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***  

  
  "إسرائيل"وقف إطالق النار بين الفصائل الفلسطينية وتثبيت بصر تنجح م :در في الجهاداصم .1

 أكد مصدر مسؤول في الجهاد اإلسالمي أن جهود مصرية نجحت في التوصل إلى وقف إطـالق                 :غزة
ر المتبادل والمتزامن الساعة الواحدة فجرا موضحا أن الساعات االخيرة الماضية شهدت اتـصاالت              النا

  .مكثفة من اجل التوصل إلى وقف إطالق النار المتبادل بين فصائل المقاومة وحكومة العدو االسرائيلي
ناك جهودا بـذلتها    وأكد الشيخ نافذ عام عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أن ه             

  .القيادة المصرية من أجل تثبيت وقف إطالق النار منذ منتصف هذه الليلة 
واوضح الدكتور الهندي عضو المكتب السياسي للجهاد االسالمي أن هناك نية للعدو السـتهداف شـعبنا                

اسـتمرار  الفلسطيني وقد بدا واضحا من خالل استهداف االطفال والنساء والمدنيين موضحا ان العـدو ب              
  .يخرق التهدئة والفصائل ترد على هذا العدوان
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وأضاف سنراقب االوضاع على االرض وسنرد على أي خرق للتهدئة مبينا أن فصائل المقاومة حريصة               
أن العدو لديه اجندات خاصة ويحاول أن يخرج منها بتصدير عدوانه علـى             "على تجنيب شعبنا العدوان     

  ".قطاع غزة 
هاد االسالمي ان االمين العام للحركة الدكتور رمضان شلح تلقى اتـصاال هاتفيـا              وقالت مصادر في الج   

مساء اليوم الخميس من رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عابس وبحثا خالل االتـصال موضـوع                
 .وشدد القيادي في الحركة ان اي تهدئة يجب ان تكون مشروطة ومتبادلة            .التهدئة والمصالحة الفلسطينية  

ار المصدر ان المكالمة الهاتفية بين الرجلين بحثت اخر المستجدات في الشان الدخلي الفلسطيني بما               واش
  .فيها موضوع المصالحة الفلسطينية

  26/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

    األول والثاني والثالثخيارناالمفاوضات : عباس .2
نة رام اهللا، مساء اليوم الخمـيس، المبعـوث          استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدي        :رام اهللا 

المبعوث الصيني على آخر األوضـاع      عباس  وأطلع   .الصيني لعملية السالم في الشرق األوسط وو سيكا       
والمستجدات المتعلقة بالجهود الفلسطينية المنصبة للتوجه إلى األمم المتحدة من أجـل الحـصول علـى                

كد أن التوجه إلـى األمـم المتحـدة ال يتعـارض مـع              وأ .عضوية فلسطين وإحقاق حقوقه المشروعة    
المفاوضات والتي هي خيارنا األول والثاني والثالث، إال أن الحكومـة اإلسـرائيلية ال زالـت تـرفض                  
االستجابة لمتطلبات العودة الستئناف المفاوضات على أسس المرجعيـات الدوليـة الواضـحة ووقـف               

  .االستيطان
  25/8/2011، )وفا(لسطينية وكالة األنباء والمعلومات الف

  
  "التهدئة مع استمرار القتل" معادلة نرفض: أحمد بحر .3

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التـشريعي ان التـصعيد           . أكد د :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
بحيـث يبقـى فيهـا الـشعب        » التهدئة مع استمرار القتل   «العسكري اإلسرائيلي يستهدف فرض معادلة      

. ني مكتوف األيدي فيما يد االحتالل طليقة تمارس ما تشاء من القتل واإلرهاب وسـفك الـدماء                الفلسطي
وشدد بحر على رفض شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة لهذه المعادلة المختلّة، مشيرا إلى ان التهدئة يجب                

  .أن تكون متبادلة وغير مشروطة كي تقوى على العيش والصمود واالستمرار
   26/8/2011، مانالدستور، ع

  
   تعلن اعترافها بدولة فلسطينالسلفادور: نيةيالسلطة الفلسط .4

 قال وزير الخارجية رياض المالكي إن دولة السلفادور أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، مـضيفا               :رام اهللا 
د مـن   أن هذا القرار جاء عقب زيارته للسلفادور قبل أيام ومشاركته في مؤتمر الكاريكوم، وتوقع المزي              

وشكر الرئيس محمـود عبـاس، رئـيس الـسلفادور           .االعترافات من دول أميركا الوسطى والكاريبي     
  .العتراف بالده بدولة فلسطين مستقلة وذات سيادة، معربا عن أمله بتعزيز العالقات الثنائية وتطويرها

س سـيراليون   ومن جهة أخرى، قام الوزير المالكي بإيصال رسالة من الرئيس محمود عباس إلى رئـي              
وتـابع المـالكي     .ايرنست كوروما الذي عبر عن دعم بالده الكامل للتوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة            
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جولته اإلفريقية، حيث وصل إلى غانا، وكان في استقباله وزير الخارجية الغاني وكافة السفراء العـرب                
  .مرا صحافيا والتقى التلفزيون الرسميفي غانا، وبعد اجتماعه بوزير الخارجية الغاني عقد المالكي مؤت

  25/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   كذريعة لعدم اإلفراج عن بعض المعتقلين" إسرائيل "ات تستعمل تهديدالسلطة: ية حقوقهيئة .5
لة لحقوق اإلنـسان     رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة الفلسطينية المستق       قالت:  يوسف الشايب  –رام اهللا   

علمنا ان إسرائيل تهدد باغتيال فلسطينيين معتقلين       : الفضائية الفلسطينية، أمس  " وطن"في تصريحات لقناة    
في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وان السلطة الفلسطينية تستعمل هذا التهديد كذريعة لعدم               

  .اإلفراج عن بعض المعتقلين
على قرارات المحاكم المدنية الفلسطينية من قبل األجهزة التنفيذيـة فـي الـسلطة              ثمة التفاف   : واضافت

الفلسطينية، وعندما يتم اإلفراج عن شخص تقوم األجهزة األمنية باعتقاله على ذمة قضية أخرى، وقـد                 
  . حالة بعدم تنفيذ قرارات المحاكم19سجلت لدينا 

 نتيجة االنقسام الداخلي حيـث سـجل حتـى نهايـة     وأكدت سنيورة انه ما يزال هناك عدد من المعتقلين    
 .معتقال في سجون الضفة الغربية وحوالي أربعين معـتقالً فـي سـجون غـزة              146حزيران الماضي   

وأوضحت سنيورة ان القرار الذي اتخذ بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري لم يتم تطبيقه علـى                 
  .من كانوا معتقلين قبل تاريخ صدور هذا القرار

وأشارت الى ان هناك انتهاكات كثيرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، وعلى يد األجهزة األمنية               
  .الفلسطينية والسلطات التنفيذية،

 26/8/2011، الغد، عمان
  

   الفلسطيني يرفض المثول أمام هيئة مكافحة الفسادالزراعةوزير : رام اهللا .6
في حكومة سالم فياض رفضه المثول أمـام هيئـة مكافحـة            أعلن إسماعيل دعيق وزير الزراعة      : غزة

وقال دعيق، مـساء أمـس       .الفساد، على خلفية التحقيق معه في عدد من قضايا الفساد اإلداري والمالي           
كنـت طالبـت   : "، وأضـاف "إن هيئة مكافحة الفساد حولت ملفه دون استكمال التحقيق معـه          : "األربعاء

وأضـاف الـوزير     ". أسبوعين، إال أن شيئا لـم يحـدث حتـى اآلن           بمستشار مالي لتدقيق األوراق منذ    
، مؤكـدا أن    "هيئة مكافحة الفساد ال تستطيع أن تستدعي أحدا إال إذا أنهت التحقيـق معـه              : "الفلسطيني

  .التحقيق معه لم ينته بعد وتفاجأ بإحالته للتحقيق عبر وسائل اإلعالم
  25/8/2011قدس برس، 

  
   الوطنيةالمصالحةويستبعد تحقيق ... ن وراء وفاة عرفاتالطيراوي ينفي وقوف دحال .7

توفيق الطيراوي إن لجنة التحقيق في » فتح«قال عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس–رام اهللا 
وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لم تتوصل بعد الى نتيجة في شأن سبب الوفاة، نافياً صحة تقرير 

 المركزية اتهموا فيه عضو اللجنة المفصول محمد دحالن بالوقوف وراء صدر أخيراً عن أعضاء في
أنا مسؤول لجنة التحقيق الفتحاوية في اغتيال الرئيس عرفات، ولم تثبت «: »الحياة«وقال لـ . اغتياله
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لدينا إدانة أي أحد، وكل ما ذكر اخيراً في هذا الموضوع غير صحيح، وعندما نصل الى نتائج 
  .»سنعلنها
المصالح «بسبب ما قال إنه طغيان » حماس«و » فتح«بعد الطيراوي تحقق المصالحة بين حركتي واست
ما جرى هو مصافحة وليس مصالحة، المصالحة تضع المصلحة الفلسطينية والوطنية «: ، وقال»الذاتية

 في فوق المصلحة الحزبية، وما يجري الى اآلن هو أن المصلحة الحزبية هي التي تطغى، وهي االساس
  .»كل االجتماعات التي تجري

كل الذي يجري يسيء الى «: وعن جدية الخالف على رئيس الحكومة بين الحركتين، قال الطيراوي
لقد تم إظهاره أمام الشعب كأنه الذي يعيق المصالحة علماً أن فياض أبدى استعداده . الدكتور سالم فياض

: لكن يجب أن نفهم قضيتين«: وأضاف. »لوطنيةأكثر من مرة إلخالء هذا الموقع من أجل المصلحة ا
االولى أن حركة فتح وافقت ووقعت على اختيار رئيس الوزراء بالتوافق، وما دمنا أرتضينا ذلك، علينا 

وبالنسبة الى حماس، ال يجوز لها أيضاً أن تأخذ الجانب . أن نختار رئيس الحكومة بموافقة الطرفين
ن الجانب الوطني والمصلحة العامة ألن هناك رأياً في القيادة الشخصي من الدكتور فياض بعيداً م

أننا نريد حكومة تذهب بنا الى أمام وال تعيدنا الى ) محمود عباس(الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس 
علينا أن نرى مصالح شعبنا لتكون أهم . الحصار، ومن هنا نرى أن الدكتور سالم لن يعيدنا الى الحصار

  .»حزبيةمن قضايانا ال
االنقسام تجذر وأصبحت له معانٍ أكبر «: وعن العائق الحقيقي وراء فشل المصالحة، قال الطيراوي

وأنا أتحدى كل السياسيين اذا كانت حماس مستعدة أن تتنازل عن . بكثير من المعاني السطحية التي نراها
 اآلن موطئ قدم في غزة اإلخوان المسلمون لديهم«: وأضاف. »المكتسبات التي حصلت عليها في غزة

 عاماً، وال يوجد مؤشر الى أنهم يريدون تركه خصوصاً اآلن في ظل ما 60انتظروه منذ أكثر من 
  .»يعتقد اإلخوان أن الزمن سيكون لصالحهم، خصوصاً في الدول المحيطة. يجري في الدول العربية

اللجنة المركزية «: التوقعات، قالالذي يراه البعض دون » فتح«وعن دور اللجنة المركزية الجديدة في 
جاءت بعد عشرين سنة من عدم انعقاد المؤتمر، وخالل هذه الفترة الطويلة أصاب الحركة الكثير من 

 206في مفوضية المنظمات الشعبية التي أتوالها، أجرينا حتى اآلن . السلبيات، وهذه بحاجة الى سنوات
هناك أناس طردوا من الحركة، لكن لم نعلن عن . لكعمليات انتخابية، وواجهنا صعوبات كبيرة في ذ

  .»ونحن في حاجة الى زمن طويل... لقد بدأنا هذه العملية . ذلك
  26/8/2011الحياة، لندن، 

  
   لن نسمح لالحتالل باالستفراد بأي فصيل أو فرض معادلة جديدة للتهدئة: إسماعيل األشقر .8

لها عبد الغني الشامي أن حركة المقاومة من غزة نقالً عن مراس 25/8/2011 قدس برس، ذكرت
، أكدت أنها ال يمكن أن تسمح لالحتالل باالستفراد بأي فصيل فلسطيني على حدا، "حماس"اإلسالمية، 

معتبرة الشعب الفلسطيني عائلة واحدة، محذرة من أنها لن تقف مكتوفة األيدي إذا واصلت إسرائيل 
  .عدوانها على الشعب الفلسطيني

، أن الدولة العبرية هي من طلب التهدئة "حماس"ئب إسماعيل األشقر، القيادي في حركة وكشف النا
األخيرة قبل أسبوع وهي من خرقها، مطالباً المجتمع الدولي واألمم المتحدة تحديداً التدخل لحماية الشعب 

  .الفلسطيني من هذا العدوان، وإدانة العدوان بشكل واضح
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طالب إسماعيل األشقر بتـدخل     :  نقالً عن الوكاالت    غزة  من   26/8/2011األهرام، القاهرة،   وأضافت   
وقال إن مصر يجب أن تكون سدا منيعا للـشعب          , مصر لوقف هذه الجرائم اإلسرائيلية علي قطاع غزة       

  .الفلسطيني مستنكرا الصمت الدولي الرهيب تجاه التصعيد اإلسرائيلي األخير
 

  لى غزةشهيدان من سرايا القدس بغارة جديدة ع .9
-8-25استشهد فلسطينيان من سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي، مساء الخميس 

، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمال قطاع غزة، ما رفع حصيلة ضحايا الغارات 2011
  . جريحا30ً شهيداً وأكثر من 11اإلسرائيلية منذ أمس إلى 
نة العليا لإلسعاف والطوارئ في غزة، أدهم أبو سلمية، إن طائرة استطالع وقال الناطق باسم اللج

إسرائيلية قصفت دراجة نارية في منطقة السودانية شمال غرب غزة، بصاروخ ما أدى الستشهاد 
وذكر سكان محليون إن الشهيدين ناشطين من سرايا . المواطنين سليم خالد العرابيد وعالء أبو الخير

  .لمسلح لحركة حماسالقدس الذراع ا
 25/8/2011فلسطين اون الين، 

  
  لن يكون هناك تهدئة مع االحتالل في ظل مواصلته العدوان: فصائل المقاومة .10

اعتبر عدد من قادة فصائل المقاومة في معرض تعقيبهم على التصعيد العسكري :  حامد جاد-غزة 
ه لن يكون هناك تهدئة مع االحتالل في لالحتالل ضد غزة رغم التوصل ضمنا الى تهدئة بين الطرفين ان

  .ظل مواصلته العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وعمليات قتل المدنيين األبرياء واغتيال قادة المقاومة
ووصف القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب استمرار التصعيد اإلسرائيلي على غزة 

  .ئية واإلجرامية تجاه الشعب الفلسطينيبالخطير، وأنه تجسيد لطبيعة االحتالل العدا
إن العدوان المتواصل على شعبنا يؤكد "من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر 

أن االحتالل دوما يستثمر ويستغل التهدئة من أجل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وهذا ما 
  ".شاهدناه بعدما أعلن عن التهدئة

 مزهر على أنه ال يمكن الحديث عن تهدئة في ظل مواصلة التصعيد وعمليات القتل والقصف وشدد
اإلسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب التصدي لهذا العدوان عبر تشكيل المقاومة لغرفة عمليات 

  ".مشتركة
 خطة مدروسة ومتدحرجة بدوره، رأى الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أن االحتالل لديه

تهدف الستهداف أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك التنصل من أي تهدئة مع المقاومة 
  .لمواصلة عدوانه هروبا من أزمته الداخلية

االحتالل يسعى أيضا من خالل خطته هذه إلى تصفية عدد كبير من قادة المقاومة "وقال أبو مجاهد إن 
  ".لهم عالقة أو نشاطات في سيناءتحت بند أن 

، داعيا "ال تهدئة مع االحتالل في ظل استمرار العدوان وقتل أبناء شعبنا وأطفالنا واستهداف قادتنا"وقال 
  ".المقاومة بكافة أطيافها للرد على هذه الجرائم ولجم االحتالل

  26/8/2011الغد، عمان، 
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  بهامن حق المقاومة الدفاع عن شع:  رضوانإسماعيل .11
 رضوان القيادي في حركة حماس أنه من حق المقاومة الدفاع عن شعبها وصد إسماعيل قال :غزة

ان االحتالل معني بالتصعيد على ساحة " معا"وقال رضوان لـ .االحتالل االسرائيلي عن قطاع غزة
 ".واالمنوعليه أن يدرك أنه لن يحصل على الهدوء , قطاع غزة ولم تروق له حالة الهدوء واالستقرار

 .وحمل االحتالل المسؤولية عن التصعيد االخير على غزة
  26/8/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  على المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة: فتح .12

أحمد عساف أطراف المجتمع الـدولي للتـدخل العاجـل       ) فتح( دعا الناطق باسم     :  عماد سعاده  -نابلس  
الذي تقوم به دولة االحتالل اإلسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة، وأكد عساف في              " العدوان البشع "لوقف  

إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد األخير وتداعياته من        "بيان وزعته مفوضية اإلعالم والثقافة، أن       
في المنطقة، خصوصا أن    خالل تمسكها بسياسة الغطرسة والعدوان واالحتالل واالستيطان وإبقاء التوتر          

  ".فصائل العمل الوطني الفلسطيني أعلنت عن إلتزامها بالتهدئة
  25/8/2011القدس، القدس، 

  
  تأجيل االنتخابات المحلية يتناقض مع القانون: فصائل منظمة التحرير .13

ي القاضي  عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً قيادياً تدارست فيه المرسوم الرئاس          : رام اهللا 
بتأجيل االنتخابات المحلية، وأجمعت على رفض هذا المرسوم لكونه يتناقض مع أحكام قـانون انتخـاب                

