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  "إسرائيل" موافقة الفصائل على التهدئة شرط التزام  تعلن في غزة الحكومة:ية وأمميةمصربرعاية  .1

الحكومة المقالة في قطـاع غـزة       ، أن    غزة  من رائد الفي عن  ،  23/8/2011،  الخليج، الشارقة ذكرت  
بين الفصائل الفلسطينية والكيان الـصهيوني برعايـة مـصر    ” صيغة تهدئة“أعلنت، أمس، التوصل إلى     

  . واألمم المتحدة
وأكدت في مؤتمر صحافي للناطق باسمها طاهر النونو أن الفصائل كافة ستلتزم بالتهدئة ما التزمت بهـا                 

وثمنت  .مة وقوف الفصائل عند مسؤولياتها بااللتزام بالتهدئة مع االحتالل        وثمنت الحكو  .قوات االحتالل 
دور المخابرات المصرية بقيادة اللواء مراد موافي، وجهود مبعوث األمين العام لألمم المتحدة روبـرت               

   .على قطاع غزة” اإلسرائيلي“سيري، في الوصول إلى تفاهمات لوقف العدوان 
بية في مؤتمر صحافي للناطق العسكري باسم ذراعها العسكرية ألوية الناصر           وأعلنت لجان المقاومة الشع   

تماشياً مع مـصلحة    “إلطالق الصواريخ على المستوطنات     ” مؤقتاً“، أمس وقفاً    ”أبو عطايا “صالح الدين   
واستبقت ألوية الناصر إعالنها التزام التهدئة بإعالن مسؤوليتها عن إطالق صاروخ           . ”الشعب الفلسطيني 

في المجلس اإلقليمي في النقب الغربي، وأحلق به أضراراً ماديـة مـن دون              ” األمن العام “اب مبنى   أص
  .”اإلسرائيلية“وقوع إصابات، بحسب اعتراف اإلذاعة 

بالنقب الغربي مـن دون إصـابات أو        ” شاعر هنيغف “وقالت اإلذاعة إن صاروخاً آخر سقط في منطقة         
  .لى عسقالن فجر أمسع” غراد“أضرار، وسقط صاروخ من طراز 

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مـسؤوليتها عـن              
  . إطالق صاروخ على النقب الغربي

ورفضت كتائب أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االلتـزام بالتهدئـة،               
لسنا طرفاً في هذه التهدئة ولم نكن جزءاً من ايـة تهدئـة             “وقالت في بيان    . هامؤكدة أنها ليست طرفاً في    

  .”)أمس(سابقة وال حالية ونحن مستمرون في المقاومة حيث تم قصف عسقالن بصاروخ غراد 
أكـدت مـصادر فلـسطينية      ،  أشرف أبو الهول   مراسلها عن،  23/8/2011،  األهرام، القاهرة  وأضافت

 العـودة   ىاإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية كانتها لهما تحفظات عل        مطلعة إن حركتي الجهاد     
  .للتهدئة ولكنهما وافقتا أخيرا من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني

 لمندوب األهرام بأن جميع الفصائل الفلسطينية الكبيرة بما فيها حماس           سوصرح مصدر مسئول في حما    
يمقراطية ولجان المقاومة الشعبية أكدت أنها ستلتزم بوقف اطـالق          والجهاد وفتح والجبهتين الشعبية والد    
  .الصواريخ في مقابل وقف العدوان

 البلدات اإلسرائيلية المحيطـة     ىوأوضح ان فصائل صغيرة هي التي تحاول اطالق صواريخ وقذائف عل          
   .طيني أقناعها بأن ذلك ليس في مصلحة الشعب الفلسىبالقطاع ولكن حكومة حماس بغزة تعمل عل
قال داوود شهاب المتحدث بأسم الحركة لمندوب األهرام أن         , وفيما يتعلق بموقف حركة الجهاد اإلسالمي     

 علي اي اعتداء يقع علي الـشعب الفلـسطيني          دالحركة ستتعامل مع الظرف الميداني وهي ملتزمة بالر       
ـ            ـ  ولكنها ستلتزم التهدئة في هذه المرحلة اذا توقف العدوان اإلسرائيلي حرص  ب مـصلحة الـشع    ىا عل

الفلسطيني ولعدم اعطاء اإلسرائيليين حجة الستهداف المدنيين والقادة السياسيين كما ظهر واضـحا فـي               
  .تهديداتهم
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 مـن غـزة     سمير حمتو   والقدس المحتلة   من  جمال جمال    عن   ،23/8/2011،  الدستور، عّمان  وذكرت
توافق بين الفـصائل الفلـسطينية لتثبيـت        مصادر فلسطينية كشفت النقاب عن      ، أن   وكاالت االنباء وعن  

التهدئة مع دولة االحتالل استجابة لوساطة مصرية ودولة عربية أخرى لم يحددها وذلك خالل اجتمـاع                
ـ    .بين ممثلين عن هذه الفصائل     أن حركة حماس دعت الفصائل إلـى       » الدستور»وكشفت هذه المصادر ل

  .« في قطاع غزة ويالت الجرائم اإلسرائيليةاالستجابة لهذه الجهود لتجنيب الشعب الفلسطيني
  

  قرار رئاسي بتأجيل موعد إجراء االنتخابات المحلية: السلطة الفلسطينية .2
 تأجيل موعد    في بيان رئاسي،   ،]أمس [ محمود عباس اليوم اإلثنين    رئيس السلطة الفلسطينية  قرر  : رام اهللا 

 إلى حين توافر الظروف     22/10/2011ر بتاريخ   إجراء االنتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقر      
  .المناسبة إلجرائها في كافة محافظات الوطن

  22/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  سس عباتثبيت التهدئة في غزة يحظى بدعم الرئي: عريقات .3
إن تثبيت التهدئـة    ' عريقات،   قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب       : وفا – أريحا

في قطاع غزة يحظى بدعم الرئيس محمود عباس الكامل وال بد من بذل كل جهد ممكن لتثبيتها وضمان                  
وثمن عريقات الدور الكبير الذي يقوم به األشقاء في جمهورية مصر العربية واألمم المتحدة               .'استمرارها

  .ت التهدئةلوقف االعتداءات اإلسرائيلية في قطاع غزة وتثبي
وأكد عريقات، في بيان أصدره، اليوم اإلثنين، أن الحكومة اإلسرائيلية صعدت اعتداءاتها علـى قطـاع                
غزة وفي نفس الوقت صعدت اعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيـث اعتقـل العـشرات                 

 اعتقـدت الحكومـة     أنه إذا : وأضاف. وفرض اإلغالق والحواجز والحصار على عدد كبير من المناطق        
اإلسرائيلية بأن هذا التصعيد الخطير سيخرج القطار الفلسطيني المتجه إلى األمم المتحدة عـن مـساره،                

  .فهي واهمة
 22/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  فلسطين تعترف بالمجلس الوطني االنتقالي الليبي .4

ل أبو ردينة، إن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، تعلنـان           قال الناطق باسم الرئاسة نبي    : رام اهللا 
اعترافهما بالمجلس الوطني االنتقالي الليبي، متمنين للشعب الليبي االزدهار والعـودة للحيـاة الطبيعيـة               

  .بأسرع وقت ممكن، مؤكدين احترام الشعب الليبي وإرادته ونضاله من أجل الحرية واالزدهار
 22/8/2011، )وفا(المعلومات الفلسطينية وكالة األنباء و

  
  إحالة وزير الزراعة الفلسطيني على محكمة جرائم الفساد: الضفة الغربية .5

 قال مسؤول رفيع في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الذي فضل عدم كشف اسـمه               - رويترز   -رام اهللا   
 التحقيق معه حول عدد من قضايا       تم اصدار الئحة اتهام بحق وزير الزراعة اسماعيل دعيق بعد         «: امس

ويـنص القـانون     .»الفساد المالي واصدر قرارا بتحويله على محكمة جرائم الفساد للفصل في القـضية            
  .االساسي الفلسطيني على انه في حال توجيه اتهام بحق اي وزير في الحكومة يجب وقفه عن العمل
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 بان الهيئة تجري تحقيقا مع وزيـر االقتـصاد          وكان رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد صرح سابقا        

  .حسن ابو لبدة في عدد من القضايا التي تعلن فور االنتهاء منها حفاظا على مجريات التحقيق
 23/8/2011، الحياة، لندن

 
  مم المتحدةتايالند ستصوت لصالح عضوية فلسطين في األ: شعث .6

نة المركزية مفوض العالقـات الدوليـة فـي    اكد الدكتور نبيل شعث عضو اللج: رام اهللا ـ وليد عوض 
حركة فتح االثنين الذي يزور تايلند مبعوثا من الرئيس محمود عباس عقب لقاء مع االمين العام لـوزارة                  
الخارجية التايالندية السيد بيسامو شن فيجان االثنين بان بانكوك ستصوت لصالح فلـسطين فـي االمـم                 

 شعث في زيارته لبانكوك رسالة من عبـاس طلـب فيهـا مـن               هذا وحمل  .المتحدة خالل ايلول المقبل   
  .67الحكومة التايلندية االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

ـ       االثنين الى ان البرلمان التايلنـدي ينعقـد اليـوم          ' القدس العربي 'واشار شعث في بيان صحفي ارسل ل
يكون مسالة االعتراف بالدولة الفلسطينية على      الثالثاء للتصويت على الحكومة التايلندية الجديدة، والتي س       

وقد طالب شعث من دولة الكويت عبر سـفيرها فـي            .جدول اعمالها حسب توصيات وزارة الخارجية     
  .بانكوك المساعدة في الحصول على اعتراف الكاميرون

  23/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  تهدئةال عن إطالق عدة صواريخ من قطاع غزة بعد يوم واحد من اإلعالن .7
قالت مصادر إسرائيلية إن ستة صواريخ أطلقت الليلة الماضية من قطاع غزة سقطت في مناطق مفتوحة                

، وأدى أحدها إلى اشتعال نيران في المكان عملت فرق اإلطفاء على            "المجلس اإلقليمي حوف أشكلون   "في  
  .إخمادها

عن تهدئة، وبعد وقت قصير من طلـب        وأضافت أن إطالق الصواريخ يأتي بعد يوم واحد من اإلعالن           
وكانت قد قالت تقارير إسرائيلية أخرى إن عدد الصواريخ التي           .قيادة الجبهة الداخلية خفض حالة التأهب     
  .أطلقت من قطاع غزة أربعة صواريخ

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مـسؤوليتها              
ال هدنة مع االحتالل، وجرائمه لن تمـر        "وتحت عنوان    .ق صاروخ واحد على مدينة عسقالن     عن إطال 

قال البيان إن العملية تأتي ردا على جرائم االحتالل المتواصل بحـق الـشعب الفلـسطيني                " دون عقاب 
  .وأن الكتائب ستواصل المقاومة والرد على جرائم االحتالل. ومقاومته

  23/8/2011، 48موقع عرب
  

  تأجيل االنتخابات ال يخدم المصالحة الوطنية: لجبهة الشعبيةا .8
رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار تأجيل االنتخابات المحلية الذي صدر فيه مرسـوم              : رام اهللا 

سـالم  .  بناء على قرار من مجلس الوزراء برئاسة د        22/10/2011رئاسي بعد أن حدد موعدها بتاريخ       
رار النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لمراسل وكالة قـدس نـت              وقالت خالدة ج   .فياض
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موضحة بان الجبهة كانت جزء      ".نحن نرفض هذا القرار بتأجيل االنتخابات المحلية      " :لألنباء في رام اهللا   
  .من القوى التي توجهت إلى المحكمة من اجل إلغاء قرار مجلس الوزراء بتأجيلها للمرة األولى

ت جرار أن االنتخابات هي حق للمواطن في اختيار ممثليه في الهيئات المحليـة، وال يجـب أن                  واعتبر
تبقى رهن التعيينات، مشيرة إلى أن هذا الحق تم مصادرته بقرار التأجيل، ورهن العمليـة الديمقراطيـة                 

