطنات فــي الضــفة وتنشــئ أحيــاء أخــرى لليهــود فــي شــرقي القــدس. فل

ألمم المتحدة؟ ولماذا يعلـن رئـيس الحكومـة، بنيـامين نتنيـاهو، أن التخويف من التصويت في الجمعية العامة ل
اإلجــراء فــي األمــم المتحــدة يــدل علــى أن الــرئيس الفلســطيني، محمــود عبــاس، غيــر معنــي بحــل متفــق عليــه؟ 
ولماذا ُيجهد وزير الخارجية نفسه بأن يقول للجمهور إن عباس يخطـط غـداة التصـويت لــ "عنـف وسـفك دمـاء 

  من قبل؟". لم ُير مثلهما
. فقـد ألقـى رئـيس 2000أيلـول  –سـنة إلـى الـوراء، إلـى تمـوز  11كي نتعمق رأي االثنين يحسن بنا أن نعـود 

الحكومة آنـذاك، ايهـود بـاراك، كمـا هـي الحـال اليـوم، علـى ياسـر عرفـات كامـل تبعـة فشـل المسـيرة السياسـية. 
يـــوم، القيــادة الفلســـطينية تتنهــد. وقـــالوا لنـــا، وتــرك الـــرئيس األميركــي آنـــذاك، بيــل كلينتـــون، كمــا هـــي الحــال ال
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آنذاك، كما هي الحال اليـوم أيضـًا، إن الـرئيس الفلسـطيني غيـر معنـي فـي الحقيقـة بحـل الـدولتين. وقـالوا لنـا، 
كما هي الحال اليوم، إنه خطـط سـلفًا لموجـة العنـف. ويقولـون اآلن، كمـا قـالوا آنـذاك، إنـه ال يوجـد شـريك لنـا 

  يؤمنون بأن "الشعب" ستنطلي عليه الخدعة، كما حدث آنذاك.في السالم. وهم 
يكتــب الــدكتور افــرايم الفــي فــي مقالــة نشــرها فــي مجلــة جديــدة، تصــدر عــن مركــز تــامي شــتاينميتس ألبحــاث 

لحـرب بـادر إليهـا هـو نفسـه باعتبارهـا جـزءًا مـن  2000السالم، أنه ال أساس لزعم أن عرفـات خـرج فـي سـنة 
. ويزعم الفي، الذي كـان فـي تلـك المـدة رئـيس الملـف الفلسـطيني فـي قسـم البحـث مـن خطة خداع استراتيجية

"أمــان"، أنــه لــم يكــن لهــذا التقــدير الــذي ُأشــيع علــى المــأل علــى يــد المســتوى العســكري، تعبيــر فــي النشــرات 
  االستخبارية. فقد الءم تصور الربان وكان أساسًا لسياسة الحكومة والجيش لعدة سنين.

لحكومــة التــالي، ارئيــل شــارون، بــاراك هــذا الخطــاب وركبــه بنجــاح طــوال الطريــق إلــى االنفصــال ســلب رئــيس ا
ــم يســتطع وريثــه، ايهــود اولمــرت، تقــويم ضــرر بــاراك، لكنــه تــرك لنتنيــاهو صــور عبــاس يــدخل  عــن غــزة. ول

واجهـة ويخرج من منزل رئيس الحكومة في شارع بلفور، وعلم فلسـطين يرفـرف وراءه. واضـطر نتنيـاهو إلـى م
رئيس فلسطيني في بدلة وربطـة عنـق، ورئـيس حكومـة فلسـطيني ال يتسـامح البتـة مـع أي مظهـر مـن مظـاهر 
العنف. وقد أحرجت خطبة الرئيس براك أوباما في القاهرة في بداية واليته في البيت األبـيض نتنيـاهو بصـيغة 

  "حل الدولتين" في ظل ضغط دولي لتجميد المستوطنات.
طيني فــي األمــم المتحــدة والمظــاهرات المتوقعــة غــداة االعتــراف بدولــة فلســطينية فــي حــدود إن اإلجــراء الفلســ

هـــي الفرصـــة الكبـــرى لحكومـــة اليمـــين إلعـــادة بنـــاء الوضـــع الـــراهن القـــديم والنـــاجع. فعشـــية التصـــويت  1967
 ، يصــرون1967يســربون أن الفلســطينيين بــرغم أن نتنيــاهو وافــق علــى تجديــد التفــاوض علــى أســاس حــدود 
  على الدفع قدما بـ "إجراء من طرف واحد" في األمم المتحدة، وهذا برهان على انه ال شريك.

