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  حتى ال نذهب إلى األمم المتحدة.. وال شيء آخر غير المفاوضات عرضًا مناسباً عباس: أعطونا  .1
ألمـــم أعلـــن الـــرئيس محمـــود عبـــاس أمـــس أن الخيـــار الفلســـطيني بعـــد اللجـــوء الـــى ا: محمـــد يـــونس -رام اهللا 

، نافيـًا بـذلك بعـض »المفاوضـات، وال شـيء آخـر غيـر المفاوضـات«المتحدة في أيلـول (سـبتمبر) المقبـل هـو 
ـــى  ـــه أكـــد أن العـــودة ال ـــة مثـــل انتفاضـــة شـــعبية. لكن ـــارات أخـــرى بديل ـــأن الفلســـطينيين يعـــّدون لخي التكهنـــات ب

ووقـــف  1967دود عـــام المفاوضـــات تتطلـــب تحقيـــق أمـــرين: األول قبـــول إســـرائيل التفـــاوض علـــى أســـاس حـــ
  االستيطان.

وكـــان عبـــاس يتحـــدث أمـــام خطبـــاء مســـاجد الضـــفة الغربيـــة فـــي مـــؤتمر عقـــدوه فـــي مدينـــة رام اهللا، وقـــال إن 
الفلسطينيين قد يتعرضون الى حصار مالي في حال الذهاب الى األمـم المتحـدة، لكـنهم مصـّممون علـى ذلـك 

صــار مــالي، ونحــن ليســت لــدينا نيــة أن نجــوع، قــد نتعــرض الــى ح«بســبب عــدم وجــود خيــار آخــر. وأضــاف: 
ال نقبــل أن يــأتي إلينــا أحــد ويقــول خــذوا شــوية (كميــة) فلــوس فــي مقابــل أن «وتــابع: ». لكــن مــا هــو الحــل؟
  ».هذا لن يحدث أبداً «وقال بلغة حازمة: ». تتنازلوا عن مطالبكم

لجـوء الـى األمـم المتحـدة، مشـيرًا وقال عباس إن الفلسـطينيين يخضـعون عمليـًا الـى حصـار مـالي اليـوم قبـل ال
الــى أن عــددًا مــن الــدول أوقــف منــذ زمــن مســاعداته للســلطة. وطالــب دول العــالم بــاالعتراف بدولــة فلســطين، 
مشــيرًا الــى أن ثمــة دوًال ال يتجــاوز عــدد ســكانها آالفــًا عــدة حصــلت علــى عضــوية األمــم المتحــدة. وتســاءل: 

هنـاك دول يبلـغ عـدد سـكانها عشـرة «وأضـاف: ». ل غير شـعبناهل تعرفون شعبًا آخر ما زال تحت االحتال«
آالف أو عشــرين ألفــًا أو خمســة آالف ولــديها علــم فــي األمــم المتحــدة وتصــدر جــوازات ســفر، أمــا نحــن الــذين 

وقــال إن عــددًا مــن الــدول يــرفض االعتــراف بدولــة فلســطين خشــية ». يبلــغ عــددنا ثمانيــة ماليــين نســمة، فــال
  مشيرًا في ذلك الى تهديدات أميركية وٕاسرائيلية لعدد من الدول.تعرضه الى عقوبات، 

وطمـأن  وأضاف أنه لم يتلق أي عرض مناسب من أميركا والغرب ليوقف مشروع التوجه الـى األمـم المتحـدة.
عباس الجانبين اإلسرائيلي واألميركي بأن الخطوة الفلسطينية في المنظمة الدولية ال تهدف الى عزل إسـرائيل 

تحقيق حلمنا بالحصول على االعتـراف الرسـمي بـدولتنا الفلسـطينية كاملـة «واجهة الواليات المتحدة، إنما أو م
». ، والحصـــول علـــى دولـــة كاملـــة العضـــوية فـــي األمـــم المتحـــدة1967الســـيادة علـــى األراضـــي المحتلـــة عـــام 

لظلـم والعـدوان، ونضـع بذلك نؤسس لوضـع يسـود فيـه السـالم والعـدل والتعـايش بـديًال عـن القهـر وا«وأضاف: 
  ».نهاية لهذا الصراع واالحتالل الذي هو األطول في التاريخ الحديث

إن شعبنا الذي عانى وال يزال يعاني من سياسات االحتالل الغاشمة، من استيطان مسـتمر جعـل مـن «وقال: 
ألطــراف، األرض الفلســطينية كانتونــات منفصــلة عــن بعضــها الــبعض تــدمر أي حلــم بوجــود دولــة متواصــلة ا

كغيرنا من شعوب العالم، إن هذا الحق هـو مـا  1967يريد دولة مستقلة على كامل أراضينا المحتلة منذ عام 
يدفعنا إلى التوجه األخير إلى األمـم المتحـدة بعـد أن وصـلنا إلـى طريـق مسـدود فـي المفاوضـات الثنائيـة التـي 

ح مكاننــا سياســيًا، فيمــا تــزداد وتيــرة تهويــد القــدس حّولهــا الجانــب اإلســرائيلي إلــى مفاوضــات عبثيــة تجعلنــا نــراو 
  ».واالستيطان في شكل غير مسبوق

إن المصــــالحة تقــــف علــــى رأس أولوياتنــــا، «الفلســــطينية، قــــال عبــــاس:  -وفــــي شــــأن المصــــالحة الفلســــطينية 
فسـي، فإضافة الى كونها مصلحة فلسطينية داخلية تعيد اللحمة للنسيج الـوطني علـى المسـتويين السياسـي والن

فإنها تجعلنا أكثر قوة، ونحـن نقـف أمـام العـالم نطالـب بحقنـا فـي إقامـة دولتنـا، وٕان ذهابنـا باتجـاه خيـار أيلـول 
في ظل مصالحة فلسطينية داخلية يجعل موقفنا أكثـر تماسـكًا وأشـد ترابطـًا، ممـا يجعـل منهـا ضـرورة ال غنـى 
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دمًا مهمــًا علــى رغــم عــدم تطبيــق اتفــاق شــهدت تقــ» حمــاس«و» فــتح«وقــال إن العالقــة بــين حركتــي ». عنهــا
  المصالحة.

مستعدون ان نستمع ألي اقتراح مقبول يتيح لنـا الفرصـة مـن اجـل ان نصـل الـى حقنـا وال نـذهب الـى «وقال: 
اي مكــان (االمــم المتحــدة). امــا المفاوضــات فمقفلــة وال نــذهب الــى االمــم المتحــدة او اننــا (الواليــات المتحــدة) 

نقـــول للغـــرب «وأضـــاف: ». ... كـــالم ال يمكـــن ان نقبـــل او نتحمـــل اكثـــر ممـــا تحملنـــاهسنســـتخدم الفيتـــو هـــذا
واالميركيين واالسرائيليين هاتوا ما عندكم. الى هذه اللحظة لم يقدم لنا العالم شيئًا جديـدًا علـى االطـالق وٕانمـا 

ن مستعدون، قـدموا لنـا مع ذلك اآلن يتحدثون عن لقاء للجنة الرباعية... ال مانع، نح«وتابع: ». المفاوضات
شيئًا معقوًال، ال تقدموا لنا الدولة اليهودية... لن نقبل بها او تقولوا ان هنـاك الكتـل االسـتيطانية امـر واقـع، او 
حل مشكلة الالجئين في الدولة الفلسطينية. لن نقبل هذا الكالم، ال تسـتطيع اللجنـة الرباعيـة ان تفـرض علينـا 

  ».يعة الدولة االسرائيلية، هذا ليس شأنناشكل الدولة او ان نعترف بطب
  28/8/2011، الحياة، لندن

  
  »/ أيلولاستحقاق سبتمبر«عباس: متمسكون بـ  .2

أكــد الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس (أبومــازن) فــي حــوار مطــول، تمســك الســلطة الفلســطينية بخيــار طلــب 
بعــد أن «ة العامــة لألمــم المتحــدة، مــن خــالل مجلــس األمــن الــدولي، والجمعيــ» الدولــة«االعتــراف األممــي بـــ

  وفقا لتعبيره. » أغلقت المفاوضات أبوابها
الحــوار الــذي امتــد ». الدولـة«وعبـر (أبومــازن) عــن ثقتــه فـي تصــويت أكثــر مــن ثلثـي الجمعيــة العامــة لصــالح 

طالـــت الـــرئيس عبـــاس » اتهامـــات خطيـــرة«و» مثيـــرة«و» حساســـة«ألكثـــر مـــن تســـعين دقيقـــة، تنـــاول ملفـــات 
  وشككت في طهارة يده.. بل وقالت بتورطه في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.  شخصيا،

فــي  -مــن بينهــا هــو شخصــيا-قــال عبــاس إن االتهامــات التــي أطلقهــا فــاروق قــدومي حــول تــورط اطــراف و 
وحول اتهامات دحالن لـه ». تراجع عنها الحقا«اغتيال عرفات، لم يتم التحقيق فيها، بسبب أن قدومي نفسه 

مليونــا مـــن الــدوالرات، قـــال  362بالتالعــب فــي مقـــدرات صــندوق االســـتثمار الفلســطيني التـــي تقــدر بمليـــار و
إذا ثبــت أي شــيء ضــدي فأنــا لســت فــوق «أبومــازن أن موضــوع صــندوق االســتثمار خاضــع للقضــاء، وأكــد 

» الربيع العربـي«إذا ما اندلعت ضده ثورة شعبية، شبيهة بثورات  -الرئيس عباس-وحول موقفه هو». القانون
  »!الشعب يريد إسقاط عباس«قال: إذا خرج فلسطينيان ضدي، فسأكون الثالث الذي يرفع شعار 

  لالطالع على نص الحوار:
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?cat=report&d=20110828  

  28/8/2011، الوطن،الدوحة
  

  طينهنية: الثورات العربية على الطغيان مقدمة لتحرير فلس .3
اعتبــر إســماعيل هنيــة رئــيس الحكومــة المقالــة فــي غــزة الثــورات العربيــة علــى الطغيــان، بمثابــة مقدمــة  :غــزة

 وأضاف هنية أن األمة تشـهد ثـورة علـى الطغيـان كمقدمـة لتحريـر فلسـطين، علـى حـد قولـه. لتحرير فلسطين.
ارات القـدس وتجـدد البيعـة لتحريـر وتابع: "اليوم يوم القدس العالمي نرى األمة في عواصمها تخـرج وترفـع شـع

  القدس واألقصى".
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وقال هنية عقب صالة الجمعة في مسجد النور بمدينة غزة: "ال تفريط بشبر واحد من فلسطين وال تنازل عن 
ورحــب هنيــة بمتضــامني قافلــة الحريــة لالســرى  أي شــبر بفلســطين والقــدس وال اعتــراف بإســرائيل واالحــتالل".

  يا.القادمة من جنوب أفريق
وكــان هنيــة اســتقبل مســاء امــس الخمــيس وفــد القافلــة التــي وصــلت قطــاع غــزة والتــي تحمــل اســم قافلــة الحريــة 

ودعــا هنيــة إلــى  لألســرى والتــي جــاءت مــن دولــة جنــوب أفريقيــا وتضــم متضــامنين مــن دول أفريقيــة مختلفــة.
ن الشـعب الفلسـطيني سـيبقى مواصلة مثل هذه القوافل، مشيرًا إلـى وقعهـا علـى الشـعب الفلسـطيني، موضـحًا أ

  يستقبل كل المتضامنين معه.
وأكد رئيس الوزراء بالمقالة على الثوابت وأن الحكومـة والشـعب الفلسـطيني لـن يستسـلم لالحـتالل ولـن يعتـرف 

  به، وسيبقى متمسكًا بكل حقوقه كالعودة لالجئين وتحرير األسرى وٕاقامة الدولة وعاصمتها القدس.
  26/8/2011، وكالة معًا اإلخبارية

  
  يدعو أمريكا وأوروبا تأييد عضوية دولة فلسطين الكاملة باألمم المتحدة عريقات .4

قــال الــدكتور صــائب عريقــات عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر ورئــيس الوفــد : أشــرف الهــور -غــزة 
األوروبـي كريسـتيان  عقب لقائه بالقنصل األمريكي دانيال روبنشتاين، وممثل االتحاد ،الفلسطيني للمفاوضات

بيرغر، أن الحفاظ على عملية السالم ومبدأ الـدولتين يتطلـب مـن دول االتحـاد األوروبـي وأمريكـا، دعـم طلـب 
  العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة.

ـــ'القدس العربــي' التــي استفســرت منــه عــن الموقــف األمريكــي الواضــح، أن القنصــل األمريكــي  وأكــد عريقــات ل
ـ 'رسالة واضحة' هذا الموقـف بعـد أن طالبـه هـو والمبعـوث األوروبـي بضـرورة تأييـد مطلـب القيـادة فـي أبلغه ب
  أيلول.

وقال انه طلب من الممثل األوروبي أيضًا أن تتخذ دول االتحـاد 'موقفـا صـحيحا ولـيس الموقـف المـريح'، مـن 
  لي.خالل تأييد الطلب الفلسطيني، كما دعا واشنطن إلى تغيير موقفها الحا

وأشار إلى أن دول االتحاد األوروبي لم تعلم بعد موقفها النهائي من التوجه الفلسطيني في أيلول القادم لألمـم 
المتحدة. ونفى عريقات ما أشيع عن وجود أطراف داخل فتح تطلب مـن الـرئيس محمـود عبـاس عـدم الـذهاب 

خــذ ضــد الســلطة، وقــال أن قــرار الــذهاب لألمــم المتحــدة فــي أيلــول، خشــية مــن المواقــف األمريكيــة التــي قــد تت
  يحظى بدعم المجلس المركزية لمنظمة التحرير، وكذلك حركة فتح.

وأشار إلى أن الفلسطينيين سيجنون العديد من المكاسب السياسية إذا ما حصلوا على اعتراف بدولة مسـتقلة، 
ائيل فــي أي عمليــة حــل نهــائي، بينهــا المشــاركة فــي كــل هيئــات األمــم المتحــدة، وكــذلك ســيتم التعامــل مــع إســر 

علــى أنهــا دولــة تحتــل دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة، وأنــه ســتفقد إســرائيل حججهــا بالحــديث علــى أراضــي 
ـــة  متنـــازع تـــزعم أنهـــا تتفـــاوض عليهـــا، وأن أي مفاوضـــات ستســـتند إلـــى انســـحاب إســـرائيل مـــن أراضـــي الدول

  الفلسطينية.
المفاوضـات، وقـال انـه طلـب مـن القنصـل األمريكـي أن يـتمكن وحمل عريقـات مجـددًا إسـرائيل مسـئولية تعثـر 

  تحميل الحكومة اإلسرائيلية مسئولية فشل العملية السلمية.
  27/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  السلطة تقول إن تصريحات نجاد حول إقامة الدولة تخدم أهداف اليمين اإلسرائيلي .5
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اإليرانــي أحمــدي نجــاد قــال  للــرئيس أمــس، علــى تصــريحات الفلســطينية عقبــت الســلطة: كفــاح زبــون - رام اهللا
إن إقامــة دولــة فلســطينية ســتكون مجــرد خطــوة أولــى علــى محــو إســرائيل مــن الوجــود، بقولهــا إنهــا تخــدم  افيهــ

  اليمين اإلسرائيلي.
ا ال وٕاننا إذا كنا نرفض هذه األقوال فإننا ننظر لها بريبة حيـث إنهـ«وقال ناطق رسمي باسم السلطة في بيان 

تخدم إال أهداف اليمين اإلسرائيلي الـذي يعـارض توجهنـا لألمـم المتحـدة والتشـكيك بالنوايـا الفلسـطينية وصـدق 
ــدولتين علــى حــدود عــام  ــادرة  .67التزامنــا بحــل ال إن تصــريحات الــرئيس اإليرانــي تتنــاقض مــع مــا أقرتــه المب

ية فــي طهــران، والتــي تؤكــد علــى إشــاعة العربيــة للســالم وصــادق عليــه مــؤتمر وزراء خارجيــة الــدول اإلســالم
السالم بين العرب والمسلمين من جهة وبين إسرائيل من جهـة أخـرى، وأجمعـت عليـه قـرارات الشـرعية الدوليـة 

  .1515خاصة القرار 
إن هـــذا الموقــــف مـــن الــــرئيس اإليرانـــي ال يخــــدم مســـيرة الســــالم فـــي المنطقــــة بقـــدر مــــا يعطـــي قــــوى اليمــــين 

ده فــي دعــاواه بالتشــكيك فــي صــدق نوايانــا وتســاعده فــي تــرويج مزاعمــه لــرفض التوجــه اإلســرائيلي مــادة تســان
الفلســطيني لألمــم المتحــدة، وبالتــالي هــي ال تخــدم المصــالح العليــا للشــعب الفلســطيني وٕانمــا تؤكــد مــرة أخــرى 