هة ستناقش مع   وأكدت جرار أن الجب    .بقرارات وقوانين، وبالتالي مصادرة حق المواطن في اختيار ممثليه        
  .باقي القوى كافة الطرق والوسائل التي من شأنها إلغاء هذا القرار وإجراء االنتخابات

إن "وفي ردها على سؤال بأن قرار التأجيل ربما يصب في مصلحة المصالحة الوطنية، قالـت جـرار                  
ن شـأنها تعزيـز     التأجيل وعدم إجراء االنتخابات يضر بالمصالحة ويعزز االنقسام، الن الديمقراطية م          

  ".المصالحة
  23/8/2011، وكالة قدس نت

  
   على غزة هدفه منع التوجه الفلسطيني لألمم المتحدةالعدوان: الجبهة الديمقراطية .9

أكد كوادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة جنين أن العدوان اإلسرائيلي الغاشـم              : جنين
  .ة الفوضى واإلرباك في الساحة الفلسطينيةعلى قطاع غزة يستهدف بصورة أساسية إشاع

وأضافوا خالل اجتماع موسع عقده كوادر الجبهة الديمقراطية في المحافظة، اليوم اإلثنين، أن العـدوان               
يستهدف كذلك الضغط على شعبنا وقيادته لقطع الطريق على التوجه الفلسطيني لألمـم المتحـدة لنيـل                 

، وجر المنطقة برمتهـا     1967لمستقلة على حدود الرابع من حزيران       اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية ا    
إلى مواجهة دامية جديدة تحرف األنظار عن مسؤولية حكومة االحتالل في تعطيـل مـسيرة التـسوية                 

  .وتدميرها
  22/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"ـمصر أكبر ذخر استراتيجي ل: باراك .10

. صرح وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بأن مصر أكبر ذخر استراتيجي لـبالده           :  د ب ا   -ب  تل ابي 
 إن هجمات ايالت الخميس الماضـي       ، مساء امس  ،وقال في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية اإلسرائيلية       

 بينهـا وبـين     كانت محاولة لنصب ما وصفه بكمين استراتيجي لدولة إسرائيل بهدف تشويش العالقـات            
  .فترة التوتر األمني" اختصار"وأعرب باراك عن ارتياحه لتمكن إسرائيل من . مصر

  23/8/2011، الدستور، عّمان
 

   لقطاع غزة وتبقي جيشها على أهبة اإلستعدادجتياح بريبإ تقرر عدم الشروع "إسرائيل" .11

 في حكومة بنيامين نتنيـاهو   قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية      : برهوم جرايسي  - الناصرة
على اطالق الصواريخ الفلـسطينية،     " ردا"فجر امس اإلثنين، عدم الشروع باجتياح بري في قطاع غزة،           

  .إال أن الحكومة أمرت جيش االحتالل بالبقاء على أهبة االستعداد ألي أوامر غير تلك التي صدرت أمس
د اجتماعا للطاقم الوزاري المقلص اسـتمر حتـى         وكان نتنياهو قد عقد في ساعة متأخرة من مساء األح         

عقد وزير الحرب إيهود باراك هو أيضا اجتماعا لقيادة اركـان الحـرب لتـدارس               وساعات فجر امس،    
  .التطورات، وتقرر عدم الشروع باجتياح بري، مع ابقاء امكانية الرد الجوي قائمة
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إن إسرائيل سـتفحص التطـورات      "  كبير مسؤول أمني "وقال من وصفته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بـ        
إسرائيلية تتهم حركة حماس بأنها معنية بالتصعيد، وهـذا خالفـا لسلـسلة             " مصادر"ميدانيا، فيما راحت    

  .تقديرات إسرائيلية صدرت في اليومين الماضيين، تؤكد أن حماس لم تكن ضليعة في عملية ايالت
 إلى جر إسرائيل نحو قطاع غزة من اجل تفجيـر           ، إن حماس تطمح   "المصدر اإلسرائيلي الكبير  "وزعم  

األوضاع وإحداث قالقل للحكم في مصر، وأيضا إضعاف موقف إسرائيل في العالم قبيل التصويت على               
  .قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية لألمم المتحدة
ناطقين، كان مـن بيـنهم الـرئيس        إلى ذلك فقد توصلت التهديدات اإلسرائيلية لحركة حماس عبر عدة           

آفي ديختر، الذي قال لإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية إن إسرائيل         " الشاباك"األسبق لجهاز المخابرات العامة     
ليس بوسعها اليوم أن تشرع باجتياح بري على شاكلة الحرب اإلسرائيلية على غزة، وهذا ألن الجـيش                 

ية القريبة من القطاع، ولهذا فإن اجتياحا بريا سيكلف إسرائيل          اإلسرائيلي لن يستطيع حماية الجبهة الداخل     
  .ثمنا دمويا من مواطنيها

وتابع ديختر يقول، كما يبدو فإن لدى حركة حماس صواريخ دقيقة وقوية بامكانها أن تـصيب بـسهولة                  
ة حماس   األحد إلى توجيه ضربات قوية لحرك      يوموكان ديختر قد دعا      .أهدافا استراتيجية داخل إسرائيل   

  .وقادتها، الستعادة قوة الردع اإلسرائيلية
  23/8/2011، الغد، عّمان

  
    هي التي طلبت وقف اطالق النار والتهدئة المعلنة شكلية"سرائيلإ": موفاز .12

 إنتقد رئيس لجنة الخارجية واألمن االسرائيلية وزير الحرب السابق شاؤول موفـاز مـن        :القدس المحتلة 
 وقـال    .ل خالل جولة العنف األخيرة مع العناصر الفلسطينية في قطاع غـزة           حزب كاديما أداء إسرائي   

موفاز لالذاعة العبرية صباح اليوم إن إسرائيل وقفت عاجزة فيمـا اسـتهلكت وسـيطرت المنظمـات                 
وأضاف أن إسرائيل هي التي طلبت وقف إطالق النار لكنـه وصـف           . الفلسطينية قوة مليون من سكانها    

على صعيد آخر رأى موفاز أن إسرائيل أخطأت بعدم تعبيرها عن أسفها             .معلنة بالشكلية التهدئة المؤقتة ال  
  .لمقتل أفراد الشرطة المصرية على الحدود فور وقوع الحادث

 23/8/2011وكالة سما، 
  

   حماس شريكا لها في السعي لوقف إطالق النارّد تع"إسرائيل" .13
يلية على صحة الموقف المصري، وقالت إن حماس        أكدت أجهزة األمن اإلسرائ   : نظير مجلي  - تل أبيب 

لم تشارك بشكل فعلي في قصف الجنوب اإلسرائيلي، وإن القصف يتم بمبادرة من تنظيمـات صـغيرة                 
» أسباب وجيهـة  «، إن هناك عدة     )شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش    (» أمان«وقال ممثل   . أخرى

فهي تعاني من عزلة جدية ليس فقط في العالم، بل          «ل  لقرار حماس أن ال تشارك في التصعيد ضد إسرائي        
أيضا بين حلفائها في سوريا وإيران، ومنذ أكثر من شهرين تمتنع إيران عن تزويدها بحصتها من الدعم                 

وبـسبب هـذا    . المالي، لرفضها تنظيم مظاهرات في قطاع غزة مؤيدة للرئيس السوري بـشار األسـد             
  . ألربعين ألف رجل أمن وموظف في الحركة) تموز(ر يوليو الحرمان تعجز حماس عن دفع رواتب شه

على إسرائيل أن ال تسمح بأن تتحـول حمـاس إلـى شـريك              ": وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان    
أنا أعتقد أن هناك حاجة ماسة ألن نعيد النظر فـي           «: وأضاف. "إلسرائيل في توفير وقف إلطالق النار     
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، الذي يثبت أنه شريك مع حماس فـي         )محمود عباس ( ورئيسها أبو مازن     سياستنا مع السلطة الفلسطينية   
فهل تقدمون لنا من هم أسـوأ منـه         . وهو لم يستنكر حتى اآلن العمليات اإلرهابية في إيالت        . اإلرهاب

  . »!بديال عنه؟) يقصد حركة حماس(
وقـال  . » إطالق النار  شئنا أم أبينا، فإن حماس شريك لنا في المصلحة لوقف         «ورد مندوب الجيش قائال     

وزير شؤون المخابرات، دان مريدور، إنه ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في عمليات حربية تـستمر                
المقبل عندما يبحث العالم في الطلب الفلسطيني من األمم المتحدة االعتراف بالدولة            ) أيلول(حتى سبتمبر   

ترة، وليس إلى بيانـات اسـتنكار مـن دول          فإسرائيل بحاجة إلى تعاطف دولي في هذه الف       «الفلسطينية  
  .»العالم

  23/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ترفع ميزانية الجيش لمواجهة تطورات األوضاع في غزة وعلى الحدود مع مصر"إسرائيل" .14
أكدت مصادر صحفية عبرية، أن الحكومة اإلسرائيلية ستقوم بزيادة ميزانيـة وزارة            : )فلسطين(الناصرة  

  .اً لمستجدات األوضاع األمنية في قطاع غزة والمنطقة الحدودية مع مصرالجيش، نظر
، أنه سيتم رفـد ميزانيـة       )22/8(في عددها الصادر اليوم اإلثنين      / يديعوت أحرونوت /وذكرت صحيفة   

التي أقـرت   " بروديت"وفقاً لتوصيات لجنة    )  مليون دوالر  280حوالي  (وزارة الجيش بنحو مليار شيكل      
 مليـون   173حـوالي   ( مليون شـيكل     620نية الوزارة سنوياً لمدة عشرة أعوام، إضافة إلى         زيادة ميزا 

  .يتم تحويلها إلى جهاز األمن) دوالر
وأضافت أن النفقات الرئيسية التي سيتم زيادة ميزانية وزارة الجيش لتغطيتها بشكل أساسي، هي أعمـال                

  . عن مصر1948المحتلّة عام بناء الجدار الحدودي الذي يفصل األراضي الفلسطينية 
المتمركـزة  " حرس الحدود "وبحسب الصحيفة؛ فسيتم تعزيز وحدات الجيش اإلسرائيلي وقوات الشرطة و         

على امتداد الحدود الجنوبية لألراضي الفلسطينية، كما سيتم بناء عدة نقاط وقواعـد عـسكرية صـغيرة                 
  .للحراسة على طول الحدود بتكلفة عشرات ماليين الشواكل

 مليار شيكل، سيصار إلى زيادتها من خالل     55.5يذكر أن ميزانية الجيش اإلسرائيلي لهذا العام تبلغ نحو          
  .تقليص ميزانيات الوزارات الحكومية األخرى

  22/8/2011، قدس برس
  

  عتراف بالدولة الفلسطينية قرار اإل عنعالناإل تستدعي السفير االسباني بعد "اسرائيل" .15
استدعت وزارة الخارجية االسرائيلية السفير االسباني لدى اسرائيل الفـارو          : ياسيالمحرر الس  - القدس

ايرنسو للتعبير عن احتجاجها على تصريحات اخيرة لوزيرة الخارجية االسبانية ترينداد خمينيس قالـت              
 ان حكومة مدريد قررت االعتـراف بالدولـة  " ،اإلسبانية” أل بايس“بمقابلة صحفية أجرتها معها صحيفة    

منح الفلسطينيين األمل بأن الدول يمكن      وعلينا   .الفلسطينية المستقلة لتمكين الفلسطينيين من تحقيق حلمهم      
  .”أن تصبح واقعاً، وعلينا أن نعطيهم إشارة ما وإال فإنه قد ينشأ إحباط كبير لدى الشعب الفلسطيني

لتصريحات التي ادلت بها وزيـرة      واعربت وزارة الخارجية االسرائيلية عن خيبة أملها واستغرابها من ا         
  .الخارجية االسبانية
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وابلغ نائب مدير عام الوزارة للشؤون االوروبية ناؤور غيلؤون السفير االسباني احتجاج اسرائيل علـى               
  .هذه التصريحات

