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  "حلول وسط"وتعمل على بلورة  إلى أجل غير مسمى اوضات األسرىصر ترجئ مف: مالحياة .1
أن الجولة الثالثة من المفاوضات غير » الحياة«كشف مصدر مصري رفيع لـ : جيهان الحسيني -القاهرة 

وٕاسرائيل ُأرجئت من دون تحديد موعد لمعاودتها بسبب تشّدد الطرفين، مشيرًا » حماس«المباشرة بين حركة 
تعمل في الفترة المقبلة على بلورة حلول وسط تسمح بإنجاز صفقة أسرى يتم بموجبها الى ان مصر س

إطالق مئات األسرى الفلسطينيين من السجون االسرائيلية في مقابل إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير 
  غلعاد شاليت.

محادثات كانت مع موافي ان ال» حماس«عقب محادثات وفد » الحياة«وقال المصدر المصري الرفيع لـ 
إيجابية وبناءة تناولت قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني، ومن ضمنها صفقة تبادل األسرى، موضحًا أن 

أكدوا (وفد الحركة) حرصهم على إنجاز الصفقة، «الداعم إلنجازها، وقال: » حماس«مشعل أكد موقف 
ا، لكن وفق ما يحقق مطالبهم وقالوا إنهم سيبذلون جهودًا من أجل دفع األمور بما يساعد في إتمامه

ولفت إلى أن مشعل والمكتب السياسي بأسره ال يتدخل في شؤون المفاوضات الجارية في ». ويتناسب معها
كان الحديث مع وفد حماس في العموميات، ولم يتم تناول التفاصيل في ما «صفقة تبادل االسرى، وقال: 

  ».ة وضع خطوطًا عريضة وكّلف فريقًا محددًا التفاوض، مضيفا أن المكتب السياسي للحرك»يتعلق بالصفقة
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وعلى صعيد ما تردد عن ارجاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة التي تقوم مصر بدور الوساطة 
، موضحًا أن أسباب التأجيل تعود إلى تشدد الجانبين »سيتم تحديد موعد قريباً «فيها، قال المصدر: 

نهما (اسرائيل وحماس) يرفع سقفه ويريد أن يحقق أعلى مكاسب ممكنة بالنسبة كل م«بموقفهما، وقال: 
لآلن لم نصل إلى «وتابع: ». يتفاوضون وعيون كل منهما على جمهوره، لهذا استحكم عليهما«وزاد: ». اليه

  ».الدرجة التي يمكن أن نقول فيها إن األمور نضجت وتسمح بتحقيق هذا اإلنجاز
رأينا أن نؤجل جولة المفاوضات «قبل كل طرف بمبدأ تقديم تنازالت، موضحًا: وشدد على ضرورة أن ي

المقبلة إلى حين يراجع كل منهما مواقفه، ونحن من جانبنا خالل هذه المدة ندرس بدقة ما سمعنا من رؤية 
». كل منهما، وسنعمل عن كثب لوضع أفكار سيناريوهات وتصورات وحلول وسط تلبي وجهة نظر الجانبين

، مؤكدًا »سنسعى إلى بلورة المواقف من أجل التوصل إلى عرض مناسب نطرحه على الجانبين«قال: و 
  صعوبة االستجابة الى مواقف الطرفين.

يذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات المكوكية كان يفترض أن تعقد في القاهرة منتصف األسبوع الجاري، 
  ها إلى حين تحديد موعد آخر.لكن الجانب المصري طلب من الجانبين تأجيل

  18/8/2011الحياة، لندن، 
  

  : لسنا مع التوطين وال نحتاج سالحًا في لبنانيفتتح سفارة فلسطين في بيروت عباس .2
رفــع رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس امــس، العلــم الفلســطيني فــوق مقــر الســفارة الفلســطينية ت: بيــرو 

رسمي من مستوى ممثلية الى سـفارة، فـي انتظـار موافقـة مجلـس االمـن فـي لدى لبنان، إيذانًا بتحول التمثيل ال
جلســة يرأســها لبنــان فــي ايلــول (ســبتمبر) المقبــل علــى تحقيــق مطلــب الشــعب الفلســطيني بإقامــة دولتــه علــى 

ســـتكون أيامـــًا صـــعبة ولكـــن «ارضـــه تكـــون عاصـــمتها القـــدس، وهـــي أيـــام وصـــفها عبـــاس مـــن بيـــروت بأنهـــا 
ــــدة ــــن مــــن ا». مجي ــــا محميــــون بالحكومــــة والجــــيش «مــــام الســــفارة ان وأعل ال حاجــــة فلســــطينية للســــالح، ألنن
  ».اللبناني

وواصل عباس في اليوم الثاني لزيارتـه لبنـان، محادثاتـه مـع المسـؤولين الرسـميين، والتقـى فـي مقـر اقامتـه فـي 
في السراي الكبيـرة مـع  عددًا من االقطاب اللبنانيين، وأجرى محادثات رسمية ثنائية وموسعة» الحبتور«فندق 

  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وانتقــل وميقــاتي الــى مقــر الســفارة فــي محلــة الجنــاح جنــوب بيــروت، واســتقبال باألهــازيج والموســيقى، وحضــر 
النائــب علــي بــزي ممــثًال رئــيس المجلــس النيــابي نبيــه بــري ووزراء ونــواب وشخصــيات. وبعــد رفــع العلــم، أزاح 

عــن لوحــة علــى مــدخل الســفارة تشــير الــى هــذا الحــدث. وألقــى عبــاس كلمــة عبَّــر فيهــا عبــاس وميقــاتي الســتارة 
يرفـرف فـي قلـب لبنـان والشـعب اللبنـاني، ليكـون رمـزًا لدولـة فلسـطين «عن سعادته وهو يرى العلـم الفلسـطيني 

ة الكاملـة سنذهب معًا مع لبنان الى األمم المتحدة للحصـول علـى العضـوي«، وقال: »في الدولة الشقيقة لبنان
لدولــة فلســطين، وســتكون هــذه األيــام أيامــًا صــعبة ولكــن مجيــدة، اذ ســيغرز ألول مــرة شــعب فلســطين دبوســه 

دولـة تـدعمنا  122على خارطة العالم بدعم كل الشـعوب العربيـة والمسـلمة وشـعوب العـالم، ولـدينا حتـى اآلن 
  ».للوصول الى هذا الهدف

لسـطينيين الـى ديـارهم، وال نعتقـد أن هنـاك حاجـة فلسـطينية للسـالح، لسنا مع التوطين بل مع عودة الف«وزاد: 
ألننا محميون بالحكومة والجيش اللبناني، هذان امران سنبني عليهما مع إخوتنا في لبنان للوصول الى تفـاهم 
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وشارك عباس مساء في  ».وحل للمشاكل اليومية كافة، وهي ليست معقدة، وكلنا بإذن اهللا قادرون على حلها
  فطار اقامه الرئيس ميقاتي على شرفه، والتقى بعدها رؤساء تحرير وسائل إعالم في مقر إقامته.إ

أمـــين الجميـــل، وأوضـــح بيـــان » الكتائـــب اللبنانيـــة«والتقـــى عبـــاس فـــي مقـــر اقامتـــه قبـــل الظهـــر، رئـــيس حـــزب 
خــص الموضــوع  جــرى تبــادل وجهــات النظــر فــي مــا يتعلــق بــالتطورات األخيــرة المتوقعــة فــي مــا«للكتائــب انــه 

الفلســطيني، وقــدر الــرئيس عبــاس موقــف الــرئيس الجميــل مــن موضــوع رفــع التمثيــل الفلســطيني فــي لبنــان الــى 
، ومؤيدًا موقفه من موضـوع السـالح الفلسـطيني، ةمستوى سفارة ووقوفه المستمر الى جانب القضية الفلسطيني
» القــوات اللبنانيــة«والتقــى عبــاس رئــيس حــزب  ».هومطالبــًا الدولــة اللبنانيــة بتنفيــذ مقــررات طاولــة الحــوار بشــأن

    .سمير جعجع
  18/7/2011، الحياة، لندن

  
  بدور الشرطة الفلسطينية  يشيدهنية  .3

[شــهر  شــارك رئــيس الحكومــة بغــزة إســماعيل هنيــة عــددًا مــن أفــراد الشــرطة الفلســطينية طعــام اإلفطــار: غــزة
وكـان هنيـة  لمواطن الفلسـطيني يشـعر بعظـم انجازاتهـا.، مشيدًا بدور الشرطة الفلسطينية والتي بات ارمضان]

قام بزيارة عدد من المواقـع الشـرطية فـي مدينـة غـزة حيـث وزع علـيهم وجبـات اإلفطـار ومكرمـة منـه، قبيـل أن 
وســبق هــذه  يتوجــه إلــى مقــر قيــادة الشــرطة البحريــة والتــي شــارك مــن فيــه طعــام اإلفطــار مــع المتواجــدين فيــه.

هنيــة لســوق الشــيخ رضــوان بغــزة، حيــث تفقــد الباعــة وأصــحاب المحــال التجاريــة مهنــئهم الزيــارة جولــة نظمهــا 
  بشهر رمضان المبارك.

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

  لم تحسم توجهها بشأن الدولةالفلسطينية المالكي: السلطة رياض  .4
:" إن 2011-8-17المـــالكي، األربعـــاء  قـــال وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة فـــي حكومـــة رام اهللا، ريـــاض: شـــينخوا

السلطة ستحدد قريبًا إن كانت سـتقدم طلـب الحصـول علـى عضـوية دولـة فلسـطين إلـى مجلـس األمـن الـدولي 
وذكـر المـالكي فـي تصـريح صـحفي، أن قـرار حسـم التوجـه أوًال  أوًال، أو إلى الجمعية العامة لألمـم المتحـدة". 

مــة ســيتم قريبــًا، بعــد إجــراء المشــاورات الالزمــة مــع الــدول العربيــة فــي إلــى مجلــس األمــن أو إلــى الجمعيــة العا
وقال المالكي: "إن الطلب الفلسطيني سيتم التشاور بشأنه مع كافـة  إطار لجنة متابعة مبادرة السالم العربية. 

لعــام الـدول األعضـاء فــي األمـم المتحـدة لحشــد أكبـر دعـم توافــق مسـبق لـه، وذلــك قبـل تقديمـه إلــى السـكرتير ا
  للمنظمة الدولية بان كي مون". 

  17/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  المجتمع الدولي بحماية المقاومة السلمية من بطش االحتالل اومستوطنيه يطالبفياض  .5
رام اهللا ـ وليد عوض: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سـالم فيـاض االربعـاء المجتمـع الـدولي بحمايـة 

ســطينية الســلمية لالحــتالل االســرائيلي، مطالبــا بتحــرك شــعبي ســلمي دعمــا للقيــادة الفلســطينية فــي المقاومــة الفل
توجهها لالمم المتحدة في ايلول (سـبتمبر) المقبـل لمطالبتهـا بـاالعتراف بالدولـة علـى حـدود االراضـي المحتلـة 

قاومـة الشـعبية السـلمية، جاء ذلك خالل الحديث اإلذاعي األسبوعي الذي أفرده فياض 'حـول الم .1967عام 
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فيــاض: 'المقاومــة الشــعبية هــي التــي  قــال، و "ومــا حققتــه مــن إنجــازات، وأيضــًا حــول الــدروس الُمســتفادة منــه
  .حصنت المشروع الوطني الفلسطيني وأعادت للنضال الوطني مكانته التي يستحق'

  18/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  حمود مصلحبالضفة: اعتقال نجل النائب م حماسنواب  .6
فــي الضــفة الغربيــة أمــس، بيانــًا قــالوا فيــه إن الســلطة » حمــاس«أصــدر نــواب حركــة : محمــد يــونس -رام اهللا 

خطـوة أخـرى مـن السـلطة «الفلسطينية اعتقلت نجل النائب عـن منطقـة رام اهللا محمـود مصـلح، معتبـرين ذلـك 
  ».الفلسطينية تتناقض مع المصالحة وتهددها

  18/7/2011، الحياة، لندن
  

   الفلسطينية وفد فلسطيني يتوجه الى دمشق لوقف القتال في المخيمات: وكالة قدس نت .7
كشفت مصـادر فلسـطينية رفيعـة، األربعـاء، عـن توجـه وفـد فلسـطيني رفيـع : وكالة قدس نت لألنباء - رام اهللا

ء يسـكنها الجئـون إلى العاصـمة السـورية دمشـق للقـاء المسـئولين هنـاك، للتـدخل لوقـف القتـال الـدائر فـي أحيـا
  فلسطينيون، في أعقاب مقتل عشرة فلسطينيون بإيدي قوات سورية تواجه متظاهرين ضد النظام هناك".

ــــ" وكالـــة قـــدس نـــت لألنبـــاء" أن الوفـــد الرئاســـي وصـــل العاصـــمة دمشـــق   وقالـــت المصـــادر فـــي تصـــريحات ل
مـن الـرئيس األسـد التـدخل لوقـف  وسيلتقي الرئيس السوري بشار األسد ومسؤولين أخـرين، فيمـا سـيطلب الوفـد

  عمليات القتل وٕاطالق الرصاص ضد أحياء ومنازل لفلسطينيين يسكنون في مخيم اليرموك و حماة السورية.
 17/8/2011، وكالة قدس نت

  
  مشعل يبحث مع رئيس المخابرات المصرية ملف المصالحة الفلسطينية .8

ل رئيس المكتب السياسي مباحثات رسمية في أجرى وفد حماس برئاسة خالد مشع: صالح جمعة -القاهرة
القاهرة، أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين، بحث خاللها تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية 

  والعالقات الثنائية مع القيادة المصرية.
ويضم وفد حماس، إضافة إلى خالد مشعل، الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، 

أعضاء المكتب السياسي محمد نصر وسامي خاطر ونزار عوض اهللا. وخال الوفد من محمود الزهار الذي و 
اعتاد على المشاركة في الوفود الزائرة لحماس. ولكن الخالفات التي برزت إلى السطح بينه وبين رئيس 

مايو (أيار)  4لحة في المكتب السياسي وانتقاداته لخطابه في القاهرة في حفل التوقيع على اتفاق المصا
  الماضي، ربما تكون قد حالت دون مشاركته.

مباحثات وفد حماس مع وزير الخارجية المصري «إن » الشرق األوسط«وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
محمد كامل عمرو واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة المصرية تركزت حول العالقات الثنائية مع 

يناير، والروح الجديدة التي تشهدها مصر في هذه  25رية وسبل تطويرها، خاصة بعد ثورة القيادة المص
  ».األيام

وأضافت المصادر أن وفد حماس بحث مع المسؤولين المصريين مجمل تطورات األوضاع على الساحة 
اع غزة، الفلسطينية، خاصة سبل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، ومعبر رفح الحدودي بين مصر وقط

  والدور المصري المطلوب في التخفيف من معاناة المحاصرين بالقطاع.
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زيارة وفد حماس للقاهرة غير مرتبطة بموضوع الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد «وقالت المصادر إن 
، في إشارة إلى ما يتردد عن تجدد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى »شاليط
خاص بتبادل األسرى بين الجانبين. وأشارت إلى أن اللواء مراد موافي رئيس المخابرات المصرية اتفاق 

طلب من مشعل استمرار تضافر الجهود التي تقوم بها أجهزة األمن الفلسطينية في قطاع غزة مع األمن 
سلحة الفلسطينية من أجل منع تسلل أي شخص أو تهريب أ -المصري على جانبي الحدود المصرية 

  لضمان األمن القومي المشترك لكال الطرفين.
تطرق الحوار أيضا إلى ضرورة توحد الفلسطينيين حول الجهود التي تقوم بها القيادة «وحسب المصادر، فقد 

الفلسطينية مدعومة بالمجموعة العربية، وعدد كبير من الدول اإلسالمية وعدم االنحياز من أجل الذهاب 
  ».سبتمبر (أيلول) المقبل من أجل اعترافها بدولة فلسطينية كاملة السيادة إلى األمم المتحدة في

  18/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  حماس نقل مقرها من دمشق الى القاهرةالبردويل ينفي نية  .9
نفى القيادي في حركة حماس صالح البردويل نية الحركة نقل مقرها من  :تقرير وكالة معا -بيت لحم

ودحض البردويل في مقابلة اجرتها معه وكالة معا االنباء التي تحدثت عن الهدف  هرة .دمشق الى القا
االساسي لزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى مصر وهو رغبة حماس بنقل مقرها 

ذلك وقال البردويل : لم تناقش حماس موضوع خروج قياداتها من سوريا ولم يكن  من دمشق إلى القاهرة.
  هدف زيارة مشعل الى القاهرة".

وزيارة مشعل الى القاهرة والقول للبردويل لم تكن مفاجئة بل كانت معدة في وقت سابق , وتهدف الى بحث 
 ملف المصالحة , ومعبر رفح .لكن قضية شاليط لم تبحث ولم تكن على جدول االعمال الخاص بالزيارة.

ينية هناك وهل هناك اتصاالت بين الطرفين ؟ قال وعما يجري في سوريا من قصف لمخميات فلسط
البردويل ": نحن ابلغنا موقفنا للقيادة السورية بان حركة حماس مع حرية الشعوب ومع تحييد الشعب 
الفلسطيني بان ال ذنب له وال ينبغي توريطنا في اي قضية.. الشعب الفلسطيني له قضية وال دخل له ال من 

  يحصل في ليبيا او سوريا". قريب او من بعيد في كل ما
ونفى البردويل ان يكون اجتماع لجان ملفات المصالحة قد تم تاجيله الى ما بعد عيد الفطر. وقال": حتى 
هذه اللحظة االتصاالت الثنائية لم تنقطع واللقاءات مع فتح لم تنقطع وليس هناك اي حديث عن تاجيل 

  في غزة ". 23الحالي في الضفة و 22االجتماعات المقررة في 
عنصرا من حماس معتقلين في الضفة الغربية  73"كما اننا نعمل على قدم وساق من اجل االفراج عن نحو 

  وقدمنا كشوفات بذلك ".
ويضيف القيادي في حماس ان مشعل بحث امكانية زيادة التسهيالت على معبر حيث الوضع لم يتحسن 

  .كثيرا عما كان ابان حكم الرئيس المخلوع مبارك 
وماذا يرد الجانب المصري على هذه الطلبات؟ سالته معا, فيقول ان المسؤولين في مصر يبلغونا اننا معكم 
 لكن هناك معيقات فنية ال اكثر تتعلق بعدد الضباط المصريين كذلك بالوضع االمني المتردي في سيناء.

ي ينفذها الجيش المصري في وهنا سالته معا هل هناك تنسيق بين حماس ومصر حول الحملة االمنية الت
  سيناء تحسبا لهروب مطلوبين الى غزة عبر االنفاق؟
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يقول البردويل "انه ال يوجد تنسيق ولم يطلب منا لكننا مستعدون الي تعاون اذا ما تعلق االمر بوجود 
ويضيف القيادي في حماس ": لم يصل االمر لعمليات تنسيق ..لكن هناك  فلسطينيين يهددون امنها".