في جواب عن سؤال من صحيفة "هآرتس" هل تبنى نتنياهو حقا صيغة أوباما فـي أيـار المشـتملة علـى تبـادل 
ن الحكومـة لـم تبحـث أراض، بّين ديوان رئيس الحكومة أنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة". ونعلم أ

  البتة الصيغة الجديدة.
إن نبــوءة وزيــر الخارجيــة أفيغــدور ليبرمــان بأننــا سنشــهد علــى إثــر التصــويت "عنفــا وســفك دمــاء لــم ُيــر مثلهمــا 
قــط"، تهيــئ الــرأي العــام لــرد شــديد مــن قبــل القــوات اإلســرائيلية علــى مظــاهر احتجــاج شــعبي فــي "المنــاطق". 

الحكومــة، موشــيه يعلــون، بــأن يســاعد نتنيــاهو علــى "كــي وعــي" الفلســطينيين. وســيفرح القــائم بأعمــال رئــيس 
ـــة. ذات مـــرة حينمـــا كـــان فـــي البـــزة العســـكرية أرســـل الجـــيش اإلســـرائيلي للقضـــاء علـــى الســـلطة  فلينســـوا الدول
الفلســــطينية، وصــــرف خطــــر الســــالم وأعــــاد اليمــــين إلــــى الحكــــم. وحينمــــا يكــــون الجميــــع مشــــغولين بالعدالــــة 

  فمن سينتبه إلى صدع وطني آخر؟. االجتماعية
  15/8/2011، "هآرتس"
 16/8/2011، األيام، رام اهللا
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  أوري ملشتاين
لم يستخلصوا في الجيش اإلسرائيلي قط دروسًا في الحقيقة، وال يستخلصونها اليوم أيضًا، وأشد من ذلك أنهـم 

غيــر قــادرين علــى اســتخالص الــدروس وال يفهــم قادتــه أن هــذا هــو الوضــع. إن هــذه فــي الجــيش اإلســرائيلي 
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المسيرة الحمقاء تنتشر في جميع األجهزة العامة في دولة إسرائيل، بما في ذلك السكن والصحة، بسبب تأثير 
  الجيش اإلسرائيلي الضخم الذي يشوه االجهزة األخرى.

 –والدروس  –ائيلي ال يستخلصون الدروس هو أن االختالالت إن البرهان على ادعاء أنهم في الجيش اإلسر 
تتكــرر فــي جميــع الحــروب وبــين الحــروب. فمنــذ وقعــت "حــرب االســتقالل" إلــى حــرب لبنــان الثانيــة، وقضــية 
"مرمرة" وأحداث يوم النكبة في مجدل شمس.. تبين مرة بعد أخرى أن االستخبارات اإلستراتيجية أخطأت وأنـه 

تكتيكيــة وأن اللوجســتيكا فشــلت وأن األهــداف لــم يــتم تحديــدها وأنــه لــم يوجــد تنســيق بــين  لــم تكــن اســتخبارات
المستويات السياسي واالستراتيجي والعمليـاتي والتكتيكـي، وهـذه قائمـة جزئيـة. فعلـى سـبيل المثـال قـدر الخبـراء 

جئنــا غيــر  . فســبقت ذلــك بســنتين، ولــذلك1949ُقبيــل "حــرب االســتقالل" أنــه لــن تنشــب حــرب حتــى أواخــر 
قــدر رئــيس  1966مســتعدين، وكــان بيننــا وبــين وضــع ال تقــوم فيــه دولــة إســرائيل خطــوة واحــدة. وفــي نهايــة 

  "أمان"، اللواء اهارون ياريف، أن الحرب التالية لن تنشب قبل السبعينيات فنشبت بعد نصف سنة.
، وفـي حربـي لبنـان قـدر 1975حتى نشوب حرب "يوم الغفران" قدر الخبراء أن الحرب التاليـة لـن تنشـب قبـل 

الخبــراء انــه لــن تكــون أيــة قــوة حقيقيــة قــادرة علــى مجابهــة الجــيش اإلســرائيلي. وقــد أظهــرت معركــة الســلطان 
يعقــوب عــورة الجــيش اإلســرائيلي، وفيــه "نــابليون االســرائيلي" (ايهــود بــاراك) الــذي كــان مشــاركًا باعتبــاره نائــب 

ى عنقه في األحداث الشديدة. وهذا اإلخفاق لم يمنعـه مـن أن ُيعـين قائد الطابور في جبهة الحرب الشرقية حت
  رئيس أركان وُينتخب رئيس حكومة وُيعين وزير دفاع.