 23/8/2011القدس، القدس، 
 

  تبدأ حملة تطالب بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة "كاديما" .16
بحملة تطالب بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وفـي           " كاديما"في حزب   بدأ مسؤولون كبار    

الوقت نفسه تهاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في أعقاب األنباء التي تحدثت عن وقـف                
  .إطالق النار مع حركة حماس

 يعارض فيهـا بـشدة      2009و 2008تم تعميم تصريحات لنتنياهو من السنوات       " كاديما"وفي إطار حملة    
  .اتفاق وقف إطالق النار، وطالب بعمل عسكري ضد حركة حماس

يذكر أن رئيسة كاديما تسبي ليفني ورئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست شاؤول موفـاز والقـائم                 
طاق في  بأعمال رئيسة كاديما يوحنان بلسنر كانوا قد طالبوا في األيام األخيرة بعملية عسكرية واسعة الن              

  .قطاع غزة
على الحكومة أن تقرر إما أن تستمر في حرب استنزاف أو تبدأ بتنفيذ قـدرات               "وكان موفاز قد قال، إنه      

  ".الردع من خالل التعرض لقادة الحركة وبناها التحتية، وتدمير سلطتها في قطاع غزة
وأنها ستوفر الغطـاء لكـل      وقال بلسنر، إن اللجنة ستدعم القيام بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة،             

  . عملية تقوم بها الحكومة لتحسين قوة الردع مقابل حماس والمنظمات الفلسطينية
 23/8/2011، الدستور، عّمان

  
   يحفر أنفاقاً جديدة أسفل البلدة القديمة من القدساالحتالل: مؤسسة األقصى .17

 كشفها عن عمليات حفر 2011-8-22أعلنت مؤسسة األقصى للوقف والتراث اإلسالمي مساء اإلثنين 
  . إلنفاق جديدة شمال المسجد األقصى المبارك وصفت باألوسع واألكبر

نسخة عنه إلى أن ما تسمى سلطة اآلثار " فلسطين أون الين"وأشارت المؤسسة في بيان لها وصل 
والساهرة اإلسرائيلية شرعت بحفر تلك األنفاق في جوف مغارة الكتان والتي تقع ما بين بابي العامود 

شمال البلدة القديمة منها ما يصل للمدرسة العمرية ومنها ما يصل إلى باب الساهرة في الشمال الشرقي، 
مضيفة بأن هذه األنفاق مخططة لربطها بأنفاق أخرى ممتدة من قلب بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 

 متر، باإلضافة إلى مرافق 1600والبلدة القديمة وأسفل األقصى ليبلغ طول تلك الخطوط أكثر من 
  . ومستلزمات للمستوطنين

وتحذر المؤسسة من أعمال التهويد والحفريات المتواصلة في المدينة المقدسة وخاصة الجديد منها والتي 
يراد من خاللها تهويد منطقة المغارة والتي يطلق عليها االحتالل مغارة سليمان في إطار حمالت تفريغ 

  . إلسالمي والفلسطيني وصبغها بالمعالم اليهودية المزيفةالمدينة من تاريخها ا
  23/8/2011، موقع فلسطين أون الين
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   تحول القدس المحتلة ومحيط األقصى إلى ثكنة عسكرية"إسرائيل: "عكرمة صبري .18
القدس المحتلة ومحيط المسجد األقصى "حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي :  نادية سعد الدين–عمان 
، وفق قول "ة عسكرية، مبقية على اجراءاتها المشددة وحالة التوتر المشوب بالحذر من التصعيدإلى ثكن

  .خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري
سلطات االحتالل ما تزال تغلق بعض بوابات األقصى المبارك "من القدس المحتلة إن " الغد"وقال لـ 

ديمة، بحيث بات يغلب عليها المظاهر العسكرية بينما عززت وجود قواتها عند مداخل البلدة الق
اجراءات االحتالل المشددة ما تزال قائمة، متخذاً أسلوب العقاب الجماعي، حيث "وبين أن  ".والشرطية

  ". فلسطينيا120ًشن حملة اعتقاالت واسعة في مدينة الخليل بدون مبرر طالت زهاء 
ى ما يزال قائماً، وسيستمر خالل العشرة األيام اعتكاف المسلمين في المسجد األقص"وأشار إلى إن 

  ".األخيرة من شهر رمضان، برغم انتهاكات شرطة االحتالل واستفزازهم للمصلين
وواصلت قوات االحتالل انتشارها في الشوارع والطرقات داخل البلدة القديمة والمؤدية إلى المسجد 

 األقصى للتدقيق ببطاقات المصلين من فئة األقصى، فضال عن الحواجز الشرطية الدائمة على بوابات
وشملت إجراءات االحتالل إغالق بعض البوابات القديمة وخاصة بوابات العمود والساهرة  .الشباب

  .واألسباط وهي األكثر استخداما من قبل الفلسطينيين
  23/8/2011، الغد، عّمان

  
  "قصىاأل" من أداء صالة العصر في فلسطينيينالسلطات االحتالل تمنع  .19

اليوم األحد المواطنين من أداء صالة " حرس الحدود"منعت شرطة االحتالل ووحدات ما يسمى : القدس
  .العصر في المسجد األقصى المبارك، دون مبررات وبطريقة استفزازية، كما اعتدوا على المواطنين

لمصلين الدخول إلى وقالت مصادر محلية إن شرطة االحتالل المتواجدة على بابي األسباط وحطة منعت ا
  .األقصى ألداء صالة العصر في ظل حركة نشطة لقوات االحتالل

وأكدت المصادر أن شرطة االحتالل لم تراعِ النساء والرجال وكبار السن واألطفال وشرعت في التدقيق 
  .في هويات المارة بشكل عشوائي

  21/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

    " جنراالت الصبر" على قائمة ياًفلسطين أسيراً 44: فروانة .20
قال ناشط في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين في سجن االحتالل، أمس، إن أسيراً فلسطينياً  :غزة

 أسيراً مضى على اعتقال كل منهم أكثر من ربع قرن 44، لترتفع إلى "جنراالت الصبر"انضم إلى قائمة 
 وزارة األسرى والمحررين عبدالناصر فروانة أن األسير وذكر مدير دائرة اإلحصاء في. بشكل متواصل

  .انضم إلى القائمة) السبتي(صالح محمد العبد 
وهو أعزب ومن سكان قرية دير أبو مشعل قضاء )  عاما51ً(وأوضح في بيان أن السبتي يبلغ من العمر 

  .1986آب  / أغسطس22رام اهللا، وكان اعتقل بتاريخ 
خالل " بالسجن المؤبد بتهمة االنتماء لحركة فتح ومقاومة االحتالل، مضيفاً وقال إن السبتي يقضي حكماً

  ."فترة اعتقاله توفي والداه وأخته وأخوه ولم يتمكن من وداعهم أو المشاركة في تشييع جثامينهم
  23/8/2011، الخليج، الشارقة
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   في مجلس األمنلبنان تثمن موقف "شاهد" .21

عالياً موقف لبنان في مجلس األمن الذي رفض إصدار ) شاهد(اإلنسان ثمنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق 
بيان للمجلس يصف فيه الهجمات التي وقعت في جنوب دولة االحتالل في منطقة إيالت بتاريخ 

وبحسب . على اعتبار أن إحدى الحافلتين كانت تقل جنود إسرائيليين" ارهابية" بأنها 18/8/2011
 لبنان في مجلس األمن على ضرورة أن يلحظ المجلس في بياناته كافة دبلوماسيين فقد ارتكز موقف

انتهاكات القانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها عمليات االستيطان الواسعة التي تجري 
  .في الضفة الغربية المحتلة

. أعضائه الخمسة عشروبحسب النظام الداخلي لمجلس األمن فإن أي بيان يجب أن يحظى بموافقة كافة 
  .ولبنان عضو غير دائم في مجلس األمن

تعتبر أن المعركة الدبلوماسية في المحافل الدولية هامة ) شاهد(إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
للغاية بحيث أنها لو أديرت بشكل جيد فإن ذلك يفقد االحتالل أحد مصادر قوته التي يستند إليها في 

  .سعة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلةانتهاكاته الوا
  22/8/2011، موقع الجئ نت

  
   "بوابات حديدية"بـ  يحّصن زواريبه  لبنانجنوب في عين الحلوةمخيم  .22

تجربة . لم يكن ينقص مخيم عين الحلوة إال تقسيم أحيائه إلى قواطع يقفلها أهلها بالبوابات: خالد الغربي
 82عاشه أبناء المخيم في فترة االحتالل اإلسرائيلي لمنطقة صيدا ما بين عامي تعيد إلى الذاكرة ما 

  .، عندما أقاموا بوابات عند مداخل أزقتهم إلعاقة دخول اإلسرائيليين إليها واعتقال المقاومين85و
بب إلى ويعود الس. ثمة أحياء لم تتحصن، فلم ترفع بوابات حديدية كغيرها، وال سيما األحياء الكبيرة منها

  .أن دساكرها وتعرجاتها متشعبة وتفضي إلى أكثر من حارة وفي اتجاهات مختلفة
وأبعد من البوابات، اتخذ الفلسطينيون تدبيراً احترازياً آخر يقضي بتشكيل دروع بشرية للنزول إلى 

 وكانت قد. قواطع المخيم وأزقته في حال حصول أي اشتباك مقبل أو لدى مالحظة أي استنفار مسلح
قام بها مئات الفلسطينيين ممن نزلوا إلى الشارع أثناء وقوع االشتباكات العنيفة » بروفا«سبقت القرار 

وطالبوا في حينها بوقف . قبل أسبوعين، غير عابئين بالرصاص الكثيف وبإطالق القذائف الصاروخية
 هذه التجربة عقد وقد تلى. إطالق النار وسحب المسلحين فوراً من الشوارع، وكان لهم ما أرادوا

 قاطعاً، يدير كل قاطع 12، باتت حتى اآلن »قواطع«مؤتمرات شعبية انبثق عنها تقسيم المخيم إلى 
مسؤول أنيطت به مسؤولية متابعة منع تسلل المسلحين والعناصر الغريبين إلى نطاقه، إضافة إلى حشد 

للمسلحين إذا ما اشتبكوا أو مارسوا سكان قاطعه كي يشكّلوا دروعاً بشرية متى اقتضت الحاجة التصدي 
  . استنفارات وأعماالً مخلّة باألمن

  23/8/2011، االخبار، بيروت
  

   يطالبون بجامعة فلسطينية " أشد"منظمة الجامعيين في  .23
في مخيم البداوي، مؤتمرا ) اشد(عقدت منظمة الجامعيين في اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 

حضره، اضافة " ء جامعة فلسطينية في لبنان باتت مطلبا شعبيا ويجب ان تنجزانشا"تربويا تحت شعار 
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الى الطلبة الجامعيين، مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال أبو لؤي أركان، وعاطف خليل مسؤولها 
  .في البداوي

العمل من أجل انشاء جامعة فلسطينية في لبنان "وبعد نقاش طويل خلص المجتمعون الى ضرورة 
انشاء هذه الجامعة بالشراكة "ودعوا االونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية الى ". تستوعب كافة الطالب

  ".في ما بينهما لتخفيف االعباء عن كاهل الطالب
  23/8/2011، المستقبل، بيروت

  
   فلسطيني وتركه ينزف أربع ساعات قبل نقله إلى المشفىعلىاالحتالل أطلق النار  .24

دي األسير الفلسطيني بإصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل أفاد نا: الخليل
حملة المداهمات التي شنها فجر أمس في مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لم يتلقى 

  . العالج، ورغم نزيفه الحاد جرى اعتقاله
المواطن بكر بدارين في مستشفى عين كارم، والذي وأفاد محامي نادي األسير أنه تمكن أمس من زيارة 