ويتابع":   راءات امنية مشددة على االنفاق تحسبا لهروب اي من المطلوبين من سيناء الى قطاع غزة".اج
مع ان االنفاق مراقبة من جهتنا لكننا مستعدين للتشديد اكثر تحسبا لعدم تورط اي فلسطيني في الشؤون 

  المصرية".
  17/8/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  ل عدم قدرة فتح على اإلفراج عن المعتقلين السياسيين حومقبول تستنكر تصريحات  حماس .10

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" تصريحات أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"  استنكرت
والتي نفى فيها مقدرة حركته على اإلفراج عن المعتقلين السياسيين من حركة "حماس"، وأكد أن هذا األمر 

  نية والرئيس محمود عباس". "شأن األجهزة األم
وقالت حركة "حماس" في بيانها الذي وصلت "فلسطين أون الين" نسخة عنه: "إننا إذ نستغرب هذه 
التصريحات نطالب حركة فتح ممثلة برئيس وفد الحوار بتوضيح موقفها من تطبيق اتفاق المصالحة حسب 

ا نطالب بوقف مثل هذه التصريحات التي تضر الجدول الذي تم التوافق عليه وباآلليات المتفق عليها، كم
  باتفاق المصالحة". 

وجاء في بيان حركة "حماس" قولها: "إن ما جاء على لسان السيد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري 
لحركة فتح حول عدم قدرة حركة "فتح" على اإلفراج عن المعتقلين السياسيين من حركة حماس وأن هذا 

  ة األمنية والرئيس محمود عباس أمر غير مقبول ومثير لالستغراب ومتناقض". األمر شأن األجهز 
وأوضحت "حماس" أن تصريحات "مقبول" متناقضة ألن "حركة فتح هي من وقع اتفاق المصالحة مع حركة 

  حماس وهي من تعهد باإلفراج عن المعتقلين السياسيين قبل العيد، وهي قد مثلت الرئيس عباس والسلطة". 
بعت: "إن الرئيس عباس هو رئيس حركة فتح وال يعقل أن يتم الفصل بينه وبين حركته فيما يتعلق بتنفيذ وتا

وأكملت: "إن ادعاء أمين مقبول بأن حركة حماس أجلت اجتماع المصالحة إلى ما  بنود اتفاق المصالحة". 
ى أن يكون هناك اجتماعان بعد العيد أمر غير صحيح، بل إن هناك توافقًا مع الدكتور زكريا األغا عل

  من الشهر الجاري لهذا الغرض في الضفة وغزة".  22،23يومي 
واتهمت حركة "حماس" حركة "فتح" بالمماطلة فيما تم االتفاق عليه في الجلسة األخيرة من حوارات القاهرة، 

ث لم يتم رفع مضيفة: "إن هناك مماطلة واضحة من حركة فتح في تنفيذ البند الخاص بجوازات السفر، حي
  الحظر عن األسماء الممنوعة حتى اآلن". 

  17/8/2011فلسطين اون الين، 
  

  الزهار: زيارة مشعل إلى القاهرة ال عالقة لها بموضوع صفقة تبادل األسرى .11
أكد القيادي فـي حمـاس محمـود الزهـار أن "زيـارة مشـعل إلـى القـاهرة ال عالقـة لهـا : نادية سعد الدين –عمان 

  تبادل األسرى"، مبينًا بأن "ال جديد حتى اآلن بشأنها". بموضوع صفقة
وقــال لـــ "الغــد" مــن األراضــي المحتلــة إن "حمــاس ثابتــة علــى موقفهــا ولــن تغيــره"، مضــيفًا بــأن "مضــي أربــع 

  سنوات على تلك القضية كفيل بإثبات عدم تنازل الحركة عن مواقفها، وعلى سلطات االحتالل ادراك ذلك".
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أســير،  1000تقــدمت بطلــب معقــول ولــيس مبالغــًا بــه عنــدما طالبــت بــاالفراج عــن نحــو وأضــاف إن "حمــاس 
فإذا استجابت سلطات االحتالل للمطلب سيتم االنتهاء من تلك القضية، ولكـن اللجـوء للمنـاورة لـن يفيـدها فـي 

  شيء، رغم الضغوط الممارسة عليها إلنهاء القضية".
دمشق إلى دولة أخـرى، "مسـألة تخـص قيـادة الخـارج التـي تقـدر  واعتبر أن دراسة حماس لفكرة نقل المقر من

  الظروف وتتخذ القرار وفقًا لها".
إلى ذلك، قال الزهار إن "تنفيذ اتفاق المصالحة معطل، بسبب ما أسمته قيادة فتح والسلطة الفلسـطينية بـدون 

  بتمبر) المقبل".منطق "إستحقاق أيلول"، مبينًا بأن "ذلك الحال سيستمر إلى ما بعد أيلول (س
واعتبر أنها "مجرد قفزة سياسية في الهواء ال معنى لها، ومحاولة من السلطة وفـتح لإلعـالن بـأن هنـاك بـديًال 

  عن التفاوض"، مشيرًا إلى أنه "تحرك منفرد ال يحظى بإجماع فلسطيني".
ي المحتلــة وبشــأن الحــديث عــن عــدم حضــور حمــاس الجتمــاع المجلــس المركــزي الشــهر الماضــي فــي األراضــ

رغـــم دعوتهــــا، قــــال إن "حمـــاس ليســــت شــــاهد زور"، مبينــــًا بـــأن "المركــــزي" كــــان يجتمـــع فــــي عهــــد (الــــرئيس 
الفلســـطيني الشـــهيد) ياســـر عرفـــات ضـــمن مناســـبات معينـــة، وبـــذلك ال بـــد مـــن تطبيـــق البنـــد األول مـــن اتفـــاق 

  المصالحة بشأن القيادة الفلسطينية المؤقتة".
  18/8/2011الغد، عمان، 

  
  بركة: "حماس ستتخذ قرار نقل مكتبها السياسي عندما ترى أن الوقت مناسب لذلك" علي .12

ــدين: اعتبــر ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان علــي بركــة أن "حمــاس ســتتخذ قــرار نقــل  –عمــان  ناديــة ســعد ال
مكتبهـــا السياســـي عنـــدما تـــرى أن الوقـــت مناســـب لـــذلك"، مقـــدرًا بـــأن "ذلـــك األمـــر ســـابق ألوانـــه، بخاصـــة وأن 

  تب الحركة ال تقتصر على سورية، وٕانما تتوزع في األراضي المحتلة ولبنان وغيرها".مكا
وأكــد لـــ "الغــد" أن "حمــاس مــع إســتقرار الــدول العربيــة بــدون التــدخل فــي شــؤونها الداخليــة"، معتبــرًا أن "الربيــع 

العالقـــات  العربـــي يصـــب فـــي صـــالح الشـــعب الفلســـطيني". ولفـــت إلـــى أن زيـــارة مشـــعل للقـــاهرة تـــأتي "لبحـــث
  الثنائية بين حماس والقاهرة، إضافة إلى ملف المصالحة ومعبر رفح".

  
  18/8/2011الغد،عمان، 

  
  : مبادرة إلنهاء االقتتال في عين الحلوة"قوى اليسار الفلسطيني" .13

» الديموقراطيــة«، المكونــة مــن الجبهتــين »قــوى اليســار الفلســطيني فــي منطقــة صــيدا«أطلقــت : محمــد صــالح
أمــس، مبــادرة للخــروج مــن األزمــة التــي يعــاني منهــا ســكان أكبــر » حــزب الشــعب الفلســطيني«، و»الشــعبية«و

مخيمات لبنان. وتنص المبادرة على معالجة تداعيات وذيول االشتباكات األخيرة، التي وقعت في مخيم عـين 
المخــيم وقــواه الحلــوة، وضــمانة عــدم تكــرار تلــك الحــوادث، لمــا لهــا مــن انعكاســات ســلبية ومــدمرة علــى ســكان 

  الوطنية، ويسيء إلى العالقة بين المخيم والجوار، وال يستفيد من تلك األحداث سوى العدو اإلسرائيلي.
إثـر االشـتباك األخيـر الـذي «ويؤكد عضو قيادة الجبهة الديموقرطية في منطقة صـيدا فـؤاد عثمـان، علـى أنـه 

قــدت قــوى اليســار الفلســطيني سلســلة مــن وقــع فــي مخــيم عــين الحلــوة، وحرصــًا منــا علــى مصــلحة شــعبنا، ع
االجتماعات تمخض عنها مبادرة إلنهاء تلك االشتباكات، ومعالجة ذيولهـا، حيـث التقـى وفـد مـن قـوى اليسـار 

والحركــــة اإلســــالمية المجاهــــدة، وحركــــة حمــــاس، وعصــــبة -مــــع كــــل مــــن قيــــادة الكفــــاح المســــلح الفلســــطيني 
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الوفــد أكــد خــالل «ولفــت عثمــان إلــى أن ». تح) منيــر المقــدحاألنصــار، وأنصــار اهللا، و(القيــادي فــي حركــة فــ
اللقاءات على مضمون المبادرة وبنودها، وضرورة تكـريس وتثبيـت االلتـزام بهـا، ألنهـا المخـرج الوحيـد لضـمان 

اللبنانيـة علـى قاعـدة االحتـرام المتبـادل وعـدم تـوتير  -عدم تكرار تلـك األحـداث، وتكـريس العالقـة الفلسـطينية 
التعـــويض الفــوري عـــن كـــل األضـــرار التـــي «ويلفـــت عثمــان إلـــى أن المبـــادرة تضـــمنت ». مـــع الجـــوار العالقــة

ألحقتهـــا االشـــتباكات األخيـــرة، والتعهـــد بمعالجـــة الجرحـــى والتعـــويض علـــيهم .إلغـــاء كـــل المظـــاهر المســـلحة، 
إلعالميـة وسحب المسلحين من الشوارع، وحصر السالح فقط في المكاتب والمقـار. ووقـف كـل التصـريحات ا

إعــادة مــّد جســور الثقــة بــين «باإلضــافة إلــى ». التصــعيدية، والتأكيــد علــى وحــدة الصــف الفلســطيني بــدًال منهــا
كل األطراف على قاعدة االحترام واالحترام المتبادل. والتأكيد مرة أخرى على ضرورة االعالن عن ميثاق فـي 

كمـا تـنص ». حتكـام إلـى لغـة العقـل والحـوار الـدائمالمخيم يحرم اللجوء إلى السالح مهما كانـت األسـباب، واال
دعــوة كــل القــوى السياســية لعقــد لقــاء موســع إلقــرار بنودهــا، بعــد إجــراء التعــديالت الضــرورية «المبــادرة علــى 

  ».  عليها إذا وجدت
  18/8/2011السفير، بيروت، 

  
  /سبتمبرلدعم استحقاق أيلول "أكتب رسالة للرئيس"حركة فتح تطلق فعالية  .14

أشرف الهور: أعلنت حركة فتح أمس أنهـا وضـعت رسـائل مشـاركة علـى الصـفحة التـي أسسـتها علـى  -غزة 
موقع التواصل االجتماعي 'الفيسبوك' لـدعم الـرئيس محمـود عبـاس فـي خطـة التوجـه لألمـم المتحـدة فـي شـهر 

  .67أيلول القادم، للحصول على اعتراف بدولة مستقلة على حدود العام 
بئــة والتنظــيم التــي أنشــأت هــذه الصــفحة تحــت عنــوان 'أيلــول حــق واســتحقاق' أنهــا جعلــت وقالــت مفوضــية التع

  ضمنها صندوق رسائل 'تأييدا ومبايعة للرئيس محمود عباس تحت عنوان أنا معك وبك ماضون'.
  18/8/2011القدس العربي، لندن، 

 
  في لبنان الجبهة الديموقراطية ترحب برفع التمثيل الفلسطيني .15

أن رفـع مسـتوى التمثيـل الدبلوماسـي ورفـع العلـم الفلسـطيني فـوق » الديموقراطية لتحرير فلسطين الجبهة«رأت 
مبنى السفارة الفلسطينية في بيروت، يشكل أسهاما مباشرا من قبل لبنان في دعم الشـعب الفلسـطيني ونضـاله 

العالقـات الثنائيـة، وفـي خطـوة إيجابيـة مـن شـأنها اإلسـهام فـي تعزيـز «معتبـرة أنهـا » من اجل حقوقـه الوطنيـة
داعيــة الدولــة اللبنانيــة إلــى اســتكمال خطوتهــا، والمبــادرة إلــى االعتــراف بالدولــة » حــل الكثيــر مــن اإلشــكاالت

  ».الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
الحكومـة الـى دعـم جهـود القيـادة الفلسـطينية فـي مجلـس األمـن، مـن «، »التجمـع الـوطني الـديموقراطي«ودعا 
  ».الشعب الفلسطيني بافتتاح سفارة له في بيروت«مهنئا » يل االعتراف العالمي بدولة فلسطيناجل ن

  18/8/2011السفير، بيروت، 
  

  قرار إسرائيلي بعزل األسير مروان البرغوثي بشكل مفتوح .16
أفــاد وزيــر األســرى وشــؤون المحــررين عيســى قراقــع، أن ســلطات االحــتالل أبلغــت األســير مــروان  :بيــت لحــم

  رغوثي، الذي يقبع في سجن هداريم بعزله بشكل مفتوح .الب
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وأشـار قراقـع فـي خبـر خـص بــه 'وفـا'، أن هـذا القـرار جـاء بطلـب مــن جهـات رسـمية عليـا فـي إسـرائيل، تحــت 
ذريعــة تصــريحات البرغـــوثي فــي الفتــرة األخيـــرة، والتــي دعــا فيهـــا إلــى مســيرات مليونيـــة لــدعم خطــوة الـــرئيس 

  لى األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين.محمود عباس في التوجه  إ
 17/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  المصالحة الفلسطينية تتحول إلى عملية من دون مصالحة .17

أصـــدر نـــواب حركـــة حمـــاس فـــي الضـــفة الغربيـــة أمـــس، بيانـــًا قـــالوا فيـــه إن الســـلطة : محمـــد يـــونس -رام اهللا 
خطـوة أخـرى مـن السـلطة «النائب عـن منطقـة رام اهللا محمـود مصـلح، معتبـرين ذلـك  الفلسطينية اعتقلت نجل

  ».الفلسطينية تتناقض مع المصالحة وتهددها
في الضفة عمـا يتعـرض لـه اعضـاؤها علـى أيـدي » حماس«وهذا البيان واحد من بيانات شبه يومية تصدرها 

مــا يتعــرض لــه أعضــاؤها فــي قطــاع غــزة بيانــات مماثلــة ع» فــتح«الســلطة. وفــي الوقــت ذاتــه، تصــدر حركــة 
  ، مثل مصادرة جوازات السفر ومنع السفر واالعتقال وخالفه.»حماس«بصورة شبه يومية على أيدي أجهزة 

وفي مفارقة تصـوِّر حجـم األزمـة بـين الطـرفين ومسـتواها، تناولـت إحـدى البيانـات قيـام أجهـزة االمـن التابعـة لــ 
س الـدكتور أسـامة الفـرا مـن السـفر الـى الخـارج للمشـاركة فـي لقـاء غيـر أخيرًا بمنع محافظ خان يون» حماس«

قاتهـا.  رسمي لعدد من قيادات الحركتين والمجتمع المدني والناشطين الشباب في تركيا لبحث المصـالحة ومعوِّ
  هما سماح الرواغ وٕاياد الكرنز.» فتح«وشمل منع السفر أيضًا اثنين من الناشطين الشباب المؤيدين لـ 

ـــ و  مــن الواضــح أن حمــاس »: «الحيــاة«قــال مــدير مركــز الدراســات اإلســتراتيجية فــي رام اهللا هــاني المصــري ل
ليست مستعدة لمشاركة فتح حكم قطاع غزة مـن دون ثمـن فـي ملفـات أخـرى، مثـل منظمـة التحريـر، وأن فـتح 

كمـا «. وأضـاف: »ليست على استعداد لمشاركة حماس في المنظمة وفي الضفة من دون ثمن كبير فـي غـزة
  ».أن ازمة الثقة بين الطرفين مازالت عميقة وتعيق التقدم في المصالحة

ثمنــًا فــي منظمــة » فــتح«انتظــرت أن تقــدم لهــا » حمــاس«، إن »الحيــاة«وقالــت مصــادر ديبلوماســية مطلعــة لـــ 
  التفاق.التحرير كي تقدم لها تنازًال في الحكومة، االمر الذي لم يتحقق، ما أدى الى تعطل تطبيق ا

 18/7/2011الحياة، لندن، 
 
 

  خطابًا في األمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول ُيلقينتنياهو لن  .18
يبـــدو أن رئــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو لـــن ُيلقـــي : شـــموئيل طـــال  - اإلذاعــة اإلســـرائيلية الثانيـــة

لـول القـادم. وقـد صـّرحت مصـادر سياسـية خطابًا أمام الجمعيـة العموميـة لألمـم المتحـدة فـي شـهر سـبتمبر/ أي
  إسـرائيلية بـأن مشــاركة نتنيـاهو فــي هـذا الحــدث الـذي سـيطلب فيــه أبـو مــازن االعتـراف بشــكل ُأحـادي الجانــب 

  
بالدولة الفلسطينية، ستكون بمثابة إعطاء أهمية أكبـر لهـذا الحـدث والشـرعية للتوجـه الفلسـطيني. وٕاذا مـا قـرر 

 ، فسيمثله إما وزير الخارجية ليبرمان أو رئيس الدولة بيرس.نتنياهو البقاء في إسرائيل
   17/8/2011مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
   "إسرائيل"عن  الشرعّيةا تحاول نزع يليبرمان: ترك .19
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صرح وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان بأن تركيا تحاول نـزع الشـرعية عـن إسـرائيل : القدس المحتلة
  عتراف بحقها في الدفاع عن نفسها.من خالل عدم اال

وأشار ليبرمان خالل تصريح صحفي صباح اليوم إلى مطالبة أنقرة إسرائيل برفع الحصار البحري عن قطـاع 
غزة , قائال:" إن تركيا تمارس ضغوطا على األمم المتحدة لمنع نشر تقرير بالمير حول أحـداث سـفينة مرمـرة 

  ة اإلسرائيلية إزاء قطاع غزة".ألن هذا التقرير يقر بشرعية السياس
  18/8/2011، وكالة قدس نت لألنباء

 
  "مأجورون يجعجعون" المحتجونليبرمان:  .20

وصــــف وزيـــــر الخارجيــــة اإلســــرائيلي أفيغـــــدور ليبرمــــان أمــــس مئـــــات اآلالف مــــن ناشــــطي حملـــــة : الناصــــرة
دعــا نــواب مــن كتلــة  االحتجاجــات الشــعبية فــي إســرائيل ضــد غــالء المعيشــة بــأنهم مــأجورون يجعجعــون، فيمــا

  حزبه رئيس الوزراء نتنياهو بعدم اإلنصات إلى مطالب المحتجين.
 18/8/2011، الغد، عّمان

 
  فلسطيندولة دولة للتصويت ضد االعتراف ب 70-60على تجنيد  نعملأيلون:  .21

تعمــل  قــال نائــب وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلية دانــي أيلــون، يــوم األربعــاء، إن إســرائيل 2011-8-17تــل أبيــب 
ـــة الفلســـطينية  70 -60علـــى تجنيـــد  ـــة لهـــا أهميتهـــا للتصـــويت ضـــد الطلـــب الفلســـطيني االعتـــراف بالدول دول

  المستقلة.
يهوديــا فــي العــالم مــن أجــل تجنيــدهم لــدعم الجهــود اإلســرائيلية لمنــع  150جــاء ذلــك خــالل حــديث أيلــون أمــام 

  االعتراف بالدولة الفلسطينية.
تمتعون بأكثرية في األمم المتحدة ونحن نحاول تجنيد الدول التي تعتبر من أهـم وقال أيلون 'إن الفلسطينيين ي

الــدول فــي العــالم، لكــي ال تصــوت حســب ضــميرها، وٕانمــا مــن أجــل المصــلحة األمنيــة واالســتقرار فــي الشــرق 
  األوسط' .