مـان اليمينيـة تطابق المصـالح وتقـاطع األهـداف بـين مـا يعلنـه الـرئيس اإليرانـي ومـا تتبنـاه حكومـة نتنيـاهو ليبر 
كمــادة الســتمرار سياســتها االســتيطانية والتهــرب مــن اســتحقاقات الســالم، وهــو مــا افتضــح مــؤخرا مــن خــالل 

  ».االتفاقيات التجارية واالقتصادية بين شركات إسرائيلية وٕايرانية على جميع األصعدة
  28/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ل هنية بضغط من مصرتراجعت عن تصفية إسماعي "إسرائيل: "األهرام .6

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لـ األهرام عن ان مصر اجبرت إسـرائيل علـي إلغـاء   : أشرف أبوالهول
خطــط كانــت قــد اعــدتها لتصــفية القيــادي فــي حركــة حمــاس إســماعيل هنيــة رئــيس وزراء الحكومــة المقالــة فــي 

يهــا انبــاء مؤكــدة عــن أن إســرائيل اتخــذت قــرارا وقالــت المصــادر إن القــاهرة تحركــت بســرعة بمجــرد تلق . غــزة
تـل أبيـب مـن أجـل التراجـع عـن القـرار وسـارعت باالتصـال  ىبتصفية هنية عقب عملية إيالت, فضـغطت علـ

  بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القناعها بالعودة للتهدئة. 
بالعودة للتهدئة سارت بـالتوازي وأوضحت المصادر لمندوب األهرام أن الجهود المصرية إلقناع حركة الجهاد 

مــع جهــود مماثلــة قامــت بهــا حمــاس فــي قطــاع غــزة إلقنــاع الفصــائل االخــري خاصــة لجــان المقاومــة الشــعبية 
قيامهـا  ىإسرائيل ردا علـ ىمواصلة اطالق الصواريخ عل ىبالعودة للتهدئة برغم أن األخيرة كانت مصممة عل

مينهــا العــام أبوعــوض النيــرب وقائــدها العســكري عمــاد حمــاد. رأســهم أ ىباغتيــال خمســة مــن كبــار قادتهــا وعلــ
وقالـــت المصـــادر إن الســـلطة الفلســـطينية مـــن ناحيتهـــا ســـاهمت فـــي اقنـــاع الفصـــائل بـــالعودة للتهدئـــة بعـــد أن 

  .ابلغتها بأن التهديدات اإلسرائيلية بتصفية إسماعيل هنية جادة وان المسألة كانت مجرد وقت
  27/8/2011، األهرام، القاهرة

  
  
  

  " ال تجرؤ على اغتيال هنيةإسرائيلرزقة: " .7
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قلــل د. يوســف رزقــه المستشــار السياســي لــرئيس الــوزراء الفلســطيني إســماعيل  :نــادر الصــفدي -الرســالة نــت
  هنية، من تهديدات "إسرائيل" باغتيال رئيس الحكومة، عقب عملية أم الرشراش "إيالت" المحتلة.

شــفت عــن أن القــاهرة أجبــرت "إســرائيل" علــى إلغــاء خطــط كانــت قــد وكانــت صــحيفة األهــرام المصــرية قــد ك
أعــدتها الغتيــال هنيــة، ونقلــت عــن مصــادر فلســطينية قولهــا, إن مصــر تلقــت أنبــاء عــن أن حكومــة االحــتالل 
اتخذت قرارًا باغتيال هنية عقب عملية أم الرشـراش المحتلـة، فضـغطت علـى "إسـرائيل" مـن أجـل التراجـع عـن 

  باالتصال مع الفصائل الفلسطينية إلقناعها بالعودة للتهدئة.القرار، وسارعت 
وأكد رزقه في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" اليـوم السـبت، أن التهديـد ال يعـدو مجـرد خطـوة إعالميـة للتنفـيس 

وأوضـح المستشـار السياسـي  عن حالة االحتقان التي تمر بهـا السـاحة الداخليـة اإلسـرائيلية، وتصـديرًا لألزمـة.
اغتيـال -س الوزراء، أن حكومة االحتالل برئاسة نتنياهو ال تملك القدرة السياسية على تنفيـذ خطـوة كهـذه لرئي
  ، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تعلم تمامًا أن تنفيذها يمهد النفجار األوضاع من جديد.-هنية

ها تفجيـر األوضـاع وقال: "إسرائيل محاطة بعوامـل ردع تقـف عـاجزة أماهمـا وتعرقـل تنفيـذ أي خطـوة مـن شـأن
الميدانيــة والسياســية"، مؤكــدًا أن التهديــد باغتيــال قــادة المقاومــة لــيس بجديــد، ولــن يثنــيهم عــن دورهــم فــي قيــادة 

  الشعب نحو االستقالل والحرية.
وطالــب رزقــه جامعــة الــدول العربيــة بالتــدخل العاجــل لوقــف المخططــات اإلســرائيلية باســتهداف أبنــاء الشــعب 

  ه.الفلسطيني وقادت
 27/8/2011، الرسالة، فلسطين

  
  غزة: أجرينا اتصاالت مع مصر واألمم المتحدة لوضعهم في صورة العدوانفي حكومة ال .8

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة، أنها أجـرت اتصـاالت مـع كـل مـن مصـر واألمـم المتحـدة "لوضـعهم : غزة
ونـدد  ة والعـدوان الـذي يتعـرض لـه قطـاع غـزة".في صورة االنتهاكات التي قام بها االحتالل اإلسـرائيلي للتهدئـ

طـــاهر النونـــو، المتحـــدث باســـم الحكومـــة، فـــي تصـــريح مكتـــوب لـــه، تلقـــت "قـــدس بـــرس" نســـخة عنـــه بجـــرائم 
االغتيال والقتل التي نفذتها قـوات االحـتالل مـؤخًرا، والتـي أسـفرت عـن استشـهاد أحـد عشـر فلسـطينًيا وٕاصـابة 

ـــ "تفويــت الفرصــة علــى االحــتالل، وقطــع الطريــق عليــه فــي وطالــب الفصــائل الف العشــرات بجــراح. لســطينية ب
  تصدير أزماته على حساب الشعب الفلسطيني".

  26/8/2011، قدس برس
  

  / سبتمبرفياض خالل استقبال أشتون: على المجتمع الدولي الوفاء باستحقاق أيلول .9
لعليا للشؤون الخارجية والسياسات األمنيـة أطلع رئيس الوزراء سالم فياض، ممثلة االتحاد األوروبي ا: رام اهللا

  كاثرين أشتون، والوفد المرافق لها، على آخر التطورات السياسية في األرض الفلسطينية المحتلة.
وأكــــد ضــــرورة أن يتحمــــل المجتمــــع الــــدولي لمســــؤولياته المباشــــرة والتــــدخل الفاعــــل لضــــمان إنهــــاء االحــــتالل 

رض الفلسطينية المحتلة، وٕاقامة دولة فلسـطين المسـتقلة علـى حـدود اإلسرائيلي، وبصورة فورية، عن كامل األ
، وعاصمتها القدس الشرقية، وقال 'إن تحقيق ذلك يتطلب إلزام الحكومـة اإلسـرائيلية بـالتوقف عـن 1967عام 

 محاوالتها بالتنصل من قواعد القانون الدولي، والوقف الشامل والتام لكافة األنشطة االسـتيطانية، وخاصـة فـي
مدينـــة القـــدس ومحيطهـــا، ووقـــف االجتياحـــات العســـكرية اإلســـرائيلية للمنـــاطق الفلســـطينية، ورفـــع الحصـــار، 
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وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة، واالمتثال إلرادة شعوب العالم والمنطقة بضـرورة اإلنهـاء الفـوري الحتاللهـا 
  الذي طال أمده، والذي يشكل العنصر األهم لعدم االستقرار في المنطقة'.

  27/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  عريقات: المنظمة ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .10
كبيــر المفاوضــين ، أن كفــاح زبــون، عــن مراســلها رام اهللامــن ، 27/8/2011، الشــرق األوســط، لنــدن ذكــرت

ول مكانـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية، فـي حـال حسم الجدل الـدائر منـذ أيـام حـ الفلسطينيين صائب عريقات،
توجــه الفلســطينيون إلــى مجلــس األمــن فــي ســبتمبر (أيلــول) القــادم، لنيــل عضــوية فلســطين الكاملــة فــي األمــم 
المتحــدة، ومــا يلحقــه ذلــك بالصــفة القانونيــة للمنظمــة وتمثيلهــا للفلســطينيين، قــائال إن هــذه المســألة ال يحــددها 

  ن أنفسهم. العالم بل الفلسطينيو 
إن منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ســـتبقى «نســـخة منـــه، » الشـــرق األوســـط«وأوضـــح عريقـــات فـــي بيـــان، تلقـــت 

الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد للشـــعب الفلســـطيني، وســـوف تســـتمر فـــي واليتهـــا السياســـية والقانونيـــة والدبلوماســـية 
  ».نحن ألنفسنا وغيرها من المجاالت، وهذه المسألة ال يحددها العالم لنا، بل نحددها

وكان عريقات يرد على بيانات من مثقفين وقانونيين فلسطينيين، حذروا من نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في 
هــذه الخطــوة ســتؤثر ســلبا علــى تمثيــل حــق «األمــم المتحــدة مــن المنظمــة إلــى الدولــة. وبحســب الوثيقــة، فــإن 
ي داخـل الـوطن المحتـل أو خارجـه، وهـو مـا تقرير المصير؛ ألنه حق يخـص كـل الفلسـطينيين سـواء وجـدوا فـ

  ».سيهدد بشكل كبير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم وأمالكهم التي هجروا منها قسرا
دولـــة فلســـطين علـــى أخـــذ الـــدور الفعـــال » قـــدرة«لهـــا عالقـــة بــــ» دســـتورية«وحـــذرت الدراســـة مـــن إشـــكاليات 

  ».التمثيل الشعبي«إلى قدرتها على  ومسؤوليات منظمة التحرير في األمم المتحدة، باإلضافة
ــدن وأضــافت ــي، لن عريقــات أكــد أن أن  ،أشــرف الهــورة عــن مراســلها غــز مــن  ،27/8/2011، القــدس العرب

دولــة،  123، وأنهــا تحظــى بــاعتراف 1988المجلــس الــوطني الفلســطيني أعلــن اســتقالل دولــة فلســطين عــام 
م، وأن منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ســـتبقى الممثـــل ولـــديها ســـفارات وبعثـــات دبلوماســـية فـــي غالبيـــة دول العـــا

الشـرعي والوحيـد للشـعب الفلسـطيني، وسـوف تسـتمر فــي واليتهـا السياسـية والقانونيـة والدبلوماسـية وغيرهـا مــن 
  المجاالت، وهذه المسألة ال يحددها العالم لنا، بل نحددها نحن ألنفسنا.

معـة العربيـة ودولـة قطـر، قامـت باستشـارات قانونيـة معمقـة وأوضح بـأن القيـادة الفلسـطينية وبالتعـاون مـع الجا
فــي مختلــف أنحــاء العــالم حــول كافــة هــذه المســـائل، وأن الطلــب الــذي ســوف يقدمــه الــرئيس محمــود عبـــاس 
لمجلس األمن 'سوف يقترن بصفته رئيسـًا للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ورئـيس دولـة فلسـطين، 

فلسطينية ستبقى صاحبة الواليـة فـي المفاوضـات النهائيـة، وأن المجلـس الـوطني سـيبقى وأن منظمة التحرير ال
  برلمان دولة فلسطين'.

في الجزائر عن دولـة فلسـطينية حظيـت بـاعتراف  1988وأشار إلى أن منظمة التحرير التي أعلنت في العام 
  لدولة فلسطين.، وافتتحت سفاراتها في العديد من دول العالم، ستكون هذه السفارات 123

وبخصــوص قضــية الالجئــين أكــد عريقــات أنهــا تعــد قضــية مــن قضــايا مفاوضــات الوضــع النهــائي، وأن حلهــا 
من كافـة جوانبهـا اسـتنادا لقـرارات الشـرعية الدوليـة ذات العالقـة، تمامـا مثـل حـل كافـة قضـايا الوضـع النهـائي 

  ى.الحدود، القدس، الالجئين، المياه، األمن واإلفراج عن األسر 
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وكانت تقارير ذكرت انه في حال حصلت القيادة الفلسطينية على اعتراف بدولة مستقلة فإن األمر سيضـعف 
  دور منظمة التحرير كممثل لقضايا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

  
  نتقد خرق فصائل فلسطينية للتهدئةيبحر  .11

فلســطيني، أحمــد بحــر، بشــدة، قيــام فصــائل هــاجم النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي ال: (يــو .بــي .آي)
فلســطينية بخــرق اتفــاق التهدئــة مــع االحــتالل، واصــفًا ذلــك بالعبــث. وقــال بحــر، الــذي يعتبــر مــن أبــرز قــادة 

اصرار إحدى المجموعات الصغيرة على خرق اإلجماع الوطني يشكل عبثـًا “في غزة، في بيان، إن ” حماس“
بيـــرًا بالمصـــالح العليــــا لشـــعبنا الفلســـطيني كونــــه يتقـــاطع مـــع أهــــداف مرفوضـــًا بالســـاحة الوطنيـــة، وٕاضــــرارًا ك

  ”.ومصالح االحتالل ويعطيه ذرائع مجانية لتوسيع عدوانه وزيادة وتيرة تصعيده ضد أبناء شعبنا
وكانـــت كتائـــب أبـــو علـــي مصـــطفى الـــذراع المســـلح للجبهـــة الشـــعبية، أعلنـــت مســـؤوليتها عـــن إطـــالق قـــذائف 

  ت رغم اإلعالن عن تثبيت اتفاق التهدئة الثالث منذ التصعيد األخير قبل أسبوع.صاروخية تجاه المستوطنا
  28/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  "االقتصاد": مصر لم تبلغنا نيتها تدمير األنفاق .12

، إنـه ال علـم لهـا ولـم تبلـغ رسـميًا بعـزم السـلطات 2011-8-27قالـت الحكومـة الفلسـطينية، السـبت : وكاالت
خطــة أمنيــة إلغــالق األنفــاق المنتشــرة علــى طــول الحــدود الفلســطينية المصــرية. وقــال وزيــر المصــرية تنفيــذ 

االقتصاد الوطني الدكتور عالء الرفاتي لـ (شـينخوا)، إن السـلطات المصـرية لـم تخطـر حكومتـه بقـرار إغـالق 
ن هكــذا قــرار األنفــاق مــع قطــاع غــزة ومــا يتــردد بهــذا الصــدد مصــدره وســائل إعــالم فقــط. واعتبــر الرفــاتي، أ

  مصري "سيكون ذو بعد أمني فقط وال يحمل أي أبعاد اقتصادية".
وذكــرت مصــادر مصــرية متعــددة أن الجــيش المصــري يعتــزم شــن حملــة عســكرية واســعة خــالل األيــام القليلــة 

  القادمة لتدمير كافة األنفاق في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
لهكذا خطـوة مصـرية علـى األوضـاع فـي قطـاع غـزة، قـائًال "األنفـاق إال أن الرفاتي حذر من تداعيات "سلبية" 

وسـيلة اسـتثنائية لكســر الحصـار عــن القطـاع وهـذا الحصــار مسـتمر وبالتــالي يجـب البحـث عــن بـدائل رســمية 
وأكـــد أن حكومتـــه ال تمـــانع البحـــث عـــن أي بـــدائل رســـمية مـــع الســـلطات  قبـــل اإلقـــدام علـــى تـــدمير األنفـــاق".

عبر رفح البري تجاريًا أو إقامة منطقة تجارية حـرة علـى الحـدود بـين قطـاع غـزة ومصـر. المصرية مثل فتح م
وحــث الرفــاتي بهــذا الصــدد الســلطات المصــرية، علــى "الوفــاء" بتعهــداتها إزاء كســر الحصــار كليــًا عــن قطــاع 

  غزة.
لكننـا سـننتظر وأشار إلى وجود وعود مصرية بإقرار سياسات مختلفة في التعامل مع الوضـع فـي قطـاع غـزة "

لنهاية العام حـين تجـري االنتخابـات فـي مصـر ويجـري االنتهـاء مـن ترتيـب الملـف الـداخلي المصـري وهـو مـا 
  سينعكس إيجابيًا على القطاع".

  27/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  
  
  

  خالف بين حكومتي غزة والضفة بشأن نظام التوقيت .13
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رها حركة حماس امس، في بيان صحفي مقتضـب، إنهـا قـررت قالت الحكومة المقالة التي تدي :د ب أ -غزة 
اســـتمرار العمـــل بالتوقيـــت الشـــتوي فـــي قطـــاع غـــزة بعـــد انتهـــاء إجـــازة عيـــد الفطـــر وعـــدم العـــودة إلـــى التوقيـــت 

  الصيفي الذي كان سائدا قبل حلول شهر رمضان.
تي قررت قبل يومين العـودة ويأتي هذا القرار ليخالف قرار حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية ال

  دقيقة. 60للعمل بالتوقيت الصيفي في الضفة الغربية ابتداء من أول أيام عيد الفطر بتقديم عقارب الساعة 
ومن شأن إصرار الحكومتين على قرارهما اختالف نظام التوقيت بين كل من قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة فـي 

م الداخلي قبـل أربعـة أعـوام عقـب سـيطرة حمـاس علـى األوضـاع سابقة هي األولى من نوعها منذ بدء االنقسا
وكانـت الحكومتـان قررتـا العمـل بنظـام التوقيـت الشـتوي خـالل شـهر رمضـان للتخفيـف مـن  في القطاع بـالقوة.