يوجد لسؤال لماذا ُتجر األجهزة العامة في إسرائيل عامة والجيش اإلسرائيلي خاصة في تيار عـدم اسـتخالص 
جوابـــان رئيســـان: األول، ان الجـــيش  -ن وهـــو إجـــراء صـــعب لكنـــه ممكـــ –الـــدروس وال تســـبح عكـــس التيـــار 

ــذين  ــًا. وينطبــق عــدم االحتــراف علــى العســكريين فــي الخدمــة الدائمــة خاصــة ال اإلســرائيلي لــيس جيشــًا محترف
  يفترض أن يكونوا محترفين وهم ُيعدون كذلك. وسبب ذلك اإلعداد الضئيل الذي ال صلة له بالواقع األمني.

يدرك قادة الجيش اإلسرائيلي انه ينبغي استعدادًا للحرب التالية تطوير نظرية بعد حرب "األيام الستة" مثًال لم 
بحـث رئـيس األركـان، دافيـد اليعـازر، مـع قائـد منطقـة  1973قتالية دفاعية، بـل إنـه فـي صـباح "يـوم الغفـران" 

غـوروديش، فـي خطـط لعبـور قنـاة السـويس ال فـي خطـط تـدفع العبـور المصـري.  –الجنوب، شموئيل غـونين 
لهذا أحرز المصريون جميع أهداف حربهم في ساعات الحرب األولى، وال يفهم أكثر اإلسرائيليين، بمـن فـيهم 

  القادة الكبار في الخدمة الدائمة واالحتياطية، هذا األمر إلى اليوم.
العمـوم  وثانيًا، عندما تتعلق اإلخفاقات بالرتب العليا ال ُتجـرى فـي الجـيش اإلسـرائيلي تحقيقـات حقيقيـة. وعلـى

فــإن مؤسســة التحقيــق فــي الجــيش واحــدة مــن خــدع إســرائيل الكبــرى. فالحــديث يــدور فــي واقــع األمــر عــن لقــاء 
"لحــوار محــاربين" يعــرض فيــه كــل قائــد نجاحاتــه ويتمــدح بهــا. بعــد حــرب لبنــان األولــى جمــع رئــيس األركــان 

ــ واء مــع جميــع الحاضــرين عــن آنــذاك، رفائيــل إيتــان، القــادة فــي كيبــوتس أييلــت هشــاحر، وتحــدث كــل قائــد ل
أعمال لوائه. في خالل األحاديث لم ينبه أحد إلى شيء رغم أن كثيرين علموا، عن تجربة شخصية، أن قادة 
األلويــة يكــذبون بوقاحــة. وفــي نهايــة اللقــاء صــعد رافــول إلــى المنصــة وقــال بمــا أدهــش الحاضــرين إن الجميــع 

عن فشله في معركة عين زحلـة. وجمعهـم مـرة أخـرى فـي بيـت كذبوا ما عدا دورون روبين، الذي قال الحقيقة 
الجندي في تل أبيب، ولم ينجح في تلك المرة أيضًا في سماع الحقيقة. وفي النهاية جمعهم في معسكر هيئـة 

  القيادة العامة في الكرياه وحقق هو نفسه مع القادة وأثبت أكاذيبهم بوساطة وثائق وأشرطة مسجلة وصور.
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تغلغلـــت إلـــى أجهـــزة أخـــرى. ولهـــذا ال  –قتلـــع ثقافـــة الكـــذب مـــن الجـــيش اإلســـرائيلي، بـــالعكس والـــى اآلن لـــم تُ 
يستخلصــون عنــدنا الــدروس ال فــي مجــال الســكن وال الطــب وال التربيــة. وقــد ولــدت حركــة االحتجــاج بســبب 

  أضرار هذه الثقافة بالضبط.
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