 18/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
 

  ناقش توجه الفلسطينيين لألمم المتحدةالمصغرة ت اإلسرائيليةالحكومة  .22
أ.ف.ب: أعلـــن مكتـــب رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي، بنيـــامين نتنيـــاهو، أن الحكومـــة األمنيـــة  -القـــدس المحتلـــة 

المصغرة ناقشت أمـس السـيناريوهات األمنيـة المحتملـة فـي سـبتمبر (أيلـول) عنـدما يتوجـه الفلسـطينيون بطلـب 
  عضوية دولتهم في األمم المتحدة.

  اللجنــة الوزاريــة األمنيــة أجــرت نقاشــا اســتعدادا ألحــداث متوقعــة فــي ســبتمبر، فــي ضــوء نيــة «وقــال البيــان إن 
  

وذكــــرت اإلذاعــــة العامــــة أن الــــوزراء لــــم يناقشــــوا ». القيــــادة الفلســــطينية إعــــالن الدولــــة فــــي األمــــم المتحــــدة
 ».وة في األراضي الفلسطينيةالتحضيرات الدبلوماسية، بل ركزوا على المظاهرات المتوقعة لدعم الخط

 18/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  عتذار لتركيا ونتنياهو يرفضلإل "إسرائيل"على  تضغطواشنطن  .23
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ضـغطا «ذكـرت مصـادر سياسـية رفيعـة فـي تـل أبيـب، أن اإلدارة األميركيـة تمـارس : نظير مجلي - تل أبيب
ا التســعة بالرصــاص اإلســرائيلي خــالل االعتــداء لكــي تعتــذر لتركيــا علــى مقتــل مواطنيهــ» شــديدا علــى إســرائيل

على أسطول الحرية المتوجه إلـى قطـاع غـزة فـي عـرض البحـر المتوسـط. وقالـت إن واشـنطن حـذرت مـن أن 
فـي مواجهـة المشـروع الفلسـطيني للحصـول علـى العضـوية  "إسرائيل"عدم االعتذار سيصعب عليها مساعدة «

لمصـادر أكـدت أن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي، نتنيـاهو، لـم يتـأثر بهـذا ولكن هذه ا ».الكاملة في األمم المتحدة
    .الضغط
ألنــه لــم يــنجح فــي لتركيــا وزيــرة الخارجيــة األميركيــة، هــيالري كلينتــون، رفضــه لالعتــذار حاليــا  نتنيــاهو وأبلــغ

ى صـيغة إقناع وزرائه بعد. وطلب إمهاله فترة أخرى حتى يستمر فـي المفاوضـات مـع تركيـا، لعلـه يتوصـل إلـ
  تقنع وزراءه.

، أمـــس، إن دبلوماســـيين إســـرائيليين فـــي الواليـــات المتحـــدة بعثـــوا بعـــدة »يـــديعوت أحرونـــوت«وقالـــت صـــحيفة 
رسائل إلى إسرائيل تتضمن موقفا واضحا من الخارجية األميركية، بما فيها رسائل مباشرة مـن كلينتـون، تقـول 

  ».ل وتركيا يمس بمصالح الواليات المتحدة في المنطقةاستمرار التدهور في العالقات بين إسرائي«فيها إن 
عــن دبلوماســيين إســرائيليين قــولهم إن مســؤولين فــي الخارجيــة األميركيــة لمحــوا » يــديعوت أحرونــوت«ونقلــت 

بشكل غير رسمي إلى أن الواليات المتحدة لن تستطيع المرور مـر الكـرام علـى اسـتمرار الموقـف اإلسـرائيلي. 
األميركيون يقولون إنه في «ئيل على عدم االعتذار. ولمحت إلى شكل هذا العقاب فقالت: وتنوي معاقبة إسرا

حالة عدم اعتذار إسرائيل، فإنهم سيجدون صعوبة في إقناع دول صـديقة فـي األمـم المتحـدة لتغييـر تصـويتها 
ابة للطلــب (صــعوبة) فــي االســتج "إســرائيل"ســبتمبر) فــي حــال وجــدت  /بشــأن الدولــة الفلســطينية فــي (أيلــول

كمــا أشــارت الصــحيفة إلــى أن تركيــا، التــي تعلــم بالضــغوط األميركيــة، تواصــل ». األميركــي بمصــالحة تركيــا
  من أجل تأجيل نشر التقرير إلى حين تقديم االعتذار اإلسرائيلي.» بالمر«الضغط على لجنة 

  18/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

 من دون سفيرببقاء السفارة في تركيا  إسرائيليةتوقعات  .24
ُترّجح التوقعات في إسرائيل أن ترفض تركيا استقبال سفير إسرائيلي جديد بعد إنتهاء والية السفير الحالي فـي 

  أنقرة غابي ليفي نهاية آب (أغسطس) الحالي، وذلك بسبب إستمرار األزمة في العالقات بين الدولتين.
مسؤولين في وزارة الخارجية اإلسـرائيلية حـاولوا إقنـاع  وقال موقع 'يديعوت أحرونوت' اإللكتروني األربعاء، إن

ليفــي بتمديــد واليتــه، إذ إن ذلــك لــن يحتــاج إلــى موافقــة تركيــة، لكــن الســفير رفــض ذلــك بعــدما وافــق فــي تمــوز 
  (يوليو) الماضي على تمديد واليته لشهرين.

ين قـائم بأعمـال السـفير فـي أنقـرة، وقالت 'يديعوت أحرونوت' إن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تـدرس إمكانيـة تعيـ
األمــر الــذي ال يحتــاج موافقــة تركيــة، وأن يكــون القــائم بأعمــال الســفير دبلوماســيًا رفيعــًا ليــدير الســفارة ويعمــل 

  على تخفيف حدة األزمة بين الدولتين.
كيــا ونقلـت الصــحيفة عــن مصــدر سياســي إسـرائيلي قولــه، إنــه 'فــي أســوأ األحــوال لـن يكــون هنــاك ســفير فــي تر 

وباإلمكــان التعامــل مــع وضــع كهــذا، وهــذا لــيس نهايــة العــالم'، معتبــرا أن رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب 
 أردوغان 'يريد إذالل إسرائيل وتحقيق مكاسب سياسية داخلية على حسابها'. 

 18/8/2011، القدس العربي، لندن
 

  مي"إسرائيل" تتعّهد بدعم "متمردي دارفور" لقاء تحجيم المد اإلسال .25
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طلــب وفــد مــن "الحركــة الشــعبية الســودانية" برئاســة ياســر عرمــان خــالل زيــارة قــام بهــا إلــى الكيــان الصــهيوني 
بدعم الحركات المسّلحة في دارفور بالمال والسالح والتدريب العسكري، حيث التقى الوفـد بـرئيس لجنـة األمـن 

زيــــر الحــــرب، إيهــــود بــــاراك، ورئـــــيس والخارجيــــة، شــــاؤول موفــــاز، ووزيــــر الخارجيــــة، أفيغـــــدور ليبرمــــان، وو 
االســتخبارات العســكرية، أفيــف كوخــافي. فــي المقابــل، طلــب المســؤولون الصــهاينة مــن الوفــد الزائــر مــا أســموه 

  "تحجيم المد اإلسالمي" في السودان باعتباره خطرًا على "إسرائيل".
  القناة الثانية  

  16/8/2011، حفية)(عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الص
 

 
  ستئناف رحالت "العال" لمصريتفقد مطار القاهرة استعدادًا إل صهيونيوفد  .26

 1تفقــد وفــد أمنــي مــن الســفارة الصــهيونية بالقــاهرة أنظمــة تــأمين الركــاب وتفتــيش البضــائع بمبنــى الركــاب رقــم 
عـدالتها نفسـها التـي كانـت قبـل بمطار القاهرة الدولي، استعدادًا لعودة تشغيل رحالت شركة طيران "العال"، بم

إن شـركة "العـال" "اإلسـرائيلية"  1رحالت أسبوعيًا. وقالت مصادر مسـؤولة بمبنـى الركـاب رقـم  4الثورة، وهى 
رحلة شهرية قبل الثورة، إلى رحلة واحدة شـهريًا بسـبب  16قللت من معدل تشغيلها بين القاهرة وتل أبيب من 

الســفر إلــى مصــر عبــر شــركة "إيــر  48وبعــد الثــورة، وتفضــيل عــرب  ضــعف حركــة الســفر بــين البلــدين أثنــاء
  سيناء" فاقتصر رواد "العال" على أعضاء السفارة "اإلسرائيلية" بالقاهرة.

 8/8/2011، المصري اليوم
  

  " تتوعد حماسإسرائيل" .27
ش االحـتالل أعرب عدد من المحللين العسكريين واألمنيين اإلسـرائيليين عـن قنـاعتهم بـأن جـي: القدس المحتلة

لن ُيغّير استراتيجيته الراهنة تجاه قطاع غزة، المتمثلة بالرد الموضعي على كل صاروِخ تطلقه المقاومـة علـى 
  األراضي المحتلة.

وقـــال المحلـــل العســـكري االســـرائيلي فـــي القنـــاة التلفزيونيـــة الثانيـــة: "إن الجـــيش ســـيرد بقصـــف مواقـــع لحمـــاس 
  جرى اطالق صاروخ ضد اسرائيل".والتنظيمات الفلسطينية بغزة، كلما 

وأوضـــح المحلـــل العســـكري بـــأن األوضـــاع ســـتبقى رهـــن الصـــدفة العرضـــية الـــى أن يتغيـــر شـــيء علـــى ارض 
  الواقع.

 18/8/2011، الرسالة، فلسطين
  

  تشكو صواريخ غزة لألمم المتحدة  "إسرائيل" .28
على عـدد حـوادث إطـالق القـذائف  عن قلقها مما قالت عنه التزايد الحاصل "إسرائيل"أعربت : القدس المحتلة

  الصاروخية من قطاع غزة.
وبعث مندوب إسرائيل الدائم لدى األمـم المتحـدة "رون بـروس اور" برسـالة إلـى السـكرتير العـام لألمـم المتحـدة 

  بان كي مون أعرب فيها عن قلقه من تزايد عدد حوادث إطالق الصواريخ.
ريخ الــذي يشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن قــرار مجلــس األمــن وأضــاف "لألســف الشــديد فــإن موضــوع إطــالق الصــوا

  ال تتم معاملته بالشكل المناسب". على حد قوله. 1860الدولي رقم 
 18/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)



  
  
 
 

  

            16ص                                     2240العدد:                18/8/2011 الخميس التاريخ:

  
  مليون شيكل لجعل مدينة إيالت مقصدًا سياحياً  30معاريف: .29

قتصــادي اإلســرائيلي الحــظ التطــور الحاصــل اال -ذكــرت صــحيفة "معــاريف" أن المجلــس الــوزاري االجتمــاعي
فــي المنــاطق العربيــة المجــاورة لمدينــة إيــالت، مثــل منطقــة العقبــة التــي حولتهــا الســلطات األردنيــة إلــى مقصــد 
سياحي كبير، باإلضافة إلى مدينة سيناء التي كانت صحراء قاحلة وتحولت إلى موقـع سـياحي يعـج بالفنـادق 

  توجب عليه صرف األموال في مدينة إيالت لجعلها مقصد سياحي.الحيوية، فأدرك المجلس بأنه ي
مليـــون شـــيكل لتـــرميم وتطـــوير الفنـــادق والمواقـــع  30وأوضـــحت الصـــحيفة أن المجلـــس قـــرر تخصـــيص مبلـــغ 

مليـون شـيكل علـى  400األثرية في المنطقة، باإلضافة إلى أن وزراه السياحة اإلسـرائيلية قـررت صـرف نحـو 
  ثمار في إيالت.شكل ِمنح لتشجيع االست

إلـى خمسـة ماليـين سـائح بعـد أن كـان ال  2015وتهدف هذه االستثمارات إلى زيـادة عـدد السـائحين فـي عـام 
  رحلة أسبوعيًا. 15يصلها في األعوام الماضية أكثر من 

 17/8/2011، موقع عكا اون الين
 

  القدس مقدسيًا على خلفية نشاطاتهم السياسية في 384مخطط إسرائيلي خطير إلبعاد  .30
كشفت شخصيات مقدسية ناشطة في مدينة القدس المحتلة عن مخطط إسرائيلي : جيهان الحسيني - القاهرة 

مقدسيًا من الناشطين السياسيين  384خطير تنوي سلطات االحتالل تنفيذه قريبًا يهدف إلى إبعاد 
  والشخصيات االعتبارية على خلفية نشاطاتهم في القدس.

سرائيلية استدعت هذه الشخصيات في فترات متفاوتة أخيرًا وهددتها باإلبعاد خارج وكانت االستخبارات اإل
  القدس في أيلول المقبل في حال عدم تغيير مواقفها ونشاطاتها السياسية المناهضة لالحتالل.

مقدسيًا من  384وأكد ديبلوماسيون أجانب ومؤسسات حقوقية أن سلطات االحتالل أعدت قائمة تضم 
لناشطة والوطنية في القدس إلبعادهم، وأن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي وافق على هذه الشخصيات ا

الخطوة وترك أمر تنفيذها بيد أجهزة األمن واالستخبارات لتحديد المكان والزمان وبحسب المقتضيات األمنية 
قدس من الشخصيات والدولية. واعتبر نواب القدس المهددون باإلبعاد أن ذلك خطوة تهويدية إلفراغ ال

  والقيادات التي تدافع عن المدينة وتكشف مخططات االحتالل التهويدية وتعمل على إحباطها.
  18/8/2011، الحياة، لندن

  
  تهدد بمزيد من اإلجراءات القمعية ضد األسرى الفلسطينيين "إسرائيل" :وزارة شؤون األسرى .31

شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، أن إدارة أفاد تقرير صادر عن وزارة : يوسف الشايب –رام اهللا 
السجون توعدت األسرى بمزيد من العقوبات واإلجراءات "التعسفية" بحقهم بعد انتهاء شهر رمضان وذلك 
لتنفيذ سياسة وقرارات الحكومة اإلسرائيلية التي أعلنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والهادفة الى 

  سرى واالنقضاض على حقوقهم اإلنسانية والمعيشية.االنتقام من األ
وجاء في رسالة األسرى أنهم أصبحوا جاهزين ومستعدين لخوض مواجهة استراتيجية واسعة إذا ما استمرت 
هذه العقوبات الجائرة بحقهم وأن شعارهم في المرحلة القادمة سيكون (نموت واقفين ولن نركع) في سبيل 

  قوقنا.كرامتنا والمحافظة على ح
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وطالب األسرى في رسالتهم بإسنادهم ودعمهم من قبل كافة المؤسسات والتنظيمات، حيث ستكون المعركة 
مع إدارة السجون شرسة كما جاء في الرسالة وأكّد األسرى أنهم سيبقون رأس الحربة في معركة الدفاع عن 

  الكرامة والحرية.
  18/8/2011، الغد، عّمان

  
  اصل حمالته األمنية في سلوان ويتوغل جنوب جنين  يو  اإلسرائيلي االحتالل .32

شنت قوات االحتالل امس عمليات اعتقال وتمشيط في أكثر من موقع : وكاالت –جمال جمال  -فلسطين 
قرب جنين، كما توغلت قوات االحتالل في بلدات عرابة، وفحمة، ومركة، جنوب مدينة جنين، وجابت في 

  شوارعها حتى ساعات الفجر.
قوات االحتالل عشرات الدونمات الزراعية من أشجار الزيتون واللوزيات التابعة لقرية برطعة  أحرقتو 

  الشرقية في جنوب محافظة جنين، ملحقة أضراًرا كبيرة بالمناطق الحرجية. 
فيما واصلت سلطات االحتالل حمالتها المكثفة ضد بلدة سلوان بالقدس المحتلة، حيث اقتحمت قوة معززة 

الحتالل والوحدات الخاصة اإلسرائيلية حي بطن الهوى بالحارة الوسطى ومنطقة عين بئر أيوب من جنود ا
المالصقة لحي البستان جنوب المسجد األقصى المبارك. وحلقت طائرة مروحية على مستوى منخفض فوق 

يط خيمة المنطقة، مما أثار حالة من الخوف والرعب لدى األطفال والنساء. واقتحمت قوات االحتالل مح
االعتصام بحي البستان وحي بئر أيوب بالبلدة، وقامت وحدة من القوات الخاصة والمخابرات وبمرافقة 

  الكالب البوليسية بمحاصرة بعض المنازل ومن ثم اقتحامها وتفتيشها.
ة شبان بدورها كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية النقاب عن قيام الشرطة وجهاز األمن العام (الشاباك) باعتقال ثالث

بتقديم الدعم لمنظمة «لالشتباه فيهم  1948من قريتي دبورية وأبو غوش داخل األراضي المحتلة عام
  ». فلسطينية والتآمر على تنفيذ هجمات ضد اهداف إسرائيلية

  18/8/2011، الدستور، عّمان
  

  حمص وحماهتوسع إلى خارج الالذقية لتصل إلى يمخيمات الفلسطينيين بدأ  : استهدافالشرق األوسط .33
قال سكان في حي النازحين إنهم سمعوا أصوات انفجارات، ورجحوا أن تكون قنابل صوتية بهدف  دمشق:

بث الذعر بين األهالي، حيث تم تطويق حي النازحين وفيه مخيم فلسطيني، وجرت عملية تمشيط واسعة 
ظل خارج دائرة االحتجاجات للبيوت واعتقاالت شملت العشرات من السكان. ومخيم الالجئين الفلسطينيين 

طيلة األشهر األولى، ولكن منذ نحو شهرين حاول شباب فلسطينيون إسعاف جرحى من المصابين إلى 
مستشفى البر، فقامت قوات األمن بإطالق النار عليهم ما جعل شرارة االحتجاجات تمتد بين الشباب 

ة فعلية. وفوجئ أهالي حمص يوم أمس بقيام الفلسطينيين الذين كانوا يتعاطفون مع المتظاهرين دون مشارك
  قوات األمن والجيش بتطويق المخيم بشكل كامل.

وفي تطور الفت في سياق محاصرة المخيمات الفلسطينية، أعلنت السلطات السورية عن ضبط سيارتين 
لسطينيين، محملتين بأسلحة مهربة شمال غربي مدينة حماه، أي في المنطقة التي يقع فيها مخيم لالجئين الف

محذرا من أن يكون » فيس بوك«األمر الذي أثار توجس ناشطين، وكتب أحدهم في صفحته على موقع 
  الهدف من وراء بث هكذا خبر، التمهيد لعملية أمنية وشيكة في المخيم في حماه.

  18/8/2011، الشرق األوسط، لندن
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  قترابه من حدود وسط غزةقوات االحتالل تقتل مختال عقليًا بعشر رصاصات في رأسه عند ا .34

غزة ـ أشرف الهور: استشهد شاب فلسطيني مختل عقليُا جراء استهدافه بأكثر من عشر طلقات نارية من 
قبل قوات االحتالل عند اقترابه من منطقة حدودية تقع إلى الشرق من وسط قطاع غزة، ليكون ثاني شهيد 

  ساعة. 24يسقط في قطاع غزة خالل الـ 
 19سلمية الناطق باسم اإلسعاف والطوارئ ان الشاب يدعى سعد عبد الرحيم المجدالوي (وقال أدهم أبو 

عاما) مختل عقليا، استشهد ليل الثالثاء على أثر استهدافه بنيران رشاشة أطلقتها صوبه قوات االحتالل، 
  خالل تواجده على حدود قرية المصدر الواقعة إلى الشرق من وسط قطاع غزة.