 طول ساعات الصيام خالله.
  28/8/2011، الرأي، عّمان

  
  تحرر الوطنيتصدر وثيقتها الثانية حول استراتيجيات ال "التفكير اإلستراتيجي" .14

أصدرت مجموعـة التفكيـر اإلسـتراتيجي الفلسـطيني التـي تضـم عشـرات األشـخاص مـن مختلـف ألـوان : رام اهللا
الطيــف السياســي الفلســطيني، وثيقتهــا الثانيــة 'اســتعادة زمــام المبــادرة: الخيــارات اإلســتراتيجية الفلســطينية' عــام 

2008.  
جموعــة أكسـفورد لألبحـاث ومركــز بـدائل بهــدف بلـورة أجنــدة وبـدأت المجموعـة مشــروًعا جديـًدا بالتعــاون بـين م

ـــِق  وطنيـــة فلســـطينية، لتنتهـــي بوثيقـــة: َنْحـــَو إســـتراتيجّياٍت جديـــدٍة للتَّحـــرر الـــوطني الفلســـطيني، خيـــاراٌت لتحقي
  الغاياِت اإلستراتيجّيِة الفلسطينيِة في ظِل انهياِر المفاوضاِت الثُّنائّيِة.

راحات يمكنها المسـاعدة علـى التوصـل إلـى بلـورة اإلسـتراتيجية الفلسـطينية المنـاط وتسعى الوثيقة إلى تقديم اقت
وضعها على القوى والشخصيات الفاعلة والحيـة، خصوًصـا المؤسسـات المنتخبـة. وال تـزعم هـذه الوثيقـة تقـديم 

م فـي عـرض صياغة إلستراتيجية فلسطينية، إنما تعرض أفكاًرا ومقترحـاٍت نأمـل أن تكـون عميقـًة وغنيـًة لتسـه
  الخيارات اإلستراتيجية.

وتعكس الوثيقة بأكبر قدر ممكن مـن الدقـة اإلجمـاع علـى جوهرهـا العـام الـذي عبـر عـن نفسـه فـي  مناقشـات 
شـــهدتها ثـــالث ورش عمـــل فـــي أريحـــا, وغـــزة, واســـتانبول خـــالل الفتـــرة الماضـــية، وهـــذا ال يعنـــي أن كـــل أفـــراد 

  ة فيها، ألن هذا من غير الممكن أصال، وال نسعى إلى تحقيقه.المجموعة يوافقون على جميع األفكار الوراد
ـــراهن، واالحتمـــاالت المســـتقبلية، كالســـيناريوهات اإلســـتراتيجية  ـــة توصـــيًفا للوضـــع السياســـي ال وتعـــرض الوثيق

الفلســطيني، والمســارات اإلســتراتيجية المتعلقــة بالوســائل التــي  -المتعلقــة بــالحلول المرحليــة للصــراع اإلســرائيلي
  كن الوصول من خاللها لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.يم

وتطرقت الوثيقة لقضـايا أخـرى منهـا، السـياق اإلسـتراتيجي المتعلـق بأهميـة اسـتقطاب الـدعم اإلقليمـي والـدولي 
  لإلســــــــــتراتيجية الفلســــــــــطينية، والســــــــــلطة اإلســــــــــتراتيجية المخوّلــــــــــة بــــــــــاإلدارة المؤقتــــــــــة، وقيــــــــــادة المقاومــــــــــة 

  
  يارات اإلستراتيجية، إضافة إلى إدارة الحكومة المؤقتة للدولة الفلسطينية المستقلة القادمة.الوطنية لتنفيذ الخ

  27/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  على حساب شرعية منظمة التحرير / سبتمبريلولأيحذر من ان تكون خطوة  "بديل"مركز  .15
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مصــادر حقــوق المواطنــة والالجئــين، رســالة مفتوحــة إلــى رئــيس المركــز الفلســطيني ل -وجــه بــديل : بيــت لحــم
  استحقاق أيلول. –» دولة فلسطين«وأعضاء اللجنة التنفيذية لـ م ت ف بشأن مشروع 

انه أيا كان فحوى خطة التوجه لألمم المتحدة، سواء تمثلت بإعالن الدولة، أو طلب عضـوية «ورأى المركز: 
  دولة فلسطين، فإنها ليست مسألة قانونية محضة. دولة مراقب، أو طلب عضوية كاملة ل

فبصرف النظر عن اإلجراءات واالشتراطات القانونية؛ سواء شرط صدور توصية ايجابية عن مجلس األمـن، 
ـــى قـــرار  ـــاللجوء إل ـــة العامـــة، أو حتـــى ب ـــد كـــاٍف مـــن الجمعي ـــى تأيي (االتحـــاد مـــن اجـــل  377أو الحصـــول عل

ده وآثـــاره سياســـيا أوال وأخيـــرا. ولـــيس مـــن بـــاب المبالغـــة القـــول أن آثـــار الســـالم)؛ يبقـــى فحـــوى المشـــروع بأبعـــا
الخطـــــوة، ســـــواء فشـــــلت أو نجحـــــت، ســـــتؤثر جوهريـــــا علـــــى الوضـــــع القـــــانوني (التمثيلـــــي) لمنظمـــــة التحريـــــر 
الفلسطينية، وعلى الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف تبعا لذلك. وعليه، فان التساؤل عن مدى صـحة، أو 

  ».خطوة ال بد منه خصوصا في ظل المعطيات الراهنةجدوى هكذا 
  27/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  التنسيق األمني خلف التصعيد األخير للسلطة بالضفة: المركز الفلسطيني لإلعالم .16

قال مصدر فلسطيني مطلع لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" بالضفة الغربية إن أجهزة سـلطة رام : الخليل
 كثفت من حمالت االعتقال والمالحقة ضد أنصار حركة "حماس" وفصائل المقاومة بالتوازي مع حمـالت اهللا

اعتقال واسعة تنفذها قوات االحتالل ضد كوادر الحركة بالضفة في األيام األخيـرة، وذلـك اسـتناًدا إلـى تنسـيق 
ة رام اهللا بتحـرك وقـائي واسـع وأشار المصدر إلـى أن جـيش االحـتالل طالـب سـلط أمني مباشر بين الطرفين.

ضد حركة "حماس" في الضفة بعد معلومات وردت إليه حـول تحركـات لحركـة حمـاس إلعـادة بنـاء ذاتهـا فـي 
  الضفة بعد اتفاق المصالحة.

وأضاف المصدر أن جيش االحتالل أبلغ أجهزة السلطة األمنية بضرورة التحرك الواسع لمنـع حركـة "حمـاس" 
فة الغربيــة قبــل أيلــول (ســبتمبر) المقبــل وزودهــم باعترافــات لمعتقلــين مــن الحركــة فــي مــن بنــاء خالياهــا بالضــ

  سجون االحتالل اعتقلوا مؤخًرا، وأشاروا إلى أن حركة حماس بدأت تعيد نشاطها بالضفة الغربية.
عيدا ونــوه المصــدر إلــى أن تنســيًقا مباشــًرا بــين الطــرفين يــتم فــي عمليــات االعتقــال األخيــرة، والتــي شــهدت تصــ

  مبرمجا من كال الطرفين في حمالت االعتقال والمداهمة.
وأكد المصدر أن األيام المقبلة ستشـهد تصـعيًدا فـي حمـالت االعتقـال واالسـتجواب بحـق كـوادر "حمـاس" وأن 
قـــرارات صـــدرت مـــن قيـــادات األجهـــزة األمنيـــة فـــي مختلـــف المنـــاطق بعـــدم التهـــاون فـــي مســـألة إعـــادة حركـــة 

بالضـفة وهـو مـا تـم توجيهـه ألكثـر مـن قيـادي مـن "حمـاس" اسـتجوبوا مـؤخًرا لـدى األجهـزة "حماس" بناء ذاتها 
وشــدد المصــدر إلــى أن هنــاك تخوفــات زرعهــا جــيش االحــتالل لــدى قــادة الســلطة حــول اســتعدادات  األمنيــة.

  خيرة.لحركة "حماس" من أجل تفعيل المقاومة بالضفة الغربية بعد أيلول المقبل كانت وراء االعتقاالت األ
  27/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  " تهدد االحتالل بمفاجأة تنزل ثالثة ماليين صهيوني إلى المالجئالقدس "سرايا .17

هّددت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، بتوسيع نطاق رّدها بشكل كبير على : غزة
  يد مجّدًدا ضد قطاع غزة.أي محاولة صهيونية لخرق اتفاق التهدئة والتصع
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وقال "أبو أحمد"، الناطق باسم "سرايا القدس" في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعالم مقّربة من حركة 
)، "إنه إذا وّسع العدو الصهيوني عدوانه على غزة، فإن لدينا مفاجآت 8-27الجهاد اإلسالمي، السبت (

  جئ".سيدخل بعدها ثالثة ماليين "إسرائيلي" إلى المال
فيما أشار إلى أن قوات االحتالل هي من أقدمت بداية على خرق اتفاق التهدئة ووقف إطالق النار، وعليه 
فقد قامت "سرايا القدس" برد فعل طبيعي على العدوان الصهيوني، كما قال، مؤكًدا أن المنظومة الحربية 

  كيده.الصهيونية العتراض صواريخ المقاومة "فشلت فشًال ذريًعا"، حسب تأ
ووّجهت حركة الجهاد اإلسالمي نداًء لكاّفة فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، ودعتها ألخذ الحيطة 

  والحذر خشية استهداف نشطائها من قبل طائرات استطالع صهيونية جديدة "ال تصدر أصواًتا عالية".
  27/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  رصها على "صون الدم الفلسطيني وحمايته"حتؤكد حركة الجهاد اإلسالمي  .18

، وقالت "صون الدم الفلسطيني وحمايته"حرصها على  اإلسالمي الجهادحركة أكدت : فتحي صّباح -غزة 
ردًا "الصواريخ على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية جاء  "سرايا القدس"إن إطالق مقاتلي ذراعها العسكرية 

. وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب للحياة عن خطط اغتيال هنية إن "على العدوان ودفاعًا عن النفس
التهديدات اإلسرائيلية باغتيال قادة العمل الوطني واإلسالمي كانت مطروحة عندما شرعت مصر اتصاالتها "

 لىإ. وأشار "لتثبيت التهدئة، من دون تحديد أسماء، لكن بالتأكيد من بينهم قادة حماس والجهاد اإلسالمي
، مستشهدًا بتصريح وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك "التهديد كان واضحًا والفتًا باغتيال قادة الجهاد" أن
  ."جز رؤوس قادة الجهاد عن أجسادهم"بـ

  28/8/2011، الحياة، لندن
  

  الصواريخ آالفتمتلك  اإلسالمي"الجهاد ": "إسرائيل" .19
ى ان حركة الجهاد االسالمي التي تقود حاليا عمليات قصف رفيعة المستو  إسرائيلية أمنيةمصادر  أكدت

المدن والبلدات في جنوب الدولة بالصواريخ ستدفع ثمنا غاليا مالم تتوقف عن عملياتها التي اجبرت مليون 
اسرائيلي على النزول الى المالجئ. وقالت المصادر لراديو جيش االحتالل ان الجهاد حركة متطرفة تمتلك 

يخ بما فيها اسلحة مضادة للطائرات وانها اكثر التنظيمات التي استفادت من الفوضى في ليبيا االف الصوار 
موضحة ان الدولة العبرية ستتحرك بصورة اوسع ضد قطاع غزة في حال استمرار عمليات القصف للمدن 

  .اإلسرائيليةوالبلدات 
  27/8/2011، ، عّمانالدستور

  
  عي التوافق الوطني على آليات المقاومةبلغ مصر وحماس بأنها ستراتة شعبيال .20

اتصاالت أجراها "لحياة عن ل لتحرير فلسطين الشعبيةالجبهة كشفت مصادر في : فتحي صّباح - غزة 
أول من أمس من أجل التزام التهدئة. وقالت إن الجبهة  "مسؤولون مصريون ومن حركة حماس مع الجبهة

ستراعي التوافق الوطني على آليات المقاومة وزمانها  أبلغت المسؤولين المصريين وقادة حماس بأنها"
التهدئة خطأ من الناحية ". وجددت موقفها الذي يعتبر أن "ومكانها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني

  ."السياسية
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  28/8/2011، الحياة، لندن
  

  حماس تنفي االتفاق على تأجيل تشكيل الحكومة لما بعد خطوة األمم المتحدةيؤكد و  شعث .21
نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية ومفوض  ، أنرام اهللامن  28/8/2011 الشرق األوسط، لندننشرت 

العالقات الدولية في حركة فتح، قال إن االتصاالت متواصلة مع كل الفصائل الفلسطينية لتعزيز اتفاق 
ضوية فلسطين المصالحة، غير أن ملف تشكيل الحكومة سيتأجل لحين االنتهاء من مسألة تقديم طلب ع

  أيلول المقبل. /في األمم المتحدة في سبتمبر
ومن المفترض أن تلتقي حماس بفتح بعد عيد الفطر مرة أخرى في القاهرة، لمناقشة ملفات لها عالقة 
بالمعتقلين السياسيين، ودور المجلس التشريعي وسلطته على الحكومة، والهيئة القيادية لمنظمة التحرير، 

  اعية.والمصالحة االجتم
النائب عن حركة حماس عضو وفدها للحوار  ، أنغزةمن  28/8/2011، الخليج، الشارقةوجاء في 

إسماعيل األشقر، نفى أمس، تصريحات لنبيل شعث عن اتفاق على تأجيل البحث في ملف تشكيل حكومة 
أكد األشقر أنه لم يتم و  أيلول المقبل. التوافق الوطني إلى ما بعد استحقاق التوجه لألمم المتحدة في سبتمبر/

تم التوافق في الجلسة األخيرة التي عقدت بالقاهرة بين حركتي فتح وحماس (قبل "االتفاق على ذلك، وقال: 
  ."نحو شهر) على عقد جلسة في سبتمبر لبحث ملف اإلطار القيادي بمنظمة التحرير وملف الحكومة

  
  ه المصالحة وصفقة تبادل األسرى بحثا خالل رئيس االستخبارات المصريةلقاء بين مشعل و  .22

أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير مراد موافي التقى رئيس » الحياة«علمت : جيهان الحسيني -القاهرة 
خالد مشعل على هامش زيارة يقوم بها إلى مكة ألداء مناسك العمرة. » حماس«المكتب السياسي لحركة 

برئاسة مشعل، الذي تزامن وجوده في األراضي » حماس«وقالت مصادر مطلعة إن موافي بحث مع وفد 
المقدسة أيضًا ألداء مناسك العمرة، في القضايا المختلفة على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها المصالحة 
وصفقة تبادل األسرى التي من المرتقب أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة فيها بين الجانب اإلسرائيلي 

فتحي حماد عاد إلى غزة » حماس«لفطر المبارك. يذكر أن وزير الداخلية في حكومة والحركة عقب عيد ا
أول من أمس بعد زيارة للقاهرة استغرقت أيامًا تناولت التنسيق األمني بين الجانبين لضبط الحدود المصرية 

  الفلسطينية. -
  28/8/2011، الحياة، لندن

  
  

  فلسطين سيعزز المكانة التمثيلية لمنظمة التحريرقيس عبد الكريم: اعتراف األمم المتحدة بدولة  .23
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم (أبو  استبعد: رام اهللا

ليلى)، إمكانية ان يلحق توجه القيادة الفلسطيني إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بدولة فلسطين أي ضرر 
  ية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.بالمكانة التمثيل

بهذا الشأن وهي دراسة » جودوين جيل«وكان ابوليلى يعقب بذلك على ما جاء في دراسة نشرها البروفيسور 
لب االعتراف بها تبني استنتاجاتها على افتراض أن السلطة الوطنية هي التي ستتوجه إلى األمم المتحدة بط
وأعتبر أبو ليلى  كدولة، ما سيؤثر على حقوق فلسطينيي الشتات في التمثيل وفي تقرير المصير والعودة.
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اعتراف بحق الشعب  67اعتراف األمم المتحدة بحدود دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 
الحتالل اإلسرائيلي لها، وتؤكد الفلسطيني في السيادة على هذه األراضي، وخطوة تنزع الشرعية عن ا

االعتراف الدولي بسائر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وحق 
  تقرير المصير.