، ويتجاوز الصالحيات المحـددة للـرئيس فـي القـانون           2005لسنة  ) 10(مجالس الهيئات المحلية رقم     
 بتخطئـة قـرار     األساسي، فضالً عن كونه يتعارض مع روح القرار الصادر عن محكمة العدل العليـا             

  .الحكومة السابق بشان تأجيل موعد االنتخابات
والحظت القوى المجتمعة أن هذا المرسوم، الذي صدر بمعزل عن التشاور مع أي منها، ال ينسجم مـع                  

 والذي أكد على ضـرورة      9/7/2011قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها المنعقد بتاريخ          
ابات رغم تعذر إنجازها في قطاع غزة وبصرف النظر عن التعثـر فـي مـسيرة       المضي بإجراء االنتخ  

  .المصالحة
  25/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  أحمد جبريل يدعو أي قيادة لبنانية لالستقواء بسالح المخيمات .14

ـ    فلـسطيني  السالح ال "أحمد جبريل أن    " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة     "اعتبر األمين العام ل
يجب على أي   "، مشيراً إلى أنه     "في لبنان موجود لحماية حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى بالدهم          

قيادة لبنانية أن تستقوي بالسالح الفلسطيني من باب أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى وطنهم ويرفضون               
ة مع العدو الصهيوني لم تنته، فهو مـا زال          المعرك"أمس، إن   " العالم"وقال في حديث الى قناة      ". التوطين

ال تنظر إلى   "، مطالباً القيادة اللبنانية بأن      "يحتل األراضي العربية، ويوغل في القتل واالستيطان والتهجير       
السالح الفلسطيني على أنه ضاغط ألنه سالح منضبط ومؤيد لتحرير أراضي لبنـان وحمايـة مـوارده                 

  ".ومقدراته وحقوقه
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رفيق الحريري، وحاولتـا    ) الرئيس الشهيد (ميركا وإسرائيل اغتالتا رئيس الحكومة األسبق       أن أ : "أضاف
  .زج سوريا في ذلك لالنتقام منها بسبب دعمها للمقاومة

 26/8/2011المستقبل، بيروت، 
  

  مستقبل األمة تحدده معركة القدس: أبو العرداتفتحي  .15
رير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات ان اعتبر امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التح: صيدا

المعركة حول القدس مفصل اساسي في صياغة مستقبل األمة والمنطقة، داعيا الى أن يكون يوم القدس 
العالمي يوما للصحوة والنهوض واالرتقاء الى مستوى التحديات التي نواجهها اليوم جميعا والتي تتطلب 

وقال . حتالل الصهيوني ، تعزيز الوحدة الوطنية على كافة المستوياتمنا توحيد الجهود في مواجهة اال
 في مدينة صيدا اإليرانية اإلسالميةابو العردات خالل حفل افطار اقامته المستشارية الثقافية للجمهورية 

 اإلسالميةالقدس ليست مكانا وال تاريخا انما هي ركن من اركان الهوية : لمناسبة يوم القدس العالمي
 العربية، هي اإلسالميةوكما انها ركن من اركان الهوية .  مكتملةاإلسالميةدونها ال يدعي احد ان هويته ب

ان المعركة اليوم حول القدس التي يمعن االحتالل في . كذلك الركن األساسي في الهوية المسيحية
 . تهويدها، معالمها الدينية، بيوتها

  26/8/2011المستقبل، بيروت، 
  

  "عملية إيالت" هوية منفذي حولكوك  ش:هآرتس .16
اإلسـرائيلية فـي    » هآرتس«أشارت الكاتبة اإلسرائيلية عميرة هس في تقرير لها نشرته صحيفة           : لندن

 لم يشهد قطاع غزة أي بيت عزاء فـي          ، أيام 8عددها الصادر أمس، أنه وقد مر على تنفيذ عملية إيالت           
لسطينية تبكي أبناء لها قتلوا خالل العملية التي شـارك          القطاع، ولم تشر أي تقارير إلى وجود عائالت ف        

  . شخصا، خاصة أن مثل هذه األمور ال يمكن إخفاؤها12فيها حسب المزاعم اإلسرائيلية ما ال يقل عن 
وسلطت هس الضوء على عدم مطالبة أي من العائالت الفلسطينية في القطاع باستعادة جثث أبناء لها                 -

وأضافت أن حقيقة عـدم وجـود       . وا في تنفيذ هجمات إيالت، كما جرت العادة       لدفنها يفترض أنهم شارك   
بيوت عزاء يعزز اإلحساس العام في قطاع غزة بأن منفذي الهجمات لم يخرجوا مـن القطـاع، خالفـا                   

  .»اإلسرائيلية«الدعاءات أجهزة األمن 
 عائالت المنفذين تلقت    ونسبت هس القول إلى ناشط اجتماعي مخضرم القول إنه لو افترضنا جدال أن             -

ويعزز غياب سرادق العزاء، اإلحـساس  . التعليمات بإخفاء حزنها، فإن مثل هذه األخبار يصعب إخفاؤها   
ويميل أهالي القطاع حسب هـس، إلـى عـدم          . العام في القطاع بأن الفاعلين لم ينطلقوا من قطاع غزة         

كتائب الناصر  (ومة الشعبية وذراعها العسكرية     تصديق الرواية اإلسرائيلية التي تدعي أن قيادة لجان المقا        
هي التي خططت لها، ونفذت عملياتها االنتقامية بناء على ذلك بعد سـاعات قليلـة مـن                 ) صالح الدين 

  .اإلعالن عن العملية
ولفتت في هذا السياق إلى ما أشارت إليه إحدى الصحف المصرية، وهو أن أجهزة األمن المـصرية                  -

  . من شاركوا فيها، وأنهم مصريون م3تمكنت من تشخيص 
  26/8/2011، الشرق األوسط، لندن
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  "سبتمبر /استحقاق أيلول"عرب يقودون حملة دبلوماسية لدعم " كنيست"أعضاء  .17
اإلسرائيلي، حملة دبلوماسية لحـشد     ) البرلمان" (الكنيست"يقود ثالثة نواب عرب في      : )فلسطين(الناصرة  

  .سبتمبر القادم/ي لطلب االعتراف بدولتهم في ألمم المتحدة في أيلول دعم دول إفريقيا للمسعى الفلسطين
وذكرت مصادر فلسطينية أن كالً من النواب أحمد الطيبي، حنا سويد، وإبراهيم صرصـور، سـيلتقون                

، بسفراء ثالث عشرة دولة إفريقية من أجل إقناعها بالتـصويت لـصالح الدولـة               )25/8(اليوم الخميس   
  .ألمم المتحدةالفلسطينية في ا

سبعة عشر عامـاً  "، مضيفاً أن "حق أساسي لشعب ينشد الحرية   "وأكّد النائب الطيبي أن الطلب الفلسطيني       
، مضيفاً أن ذلك يستوجب تغييـراً       "من المفاوضات المباشرة، قادت نحو الفشل، بسبب تقديس االستيطان        

  .، وفق تعبيره" في األمم المتحدة194 جعل دولة فلسطين الدولة رقم"في السياسة الفلسطينية باتجاه 
 25/8/2011قدس برس، 

  
   لديها قوة ردع "إسرائيل": يعلون منتقداً ليفني .18

صرح وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي موشيه يعلون صباح اليوم األربعاء بأن الرد اإلسـرائيلي              
قادة كديما بـأن إسـرائيل خرجـت        وحسب كالمه، فإن نقد     ". مدروساً ومتناسقاً "على عملية إيالت كان     

وخالل مقابلة مع إذاعة    . بعد العملية، نابع من التنافس بين تسيبي ليفني وشاؤول موفاز         " ضعيفة ومهتزة "
مناطقي بل وحتـى بـائس      "الجيش اإلسرائيلي، وصف يعلون هذا التنافس بين عضوي حزب كديما بأنه            

  ".على المدى البعيد
 وزير األمن براك ورئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بالتـصعيد فـي             إنني أدعم قرار  : "وأوضح يعلون 

  ".وإن سياستنا واضحة، وهي أننا ال نقوم بالتفاوض مع حماس، وذلك على عكس حكومة كديما. الجنوب
وحسب كالم يعلون، وعلى العكس من تصريحات ليفني، فإن إسرائيل نجحت بإثبات قوة ردعها خـالل                

لم تكن حماس لتتوسل وتُبادر بشكل منفرد لوقف إطالق النار بدا لها بأن             : "وقال. ةاأليام األخيرة في غز   
سأكون سعيداً إذا انتهى النقاش بنتائج واضحة جداً، ولكن فـي نهايـة األمـر، فـإن                 . إسرائيل ضعيفة 

ـ        . المنظمات المتورطة دفعت ثمناً باهظاً     وراً لقد تمت تصفية قيادة لجان المقاومة الشعبية بشكل مركـز ف
  ".بعد العملية

    24/8/2011مركز دراسات الشرق األوسط، 
  

   بـتورط ضباط مصريين في هجوم إيالتمصر أبلغت "إسرائيل" .19
كشفت تحقيقات الجيش اإلسرائيلي في عملية إيالت األخيرة عن وجود تعاون بين قادة ميدانيين مصريين               

  .في سيناء والمجموعة الفلسطينية المنفذة للعملية
صدر مطّلع إنه تم إيفاد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة لتقديم تقرير عما توصلت إليه                وقال م 

  .التحقيقات إلى القيادة العسكرية المصرية
  26/8/2011، الجريدة، الكويت
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  جديدة ال تتضمن اعتذارا" صيغة أسف" إلنهاء األزمة مع تركيا بـ إسرائيليةمحاوالت  .20
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن جهود تبذلها تل أبيب للتوصل مع أنقـرة              : )فلسطين(الناصرة  

جديـدة ال تتـضمن     " صيغة أسف "إلى إنهاء األزمة بين البلدين، عن طريق تقديم الجانب اإلسرائيلي لـ            
  .، الذي أدى لمقتل تسعة متضامنين أتراك"أسطول الحرية"اعتذارا عن العدوان اإلسرائيلي على 

أسفاً على نتائج عمليـة      "، أن تل أبيب تسعى لتقديم ما أسمته         )25/8(ت اإلذاعة العبرية، الخميس     وأورد
، وأنه في حال قبول أنقرة بهذا العرض لن تكون هنالـك            "الجيش اإلسرائيلي إليقاف إبحار سفينة مرمرة     

رائيلي على سفن كسر    األممية، التي تختص بالتحقيق في العدوان اإلس      " بالمر"حاجة إلصدار تقرير لجنة     
  ). 2010(من العام الماضي ) مايو(الحصار عن قطع غزة في أيار 

ويرى مراقبون أن الجانب اإلسرائيلي، يسعى جاهداً للتوصل إلى حل ينهي األزمة مـع األتـراك، دون                 
  . اللجوء إلى االحتكام لتقرير اللجنة األممية، وأيضا بدون تقديم  اعتذار للجانب التركي

" خطـة بديلـة   "، باللجوء إلى    )20/8( رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قد تعهد األحد           وكان
واعتمادها كسياسة جديدة للتعامل مع تل أبيب، إذا ما واصلت تلكؤها ورفضها تقـديم اعتـذار رسـمي                  

  ". بالمر"، قبل إصدار تقرير "أسطول الحرية"ألنقرة عن واقعة العدوان العسكري على 
 25/8/2011س، قدس بر

  
   تدعو االسرائيليين في سيناء الى مغادرتها فورا خشية تعرضهم لهجمات"إسرائيل" .21

في مكتب رئـيس الـوزراء االسـرائيلي        " هيئة مكافحة االرهاب  "اصدرت ما يسمى بـ     : القدس المحتلة 
 الى شبه جزيرة    نتنياهو مجددا مساء الخميس انذارها الخطير للمواطنين االسرائيليين باالمتناع عن السفر          

ودعت الهيئة المذكورة كل االسرائيليين المقيمين في سيناء الى العـودة           . سيناء خشية تعرضهم لهجمات   
  . الى البالد على الفور

قال مصدر أمني إن التنظيمات اإلرهابية تخطط لمزيد من االعتداءات اإلرهابيـة علـى الحـدود بـين                  
بين البلدين مشيراً إلى توفر إنذارات أمنيـة خطيـرة بهـذا           إسرائيل ومصر في محاولة إلعاقة العالقات       

  . الخصوص
 26/8/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  وشالوم يزور الخارجية للتهدئةبمصر  سفيرهاطرد من  تخشى "إسرائيل" ":يديعوت" .22

ـ   : فاطمة زيدان  -محمد البحيرى    إن شـالوم كـوهين، القـائم       » المصرى اليوم «قالت مصادر مطلعة ل
مال السفير اإلسرائيلى بالقاهرة، التقى مسؤولين بوزارة الخارجية، أمس، لبحث التهدئة بين القـاهرة              بأع

  .وتل أبيب، بعد حادثة مقتل الجنود المصريين على الحدود، والتصعيد الشعبى أمام السفارة اإلسرائيلية
، مؤكدة  » السفير جمعة طرد «عن مخاوف الشعب اإلسرائيلى من      » يديعوت أحرونوت «وأعربت صحيفة   

  .أنها تعبر عن مطالب المصريين فى قطع العالقات مع تل أبيب وإغالق السفارة نهائياً
وتوقعت الصحيفة نجاح المظاهرة فى تحقيق أهدافها بعد رضوخ الشرطة للمتظاهرين وإسقاط العلم مـن               

ـ     » يسرائيل هيوم «وقالت صحيفة   . مقر إقامة السفير   سلحة رفـض طلبـاً     إن المجلس األعلى للقوات الم
  .إسرائيلياً بإعادة رفع العلم فوق السفارة أمس
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وأكدت أن ليبرمان، وزير الخارجية، أصدر تعليمات للقائم بأعمال السفير شالوم كـوهين بـأن يطالـب                 
. »إقامة السفير فى حـى المعـادى بالقـاهرة        «بإعادة رفع العلم اإلسرائيلى فوق السفارة بالجيزة، ومقر         

الـشعب لـن    « أن قيادات المجلس األعلى للقوات المسلحة بررت رفض الطلب بأن            وأوضحت الصحيفة 
  .»يسمح بذلك

 26/8/2011، المصري اليوم، القاهرة
 

  "األصولي"السفير اإلسرائيلي في تركيا يصف أردوغان بـ: »ويكيليكس« .23
ي رجب طيب    وصف السفير اإلسرائيلي في تركيا غابي ليفي رئيس الوزراء الترك          ":واشنطن تايمز عن  "

  . الذي يكره قيام الدولة اليهودية على أساس ديني"األصولي"أردوغان بـ
، شرح ليفي سبب انقالب اردوغـان علـى         2009وفي برقية دبلوماسية أميركية تعود إلى تشرين األول         

ليفي رفض حجة أن الحسابات السياسية دفعت اردوغـان         «وقالت الوثيقة السرية إن     . حليف تركيا القديم  
ى العداوة، وأن حزب رئيس الوزراء لم يكن يحصل على نقطة إضافية واحدة في استطالعات الـرأي                 إل

  .»نتيجة تقريعه إلسرائيل
للتـسريبات  » ويكيليكس«وأضافت البرقية الصادرة عن السفارة األميركية في أنقرة والتي نشرها موقع            

. وقـال إنـه أصـولي     . ف عميقة الجذور  ليفي عزا بدالً من ذلك قسوة اردوغان لعواط       «االلكترونية أن   
  . »يكرهنا دينياً وكراهيته تنتشر

  26/8/2011، السفير، بيروت
  

  تقرر اغالق ممثليتها الدبلوماسية في الدوحة" اسرائيل" .24
قررت إسرائيل اغالق الممثلية الدبلوماسية االسرائيلية كليا فـي الدوحـة           : جمال جمال  -القدس المحتلة   

  .يين الى اسرائيل والضفة الغربيةومنع دخول رسميين قطر
وقال ناطق رسمي إسرائيلي انه تقرر االغالق النهائي للممثلية االسرائيلية الدبلوماسية في الدوحة، وانهاء              

خطوة اخرى هي منع دخول ممثلين قطريين الى اسـرائيل او الـى             . عقد االيجار واقالة عاملين محليين    
في تقرير سري اعد في وزارة الخارجيـة يفـصل سلـسلة مـن              وذلك  . الضفة الغربية والقدس المحتلة   

االجراءات الحادة التي بلورتها اسرائيل، مارستها وتعتزم ممارستها في الزمن القريب القادم ضد قطـر               
  . »صورة الدولة المعادية السرائيل«التي تتخذ 

  26/8/2011، الدستور، عمان
  

   إذا واصلت إطالق الصواريخواصل ضرب حركة الجهاد في قطاع غزةنس: فلينائي .25
ينائي، نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي، أمس، إن إسرائيل ستواصل ضـرب حركـة الجهـاد               لقال متان ف  

وأضـاف فـي    . اإلسالمي في قطاع غزة إذا واصلت إطالق الصواريخ، وذلك على الرغم من التهدئـة             
 اإلسالمي التـي تستـسهل      سنواصل ضرب الذين يضربوننا، ومنظمة الجهاد     «تصريح إلذاعة الجيش،    

أصبناهم في الغارات األخيـرة علـى غـزة، أصـبنا مـن             «، وتابع   »استخدام السالح بدأت تدفع الثمن    
  .»يستحقون، وسنواصل القيام بذلك طالما استمرت الصواريخ ضد إسرائيل



  

  

 
 

  

            14ص                                     2248:                العدد26/8/2011 الجمعة :التاريخ

 ، على الرغم  »مسؤولية ما يجري في غزة    «كما حمل فلينائي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة           
  .من أنها تبدي حذرا ألن من مصلحتها أن تمر هذه الموجة من العنف

  26/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بعد تهديد مصر بسحب سفيرهاجراء تحقيق مشتركإل توافق "إسرائيل": "عيمدرور" .26
ق أعلن المستشار لألمن القومي اإلسرائيلي، يعكوف عيمدرور، بعد ظهر اليوم الخميس، أن إسرائيل تواف             