ة أن الشهيد أصيب بعشر طلقات نارية في الجزء العلوي من جسده، ما أدى إلى تشويه وأوضح أبو سلمي
جيش االحتالل أن قوات من جيشه أطلقت النار باتجاه فلسطيني اقترب  موقال متحدث عسكري باس جثته.

  من السياج األمني المحيط بقطاع غزة.
  18/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  االعتصام أمام العليا االسرائيليةالعرب الدروز مستمرون في  .35

ال زال أبناء الطائفة العربية الدرزية مستمرين باالعتصام لليوم الثاني على التوالي، في : توفيق عبد الفتاح
  خيمة احتجاج أمام المحكمة العليا االسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

ّية في االعتصام، من مختلف القرى في الجليل وقد شارك العشرات من مشايخ وشباب الطائفة العربية الدرز 
والكرمل،  بعد أن تم بناء الخيمة أمام مبنى المحكمة العليا، بغرض مطالبة المحكمة العليا االسرائيلية 

) رب عائلة من الطائفة، قبل أكثر 10000اإلسراع في بحث االلتماس الذي تّقدم به أكثر من عشرة آالف (
  ة إسرائيل بقائمة مطالب تتلخص بأربع نقاط رئيسية.أشهر، لمطالبة حكوم 3من 

ومن تلك المطالب وقف جميع المحاكم والغرامات الباهظة على البناء غير المرّخص، والمصادقة على 
الخرائط الهيكلية للقرى العربية الدرزّية، والتي لم يصادق عليها منذ عشرات السنين، وهي تشمل البناء غير 

  لطبيعية للسكان، وكذلك إعطاء قسائم لألزواج الشابة بسعر مخّفض.المرّخص، والزيادة ا
  16/8/2011، 48موقع عرب

  
  

  : تعليم غزة تمنع سفر طالب تلقوا منًحا دراسية إلى الواليات المتحدة "الفلسطيني لحقوق اإلنسان" .36
فر ثمانية طالب تلقوا قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إن وزارة التربية والتعليم في غزة منعت س ة:غز 

  منحا دراسية إلى الواليات المتحدة األمريكية من خالل مؤسسة األمديست وذلك "لدواعي اجتماعية وثقافية".
وأدان المركز في بيان لها هذا المنع، مؤكًدا أنه يتناقض مع أبسط معايير حقوق اإلنسان، خاصة اإلعالن 

) منه على أن "لآلباء الحق األول في اختيار نوع تربية 26العالمي لحقوق اإلنسان الذي تنص المادة (
  أوالدهم.

من يوليو الماضي بطلب إلى  25وأوضح أن أولياء الطالب الثمانية الحاصلين على المنحة تقدموا في الـ
 وزير التربية والتعليم العالي بغزة أسامة المزيني من أجل الموافقة على منح التسهيالت الالزمة لسفر أبنائهم

  عبر معبر بيت حانون (إيرز) والذي كان مقرًرا اليوم األربعاء.
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من يوليو، مبرًرا ذلك  31وأشار المركز الحقوقي إلى أن المزيني رفض تلبية طلب أولياء أمور الطلبة في الـ
  "لدواعي اجتماعية وثقافية".

ء قرار المنع، وٕاعطاء المركز الفلسطيني رئيس الحكومة بغزة إلى التدخل الفوري من أجل إلغاوطالب 
  التعليمات بالموافقة على سفر هؤالء الطالب خشية ضياع الفرصة عليهم.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن قرار المنع مخالف ألبسط معايير حقوق اإلنسان، وللقانون 
  ركة.األساسي الفلسطيني وتعديالته الذي كفل الحق في التعليم والحق في حرية التنقل والح

وتابع "من غير المقبول والمعقول ونحن نناضل من أجل كسر حصار غزة أن نعمل نحن على فرض قيود 
  جائرة على الحق في التعليم والحق في حرية التنقل والحركة".

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

  الحملة األمنية المصرية ُتقلص عمل األنفاق  .37
عدد من ُمالك األنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية األربعاء  أكد: هاني الشاعر -رفح 

أن الحملة األمنية التي ينفذها الجيش المصري شمال سيناء بما فيها العريش والشيخ زويد ورفح المصرية 
  أثرت بشكل ملحوظ على حركة تهريب السلع والبضائع للقطاع عبر األنفاق. 

عدد من أنفاق تهريب مواد البناء لـ "صفا" إن "الحركة تقلصت ُمنذ بدء الحملة  وقال "أبو محمد" صاحب
% ، بسبب صعوبة وصول البضائع والسلع خصوًصا القادمة من العريش 20_15األمنية المصرية بنسبة 

  أو من داخل الُمدن المصرية لمنطقة األنفاق القريبة من حدود غزة". 
ى تهريب السلع من المخازن المتواجدة على مقربة من الحدود وبالتحديد وّبين أن األنفاق التي ّتعتمد عل

بمدينة رفح المصرية لم تتأثر كثيًرا، بسبب عدم وصول الحملة األمنية لحدود غزة واقتصارها حتى اآلن 
  بمدينة العريش والشيخ زويد.

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

  إلى األمم المتحدة الفلسطينية لدولةُترسل مقعد ا "فلسطين تستحق" .38
قّررنا نحن الفلسطينّيين أن نرسل مقعد دولتنا بأنفسنا إلى األمم المتحدة، قررنا «: فادي أبو سعدى -رام اهللا

نحن الفلسطينيين أن نسّير كرسيًا جواًال أزرق اللون بزرقة كراسي األمم المتحدة حجمه كحجم أي مقعد دولة 
دة، مطابق تمامًا لمواصفات أي مقعد في األمم المتحدة، من حيث التمثيل والصوت أخرى في األمم المتح

  ».والطبيعة القانونية
فكرتها بإرسال مقعد فلسطين إلى األمم المتحدة، ألنها » فلسطين تستحق«بهذه الكلمات وصفت مجموعة 

مم المتحدة، التي تغص باألمم ترى أن فلسطين جديرة بأن تصبح دولة، وتستحق بالتالي مقعدًا دائمًا في األ
  والدول، وال صوت فيها لفلسطين.

  18/8/2011، االخبار، بيروت
  

  رفح و قلقيلية  في أعلى معدل بطالةاالحصاء الفلسطيني:  .39
أعلن جهاز اإلحصاء، اليوم األربعاء، أن أعلى نسبة بطالة خالل الربع الثاني من العام الجاري كانت في 

  الغربية ورفح بقطاع غزة.محافظتي قلقيلية بالضفة 
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ألف شخص في األرض الفلسطينية  195وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية 
ألف في قطاع غزة. ومعدل  86آالف في الضفة الغربية و 109خالل الربع الثاني من العام الجاري، منهم 

%  معدل البطالة للذكور 16.4ة الغربية. و% في الضف15.4% مقابل 25.6البطالة في قطاع غزة كانت 
سنة أعلى معدالت  24- 20% لإلناث. في حين سجلت الفئة العمرية 28.6في األرض الفلسطينية مقابل 

  %.32.9بطالة في األرض الفلسطينية، حيث بلغت 
لمشاركات سنة دراسية فأكثر أعلى معدالت بطالة من إجمالي اإلناث ا 13وقد سجلت اإلناث اللواتي أنهين 

  %.39.2في القوى العاملة حيث بلغت 
ألف عامل في الربع  78وبين أن عدد العاملين من الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات ارتفع من 

ألف عامل في الربع الثاني، هذا وقد توزع عدد العاملين في اسرائيل  84األول للعام الجاري إلى 
ألف عامل لديهم تصاريح عمل  33بواقع  2011الربع الثاني  والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في

  ألف عامل يحملون وثيقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي. 30ألف عامل بدون تصاريح عمل و 21و
ألف عامل في  12ألف عامل في الربع األول إلى  11وارتفع عدد العاملين في المستوطنات اإلسرائيلية من 

% من 51.0ع البناء والتشييد أعلى نسبة عمالة في إسرائيل والمستوطنات بنسبة الربع الثاني.  وسجل قطا
  العاملين في إسرائيل والمستوطنات.

  17/8/2011، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
  

  النسائية في مدينة رام اهللا السرطانية مركز مختص باألورام .40
فلسطينيين والدوليين وبدعم من مؤسسة بالستينا أنشأت مجموعة من األطباء ال: إيمان عريقات - رام اهللا

السويسرية للعناية بصحة المرأة, مركزا مختصا باالورام السرطانية النسائية في مدينة رام اهللا، خصوصا أن 
  السرطان يشكل المسبب الثالث للوفيات في األراضي الفلسطينية.
خذ العالج الكيماوي في المشافي االسرائيلية ودفعت تجربة األصابة بسرطان الثدي والعيش معه لمدة عام وأ

حتى الشفاء الكامل، دفعت بالفلسطينية سونا العاروري لنقل خبرتها إلى نظيراتها ممن أصبن بذات المرض 
من خالل عملها التطوعي كمعالجة نفسية في مركز دنيا التخصصي ألورام النساء السرطانية في مدينة رام 

  اهللا.
  18/8/2011، انية (بي بي سي)هيئة اإلذاعة البريط

  
    لنائب العام الفلسطيني يقرر وقف برنامج "وطن على وتر" بحجة انه يحمل الكثير من االساءاتا .41

رام اهللا ـ وليد عوض: ساد حركة فتح االربعاء ارتياح باقدام النائب العام الفلسطيني احمد المغني على 
اشة تلفزيون فلسطين الرسمي بحجة انه يحمل الكثير اصدار قرار بوقف بث برنامج 'وطن على وتر' على ش

  من االساءات.
وقرر النائب العام الليلة قبل الماضية وقف بث البرنامج الهزلي 'وطن على وتر' الذي ينتجه التلفزيون 

  الفلسطيني الرسمي ويبث حلقاته على شاشته يوميا بعد االفطار.
إساءات واخطاء وهفوات البرنامج وركاكة مضمونه' و'لما فيه  وأوضح النائب العام أن قراره يرجع الى 'تكرار

  من اساءة للمجتمع الفلسطيني، وتحقير للمقامات واساءة في النص والتعبير'.
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وأبدى المغني حرصه على حرية الرأي والتعبير مع حماية الحريات المبنية على احترام اآلخرين وليس 
  التسبب باألذى لآلخرين.

ف العام على االعالم ربي' بأن قرار النائب العام جاء بعد ان رفض عبد ربه المشر وعلمت 'القدس الع
الرسمي الفلسطيني طلبات عديدة وجهت له من قادة بحركة فتح وبعضهم يشغل مواقع حساسة في مؤسسة 
الرئاسة الفلسطينية تطالبه بوقف 'مهزلة وطن على وتر' على حد قولهم، وذلك النتقاده وتهكمه على العديد 

  من المسؤولين الفلسطينيين واجهزة السلطة الوطنية.
ء قرار النائب العام بناء على شكوى مقدمة من الدكتور جواد عواد نقيب االطباء واللواء حازم عطا اهللا وجا

  مدير عام الشرطة ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، وجميعهم من كوادر وقيادات حركة فتح.
  وصف عبد ربه القرار بأنه 'سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية'.

عبد ربه قوله 'ان النائب العام نصب نفسه مسؤوال عن االعمال الفنية وبات هو المرجعية في البلد ونقل عن 
بل والمسؤول عن الذوق العام، وبناء عليه اتخذ القرار وهو ما يؤسس لمرحلة في غاية الخطورة تتعلق 

  بالحريات العامة وخاصة االعمال الفنية واالبداعية'.
  18/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  رئيس االتحاد الدولي لإلعالميين الرياضيين: الرياضة الفلسطينية تشهد تطورا كبيرا .42

قال رئيس االتحاد الدولي لإلعالميين الرياضيين، جاني ميرلو، إن الرياضة الفلسطينية  :'شينزن' الصين
  ي أيار الماضي.تشهد تطورا كبيرا، وأنه لمس ذلك خالل حضوره لفلسطين في بطولة العودة التي جرت ف

)، واتحاد الجامعات الدولي AIPSوأشاد خالل مشاركته بدورة إعالمية ينظمها االتحاد الدولي لإلعالميين(
)FISUبالرياضة الفلسطينية وبروز العنصر 2011) على هامش اولمبياد الجامعات الدولية 'شينزن ،

  ياضية.النسوي الفاعل، وتواجد اإلعالميات الفلسطينيات في الساحة الر 
وأكد ميرو أن االتحاد الدولي لإلعالميين الرياضيين سيركز على عقد عدة ورشات عمل ودورات لإلعالميين 

  الفلسطينيين، لتأهيلهم وتدريبهم ليواكبوا التطور الرياضي الحاصل في دولتهم.
  17/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  

   في حدود اإلمكانات المتاحة ا لتخفيف وطأة ظروف الحياة للفلسطينيينميقاتي: الحكومة ستبذل جهده .43
نجيب ميقاتي أمس مقر السفارة  اللبناني افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء

عتبر أن "هذه الزيارة ، الذي الرئيس ميقاتيل عباسوسبق افتتاح السفارة زيارة الرئيس  .بيروتالفلسطينية في 
تكتسب أهمية خاصة ألنها تتزامن مع حدثين هما رفع علم فلسطين على السفارة في بيروت والتحضير 

جانب فلسطين ويتضامن مع  إلىلقبول فلسطين في الهيئة العامة لألمم المتحدة، وفي الحدثين يقف لبنان 
مستوى  إلىالفلسطينية  - الشعب الفلسطيني، كما كان دائمًا، سواء من خالل االرتقاء بالعالقات اللبنانية

سفارة، أو من خالل دعم لبنان لدخول فلسطين الجمعية العامة لألمم المتحدة، ال سيما من موقع لبنان 
  كرئيس لمجلس األمن في أيلول المقبل، وكذلك رئاسة قطر للجمعية العامة".

حقكم في تقرير المصير بعد : "في يقيننا أن هذه اإلنجازات تلتقي مع تضامن دول العالم مع ميقاتي أضافو 
ورأى أن "دخول فلسطين  التضحيات الكثيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني منذ سنوات كثيرة وال يزال يقدمها".
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الجمعية العامة كعضو كامل العضوية سيعطي للدور الفلسطيني المزيد من القدرة على التحرك  إلى
  الشعب الفلسطيني الشقيق". إليهتحقيق ما يصبو  إلىومواصلة النضال وصوًال 

وأكد أن "الحكومة  وأعرب عن ارتياحه ودعمه الستئناف جهود المصالحة الوطنية في الداخل الفلسطيني.
اللبنانية سوف تبذل قصارى جهدها، وفي حدود اإلمكانات المتاحة، لتحسين ظروف الحياة ألشقائنا 

ة الظروف التي مر بها لبنان والتي انعكست عليهم الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والعمل على تخفيف وطأ
وعلى شريحة غير قليلة من أشقائهم اللبنانيين داخل لبنان". واعتبر أن كالم عباس حول رفضه للتوطين 
وخضوع الفلسطينيين للقانون والسيادة اللبنانية "له وقع مهم في نفوس اللبنانيين"، وشدد على وجوب "عدم 

  تستعمل من قوى خارجية كي تكون أداة تخريب لألمن اللبناني خارج المخيمات". السماح ألي مجموعة أن
  18/8/2011، بيروت، المستقبل

  
  إلى قيام تعاون لبناني فلسطيني لمعالجة كل القضايا الخالفية ودعي الجميلأمين  .44

جمّيل في مكان الرئيس أمين ال اللبناني عباس رئيس حزب الكتائبرئيس السلطة الفلسطينية محمود استقبل 
إقامته في فندق "الحبتور". بعد اللقاء، تحّدث الجمّيل إلى اإلعالم قائًال: "تباحثنا في موضوع العالقات 

اللبنانية وقدمنا التهنئة بإنشاء السفارة والتبادل الديبلوماسي بين البلدين، وفي الوقت نفسه ندعو  - الفلسطينية 
فلسطينية تعالج  -الخالفية وذلك من خالل إنشاء لجنة لبنانية  التعاون من أجل معالجة كل القضايا إلى

األمور ونأمل أن تكون الكتائب في صلب هذه اللجنة كي نطرح كل الهواجس ونتعاون جميعًا على تعزيز 
   المسيرة الفلسطينية التي حققت تقدمًا باتجاه إعالن الدولة الفلسطينية".