أفاد بأن قوات االحتالل وأثناء اقتحامها ألحد المنازل في مخيم الدهيشة ليال، قامت بإطالق الرصاص 
  ".على قدمه األمر الذي أدى إلى تهكم بالعظم، وكسر في عظمة الفخذ

، ثم وضعه الجنود على حمالة، وأخذت إنه بقى ينزف من الثالثة فجراً وحتى السابعة صباحا"وأضاف 
قوات االحتالل بجره مسافة ما يقارب كيلو ونصف الكيلومتر وقدمه تنزف، إلى أن تم نقله بسيارة 

  ".إسعاف عسكرية إلى مستشفى عين كارم، وهناك خضع لعملية جراحية في ركبته
ن بدارين قدم من األردن لزيارة وأكد محامي نادي األسير أن حالة األسير بدارين مستقرة، مشيرا إلى أ

  .أقاربه في مخيم الدهيشة
ولفت نادي األسير إلى أن قوات االحتالل استخدمت أساليب ممنهجة أثناء االعتقاالت التي جرت خالل 
الساعات الماضية، تمثلت بأساليب التعذيب النفسي والجسدي والضرب دون مراعاة لألعراف والقوانين 

  .الدولية
  22/8/2011قدس برس، 

  
   إعادة إطالق مفاوضات تؤدي إلى تجسيد حل الدولتينضرورةشدد على يجودة  .25

 المتحدة لعملية لألممالتقى وزير الخارجية ناصر جودة في عمان أمس المنسق الخاص : )بترا (-عمان 
 إطالق وإعادة على ضرورة دفع جهود السالم جودةوشدد  . روبرت سرياألوسطالسالم في الشرق 

 إقامة تجسيد حل الدولتين بما يضمن إلىت جادة وفاعلة تعالج كافة قضايا الحل النهائي، وتؤدي مفاوضا
الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة وعاصمتها شرقي القدس على خطوط الرابع من 

  .1967حزيران العام 
  23/8/2011الغد، عّمان، 

  
  "إسرائيل" من المتعاونين مع األمنيةلبون بتطهير األجهزة يطا" المسلميناإلخوان ": األردن .26

 اإلثنين بتحقيق نزيه ومهني في أمسطالب حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني : .)اي.بي.يو( -عمان 
األنباء التي تحدثت عن قيام جهات رسمية أردنية بتحذير السلطات اإلسرائيلية من هجمات إيالت قبل 
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 رئيس الوزراء إلى أمينه العام حمزة منصور قال في مذكرة بعث بها إني بيان وقال الحزب ف .وقوعها
 صح وأغلب الظن أنه صحيح يشكل تعاوناً أمنياً مداناً مع إنن هذا الخبر إ"معروف البخيت األردني 

  ."عدو كان وما زال األخطر على األردن وفلسطين واألمتين العربية واإلسالمية
ال يمكن فهمه إال أنه اختراق عقدي وفكري وأمني " "إسرائيل"سيق األمني مع  إن التنإلىولفت منصور 

باتخاذ اإلجراءات العقابية "، مطالباً "للجبهة الوطنية، ومن شأنه أن يوسع الشقة بين الشعب وحكومته
  ."الرادعة وتطهير األجهزة األمنية والدبلوماسية األردنية من أية اختراقات إن وجدت
  23/8/2011 لندن، ،القدس العربي

  
   ماليين متر مكعب من المياه اإلضافية10 بـ األردن تزويد تستمر في "إسرائيل" .27

 ماليين متر 10 و8بما يتراوح ما بين األردنية  بتزويد المملكة "إسرائيل"تستمر : إيمان الفارس -عمان 
ن سعد أبو حمور، في وأكد أمين عام سلطة وادي األرد .مكعب من المياه اإلضافية من بحيرة طبريا

، استمرارية حصول المملكة على تلك الكمية من المياه وبموجب االتفاق بين الطرفين "الغد"تصريح إلى
وبحسب أبو حمور، فإن حاجة األردن العام الحالي  .لتتم االستفادة منها في أي وقت ولكافة األغراض

ية من قبل الجانب اإلسرائيلي، في الوقت  ماليين متر مكعب على األقل من المياه اإلضاف10تبلغ نحو 
  . ماليين في بحيرة طبريا بسبب ضعف الموسم المطري الحالي3الذي تعذر فيه تخزين أكثر من 

  23/8/2011الغد، عّمان، 
  

  "الجمعية العامة"الفلسطينية يعني الذهاب لـ  على الدولة"الفيتو"طرح :  اللبنانيوزير الخارجية .28
 إلى الدوحة للمشاركة في أمسعدنان منصور قبيل مغادرته  اللبناني مغتربينقال وزير الخارجية وال

للبنان دور منسق " : إن،اجتماعات لجنة المتابعة العربية اليوم والتي ستناقش موضوع الدولة الفلسطينية
 في الجامعة العربية، األعضاءمع المجموعة العربية وسيكون هناك موقف موحد من الدول العربية 

 األمم المجلس وسيكون هناك موقف واحد تجاه أعضاء سيعرض الرئيس الفلسطيني الملف على بحيث
 أن مضيفا األمن لبنان مع الدولة الفلسطينية ومع االعتراف بها في مجلس أنواعتبر منصور  ."المتحدة
  ."حدة المتلألمم الجمعية العامة إلى من دولة قد تطرح الفيتو، وعند ذلك سيكون هناك توجه أكثر

  23/8/2011السفير، بيروت، 
  

   في مياهه اإلقليميةه على حقوقباالعتداء "إسرائيل"تهم لبنان ي .29
قال مصدر رسمي أن وزير خارجية لبنان عدنان منصور وجه رسالة إلى األمين : .)أ.ب.د( –بيروت 

ها إسرائيل األمم اإلحداثيات الجغرافية التي أودعت"العام لألمم المتحدة بان كي مون، اعتبر فيها أن 
المتحدة والعائدة إلى الجزء الشمالي من المياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة التي تدعي أنها 
تابعة لها تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية واالقتصادية في مياهه اإلقليمية ومنطقته 

  ."االقتصادية
  1/8/2011، لندن، القدس العربي
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   عن سفارتها مخالف للقانون الدولي"إسرائيل"إنزال علم : بيل العربين .30
قال نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية إن إنزال علم إسرائيل عن مقر سفارتها في                : القاهرة

مؤكدا بأنه ال يحق  ألي فرد أن يفعل ذلك لكن يمكن لمـصر أن تطـرد                 , القاهرة مخالفا للقانون الدولي   
  .سفير أو تغلق السفارة أو تقطع العالقاتال

جاءت اقوال العربي على هامش مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرته مطار القاهرة متوجها إلى العاصـمة                
القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية التي ستعقد غدا برئاسة رئـيس وزراء                

  .قطر ووزير الخارجية حمد بن جاسم
  23/8/2011، لة قدس نتوكا

  
   االنتهاكات اإلسرائيلية العدوانية ضد مصر وغزةيدين"  الخليجيالتعاون" .31

عبد اللطيف بن راشد الزياني في . أدان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د): وام(
الرياض أمس، االنتهاكات اإلسرائيلية العدوانية الصارخة ضد األراضي المصرية وقطاع غزة والتي 

وطالب الزياني مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة واللجنة  .تسببت في وقوع العديد من القتلى والجرحى
تدخل العاجل والقيام بمسؤولياتها في اتخاذ اإلجراءات الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط بال

  .الالزمة إلجبار إسرائيل على عدم تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية
  23/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  وقرار سحبه ألغي في اللحظة األخيرة.. السفير المصري في تل أبيب حزم حقائبه .32

عسكريين المصريين بالرصاص اإلسرائيلي موجة غضب أثار حادث مقتل ال:  نظير مجلي- تل أبيب
وقررت حكومة عصام شرف يومها سحب السفير المصري من تل أبيب إذا لم تعتذر . عارمة في مصر

، أمس، فإن السفير "معاريف"وحسب صحيفة .  بشكل رسمي وصريح عن جريمة القتل هذه"إسرائيل"
ولكن عندها، وفي اللحظة .  لعودته إلى القاهرةمهيداًقد حزم حقائبه حال تلقيه األمر، تكان ياسر رضا 

  .األخيرة، تدخل رئيس المجلس العسكري األعلى المشير حسين طنطاوي وجمد عودته
 إن سبب تدخل طنطاوي هو المكالمة التي أجراها معه وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود "معاريف"وقالت 

تشكيل طاقم تحقيق مشترك، يحقق "ين، وعرض خاللها باراك، والتي أعرب فيها عن أسفه لمقتل المصري
، إذا ثبت أن الرصاص القاتل "إسرائيل"ووعد باراك أن تعتذر . "بمنتهى اإلخالص والشفافية في الحادث

 عن لسان شخصية سياسية كبيرة، أن المشير طنطاوي وزن وأضافت الصحيفة، نقالً .هو من جنودها
 ألزمة أكبر فحسب، بل إنه إجراء من الصعب  السفير ليس سبباًفإعادة. تبعات القرار بسحب السفير

مغادرة السفير اإلسرائيلي للقاهرة يعني أنه ال "إن : وأضافت هذه الشخصية. العودة عنه إلى الوراء
 ستسمح لنفسها بإعادته إلى مصر بسبب الحكومة المصرية الحالية وال الحكومات التي ستشكل مستقبالً

وهذا في حد ذاته يكفي للدخول في منزلق خطير ال أحد يقدر . ري المعادي إلسرائيلالرأي العام المص
وأضافت أن طنطاوي يدرك أهمية الحفاظ على اتفاقيات كامب ديفيد في عالقات مصر الدولية، . "نهايته

  .ولذلك يعتبر المساس بها تهديدا لمصالح مصر أوال
  23/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  "إسرائيل"ـطالب بوقف تصدير الغاز لت الدستورية العليا المحكمةئيس نائب ر: مصر .33
طالبت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي المجلس األعلى للقوات  :القاهرة

المسلحة باعتباره حاكماً للبالد بوقف تصدير الغاز المصري للكيان اإلسرائيلي، وقالت تهاني الجبالي إن 
 يجوز إجراء تعديالت عليها ومن ثم البد من إلغاء أي التزام على مصر بشأن بيع "كامب ديفيد"اتفاقية 

ثرواتها لدولة الكيان، وأضافت أن المبادئ األساسية للدستور المقرر اإلعالن عنها قريباً ال يجوز إلغاؤها 
طراف من دون استثناء وحصانة للدولة أو تعديلها أو التنازل عنها، معتبرة إعالن المبادئ ضمانة لكل األ

  .الوطنية المدنية الحديثة
  23/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
   اإلسرائيلي أن يرحلالسفيرعلى : حمدين صباحي .34

 اإلسرائيلية،توجه حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى المعتصمين أمام السفارة 
مطالبهم المشروعة، حيث يطالبون بطرد السفير  ن معهم في ووجه التحية لهم وتضاماألحد،مساء أمس 
 جنود مصريين بنيران القوات اإلسرائيلية علي الحدود بين مصر وإصابة من القاهرة بعد قتل اإلسرائيلي

 أشار "إسرائيل"ووجه صباحى كلمة إلى  . من غضب المتظاهرينالعسكري، محذرا المجلس "إسرائيل"و
 إلى يستمع أن اإلسرائيلييناير تختلف عما قبلها، وأضاف انه على السفير  25فيها إلى أن مصر بعد 

ن أهتافات الشباب المطالبة برحيله، كما تمنى أن تنحى القوي السياسية المشاحنات والخالفات جانبا و
  .   وجه العدو األوحد لمصر والعربفيتقف 

  22/8/2011المصريون، القاهرة، 
  

  يرفضون اعتذار بيريز ويطالبون بالقصاص" رائيليةاإلس متظاهرو السفارة": مصر .35
أعلن المتظاهرون أمام سفارة الكيان بالقاهرة رفضهم االعتذار الذي قدمه الرئيس اإلسرائيلي  :القاهرة