ودعا أبو ليلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إصدار إعالن واضح يرد على التساؤالت المثارة ويؤكد 
خذه المجلس المركزي وبخاصة فيما يتعلق بتوضيح الصيغة التي سوف يتخذها على مغزى القرار الذي ات

التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران، وعلى 
أساس وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن المجلس الوطني، وطلب العضوية الكاملة لها في المنظمة 

  ة.الدولي
  27/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  قيس عبد الكريم: الدعم الخارجي لن يكون سالحا مسلطا على رقابنا للتنازل عن حقوقنا .24

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بالتهديدات » ابو ليلى«ندد النائب قيس عبد الكريم : رام اهللا
بقطع المساعدات المالية عن الشعب الفلسطيني في حال توجهت التي اطلقتها الواليات المتحدة االميركية 

وعاصمتها  1967القيادة الفلسطينية الى االمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 
وقال ابو ليلى ان الواليات المتحدة التي تعتبر الداعم االول السرائيل وسياستها العنصرية،  القدس الشرقية.

ابتزاز شعبنا، حيث تستخدم التمويل الخارجي لموازنة السلطة كسالح للضغط بهدف التأثير على تحاول 
القرار السياسي الفلسطيني، مؤكدا ان المساعدات المالية الدولية لن تكون عامل ضغط وسيفا مسلطا على 

لتنازل عن مواقف وحقوق رقابنا، أو أداة ابتزاز سياسي يتم استخدامها وقت الحاجة أو التلويح باستخدامها ل
  سياسية.

واكد ابو ليلى على ضرورة رفض الرضوخ للتهديدات االميركية، واالستمرار في المضي قدما الى االمم 
 1967المتحدة في شهر ايلول القادم لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران عام 

  وعاصمتها القدس.
  28/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  
  

  الشرعيين ألصحابها: ال سالم دون عودة القدس "الديمقراطية" .25
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان الى حماية مدينة القدس وما تتعرض له من : لبنان

حمالت اسرائيلية تهدف إلى المساس بطابعها العربي من خالل عمليات التهويد واالستيطان المتسارعة في 
  قلب المدينة وفي محيطها.

. وأكدت الجبهة في بيان امس لمناسبة يوم القدس العالمي المخاطر التي تتهدد مدينة القدس بشكل عام
أن القدس ستبقى مدينه فلسطينية محتلة شأنها شأن جميع المناطق الفلسطينية التي احتلتها أضافت و 

ة شاملة ومتوازنة رهن باحترام اسرائيل للقانون وان التقدم في جهود أي تسوية سياسي 1967إسرائيل عام 
الدولي والشرعية الدولية وبعودة القدس العربية إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة الشعب الفلسطيني 
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ودولة فلسطين، ورهن بجالء قوات االحتالل اإلسرائيلي وبتفكيك المستوطنات ورحيل جميع المستوطنين عن 
، بما فيها القدس العربية ورهن بالتوصل إلى حل عادل 1967ة المحتلة منذ حزيران عام األراضي الفلسطيني

، والذي 194لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 
  يؤكد على حقهم في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية.

جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع دول العالم إلى االعتراف بالقدس العربية عاصمة لدولة ودعت ال
  فلسطين.

  27/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  غزة والضفة تحييان يوم القدس: مسيرات وحملتان شعبية وٕاعالمية  .26
س العالمي في قطاع غزة أحيت فصائل وفعاليات فلسطينية مختلفة، أمس، يوم القد: ضياء الكحلوت

والضفة الغربية، وانتشرت لوحات جدارية عمالقة وٕاعالنات في الصحف الفلسطينية تدعو إلحياء الذكرى 
وأطلقت لجنة دعم المقاومة في فلسطين حملتين شعبية  التي تتزامن مع ذكرى إحراق المسجد األقصى.

ن تحضر الذكرى في الضفة الغربية عبر وٕاعالمية إلحياء يوم القدس في قطاع غزة، وكذلك اهتمت بأ
إعالنات ولوحات جدارية ورسائل قصيرة وزعت على عشرات آالف الهواتف بالضفة الغربية والقـدس 

وأقامت اللجنة كذلك حفلها السنوي على شرف الصحافيين والمثقفين والوجهاء والشخصيات  والقطاع.
بارز في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ عبد اهللا الشامي الفصائلية في مدينة غزة، وقد تحدث فيه القيادي ال

  الذي أكد على ضرورة إحياء يوم القدس والتمسك بتحرير كامل التراب الفلسطيني المقدس.
وشارك متضامنون عرب وأجانب إلى جانب عشرات الفلسطينيين في مسيرة حاشدة نظمتها فصائل المقاومة 

القدس العالمي رفعت فيها شعارات تدعو لحماية القدس ولتحرك عربي والممانعة في مدينة غزة لمناسبة يوم 
  ودولي ضد ممارسات إسرائيل في المدينة.

القيادة العامة عادل الحكيم في كلمة باسم فصائل المقاومة والممانعة  - وشدد القيادي في الجبهة الشعبية 
وأشار  والمسجد األقصى المبارك. في ختام المسيرة على أن المقاومة وحدها هي الطريق لتحرير القدس

الحكيم إلى أن القدس ستبقى مدينة العزة واإلباء شامخة، وأنها ال يمكن أن تهان أو تذل أو تركع لغير اهللا، 
وبّين أن االحتفال بيوم  وأنها ستبقى صامدة في وجه االحتالل اإلسرائيلي مهما تعرضت لعمليات تهويد.

في أكناف بيت المقدس، وفي كل أرجاء المعمورة، هو دليل على » ألجلك يا قدس«القدس تحت شعار 
تشوق العالم كله لتحرير القدس من دنس الصهاينة المحتلين، موجها التحية لكل من يحيي ذكرى يوم 

  القدس.
  27/8/2011، السفير، بيروت

  
  المقدح: إطار فلسطيني قريبًا لمحاورة حكومة لبنان .27

أمس،  "شبكة األخبار الفلسطينية"حركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح لـأعلن قائد المقر العام ل :بيروت
خالل الشهر المقبل سيكون هناك لقاء للبدء بعملية ترتيب اإلطار الفلسطيني الذي سيحاور الحكومة "انه 

الحكومة اللبنانية لتنظيم السالح داخل المخيمات الفلسطينية ومن ثم تنظيم الواقع الفلسطيني باالتفاق مع 
بناء لالتفاق الذي حصل بين رئيس السلطة محمود عباس (خالل زيارته أخيرًا للبنان) والحكومة اللبنانية، 

وعدت بأن تخفف الضغط "أن الحكومة اللبنانية  إلىوأشار  ."بمعالجة الواقع الفلسطيني كرزمة واحدة
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جل وسريع وأولها ملف الموجود على شعبنا الفلسطيني من خالل حل اكثر من ملف في شكل عا
الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية وتقديم بعض الحقوق اإلنسانية واالجتماعية وهذا شيء إيجابي ومهم 
جدًا، ولمصلحة الالجئين الفلسطينيين في المخيمات أن يكون هناك سالح منظم، أما البندقية التي تعبث 

وعما إذا  ."بتوافق فلسطيني بالتنسيق مع اإلخوة اللبنانيينبأمن المخيمات فسيكون هناك حلول لكيفية إنهائها 
فلسطيني صريح وجاد على تنظيم السالح داخل المخيمات، أشار المقدح الى  -كان هناك توافق فلسطيني 

شعرت من وفد حركة حماس الذي زارني "، وقال: "اللقاءات بين كل القوى موجودة في شكل مستمر"أن 
جرت مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد، وهناك لقاءات مطلع  بارتياحه للقاءات التي

  ."الشهر حول موضوع المرجعية الفلسطينية الموحدة في لبنان وكيفية تنظيم السالح في المخيمات
عزام األحمد بدأ بتشكيل لجان "عن مصادر فلسطينية في عين الحلوة ان  "وكالة األنباء المركزية"ونقلت 

فاوض مع المسؤولين اللبنانيين، فسّمى أمين حركة فتح في لبنان اللواء فتحي أبو العردات ليرأس اللجنة للت
السياسية الفلسطينية، ومسؤول األمن الوطني الفلسطيني العميد صبحي أبو عرب لرئاسة اللجنة العسكرية 

  ."الفلسطينية، فيما باقي اللجان قيد اإلعداد والتشكيل
  28/8/2011، الحياة، لندن

  
  جبريل: اعتقدنا أن االنقالب في سورية سيأتي من العلويين فخرج رعاع ليسقطوا النظام .28

القيادة العامة أحمد جبريل  - رأى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : جانبالت شكاي - دمشق 
، معبرا عن »ا والسودانالمؤامرة على سورية أسوأ بكثير من المؤامرة التي خططت ضد العراق وليبي«أن 

كما » رعاعا وعصابات مسلحة ستأتي لتسقط النظام وليس العلويين«مفاجأته ألنه لم يخطر على باله أن 
  ».إلسقاط النظام في األردن حيث يرفرف العلم اإلسرائيلي«العمل » اإلخوان المسلمين«كان يعتقد، مطالبا 

ة في الخارج خصوصا في تركيا، كما توجه الى وانتقد جبريل في كلمته مؤتمرات المعارضة السوري
ال تنظروا إلى أنوفكم بل انظروا إلى ما يريده األعداء وما يخططوه لنا وما «المشاركين في التظاهرات قائال: 

  ».يخططوه لهذا البلد الذي هو الصخرة التي تحطمت عليها أمانيهم
تدعم سورية بعد أن «من خط الممانعة أن  واعتبر جبريل إن على الفصائل الفلسطينية التي تمثل جزءا

فوجئت بما يحدث في سورية، كنت اعتبر أن سورية «، وتابع »أعلنت إيران وحزب اهللا دعمهما لها
محصنة، وقلت لهم (السلطة السورية) إنني كنت اعتقد أن انقالبا من العلويين سيحصل على النظام ولم 

كنت أتصور «وتابع  ».لمسلحة تأتي إلى سورية لتسقط النظاميخطر في بالي أن هؤالء الرعاع والعصابات ا
  ».أن الشعب السوري أوعى من أن يجر إلى هذه الفتنة

  28/8/2011، الراي، الكويت
  

  باراك: تنظيمات غير حماس تطلق الصواريخ ولكنها تتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة .29
ألحــد إن تنظيمــات أخــرى غيــر حمــاس هــي التــي قــال وزيــر الجــيش اإلســرائيلي أيهــود بــاراك ا: القــدس المحتلــة

وأضـاف "حركـة  تطلق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية، لكنه حمل األخيـرة مسـئولية مـا يجـري فـي القطـاع.
حمـاس ال تطلـق الصـواريخ اآلن علـى اسـرائيل، وأن مـن يقـوم بـذلك هـم أفـراد تنظيمـات أخـرى، ولكـن اسـرائيل 

  جري في قطاع غزة". تعتبر حماس المسؤولة عن كل ما ي
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ونقلــت إذاعــة االحــتالل عــن بــاراك قولــه إن "إســرائيل ســتعمل مــن جديــد بكــل قوتهــا فــي حــال اســتمر إطــالق 
  الصواريخ من القطاع"، معربًا عن أمله أن تهدأ االوضاع ويتوقف اطالق الصواريخ كليًا.

اع غـزة باتجـاه مدينـة بئـر السـبع واعترضت منظومة القبة الحديدية اليوم صاروخًا من نوع غراد أطلق من قط
ـــة، فيمـــا ســـقطت الليلـــة الماضـــية قذيفـــة فـــي محـــيط "المجلـــس اإلقليمـــي" بالنقـــب المحتـــل دون أن تقـــع  المحتل

  اصابات أو أضرار، وفق إذاعة االحتالل.
وتـــابع بـــاراك " إن المـــدنيين االســـرائيليين يتمتعـــون اليـــوم بحمايـــة أفضـــل ممـــا كـــان الوضـــع عليـــه فـــي األشـــهر 

  نوات الماضية بفضل نشر بطاريات منظومة القبة الحديدة". والس
من جهة ثانية، ذكرت اإلذاعة اإلسـرائيلية أن بـاراك رفـض التعقيـب علـى مـا ذكرتـه صـحيفة االهـرام المصـرية 

  بشأن منع مصر نية اسرائيلية الغتيال رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنيه. 
 28/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

  
  توافق على دخول آالف الجنود المصريين بأسلحتهم الى سيناء "سرائيلباراك: "إ .30

الناصرة ـ زهير أندراوس: أعلن وزير األمن اإلسرائيلّي، إيهود باراك، أّن اسرائيل ستسمح لمصر بإدخال 
ة بين الدولتين ال آالف الجنود المصريين إلى شبه جزيرة سيناء، على الرغم من أّن اتفاقّية السالم الموقعّ 

  تجيز ذلك.
وأوضح باراك، كما جاء في موقع إذاعة الجيش اإلسرائيلّي، أّن الحكومة ستسمح أيضا للمصريين بإدخال 
المروحيات والمركبات العسكرّية المصفحة، الفتا إلى أّن أقوال باراك وردت في لقاء صحافّي أدلى به لمجلة 

  'إيكونوميست' البريطانّية.
في سياق حديثه على أّن إسرائيل لن تسمح لمصر بإدخال دبابات أخرى إلى سيناء، وزاد قائًال  وشدد باراك

  إّنه في بعض األحيان يجب تليين المواقف اإلستراتيجّية لمصلحة االحتياجات األمنّية.
ّنه وبحسب باراك، فإّنه ال ُيقلل بالمرة من مخاطر إدخال الجنود المصريين إلى شبه جزيرة سيناء، ولك

  بالمقابل أكد على أّن الجنود المصريين الذين دخلوا إلى سيناء لن ينسحبوا.
وذكرت المصادر السياسّية واألمنّية في تل أبيب أّن قرار باراك جاء على خلفّية العملية الفدائّية التي ُنفذت 

اإلسرائيلّية المصرّية الخميس قبل الماضي في إيالت، حيث تمّكن أعضاء الخلّية الفدائّية من عبور الحدود 
  غير المؤمنة. 

  27/8/2011، القدس العربي، لندن
  

   "إسرائيل"ليبرمان: هدف الفلسطينيين إقامة دولة تحل محل  .31
قال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان إن الهدف الحقيقي لتوّجه الفلسطينيين إلى األمم : رام اهللا

  ة فلسطينية تحل محل دولة إسرائيل.المتحدة الشهر المقبل هو إقامة دول
جاءت أقول ليبرمان تعقيبا على تأكيد الرئيس محمود عباس امس على أن الفلسطينيين لن يعترفوا بالطابع 
اليهودي لدولة إسرائيل ولن يقبلوا بالكتل االستيطانية كأمر واقع وبحل قضية الالجئين في الدولة الفلسطينية 

.  
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نيين ال ينوون إقامة دولة تعيش بسالم إلى جانب إسرائيل وٕانما إقامة دولة تكون وأوضح ليبرمان أن الفلسطي
في إشارة إلى الضفة الغربية، ثم االستيالء على إسرائيل من » يهودا والسامرة«خالية من اليهود في مناطق 

  الداخل، حسب قوله
تخاذ خطوات أحادية الجانب ورأى أن الرئيس عباس وشركاءه ليسوا معنيين بالتفاوض مع إسرائيل بل با

  لتنفيذ هذا المخطط، كما قال.
أن السبيل الوحيد لحصول « ودعا وزير الخارجية االسرائيلي المجتمع الدولي إلى التوضيح للرئيس عباس 

  «.الفلسطينيين على دولة خاصة بهم هو الكف عن السعي للقضاء على الدولة اليهودية الوحيدة في العالم 
  28/8/2011، ، رام اهللالحياة الجديدة

 
  "إسرائيلـ"رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي: السالم مع مصر ذو أهمية إستراتيجية ل .32

قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، بني غنتس، إن السالم مع مصر ذو أهمية إستراتيجية كبيرة 
  بالنسبة إلسرائيل.

الجمعة، قال غنتس إن المنظمات الفلسطينية في قطاع وفي جولة قام بها على الحدود الغربية مع مصر، 
  غزة تستغل الوضع في سيناء كمنصة قفز لتنفيذ عمليات على الحدود اإلسرائيلية.

وأضاف أن الجيش سيواصل العمل بحزم على إحباط محاوالت تنفيذ عمليات ضد المستوطنين في  
  الجنوب.