  18/8/2011، بيروت، المستقبل
  

  مهم أن نبقى متمسكين بحق العودة للفلسطينيينال من: جعجع .45
وعقب اللقاء رّد  ،عباس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجعرئيس السلطة الفلسطينية محمود التقى 

جعجع على سؤال عما إذا سيكون لبنان عرابًا للفلسطينيين في مجلس األمن، بالقول: "من الطبيعي أن يكون 
أضاف: "بقدر أهمية هذه العملية  باعتبار أن لبنان سيكون سباقًا في هذه الشأن".الموقف على هذا النحو 

بقدر ما هو مهم أن نبقى متمسكين بحق العودة للفلسطينيين، وهذا رأي ُيجمع عليه الجميع، بدءًا من 
ودين في لبنان، الفلسطينيين الموج اإلخوةكل الفرقاء اللبنانيين، وبالتالي فإن  إلىالسلطة الفلسطينية وصوًال 

  سيصبحون مواطنين فلسطينيين يتمتعون بوضع قانوني وليس مقيمين أجانب".
  18/8/2011، بيروت، المستقبل

  
  برفع التمثيل الفلسطيني انرحبي "الوطني الديموقراطي التجمع"و "المرابطونلبنان: " .46

العمل والسعي من اجل " أنان، العميد مصطفى حمد " اللبنانيالمرابطونحزب "الهيئة القيادية في  أمين أكد
ال يغيب عن  أنالقدس الشريف عاصمة لها هو الهدف األساسي الذي يجب  وٕاعالنتحرير كل فلسطين 

 إلىاللحمة وحل كافة اإلشكاالت في ما يتعلق بالذهاب  إلىفي فلسطين والشتات  أهلناكل " ، داعياً "بالنا
. وهنأ الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله بمناسبة "قلةالدولة الحرة المست إعالناألمم المتحدة من اجل 

  رفع العلم الوطني الفلسطيني على سفارة الشعب الفلسطيني في لبنان.
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دعم جهود القيادة الفلسطينية في مجلس األمن، من اجل  إلىالحكومة "، "التجمع الوطني الديموقراطي"ودعا 
  ."الشعب الفلسطيني بافتتاح سفارة له في بيروت" مهنئاً  "نيل االعتراف العالمي بدولة فلسطين

  18/8/2011السفير، بيروت، 
  

  ريد استهداف المقاومةت "إسرائيل"االتهامي يؤكد أن التحقيق مسيس و القرار نصر اهللا: .47
القرار االتهامي الذي نشرته المحكمة  أناهللا  السيد حسن نصر اللبناني اعتبر األمين العام لحزب اهللا

يؤكد صحة ما قلناه خالل السنتين الماضيتين بأن التحقيق مسيس وليس شفافًا وال علميًا وال "مس، الدولية، أ
 أيانه ال يوجد  إلىوأشار  ."في وسائل إعالمية عربية وٕاسرائيلية وأجنبية 2006حرفيًا وتم تسريبه منذ عام 

تصاالت الهاتفية، مذكرًا بقدرة هو موضوع اال إليهدليل مباشر في النص كله، واألمر الوحيد الذي يستند 
  واختراع اتصاالت وهمية. "الداتا"الفنية والتقنية على التالعب بـ اإلسرائيليين

واستعادة  األرضيريد استهداف المقاومة التي قاتلت من اجل تحرير  األولمنذ اليوم  اإلسرائيليإن "وأردف: 
 إسرائيل استهدافألنها عامل قوة وعزة، ومن الكرامة والحفاظ على الطاقات الوطنية. لذلك هي تستهدف 

البدء بقتل قادة المقاومة واالعتقال واألسر والحرب العسكرية، ومحاوالت العزل السياسي وطنيًا ودوليًا وكل 
  ."هذا فشل حتى قتل القادة كان له مردود عكسي

فسه على مجمل الصراع االنتصار والصمود في حرب تموز وتداعياته على الكيان اإلسرائيلي ن"وقال إن 
العربي اإلسرائيلي من انجازات المقاومة، وبالتالي البعد اإلقليمي إلنجازات المقاومة في فلسطين ومجمل 

  ".القضية العربية من إنجازات المقاومة
  18/8/2011السفير، بيروت، 

  
  قاتوترفع الحصار عن غزة فمن المستحيل إصالح العال "إسرائيل" عتذرإذا لم ت :أردوغان .48

 ، أنأشرف الهور ،غزةونقًال عن مراسلها في  ،اسطنبولمن  18/8/2011، لندن، القدس العربينشرت 
 "إسرائيل"بالده لن تتراجع عن مطالبتها  إن األربعاءقال  أردوغانرئيس الوزراء التركي رجب طيب 

قطاع غزة والذي  لىإالسفن المتجه  أسطولعلى  2010مايو أيار/ باالعتذار لها عن الهجوم الدامي في 
وتدفع تعويضات وترفع الحصار  اعتذاراً  إسرائيلذا لم تقدم "إ أردوغان: قالو  .أتراكعن مقتل تسعة  أسفر

مغادرته  أثناء أردوغان فيوقال  .وٕاسرائيل"العالقات بين تركيا  إصالحعن قطاع غزة، فمن المستحيل 
نتراجع عن  أنمن المستحيل "عة في الصومال لبحث المجا اإلسالميلمنظمة التعاون  طارئاً  اجتماعاً 

تركيا وعائالت الضحايا سيتخذون خطوات جديدة بهذا  أنلى إ وأشار ."تصميمنا على هذه المسألة
  انه لم يكشف عن تفاصيل. إال "عملية جديدة ستبدأ" إنالخصوص. وقال 

وزير الخارجية التركي ، أن زدان وليام ،القدسنقًال عن مراسلها في  17/8/2011وكالة رويترز، وأضافت 
أمامها خيار.. عالقات أعمق مع تركيا أو شق فجوة مع الدولة التركية لن  إسرائيل" :أحمد داود أوغلو قال

 إنبها في مؤتمر صحفي في اسطنبول  أدلىوقال أوغلو في التصريحات التي  يمكن تجاوزها بسهولة."
فالجانبين يعرفان وكذلك الواليات  يتضمن تقرير بالمر اعتذاراً لم  إذاتركيا لن تقبل مثل هذه النتيجة. وقال "

  .المتحدة ما سنفعلهً 
  

  سحب المبادرة العربية" ويدعو لاألقصى""اتحاد العلماء" يدعو لتخصيص الجمعة لذكرى إحراق  .49
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 مناسبة، بوكاالت األنباء: طالب بيان لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشرق –فلسطين المحتلة  ،الدوحة
خطباء المساجد والثورات العربية بجعل يوم ، 21/8/1969ذكرى إحراق المسجد األقصى المبارك في 

رمضان) جمعة األقصى، وندد بجميع اإلجراءات التي اتخذها الصهاينة لطمس المعالم  19الجمعة القادمة (
ي لعلماء المسلمين أن ينسى قضيته وقال البيان "ال يمكن لالتحاد العالم اإلسالمية والعربية للقدس الشريف.

وأمام ذلك، وفي  ...األولى (فلسطين، القدس) مهما انشغل بقضايا أمته التي تقع في قمتها الثورات العربية
الذكرى الثانية واألربعين إلحراق المسجد األقصى المتزامنة مع شهر رمضان شهر االنتصارات والبركات 

ربي ملوكًا ورؤساء وأمراء أن يتحّملوا مسؤولياتهم الدينية والتاريخية نحو يدعو االتحاد العالم اإلسالمي والع
األقصى، والقدس الشريف خاصة، ونحو القضية الفلسطينية بصورة عامة، فالواجب الشرعي، ثم التاريخي 
والوطني أن يتحركوا من كل الجبهات المتاحة لتحريك هذه القضية، ويستعملون كل الوسائل المتاحة بما 

يها سالح البترول، وسحب المبادرة العربية لحماية القدس الشريف واألقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ف
الشريفين، فاُهللا سيسأل، والتاريُخ ال يرحم. كما دعا االتحاد العالم الحّر والشرفاء من العالم الذين وقفوا مع 

الهدم وطمس المعالم اإلسالمية والمسيحية، قضيتنا إلى حملة عالمية لحماية األقصى والقدس الشريف من 
فالصهاينة يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية، وضد التراث اإلنساني، فيجب فضحهم وٕادانتهم على مستوى 

  العالم.
  18/8/2011الشرق، الدوحة، 

  
  " تدين إجراءات االحتالل ضد األسرىالعربية "الجامعة .50

عربية القرارات واإلجراءات التي تتبعها سلطات االحتالل استنكرت جامعة الدول ال مراد فتحي: - القاهرة
اإلسرائيلي ضد المعتقلين واألسرى الفلسطينيين في سجونها. وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد 
لشؤون فلسطين بالجامعة العربية أن الجامعة العربية تتابع عن كثب وباهتمام وقلق كبير ما تقوم به 

إجراءات يومية بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي خاصة من  "إسرائيل"
  خالل شهر رمضان. 

  18/8/2011الشرق، الدوحة، 
  
  

  شبكة التجسس اإلسرائيلية األخيرة استهدفت نشر العقم بين المصريين :األهرام .51
ة الجاسوس األردني بشار إبراهيم أبو قائمة بأدلة الثبوت في قضي ىحصلت األهرام عل: اللطيف محمد عبد

حيث كشفت  زيد وضابط المخابرات اإلسرائيلي أوفر هراري المتهمين بالتجسس والتخابر ضد مصلحة البالد
 إصابةوبالتحديد جهاز الموساد تصنيع منتجات إسرائيلية هدفها  "إسرائيل"التحقيقات مع الجاسوس عن قيام 

كذلك منتجات صناعية وكابالت كهربائية يتم استخدامها في و  ،الشعب المصري بالسرطان والعقم
تلك  ىحيث يتم استخدام تلك الكابالت في التنصت ورصد كل ما يتم تمريره عل ،االتصاالت وبأسعار زهيدة

أن يقوم الجاسوس بعمل توكيالت لهذه المنتجات  ىالكابالت من خالل الشركات التي تقوم بتركيبها عل
يتمكن جهاز الموساد من  ىحت "إسرائيل"من  يير بلد المنشأ علي المنتج وتدوين تركيا بدالً اإلسرائيلية بعد تغ

  عن التحذيرات األمنية. الهروب بتلك المنتجات بدخولها إلي البالد بعيداً 
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 777 التقارير السرية عن مجموعات القوات المسلحة بإرسالكما كشفت أدلة الثبوت قيام المتهم األردني 
 ثمن خيانة الجاسوس هو قبوله أنالشهود  أقوالوثبت من  علي طلب المخابرات اإلسرائيلية. بناء 999و

 33و ألفاً  89و ،عن طريق األردن وستون سنتاً  دوالراً  32و ،أمريكي ألف دوالر 101باجمالي تحويالً  88
  ."إسرائيل"له ضابط المخابرات اإلسرائيلي من  بإرسالهادوالرا قام 

  18/8/2011، األهرام، القاهرة
  

  اإلسالمي" تفتح باب التبرعات في فلسطين إلغاثة الصومال التعاون"منظمة  .52
أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي عن فتح باب التبرعات في فلسطين من أجل إغاثة الشعب الصومالي  :غزة

د مع المنظمة، الذي يعاني من المجاعة، وذلك بعد تواصل العديد من الجهات اإلنسانية الفلسطينية واألفرا
  والطلب منها تسلم التبرعات إلغاثة المنكوبين في الصومال.

  17/8/2011قدس برس، 
  

  تقديم أي اعتذار "إسرائيل"من  لم تطلبالواليات المتحدة  األمريكية: الخارجية .53
سـرائيلي رئـيس الـوزراء اإل نأأكدت المتحدثة باسم الخارجيـة االمريكيـة فكتوريـا نوالنـد : دان وليامز -واشنطن 
ـــا وزيـــرة الخارجيـــة االمريكيـــة هـــيالري كلينتـــون تحـــدثاو نتنيـــاهو  بنيـــامين  أنلكنهـــا نفـــت  حـــول االعتـــذار لتركي

المتحدة الـذي يطلـق  األممتقرير ( تقديم أي اعتذار. وقالت "ذلك التقرير "إسرائيل"الواليات المتحدة طلبت من 
  غير دقيق." )عليه اسم تقرير بالمر
تحــدث باســم الســفارة االمريكيــة فــي تــل ابيــب ان واشــنطن تريــد أن تبحــث اســرائيل وتركيــا قــال كيــرت هــوير الم

  عن "فرص لتجاوز التوترات الحالية في عالقتهما الثنائية".
18/8/2011، وكالة رويترز لألنباء  

  
    أوباما ينقاد للتحريض "اإلسرائيلي" ضد إيران  :سيلباتريك  .54

ريك سيل، المتخصص في شؤون الشرق األوسـط، إن الواليـات المتحـدة يقول الكاتب والصحافي البريطاني بات
إيــران، وأنــه كــان مــن األفضــل لهــا لــو أن الــرئيس بــاراك أوبامــا قــد اســتغل فرصــة ” شــيطنتها”ترتكــب خطــأ ب

  ، قائًال:”ذا دبلومات“اجراء حوار مع طهران . وقد عرض رأيه في مقال نشره في موقع 
ة ضـــد إيـــران، فصـــوروها علـــى أنهـــا تهديـــد شـــيطاني لكـــل البشـــرية، وأرغمـــوا وأصـــدقاؤها حملـــ” إســـرائيل“قـــادت 

بصورة متكررة، وعلنية تمامًا، إلى التهديد بضرب ” إسرائيل“الواليات المتحدة على أن تحذو حذوهم . ولجأت 
منشــآت إيــران النوويــة، وبــذلت كــل مــا اســتطاعت مــن جهــد لجــر الواليــات المتحــدة إلــى حــرب ضــدها، بطريقــة 

فـي البنتـاغون مـن تالعـب بالمعلومـات ” إسرائيل”هة إلى حد بعيد لما فعله المحافظون الجدد المؤيدون لمشاب
وهــو مــا كــان لــه عواقــب  2003االســتخباراتية مــن أجــل دفــع الواليــات المتحــدة إلــى حــرب ضــد العــراق عــام ،

  كارثية.
18/8/2011، الخليج، الشارقة  

  
  اعدات لالجئين الفلسطينيين  مليون دوالر مس 7.7 بقيمة يابانيةمنحة  .55
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مليــون دوالر  7ر7قــدمت الحكومــة اليابانيــة امــس منحــة علــى شــكل مســاعدات غذائيــة بقيمــة : نــايف الكايــد
  امريكي لوكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى (االونروا) .

مــان جونيتشــي كوســوجي والمفــوض العــام لالونــروا فيليبــو ووقــع اتفاقيــة تقــديم المنحــة الســفير اليابــاني فــي ع
وقــال الســفير اليابــاني جونيتشــي كوســوجي فــي كلمــة لــه خــالل حفــل توقيــع االتفاقيــة ان هــذه المنحــة  غرانــدي.

مقدمة من الشعب الياباني لالجئين الفلسـطينيين لشـراء الطحـين والحبـوب وزيـت دوار الشـمس وذلـك لحـاجتهم 
يـــة االن اكثـــر مـــن اي وقـــت مضـــى بســـبب االوضـــاع االقتصـــادية والسياســـية الصـــعبة االـــى المســـاعدة الدول

  المحيطة بهم.
18/8/2011، الدستور، عّمان  

  
  تمديد إغالق بيت الشرق والغرفة التجارية في القدس تدين األوروبي  االتحادبعثات  .56

 إلـىفـي بيـان مشـترك وصـل  طالبت بعثات االتحاد األوروبي في القـدس ورام اهللا :المحرر السياسي -القدس 
وقالـت فـي بيانهـا  بيـت الشـرق والغرفـة التجاريـة فـي القـدس الشـرقية. إغـالقبإعادة النظر في قرارهـا  "إسرائيل"

العلني الشديد "ان بعثات االتحـاد األوروبـي فـي القـدس ورام اهللا تأسـف بشـدة للقـرار االسـرائيلي األخيـر بتمديـد 
ة فـي القـدس الشـرقية. لقـد مضـى االن علـى اغـالق هـذه المؤسسـات عشـر اغالق بيت الشرق والغرفة التجاريـ

  سنوات".
واضافت "ان االتحاد األوروبي يعتقد اعتقادا راسخا بأنه ينبغي السماح باعادة فتح هـذه المؤسسـات واسـتئناف 

  عملياتها كمراكز رئيسية للفلسطينيين في القدس الشرقية.
17/8/2011، القدس، القدس  

  
  قائد تنظيم جيش اإلسالم ممتاز دغمش  عقوبات على واشنطن تفرض .57

رت الحكومة األمريكيـة فـرض عقوبـات علـى قائـد تنظـيم جـيش اإلسـالم ممتـاز دغمـش. وذكـرت وزارة : غزة قرَّ
الـذي يسـتهدف  13224الخارجية األمريكية في بيـان صـدر الثالثـاء أن "دغمـش يخضـع لألمـر التنفيـذي رقـم 

لـــدعم لإلرهـــابيين أو األعمـــال اإلرهابيـــة". وأضـــاف بيـــان الـــوزارة أنـــه وفًقـــا لهـــذه االرهـــابيين والـــذين يقـــدمون ا
العقوبات يتم تجميـد جميـع ممتلكـات دغمـش الواقعـة فـي نطـاق واليـة القضـاء األمريكـي ومنـع األمـريكيين مـن 

  إجراء أية صفقات معه. 
  ة إرهابية اجنبية.وكانت وزارة الخارجية األمريكية صنفت في مايو الماضي جيش اإلسالم منظم

وفــى البيــان، اتهمــت الــوزارة جــيش االســالم بقيــادة دغمــش بــإطالق الصــواريخ علــى "إســرائيل" مــن األراضــي 
الفلســــطينية واختطــــاف اثنــــين مــــن الصــــحفيين الــــذين يعملــــون لحســــاب قنــــاة (فــــوكس نيــــوز) ، وهمــــا أمريكــــي 

  وبريطاني.
  18/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

  
  الفلسطينية تتطلب أكثر من مصالحة الوطنيةاألزمة  .58

  ماجد كيالي
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بـــين ســـلطتي فـــتح وحمـــاس، بـــات  2007منـــذ انقســـام الكيـــان الفلســـطيني فـــي الضـــفة والقطـــاع منتصـــف عـــام 
الفلسطينيون على المستوى الـداخلي مهمـومين بمـا يسـمى عمليـة المصـالحة بـين الفصـيلين الكبيـرين، وبإعـادة 

  ة والقطاع.اللحمة إلى كيانهم في الضف
ودون التقليـــل مـــن أهميـــة الجهـــود المبذولـــة إلنجـــاز عمليتـــي المصـــالحة -انقســـام سياســـي وأزمـــة وطنيـــة، لكـــن 

ال ينبغي صرف االنتباه عن العوامل التي حّولت هذا الشرخ السياسي في السـاحة الفلسـطينية  -وٕاعادة اللحمة
ل معهــا، ال يمكــن معالجــة نتائجهــا بالطريقــة إلــى أزمــة وطنيــة شــاملة، فمــن دون إدراك تلــك العوامــل والتعامــ

  المناسبة، وال الحؤول دون إعادة إنتاجها مجددًا.
في هذا اإلطار، يكون بديهيا أن ثمـة عوامـل موضـوعية تكمـن وراء مفاقمـة األزمـة الوطنيـة الفلسـطينية، يـأتي 

إسـرائيل، ممـا يترتـب عليـه لصـالح  -كمـا فـي المعطيـات الدوليـة واإلقليميـة-ضمنها: الخلل في موازين القـوى 
عجــز الحركــة الوطنيــة للفلســطينيين عــن إنجــاز أهــدافها فــي مواجهــة عــدوها، رغــم مضــي عقــود عديــدة علــى 
  قيامها، فهنا تكمن أزمة المقاومة واالنتفاضة، وأزمة التسوية والمفاوضة، وكذلك أزمة القيادة والسلطة والبنية.

  األزمة في عواملها الذاتية
امل ذاتية عديدة أيضا أسهمت بدورها في ولوج الحركـة الوطنيـة للفلسـطينيين بوابـة االخـتالف مع ذلك ثمة عو 

والتنــازع واالقتتــال واالنقســام، منهــا: غيــاب آليــات الحــراك الــداخلي الــديمقراطي، وهشاشــة المؤسســات السياســية 
ليــــة للتوظيفــــات السياســــية المرجعيــــة، وشــــيخوخة البنــــى الفصــــائلية، واالعتمــــاد علــــى المــــوارد الخارجيــــة، والقاب

  اإلقليمية.
أما العوامل التي رّسخت واقع االختالف واالنقسام الفلسطينيين، فـتكمن أساسـًا فـي أفـول ذهنيـة حركـة التحـرر 
الــوطني، وطغيــان ذهنيــة وعالقــات الســلطة، وتآكــل المجــال االجتمــاعي، فــي مقابــل صــعود ظــاهرة المتفــرغين 

ية (ال ســيما األمنيــة و"المليشــياوية"). كمــا يمكــن أن نســجل ضــمن هــذه (أو المحتــرفين) فــي األجهــزة الســلطو 
عـن البنـى الفصـائلية السـائدة، وكلهـا تحـوالت أفضـت  -وضمنها المثقفـون-العوامل انصراف الطبقة الوسطى 

  إلى نكوص المشروع الوطني، أو إلى أفوله.
مصــالحة بــين فــتح وحمــاس، أو مــن ويســتنتج مــن ذلــك أن حــل أزمــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن مــدخل ال

مدخل إعادة اللحمة لكيان السـلطة، أو مـن مـدخل إعـادة االعتبـار لمنظمـة التحريـر، ال يغيـر مـن واقـع الحـال 
  شيئًا بقدر ما يخفف من االحتقان السائد في الساحة الفلسطينية فقط.