على إجراء تحقيق مشترك مع مصر بشأن هجمات إيالت التي نفذت الخميس الماضي، األمر الذي يعتبر                
  .تراجعا عن موقف سابق بسبب الضغوط المصرية وتلويح مصر بسحب سفيرها

  .وقال عميدرور إن تفاصيل التحقيق سوف تقرر من قبل الجيشين المصري واإلسرائيلي
كانت قد نقلـت عـن مـسؤول فـي          " المصري اليوم "ق إلى أن صحيفة     في هذا السيا  " هآرتس"وأشارت  

الحكومة المصرية قوله إنه في حال لم توافق إسرائيل على الطلب المصري بـإجراء تحقيـق مـشترك                  
  . فسوف تتم إعادة السفير المصري من تل أبيب إلى القاهرة

 كان قد أدلى بها إلذاعة الجيش       من جهة ثانية يعتبر إعالن عميدرور اليوم بمثابة تراجع عن تصريحات          
 ومصر سوف تجريان تحقيقان منفـردان،       "إسرائيل"صباح يوم أمس األول، الثالثاء، والتي قال فيها إن          

  .وستتم مقارنة النتائج بعد االنتهاء من التحقيق
  26/8/2011، 48موقع عرب

  
  أيلول/ باً لسبتمبرالشرطة اإلسرائيلية تقوم بجمع السالح من القرى العربية في الشمال تحس .27

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية في إقليم الشمال الحـرب        :  إيلي ليفي  -  القناة العاشرة  -التلفزيون اإلسرائيلي 
وقد قامت الشرطة خالل األيام األخيـرة بجمـع         . على مقتنيي السالح بشكل غير قانوني شمال إسرائيل       

وقد أوضح قائـد فـي      . رى العربية بالمنقطة  العشرات من البنادق والمسدسات خالل عمليات دهم في الق        
الشرطة بأنه إضافة إلى ما ذُكر من األسلحة، فقد تم العثور على قنابل ووسائل قتالية مختلفة، حيث كـان   

  .جزء منها قد تمت سرقته من الجيش اإلسرائيلي والجزء اآلخر تمت صناعته بشكل ذاتي
أيلول، حيث من المتوقع    / طة اإلسرائيلية لشهر سبتمبر   وتأتي هذه العملية الخاصة كجزء من استعداد الشر       

أن يقوم رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بالتوجه إلى األمم المتحدة للمطالبـة بـاإلعالن عـن دولـة                
كما من المتوقع أن يؤدي توجه كهذا إلى التسبب بمظاهرات في أوساط الجمهور العربي داخـل                . مستقلة
  .باستخدام السالح ضد قوات األمن" متطرفة" قيام عناصر وتخشى الشرطة من. إسرائيل

في حالة وقوع حدث غير عادي، أو في حالة قـام           : "وقد أوضح قيادي آخر في الشرطة اإلسرائيلية قائالً       
شرطي أو متظاهر بارتكاب خطأ ما نتج عنه وقوع أضرار أو إصابات، فإن ذلك من شـأنه أن يوجـد                    

  ".سلسلة من األحداث
    24/8/2011سات الشرق األوسط، مركز درا

  
   وألمانيا تبادل معتقلين"إسرائيل"ليبيا اقترحت على  .28

علمت اليوم إذاعة الجيش اإلسرائيلي اليوم األربعاء بأن حاكم         :  جيكي حوغيو  - إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
وحـسب  . معتقلينليبيا المخلوع معمر القذافي كان قد اقترح على إسرائيل وألمانيا قبل عام صفقة تبادل               
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صيغة الصفقة، فقد كان من المتوقع أن تقوم ليبيا بتحرير اإلسرائيلي رفرام حداد المعتقل لديها، في مقابل                 
ولكن الصفقة لـم تـتم ألن ألمانيـا         . أن يتم إطالق سراح عميلي المخابرات الليبيين المعتقلين في ألمانيا         

  .رفضت ذلك
مواطن ليبي ساعد عائلة حداد بالحـصول علـى تفاصـيل        وقد كشف تفاصيل الصفقة أحمد شبني، وهو        

وقد بثت إذاعة الجيش اإلسرائيلي صباح اليوم       . موثوقة عن حالته حينما كان معتقالً في طرابلس قبل عام         
محادثة جرت بين حداد وشبني الموجود في لندن، حيث كشف شبني، والذي لديه عالقـات وثيقـة مـع                   

أن ] القـذافي [لقـد أراد الـديكتاتور      : "دثة تفاصيل هذه الصفقة، حيث قال     القيادة الليبية، خالل هذه المحا    
وخالل األشهر األخيرة، أصبح شبني     ". يستبدلك بعميليه المعتقلين في ألمانيا، لكن األلمان رفضوا االبتزاز        

ـ          : "ناشطاً في المعارضة الليبية، وقال     ذيب إنني أطلب الصفح منك باسم الجميع على االعتقال وعلى التع
  ".الذي عانيته

    24/8/2011مركز دراسات الشرق األوسط، 
  

29. القدسالمسجد األقصى لترسيخ تهويد مدينة قرب  صهيوني-أنجلو مهرجان غنائي   
 بلدية القدس االحتاللية أقامت حفلًا غنائياً ومهرجانـاً         ة، أن الناصر من    25/8/2011قدس برس،    ذكرت

في منطقة القصور األموية المتاخمة لجنوب المـسجد األقـصى          ،  )24/8(خطابياً، مساء أمس األربعاء     
 -األنجلـو "المبارك، وذلك بمشاركة شخصيات إسرائيلية متطرفة، وأخرى أمريكية من معتنقي األفكـار             

  ".صهيونية
، بأن ما يزيد عن ألف شـخص معظمهـم مـن            "قدس برس "وأفادت مصادر من داخل المدينة لمراسل       

لمهرجان جنباً إلى جنب مع بعض القيادات اإلسرائيلية، على إثر دعوة تلقوهـا             األمريكيين، شاركوا في ا   
من اإلذاعي األمريكي المتطرف جالن بك، صاحب فكرة المهرجان التي جاءت لترسيخ ودعـم وجـود                

  .االحتالل في مدينة القدس
ويـدي فـي    ، إقامة حفل ته   "بك"وكانت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، حذّرت في وقت سابق من نية            

فـي الواليـات    "  صهيونية -االنجلو"القدس، ال سيما وأنه معروف بالدعم الذي يتلقاه من قبل المنظمات            
  . المتحدة، ويشتهر أيضاً بمواقفه المعادية للمسلمين والقضية الفلسطينية

 في  واعتبرت المؤسسة، أن إقامة الحفل في الوقت الذي يكون فيها المصلون والصائمون يؤدون صلواتهم             
، "استفزازاً صارخاً لمشاعرهم، ومن ورائهم ماليين المسلمين في أرجاء العـالم          "المسجد األقصى، يعتبر    

  .على حد تعبيرها
 2000مظاهرة شـارك فيهـا نحـو        ال أن ،تل أبيب  من    26/8/2011،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت

مذيع التلفزيوني المتزمت جلين بيـك،      أميركي من الجناح اليميني المتطرف في الواليات المتحدة قادها ال         
ولإلعالن عـن   » معادية إلسرائيل «احتجاجا على سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما التي يعتبرونها          

  .دعمهم الكامل للحكومة اإلسرائيلية ومشاريعها االستيطانية في الضفة الغربية
ية األميركية، إن الهـدف منهـا هـو         اإلخبار» فوكس نيوز «وقال بيك الذي كان يقدم برنامج في شبكة         

  . »تجنيد شعوب العالم للوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة كارهيها العرب وأعدائها الفلسطينيين«
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وقد روج بيك لهذه الزيارة ببث شريط فيديو وزع مجانا في المدن األميركية يظهر فيه دعـوة الـرئيس                   
 مـع تعـديالت     1967 دولة فلسطينية على أساس حـدود        باراك أوباما بتجميد البناء االستيطاني وإقامة     

  . »نوعا من العربدة السياسية وممارسة الضغط الممنوع على إسرائيل«طفيفة، 
  

   فلسطيني دخلوا السجون اإلسرائيليةألف 850: قراقع .30
استقبل وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في مدينة : رام اهللا

، وذلك بهدف تعرفيهم 'أوستا'رام اهللا، مجموعة من االيطاليين الناشطين في حقوق اإلنسان من مقاطعة 
  .بقضية األسرى، والنشاطات التي تقدمها الوزارة لهم 

وأوضح قراقع أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني دخلوا سجون االحتالل اإلسرائيلي، وهذه ميزة للشعب 
، 1967 ألف معتقل دخلوا السجون منذ عام 850عوب العالم، حيث أن هناك الفلسطيني عن غيره من ش

ووجود هذا العدد الهائل من األسرى والمحررين، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية وإنسانية، كان سببا 
  .في ضرورة وجود وزارة ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتقدم الخدمات لهم

ي سجون االحتالل اإلسرائيلية، ما يقارب ستة آالف معتقل، منهم وأشار إلى أن عدد األسرى حاليا ف
 حالة 1500 عاما، وهناك 18 طفل أعمارهم أقل من 300 أسيرا أمضوا أكثر من عشرين عام و144

 نائبا من 20 أسيرا معتقال إداريا، و218 أسيرا معاقا و45 حالة مصابة بالسرطان، و25مرضية منها 
  .أعضاء المجلس التشريعي

  25/8/2011، )وفا(كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و
  

   أسيرا لالعتقال اإلداري بينهم النائب أبو جحيشة18تحويل ":  الدوليالتضامنمؤسسة " .31
 أسيرا فلسطينيا إلى االعتقال 18صادق ما يسمى القائد العسكري اإلسرائيلي على تحويل : الضفة الغربية

وأشار الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان . اإلسرائيليةاإلداري بعد توصية من النيابة 
نسخة منه إلى أن من بين األسرى الذين تم تحويلهم إلى االعتقال " السبيل"أحمد البيتاوي في بيان وصل 

اإلداري التعسفي النائب في المجلس التشريعي محمد مطلق أبو جحيشة من مدينة الخليل الذي تم تمديد 
وأوضح البيتاوي أن غالبية األسرى الذين تم تحويلهم مؤخرا إلى االعتقال ).  شهور4(له لمدة اعتقا

  .اإلداري هم أسرى سابقون أمضوا عشرات السنوات في السجون اإلسرائيلية
  26/8/2011، السبيل، عمان

  
  تشكك بتوجه السلطة لألمم المتحدة     48األحزاب الوطنية واإلسالمية داخل األراضي  .32

شككت األحزاب الوطنية واإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام : وديع عواودة -حيفا 
 في جدوى توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى األمم المتحدة بهدف انتزاع االعتراف بدولة 1948

  .مستقلة، األمر الذي تتحمس له جهات مقربة من السلطة
لجزيرة نت مواقفها، بقرارات أممية كثيرة ظلت حبرا على ورق، وذكرت األحزاب التي استطلعت ا

  .مؤكدة أهمية المقاومة، ومعربة عن خشيتها من ضياع حق العودة وتحويل القضية لصراع على الحدود
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ويؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل، محمد زيدان أن الفعاليات السياسية سبق 
تنتظر إلى حين التأكد من أن السلطة لن "كنها لم تصدر بيانا بشأنها بعد، موضحا أنها وتداولت المبادرة ل

  ". تتراجع عن مشروعها هذا في اللحظة األخيرة
وقال زيدان إنه يؤيد كل خطوة من شأنها أن تساهم في االعتراف بالدولة الفلسطينية وتكون أساسا قويا 

ألخيرة ال تلتزم بالقرارات األممية وقد ترد بتكثيف عمليات إلحراج إسرائيل الفتا في الوقت ذاته أن ا
  .االستيطان

أحمد الطيبي إنه يؤيد هذه المبادرة التي جاءت نتيجة انسداد . يقول رئيس الحركة العربية للتغيير دو
  .األفق التفاوضي، مرجحا أنها ستعطي الجانب الفلسطيني جزءا من الحق

دولة الفلسطينية المنشودة في األمم المتحدة عضوية كاملة وذلك بسبب ويتوقع الطيبي أال تكون عضوية ال
أميركي متوقع، لكنه يقول إن هذه المبادرة ستمثل رافعة دبلوماسية كبيرة في مسيرة إنهاء االحتالل " فيتو"

  .وحق تقرير المصير للفلسطينيين
  25/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   أساليب تحقيق جديدة والتعذيب سياسة ممنهجة أدت لوفاة أسرىتستخدم" إسرائيل"": مانديال" .33

لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين المحامية » مانديال«كشفت رئيسة مؤسسة : رام اهللا ـ وليد عوض
أساليب تعذيب » الشاباك«بثينة دقماق، امس الخميس، النقاب عن استخدام أجهزة األمن االسرائيلية 

  .ياة األسرى وتتنافى وكافة األعراف والقوانين الدوليةجديدة، تشكل خطرا على ح
وطالبت دقماق، في تقرير صدر عن مؤسسة مانديال، اللجنة الخاصة التابعة لألمم المتحدة للتحقيق في 
االنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقالت االسرائيلية، بارسال 

  .بعة هذه االنتهاكات الخطيرةلجان متخصصة لمتا
وأشارت الى أنه من خالل زيارات محامييها المتواصلة لألسرى وباالستناد الى افادات العديد من 
األسرى واألسيرات، فان ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين تشكل سياسة 

، وقد أدت هذه الممارسة 1967يلية منذ العام منهجية تنفذها مختلف األذرع األمنية والعسكرية االسرائ
  .الى وفاة العديد من المعتقلين والحاق اضرار جسدية ونفسية بالغة لدى الكثيرين منهم

تفاصيل موثقة بشهادات مشفوعة بالقسم عن الوسائل المستخدمة بحق المعتقلين « مانديال «ونشرت 
  .لالفلسطينيين أثناء التحقيق معهم وفي مقدمتها العز

وذكرت أن المحققين يقومون بممارسة أسلوب الشبح فترات طويلة، وتقييد المعتقل بأوضاع مؤلمة 
وأوضاع قاسية جدا، مترافقا مع الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية، والعنف الجسدي، والهز 

ر الذي العنيف، وهو هز المعتقل بشكل منظم وبقوة كبيرة بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين، األم
  .تسبب باستشهاد العديد من األسرى

عن قلقها الشديد من مخاطر أساليب التعذيب النفسي واالهانات التي يهدف المحققون » مانديال«وأعربت 
من خاللها الى تعذيب المعتقل نفسيا وتحطيم اراداته، ومن بينها بث الشائعات بانزال بيان للتشهير 

 باحضار أفراد العائلة أو اعطاء المعتقل حكما عاليا، اضافة الى بسمعته، واساءة المعاملة والتهديد
الحرمان من النوم لفترات طويلة ومنعه من تناول الطعام وقضاء الحاجة أو تعريض المعتقل لضوء 
خافت، اضافة للضغط على الحواس من خالل استخدام موسيقى صاخبة، ذات ضجيج عال ولفترة تزيد 
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تقل لتيارات هوائية باردة أو ساخنة، واجبار المعتقل على التصرف  ساعة، وتعريض المع24على 
، أو اجباره على تناول األكل على األرض ويداه )االنحناء لتقبيل الحذاء(بطريقة حاطة بالكرامة االنسانية 

  .مقيدتان الى الخلف
لمعتقل من وأشارت الى اتساع نطاق استخدام غرف العمالء أو ما يطلق عليهم العصافير، وحرمان ا

العالج كوسيلة للضغط عليه في فترة التحقيق، وسط ممارسة حرب األعصاب والحرب النفسية من خالل 
  .، أو مهاجمة المعتقل باستخدام كالب متوحشة»آلة فحص الكذب«استخدام 
مؤسسات حقوق االنسان، بالتحرك لحماية األسرى ومنع اسرائيل من استخدام هذه » مانديال«وطالبت 

  .ليب، التي تعتبر موتا بطيئا ومبرمجا لكل أسير، علما بأنها استخدمت مع أسيرات وأطفال قاصريناألسا
  26/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  األقصى    المسجد عهد مع .. "البيارقمسيرة " .34

 عاما، بدأت مؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقصى المبارك، 11منذ :  عوض الرجوب-الخليل 
يتم بموجبه تسيير آالف الحافالت لنقل " مسيرة البيارق"دا في الداخل الفلسطيني تحت اسم مشروعا رائ

  .المصلين المسلمين من أماكن سكناهم إلى المسجد األقصى وذلك طوال العام
وتتضاعف جهود المؤسسة التي يقع مقرها بمدينة الناصرة، خالل شهر رمضان حيث تمكنت من تسيير 

 حافلة 1500داية الثلث األخير من رمضان، ويأمل القائمون عليها في إتمام تسيير نحو ألف حافلة حتى ب
إلى المسجد المبارك حتى نهاية الشهر، ليتجاوز بذلك عدد الحافالت التي سيرت إلى األقصى في شهر 

  .رمضان وحده خالل السنوات الخمس األخيرة ستة آالف حافلة
، بهدف نقل الفلسطينيين من قراهم 2001أت عملها عام وحسب مديرها وفيق درويش فإن المؤسسة بد

إلحياء المسجد " مسيرة البيارق"ومدنهم داخل الخط األخضر إلى القدس المحتلة مجانا ضمن مشروع 
  .األقصى

  25/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   أنفاقا كنعانية بالقدس    يهوداالحتالل  .35
لسطيني مختص بشؤون القدس شروع سلطات االحتالل أكد أكاديمي ف:  عوض الرجوب- الخليل

اإلسرائيلية منذ فترة في تنفيذ مشاريع بعناوين مختلفة هدفها الرئيسي تهويد أنفاق كنعانية موجودة أسفل 
  .البلدة القديمة من القدس المحتلة

نفقين عربيين وحذر أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت جمال عمرو من نوايا إسرائيلية لتهويد 
تاريخيين بواسطة اللوحات اإلرشادية والمرشدين السياحيين لإليحاء بأن المكان جزء من عاصمة اليهود 