  27/8/2011، 48موقع عرب 
  

  اجع حكومته عن اغتيال هنية استجابًة لضغوط مصريةوزير إسرائيلي ينفي تر  .33
نفت إسرائيل تقارير صحافية عن تعرضها لضغوط مصرية منعت اغتيال رئيس : كفاح زبون -رام اهللا

إن هذا «الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية. وقال وزير المعارف اإلسرائيلي، جدعون ساعار، أمس، 
المصرية نقلت عن مصادر فلسطينية، قولها، إن » األهرام«وكانت صحيفة ». النبأ ال يمت إلى الواقع بصلة

  . مصر أجبرت إسرائيل على إلغاء خطط كانت قد أعدتها لتصفية القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية
  28/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  أسباب ثالثةالعدوان على غزة ل"يديعوت": نتنياهو وباراك عارضوا توسيع  .34

إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير » يديعوت أحرونوت«قالت صحيفة : كفاح زبون -اهللارام 
 3الدفاع إيهود براك عارضوا قبل يومين في اجتماع المجلس األمني المصغر، توسيع العدوان على غزة لـ

أسباب توجب االنتظار ، إن كال من باراك ونتنياهو، ذكروا ثالثة »يديعوت أحرونوت«أسباب. وقالت 
وضبط النفس وعدم اتخاذ قرار متسرع، السبب األول، أن ضباط الشاباك واالستخبارات العسكرية يؤمنون 
بأن حماس ال تريد االنضمام للقتال، أو تصعيدا فيه. والسبب الثاني هو وجود أزمة مع مصر فيما يتعلق 

حال شن حرب ضد غزة، ستثير غضب الشارع  بمقتل الجنود المصرين من شأنها أن تتصاعد وتتدهور في
أما السبب الثالث فهو مسألة التصويت على االعتراف بدولة فلسطينية في ». اإلخوان المسلمين«المصري و

سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ إن إسرائيل ال تريد الوصول للتصويت في األمم المتحدة، بينما يصرخ 
  على غزة. الفلسطينيون لمساعدتهم من نيران الحرب
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عدم اتخاذ قرار لشن عملية » الكابنيت«وعلى ضوء األسباب الثالثة، طالب باراك نتنياهو من وزراء 
عسكرية كبرى في القطاع، وٕانما االستمرار برد عسكري منضبط يحمل حماس التي ترى فيها إسرائيل شريكا 

  في التهدئة، على كبح جماح المنظمات الفلسطينية األخرى.
  27/8/2011، سط، لندنالشرق األو 

  
  تنفي إمكانية تعديل "كامب ديفيد" وترفض التواجد العسكري المصري في سيناء أبيبتل  .35

نفت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة األنباء التي تحدثت عن إمكانية تعديل معاهدة "كامب : الناصرة
ه رفض تل أبيب لدخول مزيد من ديفيد" للسالم بين الجانبين المصري واإلسرائيلي، مؤكدة في الوقت ذات

  القوات المصرية إلى شبه جزيرة سيناء.
)، إن األنباء التي تحدثت عن إمكانية تعديل 28/8وقالت المصادر لإلذاعة العبرية، صباح اليوم األحد (

معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية "ال تستند إلى أي أساس، وأن هذا الموضوع لم يطرح للبحث من 
  ن".الجانبي

وأوضحت أن القاهرة لم تطلب حتى اآلن زيادة عدد القوات المصرية في سيناء، باستثناء دخول ألف شرطي 
إلى هذه المنطقة، لمواجهة ما أسمته "تهديدات التنظيمات اإلرهابية المسؤولة عن تفجير أنبوب الغاز 

  الطبيعي المؤدي إلى إسرائيل".
اإلسرائيلي إيهود براك "صادق على دخول عدة كتائب مصرية  ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزير الحرب

إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من اجل التعامل مع هذه التهديدات، حيث ستغادر هذه القوات منطقة سيناء 
  بعد انتهاء مهمتها".

افقت وجاءت تصريحات المصادر اإلسرائيلية هذه تعقيًبا على ما قالته مصادر مصرية من أن تل أبيب و 
على تعديل بعض بنود معاهدة السالم بهدف زيادة حجم القوات المصرية في سيناء، وأن المفاوضات تجرى 
حاليًا حول أعداد القوات، موضحة أنها قد تصل إلى عدة آالف، في حين من المتوقع أن تنص التعديالت 

  المصادر.على تسليح القوات المصرية في سيناء بالدبابات واألسلحة الثقيلة، بحسب 
  28/8/2011قدس برس، 

  
  بتغطية أعالمية واسعة السفير اإلسرائيلي في واشنطن يقيم حفل إفطار رمضاني  .36

في واشنطن مايكل  إلسرائيليحنان البدري: في تحرك غريب واألول من نوعه أقام سفير الكيان ا -واشنطن 
لكيان على نشر تغطيه إعالمية اورين حفل إفطار رمضاني في مقر إقامته في واشنطن، وحرصت سفارة ا

وهو  واسعة للحدث، ما عزز تفسيرات باعتبار الحدث تصرفًا دعائيًا في األصل. وشدد السفير اإلسرائيلي
 65في األصل أكاديمي أمريكي يحمل الجنسية اإلسرائيلية في كلمته أمام ضيوفه الذين تجاوز عددهم ال 

وعّبر عن رغبته في بناء جسور من التفاهم واالحترام المتبادل  مدعوًا على أهمية الحوار اإلسالمي اليهودي،
قبل أن يقرأ بعضًا من  -على حد قوله - الذي يمكن أن يمتد من واشنطن إلى الشرق األوسط وما وراءها

  سفر المزامير، محاوًال استعراض ما أسماه تسامح إسرائيل واحترامها للمسلمين.
م الجمعة، حيث منعت سلطات االحتالل آالف المصلين من دخول الطريف أن كلمات السفر تلك جاءت يو 

  القدس للصالة في المسجد األقصى.
  28/8/2011، الخليج، الشارقة
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  قرب غزة الصطياد المقاومين إسرائيلية قوات خاصة .37

ذكر المراسل العسكري للقناة اإلسرائيلية الثانية، أن الجيش اإلسرائيلي يستخدم قوات خاصة من المشاة 
إحدى «وقال المراسل العسكري، إن ». صيد الخاليا المسلحة التي تطلق الصواريخ من قطاع غزة«ـل

المجموعات التابعة للجيش تعمل على حدود قطاع غزة، وهي من استهدفت، ظهر أمس، مسلحين 
 ، في إشارة إلى القصف»فلسطينيين قرب بيت الهيا في إطار عمليات صيد الخاليا التي تطلق الصواريخ

  الذي استهدف الشهيدين سليم العرابيد وعالء ابو الخير.
  27/8/2011البيان، دبي، 

  
  "سرائيل"إفي  "ثورة الخيام"تظاهرات جديدة لـ .38

في تل » من أجل العدالة االجتماعية«خرج اكثر من عشرين ألف اسرائيلي مساء امس : وكاالت -تل ابيب
الشمال الى ايالت في الجنوب، بهدف احياء حركة  ابيب والقدس وعشرات البلدات، من كريات شمونة في

  »ثورة الخيام«االحتجاج االجتماعي او ما سمي 
وأقر المنظمون بان عدد المشاركين في التظاهرات اقل بكثير من تلك التي نظمت في االسبوعين االخيرين، 

قوط عشرات من الصواريخ وعزوا هذا االمر الى التوتر في جنوب اسرائيل الذي تعرض في االيام االخيرة لس
  مصدرها قطاع غزة.

  
  
  

المشاكل «وخالل تجمع في تل ابيب، قال احد قادة التحرك رئيس اتحاد الطالب اسحق شمولي ان 
السبت » مسيرة مليونية«، معلنا تنظيم »االجتماعية كانت موجودة دائما في اسرائيل. لن يمنعونا من النضال

  المقبل.
  28/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  بشن عملية عسكرية جوية وبرية واسعة ضد غزة"إسرائيل" تهدد مجددًا  .39

بشّن عملية عسكرية جوية وبرّية واسعة ضد قطاع غزة، ردًّا على أي  سرائيليلّوح االحتالل اإل: القدس
عام محاولة إلطالق القذائف الصاروخية باتجاه أهداف صهيونية داخل األراضي الفلسطينية المحتّلة 

1948.  
)، بأن سلطات االحتالل، قد وجهت 8- 27وأفادت القناة األولى في التلفزيون الصهيوني، صباح السبت (

الليلة الماضية عبر وسطاء لم تحّدد هويتهم، تحذيًرا شديد اللهجة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، 
بـ"إسرائيل" إلى الرد الصارم على شكل غارات مفاده أن "استمرار عمليات إطالق القذائف من القطاع سيحدو 

  جوية مكثفة قد تقترن أيًضا بعملية برية".
وبحسب التلفزيون الصهيوني؛ فإن التحذير قد ُوّجه في أعقاب جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون 

  الجمعة.األمنية والسياسية الذي التأم برئاسة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس 
  27/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  د    يمخاوف إسرائيلية على كامب ديف .40

حذرت دراسة صادرة عن معهد دراسات األمن القومي في إسرائيل من أن العالقات : وديع عواودة - حيفا 
سالمية مع مصر "باتت قابلة لالنكسار خصوصا في ظل الفوضى في سيناء وازدياد قوة حركة المقاومة اإل

  ( حماس)".
إسرائيل من تغييرات جوهرية في السياسة المصرية  -التي أعدها الباحث شلومو بروم-كما حذرت الدراسة 

بعد االنتخابات العامة مطلع العام القادم وأوصت بالسعي "لتفاهمات إستراتيجية حتى لو اضطرت إسرائيل 
  تسديد أثمانها".

صاحب مصلحة واضحة في استمرار  -يقي في مصر اليومالحاكم الحق-وترى أن المجلس العسكري 
االستقرار على الحدود المصرية اإلسرائيلية بصيانة اتفاقية السالم وبالمحافظة على العالقات مع الغرب 

  خاصة الواليات المتحدة التي تقدم مساعدات سنوية للخزينة المصرية. 
ة إلى "محور مشاكل خطير قادر على إلحاق ضرر وترى الدراسة أن حالة سيناء تدهورت وتحولت بعد الثور 

  إستراتيجي بالعالقات الثنائية يستدعي تعديل كامب ديفد لزيادة حجم القوة العسكرية المصرية فيها".
  27/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  
  
  

  يرفضون التعامل مع اليهود اإلثيوبيين "إسرائيل"سائقو التاكسي في  .41
صحافي أن سائقي سيارات األجرة (تاكسي) في تل أبيب يمتنعون بشكل فظ عن كشف تحقيق  تل أبيب:

أخذ ركاب من ذوي البشرة السمراء من أصول أفريقية. ويتحدثون عن ذلك بصراحة تامة، ويجدون الحجج 
  والذرائع لقرارهم العنصري.

بالقول في البداية:  ، أمس، أن السائقين يبررون توجههم العنصري»هآرتس«وجاء في تحقيق نشرته صحيفة 
ولكن ». إن السود ال يدفعون األجرة، خصوصا في ساعات الليل، وعندما يلح السائق عليهم يهددونه بالقتل«

بعد طرح المزيد من األسئلة عليهم، يبدأون في إسماع تبريرات أخرى شبيهة بتلك التي كانت تسمع في 
  رتهايد في جنوب أفريقيا وروديسيا، الواليات المتحدة ضد السود، وتبريرات من قاموس األب

  27/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ال تحمل الهوية اإلسرائيلية كونها ةفلبيني تطرد طفلة" إسرائيل"في  سلطات الهجرة .42
محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارا، أول من أمس، يندرج هو اآلخر في تكريس  تل أبيب: أصدرت

طرد طفلة من أصل فلبيني مولودة في تل أبيب، كون والدتها ال تحمل الهوية  السياسة العنصرية. فقد قررت
اإلسرائيلية. والطفلة كانت قد ولدت قبل أربع سنوات، عندما كانت أمها وأبوها يعيشان في إسرائيل بموجب 
تصريح عمل رسمي. واعتمدت على قرار وزير الداخلية بعدم تجديد تصريح المكوث لألم، بينما جددت 

لتصريح لوالد الطفلة، مما يعني أن الحكومة اإلسرائيلية فسخت العائلة بشكل متعمد، بهدف منعها من ا
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البقاء في إسرائيل. وقد نفذت سلطات الهجرة هذا القرار فجر أمس، وأجبرت الطفلة على صعود الطائرة مع 
  والدتها، طردا إلى الفلبين.

  27/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ألف مصل في الجمعة اليتيمة بالمسجد األقصى 300: للوقف والتراث ىاالقصمؤسسة  .43
 »مؤسسة االقصى للوقف والتراث«، أن جمال جمال، عن مراسلها 27/8/2011، ، عمانالدستورنشرت 

في يوم مشهود من أيام المسجد األقصى، وفي إصرار فلسطيني «قالت في بيان لها بعد صالة الجمعة 
لإلحتالل اإلسرائيلي وٕاجرءاته المشددة وحصاره العسكري للمسجد األقصى ومدينة  وتحّدي من الفلسطينيين

الف مصل من اهل القدس والداخل الفلسطيني ومن استطاع الوصول الى القدس  300القدس، ادى نحو 
من اهل الضفة الغربية، صالة الجمعة الرابعة واالخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد األقصى 

، وقد امتألت كل األبنية المسقوفة والشجرية والخيام التي نصبتها دائرة األوقاف خصيصا للوافدين المبارك
الى األقصى في شهر رمضان المبارك بالمصلين من الرجال والنساء. هذا، وحيا خطيب الجمعة، الشيخ 

في خطبة  –قصىرئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، وخطيب المسجد األ –الدكتور عكرمة صبري 
  الجمعة الزاحفين إلى األقصى رغم إجراءات االحتالل.

وكانت قوات االحتالل أعادت فجر امس احتالل مدينة القدس والبلدة القديمة خاصة محيط المسجد األقصى 
المبارك ومنعت بالقوة وصول االف الفلسطينيين الى المسجد األقصى في الجمعة االخيرة من شهر رمضان 

ليلة القدر وحولت قوات االحتالل القدس الى ثكنة عسكرية إسرائيلية. سبق ذلك إغالق كافة المبارك و 
المداخل والمخارج للمدينة ومنع آالف الموطنين من سكان الضفة الغربية من دخول البلدة القديمة او 

  الوصول الى المسجد األقصى.
  بشرط حصولهم على التصاريح.عاما  50وقالت الشرطة أنها لن تسمح للذين تقل اعمارهم عن 

سلطات االحتالل ، أن وكاالت و عالء المشهراوي، عن مراسلها 28/8/2011، االتحاد، أبو ظبيوذكرت 
الجمعة “ألف فلسطيني من أداء صالة الجمعة األخيرة من شهر رمضان  200اإلسرائيلي منعت أمس 

  محتلة، في رحاب المسجد األقصى المبارك بالقدس الشرقية ال” اليتيمة
وبينما كان نحو نصف مليون فلسطيني يؤدون صالة الجمعة اليتيمة في المسجد األقصى وساحاته خالل 

ألف شخص من أهالي القدس وضواحيها واألراضي  300األعوام الماضية، سمحت سلطات االحتالل لنحو 
سط إجرءات أمنية مشددة، وعدد من سكان الضفة الغربية بأدائها أمس و  1948الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ألف فلسطيني للصالة خارج أسوار البلدة القديمة في القدس الشرقية وخلف المتاريس  200اضطرت 
  والحواجز العسكرية اإلسرائلية حول المدينة.

  
  الهيئة الخيرية للتكافل توزع مبالغ مالية على أبناء شعبنا في مخيمات لبنان .44

الفلسطيني للتكافل األسرى، مبالغ مالية على األسر المحتاجة في المخيمات  وزع وفد الهيئة الخيرية: رام اهللا
وقال رئيس  الفلسطينية في لبنان، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك خالل زيارة ميدانية للمخيمات.

ى الوفد حسن العوري، إن وفد الهيئة اطلع على أوضاع أبناء شعبنا المقيمين في مخيمات لبنان، والتق
باللجان الشعبية المتطوعة التي تساعد مجلس إدارة الهيئة على تحديد األسر المحتاجة، كما اطلع الوفد على 

  اآللية والمسح االجتماعي المتبع في تحديد األسر المحتاجة، وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.
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ة حلول عيد الفطر السعيد، كما وأشار العوري، إلى أن الوفد وزع مبالغ مالية على األسر المحتاجة بمناسب
نقل تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس وأبناء الشعب الفلسطيني إلى إخوانهم في مخيمات الشتات 

  بمناسبة عيد الفطر السعيد.
  27/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  ه المشتركة% من مصادر الميا90تستغل أكثر من  "إسرائيل"رئيس سلطة المياه:  .45

% من مصادر المياه 90قال رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، إن إسرائيل تستغل أكثر من : ستوكهولم
  % المتاحة للفلسطينيين.10المشتركة الستعماالتها المختلفة غير غافلة عن بذل أقصى جهد للسيطرة على 

ول إلى المياه وٕالى حصتنا العادلة من وأضاف العتيلي أننا ال نعاني فقط كفلسطينيين من الحرمان من الوص
المياه حسب القانون العرفي الدولي للمياه، ولكننا منعنا أيضا من تطوير البنية التحتية األساسية لتأمين 
كميات المياه في حدها األدنى كحق إنساني كما نصت علية الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها بهذا 

  .2010الخصوص في العام 
  27/8/2011، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)وكا

  
  

  على االتصاالت تصيب األسرى بالسرطان تستخدم أجهزة تشويش "إسرائيل" :األسرى للدراسات .46
أقدمت سلطات السجون اإلسرائيلية بالتعاون مع أجهزة األمن على تركيب أجهزة خاصة بغرض التشويش 

  ى بواسطة أجهزة هواتف نقالة قد يتم تهريبها إلى داخل السجون.على االتصاالت التى قد يجريها األسر 
وقال رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات اليوم السبت أن عددا من األسرى وخاصة فى سجن 
(شطة) األشد حراسة، قد اشتكوا من آالم فى الرأس فى أعقاب تركيب هذه األجهزة، وقاموا بتقديم طلب 

  األجهزة لكن دون جدوى.لإلدارة إلزالة هذه 
وأوضح أن هناك دراسات علمية أكدت على اآلثار السلبية ألجهزة االتصاالت والتشويش كسبب رئيسى 
النتشار السرطانات وخاصة أورام الرأس كحالة األسير أكرم منصور جراء اإلشعاعات القوية والعالية من 

  تلك األجهزة.
سسات الحقوقية متابعة هذه القضية والعمل على إزالة هذه وطالب حمدونة الصليب األحمر الدولى والمؤ 

األجهزة لما تلحقه من أضرار صحية على األسرى والقيام بفحص طبى دورى شامل لألسرى فى السجون 
  للتأكد من خلو األسرى من األمراض بسبب هذه األجهزة.