النكــوص، فبينمــا كانــت هــذه البنــى اآلن، إذا تمعّنــا فــي طبيعــة البنــى الفصــائلية ســنجد أمامنــا حالــة مريعــة مــن 
تقوم على التعددية في تمثيلها لمروحة واسـعة مـن التيـارات واالتجاهـات الفكريـة والسياسـية، إذا بهـذه المروحـة 

إلــى اســتقطاب حــاد بــين اتجــاهين أو تيــارين (فــتح وحمــاس)، أي  -ألســباب ذاتيــة وموضــوعية-تــتقلص اليــوم 
  (بمعناهما الضيق).التيار الوطني العام والتيار الديني 

باسـتثناء حركتـي -وبينما كانـت هـذه البنـى تعتمـد علـى قطاعـات الشـباب، تكـاد تكـون معظـم البنـى الفصـائلية 
  بنى هرمة من الناحيتين المعنوية والعمرية. -حماس والجهاد اإلسالمي
  تجليات األزمة عند فتح

علـــى  -وال راغبـــة-ة ال تبـــدو قــادرة ويمكــن أن ننظـــر إلــى مشـــكلة فـــتح مــن منظـــور آخــر أيضـــًا، فهـــذه الحركــ
استعادة روحها المتمثلة في كونها حركة وطنية تعددية أصًال، وهي ال تبدو مستعدة لتجديد شـبابها، واسـتعادة 

  الحيوية الوطنية في أشكال عملها، بقدر ما تبدو أكثر استكانة لرتابة وضعها ولواقعها كحركة سلطوية.
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) الــذي كــّرس 2009لواقــع البــائس بالنتــائج المخّيبــة لمؤتمرهــا العــام الســادس (وتــدّلل فــتح علــى اســتمرائها هــذا ا
إعادة إنتاج البنى والعالقات والذهنيات التي أدت إلى تآكل دورها وتراجع مكانتهـا، والـذي تمخـض أيضـًا عـن 

حركـة إضفاء الشرعية على "معسكرات" جديدة فيها (ولعل نجاح محمد دحالن في عضـوية اللجنـة المركزيـة لل
فـــي هـــذا المـــؤتمر ثـــم فصـــله مـــؤخرا، مـــع خطـــورة الـــتهم التـــي وجهـــت إليـــه، أكبـــر دليـــل علـــى ضـــعف دالالت 

  المؤتمر).
أيضا يمكننا التدليل على حال التردي في فتح بخفوت الروح الوطنية فيها، األمـر الـذي يمكـن التأكـد منـه مـن 

ان لخيــار المفاوضــات بــدعوى أن ال بــديل عــن ســد البــاب أمــام البــدائل والخيــارات السياســية، واســتمراء االرتهــ
المفاوضــات إال المفاوضــات (حتــى بعــد انــدالع الثــورات الشــعبية العربيــة التــي فتحــت البــاب أمــام الفلســطينيين 

  على أفق سياسي جديد ومغاير).
ومشكلة فتح أن هذا االرتهان يجري في ظل واقع دولي مفتوح على احتماالت وخيارات عـدة (تـدخل فـي بـاب 

  المعقولية والواقعية السياسية)، بينما تقف هي موقفًا سلبيًا أو متفرجًا إزاءها.
يتمثـــل هـــذا الواقـــع فـــي المؤشـــرات المتمثلـــة بـــالتوترات بـــين إســـرائيل والـــدول الغربيـــة، وتفكـــك عالقـــات إســـرائيل 

رأي العـام بتركيا، وحمالت المقاطعـة إلسـرائيل، وتضعضـع الحصـار علـى قطـاع غـزة، وتزايـد التعـاطف فـي الـ
العـــالمي مـــع قضـــية الفلســـطينيين، والتحـــوالت السياســـية فـــي البلـــدان العربيـــة المحمولـــة علـــى ريـــاح الثــــورات 

  الشعبية.
  األزمة عند حماس

أما مشكلة حركة حماس فتكمن في ترددها في تعريف ذاتها وتحديد مكانتها بين كونهـا حركـة دينيـة أو حركـة 
ي قضــية تحتــاج إلــى إجماعــات وطنيــة وتعاطفــات دوليــة كالقضــية تحــرر وطنــي، وهــو أمــر لــيس تفصــيليًا فــ

الفلســـــطينية، وال ســـــيما فـــــي ســـــبيل مواجهـــــة األصـــــولية اليهوديـــــة، وكشـــــف محـــــاوالت إســـــرائيل تبريـــــر ذاتهـــــا 
  باأليدولوجية الدينية، بما في ذلك إصرارها على االعتراف بها باعتبارها دولة يهودية.

إدراكهــــا أهميــــة التعدديــــة وقبــــول الــــرأي اآلخــــر فــــي الســــاحة  أيضــــًا، فــــإن مشــــكلة حمــــاس تكمــــن فــــي ضــــعف
الفلســـطينية، وهـــي كلهـــا عوامـــل ســـهلت وبـــّررت لهـــا التحـــول إلـــى نـــوع مـــن ســـلطة مهيمنـــة فـــي شـــكل أحـــادي 

  وٕاقصائي في القطاع.
فمثًال، قد ال يستطيع أحد أن يصف حركة حمـاس بالضـعف وال بقلـة اإلمكانـات، ولكـن هـذه الحركـة أضـعفت 

فــي -بتحولهــا إلــى ســلطة فــي قطــاع غــزة، وبهيمنتهــا علــى المجــال العــام المجتمعــي والسياســي فيــه مكانتهــا 
  بصورة أحادية. -السياسات والسلوكيات

وفي المحصلة فإن هذه الحركـة لـم تسـتطع تقـديم سـلطتها فـي غـزة باعتبارهـا نموذجـًا أفضـل (مـن نمـوذج فـتح 
وناشـطي  -وهـي حركـة إسـالمية-حركة الجهـاد اإلسـالمي في الضفة)، بدليل منازعاتها المستمرة مع ناشطي 

الجبهــة الشـــعبية، علمـــًا بــأن هـــذين التنظيمـــين ضـــد المفاوضــات ومـــع الكفـــاح المســـلح. كمــا يشـــهد علـــى ذلـــك 
 -علـــى األقـــل-احتكـــار حمـــاس إدارة قطـــاع غـــزة، وعـــدم إتاحتهـــا المجـــال لفصـــائل التحـــالف الـــوطني التســـع 

  لمشاركتها هذه اإلدارة.
ا كانـت سـلطة فـتح فـي الضـفة تعتقـل وتضـيق علــى الحريـات فـإن سـلطة حمـاس تقـوم بكـل ذلـك فــي كـذلك، إذ

قطاع غزة أيضًا، وٕاذا كانت سلطة فتح تهـيمن علـى القـرار فـي الضـفة مـن دون مشـاركة حلفائهـا، فـإن سـلطة 
  حماس في غزة تفعل الشيء ذاته!
  غياب المجال الوطني المجتمعي
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الخــالف السياســي إلــى نــوع مــن أزمــة وطنيــة لــوال الخصوصــية المتعلقــة  مــا كــان لنــا أن نتحــدث عــن تحــول
بـــالمجتمع الفلســـطيني، فـــنحن هنـــا إزاء فصـــائل سياســـية تعمـــل فـــي ظـــروف خاصـــة تتمثـــل فـــي غيـــاب اإلقلـــيم 
ــديمغرافي)، بنتيجــة تــوزع الفلســطينيين وتبــاين ظــروفهم  (الحيــز الجغرافــي) وغيــاب المجتمــع الموحــد (الحيــز ال

  ي ظل حركة وطنية تعتمد في مواردها على الخارج أكثر مما تعتمد على شعبها.السياسية، وف
وبديهي أن يحّول هذا الوضع الخاص الكيانات الفلسطينية إلـى نـوع مـن السـلطة فـي إقليمهـا، وهـذا حـدث فـي 

)، وحصــل فــي الضــفة والقطــاع 1982-1970بشــكل جزئــي) وفــي لبنــان ( 1970األردن (قبــل ســبتمبر/أيلول 
)، وهـو الـذي أفضـى إلـى تحـول الحـركتين الرئيسـيتين 1993ين، بعد إقامة السلطة إثر اتفاقات أوسـلو (المحتل

  فتح وحماس من حركتي تحرر وطني إلى سلطتين، كل في مجاله اإلقليمي.
  لعدة عمليات متزامنة: -في كافة أماكن تواجدهم-وقد نجم عن هذا الوضع الخاص خضوع الفلسطينيين 

  مجالهم العام المجتمعي بما في ذلك إضعاف قدرتهم على التقرير في أوضاعهم.تهميش  -أوالها
تحويــل الكيانــات السياســية الفلســطينية إلــى نــوع مــن الســلطة علــى مجتمعهــا قبــل إنجــاز مهــام التحــرر  -ثانيهــا

أي الوطني، بمعزل عن مستلزمات الشرعية التمثيلية، حيث تقرر الفصائل ما تريد بمعزل عـن شـعبها وبـدون 
  التزامات تجاهه.

ويتعلــق بحجــم المــداخالت والتوظيفــات الخارجيــة (العربيــة واإلقليميــة) بالشــأن الفلســطيني، وهــذا نــاجم  -ثالثهــا
التـــي تـــربط فصـــائلهم بـــالقوى  -فـــي المـــوارد-عـــن خضـــوع الفلســـطينيين لعـــدة ســـلطات ولعالقـــات االعتماديـــة 

ألـف موظـف فـي السـلكين المـدني والعسـكري  180وجـود  العربية واإلقليمية الفاعلة فـي المنطقـة (ال سـيما مـع
  في السلطة بالضفة والقطاع).

  هشاشة المعارضة
ـــات السياســـية المعارضـــة  ـــل فـــي هشاشـــة الكيان ـــة الفلســـطينية ويتمث باســـتثناء -ثمـــة وجـــه آخـــر لألزمـــة الوطني

ير فــي قيــادة وٕادارة وعــدم امتالكهــا مشــروعا وطنيــا بــديال مناســبا، وعــدم تقــديمها لنفســها كنمــوذج مغــا -حمــاس
  الوضع الفلسطيني.

تسير نحو الخيـار التفاوضـي، فـإن  -وهي قيادة المنظمة وفتح والسلطة-وهكذا، فإذا كانت القيادة الفلسطينية 
الفصائل المعارضة ال تملك شيئًا تسـتطيع تقديمـه فـي مواجهـة هـذا الخيـار، ال علـى مسـتوى تفعيـل دورهـا فـي 

نســبة لتعزيــز مكانتهــا إزاء شــعبها، وال علــى مســتوى تقــديم نمــوذج أفضــل إلدارة الصــراع ضــد إســرائيل، وال بال
  أوضاع الشعب الفلسطيني.

ومثلمــا أن القيــادة الرســمية التــي تنــتهج خيــار المفاوضــة غيــر قــادرة علــى فــرض رؤيتهــا علــى إســرائيل بشــأن 
مواصـلة خيارهـا بالمقاومـة  التسوية، فـإن المعارضـة التـي ناهضـت المفاوضـة والتسـوية غيـر قـادرة أيضـًا علـى

المسلحة، ال من الداخل وال من الخارج، ال من الضفة وال مـن غـزة، وهـو مـا يفيـد بـأن المشـروعين المـذكورين 
  اإلمكانات وال القدرة على التحقق، ولو بالمعنى النسبي. -بالدرجة نفسها-ال يمتلكان 

إنما هو تحصـيل حاصـل لحـال انعـدام الفاعليـة  ويستنتج من كل ما تقدم بأن ما يجري في الساحة الفلسطينية
في المكونات السياسية، وغياب المجال المجتمعي/الشعبي، وأفول مشـروع التحـرر الـوطني لـدى القيـادة ولـدى 

  المعارضة في آن معًا.
ليس القصد من هذا الكالم إيجاد نوع من اإلحباط إزاء الجهود الرامية إلـى إصـالح ذات البـين بـين الفصـيلين 

الســلطتين الممســكين بمصــير قضــية فلســطين وشــعبها وحركتهــا الوطنيــة، وٕانمــا القصــد مــن ذلــك لفــت االنتبــاه و 
  إلى حقيقة األزمة الوطنية الفلسطينية، أي عمقها وخطورتها.
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وعليـــه فـــإن حـــل هـــذه األزمـــة يتطلـــب أساســـا تـــوافر الـــوعي واإلرادة الالزمـــين إلعـــادة بنـــاء الحركـــة الوطنيـــة 
عادة طابعهــا كحركــة تحــرر وطنــي، وتوليــد مشــروع وطنــي جديــد يطــابق بــين الحقيقــة والعدالــة الفلســطينية واســت

وبــين أرض فلســطين وشــعب فلســطين فــي كافــة أمــاكن تواجــده، بمــا فــي ذلــك عــدم االرتهــان إلــى خيــار واحــد 
  ووحيد وهو مجرد إقامة دولة في الضفة والقطاع.

  17/8/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  : اعترفوا بدولة فلسطيننقول للمترددين .59
  نواف سالم

فــي غيــاب إعــالن الرباعيــة الدوليــة قواعــد مفاوضــات الســالم فــي الشــرق االوســط، وهــو االعــالن الــذي طــال 
انتظاره، فقد رحب القادة العرب بمـن فـيهم الفلسـطينيون بـالخطوط العريضـة التـي حـّددها الـرئيس بـاراك اوبامـا 

ر بنــاءة. وفيمــا هــم يواصــلون دعمهــم لفكــرة انعقــاد مــؤتمر دولــي للشــرق فــي ايــار الماضــي باعتبارهــا عناصــ
  االوسط في موسكو، فإنهم رحبوا ايضا بالمبادرة الفرنسية االخيرة الستضافة مؤتمر دولي آخر في باريس.

  لكن هذا الموقف العربي قوبل مرة جديدة بتكرار بنيامين نتنياهو الءاته االربع المدوية:
  يطانـ ال تجميد لالست

  1967ـ ال عودة الى حدود 
  ـ ال تفاوض على مستقبل وضع القدس
  ـ ال حق عودة لالجئين الفلسطينيين

بيــد ان الفلســطينيين متهمــون بالســعي الــى الحصــول مــن االمــم المتحــدة علــى اعتــراف بدولــة فلســطين وقبولهــا 
ت معدومــة الوجــود منــذ عضــوًا فــي هــذه المنظمــة كبــديل مــن المفاوضــات. والواقــع ان هــذه المفاوضــات اضــح

ايلــول الماضــي عنــدما رفضــت الحكومــة االســرائيلية تجديــد تجميــد االســتيطان، علمــًا انــه لــم يكــن ســوى تجميــد 
جزئـــي. واكثـــر مـــن ذلـــك، فإنـــه فـــي ظـــل الءات نتنيـــاهو االربـــع التـــي تقـــوض بوضـــوح اي نتيجـــة ذات معنـــى 

ن االحـــوال، ســـوى جولـــة جديـــدة مـــن للمفاوضـــات، فـــإن مثـــل هـــذه المفاوضـــات ال يمكـــن ان تكـــون، فـــي احســـ
  المباحثات العقيمة.

رغــم كــل هــذا، بــل فــي مــا يبــدو محاولــة الجتــراح االمــل، أعــاد الــرئيس محمــود عبــاس قبــل ايــام، فــي موقــف 
يستحق الثناء، التأكيـد علـى ان خيـار المفاوضـات ال يـزال يتقـدم اي خيـار آخـر بالنسـبة الـى الفلسـطينيين بمـا 

مــم المتحــدة. والــرئيس عبــاس محــق حيــث انــه ال يمكــن بلــوغ تســوية شــاملة مــن دون فــي ذلــك اللجــوء الــى اال
مفاوضات حقيقية حول قضايا الحـل النهـائي بمـا فيهـا الحـدود واالمـن والمسـتوطنات والقـدس وعـودة الالجئـين 

بب ذلـك والمياه. لكن تجدر االشارة هنا الى ان مسألة انشاء الدولة لم تكن يوما بين هـذه المسـائل اصـال. وسـ
بسيط: انشاء الدولة ليس اال صيغة من صيغ تجسيد حق تقرير المصير. وحق تقرير المصير هو بـدوره مـن 
الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب. والحق غير القابل للتصرف هو بتعريفـه حقـا ال يمكـن التفـاوض عليـه 

رســت حــق الفلســطينيين غيــر القابــل او التنــازل عنــه. وفــي منظومــة االمــم المتحــدة فــإن الجمعيــة العامــة قــد ك
، وهـو مـا تعيـد تأكيـده سـنويا قـي قراراتهـا بأكثريـة 1974عام  3236للتصرف بتقرير المصير في قرارها الرقم 

  ساحقة.
  ».دولة«تفي بالشروط المطلوبة العتبارها » فلسطين«لكن طالما طرح السؤال حول ما اذا كانت 
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ــة، يكمــن بحســب القــانون الــدولي بتلبيتــه والجــواب حــول مــا اذا كــان اي كيــان يــدعي ا نــه دولــة هــو فعــال دول
  .1933كما تحددها معاهدة مونتيفيديو لعام » الدولة«متطلبات 

ان المعيار االول هو وجود سكان ثابتين. وفي اعتقادنا انه لم يعد هناك مـن ال يـزال يشـكك فـي وجـود شـعب 
شعب قد تم االعتراف بهما من قبـل االمـم المتحـدة فلسطيني. فوجود هذا الشعب وحقه غير القابل للتصرف ك

  منذ وقت طويل.
المعيــار الثــاني هــو وجــود ارض محــددة. بالنســبة الــى القيــادة الفلســطينية، فــإن ارض الدولــة الفلســطينية تتــألف 

والتـــي يمكـــن ان تخضـــع  1967مـــن قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربيـــة وهـــي االرض التـــي احتلتهـــا اســـرائيل عـــام 
ية لبعض من تعـديالت فـي حـال تـم التوافـق علـى ذلـك بـين كـل مـن الفلسـطينيين واالسـرائيليين. حدودها النهائ

وواقع ان الحدود النهائية لهذه االرض غير مثّبتة بعد، فهذا ال يشكل عائقا امام تلبيتها متطلبات الدولة. ذلـك 
 -ومنها ما ال يزال كذلك  - ان دوًال عدة قد شهدت حدودها تغييرات كثيرة او كانت هذه الحدود موضع نزاع

  من دون ان يؤثر هذا على طبيعتها كدول كما اشارت محكمة العدل الدولية بشأن حاالت اخرى.
والمعيـــار الثالـــث هـــو وجـــود حكومـــة. ويعتبـــر المجتمـــع الـــدولي ان المؤسســـات المالئمـــة لـــيحكم الفلســـطينيون 

يــة الســالم قــد توصــل فــي تقريــره الــى لجنــة انفســهم قــد تحققــت. فمكتــب المنســق الخــاص لالمــم المتحــدة لعمل
الفلســطينية » الوظــائف الحكوميــة«ان  2011نيســان  13االتصــال الفرعيــة التــي اجتمعــت فــي بروكســيل فــي 

وهـذا االسـتنتاج هـو مـا اكـد عليـه ايضـا ». باتت اآلن تلبي متطلبات الوظائف الحكومية المطلوبة في الـدول«
  لنقد الدولي اللذين رفعا الى اجتماع بروكسيل المذكور.كل من تقريري البنك الدولي وصندوق ا

امــا المعيــار الرابــع واالخيــر فهــو القــدرة علــى اقامــة عالقــات مــع دول اخــرى. هــذه القــدرة مثبتــة وواضــحة مــن 
  دولة. 100خالل وجود بعثات وسفارات فلسطينية عاملة في نحو 

لكنهــا دولــة تحــت االحــتالل. وواجبنــا هــو مســاعدة  ان فلســطين تلبــي اذًا المعــايير االربعــة لمتطلبــات الدولــة.
  الشعب الفلسطيني على انهاء االحتالل وانجاز االستقالل.