وأكد  . الجريمة الصهيونية بالعدوان على الحدود المصريةن ع، مساء أول أمس،شيمون بيريز
وتوسيع نطاقه ليمتد في شكل اعتصام أمام منزل السفير المتظاهرون استمرارهم في التظاهر، 

  .اإلسرائيلي، حتى تتحقق مطالبهم بطرد السفير من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب
  23/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  يز في حفل إفطار أقامه بيرالمصرينائب السفير  .36

 ه نظم حفل إفطار رمضاني في مسكنيزمعون بير إن الرئيس اإلسرائيلي شااللكتروني" والال"قال موقع 
الرئيس في القدس، حضره نائب السفير المصري والقائم بأعمال مصطفى الكوني، والمسؤول في السفارة 
األردنية ضيف الال علي فايز، كما شارك فيه عدد من األئمة ورجال الدين ورجال األعمال ورؤساء 

  .سلطات محلية وأكاديميون
  22/8/2011، 48موقع عرب 
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  المطالبة بتعديل بنود معاهدة السالم من حق مصر: دوليخبراء قانون  .37
 حرب إلىحذر خبراء القانون الدولي والدبلوماسيون من سيناريو استدراج مصر  : محمد عثمان-كتب 
وقالوا .  عندما أغلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خليج العقبة1967 غرار ما حدث في عام ىعل
وأكدوا في .  مع التزامات مصر الدوليةى السياسية معقولة لكن هناك مطالب تتنافىبعض مطالب القو إن

 والمشاركة في "إسرائيل"هرام أن من حق مصر المطالبة بتعديل بنود معاهدة السالم مع ألتصريحات ل
ها منع السفن  ولكن ليس من حق، ضد القوات المصرية في سيناءاإلسرائيلية الجريمةالتحقيقات بشأن 

  .ولية كاملة عن حماية السفارات األجنبيةؤولة مسؤكما أنها مس,  من عبور قناة السويساإلسرائيلية
  23/8/2011األهرام، القاهرة، 

  
  نجاد يدعو لمشاركة واسعة في مسيرات يوم القدس .38

لشعوب  محمود أحمدي نجاد أبناء الشعب اإليراني وااإليرانيدعا الرئيس  : ستار ناصر-طهران 
والحكومات اإلسالمية في المنطقة والعالم، إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي، الذي 

وقال في كلمة له خالل اجتماع لحكومته، أمس، إن  .يصادف الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك
. "التعبئة العقائدية واإليمانيةالتخلص من الغدة الصهيونية المتعفنة والرذيلة من خالل "بإمكان الشعوب 

وأضاف إن إيران تدعم  .ل إن القدس هي النقطة المحورية والمواجهة النهائية لحسم القضايا التاريخيةاوق
  .الشعب الفلسطيني لمواجهة االستكبار والصهيونية العالمية

  23/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ي المقتصدقالسوري  األسير معاعتصام في الجوالن تضامناً  .39
نُظم اعتصام جماهيري على مشارف الجوالن السوري المحتل أقامته لجنة دعم األسرى  :دمشق

السوريين المحررين والمعتقلين في سجون االحتالل وشارك فيه حشد كبير من أبناء محافظة القنيطرة، 
عتصام يأتي وقال األسير المحرر علي اليونس رئيس اللجنة إن اال. أول أمس، تضامناً مع األسرى

وقال المقت في  .للتضامن مع األسير صدقي المقت لدخوله عامه السابع والعشرين في سجون االحتالل
رسالة بعث بها من سجنه عبر الصليب األحمر الدولي، إن السكوت عن ممارسات االحتالل بحق 

وأكد أن . ساناألسرى العرب يشكل وصمة عار بحق المنظمات اإلنسانية والمدافعين عن حقوق اإلن
  . لم تثنه عن الصمود والنضال26ـ المقاومة ستستمر حتى زوال االحتالل وأن سنوات االعتقال ال

  23/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  لتكون األوضاع على الحدود مستقرة" إسرائيل" مع مصر واتصاالتهناك : فيلتمان .40
الخارجية األميركية تعازيه لـوزير     قدم جيفري فيلتمان مساعد وزيرة      :  يسري محمد  -) مصر(العريش  

هناك اتـصاالت   «وقال فيلتمان   . الخارجية المصري محمد كامل عمرو في ضحايا حادث سيناء األخير         
أميركية مع كل من مصر وإسرائيل ألنه من مصلحتنا أن تكون األوضاع األمنية على الحدود مـستقرة                 

  .»لكوأال يتم فقدان حياة مدنيين أو عسكريين مصريين بعد ذ
لدينا عالقـات   «وحول الوساطة األميركية بين القاهرة وتل أبيب، قال مساعد وزير الخارجية األميركية             

قوية بالبلدين، ومصر وإسرائيل مهمان لنا وأصدقاء جيدون، ونحن مستعدون التخاذ كل ما يراه البلـدان                
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 اتصال معـا ألن الجميـع      من خطوات للمساعدة في حل الوضع، كما أن كال من القاهرة وتل أبيب على             
مدرك للمخاطر التي نجمت عن الحادث الذي وقع منذ أيام بالنسبة لألمن واالستقرار في المنطقة كما أن                 
الجميع يعمل بجهد كبير من أجل التأكد من عقد التحقيقات المطلوبة ومتابعتها والتأكد من عدم تكرار مـا                  

  .»حدث
23/8/2011الشرق األوسط، لندن،   

  
   في نيويورك تدين بشدة اإلجراءات االستيطانية المتواصلةالمتحدةنة األمم مكتب لج .41

 المعنية بممارسة الشعب الفلـسطيني لحقوقـه غيـر القابلـة            ، أدان مكتب لجنة األمم المتحدة     :نيويورك
للتصرف في نيويورك، بشدة األعمال غير القانونية واالستفزازية من جانب السلطة القائمة بـاالحتالل،              

امية إلى تطويق القدس الشرقية وفصلها عن بقية األرض الفلـسطينية المحتلـة وترسـيخ الـسيطرة                 الر
  .1967 اإلسرائيلية على الضفة الغربية، وبالتالي  تقويض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام

ألنـشطة   بالوقف الفوري لهذه اإلجراءات األحادية الجانـب وتجميـد كافـة ا            "إسرائيل"وطالبت اللجنة   
، وتفكيـك البـؤر     'النمو الطبيعي 'االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك ما يسمى            

  .، وفقا اللتزاماتها بموجب خارطة الطريق2011االستيطانية التي أقيمت منذ عام
23/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  "إسرائيل" تصاعد العنف في غزة وجنوب  بشانقلقهروبرت سيري يعبر عن  .42

ذكر بيان صحفي لالمم المتحدة ان منسق األمم المتحدة الخاص لعملية الـسالم             :  ياسمين صالح  -القاهرة  
بالشرق األوسط روبرت سيري زار مصر األحد وأجرى محادثات مع مسؤولين بالحكومة منهم وزيـر               

  . موافي واالمين العام للجامعة العربية نبيل العربيالخارجية محمد كامل عمرو ومدير المخابرات مراد
 مضيفا ان   "نقل المنسق الخاص للحكومة المصرية قلقه العميق ازاء مقتل افراد امن مصريين           "وقال البيان   

استمرار التوترات وبصفة خاصة تصاعد العنف في غزة وجنـوب          "المنسق الخاص عبر عن قلقه بشان       
  ."إسرائيل

23/8/2011ن، القدس العربي، لند  
  

     مليون يورو لمناطق السلطة 115 بـ يتعهداالتحاد األوروبي  .43
 مليون  165( مليون يورو    115بقيمة  ” مساعدات“أعلن االتحاد األوروبي، أمس، عن حزمة       : )أ.ب  .د  (

  .لمناطق السلطة الفلسطينية، من بينها تمويل وكالة تابعة لألمم المتحدة تعمل في قطاع غزة) دوالر
علـى  ) أونـروا (المقرر أن تحصل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة            ومن  
  . مليون يورو40نحو 

 مليون يورو للصرف الصحي، فيما من المتوقع أن يـتم           22ويخصص جزء آخر من المساعدات بقيمة       
  .تخصيص الجزء الباقي لدعم االقتصاد الفلسطيني ومشروعات بناء المؤسسات

هذا الدعم يظهر بوضوح    "وقال مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار األوروبي، ستيفان فولي في بيان            
  ."التزام االتحاد األوروبي الدائم بحل الدولتين

23/8/2011، الخليج، الشارقة  
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  غزة مجدداًإلى  "أسطول الحرية" المتحدة حول األمم تقرير إعالنتأجيل  .44

 تقرير كان مـن المقـرر ان   إرجاءية التركية االثنين انه جرى مجددا  الخارجأعلنت: ف بأ انقرة ـ  
 غـزة   إلى من السفن المتجهة     ألسطول إسرائيلية حول اعتراض قوات     األسبوع المتحدة هذا    األممتصدره  

  . ما اسفر عن مقتل تسعة نشطاء2010عام 
 "إسـرائيل "تقدمت  ' التركية   ولاألناضونال المتحدث بلسان الخارجية التركية لوكالة انباء        أوقال سلجوق   

 قال لفـرانس    إسرائيلي مسؤول   أنغير  . ' صدور التقرير كما تقدمت بطلب االرجاء السابق       إرجاءبطلب  
  .'اإلرجاءالجانب التركي هو الذي طلب 'برس ان 

 "إسـرائيل "وتجري بين تركيا    ' مفاوضات سرية للغاية  'وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان         
  .ي مستوى تجريألعالقات الثنائية، مضيفا انه ال يعرف مكان انعقاد تلك المفاوضات وال على  اإلصالح

23/8/2011، القدس العربي، لندن  
  

  اختبار لجميع األطراف: عملية إيالت .45
  هاني المصري
 .جاءت عملية إيالت من حيث الحجم والنوعية والنتائج والتوقيت لتكون اختبارا حاسما لجميع األطـراف              

فإسرائيل وقفت بعد العملية بحيرة شديدة؟ هل توظف هذه العملية االحترافية، التي اخترقـت إسـتراتيجية                
األمن اإلسرائيلية في موقع مفترض أن يكون األكثر أمنًا في إسرائيل، لخدمة أهدافها ومخططاتها المعـدة                

اإلسرائيلية فـي مرحلـة الثـورات       سلفًا وتنفذ عدوانًا شاملًا على قطاع غزة لكي تحافظ على قوة الردع             
  .والربيع العربي

أم تكتفي إسرائيل برد محدود حاسم يعطي رسالة بأن هناك ثمنًا باهظًا لكل من تسول له نفسه تنفيذ أعمال                   
عسكرية ضد إسرائيل، وانتظار ما ستؤول إليه األوضاع العربية بعد الربيع العربي؛ خشية من أن يـؤدي                 

لى قطاع غزة إلى رد فعل غير مسبوق من الشعوب العربية، خاصة من الـشعب               عدوان إسرائيلي كبير ع   
  . اإلسرائيلية بمعدالت أسرع-المصري، ما يؤدي إلى تدهور العالقات المصرية

إن التناقض في الموقف اإلسرائيلي بين الرد المحدود والشامل يجعـل الوضـع مفتوحـا علـى جميـع                   
يلية اختارت، حتى اآلن على األقل، الرد السريع المحـدود، مـع أن             يبدو أن الحكومة اإلسرائ    .االحتماالت

سقوط أكثر من مائة صاروخ على إسرائيل منذ الخميس الماضي، وإيقاع بعضها لخسائر بشرية وماديـة                
يدل على أن نوعية الصواريخ قد تحسنت وأن مداها بات أكبر، ما أدى إلـى ضـغوط سياسـية وأمنيـة                     

ومة لتنفيذ عمليات كبرى واالستعداد لتنفيذ هجوم بري من أجل القضاء علـى             وعسكرية داخلية على الحك   
  .حكم حماس وتصفية قادتها داخل قطاع غزة وفي الخارج