  27/8/2011، األهرام، القاهرة
  

  ئيلي على حاجز قلنديا قرب رام اهللامواجهات بين الفلسطينيين والجيش اإلسرا .47
رام اهللا ـ يو بي اي: اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش اإلسرائيلي بعد ظهر الجمعة 

  قرب حاجز قلنديا بين رام اهللا والقدس في الضفة الغربية.
يلية من الوصول الى وأقام مئات الفلسطينيين صالة الجمعة قرب الحاجز بعدما منعتهم القوات اإلسرائ

  المسجد األقصى.
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ونظم الفلسطينيون بمشاركة متضامنين أجانب تظاهرة احتجاجية بعنوان 'طرق على أبواب القدس' قرب 
الحاجز، إال أن القوات اإلسرائيلية تدخلت لتفريقهم مستخدمة قنابل مسيلة للدموع وأعيرة مطاطية، ما أدى 

  اختناق بينهم عدد من الصحافيين. إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحاالت
  وقام الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة تجاه القوات اإلسرائيلية التي طاردتهم حتى أطراف مخيم قلنديا.

  27/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  نتقد اعتقال عبدالستار قاسميمنتدى اإلعالميين الفلسطينيين  .48
طينية، أمس، اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية، أستاذ العلوم انتقدت هيئة إعالمية فلس: (يو .بي .آي)

  السياسية في جامعات الضفة الكاتب عبدالستار قاسم، وصحافي آخر.
وقال منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، في بيان، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى اعتقال البروفسور والكاتب 

التعبير عن رأيه السياسي ودوره في “بة العامة، على خلفية عبدالستار قاسم، وتمديد اعتقاله من جانب النيا
  ، كما دان اعتقال الصحافي صدقي محمد صدقي موسى من نابلس.”محاربة الفساد

األجهزة األمنية في الضفة اعتقلت قاسم الخميس الماضي، وهو معروف بانتقاده “وأشار المنتدى إلى أن 
ساعة على خلفية مقال كتبه يتعلق عن شبهات  48عامة بتوقيفه الالذع للسلطة وللفساد، وقامت النيابة ال

  ”.فساد وخلل في جامعة النجاح الوطنية
ونقل البيان عن نجل قاسم قوله إن والده تلقى طلبًا من النيابة العامة للحضور أمامها، وفور وصوله تم 

  ، بحجة التشهير بالجامعة.       ساعة بناء على شكوى تقدم بها رئيس الجامعة رامي الحمد اهللا 48توقيفه ل 
  28/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  االحتالل يوزع األراضي الفلسطينية الخاصة على المستوطنين مجانا .49

كشف النقاب أمس الجمعة، عن أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي توزع األراضي : برهوم جرايسي -الناصرة
المستوطنين وعصاباتهم، وحتى للحركة الصهيونية الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة الغربية على 

  العالمية التي هي أيضا تقوم بدور التوزيع المجاني على المستوطنين.
وقد كشف عن جريمة سلب أراض لمواطن فلسطيني من شمال الضفة الغربية، وتم تسليمها ألحد 

دونما  50دونما، من أصل  18المستوطنين، وفي هذه القضية العينية بالذات، يجري الحديث عن حوالي 
عاما، إذ تقدم المواطن  25دوالرا سنويا، ولمدة  14تسلمها أحد المستوطنين، مقابل إيجار سنوي بقيمة 

الفلسطيني بالتماس إلى المحكمة العليا ضد مصادرة أراضيه، ليتبين هناك أن األراضي المصادرة تم تحويلها 
  لملكية أحد المستوطنين، وبسعر بخس.

التي يجري الحديث عنها، تقع ضمن آالف الدونمات التي  50حيفة "هآرتس" إن الدونمات الـوقالت ص
سلمها مسؤول إسرائيلي في ما يسمى بـ"حارس أمالك الغائبين" للحركة الصهيونية العالمية، التي سلمتها 

  . 48طينيي بدورها لمستوطنة "ريحان" شمال الضفة الغربية وتقع قرب مدينة أم الفحجم ثاني مدن فلس
  27/8/2011الغد، عّمان، 

  
  لمسيرة نعلين إصابة العشرات في قمع االحتالل  .50
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منتصر حمدان:  أصيب العشرات بحاالت اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في  -رام اهللا 
قاموا صالة المسيرة األسبوعية التي تشهدها بلدة نعلين غرب رام اهللا، حيث خرج أهالي القرية بعد أن أ

  الجمعة على أراضيهم بالقرب من جدار الفصل العنصري.
واندلعت مواجهات بين أهالي القرية وجنود االحتالل الذين أطلقوا قنابل الغاز المدمع ما أدى إلى إصابة 

  العشرات باختناق.
دمع في مسيرة وأصيب العديد من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب، باالختناق إثر استنشاقهم الغاز الم

بلعين، حيث أطلق جنود االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المدمع باتجاه المشاركين عند 
  وصولهم بالقرب من الجدار، ما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين باالختناق الشديد.

  27/8/2011الخليج، 
  

  " العالمي يوم القدس"بمناسبة الفلسطينية في لبنان  مسيرات في المخيمات .51
شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان مسيرات واحتفاالت في مناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم 

  الجمعة األخير من شهر رمضان.
أقام "اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني" احتفاال في مخيم شاتيال حضره الرئيس حسين الحسيني وممثل سفير 

  ن، جمال عيسى وممثل السفير االيراني، سعيد اسدي.فلسطين في لبنا
وألقى المدير العام لمركز بيت اطفال الصمود قاسم عينا كلمة. وتاله رئيس "اللقاء" احمد الشاويش، فدعا 
الى االتحاد حول قضية القدس. وقال عيسى، "حان الوقت لنبني عالقات جيدة في لبنان، ولنذهب نحن 

  يقة الى االمم المتحدة العالن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وكل الدول الشقيقة والصد
وفي مخيم الجليل في بعلبك (المستقبل)، نظمت "لجنة دعم المقاومة في فلسطين" مسيرة حاشدة، انطلقت 
من امام مسجد بالل بن رباح، جابت شوارع بعلبك، بمشاركة النائب علي المقداد ومسؤولي الفصائل 

  االحزاب اللبنانية، واللجان الشعبية، رفعت شعار "يا قدس اننا قادمون".الفلسطينية و 
  28/8/2011، المستقبل، بيروت

  
  باالختناق خالل مسيرة بلعين ضد "الجدار" واالستيطان  العشراتإصابة  .52

رام اهللا: أصيب، أمس، العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد، جراء استنشاقهم 
الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل لقمع مسيرة قرية بلعين األسبوعية، غرب رام اهللا، المناوئة 

  لالستيطان وجدار الفصل العنصري.
ليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، أهالي القرية وشارك في المسيرة، التي دعت إ

ونشطاء سالم إسرائيليون ومتضامنون أجانب، ورفع المشاركون في المسيرة األعالم الفلسطينية، ورايات 
صفراء عليها صور النائب المناضل األسير مروان البرغوثي، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات 
الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة االحتالل وٕاطالق 

  هي دولة فلسطين". 194سراح جميع األسرى والحرية لفلسطين، ورددوا عبارات "
  27/8/2011، األيام، رام اهللا

  
  رفح: األنفاق تتحول إلى مصدر خطر وعمالها يهجرونها  .53
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تحولت األنفاق الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب محافظة رفح إلى خطر يتهدد  مل:محمد الج
  حياة الشبان العاملين فيها، بعد استهدافها من قبل طائرات االحتالل.

وقد خلت المنطقة الحدودية، حيث تتواجد األنفاق من العمال والشاحنات وتوقفت معظم األنفاق عن العمل، 
  صة في تهريب الوقود التي اتخذ العاملون فيها سلسلة من اإلجراءات الهادفة لحمايتهم.عدا المتخص

  27/8/2011، األيام، رام اهللا
   

  األرض المقّدسةيناشد الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين وقف الهجرة من  األب عيسى مصلح .54
من أمس، مسيرة احتفالية بعيد  بيت لحم: نظمت كنيسة الروم األرثوذكس في مدينة بيت ساحور، مساء أول

  رقاد وانتقال العذراء مريم، تحت عنوان "أوقفوا الهجرة". 
وناشد األب عيسى مصلح، راعي كنيسة الروم األرثوذكس في المدينة والناطق اإلعالمي لبطريركية الروم 

لمسلمين، بوقف األرثوذكس في القدس، من أمام كنيسة بئر السيدة العذراء، المسيحيين الفلسطينيين، وا
الهجرة من األرض المقّدسة وعدم إعطاء االحتالل فرصة لتهويدها، داعيًا اهللا "أن نصلي العام القادم في 

  كنيسة القيامة وقد أقيمت دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". 
ال وقتل وسلب وأكد مصلح أن السبب الرئيسي في الهجرة هو االحتالل وممارساته على األرض من اعتق

  لألراضي واستيطان والفصل العنصري وتضييق الحركة. 
  27/8/2011، األيام، رام اهللا

  
  : انتشار األمراض بين االسرى سببه اإلهمال الطبي المتعمدالمركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى .55

ر األمراض في طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى بضرورة التحقيق في أسباب انتشا: رام اهللا
صفوف المعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى إصابة المئات من المعتقلين بأمراض خطرة ومزمنة كالقلب، 
والسكر، والتهاب الرئتين، والفشل الكلوي، وأوجاع الظهر، والصداع الدائم، والقرحة باإلضافة إلى سياسة 

دات السجون إلى أطباء أخّصائيين وال يقدم اإلهمال الطبي المتعمد وعدم تقديم العالج، كما وتفتقد عيا
  لألسرى سوى المسكنات.

واوضح المركز ان هنالك العشرات من حاالت الوفاة للكثير من األسرى المحررين بعد اإلفراج عنهم من 
  سجون االحتالل بفترة قصيره.

على االسرى  وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى بضرورة وجود لجنة طبية فلسطينية، تشرف
المرضى وتقوم بالتحقيق في ظروف واسباب وفاة األسرى واالسرى المحررين، ودعا المجتمع الدولي الى 
تحمل مسؤولياته األخالقية واإلنسانية تجاه هؤالء وتوفير سبل الدعم والمساندة لهم، وٕاعادة تأهيلهم وتوفير 

ثناء، باعتبارهم ضحايا لممارسات اإلحتالل الرعاية الصحية الكاملة والنموذجية لهم جميعًا دون است
  اإلسرائيلي وجرائمه.

  28/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا 
  

  منصور يدعو إلى "اقتالع" السفارة اإلسرائيليةاألردن: حمزة  .56
األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي منصور دعا  ، أنعمانمن  27/8/2011الغد، عّمان، نشرت 

ووجه  بـ"المتعاونين مع العدو اإلسرائيلي". لسفارة اإلسرائيلية من األراضي األردنية"، مندداً "اقتالع ا إلى
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منصور خالل إقامة صالة تراويح دعت إليها الحركة اإلسالمية لنصرة غزة أول من أمس في حي نزال 
وتساءل  القاهرة. تحية إجالل إلى الشعب المصري، مشيدا بالحراك الذي بدأوه لطرد السفير اإلسرائيلي من

منصور عن الوقت الذي سيبادر فيه األردنيون إلى طرد السفير اإلسرائيلي و""تطهير عمان" من السفارة 
وأضاف منصور إن "الربيع العربي الذي انطلق من تونس وليبيا سيمر بكل األنظمة العربية"،  اإلسرائيلية.

  أن المرحلة المقبلة هي "مرحلة فاصلة". معتبراً 
حمزة منصور حّذر من ، أن جمال إبراهيمنقًال عن مراسلها  27/8/2011االتحاد، أبو ظبي، ت وأضاف

عملية تهويد القدس المستمرة، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم المباركة، 
  ."ففلسطين ليس قضية الفلسطينيين وحدهم، وٕانما قضية األمة بمجموعها"
  

  إعالن الدولة الفلسطينية ال يتعارض مع الدور األردني في القدس المحتلة نجم:رائف  .57
قال نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة : نادية سعد الدين -عمان 

 سبتمبر المقبل لالعتراف بالدولة ال يؤثر على /رائف نجم إن "التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة في أيلول
وأضاف إلى "الغد" أن "إعالن الدولة، إذا قدر له ذلك، ال يتعارض  وضع القدس المحتلة بالنسبة لألردن".

  مع الدور األردني المهم في إعمار ورعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية في القدس المحتلة".
سالمية في القدس المحتلة وقدر "إجمالي ميزانية األردن المتكررة والرأسمالية على األوقاف والمقدسات اإل

ولفت إلى أن "إعمار األقصى وقبة الصخرة المشرفة  حتى اليوم". 1967مليون دوالر منذ العام  600بزهاء 
مليون دوالر، بينما المبلغ المتبقي يتوزع على الصيانة والمياه  30يشكل جزءًا بسيطًا من الميزانية يقدر بنحو 

موظف، فضًال عن الدعم  200موظفًا، والحراسة،  750قاف، نحو والكهرباء والجهاز العامل في األو 
  الطارئ للمؤسسات الخيرية هناك".

  28/8/2011الغد، عّمان، 
  

  "إسرائيل"المحرضون على المقاومة يخدمون و  ...النهر إلىنصر اهللا: فلسطين من البحر  .58
خالل شاشة عمالقة نصبت في ، من يوم الجمعةاألمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا، عصر  قال

بلدة مارون الراس الحدودية المطلة على فلسطين، وتحدث مع المشاركين في المهرجان السنوي المركزي، 
  ، بخطاب بدت ركيزته، من بدايته وحتى نهايته، قضية فلسطين. "يوم القدس العالمي"لمناسبة 

و قطرة ماء أو غاز أو نفط من فلسطين، وبعد تشديده على أنه ال يجوز ألحد أن يتخلى عن حبة تراب أ
هي شأن فلسطيني، لكن ليس على حساب بقية  1967العام  أراضيإقامة دولة فلسطينية على  إنقال 

  أرض وشعب وتراب فلسطين.
 إلىوقارب نصر اهللا المشهد العربي بدءا بعملية إيالت النوعية األخيرة، وما يجري من تحوالت، داعيا 

الفلسطيني، أي مدى انعكاسها سلبا أو إيجابا على قضية فلسطين، وتوقف  "البارومتر" إلى قياسها استنادًا◌ٍ 
في هذا المجال عند ما تشهده مصر في هذه األيام رسميا وشعبيا كمؤشر على مرحلة مصرية جديدة، 

رد وعدوانها على غزة وعلى األراضي المصرية، وبالتالي المطالبة بط "إسرائيل"وخاصة في الموقف من 
عندما تتنحنح مصر يعني أن هناك تحوال استراتيجيا مهما في "من مصر، وقال  اإلسرائيليالسفير 
قضية فلسطين. وتوقف نصر اهللا عند المشهد السوري من  إلىإعادة ليبيا  إلى. ودعا الليبيين "المنطقة

ومنع تصفيتها، مثلما وقفت  الزاوية نفسها، وقال إن هذا الموقف السوري هو ركيزة لبقاء القضية الفلسطينية
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جانب المقاومة في لبنان وفلسطين. أضاف نصر اهللا: كل أحباء فلسطين والقدس  إلىسوريا وتحديدا قيادتها 
  .يريدون سوريا الموقف القومي وسوريا القوية باإلصالحات والتطوير

يخدم إسرائيل، وكل من  كل واحد في هذا البلد تسمعونه يحّرض على المقاومة هو"وختم نصر اهللا بالقول 
يحّرض على الجيش اللبناني يخدم إسرائيل، وكل من يتحدث بلغة طائفية أو مذهبية سعيا إلى الفتنة يخدم 

  ."إسرائيل، من حيث يدري أو ال يدري
  27/8/2011السفير، بيروت، 

  
  السنيورة: فلسطين من أهم التحديات التي تواجهها األمة العربية .59

كومة اللبنانية األسبق، رئيس كتلة المستقبل اللبناني فؤاد السنيورة أن القضية أكد رئيس الح :بيروت
الفلسطينية ما زالت وستبقى قضية العرب المركزية، وأن فلسطين هي من أهم التحديات التي تواجهها األمة 

بحث موقف الرئيس السنيورة جاء في تصريح صحفي في بيروت يوم السبت، أشار فيه إلى أنه  العربية.
خالل زيارته األخيرة للمملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وتركيا، بالظروف الدقيقة 

ال سيما اآلن "التي تمر بها األمة العربية، والشؤون المتعلقة بلبنان والمنطقة العربية وفيما يجري في فلسطين 
قبول فلسطين كعضو في الهيئة العامة لألمم  دولة فلسطين تحضر من أجل أن يصار إلى عرض موضوع

، مضيفا بأن هناك قضايا هامة ال يمكن تجاوزها أو إهمالها تتعلق باسترجاع "المتحدة خالل شهر أيلول
  الحق السليب في فلسطين.