ولطالما طرح سؤال ايضا حول ما اذا كان السـعي الفلسـطيني للحصـول علـى اعتـراف بالدولـة وعلـى عضـوية 
  في االمم المتحدة ينتهك اتفاقات سابقة بين الفلسطينيين واالسرائيليين.

اســرائيلي وال يمكــن بالتــالي ان يشــكل انتهاكــا  -وال، ان اســاس الدولــة الفلســطينية ســابق الي اتفــاق فلســطيني ا
لها ال منطقيا وال عمليا. بل ان جذور الدولـة الفلسـطينية موجـودة فـي الحقيقـة فـي قـرار الجمعيـة العامـة لالمـم 

الــذي يوصــف فــي كثيــر مــن االحيــان بأنــه الــذي قّســم فلســطين الــى دولتــين و  1947لعــام  181المتحــدة الــرقم 
وبنـــاء علـــى هـــذا القـــرار، اعلنـــت القيـــادة الفلســـطينية فـــي جلســـة اســـتثنائية للمجلـــس ». شـــهادة والدة اســـرائيل«

، اي خمس سنوات قبل اتفاق اوسـلو، وهـو اول 1988الوطني الفلسطيني في الجزائر قيام دولة فلسطين عام 
  اتفاق فلسطيني اسرائيلي.

اعتبــار تحقيــق دولــة فلســطين امــرا مناقضــا لعمليــة الســالم التــي بــدأت باتفــاق اوســلو او متعارضــا  ثانيــا، بــدل
، 1850وفـي قـرار مجلـس االمـن الـرقم » خريطـة الطريـق«معها، فإن المجتمع الدولي تبنـى حـل الـدولتين فـي 

  وواصل تشجيع الفلسطينيين على تعزيز وتدعيم حكومتهم ومؤسساتهم الوطنية.
  ف السعي للحصول على االعتراف بالدولة بأنه خطوة أحادية.ولطالما وص

فهــل يمكــن اعتبــار الســعي الــى هــذا االعتــراف والعضــوية فــي االمــم المتحــدة كمــا تطالــب القيــادة الفلســطينية 
  وتدعمها في ذلك مجموعة الدول العربية خطوة احادية؟
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دة العتــراف اغلبيــة اعضــاء هــذه المنظمــة ان اعطــاء المفاعيــل القانونيــة الكاملــة داخــل منظومــة االمــم المتحــ
بدولـة فلســطين ال يمكــن اعتبـاره فــي اي شــكل مــن االشـكال عمــال احاديــا متفـردا. فهــذا ببســاطة يعكــس االرادة 
الجماعية الكثرية الدول االعضاء في االمم المتحدة والتي بدورها تشكل الهيئـة المتعـددة االطـراف االبـرز فـي 

  المجتمع الدولي.
قـــة ان االفعـــال االحاديـــة ال تـــزال مســـتمرة علـــى االرض بمـــا ال يهـــدد معـــاودة المفاوضـــات المنتظـــرة لكـــن الحقي

فحسب بل امكانية نجاح حل الـدولتين. فمواصـلة قـوات االحـتالل بنـاء المسـتوطنات فـي االراضـي الفلسـطينية 
بـــا عـــن جـــد ومصـــادرة المحتلـــة وتـــدمير المنـــازل الفلســـطينية وطـــرد الفلســـطينيين مـــن البيـــوت التـــي توارثوهـــا أ

اراضــيهم اضــافة الــى بنــاء جــدار الفصــل المشــين، لــم يحصــل ـ علــى حــد مــا نعلــم! ـ بموافقــة ضــحايا هــذه 
  االفعال، بل انها اعمال احادية بامتياز. فهذه هي االفعال االحادية وغير الشرعية التي يجب ايقافها.

ــ ة فــي االمــم المتحــدة ال يهــدف كمــا يــروج ان الســعي الــى االعتــراف بدولــة فلســطين ومنحهــا العضــوية الكامل
البعض الى ازالة اسرائيل بل انه يهدف الى اسقاط الشرعية عن احتاللها المستمر منذ عقود والى اعالء حق 

  مشروع للفلسطينيين.
ــذين ال يزالــون متــرددين فــي دعــم ســعينا هــذا، نقــول: ال تلومــوا الضــحية بــل ادعمــوا ســعيها للعــيش  الؤلئــك ال

  بكرامة.
قول لهم ايضًا: اذا اردتم ان تحصدوا ثمار السالم فعليكم ان تزرعوا بـذور العدالـة. اعترفـوا بدولـة فلسـطين. ون

  ساعدوا هذه الدولة على انجاز االستقالل.
*نــص كلمــة ألقاهــا منــدوب لبنــان لــدى األمــم المتحــدة فــي آخــر جلســة نقــاش عقــدت فــي مجلــس االمــن حــول 

  القضية الفلسطينية
  18/8/2011، السفير، بيروت

  
  
  

  ... من دمشق إلى القاهرة وبالعكس حماس .60
  عريب الرنتاوي

فــي األنبــاء، ودائمــا نقــًال عــن مصــادر اســتخبارية إســرائيلية، أن حركــة حمــاس تنــوي نقــل مقرهــا الــرئيس مــن 
دمشق إلـى القـاهرة، وأن هـذا الموضـوع، مـن ضـمن موضـوعات أخـرى (شـاليط، المصـالحة اسـتحقاق أيلـول)، 

بحث في أثنـاء زيـارة خالـد مشـعل الحاليـة إلـى القـاهرة...وفي التفاصـيل، أن القـاهرة جنحـت بعـد  كانت موضع
  أشهر من التردد، لقبول الطلب الحمساوي الّملح.

الــذي تشــعر بــه حركــة حمــاس فــي » الحــرج«ال يصــعب علــى أي مراقــب، حصــيف أو غيــر حصــيف، رؤيــة 
اء...فالحركة تدين للنظام السوري بتوفيره الملجـأ والمـالذ عالقتها مع السلطة والمعارضة في سوريا، سواء بسو 

ال » ربيـــع العـــرب«لقياداتهـــا خـــالل الســـنوات االثنتـــي عشـــرة الفائتـــة مـــن جهة...والحركـــة التـــي أيـــدت بحمـــاس 
يمكنها أن تتنكر له وهو يطرق أبـواب دمشـق مـن جهـة ثانية...والحركـة إخوانيـة المنشـأ والمـآل، ال يمكنهـا أن 

  رضة سورية، تقع حركة اإلخوان المسلمين في قبلها وصدارتها، من جهة ثالثة.تتنكر لمعا
ـــــة وأحشـــــائه  ـــــب مخـــــيم الالذقي ـــــى قل ـــــة للنظـــــام، وصـــــلت إل ـــــل الدموي ـــــة القت ـــــة، أن آل وزاد الطـــــين (الحـــــرج) بّل

عــدم التــدخل فــي الشــؤون «خلــف شــعار » تســتظل«الداخليــة...طوال الفتــرة الماضــية كــان بمقــدور حمــاس أن 
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إلـــى شـــرايين المخـــيم » الموســـي«، وٕان كـــان األمـــر غيـــر مقنـــع تمامـــًا...لكن حـــين تصـــل »لألشـــقاء الداخليـــة
وأوردتــه، لــن يكــون بمقــدور حمــاس أن تصــمت طــويًال، وهــي إن صــمتت مرغمــة، فــإن كلفــة صــمتها ســتكون 

  ثقيلة على الحركة وأنصارها.
س...اآلمــال العــراض ُعقــدت علــى سيصــب القمــح صــافيًا فــي طاحونــة حما» ربيــع العــرب«منــذ البــدء، بــدا أن 

يقظــة الشــعوب، ودور اإلســالميين فيهــا...لم تــأت الريــاح بمــا تشــتهي ســفن الحركــة ورهاناتهــا تمامًا...فالنتــائج 
جــاءت دون ســقف التوقعــات، بــل ودونــه بكثير...علــى أن هــذا القليــل األقــل » ربيــع العــرب«التــي أســفر عنهــا 

علـى سـبيل المثـال، قـد يكـون كافيـًا الستضـافة مكتـب أو مقـار أو ينـاير المصـرية  25الذي أسـفرت عنـه ثـورة 
تــوفير مكــان إقامــة لمســؤولين حمســاويين...على أن ذلــك لــن يكــون مجانــًا أيضــًا ولــن يكــون بــال ثمن...لكنــه 

  الثمن الذي بمقدور حماس أن تدفعه وتتعايش معه، خصوصا إن تعلق بصفقة شاليت أو اتفاق المصالحة.
أخذ الحوارات بين حماس والقيادة المصرية بهذا الخصوص ردحـا مـن الوقت...ربمـا تكـون ولست أستبعد أن ت
أوضـاعها » صـّوبت«أوضاعها فـي سـوريا...أو بـاألحرى، ربمـا تكـون سـوريا قـد » صّوبت«حماس خالله، قد 

لعقيـد مع حركة حماس...فأوراق النظام السوري تتسـاقط بسـرعة، وسـيزداد تسـاقطها تسـارعًا مـع تسـاقط أوراق ا
مــن ســبتمبر / أيلــول القــادم، ســيكون خاتمــة عهــده » الفــاتح«معمــر القــذافي، الــذي تشــير كافــة الــدالئل إلــى أن 

  غير السعيد (بإذن اهللا).
لقــد قلنــا مــن قبــل، وفــي معــرض التمييــز بــين مــوقفي حمــاس وحــزب اهللا مــن األحــداث فــي ســوريا، أن الحركــة 

بـل وقـد توسـع هـذا المـوطئ ليصـبح »...سوريا مـا بعـد األسـد«بخالف الحزب، قد تجد لنفسها موطئ قدم في 
لها...أمـــا الحـــزب، فســـيكون ســـقوط النظـــام بالنســـبة لـــه، إيـــذانًا ببـــدء مرحلـــة تقطيـــع الشـــرايين » قاعـــدة خلفيـــة«

واألوردة...وســيجد الحــزب عنتــًا فــي الحصــول علــى أصــدقاء مــن بــين القــوى والنخــب الســورية المختلفــة، ســيما 
  إلى جانب النظام القائم.» فجاجة»ز بـبعد موقفه المنحا

الحركة بخالف الحزب، سـتجد فـي البيئـة السياسـية اإلسـالمية السـنية، حاضـنة لهـا، أيـًا كانـت درجـة االقتـراب 
وأشـكاله...أما الحـزب، فهـو لـيس مهـددًا بخسـارة حليفـه » جهادها«أو االبتعاد من طروحاتها السياسية وأدوات 

اضنته اإليرانية كـذلك، نفسـها مضـطرة لالنكفـاء عـن المشـرق العربـي، بعـد أن السوري فحسب، بل وقد تجد ح
تكــون بوابتــه الســورية قــد أغلقــت فــي وجههــا، وأن تبــدأ بــإيالء اهتمــام خــاص، بالدجاجــة العراقيــة التــي تبــيض 

  األقل أهمية، في قلب الجزيرة العربية وعلى أطرافها.» الصيصان»ذهبًا، وبـ
فــي العــالم العربــي، ال ألنهــم قــوة سياســية تتزايــد شــعبيتها وتتــألق مــع » اإلخــوان»هــي مرحلــة صــعود تكتيكــي لـــ

المنظمــة مــن بــين مختلــف قــوى التغييــر  -تقريبــا  -تطــور الحــراك الشــعبي العربــي، بــل ألنهــم القــوة الوحيــدة 
رفـــع واإلصـــالح فـــي العـــالم العربـــي، ومـــن الطبيعـــي أن ُيَصـــبُّ القمـــُح صـــافيًا فـــي طـــاحونتهم، ال ســـيما بعـــد 

األمريكــي الــذي ظــل مشــهرًا فــي وجــه مشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية العربيــة...وفي هــذه المناخــات » الفيتــو«
بالحركة اإلخوانية األم...وأقول مرحلـة » عالقتها العضوية«المتغيرة، فإن من الطبيعي أن تجني حماس ثمار 

الشـعوب لتختـار حكامهـا وممثليهـا فـي  صعود تكتيكي، ألنني أحسب أن الفرصة باتت متاحة ألول مرة، أمـام
عدد من الدول العربيـة، وفـي ظنـي أن اإلخـوان لـم يطـوروا بعـد، خطابـًا وبرنامجـًا، قـابلين للصـمود طـويًال فـي 
وجه مطالب المواطنين الجارفة بالحرية والكرامـة ولقمـة العـيش والتنميـة، وسـتبدي لنـا مـا كنـا نجهـل مـن خبايـا 

  ومن خفايا.
  18/8/2011، الدستور، عّمان
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  لماذا تخاف "إسرائيل" من طلب الفلسطينيين االعتراف بدولتهم؟ .61
  هنري سيغمان

في إطار جهودهما شـبه الهسـتيرية الهادفـة إلـى الحـؤول دون طلـب الفلسـطينيين مـن األمـم المتحـدة االعتـراف 
لواليــات المتحــدة بحقهــم فــي تقريــر مصــيرهم وقيــام دولــتهم فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، قــدمت إســرائيل وا

  عددًا من الذرائع التي ال يمكن احتمالها، والتي من غير المسموح أال يتّم دحضها.
وال يمكـــن وصـــف االدعـــاء الكـــامن خلـــف الـــذرائع القانونيـــة والسياســـية المتعـــّددة التـــي ُأطلقـــت ضـــد المبـــادرة 

دولـة فلسـطينية، إال بالكـاذب. لـم  الفلسطينية، ومفاده أّن األمـم المتحـدة ليسـت الوجهـة المالئمـة مـن أجـل قيـام
تكن األمم المتحدة مستعدة لمعالجة مسائل الحـرب والسـالم فحسـب، بـل إنهـا أرسـت نقطـًة مرجعيـة قانونيـة ال 

الفلســطينية التاليــة، المتمثلــة فــي قــراري مجلــس األمــن رقــم -يرقــى إليهــا الشــك لكافــة جهــود الســالم اإلســرائيلية
  .338و 242

لرئيســـة لألمـــم المتحـــدة فـــي وضـــع حـــّد للهيمنـــة االســـتعمارية والتـــرويج لحـــق الشـــعوب ويكمـــن أحـــد األهـــداف ا
األصلية في األراضي التي كانت واقعة تحت االستعمار في السابق في تقريـر مصـيرها. وسـاهم تحـّرك األمـم 

لتـي في إرسـاء شـرعية الدولـة اليهوديـة فـي جـزء مـن فلسـطين ا 1947المتحدة لجهة إصدار قرار التقسيم عام 
كانت حينها مستعمرة بريطانية، األمر الذي تحتفل به إسرائيل في إطار ذكـرى إعـالن اسـتقاللها. وأرسـى هـذا 
القــــرار شــــرعية اإلرث الفلســــطيني فــــي دولــــة عربيــــة تعــــّد أرضــــها ضــــعف مســــاحة الدولــــة التــــي يطالــــب بهــــا 

  الفلسطينيون اليوم.
يـر المالئـم حمـل هـذه المسـألة إلـى األمـم المتحـدة، فهـو أما الخطأ األكثر فداحة من المفهوم القائل بأنه من غ

ـــده الـــرئيس أوبامـــا، أي العـــودة إلـــى  الثنائيـــة التـــي اصـــطدمت بحـــائط » عمليـــة الســـالم«الحـــّل البـــديل الـــذي أّي
لغاية اليوم بنقل حوالى نصف مليون يهودي من إسـرائيل إلـى األراضـي » عملية السالم«مسدود. لقد سمحت 
  الشرقية، لكنها لم تكّرس السيادة الفلسطينية.الفلسطينية والقدس 

علــى عــدم جــواز حيــازة  242وثمــة تفســير خــاطئ أساســي علــى هــذا الصــعيد. يــنص قــرار مجلــس األمــن رقــم 
األراضي عـن طريـق الحـرب، بصـرف النظـر عـن الجهـة التـي بـدأت الحـرب. وهـذا يعنـي أنـه يجـب الحصـول 

ل علــى التغييــرات علــى الحــدود قبــل انــدالع النــزاع ولــيس علــى موافقــة الجهــة التــي تقــع أرضــها تحــت االحــتال
على موافقة الجهة المحتلـة. وفـي حـال أخفقـت القـوة المحتلـة فـي الحصـول علـى هـذه الموافقـة، يجـب أن تلجـأ 
إلـــى مجلـــس األمـــن مـــن أجـــل الحصـــول علـــى موافقتـــه علـــى الحفـــاظ علـــى أي جـــزء مـــن هـــذه األراضـــي أو 

ات على األراضي. وُيعتبر االفتـراض القائـل بأنـه فـي غيـاب توافـق، بوسـع االنسحاب من دون إجراء أي تغيير 
القوة المحتلة الحفاظ على سيطرتها الدائمة على األراضي المحتلة، افتراضًا عبثيًا، إال أّن هذه العبثيـة حـّددت 

  جهود أميركا واالتحاد األوروبي إلحالل السالم لغاية اليوم.
لمبـادرة الفلسـطينية فـي أنهـا تخـرق بنـود اتفاقـات أوسـلو التـي تمنـع الطـرفين ويكمن االعتـراض القـانوني علـى ا

من اتخـاذ إجـراءات مـن جانـب واحـد لحـّل مسـائل متعلقـة بالوضـعية الدائمـة. ولـو كـان صـحيحًا أّن أي أجـراء 
 أحادي غيـر مسـموح بـه يحـّرر الفريـق الثـاني مـن موجبـات اتفاقـات أوسـلو كمـا تـزعم حكومـة إسـرائيل، لتحـّرر

الفلسطينيون منذ زمن بعيد من موجبـات أوسـلو، ال سـّيما أّن األمـم المتحـدة ومحكمـة العـدل الدوليـة أعلنتـا أّن 
المسـتوطنات اإلســرائيلية فــي الضـفة الغربيــة ال تعــّد أعمـاًال أحاديــة غيــر مقبولـة فحســب، بــل إنهـا تشــّكل خرقــًا 

  واضحًا للقانون الدولي القائم.
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ــــيس صــــحيحاً  ــــك، ل ــــادرة الفلســــطينية المطروحــــة تخــــرق اتفاقــــات أوســــلو. فــــال يرغــــب  فضــــًال عــــن ذل أّن المب
الفلسطينيون في الطلب مـن األمـم المتحـدة معالجـة مسـائل الوضـعية الدائمـة التـي يجـدر بهـم التفـاوض عليهـا 

ق مع إسرائيل. وفي حال أعلنت األمم المتحدة أّن الفلسطينيين قد أتموا متطلبات قيام الدولة، كمـا رأى صـندو 
النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي، وفـــي حـــال تّمـــت الموافقـــة علـــى العضـــوية الكاملـــة للدولـــة الفلســـطينية فـــي األمـــم 

  المتحدة، يتعّين على الفلسطينيين التوصل إلى اتفاق حول مسائل الوضعية الدائمة مع إسرائيل.
تقــّدموا بهــا إلــى األمــم المتحــدة  وطلبــت الواليــات المتحــدة وٕاســرائيل مــن الفلســطينيين التخلــي عــن المبــادرة التــي

ألســباب حكيمــة، معتبــرين أنــه حتــى لــو نجحــوا فــي الحصــول علــى إقــرار مــن األمــم المتحــدة بحقهــم فــي قيــام 
دولتهم في األراضي المحتلة فلن يغّير ذلك أي شيء على األرض، ال سّيما أن حكومـة إسـرائيل سـتبقى غيـر 