وقال عمرو في حديثه للجزيرة نت إن النفقين اللذين تجري فيهما التوسعات هما جزء من شبكة  .قديما
  .اه األمطارأنفاق عربية كنعانية استخدمت في الماضي كجداول لنقل وتجميع مي

وأضاف أن هذه الشبكة من األنفاق موجودة ومعروفة أسفل مدينة القدس ويزيد طولها المكتشف حتى 
  . متر1600اللحظة عن 

  25/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2248:                العدد26/8/2011 الجمعة :التاريخ

  في وادي عارة على حساب المواطنين العرب" مي عامي "مستوطنةتوسعة  .36
لدفاع عن األرض والمسكن في وادي عارة،  اليوم الخميس، حذرت اللجنة الشعبية ل: توفيق عبد الفتاح

مي "في بيان لها، من تمرير مخطط استيطاني جديد في المنطقة المذكورة، يهدف إلى توسيع مستوطنة 
الشرايع وجبل " وحدة سكنية من منطقة 175، على حساب أراضي السكان العرب، وذلك بإضافة "عامي
  .لفحم، المحاذية لمدينة أم ا"الطحين

    26/8/2011، 48موقع عرب
             

   شجرة زيتون قرب رام اهللا100 يحرقون مستوطنون .37
 أحرق عدد من المستوطنين اإلسرائيليين مائة شجرة زيتون مثمرة في قرية مخماس جنوب شرق :القدس

المثمرة قبل وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين في المنطقة قاموا بإحراق أشجار الزيتون . رام اهللا أمس
  . شجرة زيتون100مغادرة المكان وتمكن أهالي القرية من إطفاء النيران التي أتت على 

  26/8/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

   لسري مقدسي" الوجه المعكوس احتالل يوميفلسطين" .38
 هل ثمة أمل بالسالم في فلسطين في ظل ممارسات اسرائيل العنصرية بحق الفلسطينيين؟ هل: كرم الحلو

اليهود فعالً السالم مع هؤالء ام أنهم يريدون إذاللهم وترحيلهم عن ديارهم ليستكملوا فوقها دولتهم  يريد
العنصرية؟ هل حل الدولتين هو الحل المنشود ام ان الدولة الديموقراطية العلمانية هي البديل الوحيد 

  المتاح؟
مركز دراسات » كوس، احتالل يوميفلسطين الوجه المع«أسئلة إشكالية يثيرها سري المقدسي في 

 حيث أعاد طرح المسألة الفلسطينية من جديد بكل أبعادها التاريخية االجتماعية 2011الوحدة العربية 
واالنسانية بعد أن تقدمت عليها في اآلونة األخيرة انتفاضات الحرية ومواجهة أنظمة االستبداد على 

  .الساحة العربية
  26/8/2011، السفير، بيروت

  
  ها بتكليف من حماستتهم أردنياً بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد" إسرائيل" .39

 صباح أمس الئحة اتهام ضد المعتقل األردني اإلسرائيليةقدمت النيابة العامة :  تغريد الرشق-عمان 
 وانه مكلف من قبل إسرائيلالتخطيط  إلطالق صواريخ من األردن باتجاه "حمزة الدباس، تضمنت 

  .  محاميه بدر الدين اغباريةأكد، بحسب ما "األردن في إسرائيلية أهدافاًليهاجم حماس 
 المحكمة المركزية في بيت حتكفا، ذكرت إلىأن الئحة االتهام التي قدمت " الغد"وضح  اغبارية لـأو

ن قافلة شريا" من األردن وادعت أن الدباس كان يتعامل معهم، وان قسما منهم ينتمون لـأشخاص أسماء
 في عمان، اإلسرائيليةلضرب السفارة " جي بي ار" قذائف إحضار تتضمن أخرى إلى تهم  إضافة،"الحياة

  .واستئجار شقة قريبة من السفارة لمراقبة التحركات والترتيبات األمنية في مبناها
بين  على الشريط الحدودي إسرائيليةالتخطيط إلطالق نار على سيارات عسكرية "كما  تضمنت الالئحة 

، وان الدباس مشتبه به احدهما دبلوماسياً  في عمان،إسرائيليينالتخطيط لخطف "، و"وإسرائيلاألردن 
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 باالنخراط في تدريبات أيضاً، واتهمته "مجموعة محظورة" الالئحة بـأسمتهاكعميل لحماس، التي 
   ".استخدام الكالشينكوف" عسكرية محظورة

 إلى من حماس، ثم عاد أعضاء سورية والتقى إلىني، كان توجه  المعتقل األردأنلى إ الالئحة وأشارت
 دمشق، وبدأ بتشكيل خلية عسكرية لتنفيذ إلى أخرىغزة والتقى قيادات من نفس الحركة، ثم عاد مرة 

  ."إسرائيل"عمليات ضد 
ة من جانبها، طالبت وزارة الخارجية األردنية بإطالق سراح المواطن األردني الدباس، وتوفير محاكم

، بحسب اإلنسان لألعراف والقوانين والمواثيق الدولية، فيما يخص حقوق عادلة، وان يتم معاملته وفقاً
  .من جانبه نفى والد الدباس هذه التهم .المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الكايد

  26/8/2011الغد، عمان، 
  

  من دون فلسطين ال ثورة:  النابلسيعفيفالشيخ  .40
، في صيدا أمسلنابلسي، بعد لقائه المستشار الثقافي اإليراني محمد حسين رئيس زاده أكد الشيخ عفيف ا
يوم القدس العالمي يشكل محطة من محطات قوة األمة وهيبتها وحضورها في ساحة "أن في جنوب لبنان 

كل تحرك ومعركة وثورة في هذه المنطقة ال تضع في نصب " أن إلى، مشيراً "الصراع مع الباطل
، مشدداً على " في الذاتية والقطرية وستكون محدودة التأثيراتا مسألة فلسطين والقدس، ستقع حتماًعينيه
تكون عيون الثوار في كل البالد العربية شاخصة على فلسطين وأن تكون أعمالهم تهدف إلى استعادة "أن 

  ."كل شبر من األراضي المحتلة
  26/8/2011السفير، بيروت، 

  
   تطلب دعماً أوروبياً لالعتراف بالدولة الفلسطينية"اإلسالميالتعاون " .41

دعا األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو مسؤولي االتحاد : )وام(
األوروبي إلى دعم المطلب الفلسطيني الرامي إلى نيل االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة ونيل 

وأشار أوغلو في رسائل بعثها إلى مسؤولي االتحاد قبل انعقاد اجتماع  .مم المتحدةعضويتها في األ
الجمعية العامة باألمم المتحدة الشهر المقبل، إلى ضرورة دعم المطالب الفلسطينية المشروعة في ظل 

 .تاإلجراءات اإلسرائيلية التي تقوض فرص العملية السلمية وتحول دون أي تقدم على مسار المفاوضا
  . سبتمبر المقبل/وأكد حق الفلسطينيين األصيل في إقامة دولتهم المستقلة بحلول أيلول

  26/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  مقتل جنودنا لن يمر بسهولة:  الوزراء المصريرئيسنائب  .42
قتل إسرائيل لبعض الجنود "أكد نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي أن :  فريدة موسى-القاهرة 

 على هامش "التحالف الديموقراطي من أجل مصر"وقال خالل لقائه أحزاب  ."صريين لن يمر بسهولةالم
 يناير، 25الشعب المصري يملك قراره بعد ثورة " إنحفل إفطار حزب مصر الحديثة، أول من أمس 

تها  وأميركا من أن مصر فقدت سيطر"إسرائيل"ورفض ما أعلنته كل من  ."والحكومة والشعب يد واحدة
  ."سيناء تحت سيطرة الجيش المصري، وحماية أمنها شأن داخلي ال يجب التدخل فيه": على سيناء قائال
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إسماعيل رد فعل الحكومة  في الوقت نفسه، انتقد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد صالح أبو
 مجلس األمن، وعدم نحن لن نقبل بتواطؤ": على قتل اإلسرائيليين للجنود المصريين، وقالالمصرية 

 مراجعة اتفاقية السالم بين مصر إلىودعا  ."إصداره بيانا إدانة للعدوان اإلسرائيلي على الحدود
  . لم تحترمها"إسرائيل" أو تغييرها مادامت "كامب ديفيد"وإسرائيل الشهيرة باسم 

  26/8/2011الراي، الكويت، 
  

  وال نريد اعتذارها.. ".سرائيلإ"نريد الشدة مع :  المصرية للحكومةاألحزابرؤساء  .43
، الحكومة باتخاذ موقف  المصريةطالب رؤساء األحزاب وممثلو القوى السياسية: القادر محمد عبد

 حاجة إلى اعتذارها، وإنما البد أن يدرك الجميع أن مصر في، مؤكدين أنهم ليسوا "إسرائيل"متشدد تجاه 
سلمى، نائب رئيس الوزراء، أمس، بمجلس الشعب،  على ال.اليوم غير األمس، وشددوا خالل لقائهم د

  . تعمير سيناءفي، والبدء "إسرائيل"ـعلى ضرورة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد ووقف تصدير الغاز ل
 اتفاقية ال تؤدى إلى سالم شامل ستؤدى إلى أي رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إلى أن .وأشار د

، من وضعوا اتفاقية كامب ديفيد بأنهم الناصري بالحزب القياديووصف سامح عاشور،  .إضعاف مصر
، ماضيالعال  وطالب أبو ." ضد وجود إسرائيلالناصري الحزب فينحن ": عفاريت وليسوا بشراً، وقال

 إحدى في بسبب ما نشر عن مشاركته "إسرائيل" في المصريرئيس حزب الوسط، بالتحقيق مع السفير 
 الشعبي الفعلي حرب، رئيس حزب الجبهة، الرد الغزالي أسامة .ر دواعتب .الحفالت هناك بعد الحادث

وطالب جورج إسحاق بإجراء تعديالت فورية لمعاهدة كامب ديفيد، وإدخال أعداد  ."إسرائيل"ـ لدرساً
  .كبيرة من القوات المسلحة لسيناء

  26/8/2011، القاهرة، اليومالمصري 
  

  دعاء سفيرها من تل أبيب لم تقرر استالقاهرة:  المصرياإلعالموزير  .44
لم "نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية عن وزير اإلعالم المصري أسامة هيكل قوله  :القاهرة

إلغاؤه من قبل المجلس األعلى للقوات ) لم يتم(يصدر قرار بسحب السفير المصري من تل أبيب و
  ."المسلحة

  26/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ية تستعد لمليونية طرد السفير اإلسرائيلي المصرالسياسيةالقوى  .45
استمرارا لحالة التوتر في العالقات بين القاهرة وتل أبيب بعد مقتل جنود :  محمد حسن شعبان- القاهرة

 اليوم للضغط على الحكومة "مليونية"مصريين قبل أسبوع، استعدت قوى سياسية مصرية لتنظيم مظاهرة 
وينتظر أن تتحرك مسيرات من  . السفير اإلسرائيلي من القاهرة، وسحب السفير المصري"طرد"من أجل 

ميدان التحرير قاصدة مقر السفارة اإلسرائيلية، ثم تتوجه المسيرات بعد ذلك لمنزل السفير اإلسرائيلي 
  .لكن نشطاء شككوا في إمكانية أن تسمح السلطات في مصر بذلك. بضاحية المعادي بالقاهرة

قع مراقبون عدم نجاح الدعوة لمليونية اليوم خاصة مع انشغال القوى اإلسالمية بعبادات العشرة وتو
 محمود غزالن المتحدث الرسمي لجماعة اإلخوان المسلمين، أبرز .األواخر من شهر رمضان، وقال د
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ها، الجماعة تترك حرية المشاركة من عدمه ألعضائ"القوى السياسية في مصر، للشرق األوسط إن 
  ."خاصة مع ظروف اعتكاف الكثيرين

  26/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   يطالبون بطرد السفير اإلسرائيلي ووقف تصدير الغاز وإلغاء اتفاقية الكويز"اإلخوان: "مصر .46
انتقدت جماعة اإلخوان المسلمين بمصر الموقف المصري الرسمي من جريمة : .)اي.بي.يو( –القاهرة 

ن بنيران غارة إسرائيلية ليل الخميس الفائت وطالبت وطالبت الجماعة، في بيان قتل عسكريين مصريي
القرار الرادع الذي يتناسب مع "أصدرته مساء األربعاء بطرد السفير اإلسرائيلي من مصر على أنه 

، داعية كذلك إلى سحب سفير المصري من تل أبيب، ووقف تصدير الغاز "كرامة الشعب وعزة مصر
إن المصريين لم يرو موقفاً حاسماً حتى اآلن، ولم يقدم العدو الصهيوني "وأضافت  .قية الكويزوإلغاء اتفا

وزير دفاع "، مستنكرة خروج "الحد األدنى الذي يمكن أن يقبله المسؤولون بمصر وهو االعتذار الصريح
  ."أسفه فقط لمقتلهمالعدو ليقول بمنتهى الغطرسة بأنه لم يعتذر عن قتل الجنود المصريين، ولكنه أبدى 

ووصفت الجماعة ما تردد عن تراجع اإلدارة السياسية بمصر عن قرارها سحب السفير المصري من تل 
أبيب بعد تدخل األمريكان، بأنه أمر خطير إن صح ويدل على أن أمريكا ال تزال تتدخل في الشؤون 

  .الداخلية للبالد وهو ما يرفضه المصريون جميعاً
ة، الحكومة المصرية والقيادة السياسية بكشف حقيقة ما ذكرته إحدى الفضائيات عن كما طالبت الجماع

  .وجود عشرين مصرياً بالسجون الصهيونية بتهمة دعم المقاومة
  26/8/2011، لندن، القدس العربي

  
  "كامب ديفيد"دعوى قضائية تطالب بإلغاء معاهدة : مصر .47

مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء معاهدة كامب ديفيد  نبيه الوحش دعوى قضائية ب المصريأقام المحامي
 بعد األحدث األخيرة التي شهدتها الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة التي راح ضحيتها "إسرائيل"مع 

  .جنود مصر األبرار
  26/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
   مصرية لنقل معتمرين فلسطينيين إلى غزةاستعدادات .48

 العاملة بمطار القاهرة الدولي استعدادها لنقل ثمانية آالف معتمر فلسطيني من أعلنت األجهزة: ).أ.ب.د(
وذكرت مصادر . أهالي غزة خالل األيام المقبلة إلى معبر رفح لدخول القطاع بعد أدائهم مناسك العمرة

  ."االستعدادات تأتي بالتعاون مع السفارة الفلسطينية لدى مصر"مسؤولة بمطار القاهرة أن 
  26/8/2011، الشارقة، الخليج

  
   مصرياتأمهات الجنسية ألكثر من ستمائة فلسطيني من تمنحالحكومة  .49

   من 683 قرارا بمنح الجنسية المصرية لـ  المصريصدر منصور عيسوي وزير الداخليةأ :القاهرة
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 ومن بين من .2004 لسنة 154أبناء مصريات متزوجات من أجانب بموجب المادة الثالثة من القانون 
  . فلسطينيا627ًشملهم قرار وزير الداخلية 

  26/8/2011، لندن، القدس العربي
  

   والترويج للماسونية"إسرائيل" مبارك بالعمل لصالح سوزانبالغ يتهم  .50
أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إلى نيابة أمن العليا : .)اي.بي.يو( -القاهرة 

ارك، زوجة الرئيس المصري السابق وشقيقها منير ثابت يتهمهما بالخيانة طوارئ بالغاً ضد سوزان مب
  ."الماسونية" والترويج لـ"العمل لصالح إسرائيل"و

واتهم البالغ الذي قدمه الوحش، أن سوزان صالح ثابت بصفتها الرئيسة األولى ألندية الروتاري وشقيقها 
  ."الماسونية" والترويج لـ "مل لصالح إسرائيلالع"منير بصفته األمين العام ألندية الروتاري بـ

 سوزان صالح ثابت كانت تتلقى إن"وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إنه جاء في البالغ 
أمواالً عن طريق اشتراكها بأندية الروتاري والتجسس على مصر من خالل تلك األندية لصالح إسرائيل، 

  ."وية المصريةعالوة على عملها من أجل ضياع اله
  26/8/2011، لندن، القدس العربي

  
   تعلن اختراقها موقع إخباري إسرائيلي" أبريل6"الجبهة الديمقراطية لـ .51

، عن اختراق موقع إخباري إسرائيلي "الجبهة الديمقراطية" أبريل، 6 أعلنت حركة شباب :باهي حسن
ء، ونتيجة التحقيقات التي أظهرتها  مقتل الجنود المصرين علي حدود سيناى عل، رداً"جالميسي"يسمي

 متهمة الجنود المصريين بعلمهم بالواقعة قبل حدوثها، وأن المتهمين كانوا يرتدون مالبس جنود "إسرائيل"
الجبهة الديمقراطية، اإلسكندرية، وكذلك أغنية  " أبريل6حركة "مصريين، وتركت الحركة شعار 

  ".مد رسول اهللاكلمة ال اله إال اهللا مح"لفلسطين المحتلة و
  26/8/2011الشروق، القاهرة، 

  
  من سماء القاهرة" إسرائيل"أنزل علم الذي  مصري للووظيفةشقة  .52

 الذيتكريم أحمد الشحات المصرية  عزازى على عزازى محافظ الشرقية .قرر د:  إيمان مهنا-الشرقية 
لك بإقامة حفل كبير له بديوان ، وذالمصري من على سفارتها بالقاهرة، ورفع العلم "إسرائيل"أنزل علم 

  .عام المحافظة، وتوفير فرصة عمل تليق بمكانته الوطنية وتخصيص وحدة سكنية له ليتمكن من الزواج
وقد أجرى المحافظ اتصاال هاتفيا بالبطل أحمد الشحات، حيث قدم له التحية على وطنيته وغيرته على 

  .دا على أبناء الشرقيةوطنه، مشيرا إلى أن هذا التصرف ليس غريبا أو جدي
  22/8/2011الشروق، القاهرة، 