  27/8/2011نية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  عدالةبهية الحريري: فلسطين ملهمة كل ثورة للحرية وال .60
النائب بهية الحريري األمينة العامة لإلتحاد  اللبنانية استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية :صيدا

وجرى خالل اللقاء استعراض لألوضاع على الساحة الفلسطينية.  الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال.
 أهميةل منوهة بصموده وتضحياته وشددت على الشعب الفلسطيني في الداخ إلىوتوجهت الحريري بالتحية 
الدولة  بإعالنالمقبل للمطالبة باالعتراف  أيلول/ سبتمبراألمم المتحدة في  إلىتوجه السلطة الفلسطينية 

 أجيالنافلسطين القضية والشعب والثورة هي دائما في وعي  أنالفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ورأت 
لملهم األول للثورات العربية وستبقى ملهمة لكل ثورة من اجل الحرية والعدالة في العربية المتالحقة وهي ا

  هذا العالم. 
الحقوق  إقرارواالجتماعي للفلسطينيين في لبنان، جددت الحريري التأكيد على دعم  اإلنسانيوفي الشق 

  رامة. لهم وتأمين كل ما يسهل حياتهم اليومية ويؤمن لهم العيش بك واإلنسانيةالمدنية 
  28/8/2011، بيروت، المستقبل

  
  زيادة القوات في سيناء ىعل "إسرائيل"تنفي االتفاق مع  "األهرام": القاهرةمصدر مصري لـ .61

 أن تكون قواتنا قاطعاً  نفياً  المصرية للقوات المسلحة األعلىاللواء مختار المال عضو المجلس  ىنف
في تنظيم دوريات مشتركة علي الحدود المصرية  ائيليةمع القوات اإلسر  ،أو ستشارك ،قد شاركت [المصرية]

 ،ولية تأمين جانبهاؤ مس "إسرائيل" ىوأضاف: أن مهمتنا هي تأمين حدودنا وعل ،في أي وقت اإلسرائيلية –
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وكشف ألول مرة أنه كان مكلفا في يناير  ،وأكد المال أن أمن سيناء هو الشغل الشاغل للقوات المسلحة
  لطبيعة لتعمير سيناء وزيادة الكثافة السكانية بها.ا ىالماضي بدراسة عل

من توقيع  ،عن وكالة رويترز نقالً  ،تناقلته وكاالت األنباء ول صحة ماؤ مصدر عسكري مصري مس ىونف
في تصريحــات لمندوب األهرام  ،وأوضح المصدر، اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء

حيث يتطلب إجراءات كثيرة وتكلفة مادية  ،مازال محل بحث وتفاوض أن هذا الموضوع ،ممدوح شعبان
وقال إن زيادة القوات المصرية سيصب في مصلحة  ،ول عن تأمين حدودهؤ كما أن كل طرف مس ،مرتفعة

والتي من خاللها تتسلل بعض العناصر لتنفيذ عمليات داخل  ،التي تعجز عن تأمين حدودها "إسرائيل"
  ."إسرائيل"

  27/8/2011القاهرة،  األهرام،
  

  تعديًال شفويًا على "كامب ديفيد" "إسرائيل"اقتراح  ترفض القاهرةمصدر مصري لـ"المستقبل":  .62
أكد مسؤول مصري رفيع المستوى أن مفاوضات تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع إبراهيم: رامي  -القاهرة 
االكتفاء  إمكانيةترى  "إسرائيل" أنتقبل" نتيجة نهائية وكشف لـ"المس إلىلم تصل بعد  اإلسرائيليالجانب 

دون توقيع وثيقة مكتوبة بينما تؤكد  بتفاهم بين الجانبين على زيادة قوات الجيش المصري في سيناء مؤقتاً 
  لها. إضافيالمعاهدة كملحق  إلىمصر ضرورة النص على هذه الزيادة في بروتوكول يضم 

جودًا دائمًا للقوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وليس وأضاف المصدر أن الملحق الجديد سوف يتضمن و 
لفترات محددة ولمهام معينة "والحديث عن زيادة عدد القوات هنا يعنى زيادتها األساسية في المنطقة  الوجود

  (ج) التي حدت اتفاقية كامب ديفيد من أعداد الجنود المصريين فيها".
  28/8/2011، بيروت، المستقبل

  
  "إسرائيل" بقطع العالقات معو  تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي ةمصري مظاهرات .63

، وخرج آالف المتظاهرين في مختلف 26/8يوم الجمعة القاهرة: انفجر غضب الشارع المصري مجددًا، 
المحافظات، للمطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب، وطالبوا، 

بقطع العالقات مع الكيان وٕالغاء اتفاقية كامب ديفيد وبسط مظاهر السيادة المصرية كافة في الوقت نفسه، 
على سيناء، وسط دعوات للمجلس العسكري بالتمسك بضرورة تسليم الجناة إلى مصر لمحاكمتهم أو اللجوء 

دم تقديمه إلى المحاكمات الدولية، واتخاذ مواقف أكثر تشددًا إزاء عنجهية وصلف العدو الصهيوني وع
  اعتذارًا رسميًا للحكومة المصرية عن جريمته بحق الجنود المصريين األسبوع الماضي.

  27/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  تنفي تراجعها عن سحب سفيرها من تل أبيب بسبب ضغوط أميركية مصر .64
فيرها من تل : نفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تكون القاهرة تراجعت عن سحب س.)اي.بي.يو( –القاهرة 

عند طلب أمريكي أو ضغوط بقطع المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة، موضحة أن  أبيب نزوًال◌ً 
جاء بعد مواءمات وتقييم جاد للموقف من كافة جوانبه، واعتبرت القاهرة أن اإلقدام على "القرار المصري 

، وأنها لن تحقق األهداف التي "ئيلإسرا"مع  االتصاالتمثل هذه الخطوة (سحب السفير) من شأنه قطع 
  تسعى إليها مصر، وأن أضرارها ستكون أكثر من منافعها'.
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كما نفت المصادر أن يكون التراجع عن سحب السفير المصري جاء بسبب تدخل من جانب المجلس 
  قرارًا بهذا الصدد. اتخذتاألعلى للقوات المسلحة المصرية، خصوصًا بعد أن كانت الحكومة قد 

  27/8/2011، لندن، دس العربيالق
  

  القضاء اإلداري ينظر دعوى سحب السفير المصري الشهر المقبل: القاهرة .65
سبتمبر المقبل لنظر أولى  /أيلول 11القاهرة: حددت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة المصري جلسة 

تحاد المحامين العرب جلسات دعوى سحب السفير المصري من تل أبيب، بعد الدعوى المرفوعة من عضو ا
نورا علي الفرا، ضد رئيس الوزراء عصام شرف، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، وطالبت فيها بصفة 
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم سحب السفير المصري من الكيان، لحين تقديم اعتذار 

  دود، ما خلف قتلى من الجنود المصريين.رسمي من الجانب اإلسرائيلي بعد العدوان الصهيوني على الح
  28/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "كامب ديفيد"الحكومة والقوى السياسية المصرية اتفقوا على مراجعة  :عاشورسامح  .66

، إنه تم االتفاق بين "الناصري يالديمقراطرئيس الحزب العربي  ،: قال سامح عاشور.)اي.بي.يو( –القاهرة 
علي السلمي ومختلف القوى  .راء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي دنائب رئيس مجلس الوز 

وأضاف عاشور، في مداخلة  ."إسرائيل"السياسية على مراجعة اتفاقية كامب ديفيد الموقَّعة بين مصر و
تفاق على أن ' المصرية ليل الخميس الجمعة، إنه تم اال"الحياة"على فضائية  "الحياة اليوم"هاتفية مع برنامج 

وقال  ."كافة التدابير الالزمة لمواجهة العدو اإلسرائيلي في اإلطار الذي تسمح به المعاهدات الدولية"تُتخذ 
عاشور إن مختلف القوى السياسية المصرية تؤيِّد قرارات المجلس العسكري فيما تراه لمصلحة األمن القومي 

صري يريد القطيعة مع العدو اإلسرائيلي وعلى الرغم من الشعب الم"، و"إسرائيل"المصري إزاء التعامل مع 
  ."احترام مشاعر المصريين فإن هذا ضد مصلحة البالد

  27/8/2011، لندن، القدس العربي
  

  بحظر المنتجات "اإلسرائيلية" وٕاعادة النظر في "كامب ديفيد" مصريةمطالبات  .67
على عدوانه  ت لمقاطعة الكيان اعتراضاً القاهرة: دعا نشطاء وسياسيون مصريون إلى حزمة من اإلجراءا

وطالبوا خالل احتفالية اليوم العالمي للقدس بعنوان  ، واستهدافه جنودًا مصريين.على الحدود المصرية مؤخراً 
مساء الجمعة بضرورة حظر المنتجات اإلسرائيلية، وٕاعادة النظر في  "الطريق إلى القدس يبدأ من القاهرة"

  ع أي سائح إسرائيلي من دخول مصر.اتفاقية كامب ديفيد ومن
  28/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  رفض االعتداء على السفير اإلسرائيلي لوجود عهد بين الدولتيني مصريداعية  .68

في  أفتى داعية سلفي مصري بعدم جواز االعتداء على السفير اإلسرائيلي: وليد عبد الرحمن -  القاهرة
بمدينة دمنهور بمحافظة  "جماعة أنصار السنة المحمدية"س الشيخ محمود عامر رئيوصف و القاهرة، 

من يقومون بالمظاهرات بـ"الحمقى"، معتبرًا مظاهرات طرد السفير واالعتداء على  البحيرة، للشرق األوسط
السفارة ال تمت للفقه السياسي وال الشرعي بصلة، الفتًا إلى أنه بيننا وبين اليهود معاهدة، فكيف نقوم بطرد 
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على أن وجود السفير اإلسرائيلي في مصر ينبغي أن يحترم  ر واالعتداء عليه أو على السفارة، مؤكداً السفي
مبارك من األمور التي فوضه فيها حسني إن كل االتهامات الموجهة ل وقال مثلما كان النبي يحترم عهوده.

مات التي يحاكم فيها مبارك، الشرع، وٕانه إن أصاب فيها فله أجران، وٕان أخطا فله أجر. مضيفا أن االتها
ال يجوز محاكمة مبارك على تصدير الغاز إلسرائيل من ": ثبت باألدلة، أنها كانت للصالح العام. مضيفاً 

، وأوضح عامر أن من يعتبر مفاوضات مبارك مع "الناحية الشرعية، ألن بين مصر وٕاسرائيل عهدا
  ".جاهل"لتصدير الغاز خيانة  "إسرائيل"

  27/8/2011، لندن، الشرق األوسط
  

  عدوان االحتالل على غزة بشدةتونس تدين  .69
استنكرت تونس بشدة عدوان االحتالل على غزة الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى، : ).(يو.بي.آي

وحذرت من العواقب الوخيمة لالعتداءات اإلسرائيلية على األمن واالستقرار في الشرق األوسط. وقالت وزارة 
في الوقت الذي تشهد المنطقة تحوالت تاريخية بالغة األهمية "تونسية في بيان، أمس، إنه الخارجية ال

لمستقبل الشعوب العربية، تعمد إسرائيل مرة أخرى إلى تسليط عدوان عسكري غاشم على قطاع غزة خلف 
لقلق من صمت أن تونس التي تدين بشدة هذا العدوان تشعر ببالغ ا". وأضافت "العديد من الضحايا األبرياء

المجتمع الدولي إزاء الممارسات الوحشية التي تمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية وانتهاكًا خطيرًا للقانون 
انفراد إسرائيل وآلتها العسكرية الغاشمة بالشعب الفلسطيني األعزل ". وحذرت من "الدولي اإلنساني

  ."ي الشرق األوسطوالمحاصر وما يمثله ذلك من تهديد لألمن واالستقرار ف
  27/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  : إعالن الدولة خطوة أولى لتحرير كامل فلسطينالعالمي يوم القدس فينجاد  .70

الرئيس ، أن محمد صالح صدقيان ،طهراننقًال عن مراسلها في  27/8/2011، لندن، الحياةنشرت 
بية التي تقودها الشعوب. كما اعتبر خالل اإليراني محمود احمدي نجاد حّذر من مغبة مصادرة الثورات العر 

دولة فلسطينية  إقامة أن، "يوم القدس"من شهر رمضان التي تصادف  األخيرةفي تظاهرات الجمعة  مشاركته
 العالم ستكون مجرد خطوة أولى على طريق تحرير كامل فلسطين. بهايعترف 
 ة شارك فيها الماليين من المواطنين.تظاهرات واسع يوم الجمعة اإليرانيةطهران وبقية المدن  وشهدت
 یعل األعداء أرغموزيفه والذي  ونيكذب الكيان الصهي أثبتتمرحلة  إلىوصلنا  "إننا اإليراني:الرئيس  وقال

حكومة العدل العالمي بقيادة  إلىالشعوب ألن الزمن هو زمن الشعوب التي تريد الوصول  إرادة إمامالتراجع 
والكف عن ممارسة  األصليةأوطانهم  إلىالعودة  إلى اإلسرائيلييندعا و  ."شعوبوبمساعدة جميع ال اإلنسان

قيام الدولة الفلسطينية ال " إن. وقال "وغلق ملفكم القذر"المزيد من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطيني 
 یتبق إسرائيلن أل"الفلسطينية  األراضيهو مقدمة لتحرير كامل  وٕانما اإلسرائيلي" حتالليعني االعتراف باال

هو  "الفرات إلىمن النيل " اإلسرائيليالشعار  أن إلى، الفتًا األمة"الغدة السرطانية التي تنخر في جسم 
 وأكد والغربية. اإلسرائيلية األهدافعدم مواكبة  إلى دعا نجادو  العالم بأسره. یبمثابة الرغبة للتسلط عل

بهدف تبرير قيام  "كبيرة أكذوبةليس سوى "العالمية الثانية محرقة اليهود في الحرب  أناحمدي نجاد مجددًا 
 .إسرائيل"دولة "
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القضاء على الكيان "نجاد اعتبر أن  ، أنرام اهللامن  27/8/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ال يكفيهم أن تكون لديهم دولة ضعيفة " قائًال: . وخاطب الفلسطينيين"الصهيوني واجب على المؤمنين كافة

زوعة القوة في جزء صغير للغاية من فلسطين. يجب أن يتوحدوا إلقامة دولة، لكن الهدف النهائي هو من
أحث الفلسطينيين على أن ال ينسوا أبدا هذا الهدف.. نسيان هذا الهدف ". وأردف "تحرير كامل فلسطين

  ."يعني االنتحار، وسيعطي فرصة لعدو على شفا االنهيار والتالشي
  

  كامب ديفيد اتفاقيةمصر إللغاء  إلى إيرانية دعوات .71
في إيران الجمعة، الدول العربية التي  "يوم القدس العالمي"طهران وكاالت: طالب المشاركون في مسيرات 

 انتهاءوقال بيان صدر إثر  .االتفاقيات، وخصوصًا مصر، بإلغاء هذه "إسرائيل"سالم مع  اتفاقياتعقدت 
ت واالتفاقيات مع الكيان الصهيوني هو مطلب العالم اإلسالمي من إلغاء جميع المعاهدا"المسيرات إن 

الدول الثورية، وخصوصًا الحكومة المصرية حيث يتوقع منها أن ترفع راية الحركة الثورية المناهضة 
  ."مع هذا الكيان الغاصب االتفاقياتللصهيونية، وتلغي معاهدة كامب ديفيد وبقية 

الشعوب المسلمة والثورية في مصر وتونس وليبيا، ،مهر اإليرانية لألنباء، الذي نقلته وكالة  ،ودعا البيان
العالمي وعدم إعطاء أي ذريعة  واالستكبارتوخي الحذر والحيطة لمراقبة مؤامرات المستعمرين الجدد  إلى

  .،لتدخلهم، وأن تقرر هذه الشعوب مصير بلدانها من خالل إرادتها ومطالبها الثورية
الحل الوحيد للقضية :الفلسطينية، كما شدد على أن  واالنتفاضةلق للمقاومة اإلسالمية وأعلن دعمه المط

الفلسطينية هو إزالة الكيان الصهيوني ورحيل الصهاينة من األراضي المحتلة وعودة الالجئين الفلسطينيين 
  ."نشاملة وحرة لتقرير مصير فلسطي انتخاباتأراضيهم وديار آبائهم وأجدادهم، وٕاجراء  إلى

  27/8/2011، لندن، القدس العربي
  

  فيتو في مجلس األمن وقطع مساعدات إذا ذهبتم للجمعية العامة الفلسطينية: واشنطن تبلغ السلطة .72
 "الفيتو"أبلغت اإلدارة األمريكية يوم أمس رسميًا السلطة الفلسطينية أنها ستستخدم  أشرف الهور: -غزة 

ول على اعتراف دولي في األمم المتحدة بدولة مستقلة على إلجهاض مساعي القيادة الفلسطينية للحص
وأبلغ القنصل األمريكي العام في القدس دانيال  ، وهددت علنًا بقطع المساعدات.1967حدود العام 
أن بالده ال ترى أي فائدة أو جدوى من السعي  يوم الجمعةعريقات عقب لقائه به  . صائبروبنشتاين د

وية فلسطين في األمم المتحدة، وأنه من األفضل أن يتم التوصل إلى اتفاق الفلسطيني للحصول على عض
روبنشتاين عريقات أنه في حال سعت القيادة الفلسطينية  أبلغو  ."إسرائيل"سالم عبر مفاوضات مباشرة مع 

د لرفع مكانتها في األمم المتحدة عبر الجمعية العامة فإن الكونغرس األمريكي سيتخذ إجراءات عقابية ض
  السلطة الفلسطينية، وبما يشمل قطع المساعدات األمريكية.