وبعد ست ساعات فقط من العملية نفذت قوات االحتالل غارة استهدفت عددا من قـادة لجـان المقاومـة                   
 بات في حكم األموات، رغم أن أي جهة لـم تعلـن             الشعبية، وأعلن نتنياهو متغطرسا بأن من نفذ العملية       

مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، بما في ذلك لجان المقاومة الشعبية التي رحبت بالعملية لكنهـا لـم تتحمـل                   
  .المسؤولية عنها حتى بعد استشهاد قادتها

 مـن يقـف وراء      لم تقف الواليات المتحدة األميركية أمام العدوان اإلسرائيلي المباشر رغم عدم اتـضاح            
العملية، وال أمام تحميل إسرائيل للسلطة المسؤولية تارة وحماس تارة أخرى ولجان المقاومة الشعبية تارة               
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وال ينبس ببنت شـفة عـن       " اإلرهابية"ثالثة، بل سعت إلى تبني بيان في مجلس األمن يدين عملية إيالت             
الستيطاني خصوصا في القدس المحتلة، األمـر       اإلرهاب اإلسرائيلي المستمر بال توقف، وال عن التغول ا        

  .الذي أدى إلى رفض مندوب لبنان للبيان، ما حال دون صدوره، ألن أي بيان بحاجة إلى إجماع
مع ذلك، لقد استفادت حكومة نتنياهو من عملية إيالت من خالل تركيز اهتمام اإلسرائيليين علـى خطـر                  

 الجماهيرية ضد الحكومة على خلفية المطالب االجتماعية        خارجي، ما أسهم في تأجيل تواصل االحتجاجات      
  .واالقتصادية، والتشويش على االستعداد الفلسطيني للتوجه إلى األمم المتحدة

أجبته بأنها ستفيد فـي     " هل ستفيد هذه العملية القضية الفلسطينية أم ستضرها؟       "عندما سألني زميل صحافي     
تم احتواء الموقف ولم يتدهور بشكل شامل فيمكن أن تفيد العملية           نواحٍ وستضر في نواحٍ أخرى، ولكن إذا        

القضية الفلسطينية أكثر؛ ألنها سلطت األضواء مرة أخرى عليها بعد أن أصبح تركيز االهتمام كله على ما                 
يجري في المنطقة العربية، وألنها تعطي رسالة بأن الفراغ الناجم عن انهيار خيار المفاوضات الثنائية وما                

والهدوء المخيم ال يمكن أن يستمران إلى األبد، بل إن المنطقة مقبلة علـى تـدهور                " عملية السالم "سمى  ي
واسع إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإما سالم أو حرب، والسالم بعيد جدا بـسبب تعنـت وتطـرف                     

اومة المـسلحة حينًـا،     وعنصرية الحكومة اإلسرائيلية، فال يبقى إال الحرب التي ستأخذ شكل عمليات المق           
وشكل المقاومة الشعبية غالبا، ويمكن أن تصل إلى حرب شاملة ضد قطاع غزة أو لبنان، أو حرب إقليمية                  

  .تشارك فيها سوريا وإيران كذلك
يعطي رد الفعل المصري على عملية إيالت، وعلى قيام القوات المحتلة، وفقًا لقـوات المراقبـة الدوليـة،     

ي سيناء أثناء العملية من خالل اجتياز الحدود المصرية وإطـالق الرصـاص علـى               بارتكاب مخالفتين ف  
الجانب المصري، الذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين الجنود المصريين، ضوءا أحمر لما                

  .يمكن أن يحدث في حال نفذت إسرائيل عدوانًا شاملًا طالما حذرت منه القيادة الجديدة في مصر
 عملية إيالت اختبارا مهما وأول للقيادة المصرية الجديدة، وسيتحدد على ضوء ردها بـأن التغييـر                 تعتبر

الذي أدت إليه الثورة المصرية جوهري، أم أنه محدود وطال رأس النظام دون أن يـصل إلـى النظـام                    
  .وسياساته على مختلف المستويات واألصعدة

ح عاملًا فاعلًا في السياسة المـصرية، فكمـا رأينـا فـإن             الشيء المؤكد اآلن، أن الشارع المصري أصب      
بإغالق سفارة وطرد   "المظاهرات التي تضم اآلالف انطلقت أمام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، وطالبت            

  .وعدم االكتفاء باالعتذار الذي طالبت به الحكومة المصرية" السفير
ف العدوان على غـزة وباعتـذار رسـمي وعـدم         بدا الموقف الرسمي المصري مرتبكًا، حيث طالب بوق       

االكتفاء بإبداء األسف الذي أعرب عنه وزير الحرب اإلسرائيلي، في حين تضاربت األنباء حول استدعاء               
فاألمر المهم إن االعتذار بات مطلبا ال تستطيع الحكومة اإلسرائيلية التهرب           . السفير المصري في تل أبيب    

  .منه
في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالسلطة األولى رغم إدراكها         " للسلطتين"ارا كذلك   تعتبر عملية إيالت اختب   

األضرار التي تسببها العملية على تحركها نحو األمم المتحدة قامت بإدانة العدوان اإلسرائيلي على قطـاع                
ا يؤشـر   غزة وحذرت من استمراره وتصعيده، داعية مجلس األمن إلى االنعقاد حتى يتحمل مسؤولياته، م             

إلى أن أي عدوان إسرائيلي شامل على قطاع غزة سيواجه بموقف فلسطيني موحد مختلف عـن الـردود                  
  .2009 وأوائل 2008الفلسطينية المتباينة على حرب الكوانين أواخر 
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فالمطلوب موقف فلسطيني بمستوى العدوان يتناسب مع توقيع اتفاق المصالحة ال يقل عن إبالغ إسـرائيل                
 تعتبر أي عدوان على غزة هو عدوان عليها وإذا نفذ ستوقف العمـل بااللتزامـات األمنيـة                  بأن السلطة 

  .واالقتصادية والسياسية
أما حركة حماس فحرصت على وقف العدوان واستمرار التهدئة رغم الجريمة التي قامـت بهـا قـوات                  

من مصلحة حمـاس،     شهيدا وعشرات الجرحى؛ فليس      15االحتالل ضد القطاع وذهب ضحيتها أكثر من        
نحن "كما ادعى بعض الكتاب والمحللين، خوض معركة ضد عدوان إسرائيلي شامل اآلن، إلرسال رسالة               

للرئيس أبو مازن وكل األطراف، ألنها تفضل االنتظار إلى أن تتضح األمور في القـاهرة وتتبلـور                 " هنا
وان المسلمون، حلفـاؤهم المقـربين،      قيادة مصرية جديدة بعد االنتخابات، آلن حماس تتوقع أن يلعب اإلخ          

  .دورا فاعلًا فيها
صحيح إن كتائب القسام لم تستطع مواصلة التزامها بالتهدئة بعد العدوان اإلسرائيلي وسقوط أعـداد مـن                 
الشهداء والجرحى، وبعد تسابق جميع الكتائب العسكرية على إطالق الصواريخ نحـو إسـرائيل، ولكـن                

  .ط الموقف واإلسهام دون تدهوره للمحافظة على سلطتها في غزةحماس ال تزال حريصة على ضب
قد يفضل حلفاء حماس في سوريا وإيران وحزب اهللا مواجهة فلسطينية إسرائيلية تحرف األنظـار عمـا                 
يجري في سوريا وتساعد على بقاء محور الممانعة في وجه رياح التغييـر والثـورة، ولكـن حمـاس ال                    

   الحمـساوية   -ا أن هناك بعض الندوب التي لحقت بالعالقـات الـسورية          تشاطرهم هذه الرغبة، وخصوص 
وال الثورة الـسورية    ) حليفها القوي (بسبب اتخاذ حماس موقفًا متوازنًا، فال تريد إغضاب النظام السوري           
  .التي يشارك فيها اإلخوان المسلمون السوريون، حلفاء حماس الموثوقين

 -لفية أو القاعدة أو قوى فلسطينية، أو عملية مشتركة فلـسطينية          يمكن أن يقف وراء عملية إيالت قوى س       
 اإلسرائيلية تغيرت ومرشـحة للمزيـد مـن         -سلفية، ولكنها تدل على أن األوضاع على الجبهة المصرية        

التغيير، ولمعالجة ذلك على إسرائيل السماح للقوات المصرية بالدخول بأعداد أكبر من المسموح فيها فـي                
 اإلسرائيلية، أو ستدخل هذه القوات دون إذن إسـرائيلي، أو سـتقوم إسـرائيل               –المصرية  معاهدة السالم   

وتجازف بما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تدهور         ) المعروف بفيالدليفيا (بإعادة احتالل محور صالح الدين      
  . اإلسرائيلية-في العالقات المصرية

ت كنزا إستراتيجيا إلسرائيل قابلة لالستمرار بـنفس         اإلسرائيلية التي شكل   -لم تعد معاهدة السالم المصرية    
الشروط السابقة، فمصر تتغير وستتغير سياساتها والمعاهدات المرتبطة بها، بحجم التغير الذي سيحدث في              

  إلى أي حد سيصل هذا التغيير؟: وهناك تغيير حدث وآخر سيحدث، والسؤال هو. نظامها
  23/8/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  الثورات الشعبية ومعضلة الالجئين الفلسطينيين .46

  ماجد كيالي
طوال المرحلة الماضية ظّل التجمع الفلسطيني في سورية في منأى عن االضطرابات والتحوالت السياسية              

  .ان العربيةالداخلية واإلقليمية، بحيث بدا وكأنّه األكثر استقراراً بين مختلف تجمعات الالجئين في البلد
ألي استهداف لكونهم فلـسطينيين،     ) 1948منذ  (معلوم أن الالجئين الفلسطينيين في هذا البلد لم يتعرّضوا          

على رغم تغير حكوماته، وعلى رغم التعارضات التي نشأت بين القيادتين الفلـسطينية والـسورية، منـذ                 
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بعد الطلب من الزعيم الفلسطيني الراحـل       ، والتي بلغت حد القطيعة      1976الدخول السوري إلى لبنان عام      
  ).1993(، ووصلت ذروتها بعد توقيع اتفاق أوسلو 1983ياسر عرفات مغادرة سورية عام 

هذا ال يعني أن التجمع الفلسطيني في سورية لم يكن ينظر بعين القلق والحذر الى الخالفات والتجاذبـات                  
 من ذلك تمامـاً، إذ إن هـذه التعارضـات غـذّت     على العكس. السورية ـ الفلسطينية، في كل المراحل 

الفلسطينية عند هؤالء الالجئين، وزادتهم تمسكاً بكيانيتهم السياسية المتمثّلة بمنظمـة التحريـر،          » الوطنية«
على رغم قلقهم من تهمش هذه المنظمة وشعورهم بانحسار مكانتهم في المعادالت السياسية الفلسطينية بعد               

  .لضفة والقطاعإقامة السلطة في ا
ولعل من مفارقات وضع التجمع الفلسطيني في سورية أنه، من الناحية التاريخية، يعد األقل اعتماداً علـى                 

عـن  » اسـتقاللية «، واألقّل تأثّرا بتوجهاتهـا، واألكثـر        )أي على مؤسساتها ومواردها المالية    (المنظمة  
ثـانٍ لهـؤالء    » وطـن «، لكأن هذه الكيانية هي بمثابة       سياساتها، لكنه مع كل ذلك األكثر تمسكاً بكيانيتها       

  .الالجئين، أو بمثابة رابطة وطنية لهم
ما تقدم ال يعني أن الفلسطينيين في سورية كانوا يعيشون في نعيم، فغالبيتهم تقيم في مخيمات بائسة، وقـد                   

فلسطينيين األغنياء مجـالهم    وجد فيها الفقراء من السوريين بيئة طبيعية لسكناهم، تماماً مثلما وجد بعض ال            
  .في األحياء السورية الراقية