  
  من أي عدوان على إيران" إسرائيل"يحذر و ... بإعالن دولة فلسطينيةرحبينجاد  .53

وقال في .  من مغبة مهاجمة بالده"إسرائيل"حذر الرئيس اإليراني أحمدي نجاد  : ستار ناصر-طهران 
وني سيكون مدمراً وسيجعل اإلسرائيليين يعضون إن رد إيران علي أي اعتداء صهي: حديث تلفزيوني

ودعا نجاد، في وقت تستعد طهران إلقامة مسيرات القدس العالمي اليوم، الدول اإلسالمية .  الندمأصابع
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وقال إن أولويات بالده في السياسة الخارجية هي . إلى الوحدة والصداقة في مواجهة مخططات الغرب
" إسرائيل" عام استعمر البلدان الضعيفة وأوجد 300االستعمار وقبل وأشار إلى أن . الدفاع عن القدس

وقال إن إيران . للسيطرة على العالم اإلسالمي والعربي من خالل إثارة العداء بين الدول اإلسالمية
  .ترحب بإعالن دولة فلسطينية إذا كان طريقاً لتحرير كل فلسطين

  26/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"الثورات ستعجل بزوال : " الصهيوني-صراع اإلسالمي  المستقبل"ندوة  .54
 سيتحقق ال "إسرائيل" زوال أن " الصهيوني–مستقبل الصراع اإلسالمي " ندوة أكدت: كتب محمد نزال

 ال تنفعها "إسرائيل" وغربيين ترى أن هذه القوة التي تملكها إسرائيليينمستشهدة بأقوال مفكرين  محالة،
 الثورات التي تشهدها المنطقة أن إلىمشيرة   دخلت في قلب صراع ال أمل فيه،"سرائيلإ"طويال وأن 

  .العربية ستعجل بزوال الكيان الصهيوني
الندوة نظمتها جمعية الثقافة االجتماعية بمقرها مساء أمس األول، وحاضر فيها كل من الكاتب الصحافي 

  . رفعت أحمد.لدراسات بمصر داهللا الموسوي ورئيس مركز يافا لألبحاث وا سيد عبد
  26/8/2011الراي، الكويت، 

  
  سيكون في مصلحة حركة حماس  تصعيد المواجهة في غزة: كيريمحلل استخبارات أم .55

رأى محلل االستخبارات األميركي، جورج فريدمان، فـي دراسـته،          :  أ ف ب   - حازم بدر    ،نزار عبود 
 المواجهة في غزة، في ظل األوضاع التي تمـر           أن تصعيد  ،االستخباري» ستارتفور«التي نشرها موقع    

ورأى أن الهجوم اإلسرائيلي المرتقب، بعد      ،  بها المنطقة سيكون في مصلحة حركة حماس وقوة المقاومة        
اإلعالن المسبق عن التعبئة اإلسرائيلية العامة في أيلول المقبل، يأتي في زمـن فقـدت فيـه الـسياسة                   

  .تستجيب فقط إلمالءات الظروفاإلسرائيلية زمام المبادرة، وباتت 
، التي تنتمـي    »فتح« إلى أن الفلسطينيين منقسمون في العمق في هذه المرحلة بين حركة             وأشار فريدمان 

المنتمية إلى فكر إسـالمي     » حماس«إلى تيار علماني تقليدي عربي يدافع عن موقعه المتدهور، وحركة           
بير من خالل التغيير السياسي الذي حدث فـي         وتيار سياسي صاعد، وحظي بدعم معنوي واستراتيجي ك       

  .مصر
26/8/2011، ، بيروتاألخبار  

  
   في خطر"إسرائيل" التهدئة الجديدة في قطاع غزة وجنوب :روبرت سيري .56

 األوسـط  المتحدة لعملية السالم فـي الـشرق   لألمم العام األمينأعرب ممثل :  أحمد رمضان  - رام اهللا   
 في خطر فـي ضـوء       "إسرائيل"ئة الجديدة في قطاع غزة وجنوب        التهد أنروبرت سيري عن قلقه من      

  .التصعيد والحوادث الكثيرة أخيرا وفقدان حياة المدنيين
 وقف الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، وان يمارس الجـيش           أمسوطالب سيري في بيان صدر عنه       

ـ           أقصى اإلسرائيلي " سـيري "ودعـا   . دوء درجات ضبط النفس من اجل الحفاظ على حياة المدنيين واله
  . اتخاذ خطوات فورية وسريعة لمنع اي تصعيد جديدإلى كافة األطراف

26/8/2011، المستقبل، بيروت  
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  نتفهم نضال الشعب الفلسطيني: "إسرائيل"سفراء أفارقة في  .57

، التقاهم النواب العرب في الكنيست، اليوم الخمـيس، تفهمهـم           "إسرائيل" أكد سفراء أفارقة في      :تل أبيب 
إن االتحاد اإلفريقي قرر أن يوصـي       "وقال سفير جنوب أفريقيا، في مداخلته،        .نضال الشعب الفلسطيني  ل

أمام كافة الدول اإلفريقية بدعم الطلب الفلسطيني في أيلول، وأن بلده جنوب أفريقيا تجند الدعم حتى بين                 
 تم التفاهم عليه من قضايا      امدول آسيا، حيث اتفق الجميع على استمرار المشاورات واالتصاالت لمتابعة           

  ".هامة جدا
25/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  إلى جانب فلسطين في توجهها إلى األمم المتحدةها وقوفتؤكد الهند  .58

، وقوف بالده بقوة إلى جانب فلسطين في توجهها إلى          25/8/2011أكد وزير الخارجية الهندي، الخميس      
  .  كامل العضوية في المنظمة الدوليةوأنها ستعمل على قبولها عضواً, دةاألمم المتح

نبيل شعث،  .د" فتح"جاء ذلك خالل لقاء ممثل رئيس السلطة محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة              
مع كل من وزير الخارجية الهندي اس كريشنا، ووزير الدولة للشؤون الخارجيـة المخـتص بالـشرق                 

  .  في لقاءين منفصلين في العاصمة نيودلهياألوسط اي احمد،
25/8/2011، موقع فلسطين أون الين  

  
  السلفادور تعترف بفلسطين دولة مستقلة": رويترز" .59

اعترفت السلفادور يوم الخميس بفلسطين دولة مستقلة وذلك وسط مـساع مـن الجامعـة               : سان سلفادور 
  .لمتحدة ااألمم العضوية الكاملة في إلىالعربية لتصعيد وضعها 

هذا القرار اتخذ في سياق االحترام العميـق        "وقال موريسيو فونيس رئيس السلفادور في مؤتمر صحفي         
  ."الذي تكنه السلفادور للقرارات السيادية العضاء االمم المتحدة الذين اعترف أغلبهم بدولة فلسطين

ل واضاف انه يساند حق هـذه       وقال فونيس انه يأمل ان يساعد هذا القرار على تعزيز السالم في اسرائي            
  .الدولة في ان يكون لها حدود امنة

26/8/2011، وكالة رويترز لألنباء  
  

   متضامنا36ًمساعدات إفريقية إلى غزة بمرافقة  .60
. وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات طبية وإنسانية، أمس، عبر معبر رفح بين مصر والقطاع                 :رفح

.  متضامناً وصلوا إلى غزة    36، أن القافلة اإلفريقية يرافقها      "ليجالخ"ـوأفادت مصادر حدودية مصرية، ل    
نـساء ألجـل    “وأوضحت أن القافلة التي تسيرها هيئة اإلغاثة في جنوب إفريقيا، باالشتراك مع منظمة              

 3 سيارات إسعاف مجهزة، إضـافة إلـى         7، وصلت إلى غزة، مؤكدة أنها تتكون من         ”القدس السودانية 
 طناً من المساعدات الطبية واألدوية والمساعدات اإلنسانية ومواد اإلغاثة          40 بنحو   شاحنات كبيرة محملة  

  .واألدوات والكتب المدرسية
26/8/2011، الخليج، الشارقة  
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   مليون دوالر3.3مساعدات غذائية يابانية لقطاع غزة بقيمة  .61
اليوم الخميس، منحة يابانية    ) WFP(وقعت اليابان، وبرنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة         : رام اهللا 
  . مليون دوالر لصالح الطبقات األشد فقرا في قطاع غزة3.3بقيمة 

وأكد ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية نافومي هاشيموتو، مواصلة دعم اليابان لحق الشعب الفلـسطيني               
  .شد فقرافي بناء دولته المستقلة، وفي توفير المساعدات الالزمة للمناطق المهمشة واأل

25/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  لتجديد العالقات العسكرية" إسرائيل"رئيس األركان الصيني في  .62
في خطوة أخرى نحو إحياء العالقات الدفاعية بين الصين، والكيان الـصهيوني، قـام   : عمر عدس  إعداد

 بزيارة إلى الكيان، استمرت أربعة أيام، واختتمـت         رئيس أركان الجيش الصيني، الجنرال تشين بينغدي،      
  .8-17يوم 

، ”كندا فري بـرس   “فما آفاق تلك الزيارة؟ وما الذي يبغيه كل من الطرفين من من ورائها؟ في صحيفة                
 14فـي   : كتب يورام إفرون، المحاضر في قسم الدراسات اآلسيوية في جامعة حيفـا           ) 17-8-2011(

في زيارة  ” إسرائيل“تشين بينغدي رئيس هيئة األركان الصيني، إلى         وصل الجنرال    2011آب  /أغسطس
وعلى الرغم من أنه ال يتوقع أن تحدث تلك الزيارة تغييراً عميقـاً فـي العالقـات العـسكرية                  . رسمية  

فهي أوالً، تُصور على أنها جزء مـن عالقـة عـسكرية            . الثنائية، فإنها أثارت قدراً كبيراً من االهتمام        
ألول مرة، في   ” إسرائيل“وتأتي هذه المناسبة، التي يزور فيها رئيس أركان صيني          . ية بين البلدين    متنام

 قائد البحرية الصيني، بينما قام وزير الـدفاع         2011أيار  / في مايو ” إسرائيل“أعقاب زيارة قام بها إلى      
  .قد من الزمن هي األولى من نوعها خالل ع-في الشهر الالحق، بزيارة للصين” اإلسرائيلي“

 جعلت الجيش، المجال    2000الصينية في أوائل سنة     ” اإلسرائيلية“وثانياً، أن األزمة الشديدة في العالقات       
التي كانت حتى ذلك الوقـت، تـزود الـصين          ” إسرائيل“فقد أرغمت   . األشد حساسية في تلك العالقات      

 من جانب واحد اتفاقية لتزويد الـصين         ُأرغمت تحت ضغط أمريكي، على أن تلغي       -بالتقنيات العسكرية 
بنظام اإلنذار المبكر، فالكون، المحمول جواً؛ وبعد ذلك ببضع سنوات، ومـرة أخـرى تحـت ضـغط                  

، )هـاربي (أمريكي، اضطرت إلى رفض طلب الصين تزويدها بأعمال الصيانة للطائرة من دون طيار              
إلى تفاهم مع الواليات المتحـدة،      ” إسرائيل “وفي أعقاب ذلك، توصلت   . التي كانت قد زودتها بها سابقاً       

”  الـصينية -”اإلسـرائيلية “وقد أوصلت هذه الظروف العالقات . يمنع المزيد من الصادرات إلى الصين   
إلى الحضيض، وعلى الرغم من استعادة العالقات السياسية خالل ذلك الوقت، فإن القيود المفروضة على               

  .تي ما تزال قائمة، يحتمل أن تعسر تجديد العالقات العسكريةالصادرات األمنية إلى الصين، وال
وفي ظل هذه الظروف، تثير الزيارات المتبادلة تخمينات بشأن توثيق التعاون العـسكري بـين الـصين                 

  .وينبغي البحث عن التفسيرات المحتملة لذلك، في الجانب الصيني اوالً. ”إسرائيل”و
 من قطع العالقات العسكرية، وبسبب البون الشاسع بـين حجمـي            فأوالً، ألن الحزب سبق له أن تضرر      

وثانياً، ما دام لم يحدث تغييـر فـي     . البلدين، فإن تجديد العالقات يعتمد على رغبة الصين في فعل ذلك            
 فليس لـدى    - وليس ثمة ما يدل على مثل ذلك التغيير        -الخاصة بالصادرات العسكرية  ” إسرائيل“سياسة  

  .تعرضه على الصينجديد ” إسرائيل“
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فهي مـن   . ومع ذلك، يبدو أن تعزيز العالقات العسكرية قد يفيد الصين، حتى في ظل الظروف الحالية                
الناحية العسكرية، ليست معنية بالتقنيات المبتكرة فقط، بل بتوسيع معرفتها واطالعها كذلك، وهـي تعـد      

ومن الواضح أن الصين تعلم أن      .  هذا المجال    بخبرتها العملياتية الواسعة، مصدراً موثوقاً في     ” إسرائيل“
نقل المعرفة العسكرية سيكون محدوداً جداً على األرجح، ولكن مع أخذ نقص خبرتها العملية في الحسبان                

وبالنسبة إلـى   .  فإن أي معلومات تتلقاها قد تكون ذات قيمة          1979فهي لم تنفذ أي حملة عسكرية منذ        (
فترض الصين بخبرتها السياسية وصبرها، أن القيود الحالية على الصادرات          نقل التقنيات العسكرية، قد ت    

  .يمكن أن تُرفع ذات يوم، وقد تستمر عنذئذ في طرح القضية في مناسبات مختلفة
ويضيف الكاتب، أن تبادل المعلومات ذو صلة كبيرة باألمر، ليس في المجال العسكري وحسب، بل فـي              

فعلى مدى العقد الماضي، وفي نصفه الثاني بوجـه خـاص، تعمـق              . سياقات استراتيجية أوسع أيضاً   
وعلى الرغم من رغبة الصين في قـصر نـشاطاتها فـي            . انخراط الصين في شؤون الشرق األوسط       

المنطقة على المجال االقتصادي، فإن اعتمادها المتزايد على نفط الشرق األوسط، دفعهـا إلـى تعزيـز                 
  .ا في ذلك عالقات عسكرية إلى حد معينعالقات سياسية في المنطقة، بم

وقد عززت تلك العالقات بإقامة روابط دبلوماسية واسعة، وزيادة االستثمارات، وإبداء االهتمام بالعمليات             
  .السياسية في المنطقة، وبيع األسلحة، وزيادة الوجود العسكري باحتراس في اآلونة األخيرة

منطقة تعقيداً، ومع تنامي رغبتها في استمرار االستقرار، فإن         وفي وضع تزداد فيه مصالح الصين في ال       
وال يقتـصر األمـر علـى أن        . يعود عليها بمنافع واضحة، كما يقول الكاتـب         ” إسرائيل”ارتباطها ب 

تستطيع تزويدها برؤية آنية لما يجري في المنطقة، بل إن الحفاظ على قنـوات اسـتراتيجية                ” إسرائيل“
  .”إسرائيل“يمكن الصين من تجنب المفاجآت من جانب ” لإسرائي“للمعلومات مع 

وفي بعد  ” اإلسرائيلية“كما أن هذا النوع من العالقة، قد يزود الصين حتى بقدر من التأثير في التحركات                
جزءاً من السعي الصيني إلـى إقامـة وجـود    ” إسرائيل“أرحب، قد يكون تعزيز العالقات العسكرية مع    

الشرق األوسط، وهو الموضوع الذي تجري مناقشته في الـصين فـي اآلونـة              استراتيجي تدريجي في    
الحليف الواضح للواليات المتحدة يعزز ربحية الصين من مثل هذا التحرك،           ” إسرائيل“وكون  . األخيرة  

ألن تعزيز العالقات العسكرية مع حليف للواليات المتحدة، في ظل المنافـسة المتناميـة بـين الـصين                  
  .متحدة، يكسب الصين نقاطاً في تلك المنافسةوالواليات ال

فهي من جهة، ذات    . ، فإن الوضع الجديد، يضعها في مأزق، كما يقول الكاتب           ”إسرائيل“أما بالنسبة إلى    
                   مصلحة في تعزيز العالقات الثنائية مع الصين، في ظل تنامي المكانة الدولية لهـذا البلـد، خاصـة أن

  .لكون، إلى إصالح الضرر، وتعويض الفرص الضائعةتسعى منذ حكاية فا” إسرائيل“
فرصة إضافية لدعم حملتها ضد البرنامج النووي       ” إسرائيل”كما أن تعزيز الروابط مع الصين، قد يوفر ل        

الذي يتم فيما يبدو    (االيراني، ويحد من نقل األسلحة والذخائر الصينية إلى حركات المقاومة في المنطقة             
  ).ن دون قصدبصورة غير مباشرة وم

وإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء تعزيز الصين عالقاتها مع العالم العربي وايران، بسبب اعتمادها المتزايد               
على النفط المستورد، ثمة قلق حقيقي من أن تُبدي بكين دعماً متزايداً لهما علـى الـساحة الدبلوماسـية                   

. دستون مثال علـى هـذه الدبلوماسـية       وتصويت الصين في األمم المتحدة لمصلحة تقرير غول       . الدولية  
أن تجد مجاالت مشتركة من المصلحة، لموازنة هـذا االتجـاه، ولـو             ” إسرائيل“ولذلك، فإن من واجب     

  .جزئياً
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قد عانت في السابق بسبب عالقاتها العسكرية مع الصين، فإنهـا غيـر     ” إسرائيل“ومن جهة أخرى، ألن     
وهـذه القيـود    . ير بذلك شكوك الواليات المتحدة من جديـد         معنية بخلق انطباع بأن التعاون يزداد، فتث      

علـى  ” إسـرائيل “واضحة بالنسبة إلى الصين، فإذا كانت معنية بإخالص بتعزيز العالقات العسكرية مع             
 وهو خيـار  -على األرجح، على االختيار بينها وبين الواليات المتحدة   ” إسرائيل“المدى البعيد، فلن تجبر     
  . بل سوف تستفيد من أي قناة ممكنة لتعزيز التعاون-فنتيجته ليست محل خال