بـاِل سـابقًا بتعليمـات األمـم المتحـدة األخـرى. وهـّدد وزيـر الخارجيـة مبالية بإعالن األمم المتحدة هـذا، كمـا لـم ت
اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان أنــه فــي هــذه الظــروف ستشــعر إســرائيل بحريــة ضــّم المزيــد مــن أراضــي الضــفة 

  الغربية إليها.
فع إسـرائيل لكن، لو كان صحيحًا أّن تحرك األمم المتحدة لن يؤّثر على مضي القضية الفلسطينية قدمًا وسـيد

إلى االستيالء على المزيد من األراضـي، لمـاذا تبـذل إسـرائيل جهـودًا حثيثـة مـن أجـل ثنـي األمـم المتحـدة عـن 
  اإلقدام على هذه الخطوة؟ لماذا ال ترحب بالمبادرة الفلسطينية؟

 1967 الجواب على ذلك هو أّن ما يخيف حكومـة نتانيـاهو وليبرمـان هـو التأكيـد الـدولي علـى أّن حـدود عـام
هي النقطة المرجعيـة للمفاوضـات اإلسـرائيلية الفلسـطينية علـى األراضـي، ألنـه علـى رغـم قبـول رئـيس الـوزراء 
نتانيــاهو المزعــوم بحــّل الــدولتين، فهــو ال يــزال ملتزمــًا بالحفــاظ علــى معظــم، إن لــم يكــن كافــة الضــفة الغربيــة، 

فــي الكنيســت » كامــل أرض إســرائيل«إلــى  شــأنه شــأن أعضــاء آخــرين فــي حكومتــه، علمــًا أّن معظمهــم ينتمــي
اإلســرائيلي. (تخيلــوا كيــف كانــت ســتكون ردة فعــل الواليــات المتحــدة علــى تجمــع فلســطيني برلمــاني مــن أجــل 

  »).أرض فلسطين كاملة«الحفاظ على 
علـى أنهـا نقطـة االنطـالق للمفاوضـات، ال سـيما فـي  1967من شأن تحديد األمم المتحـدة رسـميًا حـدود عـام 

، وضع حّد لحلم إسرائيل بالحصول على األرض كاملة. في حال تنازلـت »تبادل األراضي«أضافت بند حال 
، فلـن 1967إسرائيل عن األراضي اإلسرائيلية التي تسعى إلى حيازتهـا مـن الفلسـطينيين أبعـد مـن حـدود عـام 

نيــاهو علــى نحــو غيــر ينتهــي بهــا المطــاف إال بحيــازة أرض إســرائيل التــي تملكهــا. لهــذا الســبب، تصــّرف نتا
وتبـادل  1967أيـار (مـايو) بـأن حـدود عـام  17عادي في محاولة لحمـل أوبامـا علـى التراجـع عّمـا أعلنـه فـي 

  األراضي هي العناصر األساسية لالتفاق على األراضي.
والمخزي هو أننا لم نخفق في دعم الطلب الفلسطيني الشرعي فحسب، بل إننا نهـددهم بمعـاقبتهم بقسـوة علـى 

لــك مــن خــالل حرمــانهم مــن الــدعم المــالي األميركــي اإلضــافي. هــل أصــدرنا تهديــدات مماثلــة ضــد إســرائيل ذ
  حتى حين تصرفت حكومتها بتهّور بدًال من اللجوء إلى األمم المتحدة؟

لقــد أرســينا ديموقراطيتنــا علــى أنهــا مثــال يحتــذي بــه ســائر العــالم. لكــن، مــن خــالل الســعي إلــى إجبــار محمــود 
عدم اللجوء إلى األمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات غير المجدية مع بنيامين نتانيـاهو، تضـع  عباس على

الواليــات المتحــدة قوتهــا الديبلوماســية فــي خدمــة السياســات اإلســرائيلية الهادفــة إلــى منــع حــّق الفلســطينيين فــي 
دارة تبريــر تصــرفاتها فــي األمــم تقريــر مصــيرهم. ســينظر العــالم إلــى ذلــك بهــذه الطريقــة، مهمــا حاولــت هــذه اإل

  المتحدة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
  18/8/2011الحياة، لندن، 
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  لنخفض التوقعات .62

  اليكس فيشمان
حمــاس، أغلــب الظــن، لــم تغيــر شــيئا فــي مطالبهــا فــي قضــية شــليط، وخالــد مشــعل ال يصــل الــى القــاهرة النــه 

شــيء، كــي يعــالج الموضــوع المركــزي الــذي يشــغل  اكتشــف الضــوء فجــأة. مشــعل يصــل الــى القــاهرة، قبــل كــل
  بال قيادة حماس: بسبب االزمة في سوريا تسعى قيادة المنظمة الى نقل مقرها من دمشق الى القاهرة.

قبل أكثر من شهرين رفضت السلطات المصرية أن تسـتوعب لـديها مقـر المنظمـة ووافقـت علـى البحـث فقـط  
اس من دمشق الى القاهرة. ولكن الجواب المصـري لـم يـدفع حمـاس في نقل مقرات شخصية قليلة لقيادات حم

الــى التراجــع. فصــعود قــوة االخــوان المســلمين فــي مصــر بعــد ســقوط مبــارك شــجع رجــال المنظمــة للعــودة الــى 
الطلب لالنتقال الى القاهرة. وبالفعل، يبدي الحكم العسـكري المصـري اليـوم اسـتعدادا للحـديث مـع حمـاس فـي 

لكنــه يطــرح عليــه عــدة شــروط بينهــا: اعطــاء مضــمون حقيقــي للمصــالحة بــين حمــاس وفــتح هــذا الموضــوع. و 
  والعودة الى المباحثات على صفقة شليط، بشكل تقوم به مصر بدور الوسيط السائد. 

اسرائيليون هم أيضا يتجولون في القاهرة. رغم سقوك مبارك ورجاله، رغم موجات العـداء الشـعبية التـي تـأتي  
باتجاه اسرائيل، ال تـزال هنـاك عالقـات عمـل جيـدة، فـي المجـاالت االمنيـة، بـين اسـرائيل ومصـر. من القاهرة 

االمنـي عـاموس جلعـاد. مبعوثـون  -وتجري اتصاالت العمل مع المصريين من خالل رئـيس القسـم السياسـي 
  اسرائيليون يدخلون ويخرجون من والى مصر، وتوجد مصالح مشتركة. 

وسف" المصرية قبل نحو اسبوعين بزيارة قام بها عـاموس جلعـاد الـى القـاهرة. وهـذه وأفادت صحيفة "روز الي 
ليســت زيارتـــه االولــى هـــذا الشــهر. والمواضـــيع واســعة: ابتـــداء مــن الهجمـــة الشــيطانية علـــى "رجــال الموســـاد" 

ائيل االمريكــي ايــالن غرفــل، الــذي اذا لــم تــنجح اســر  -المزعــومين، بمــا فــي ذلــك اعتقــال الشــاب االســرائيلي 
ـــ  ســنة دون ذنــب اقترفــه،  15والواليــات المتحــدة الــى منــع وصــوله الــى المحاكمــة فانــه سيرســل الــى الســجن ل
 -خالفـــا التفاقـــات الســـالم  -وانتهـــاءا بمـــنح موافقـــة اســـرائيلية لقـــوات مدرعـــة مصـــرية بالـــدخول الـــى ســـيناء 
بوعين ثمانيـــة ضـــباط وجنـــود للتصـــدي الولئـــك البـــدو مـــن مؤيـــدي الجهـــاد العـــالمي الـــذين قتلـــوا قبـــل نحـــو اســـ

  مصريين في العريش، اعلنوا عن خالفة اسالمية في سيناء وفجروا محطة الغاز. 
ســواء فــي حمــاس، ام فــي مصــر، أم فــي اســرائيل. وفــي  -إذن فهــم يلتقــون، يتحــدثون ويشخصــون المصــالح  

ئيل ومـن مصـر، الطريق تنكشف أيضا الفرص لممارسة الضغط علـى حمـاس فـي المواضـيع القريبـة مـن اسـرا
مثــل صــفقة شــليط. اســرائيل، مــن خــالل الوســيط دافيــد ميــدان، تحســن "الرزمــة" االســرائيلية، التــي وصــفها فــي 
حينه الوسيط االلماني بانها عرض نزيه ولكنه رفض في حينه. بشكل عام، في اسرائيل هنـاك غيـر قليـل مـن 

اس حقا مصلحة في انهاء الصـفقة. فرجـال االشخاص المهنيين الذين عالجوا القضية ويعتقدون بان ليس لحم
ــادة  المنظمــة يــرون فــي احتجــاج شــليت رافعــة الهانــة دولــة اســرائيل وللحفــاظ علــى مكــانتهم الشخصــية فــي قي

  المنظمة. وعليه، فليس لديهم أي حافز لتلطيف حدة مواقفهم.
ويتــه. لعـل هــذه هــي ولكـن اذا كانــت حمـاس تريــد جـدا شــيئا مــن المصـريين، فلعلــه يوجـد هنــا زخــم محظـور تف 

  الفرصة النتزاع انهاء الصفقة من حماس. 
وعليه، فعندما اعتـرف وزيـر الـدفاع بـاراك امـس الول مـرة علنـا بـان شـيئا مـا يحصـل فـي القـاهرة فقـد وصـف  

ذلــك بانــه "نــواة حقيقــة". محظــور أن نضــخم التوقعــات. علــى حمــاس أن تكــون فــي ضــائقة حقيقيــة كــي تتطــور 
شــليت وصــوال الــى صــفقة. امــا عنــدنا فمثلمــا هــو الحــال دومــا: احــد ال يمنــع نشــوء المحادثــات فــي موضــوع 
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االنطباع بان أشياءا تحصل في موضوع شليط. هذه االيـام عنـدما تسـيطر العدالـة االجتماعيـة علـى العنـاوين 
  الرئيسة ال ضير في تلقي عناوين متفائلة عن شليط. 

  17/8/2011يديعوت 
  17/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  مصر ـ سيناء ـ غزة: مثلث التهديد على "إسرائيل" .63

  جلعاد شتيرن، عيناب يوغاف ويورام شفايتسر
مؤخرا وقع هجوم آخـر علـى محطـة نهـل الغـاز فـي منطقـة العـريش فـي شـمالي سـيناء، الخـامس علـى التـوالي 

لثمـين الـى محطـة في النصف سنة االخيـرة. وحسـب التقـارير فـي الصـحافة المصـرية، تسـلل أربعـة مسـلحين م
الغــاز، فجروهــا وفــروا فــي جيبــات دون أن تنكشــف هويــاتهم. وأحــدث االنفجــار اضــرارا جســيمة بــانبوب الغــاز، 

  أخطر حتى من االخطار التي لحقت باالنبوب في الهجوم الذي وقع قبل اسبوع من ذلك.
ي صــيغة مماثلــة، فــان رغــم أنــه لــم تتبنــى أي منظمــة المســؤولية عــن سلســلة الهجمــات التــي نفــذت جميعهــا، فــ

محافـل عديـدة فـي مصـر وجهـت اصـبع االتهـام لمنظمـات ارهابيـة مصـدرها فـي قطـاع غـزة ـ التوحيـد والجهـاد 
وجيش االسالم. ومـع ذلـك، فـي هـذه المرحلـة لـيس واضـحا اذا كانـت بالفعـل جهـات فلسـطينية سـلفية مـن غـزة 

رية. تواصل الهجمـات، اختيـار الهـدف هي التي تقف خلف الهجمات ام ربما تكون هذه محافل معارضة مص
وموعـــده، وكـــذا نجـــاح المنفـــدين فـــي الفـــرار دون ان يقعـــوا، تشـــير الـــى أن مخططـــي العمليـــات اســـتغلوا الفـــراغ 
السلطوي الناشيء في مصر في اثناء تغيير حكـم مبـارك وضـعف قـوات االمـن المصـرية التـي تركـز جهودهـا 

  على المدن المركزية في ارجاء الدولة.
نه واضح أن هدف الهجوم تم اختياره بسبب الدور الهـام والحيـوي فـي العالقـات االقتصـادية الثنائيـة بـين كما أ

  اسرائيل ومصر.
هــذه االحــداث، الــى جانــب االرتفــاع الحــاد فــي تهريــب الوســائل القتاليــة المتطــورة عبــر ســيناء الــى قطــاع غــزة، 

ار االستراتيجية التي قـد تقـع عقـب وهـن سـيطرة تضع سيناء كتحد أمني ومصدر للقلق في اسرائيل بسبب االث
  النظام المصري الجديد في ارجاء شبه الجزيرة.

فضال عن ذلك فان اتفاقـات الغـاز الخاصـة التـي وقعـت بـين النظـام السـابق فـي مصـر وبـين اسـرائيل حظيـت 
نيـة للتقـديم الـى في االونة االخيرة بانتقاد شـديد فـي مصـر: فـي وسـائل االعـالم المختلفـة جـرى الحـديث عـن ال

المحاكمــة وزيــر الــنفط الســابق، الــذي كــان قائمــا علــى عقــد اتفاقــات الغــاز بتهمــة 'تبــذير االمــوال العامــة' بمبلــغ 
مليون دوالر، وكذا على خطة تنفيذ 'اعادة نظر' من الحكم الحالي التفاقات تصدير الغاز مع اسـرائيل،  714

لن وزير المالية المصـري بـان فـي نيتـه رفـع سـعر الغـاز السـرائيل بنية زيادة ارباح الدولة. منذ بداية الشهر أع
مليار شيكل، ومسؤول مصري آخر قدر بـان الهجمـات علـى انبـوب الغـاز 'ستسـتمر اذا لـم يتوقـف  2.5بنحو 

  تطبيق اتفاق الغاز في صيغته الحالية'.
الضــرر الفــوري مــن هــذه  مــن المهــم االشــارة الــى أنــه حتــى بــدون التعــديالت المقترحــة علــى االتفاقــات، فــان

الهجمـــات يبـــدو ملموســـا منـــذ االن فـــي اســـرائيل، وذلـــك كنتيجـــة للتشويشـــات والســـتخدام الوقـــود االغلـــى مثـــل 
فــي المائــة،  20المــازوت والســوالر، قــدر وزيــر البنــى التحتيــة عــوزي لنــداو بــان اســعار الكهربــاء ســترتفع بنحــو 

مليـار  3.5 3االقتصاد االسـرائيلي قـد تصـل الـى نحـو وشركة الكهرباء صرحت بان كلفة هذه التغييرات على 
  شيكل.
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فضال عن االضرار االقتصادية الفورية، فان سلسلة الهجمات تدل على المخاطر االمنية االخرى النابعة مـن 
الوضـع الجديـد فـي مصـر فشـبه جزيـرة سـيناء قـد تتحــول الـى ارض سـائبة أمنيـا، تنشـأ فيهـا سـاحة عمـل اكثــر 

  مات االرهاب.راحة لنشاطات منظ
رئيس شعبة االستخبارات اللواء كوخافي، اعرب مؤخرا عن رأيه بقوله ان قوات االمن المصرية 'تفقـد السـيطرة 
علــى منطقــة ســيناء'، واعــرب بــذلك عــن قلــق محافــل االمــن فــي اســرائيل مــن االرتفــاع الحــاد فــي التقــارير عــن 

ا مباشـرا للسـيطرة المصـرية فـي المنطقـة: وهكـذا االعمال االرهابية في سـيناء، والتـي تشـكل فـي معظمهـا تحـدي
هاجم بدو مسلحون بصواريخ مضادة للدبابات محطـة الشـرطة فـي الشـيخ  2011مثال في بداية كانون الثاني 

زويد قرب الحدود مع غزة، بعد أربعـة ايـام مـن ذلـك هوجمـت واحرقـت تمامـا قيـادة أمـن الدولـة فـي رفـح، وفـي 
  البدو سيطروا على ميناء نويبه ومنعوا عبور المسافرين والبضائع.ايار علم أن عشرات المسلحين 

  نشيط من القاعدة في التخطيط لعمليات ارهابية في مصر وفي سيناء. 400تقرير آخر تناول دور 
وبالفعــل، يبــدو ان الوضــع االمنــي المتــردي فــي ســيناء بــات يــؤثر علــى اســرائيل: فــي تقريــر نشــرته المخــابرات 

جـــاء ان منظمـــات االرهـــاب تســـتغل الفوضـــى الســـلطوية فـــي ســـيناء كـــي تهـــرب  2011يـــار االســـرائيلية فـــي ا
السالح بحجم كبير الى داخل قطاع غزة، اما محافل في شعبة االستخبارات العسـكرية فقـد أفـادت بـان مصـر 

لهـا  توقفت مؤخرا عن بناء العائق المادي لمنـع التهريـب فـي محـور فيالدلفيـا، وذلـك خالفـا لالتفـاق الـذي كـان
مع اسرائيل في هذا الشأن. اضافة الى ذلك، علم أنه في النصـف سـنة االخيـرة اسـتغل المهربـون البـدو حـدود 
رفح السائبة وغياب قوات االمن المصرية عن أرجاء سيناء من اجـل تهريـب الصـواريخ الـى غـزة وبـذلك زيـادة 

صــاروخ كانــت لــديها فــي نهايــة االف  5االف مقابــل  10عــددها فــي أيــدي محافــل االرهــاب هنــاك الــى نحــو 
2010.  

والى ذلك يتبين أيضـا انـه تـم التهريـب الـى قطـاع غـزة فـي النصـف سـنة االخيـرة لكميـات مـن المتفجـرات ذات 
المواصــفات بكميــات كبيــرة اكثــر بثالثــة اضــعاف مــن كميــات المــواد المتفجــرة التــي تــم تهريبــا فــي كــل العــام 

2010.  
الـى فحـص معمـق للوضـع لـدى المحافـل السياسـية واالمنيـة فـي اسـرائيل،  التطورات االخيرة تؤكد فقط الحاجـة

وذلك في ضوء امكانية انعطافة استراتيجية في العالقات بين اسـرائيل ومصـر، مـن شـأنها أن تسـتدعي اعـادة 
  سنة. 30تقويم عسكري وامني تجاه الجبهة الجنوبية، التي كانت هادئة منذ نحو 

لتقدير السائد في اسرائيل هو أنه حتى لو لم تكن العالقات بين الطرفين وثيقـة ومع ذلك، فحاليا على االقل، ا
مثــل تلــك التــي كانــت علــى مــدى معظــم فتــرة حكــم مبــارك، فــان النظــام الجديــد فــي مصــر سيواصــل التمســك 

لـى باتفاقات السالم. اما بالنسبة للتصـدي لالرهـاب والتهديـدات االمنيـة علـى اسـرائيل، فـيمكن االفتـراض بانـه ا
ان يثبت في مصر النظـام الجديـد، وطالمـا تنشـغل اجهـزة االمـن فـي مصـر أوال وقبـل كـل شـيء فـي التصـدي 
لنتــائج االنتفاضــة الشــعبية فــي مراكــز المــدن الكبــرى، وال تــنجح فــي أن تســد بنجاعــة ســبل التهريــب فــي شــبه 

اســرائيل وغــزة كونهــا بــؤرة الجزيــرة، فانــه ينبغــي االســتعداد الن تواصــل منطقــة الحــدود المشــتركة بــين مصــر، 
  نشاط متصاعد لمنظمات االرهاب ضد أهداف اسرائيلية.

  17/8/2011نظرة عليا 
 18/8/2011القدس العربي، لندن، 
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  18/8/2011فلسطين اون الين، 