وهذا يوضح أن الالجئ الفلسطيني في سورية يعامل مثل السوريين، في كل شيء، فـي العمـل والتنقـل                   
والتعليم والسكن والخدمات الصحية، وأنه ضمن ذلك يخضع لما يخضع له السوريون أيضاً، من الناحيـة                

، بقدر  »سوريين« ذلك من إجحافات وتظلّمات، ما جعل من الفلسطينيين بمثابة           األمنية، بكل ما يترتب على    
  .»رعايا«، بمعنى ما، فالطرفان على حد سواء مجرد »فلسطينيين«ما بات السوريون بمثابة 

ناحية أخرى ينبغي لفت االنتباه إليها بالنسبة الى خصوصية التجمع الفلسطيني في سورية، وهي أن هـذا                 
تفرضها عليه بعض الفصائل الفلسطينية، بمعنى انه مع الرقابـة          ) أخرى( لنوع من وصاية     التجمع يخضع 

األمنية، فإن هذا التجمع يخضع أيضاً لوصاية سياسية من بعض الجهات الفلسطينية التـي تعتقـد، خالفـاً               
  .للحقيقة، بأنها تخدم السياسة الرسمية السورية
في أنها لم تفعل شيئاً إلقناع الالجئين الفلسطينيين في سـورية           وفي الواقع، فإن مشكلة هذه الفصائل تكمن        

في األراضي المحتلة، وال في إثبـات صـدقيتها         » فتح«بأفضليتها في القيادة واإلدارة، بالمقارنة مع سلطة        
كمعارضة سياسية، فهي لم تبذل أية جهود للنهوض بأوضاع الفلسطينيين في سورية، ولم تقـدم النمـوذج                 

األكثر جاذبية، في إدارة أوضاع هذا التجمع، وحتى أنها لم تـبنِ أي مؤسـسة أو منتـدى أو                   األفضل، أو   
على العكس من ذلك، فقد انحسرت شعبية هذه الفصائل، بين فلسطينيي سـورية،             ! منظمة شعبية أو جمعية   

  .وتراجعت فاعليتها كثيراً، بحيث باتت عبئاً على العمل الفلسطيني، وعلى سورية ذاتها
الل هذا اإلطار، يمكننا قراءة الوضع الفلسطيني في سورية التي تشهد مرحلة مفصلية في تاريخهـا                من خ 

الحديث، بين استمرار النظام القديم وبين الذهاب نحو نظام جديد يتأسس على الديموقراطية، وإقامة دولـة                
  .المؤسسات والقانون والمواطنين

لسطينيين الذين عانوا الظلم واالضطهاد واالمتهان ال يمكنهم فـي          وما يجب االنتباه إليه هنا بداية هو أن الف        
الحقيقة إال أن يكونوا مع الحرية والعدالة والكرامة في أي مكان وألي شعب، خـصوصاً أن ذلـك يخـدم                

  .بيع مواقف أخرى مغايرة) الفلسطينية(قضيتهم الوطنية؛ مهما حاول بعض الجهات 
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أن تحـرر المجتمعـات ونهوضـها، وتعـزز الحيـاة           ) كما غيـرهم   (ويبدو انه بات بديهياً للفلسطينيين    
الديموقراطية وقيام دولة المواطنين، يمكن أن تخفّف معاناة الالجئين منهم في البلدان التي يعيشون فيهـا،                
كما يمكن أن تقوي قدرة البلدان العربية على مواجهة التحدي الذي تمثله إسرائيل في المنطقة، فضالً عـن                  

 التحول من شأنه فتح أفق جديد في مسيرة التحرر الفلسطيني بتحوله من مجرد صراع جغرافـي،                 أن هذا 
على جزء من ارض، إلى صراع من اجل دولة مواطنين ديموقراطية وعلمانية، بمـا يعنيـه ذلـك مـن                    
الصراع على مستقبل فلسطين كلها بالضد من دولة إسـرائيل االسـتعمارية واالسـتيطانية والعنـصرية                

  .ففي مثل هذا الحل فقط يمكن تحقيق حلم الالجئين في العودة إلى وطنهم). الدينية(اليهودية و
مع ذلك ومع تصاعد المطالبات الشعبية في سورية بـالتغيير واإلصـالح الـسياسيين، فـإن الالجئـين                  

 للـسوريين   ، تركوا األمـر   »بؤرة ثورية «أو  » طليعة«الفلسطينيين الذين عدوا، في مراحل معينة، بمثابة        
في البلدان  » الوطنيات«لتقرير مصيرهم، وتدبر أمر بلدهم ومستقبلهم، فيما يمكن االصطالح عليه بصعود            

وربما أن هؤالء الالجئين عبروا في ذلك عن وعيهم لخصوصيتهم الوطنية، فعلـى رغـم أنهـم                 . العربية
 في الوقت ذاته، أنهم ال يـستطيعون        يعيشون ظروف السوريين ذاتها، ويعانون معاناتهم، إال أنهم يعرفون،        

أن يكونوا سوريين أكثر من السوريين أنفسهم، كما ال يستطيعون أن يكونوا بديالً منهم، ال سـيما بـسبب                   
  .حرمانهم من الحقوق السياسية في البلدان التي يعيشون فيها بمكانة الجئين

لدخول في المعادلة السورية الداخلية، على      وبالنظر إلى كل هذه االعتبارات، فقد تجنّبت مخيمات الالجئين ا         
التالعب بهذا األمر، وتحميل المخيمات ما ال تحتمـل،         ) وضمنها فلسطينية (رغم محاولة بعض األطراف     

  .لتوظيفات ضيقة
على رغم ذلك، فإن هذا الموقف لم يجنّب تلك المخيمات بعض المخاطر والمعاناة والضحايا، فقد حـصل                 

، لكنه حصل ليس ألن هؤالء فلـسطينيون، وإنمـا ألنهـم            )في الالذقية (» الرمل «هذا، ال سيما في مخيم    
بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً، وبسبب تداخل أحيائهم مع أحياء السوريين، التـي تـشهد حالـة                » سوريون«

  .انتفاضية شعبية، بحيث لم يجرِ التمييز بين المواطن السوري والالجئ الفلسطيني
صدرت خطابات  ) في رام اهللا  (على مجمل رد الفعل الفلسطيني، فمن جهة السلطة         هنا ثمة مالحظات عدة     

لم تكن موفّقة تماماً، ال سيما في شأن إيحائها أن االستهداف يخص الالجئين الفلسطينيين وحـدهم، وهـي                  
 علماً ان خطابات هـذه الـسلطة لـم تفعـل شـيئاً            . التي كانت ابتعدت كثيراً منهم، بعد تهميشها المنظمة       

الذين ال يزالون منذ سنوات في العراء، كما لم تفعل شـيئاً لفلـسطينيي              ) في لبنان (لفلسطينيي نهر البارد    
  .العراق الذين توزعوا في مختلف أصقاع الدنيا

مطلوب منها استعادة منظمة    . المعنى من ذلك، أن المطلوب من القيادة الفلسطينية أكثر من مجرد خطابات           
لممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وعلى قاعدة تمثيلية وديموقراطية، وتفعيل دورهـا           التحرير، باعتبارها ا  

ومؤسساتها في مختلف تجمعات الالجئين، ال سيما في هذه الظروف العربية والدوليـة المواتيـة، ولـيس                 
  .مجرد رفع علم على سفارة في بيروت او غيرها

ستفزاً، ومن طبيعتها، إذ إن إنكـار تفريـغ مخـيم           أما رد فعل المعارضة الفصائلية في دمشق فجاء جد م         
من معظم سكانه، ونفي تعرضه للقصف، وإنكار سقوط ضحايا منه، أمور ال تفيـد، بـل تفـاقم                  » الرمل«

  .المشكلة بدل أن تحلها، فضالً عن انها تضر بصدقية الفصائل ذاتها
 مخيم اليرموك بتنظـيم تظـاهرة       وعلى الصعيد الشعبي، كان من المفهوم قيام مجموعات من الشباب في          

، فهذا اقل ما يمكن عمله، في هذه الظـروف، لكـن مـا يـستحق                »الرمل«للتضامن مع أهلهم في مخيم      
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االستهجان هو محاولة البعض الرد بنوع من تظاهرة أخرى، وكأن ثمة من ال يبالي بما جرى للفلسطينيين                 
ي ثبت انه يضر بسورية، وباستقرارها وبوحدتها       ، الذ »الحل األمني «، أو ثمة من يؤيد      »الرمل«في مخيم   
  .وبمستقبلها

هكذا على كل االطراف عدم التالعب بمصير الالجئين، والتعامل مع هذا األمر بمسؤولية وطنية، ووعـي                
حساسية وضعهم في البلدان والمجتمعات التي يقيمون فيها بمكانة المقيم الموقت، على كل ما في ذلك مـن                  

  .اضطراب وجودي
حقا، فإن الفلسطينيين، بسبب إحساسهم بالظلم التاريخي المحيق بهم، ال يمكن إال أن يكونوا مع الحريـة                 و

  والعدالة والكرامة، ومع دولة المواطنين التي ال بد ستنصف الالجئين منهم، لكنهم ليسوا بديالً مـن احـد،                  
هذا هو الدرس األبلغ للثـورات     . فالشعب في كل بلد هو الذي سيقرر مصيره، بطريقة سلمية وديموقراطية          

  .الشعبية العربية
  23/8/2011، الحياة، لندن

  
  الالجئون لن يتحولوا رعايا: لو أعلنت» 67دولة الـ« .47

  ايلي الفرزلي
تأبط في طريق العودة إنجازات عدة ربما       . بِيسر مرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت        

ان للدولة الفلسطينية هو عنوان الزيارة، إال أنه لم يكتـف بـدعم الدولـة               وإن كان دعم لبن   . فاقت توقعاته 
ـ           وبين هذا وذاك حلت    . التوطين» بعبع«للدولة، بل حمل دعماً من جانب اليمين المسيحي، المتذرع دوما ب

بالزيارة، وعضت علـى    » حماس«المصالحة الفلسطينية برداً وسالماً على زيارة رئيس السلطة، فرحبت          
  .67 راضية بدولة على حدود الجرح،
والفصائل الفلسطينية يتم التعبير عنه بحذر شديد، فالمـصالحة أمامهـا وهـي، ربطـاً               » حماس«موقف  

باألحداث السورية، غير مستعدة للتراجع عنها مهما غلت التضحيات، تماماً كأبي مازن، الذي أثقل كاهلـه                
  .يدبرحيل نظام حسني مبارك، وصارت المصالحة خياره الوح

فوجود كيان سياسي للفلـسطينيين هـو       . هل الدولة في مصلحة الفلسطينيين؟ اإلجابة تأتي سريعاً باإليجاب        
هل شروط الكيان مؤمنة؟ وماذا عن حدود       : حكماً في مصلحتهم، إال أن النقاش ال بد أن يدور حول محور           

ة التـي طـرأت مـن جـراء          في ظل التغيرات الكبير    67هذه الدولة، وهل يمكن فعالً الحديث عن حدود         
االستيطان اإلسرائيلي؟ ثم، ماذا يعني اعتراف دول العالم بالدولة الوليدة في ظل رفضها من قبل إسرائيل؟                
وهل يمكن لهذه الدولة أن تمارس سيادتها على أراضيها في ظـل سـيطرة االحـتالل علـى مقـدراتها                    

  االقتصادية والعسكرية واألمنية؟
اإلجابـة األفـضل بالنـسبة      . ه األسئلة وغيرها الكثير، ال تحتاج إلى عناء كبير        اإلجابة بالنفي عن كل هذ    

لداعمي الدولة تبقى في أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة لن يكون الهدف منـه                  
إغماض العين عن كل ما سبق، بل هو ببساطة خطوة قانونية وسياسية ومعنوية، تؤكد أن حق الفلـسطيني                  

وهذا اإلعالن لو تحقق سـيكون      .  دولة حول العالم   124 دولته لن يضيع، بل سيتعزز بتوقيع أكثر من          في
الرد األفضل على إسرائيل تنحو بسرعة قياسية نحو اليمين المتشدد والمعبأ بمعتقدات توراتية ليس أقلهـا                