من جهتها، ستجد من الصعب عليها أن تتخلى عن فرصة تعزيز عالقاتهـا             ” إسرائيل“ويقول الكاتب، إن    
العسكرية مع الصين، ولكن، خالفاً لما حدث في الماضي، عندما تجاهلت التوتر بين الواليـات المتحـدة        

  .فين فقط، سوف تجد اآلن طريقة للمناورة بين الطرفينوالصين، واختارت أحد الطر
زيارة رئيس األركـان الـصيني للكيـان        “أن  ) 2011-8-10(الصينية،  ” تشاينا ديلي “وذكرت صحيفة   

صفقات أسـلحة   ” إسرائيل“الصهيوني، تشير إلى دفء العالقات الثنائية التي غامت ذات يوم بسبب إلغاء             
  .بالضرورة اختراقاً في مبيعات األسلحة، كما يقول الخبراءمع بكين، ولكن الزيارة ال تشكل 

أن دولة الكيان تعلق أهمية كبرى علـى الـصين، نظـراً            ” إسرائيلية“وتقول الصحيفة نقالً عن مصادر      
وتنقل الصحيفة عن الخبير في دراسات الشرق األوسط، في األكاديمية الصينية           . لدورها في مجلس األمن   

المتزايد على بكين، ذو عالقـة باسـتمرار        ” إسرائيل“قوله، إن تركيز    ” يو غووكينغ “للعلوم االجتماعية،   
حتى اآلن، ترقب الوضع، وهي في حاجـة إلـى   ” إسرائيل“فما تزال “االضطرابات في الشرق األوسط،    

  .”دعم خارجي جديد، وخاصة من الصين
لمساعد في كلية الخدمـة     كتب جوزيف أولمرت، األستاذ ا    ) 2011-8-15(وفي موقع هفنغتون بوست،     
ال يفترض بالزيارة الحالية أن تحقق صفقات مثيرة جديدة بـين البلـدين،             : الدولية في الجامعة األمريكية   

  .ولكن أهميتها تكمن في وجودها ذاته
في لحظة مناسبة، وبالتحديد بسبب عـدم       ” اإلسرائيليين“إن هذه الزيارة، تأتي بالنسبة إلى       : ويضيف قائالً 

ار في الشرق األوسط، وبسبب جلسة األمم المتحدة المنتظرة بشأن طلب الفلسطينيين االعتـراف              االستقر
هذه الزيـارة ليـدللوا     ” اإلسرائيليون“ومن المؤكد، كما يقول الكاتب، أن يستغل        . بدولة فلسطينية مستقلة    

  .على أنهم ليسوا معزولين على الساحة الدولية كما هو شائع
  26/8/2011، الخليج، الشارقة

  
   المتصاعدة"إسرائيل"عنصرية  .63

  أسعد عبد الرحمن. د
يزداد الصراع اليوم في إسرائيل حدة بين اليمين مع أقصى اليمين المهيمن، وبـين آخـرين يحـاولون                  

مجموعـة قـوانين   " الكنيـست "المحافظة على شكلية ديمقراطية، خاصة بعد أن أقر البرلمان اإلسرائيلي           
 أو ضد الليبراليين من اليهـود دعـاة         48نها أنها موجهة إما ضد فلسطينيي       عنصرية القاسم المشترك بي   

وفي هذا السياق، جاءت التجربة العنصرية في جنوب أفريقيا،         . التسوية السياسية واحترام حقوق اإلنسان    
وتشابهها أو اختالفها مع التجربة العنصرية اإلسرائيلية المستمرة في فلسطين، لتشكل موضوعاً للبحـث              

لتأويل بخصوص التشابهات والجوامع المشتركة، بل والمقوالت التبريرية المدعاة سواء كانت تاريخية            وا
ومع استمرار انسداد األفق لتسوية سياسية وإغـالق حكومـة اليمـين اإلسـرائيلي              . أو عرقية أو دينية   

حكومة، عملياً، لنظـام    بزعامة نتنياهو الطريق أمامها، وفي ظل ترسيخ هذه ال        " االستيطانية/ "االستعمارية
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عنصري يحرم الشعب الفلسطيني حقه في الحرية واالستقالل الوطني، وتعالي أصوات عالميـة             " آبرتايد"
أدركت أال مجال الستتباب األمن إال عبر إيجاد تسوية سياسية للقـضية الفلـسطينية، كـشفت صـحيفة                  

لى أراض في الضفة الغربية لتمزيقها ومنـع        النقاب عن الوثيقة اإلسرائيلية الهادفة لالستيالء ع      " هآرتس"
اإلسرائيلية قد أعدت وثيقة تنظم     " اإلدارة المدنية "التواصل الجغرافي لدولة فلسطينية مستقلة، حيث كانت        

، مثل غوش عتـصيون، وأريئيـل، ومعاليـه         "االستيطانية"ملكية االحتالل لألراضي المحاذية للتجمعات      
ومعروف أن هذه الممارسات، مع ضم      . ي األغوار وشمال البحر الميت    أدوميم، وفي مناطق استراتيجية ف    

منطقة األغوار وشمال البحر الميت، ستمنع التواصل الجغرافي ألي دولـة فلـسطينية، وسـتحول دون                
، 67 اقتراح أوباما بإقامة الدولة الفلسطينية في حدود         -عملياً-إمكانية لتبادل لألراضي، األمر الذي يفشل       

  .تبادل متفق عليه لألراضي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليطبعاً مع 
لقد باتت ممارسات الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة أمراً مألوفاً، وهـي مرشـحة ألن                

ليس كلمح  ": "يديعوت أحرونوت "في  " بوعز أوكون "ففي مقال كاشف يقول الكاتب      . تشهد نمواً وتصاعداً  
العادة السيئة تصبح   .  فوري، بل بانجراف متواصل، نحن نفقد حدود المسموح والممنوع         البصر وال بشكل  

طبيعة ثانية وحقوق اإلنسان تُداس بمعاذير فظة العتبارات األمن التي ليست سوى غطـاء العتبـارات                
ديموغرافية هدفها تشويش الحقيقة الفظيعة في أن سياسة من قبيل األبرتايد تحظـى منـذ اآلن بـشرعية            

ويبدو أن الجرثومـة    . فهو يبدأ صغيراً  . األبرتايد كالمرض : "ويختم". هكذا حصل اآلن في الخليل    . كاملة
تشريع ضد منظمات حقوق اإلنـسان، محاولـة        : هذا إضافة إلى المؤشرات األخرى    . باتت موجودة هنا  

ـ       على أن المرض   ، كلها تدل    »إما أنك معنا أو ضدنا    «إسكات خطوات احتجاج شرعية، واألجواء العامة ل
  ".يستشري

والمتابع للمزاعم اإلسرائيلية، وخاصة تلك المتعلقة بقوانين األرض والسكان، يدرك الرغبة اإلسـرائيلية             
ومن أبرز أدواتها جدار الفصل العنصري الـذي يتكـون مـن            . خطة التفرقة العنصرية  / في إنجاح حل  

). 1967-48حدود خـط الهدنـة بـين        " (الخط األخضر "سلسلة من الحواجز تمتد على طول ما يسمى         
والجدار هو جدران إسمنتية ارتفاعها ما بين مترين وثمانية أمتار، وأسالك شـائكة، وسـياج مكهـرب،                

الخـط  "ونقاط مراقبة إلكترونية مزودة بأجهزة إنذار مبكر، باإلضافة إلى منطقة عازلـة علـى طـول                 
 كيلومتراً، ويبلغ طول    20 المواضع إلى     كيلومترات، وتصل في بعض    10 إلى   2بعمق ما بين    " األخضر

وبذلك، يصبح الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد، بعد انتهـاء سياسـة            !  كيلومتراً 648الجدار بأكمله   
العزل العنصري في جنوب أفريقيا، الذي يعيش في معازل أقرب إلى السجون ومحروم من التنقل داخل                

آلـون  "فمثلًـا، يـضع     . ، نجد ما هو أخطر من هذا كله       "الخطر الديموغرافي الفلسطيني  "وبسبب  . أرضه
:  يراه قابلًـا للتطبيـق فيقـول   -1948يستعيره من تهجير الصهيونيين للفلسطينيين في       -سيناريو  " مروم

ال حاجـة إلـى     : سنقلب ونقلب المـسألة   . الخياران هما نظام األبرتايد العنصري، أو الكوكتيل اللبناني       "
ببـساطة مـا    . كل شيء جاهز في أرشيف الجيش اإلسرائيلي      . ل للترحيل إضاعة الوقت في تخطيط أصي    

بداية نطرد القـرى حـول      ): 1948المطبقة في   (لقوات الهغناة   » د«علينا غير نفض الغبار عن الخطة       
ومن ! محاور السير الرئيسة في المناطق، بدعوى أن من شأنها أن تساعد الجيوش العربية التي قد تغزو               

في هذه األثناء تقـام وحـدات شـبه         . لى مناطق الحدود في ظل استخدام ذات الحجة       المحاور، نواصل إ  
وقدامى التنظيمات السرية اليهودية وترسل إلـى مهمـات ردع فـي            » فتيان التالل «عسكرية من أفضل    

الفزع الـذي   . وإذا ما ذبحوا قليلًا، ال بأس، فإن أيدي الجيش اإلسرائيلي لن تسفك الدماء            . القرى المتبقية 
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سيعربد في أوساط باقي الفلسطينيين سنغذي ناره، سنبعث بمبعوث لكل مختار يهمـس فـي أذنـه بـأن         
وعندما يهرب السكان، مرة أخرى لن تكون أيدينا ملوثـة          . وحدات المتطرفين اليمينيين تشق طريقها إليه     

  "!بهذه الفعلة
من جنـوب   " بنغاني نجيليزا "ل من   ما العمل؟ ربما نختار نهجاً اختاره ك      : إزاء هذه المخاطر، يبرز سؤال    

على مـدى   : "من هولندا، اللذان استخلصا من دراستهما عن جنوب أفريقيا أنه         " أدري نيوهوف "أفريقيا، و 
تجربة كفاحية متواصلة وشـاقة مـن أجـل         » المؤتمر الوطني األفريقي  «أكثر من ثمانية عقود، خاض      

 الكفاحية الغنية، التي تتوجت في النهاية باالنتصار        وهذه التجربة . الحرية والديمقراطية في جنوب أفريقيا    
، تحتوي على الكثير من الدروس المهمـة والملهمـة، خاصـة            »األبارتايد«على نظام الفصل العنصري     

 العنـصري فـي فلـسطين       - االسـتيطاني  -بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني ضد النظام االسـتعماري       
أن تقدمه هذه الدروس للكفـاح الفلـسطيني يكمـن فـي إلهـام              وأهم ما يمكن    ). األبارتايد اإلسرائيلي (

ولعل إحداها تتمثل في التفكيـر بـضرورة        . الفلسطينيين الستكشاف وبلورة استراتيجيات جديدة للنضال     
إعادة النظر في كيفية إعادة بناء منظمة التحرير وهيئاتها الوطنية وبرنامجها الوطني؛ كحركـة سياسـية    

في جميع أماكن تواجده، وتعيد تنظيم الكفاح الفلسطيني والسير به قدماً لتحقيـق             تمثل الشعب الفلسطيني    
أو ربما نختار نهجاً آخر، نابعاً من وحي االنتفاضات السلمية العربية وغير العربية التي تنـادي                ". أهدافه

شـعبية  أي انتفاضة   " دموع"وليس بانتفاضة   " شموع" بانتفاضة   -العتبارات عسكرية ال تخفى على أحد     -
فلـسطينيين  - ال يمكن وال يجوز لنا       -أمام هذين النهجين  -غير أن األمر الواضح هو أنه       . سلمية شاملة 

المتفرج على ما تقترفه إسرائيل ضد الفلسطينيين وعمـوم         / المنقسم/  أن نبقى في موقف المتفرق     -وعرباً
  !العرب

  26/8/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  في لبنان لتنمية في المخيماتخطة فلسطينية لتحديد أولويات ا .64
  صقر ابو فخر

تسعى مبادرة فلسطينية جديدة، بدعم من االتحاد األوروبي، إلى تحسين نوعية حيـاة سـكان المخيمـات         
فمن المعروف أن جزءاً من األموال التي صرفت في المخيمات الفلسطينية في لبنان             . الفلسطينية في لبنان  

فالمشكالت كانت تتفـاقم،    .  لم تظهر آثارها التراكمية بشكل واضح      على مدى السنوات العشرين األخيرة    
ولعل جانباً من األسباب يعود إلى أن       . والحاجات اإلنسانية تزداد، بينما لم تتحسن األمور بالمقدار الكافي        

كثيراً من األموال تدفقت من الجهات المانحة إلى المخيمات الفلسطينية، بصورة اإلحسان أو الدعم، ولـم                
صب إيجابياً في مشروعات حيوية متكاملة يقررها الفلسطينيون بإرادتهم الحـرة والواعيـة وبحـسب               ت

  .أولوياتهم
وعالوة على ذلك، يالحظ المعنيون بالشأن الفلسطيني في لبنان أن هنـاك أمـواالً تُنفـق فـي الوسـط                    

ارهـا فـي المجتمـع      الفلسطيني على أمور مهمة ربما، لكنها ليست من أولويات الناس، وال تُلمـس آث             
فهذه األمور تندرج في مجرى تعميم مفاهيم تكاد تتنافر، ولو جزئياً، مـع             . الفلسطيني في معظم الحاالت   

بنـاء  «مـثالً أو    » حل النزاعـات  «المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني مثل تمويل ورش عمل لدراسة          
مع الفلسطيني في لبنـان لديـه أسـئلة         لكن المجت . الخ... »ثقافة التسامح «، أو   »تصورات لعملية التسوية  
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ومـن هـذه    . كثيرة ولجوجة، ومع ان اإلجابات كثيرة، إال أن الخطوات العملية نحو حلها محدودة جـداً              
  :األسئلة

ـ ما هي المشاريع التي تحتاج إليها المخيمات الفلسطينية؟ وكيف يمكن ترتيب هذه المـشاريع بحـسب                 
  األولويات؟

  اجه تنفيذ المشاريع الخدماتية؟ـ ما هي المشكالت التي تو
  ـ كيف يمكن تحسين عمل اللجان الشعبية كي تتمكن من القيام بوظائفها اإلدارية؟

  ـ هل ثمة إمكانية لربط المخيمات حضرياً مع الجوار الجغرافي اللبناني؟
ـ كيف يمكن تحسين اإلدارة في المخيمات ومشروعيتها لتقديم خدمات أفـضل تلبـي حاجـات سـكان                

  خيمات؟الم
  اللجنة الفلسطينية للدعم التقني

إن هذه األسئلة، وأخرى كثيرة غيرها، حفزت فكرة تأسيس لجنة فلسطينية تقنية من شأنها السعي والبحث                
ثم العمل في سبيل إيجاد نقطة ارتكاز جديدة يمكن االنطالق منها لمعالجة بعض المشكالت المتفاقمة فـي                

رات مطولة، أمكن الحصول على اعتراف من الرئيس األسبق للجنـة           ونتيجة حوا . المخيمات الفلسطينية 
الحوار السفير خليل مكاوي بأن اللجان الشعبية الفلسطينية هي فـي منزلـة اإلدارة المحليـة الـشرعية                  

ما يعني، بديهياً، أن هذه اللجان صار في إمكانها ممارسة جوانب من عملها بالتنـسيق مـع                 . للمخيمات
ة المجاورة ومع المؤسسات الرسمية اللبنانية بصورة شـرعية، وبحـسب مـا تقتـضيه               البلديات اللبناني 

  .األحوال
لذلك، راحت فكرة تأسيس لجنة دعم تقنية تتبلور أكثر فأكثر          . لكن األمور لم تجرِ على هذا المنوال تماماً       

حظـى بالـشرعية    وفي خضم هذا الجدل، تألفت لجنة فلسطينية ت       . في أثناء إعادة إعمار مخيم نهر البارد      
 Palestinian» «اللجنـة الفلـسطينية للـدعم التقنـي    «الرسمية من منظمة التحرير الفلسطينية هـي  

Technical Support committee «    غايتها السعي لصوغ هذه المـشروعات وال سـيما الـضرورية
د فهـو تحويـل     أما الهدف األبع  . منها، وتمكين اللجان الشعبية من اإلشراف على تنفيذ هذه المشروعات         

المجتمع الفلسطيني، بقدر اإلمكان، من مجتمع يتلقى المساعدات الدولية بصورة إتكالية إلى مجتمع يبادر              
بمعنى آخر، ان يتم تحفيز فكرة المجتمـع المنـتج          . أفراده إلى دراسة مشكالتهم والتفتيش عن حلول لها       

  .والمتحرك، وعدم قبول صورة المجتمع الراكد والمتلقي
 الخطة المنشودة تعني، في بعض وجوهها، أن الفلسطينيين في لبنان يتجهون، ألول مـرة، إلـى                 إن هذه 

تقرير حاجاتهم الحيوية بأنفسهم، وما عادوا ينتظرون الجهات المانحة لتقرر عنهم ما هـي المـشروعات          
 تكون اللجنة   فاللجنة تصر على أن   . الضرورية لهم، وكيفية التنفيذ، ومن هم الذين سيشرفون على التنفيذ         

وال ريب في أن تحسين اإلدارة في داخل أي         . الشعبية في كل مخيم هي المشرفة على إدارة أي مشروع         
مخيم يشكل المقدمة التي ال بد من إتمامها قبل تنفيذ المشاريع، فضالً عن ان تحسين العالقة بين اللجـان                   

مشروعية اللجان الشعبية، وهو األمر الذي  الشعبية والسكان وتوطيد الثقة بين الجهتين من شأنهما تكريس          
سيؤدي تلقائياً إلى إرساء التشاركية التفاعلية بين اللجان الشعبية والسكان، وإلى تحسين التواصـل مـع                

وفي أي حال، فإن الغاية الجوهرية لهذه الخطة هي تحسين األوضـاع            . الجهات المعنية الرسمية اللبنانية   
، ودعم اللجان الشعبية كي تتمكن من القيام بأعبـاء اإلدارة الرشـيدة،             في المخيمات، وتقليص المشكالت   

وتنمية قدرات هذه اللجان في المجاالت المختلفة اإلدارية والتقنية والمعرفية، باإلضافة إلى تحديث آليات              
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إلدارة المخيم من خالل منهج تشاركي مع األطراف المعنية مـن جهـات مانحـة وفـصائل ولجـان                   
  .لخإ... ومؤسسات

  الخطة
تبدأ الخطة ببرنامج مدته ثالثة أشهر ينتهي بإعداد تقرير شامل يتضمن الحاجات الحيويـة للفلـسطينيين                

وهذا التقرير عبارة عن مخطط توجيهي يتضمن وصفاً عملياً لبعض المشروعات الضرورية             . بالتفصيل
ولهذه . الخ... ، والتعليم والتدريب  في الميادين المختلفة مثل البيئة، والصحة، والخدمات كالكهرباء والماء        

الغاية جرى تشكيل فرق محلية في المخيمات مهمتها إجراء سلسلة من االستـشارات لتحديـد الحاجـات          
الملحة للسكان، عالوة على التعرف إلى الناشطين في المخيمات كي يتسنى الحقاً اختيار األفضل من بين                

لجنة األساسية حوارات متعددة، وستعقد ورش عمل في كافـة       وستدير ال . هؤالء لتنفيذ المشاريع المقترحة   
بمشاركة االتحادات والروابط األهلية والنوادي الثقافية والرياضـية والجمعيـات          )  ورشة 12(المخيمات  

األهلية واألونروا وجمعيات حقوق اإلنسان والمنظمات السياسية والوجهاء وغيرهم من الفعاليـات، كـي            
 الحاجات الحيوية للمخيمات والطريقة الفضلى لتلبيتها كمجتمع، وتحديد الشركاء          يتمكن الجميع من تحديد   

. وستتسع دائرة الحوارات لتشمل البلديات اللبنانية المجاورة حيثما تقتضي ضـرورة العمـل            . المحتملين
وسيصدر عن اللجنة مقترحات للدعم التقني للجان الشعبية ومقترحات لبناء خطة طويلـة األجـل لـدعم            

مخيمات في لبنان، األمر الذي سيضع بين أيدي المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية، فضالً عـن                ال
ومن شأن . األونروا ولجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني وبقية المعنيين، أداة تفصيلية لحاجات المخيمات 

. ة من المجتمع الدولي   ذلك ان يزيد فرص وإمكانيات الحصول على التمويل الالزم للمشروعات المقترح          
ومـــهما يكن األمر، فهذا الجهـــد ربما يبني جسراً للشراكة الفاعلة بين جميع المعنيين بـأحوال               

  .المجتمع الفلسطيني
***  

لقد انطلقت أعمال اللجنة الفلسطينية للدعم التقني بحيوية وجرى تأليف الفرق المسحية، وبدأت حواراتهـا               
  .نية، وهي في طريقها إلنجاز جدول أعمالها تباعاًمع اللجان الشعبية الفلسطي

  26/8/2011، السفير، بيروت
  

  والى أين؟... دمشق وطهران" حماس"هل تُغاِدر  .65
  سركيس نعوم

تزامنت الزيارة التي قام بها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس للبنان قبل عشرة ايـام مـع                 
وتؤكد ان امينهـا    . فكر في نقل مقر قيادتها من سوريا الى مصر        ت" حركة حماس "أخبار إعالمية تفيد ان     

طبعـاً حـاول    . العام خالد مشعل، الذي كان في حينه يزور القاهرة، فاتح المسؤولين فيها بهـذا األمـر               
االعالميون االفادة من وجود عباس في بيروت لالستفهام عن هذا الموضوع، ولالطالع منه على خلفياته               

لك على آثاره على السلطة وعلى االنقسام الحاد داخل الصف الفلسطيني، بل علـى              في حال صحته، وكذ   
لكنه لم يتجاوب مع محاولتهم، وناب عنه في ذلك عضو الوفد المرافـق لـه عـزام                 . عملية السالم كلها  

 ".ما فيش منّو  "هذا الجواب كان    . االحمد الذي اكتفى بجواب مقتضب نفى فيه االخبار المشار اليها اعاله          
هل كان جواب عزام االحمد تهرباً ديبلوماسياً من الخوض في موضوع حساس ودقيـق ام مـن ذكـر                   

اليوم الخوض في ما قاله، بل موضوعه معرفة حقيقـة موقـف            " الموقف"الحقيقة؟ الحقيقة ليس موضوع     
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جهـات  والمعلومات المتـوافرة عنـد      . من انتقال قيادتها الى مصر الذي تناولته وسائل االعالم        " حماس"
عربية سياسية وأخرى ديبلوماسية ال تنفي االنتقال المذكور اعاله وال تؤكده، لكنها تشير الـى ان بحثـاً                  

واحدة لها ثقل سياسي كبير عربياً واقليمياً ودوليـاً وحتـى           . معمقاً فيه جرى مرتين مع دولتين عربيتين      
اومة االحتالل االسرائيلي، أو لتمكينهم     اسرائيلياً، ولها تاريخ في مساعدة شعب فلسطين وفصائله سواء لمق         

من التوصل مع اسرائيل لتسوية سلمية عادلة وشاملة في الحد االدنى تؤمن للفلسطينيين دولـة مـستقلة                 
اما الدولة العربية الثانية فلها ثقل مادي جراء ثروتها الهائلة، فـضالً عـن انهـا                . وهوية وطنية رسمية  

سياسي من خالل قيامها بأدوار سياسية عربية واقليمية أكبر مـن        نجحت، وخالل سنوات، في تكوين ثقل       
وهي لم تكن لتنجح في ذلك لوال انفتاح الحكم القائم فيها، ونجاحه في نسج عالقات مـع القـوى                   . حجمها

االقليمية الكبرى في المنطقة ومنها اسرائيل وايران، والقوى العظمى والكبرى في العالم، وكانت نقطـة               
نبدأ مع الدولة الثانية، وهي قطر، ألن البحث في         .  ولى، وإن غير الوحيدة، المصالح الوطنية     انطالقها اال 

الى اراضيها تم قبل إثارته  مع الدولة االولى، والذي قام بالبحث كـان األمـين                " حماس"موضوع انتقال   
  .العام خالد مشعل

، ألن االولى ابـدت     "حماس" بين قطر و   طبعاً لم تنجح المحادثات في النهاية رغم استمرار العالقات جيدة         
، ولم تبد موافقة او حتـى حماسـة السـتقبال القيـادات         "لحماس"استعدادها الستضافة القيادات السياسية     

وقد بينت طبعاً اسبابها لذلك ولقيـت تفهمـاً مـن           . العسكرية على تنوع مستوياتها، كما الكوادر األمنية      
معها محادثات حول الموضوع نفسه اكثر من       " حماس"وقد اجرت   . اما الدولة األولى فهي مصر    . مشعل

. لكن الفريقين لم يتوصال الـى نتـائج حاسـمة         . مرة قد تكون آخرها اثناء زيارة مشعل االخيرة للقاهرة        
ويعني ذلك عدم القبول، ويعني في الوقت نفسه عدم الرفض، او باألحرى ترك االبواب مفتوحة لمعاودة                

او قيادتها مـن دمـشق الـى        " حماس"ما هي اسباب عدم بت مصر نقل        . تقبالًالبحث في الموضوع مس   
القاهرة؟ األسباب متنوعة منها اصرار مصر على اتمام المصالحة بين الـسلطة الفلـسطينية وعمودهـا                

" ورقـة " يناير فيها، في اقناع االخيـرة بتوقيـع          25بعد نجاحها، وإن بعد ثورة      " حماس"و" فتح"الفقري  
ومنها ايضاً اصرار مصر على سير      . ينبع ذلك من معرفتها بهوية من يعطل االتفاق وتنفيذه        و. المصالحة
من جهة ثانية معاً في عملية السالم بكل مندرجاتها، وعلـى مواجهـة             " حماس"من جهة و  " فتح"السلطة و 

لتزام بذلك  وطبعاً لم يكن في وسع مشعل اال      . صعوباتها معاً تالفياً النفراطها الذي يصيب الجميع بالضرر       
لكن ما ال بد من االشارة اليه هو انه ربما يعتقـد ان             . هل يلتزم مستقبالً؟ ال احد يعرف     . على االقل اآلن  

على حركته مغادرة سوريا اوالً، ألنها عاجزة عن القيام بما يطلبه نظامها منها من مشاركة في مواجهـة             
وثانياً، ألن مصر الجديدة، اي     ". اخوانية"سالمية و ا" حركته"االنتفاضة، ربما ألن غالبيتها اسالمية، وألن       

وإن تحـت عبـاءة     " االخـواني "مصر الثورة، قد تكون، ورغم كل شيء، مصر االسالمية ذات التمثيل            
هل يستطيع اتخاذ قرار كهذا، مما يعني التخلي عن حليفين          : ولذلك فان االسئلة التي تُطرح هي     . العسكر

ا سوريا وايران؟ وهل تقبل حركته او أجزاء منها االنتقـال مـع كـل               ساعدا حركته كثيراً ودعماها هم    
  مترتباته؟

  26/8/2011، النهار، بيروت
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  سقطت إسراطين وعاشت فلسطين .66
  مصطفى يوسف اللداوي. د

ال شك أن القضية الفلسطينية ستكون بخيرٍ في غياب القذافي، وأنها ستتعافى من كثيـرٍ مـن أمراضـها                   
لص من مراكز قوى كثيرة استطاعت أن تستأثر بالقوة من خالل الـدعم المـالي               ومشاكلها، وأنها ستتخ  

الكبير الذي وفرها لها نظام القذافي، وألبها على بعضها البعض، واستخدمها ورقةً في يديه، تخدم أهدافه                
وإن تعارضت مع المصالح الوطنية الفلسطينية، فقد ساهم القذافي كثيراً فـي إفـساد الحيـاة الـسياسية                  
الفلسطينية، وتعكير أجواء العالقات الداخلية، وكان له دور كبير وضاغط في إكراه الفلـسطينيين علـى                
تبني مواقف عجيبة وغريبة، وإال فإن الحرمان مصيرهم، والطرد مآلهم، والجـوع سيعـضهم بنابـه،                

  . ويجبرهم على الركوع على أبوابه
الفلسطينية، ومحاوالته صبغ سياسات بعض قادتهـا       من الصعب أن ننكر تأثير نظام القذافي على القضية          

بأفكاره ورؤاه وتطلعاته وتنبؤاته، فهو لم يكن يرى في نفسه نبياً لليبيين، بل كان يرى فـي نفـسه نبيـاً                     
عربياً أفريقياً أممياً، وعلى العالم أن يتبع أفكاره، ويقتفي آثاره، وينفذ تعليماته، ويؤمن بها أنها األفـضل                 

 المرحلة وكل مرحلة، والفلسطينيون بسطاء ضعافٌ طيبون، مشردون تـائهون حـائرون             واألنسب لهذه 
يبحثون عن مأوى ومكانٍ، إذ ال يستطيعون العودة إلى بالدهم، وال يجدون مـن يرحـب بهـم، ويقبـل                    

قد بـه   باستضافتهم، لذا فإن عليهم أن يؤمنوا بأفكاره ليبقوا ، وأن يقدموا حياتهم ومستقبلهم قرباناً لما يعت               
  . حالً تاريخياً للقضية الفلسطينية

، التي لـم    "إسراطين"جاهداً حاول العقيد القذافي إقناع النخب الفلسطينية السياسية والثقافية بفكرته الغريبة            
يجد لها مؤيداً إسرائيلياً واحداً يؤمن بها، ويعتقد بجدواها، ويسعى للتبشير بها، ولكنه استطاع أن يجد لها                 

ين بها من الفلسطينيين والعرب، الذين سخروا أقالمهم للترويج لها، والعمل علـى نـشرها               مئات المؤمن 
وتزيينها، وقد أنفق القذافي في سبيل هذه الفكرة مئات الماليين من الدوالرات، وأنشأ العديد من مراكـز                 

مرات فـي   الدراسات التي تبشر بها، وتعمل على نشر أفكارها ومفاهيمها، وعقد ألجلها عشرات المـؤت             
طرابلس وعواصم عربية ودولية كثيرة، وسخر لها المئات من أساتذة الجامعات والباحثين والدارسـين،              
الذين أنشؤوا للفكرة مواقع على اإلنترنت، وعمدوا إلى إصدار ونشر عشرات الكتب التي تتحـدث عـن                 

ين إلـى بيـوتهم ودورهـم       الحل السحري لألزمة الفلسطينية، التي ستتمكن من إعادة الالجئين الفلسطيني         
  . وديارهم

بسقوط القذافي تسقط إسراطين، وتموت الفكرة التي دعا إليها، وأجبر الكثير على اإليمان بها، وهو الذي                
هيأ لفكرته بطرد عشرات آالف الفلسطينيين من األراضي الليبية، فجـأةً ودون سـابق إنـذار، دون أن                  

تهم ليبيا، والبحث عن مكانٍ يقبل بهم، ويؤويهم فيه في لجوء      يمهلهم فرصةً من الوقت ليرتبوا أمور مغادر      
 الليبية بعشرات آالف الفلـسطينيين التـائهين الحـائرين الـضائعين،            –جديد، فغصت الحدود المصرية     

المجبرين على تطبيق نظريات القذافي، الذي رأى أنه يستطيع أن يغـرق اإلسـرائيليين بطوفـانٍ مـن                  
 الالجئين الفلسطينيين من أرضه فإنه سيجبر الحكومة اإلسرائيلية على القبـول            الفلسطينيين، وأنه بطرده  

بهم، والبحث عن حٍل لهم، لكن القذافي زاد في الجرح الفلسطيني، وعمق في أزمته، وشتت الشتات مـن                  
جديد، إذ لم يجد فلسطينيو ليبيا وخاصة فلسطينيي قطاع غزة حكومات عربية تقبل بهم، فـضاعت بهـم                  

، وتشتتوا من جديد في بالد غربية بعيدة، كثيرةٌ هي البيوت الفلسطينية التي اكتـوت بنـار أفكـار            السبل
  . القذافي، ودفعت حياتها واستقرار أبنائها من أجل إثبات صحة وحكمة أفكاره وصوابية قراراته
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م وآوتهم، وعاشوا   بذهاب القذافي وزوال نظامه نأمل أن يجد الفلسطينيون راحتهم في ليبيا التي استضافته            
فيها ردحاً طويالً من الزمن، في انتظار يوم عودتهم إلى بيوتهم وديارهم، فلعلهم في ظل غياب القذافي ال             
يجدون أنفسهم مضطرين أن يحملوا عصا الترحال من جديد، ويتركوا خلفهم بيوتهم وأثاثهم وسـياراتهم،               

أن يعودوا إليها، لئال يتركوها نهباً لإلسرائيليين،       ألن القائد رأى أن بالدهم قد تحررت، وأنه يجب عليهم           
كي ال يتفردوا بالعيش فيها وحدهم، وسيكون الفلسطينيون بعده فـي مـأمنٍ مـن الطفـرات الفكريـة،                   
واالنقالبات النفسية، والتنبؤات المستقبلية، وأضغاث األحالم والرؤى الليلية، ولن يجدوا أنفسهم مضطرين            

ك، خوفاً من قرارٍ متعسف بالطرد والترحيل، فالفلسطينيون أشد تحرقاً من القـذافي             للمراءة والنفاق والتمل  
للعودة إلى ديارهم ووطنهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي تكون فيه فلسطين حرةً أبية، ترفرف في سـمائها                 
أعالم فلسطين، وتستضيف على أرضها آالف العرب، يغدون ويروحون إلى األرض المقدسـة، ويـؤم               

  . ها األقصى مسلمون من كل مكان، ولكن التحرير تلزمه العدة، والعودة تلزمها القوةمسجد
لن نسمع بعد اليوم عن إسراطين من جديد، فقد ماتت الفكرة، وذهب المؤيدون لهـا، والمؤمنـون بهـا،                   
ـ              ا وكسر المروجون لها والداعون لتطبيقها أقالمهم، ومزقوا صحائفهم، وبقيت فلسطين واحدة موحدة، لن

نحن العرب والفلسطينيين، وهي التي ستبقى وأي أفكارٍ غيرها ستموت، وسيذهب أصحابها وقد يموتون،              
ولكن فلسطين ستبقى هي اإلطار الجامع الواحد الموحد لألمة العربية واإلسالمية، وسيكون مصير كـل               

ماً، الـسقوط والـضياع،     من تخلى عنها، وحاول المساس بها وإيذاءها، تشويهاً أو حرفاً أو تفريطاً وتسلي            
ففلسطين هي طود النجاة، وعنوان الفوز، وشاطئ األمان، وبوصلة طريق البقاء والعزة والكرامة، فمـن               
تاهت به الطرق فليعد إلى فلسطين، ومن تشتت به السبل فعليه أن يتوجه نحو فلـسطين، فـسيجد فيهـا                    

كت به األمة، ومن فـرط فـي فلـسطين          األمان وسبيل الرشاد، وأسباب البقاء، فمن تمسك بفلسطين تمس        
  .انفضت عنه األمة

  25/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   العربى–عنصر الردع لم يعد ذا جدوى فى سياق الصراع اإلسرائيلى  .67
  عوفر شيلح

وفى واقـع   .  يمكن القول إن عنصر الردع لم يعد ذا جدوى فى سياق الصراع اإلسرائيلى ــ العربى              
مثال، والتى كان  ) 1967يونيو  ( ذا جدوى فى السابق أيضا، ذلك بأن حرب األيام الستة            األمر فإنه لم يكن   

من المفترض أن تردع العرب أعواما طويلة، لم تمنع نظام عبدالناصر من شن حرب االسـتنزاف بعـد                  
  . أعوام6بعد ) 1973أكتوبر (أكثر من عام، كما أنها لم تمنع من اندالع حرب يوم الغفران 