تجعل بنيامين نتنيـاهو،    وهي معتقدات   . الضفة الغربية بوصفها يهودا والسامرا    » استرداد«اإلصرار على   
الذي تحول فجأة إلى الوسط بالمقارنة مع غالة اليمين، يتشدد في المفاوضات حماية لشعبيته، فيضع المزيد                
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من الشروط التعجيزية بوجه عباس، الذي لم يجد أخيراً غير المصالحة الفلسطينية ـ الفلـسطينية متنفـساً    
  !ولة وبالتمسك بالمفاوضاتسياسياً له، قبل أن يرفقه بالسعي إلعالن الد

: هل ستحملون السالح للدفاع عن حدود الدولة، فأجـاب        : في لبنان سئل رئيس الدولة الفلسطينية الموعودة      
  .خيارنا المفاوضات ثم المفاوضات

وقبل الدفاع عن الحدود بالمفاوضات سيكون على أبي مازن التفاوض مع إسرائيل لرسم هـذه الحـدود،                 
سكاً بحدود الدولة التي أعلنت في األمم المتحدة، وهو مـن اآلن ال يعـارض تبـادل                 وعندها لن يكون متم   

يعـرف أبـو    . بعض األراضي بالمستوطنات الكثيرة التي بنتها إسرائيل في الضفة وحولتها إلى أمر واقع            
الوقـت  : مازن أن خطوته دونها عقبات كثيرة، ولكنه يرد على أي حديث عن تأجيل إعالن الدولة، بحزم               

  .يس في صالحنا والمستوطنات لن تنتظرنال
أمام هذا الواقع ال خيارات كثيرة متاحة أمام الفصائل الفلسطينية، وهي لن تتردد بدعم رئيس السلطة إذا ما                  
أراد الدولة إلحراج إسرائيل ودفعها إلى أزمة عالمية، إال أنها ستعارضه بـشدة إذا أراد الدولـة كحـدود                   

  .نهائية
. 67هذا ما أكدت عليه دمشق عندما أكدت دعمها لدولة بحدود           . يحيد القضية عن ثوابتها   إعالن الدولة لن    

بما يـضمن الحقـوق     «وحرصت على عدم إغفال رأي الفصائل الفلسطينية عندما أردفت قرارها بعبارة            
صمة وهي بذلك تحفظ حق الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم وبالقدس عا         . »الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني   

والقوى الفلسطينية مـع األمـر      » حماس«وفي السياق نفسه، تتعامل     . لفلسطين، وذلك برفض المستوطنات   
ولكن في هذا السياق لن يكون في مقدور        . بوصفه مكسباً مؤقتاً على طريق الوصول إلى األهداف الكبرى        

دد، يطول أو يقـل تبعـاً       إال أن تعتبر نفسها في هدنة مع اسرائيل لوقت مح         » حماس«هذه القوى وتحديداً    
  .للمعطيات السياسية والميدانية

عدم اعتراف الفصائل بإسرائيل يطرح سؤاالً حول مدى قدرة الدولة الفلسطينية علـى معاملـة إسـرائيل                 
بالمثل ورفض االعتراف بها لو استمرت قيادتها السياسية بمعارضة وجود كيان فلـسطيني معتـرف بـه                 

  دولياً؟
في بيروت ردد عباس أمام     .  يستوي من دون معرفة مصير الالجئين وحق العودة        أي حديث عن الدولة ال    

كل من التقاهم رفضه للتوطين وإصراره على حق العودة، وبـرغم أن كالمـه طمـأن اللبنـانيين إال أن                    
هي ال تنسى ما قاله عباس أليهود أولمرت أثناء المفاوضات فـي            . الفصائل الفلسطينية كان لها رأي آخر     

، فعندما بادره األخير برفض العودة، ابتدع له عباس اقتراحاً يقضي بحق العودة إلـى الدولـة       2008 العام
في العام نفسه وعند االحتفال بذكرى النكبة في مخيم عايـدة فـي الـضفة               . 67الفلسطينية، أي إلى حدود     

لـسطين واسـتبدلها    الغربية رفعت الفتة كبيرة على شكل وثيقة العودة إلى فلسطين، فشطب عباس كلمة ف             
كما يتردد أنه في سياق تأكيده على أولوية وجود دولة فلسطينية على العودة إلـى فلـسطين                 . بكلمة الوطن 

  .التاريخية، استعداده، ال يمانع التخلي عن قريته صفد في الجليل
حق عـودة  « الذي ينص على 194في المقابل يستشهد السفير الفلسطيني في بيروت عبداهللا عبداهللا بالقرار       

ـ      »الالجئين إلى وطنهم وممتلكاتهم     بل فلسطين التاريخية، بحـسب مـا        67، ليؤكد أن الوطن ليس دولة ال
  .ينص عليه القرار األممي

علـى  » الدولـة «زيارة عباس إلى بيروت وتصريحاته ولقاءاته بددت قلق القيادات التي التقاها من تأثير              
فـالمنطق يقـول إنـه إذا       . ، إال أن الفصائل ظلت على قلقها      التوطين وتحديداً سمير جعجع وأمين الجميل     
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أصبحت فلسطين دولة، فهذا يعني أن الالجئين سيتحولون حكماً إلى رعايا، أي أن التوطين سيتحول إلـى                 
ودرءاً لهذا االحتمال، ثمة توجه لدى تحالف القوى الفلسطينية إلى رفض جنسية الدولـة، إال أن                . أمر واقع 

ى أن األمر غير مطروح أصالً، إذ أن الالجئين سيبقون الجئين والجواز لن يحصل عليه               سفير فلسطين ير  
  .إال المقيمون في الداخل، أي تماماً كما هو الوضع حالياً

وعليه فإن الحقوق الفلسطينية ستبقى هي الخاسر األكبر، ُأعلنت الدولة أم لم تعلن، بعدما لم يبد أبو مازن،                  
راً عليها، والسيما حق التملك، الذي يفترض أن يتحول إلى حق مشروع، لو             بحسب بعض الفصائل، إصرا   

  .عومل الفلسطيني كجزء من الرعايا العرب
  23/8/2011، السفير، بيروت

  
   تزرع العنف بجناحها اليميني"إسرائيل" .48

  بروفيسور لورانس ديفيدسون
ل اإلعالم الغربية، أن اإلرهاب الذي      لقد اصبح العالم واعيا، على الرغم من تمنيات وسائ        : ترجمة نهى حوا  

 لم يشنه مسلم أو أي منظمة إسالمية، بل نرويجي يدعي أنديرس برينغ             2011 يوليو   22ضرب أوسلو في    
أما هدف إرهابه فكان الحكومة النرويجية وسياستها الثقافية والخارجية، فخطايا الحكومة على مـا              . بريفيك

ثقافات وكون معارضتها للمسلمين محدودة جدا، كما أنهـا لـم تكـن            يبدو أنها كانت منحازة لنزعة تعدد ال      
  .حليفة إلسرائيل

ويقع بريفيك في طرف سلسلة عنف متواصل من الخوف والكره، ضد كل من يختلف في الثقافة والـدين،                  
وهم في هذه الحالة، المهاجرون المسلمون في أوروبا، وكان لديه اعتقاد أنه باللجوء إلى العنـف سـوف                  

ل موجة معادية للمسلمين في السياسة النرويجية، كما كان يشعر أن لديه حلفاء حـول العـالم سـوف                   يشع
  .يصفقون ألفعاله

 صفحة، وفي رسالته عرف من يعتبرهم حلفاءه، لكنه طبعا لم يستـشرهم، ولـم               1500ولقد كتب بيانا من     
. مدة طويلة، وكان معجبا بجهـودهم     فلقد كانوا يحاربون باسم قضيته ل     . يكن مضطرا للقيام بذلك في الواقع     

ولقد تماهى بقوة مع رؤيتهم للعالم وحظي بتشجيع من المناخ العام ل صدام الحضارات الـذي أوجـدوه،                  
البعض حارب في سبيل هذه القضية باستخدام العنف، والبعض اآلخر لم يفعل ذلك، لكنه كان متيقنـا مـن     

  .أنهم جميعا يقفون في صف واحد
جيروزاليم بوست بيان اإلرهابي المسؤول عن تفجيرات أوسلو أندريس برينغ بريفيك،           وقد درست صحيفة    

 مرة، وليس كل هذه اإلشـارات إيجابيـة،         324 مرة والى اليهود     359وقالت إن البيان أشار إلى إسرائيل       
 بيانـه   فبريفيك ال يحب اليهود اليساريين، أو اليهود ذوي الميول المتعددة الثقافات، وقد وصفت الـصحيفة              

خطبة طويلة غريبة غير مترابطة ومتطرفة حول الخوف مـن اإلسـالم، وصـهيونية متطرفـة                : كاآلتي
  .وهجمات حقودة على الماركسية وتعدد الثقافات

وباعتبار ان الصهيونية اليمنية المتطرفة كانت قد حكمت إسرائيل لعقود، وتتحكم بسلوك معظم المنظمـات               
وقد استنتج بريفيك فـي     . ي بريفيك معها هو أمر عقالني أكثر منه غريب        الصهيونية األميركية، فإن تماه   

دعونا نحارب إلى جانب إسرائيل مع إخواننا الصهاينة ضـد المعـادين للـصهيونية وضـد كـل                  : بيانه
  .الماركسيين ومؤيدي تعدد الثقافات، لقد وجد بريفيك موقعه األيديولوجي
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بوا عن تحالفهم معه، وهذا الموقف وجد طريقه أيـضا إلـى            وكثير من الصهاينة المتطرفين اليمنيين أعر     
الـسادات للدراسـات    -االنتلجنسيا داخل إسرائيل، حيث يكتب باري روبين وهو نائب مدير مركز بـيغن            

اإلستراتيجية تحت عنوان أعراض أوسلو أنه يعتقد تحديدا أن مخيم الشباب السياسي الذي هوجم كان حينها                
وبالتالي، فهو يرى أنه    . رنامجا إرهابيا، وهذا ما لم يكن يدركه الذين يخيمون طبعا         منهمكا فيما كان أساسا ب    

على األقل ضحايا المخيم كانوا يدعمون اإلرهاب، سواء أدركوا ذلك أم لـم يـدركوه، وان هـذا تـسبب                    
بتعرضهم لهجوم من قبل إرهابي، حيث أن المخيم الذي كان يديره حزب يساري نرويجي كـان يـسعى                  

 جماعة ضغط لكسر الحصار المضروب حول نظام حماس في قطاع غزة ولالعتـراف بالدولـة                لتشكيل
  .الفلسطينية

وبما أن األفكار المتطرفة تذهب بعيدا إلدانة كل تاريخ المقاومة الفلسطينية لالستيطان الصهيوني باعتباره              
ن يسمح لهم بالنجاح، فإن هـذا       إرهابا، وتعتقد ان اإلرهابيين بما في ذلك الموجودين في النرويج ال يجب أ            

يعني منطقيا ان أي مقاومة فلسطينية يجب أال يسمح لها بالنجاح، وأن أي كيان فلسطيني لن يكون إال بناء                   
على الشروط اإلسرائيلية، وهي شروط تساوي غالبا نظام الفصل العنـصري فـي جنـوب أفريقيـا أي                  

  .بانتوستان
حدة باإلطالق في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يبدو من المؤكـد      كما أن هذه النظرة المنحازة إلى جهة وا       

  .أنها تبرر إرهاب الدولة المطبق من قبل إسرائيل
ويذكر ان بريفيك كان متأثراً بحركة كريبنغ شريعة وهذه حملة تزعم بوجود خطة إسالمية لتقويض الثقافة                

يطان اإلسرائيلي غير القانوني فـي الـضفة        األميركية بنشر الشريعة اإلسالمية، وهي تؤيد المشروع االست       
  .الغربية
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