أن نالحظه هو أن حرب يوم الغفران، التى رأى العرب أنهم حققوا انتصارا فيهـا، أدت فـى                  وما يجب   
، وتسببت بهدوء جبهـة أخـرى       )مصر(وقت الحق إلى التوصل إلى تسوية سياسية فى إحدى الجبهات           

  ).سورية(عقودا طويلة 
ة، فإن عنصر الـردع     أما بالنسبة إلى المنظمات المسلحة، مثل حزب اهللا فى لبنان وحماس فى قطاع غز             

  .يعتبر غير مجد أكثر فأكثر
بناء على ذلك، فإن عنصر الردع بات موجودا فقط فى رءوسنا وتفكيرنا، وال عالقة له مطلقـا بلجـوء                   

ويبدو أن اللجوء إلى استعمال القوة ناجم أساسا عن الخشية مـن أن ينـسى               . إسرائيل إلى استعمال القوة   
  . استعمالنا القوة مرة كل عدة أعوامأعداؤنا أننا أقوياء فى حال عدم
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وهذا الكالم ال يعنى أننى ال أؤيد اللجوء إلى استعمال القوة فى حاالت معينة، وإنما يعنـى أن علينـا أن                     
نفرق بين العقاب وبين الردع، ذلك بأن العقاب البد من أن يكون مقرونا بأهداف واضحة يمكن تحقيقهـا                  

 بنا، فى حين أن اللهاث وراء الردع يؤدى إلى عرض عضالت ال             دون أن يتسبب بإلحاق أضرار دولية     
  .طائل فيه

  26/8/2011، الشروق، مصر
  

  ؟"إسرائيل"ـ متى تعتذر مصر ل .68
  أحمد يوسف أحمد

 أقدمت إسرائيل يوم الخميس الماضى على المزيد من جرائمها بحق الشعب المصرى، فقتلت خمسة من               
 على الحدود بدم بارد بعد توغل برى وجوى فى المنطقة الحدودية            أفراد القوة األمنية المصرية الموجودة    

كان من الطبيعى أن يجىء رد الفعل الشعبى على النحو الذى شاهدناه جميعا، خاصة وقد كان                . المصرية
النظام السابق يحاول قدر الطاقة كبت المشاعر الوطنية المعادية إلسرائيل وسياسـاتها، لكـن رد الفعـل         

االحتجاج وطلب التحقيق والتوضيح    : لف نوعيا عن ردود األفعال المماثلة فى ظل مبارك        الرسمى لم يخت  
وقبول األسف أو االعتذار، وعندما بدا لوهلة أن رد الفعل هذا يمكن أن يصعد قليال إلى مستوى سـحب                   
السفير المصرى فى إسرائيل تم التراجع بعد سويعات عن هذا الموقف فى واقعـة ال أريـد فـى هـذه                     

ظروف أن أصفها بما تستحق، أو أتوقف عند تفسيرها المقلق، مع أن خطوة سحب السفير ليست أمـرا                  ال
 والعنـف   1982إدا، فقد سبق لنظام مبارك أن أقدم عليها مرتين فى واقعتى الغزو اإلسـرائيلى للبنـان                 

ه الخطوة، خاصة   ، وما كان أجدرنا بهذ    2000اإلسرائيلى المفرط تجاه الفلسطينيين إبان انتفاضة األقصى        
أن االستخفاف اإلسرائيلى بأرواح المصريين أدى إلى أكبر عدد من الشهداء فى الحوادث المماثلة، فقـد                

  .2004كان الرقم القياسى ثالثة شهداء فى 
لم تر القوى الشعبية بحق أن ردود الفعل الرسمية كافية، ولذلك امتألت صـفحات الـصحف وبـرامج                  

ات لخطوات إضافية منها على سبيل المثال إلغاء اتفاقيـات تـصدير الغـاز          الفضائيات المصرية بمقترح  
إلسرائيل، وهى بالمناسبة ال تعد مخالفة لمعاهدة السالم كما يعتقد البعض، فكل ما هو مذكور فـى هـذا                   

 والملحقين األول والثالث لمعاهدة الـسالم هـو أن          6،  5،  4،  1الصدد فى المحضر المتفق عليه للمواد       
ت االقتصادية بين األطراف سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البتـرول مـن مـصر إلـى                  العالقا

إسرائيل، وأن يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى األصل والـذى ال                
تحتاجه مصر الستهالكها المحلى، أى أن تصدير الغاز إلسرائيل فى ظل احتياج مصر إليه مخالف حتى                

  .معاهدة السالم نفسهال
لكن الالفت أنه على الرغم من تشديد ردود الفعل الشعبية على تعديل المعاهدة وإلغائها فـإن أحـدا لـم                    
يتوقف عند الدالالت القانونية للجريمة اإلسرائيلية األخيرة وما سبقها من جرائم، فالمعاهدة تتضمن إنشاء              

بطبيعة الحال القيام بعمليات عسكرية فيها، والجريمة       مناطق عازلة بين الطرفين ليس من حق أى منهما          
األخيرة تمت ليس فى المنطقة العازلة اإلسرائيلية وإنما فى األرض المصرية، وهو ما يمثـل نموذجـا                 
مستقرا النتهاكات إسرائيل للمعاهدة لم يتوقف القانونيون أو السياسيون عند دالالته، مع أنه يعزز طلـب                

 تحل الخالفات بشأن تطبيق هـذه       -1«:  استغالل نص المادة السابعة من المعاهدة      التعديل أو على األقل   
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 إذا لم يتيسر حل هذه الخالفات عن طريـق المفاوضـة            -2. المعاهدة أو تفسيرها عن طريق المفاوضة     
  .»فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم

تنص على تعهـد الطـرفين      ) ج (1قرة  ال يتوقف خرق إسرائيل للمعاهدة عند هذا الحد، فالمادة الثالثة ف          
باالمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بواسطة أحدهما ضد اآلخر على نحو مباشر أو غيـر                 
مباشر، كما تنص فى فقرتها الثانية على تعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو                   

 بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو           األفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد      
  .مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف اآلخر

على رجال القانون والدبلوماسيين والسياسيين أن يدرسوا إذن السلوك اإلسرائيلى تجاه معاهدة السالم مع              
، وأن يستخلصوا منه مـا يؤيـد        1979سب وإنما منذ توقيعها فى      مصر ليس فى هذه الواقعة األخيرة فح      
أما اإللغاء فعلى الرغم من أن مصر تملك حقه وفقا لمبدأ تغيـر             . الطلب المصرى المشروع فى التعديل    

الظروف، وكان لسياستها موقف شهير فى هذا الصدد عندما أقدم مصطفى النحاس على إلغـاء معاهـدة                 
خطوة اإللغاء تتطلب اآلن تماسكا داخليا وبناء قاعدة للقوة يستند إليهـا هـذا               مع بريطانيا إال أن      1936
عبر السنوات تكرر السلوك اإلسرائيلى المنطوى على استخفاف بالغ بأرواح المصريين، واكتفى            . القرار

ه؟ نظامنا فى حينه بقبول األسف واالعتذار، فلماذا ال نجرب أن نكون فى موقف المعتذر وليس المعتذَر ل                
بمعنى أن نرد بحسم وقوة على أى استخفاف إسرائيلى بأمننا فى المناطق الحدودية بغض النظـر عـن                  

  سقوط قتلى وجرحى من الجانب اآلخر ثم نسارع بإبداء األسف واالعتذار؟
  26/8/2011، الشروق، مصر

  
  من حظنا أنه توجد حماس .69

  تسفي بارئيل
وقف النار الذي أعلنت عنه حمـاس كـان         . ر االمة يوم األحد في التاسعة مساء مرت قشعريرة في ظه        

سيدخل حيز التنفيذ، وكل العيون تطلعت الى شاشات التلفزيون لترى اذا ما وأيـن سيـسقط الـصاروخ                  
من االفضل لنا اال نعول على      «: سأل المحللون وسارعوا الى االجابة    » هل سينفذون وقف النار؟   «. التالي
  .عمالها عديمة المنطق العسكري أو السياسيفحماس تعتبر منظمة مجنونة ا. »ذلك

 على االقل في نظر حكومة اسرائيل،       –غير أن حماس لم تعد منذ زمن بعيد مجرد منظمة، فهي حكومة             
ال يهم أن تكون المنظمات كالجهاد االسالمي او        . التي ترى فيها مسؤولة عليا عن كل ما يجري في غزة          

 حماس هي التي    – او مجرد مستقلين يطلقون النار على اسرائيل         لجان المقاومة، جيش االسالم الفلسطيني    
هذا طلب تعرضه دولة ذات سيادة على دولة اخرى ذات سيادة          . يجب أن تحرص على الهدوء في القطاع      

  .من اراضيها تنطلق اعمال معادية
كذا هكذا تتصرف اسرائيل تجاه مصر التي هي في نظرها، عن حق، مسؤولة عما يجري في سيناء، وه                

  .تتصرف تجاه حكومتي لبنان او سوريا في موضوع حزب اهللا
. صفقتها االمنية تعقدها اسرائيل مع حماس، وليس مع منظمات اخرى، بل وليس مع السلطة الفلـسطينية               

إذ ال معنى لمطلب السيطرة في القطاع من السلطة الفلسطينية، وليس فقط بـسبب عـدم قـدرتها علـى          
 مع منظمـات    – مباشر أو غير مباشر      –ياسي السرائيل يفضل ادارة حوار      المنطق الس . السيطرة هناك 

هذه طريقة عمل ناجعـة ال تـستدعي انـسحابا مـن            . فلسطينية على ادارة سياسة حيال دولة فلسطينية      
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وهي مريحة ايضا لحماس، التي بنت لنفـسها        . المناطق، نقاشا في حق العودة او اعتراف رسمي بحماس        
ل ويمكنها أن تواصل ادارة شؤونها مع السلطة الفلسطينية دون أن تشعر بالتهديـد             ميزان ردع مع اسرائي   

النتيجة هي أن حماس واسرائيل علـى حـد سـواء لهمـا     . ودون أن تكون مطالبة باالعتراف باسرائيل    
مصلحة مشتركة في أن تواصل حماس ادارة القطاع على أن تنجح في منع كل معارضـة عنيفـة مـن                    

  .الداخل
إذ ان لحماس القوة الن تقـرر       .  يمكن السرائيل أن تتطلع الى شريك أنجح في ادارة االحتالل          ظاهرا، ال 

حمـاس  . ليس فقط جدول االعمال العسكري بل وايضا جدول االعمال السياسي السرائيل والفلـسطينيين            
نجحت في هز الجمهور في اسرائيل مع اختطاف غلعاد شاليط وحمل حكومـات اسـرائيل علـى ادارة                  

توريط اسرائيل مع تركيا، ومثلما رأينا هذا االسبوع، االنحشار ايضا فـي            . اوضات غير مباشرة معها   مف
  .منظومة العالقات الهشة التي بين اسرائيل ومصر

توقيع حماس على اتفاق المصالحة مع فتح ينزع من محمود عباس القدرة على أن يقرر بـشكل مـستقر                   
وهكذا، طالما تكافح اسرائيل ضـد االعتـراف        . لسطينية، بدونها اقامة دولة فلسطينية بل وحتى حكومة ف      

يمكنها ان تلـوح فـي الـساحة        . بدولة فلسطينية مستقلة، تخدم الشراكة بين حماس وفتح جدول أعمالها         
الدولية بتهديد حماس لعرقلة الدولة الفلسطينية وهي من حقها أن تعتمد على حماس فـي أن تـوفر لهـا                    

  .إذ بدون غزة ال توجد دولة فلسطينية وبدون حماس ال توجد غزة.  السياسيةالمبررات لوقف المسيرة
هكذا نجحت اسرائيل وحماس في تحويل حماس الى أحد المواضيع الجوهرية التي يجب حلها من اجـل                 

آمن ظاهرا من جانب اسرائيل، والنها معفية من كـل          » موضوع جوهري «هذا هو   . الوصول الى اتفاق  
حماس هي الضمانة االفضل التي توجد في هذه اللحظة السرائيل للحفاظ           .  بحماس ضغط دولي لالعتراف  

النتيجة هي أن من يتحدث عن تصفية حماس يمـس بالمـصلحة            . على الوضع الراهن حيال الفلسطينيين    
  .بدون حماس ال توجد ذريعة لرفض الدولة الفلسطينية. االستراتيجية لبنيامين نتنياهو

لهاتين المنظمتين توجد حيـاة     . حزب اهللا يتخذ سياسة مشابهة    . لع اليه كل تنظيم   هذا موقف استثنائي يتط   
مستقلة، ولكنهما تمكنتا من أن تستغال جيدا سياسة رفض اسرائيل كي تبنيا لنفسيهما مكانة تتجاوز بكثير                

  .االطار التنظيمي
اسرائيل . سم المطلق يكرر نفسه السؤال الذي يمنح ظاهرا حماس الح       » هل حماس ستتمسك بوقف النار؟    «

كان يمكنها أن تجيب بنفسها على هذا السؤال لو أدارت مفاوضات حقيقيـة مـع الـسلطة الفلـسطينية،                   
اما االن فستضطر الـى االعتمـاد      . ووصلت الى ايلول مع اتفاقات حول شكل الدولة الفلسطينية المستقلة         

  .سخيف؟ مجرد سخافة. على حماس كخشبة انقاذ
  25/8/2011، هآرتس

 26/8/2011، لحياة الجديدة، رام اهللا
  

  نعود الى التصعيد .70
  اليكس فيشمان

فقد أعطت القيادة   . منذ يوم الخميس الماضي طرأ تغيير في نمط عمل الجيش االسرائيلي تجاه قطاع غزة             
: السياسية للجيش وللمخابرات حبال أطول وأكثر مرونة في كل ما يتعلق باالحباط المركـز للمطلـوبين               
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، أم عن محافل معادية تخطط لتنفيذ عمليـات فـي المـدى             »قنابل متكتكة « الحديث يدور عن     سواء كان 
  .األبعد

حماس طلبت وقف النار، ال شيء في واقع االمر مكتوب، واسرائيل تسارع الى تحديد ماذا ستكون عليه                 
نحن نعود الـى    أنتم تطلقون النار؟    : أحد مبادئها المركزية، صحيح حتى اليوم     . مضامين وقف النار هذا   

  .التصفيات المركزة حسب قوائم، باسلوب يذكر بقائمة المطلوبين في عهد االنتفاضة الثانية
كمـا أنهـا    . تمتنع اسرائيل عن تنفيذ احباطات مركزة لقيادة منظمات االرهاب        » رصاص مصبوب «منذ  

 كان يبلـغ عـن خليـة        واحيانا. تمتنع عن تنفيذ تصفيات لنشطاء ميدانيين شاركوا في االعداد للعمليات         
خرجت من قطاع غزة وأصيبت حتى قبل أن تجتاز الحدود الى سيناء، ولكن أهم االحباطـات المركـزة                

أي، خاليا مطلقي الصواريخ التي صفيت قبل أو بعد أن          . »قنابل متكتكة «التي نفذت كانت ضد ما سمي       
رهاب كان يمكنهم أن يتجولوا في      نفذت اطالق الصواريخ نحو اسرائيل، هكذا بحيث أن معظم نشطاء اال          

لتنفيذ العملية في   » لجان المقاومة الشعبية  «وحتى عندما انتظمت شبكة     . قطاع غزة بقدر كاف من األمان     
. بعض من محافل االمن حتى أوصت بـذلك       .  كانت فرصة للمس بهم    –الطريق الى ايالت، عبر سيناء      

  .، السباب سياسية وعملياتيةولكن على المستويات األعلى تقرر عدم تنفيذ االحباط
عندما يدور الحديث عن احباط لبنية تحتية ال يكون المقصود المس فقط باالشخاص الذين نفذوا العمليـة                 

بل المس ايضا بالمخططين، أو باالشخاص المسؤولين عن الجانب اللوجستي، مسا يمكنـه             . بشكل مباشر 
 انطلقت فيها خلية على الدرب، وانكـشفت بنيتهـا          وقد سبق أن كانت حاالت    . أن يؤثر على تنفيذ العملية    

  .التحتية في القطاع وأصيبت، وعادت الخلية على أعقابها دون أن تنفذ العملية المخطط لها
هـذا مـا    . االحباط المركز كان وال يزال السالح االكثر نجاعة للتصدي لالرهاب ولفرض الرعب عليه            

نية، عندما فكك توسع شبكات االرهاب من خالل كسح العشب          تعلمه الجيش االسرائيلي منذ االنتفاضة الثا     
أما . خالفا لقطاع غزة، كان ممكنا حتى اجراء اعتقاالت ايضا        . االخضر على نحو دائم لقوائم المطلوبين     

  .في قطاع غزة، فكسح العشب االخضر لم يكن ممكنا إال بالشلل الجسدي
الذي ألقـاه فـي     » فصل الرأس عن الجسد   « خطاب   وزير الدفاع ألمح بالتغيير في سياسة االحباطات في       

فحمـاس  . غير أن االحباط المركز هو ايضا سالح يدعو الى الرد الـسريع           . بداية االسبوع في عسقالن   
ولكن ضربة بقيادتهما، مـثال، تـستدعي       . والجهاد يمكنهما أن تبتلعا ضربة لالنفاق، المخازن أو المباني        

وبالتالي، اذا واظبت اسرائيل في سياسة االحباطات       .  عن االستمرار  منهما الرد في محاولة لردع اسرائيل     
 والتي تضمنت منذ يوم الخميس الماضي خمسة رجال لجـان المقاومـة، خمـسة               –المتجددة من جانبها    

 فينبغي االفتراض بأن وقف النار لمنظمات االرهاب لـن          –رجال الجهاد االسالمي ورجلين من حماس       
  . ما سنجد أنفسنا في حملة عسكريةيصمد لزمن طويل، وسرعان

  25/8/2011، يديعوت
  26/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  26/8/2011، الخليج الشارقة