  27/8/2011، لندن، القدس العربي
  

  تصاعد العنف في "إسرائيل" وقطاع غزة يؤكد الحاجة إلى استئناف المفاوضات :آشتون .73
 "إسرائيل"رأت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون، أمس، أن تصاعد العنف في : ).(أ.ف.ب

 "إسرائيل"طاع غزة يؤكد الحاجة إلى استئناف المفاوضات. وتأتي تصريحات آشتون قبل توجهها إلى وق
بعد "وقالت آشتون في بيان  والضفة الغربية إلجراء محادثات مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
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ضى عودة الطرفين إلى األحداث المأساوية في إسرائيل وغزة، من الضروري اليوم أكثر من أي وقت م
. وأضافت أن أسباب النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني ال يمكن أن تعالج إال عبر "طاولة المفاوضات

االتحاد األوروبي يواصل بذل كل جهد من أجل إحياء "وأضافت أن  ."المفاوضات وليس عن طريق العنف
  .   "المنطقة في نهاية األسبوع إلىالمفاوضات ولذلك أتوجه 

  28/8/2011يج، الشارقة، الخل
  

  مع اإلعالن عن الدولة الفلسطينيةالواليات المتحدة آمل أن تصوت  :كارتر .74
المتعاقبة في  "إسرائيل"حكومات  ،من خالد األصمعي: اتهم الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر - رام اهللا

لبناء االستيطاني في الضفة بسبب إهمالها للقضية الفلسطينية ومواصلة ا ،اإلخالل باتفاق كامب ديفيد
السفارة اإلسرائيلية  ىإنه شاهد عملية إنزال العلم اإلسرائيلي من علهآرتس، لصحيفة  ،وقال كارتر المحتلة.
 ىمنذ أن وقع السادات عل ،خدعتهم "إسرائيل"المصريين أن حكومات  ىوأضاف إن اإلحساس لد ،بالقاهرة

  ."إسرائيل"مع سالم منفرد مع وتركوا مصر لوحدها  ،اتفاقيات كامب ديفيد
اللذين لم يتمكنا من الضغط علي  ،بيل كلينتون وباراك أوباما ،كال من الرؤساء األمريكان ،وهاجم كارتر

لكن سياسته التوسعية " السالم ىإل "إسرائيل"سيقود  نتنياهووأضاف اعتقدت أن  ،لوقف االستيطان "إسرائيل"
قال . و ولية في حال تم إلغاء اتفاقيات كامب ديفيدسؤ الم "سرائيلإ"حكومات  وحمل كارتر "مخيبة لآلمال

كنت آمل أن تصوت مع اإلعالن  ،إن إدارة أوباما ستستعمل حق النقض الفيتو في مجلس األمن ،كارتر
وهذا أمر في غاية األهمية ألن الكثيرين  ،دولة ستصوت مع الفلسطينيين 130 هناك ،عن الدولة الفلسطينية

الفلسطينيين مواصلة النضال غير العنيف من  ىوعل ،يغيرون موقفهم اتجاه الشعب الفلسطينيفي العالم س
  ."سرائيل"إجانب  ىأجل إقامة دولتهم المستقلة إل

  28/8/2011األهرام، القاهرة، 
  

  وصي بقبول "التشريعي" الفلسطيني كعضو مراقبياألوروبي لمجلس ا .75
، عن إقرار توصية قبول البرلمان 6/8 وروبا، يوم الجمعةأعلنت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس أ ا:روم

(المجلس التشريعي) كعضو مراقب، و(وضع شريك من أجل الديمقراطية) في الجمعية البرلمانية  الفلسطيني
  دولة. 47لمنظمة عموم أوروبا لمجلس أوروبا، التي تجمع ممثلين عن 
  . القادمسبتمبر أيلول/  6تماع المجلس يوم ومن المقرر أن يتم التصويت على هذه التوصية خالل اج

  26/8/2011نية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  إسرائيلي من أسلحة كيماوية في سورية - أميركيقلق  .76
تراقبان  "إسرائيل"، مساء أول من أمس، أن الواليات المتحدة و"وول ستريت جرنال"لندن: ذكرت صحيفة 
لشامل التي تعتقدان أن سوريا تملكها، وتخشيان أن تستغل مجموعات إرهابية الحركة ترسانة أسلحة الدمار ا

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين  االحتجاجية الجارية لالستيالء على عناصر كيميائية وصواريخ بعيدة المدى.
ير التقليدية إسرائيليين وأميركيين قولهم إن االستخبارات األميركية تعتقد أن ترسانة سورية من األسلحة غ

 من غاز الخردل ومادتي الفي إكس والسارين وصواريخ وأنظمة مدفعية حاملة لها. كبيراً  تضم مخزوناً 
وأضافت أن محققي األمم المتحدة توصلوا مؤخرا إلى أن دمشق كانت تبني سرا مفاعال نوويا بالتعاون مع 
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، حسب وكالة الصحافة 2007يوليو  /كوريا الشمالية قبل أن تدمر طائرات إسرائيلية الموقع في تموز
الفرنسية. وتابعت وول ستريت جرنال أن مسؤولي منع االنتشار النووي في الواليات المتحدة وفي األمم 
المتحدة ما زالوا قلقين من احتمال أن تكون كوريا الشمالية سلمت سوريا معدات أخرى مرتبطة بالقطاع 

  النووي.
نحن قلقون جدا من وضع أسلحة "في واشنطن مايكل أورين قوله  "إسرائيل"ونقلت الصحيفة عن سفير 

نراقب الوضع بدقة مع اإلدارة ". وأضاف أورين "الدمار الشامل في سوريا بما في ذلك األسلحة الكيميائية
  ."األميركية

  28/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "أسطول الحرية"على  اإلسرائيليتأجيل نشر تقرير الهجوم  .77
المتحدة بان كي مون الليلة قبل الماضية تأجيل نشر تقرير (بالمير)  لألممالعام  األمينقرر : بترا – نيويورك

من العام الماضي، حتى الثاني من  أيار/ مايو 31الحرية (مرمرة) في  أسطولعلى  اإلسرائيليحول الهجوم 
وتركيا للتوصل  "إسرائيل" أمامال المج إلفساحالتأجيل جاء  أنالمقبل. وأوضح في بيان  أيلول/ سبتمبرشهر 
تتغلب تركيا  أنبمكان  األهميةالعام انه من  األمين وأكدموقف متفق عليه بشأن استنتاجات التقرير.  إلى
  ."المأساوية"التي وصفها بـ األحداثعلى تداعيات هذه  "إسرائيل"و

  28/8/2011، عمان، الدستور
 

 ياسةإعالن الدولة الفلسطينية بين القانون والس .78
 وليد عبد الحي

تنهمك الدبلوماسية الفلسطينية في نشاط يخالطه أمل كبير يتمثل في الترويج لفكرة اعتراف دولي عبر القبول 
ســبتمبر/أيلول القــادم، وتــأتي هــذه اإلســتراتيجية الفلســطينية  13بعضــوية دولــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة فــي 
سطيني واإلسرائيلي في ظل إصرار إسرائيلي على عـدم التوقـف كبديل عن التفاوض المباشر بين الطرفين الفل

عــن بنــاء المســتوطنات كشــرط الســتئناف المفاوضــات رغــم كــل الضــغوط الدوليــة فــي هــذا االتجــاه، ورغــم عــدم 
 اعتراف أية دولة في العالم بشرعية المستوطنات.

منــذ أوســلو حتــى اآلن لــم تعــد ذلــك يعنــي أن الســلطة الفلســطينية أدركــت أن المفاوضــات بالطريقــة التــي تمــت 
مجدية، لكنها رغم هذه القناعة لم تغادر دائرة التفاوض، بل إنها تريد إدارة المفاوضـات بـين الطـرفين بواسـطة 
خلق بيئة تفاوضية جديدة، من خالل تحسين المركز القانوني على المستوى الدولي عبـر العضـوية فـي األمـم 

 "مفترضة" تتمثل في اآلتي:المتحدة بكل ما يتضمنه ذلك من مكاسب 
يؤدي االعتراف الدولي من خالل العضوية الكاملة في األمم المتحدة إلى تحويـل التفـاوض مـع كيـان سياسـي 
ال يعترف به العديد من الدول إلى تفاوض مع دولة تتحصـن بكـل مـا يمنحـه القـانون الـدولي للـدول األعضـاء 

خل في شأنها الداخلي، وعدم جواز االحـتالل، إلـى غيـر ذلـك من حقوق، مثل السيادة، واالستقالل، وعدم التد
 من مبادئ قانونية دولية. 

سواء كمواقع عسكرية أو مراكـز اسـتيطانية أو -إن عضوية األمم المتحدة تعني مباشرة أن كل وجود إسرائيلي
نوني، طالمـا هو أمر غير قا -منشآت اقتصادية أو سياحية، أو حتى طرق للمرور عليها أو أية مرافق أخرى

 أنه موجود دون موافقة السلطة السياسية القائمة في هذه الدولة الفلسطينية العضو في المنظمة الدولية. 
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إن عضوية فلسطين في األمم المتحدة تفترض أن هذه الدولة ُقِبلـت عضـًوا وقـد تحـدد إقليمهـا الجغرافـي، وهـو 
) تصـبح أمـًرا خـارج النقـاش، وهـو أمـر يشـمل (كمـا يفتـرض الطـرف الفلسـطيني1967ما يعني أن حـدود عـام 

القدس الشرقية التي لم تعترف أية دولة من الـدول بضـمها، بينمـا تريـد إسـرائيل أن يبقـى موضـوع الحـدود بنـًدا 
 من بنود التفاوض بين الجانبين؛ األمر الذي تساندها فيه الواليات المتحدة واالتحاد األوربي.

 بات االعتراف بالدولة: الجدوى والعق
لكن هذه الصورة المفترضة والتي فيها مـن الغوايـة القانونيـة الكثيـر، تواجـه واقًعـا سياسـيًّا يجعـل قيمتهـا الفعليـة 

 أقل كثيًرا مما يبدو للوهلة األولى، ويكفي التوقف عند المشكالت التالية:
 ث مراحل:أوًال: العقبات القانونية: تسير إجراءات قبول العضوية في األمم المتحدة عبر ثال

 تقديم طلب العضوية لألمين العام لألمم المتحدة.
يحول األمين العام الطلـب إلـى رئـيس مجلـس األمـن الـدولي الـذي يحولـه بـدوره للجنـة العضـوية فـي المجلـس، 
ليتخذ المجلس توصية في الموضوع، وُيشترط أن يوافق تسعة أعضاء على األقل لصدور التوصية، على أن 

 عضاء المجلس الدائمين على التوصية. ال يعترض أي من أ
ُترســـل توصـــية مجلـــس األمـــن إلـــى رئـــيس الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة الـــذي يحولهـــا للجنـــة السياســـية فـــي 
الجمعية، وتعد اللجنـة تقريـًرا يقـدم للجمعيـة العامـة للتصـويت علـى الموضـوع، وُيشـَتَرط موافقـة ثلثـي األعضـاء 

 لة "إجرائية" وفًقا لقواعد العمل في األمم المتحدة.باعتبار مسألة "مهمة" وليست مسأ
وفــي حالــة رفــض مجلــس األمــن للطلــب، فــإن الجمعيــة العامــة تــدرس أســباب الــرفض، وٕاذا لــم تقبــل توصــية 

 الرفض من المجلس، فإنها تعيد الموضوع للمجلس.
 وأمام هذه اإلجراءات ستجد السلطة الفلسطينية العديد من المشكالت:

خدام الواليــات المتحــدة تحديــدا حــق الــنقض (الفيتــو)، وهــو أمــر ال تلــوح فــي األفــق أيــة بــوادر ضــمان عــدم اســت
على إمكانيته، ناهيك عن االعتراض األميركي الصريح على المشروع الفلسطيني، وقد يكون امتناع الواليـات 

ل الطـرف الفلسـطيني المتحدة عن التصويت هو األمـل الوحيـد للسـلطة الفلسـطينية، ومـا يبـرر المراهنـة مـن قبـ
علــى موقــف أميركــي مــن هــذا القبيــل، هــو بعــض المؤشــرات التــي تغــري بمثــل هــذا التوقــع، ومنهــا: الصــورة 
السلبية للواليات المتحدة في الشارع العربي (رغم التعاطف السياسي مع ثـورات الربيـع العربـي) والتـي يحـرص 

نحــو األفضــل، كمــا أن أوبامــا قــد أعلــن بشــكل  الــرئيس أوبامــا منــذ خطابــه فــي جامعــة القــاهرة علــى تغييرهــا
صريح عن تأييده لفكرة إقامة دولة فلسطينية. وقد يتبادر للذهن الفلسـطيني أمـل بـأن الـرئيس األميركـي سـيجد 
مــن الحــرج الشــديد مــا يمنعــه مــن اســتخدام الفيتــو مــن ناحيــة، أو القبــول بالمشــروع مــن ناحيــة أخــرى؛ لــذا فقــد 

 متناع عن التصويت.يختار موقًفا وسًطا كاال
لكــن التجربــة التاريخيــة القصــيرة فــي التعامــل مــع سياســات أوبامــا كشــفت عــن هــوة واســعة بــين أقوالــه وأفعالــه؛ 
فرغم وعوده المعروفة بتحقيـق السـالم وبتصـالحه مـع المسـلمين وبرفضـه لالسـتيطان اإلسـرائيلي، فإننـا مـا زلنـا 

 نسمع منه جعجعة وال نرى طحًنا.
ير تراجعــات أوبامــا مــن الناحيــة السياســية بأنهــا نتيجــة للتجربــة التاريخيــة فــي التعامــل مــع ومــن الممكــن تفســ

المفاوض العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص؛ فقد دلَّت التجربة التاريخية منذ أوسلو حتى اآلن على 
يــة وبفعــل تغييبــه أن الطــرف الفلســطيني تراجــع عــن مواقــف عديــدة ســابًقا بفعــل اخــتالل مــوازين القــوى مــن ناح

أليــة بــدائل غيــر التفــاوض (كــالعودة للمقاومــة بكــل أشــكالها)، وقــد تكــون إســتراتيجية الواليــات المتحــدة خــالل 
الفتــرة المتبقيــة حتــى ســبتمبر/أيلول هــي محاولــة دفــع الفلســطينيين نحــو بــديل آخــر غيــر التوجــه للجمعيــة، فــإذا 
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المتحـدة حـق الـنقض، وقـد تمـارس ضـغًطا هـائًال علـى  ذهب الفلسطينيون إلى مجلس األمن تسـتخدم الواليـات
 دول أخرى لتعطيل صدور قرار من الجمعية، لينفتح الباب من جديد على طريق التفاوض مع إسرائيل.

يبــدو أن فكــرة اللجــوء إلعــالن "االتحــاد مــن أجــل الســالم" تمثــل بــديًال مــن وجهــة النظــر الفلســطينية فــي حالــة 
وقـــد تســـتند الدبلوماســـية الفلســـطينية فـــي احتمـــال لجوئهـــا لإلعـــالن إلـــى أن اســـتخدام واشـــنطن لحـــق الـــنقض، 

الوضع فيـه تهديـد لألمـن والسـلم الـدوليين علـى غـرار مـا تـذرَّعت بـه واشـنطن فـي األزمـة الكوريـة والتـي كانـت 
 سبًبا في إعالن االتحاد من أجل السالم.

جـــدار العنصـــري ممـــا ســـاهم فـــي إحالـــة ومـــع أن الطـــرف الفلســـطيني اســـتفاد مـــن هـــذه المســـألة فـــي موضـــوع ال
الموضــوع إلــى المحكمــة الدوليــة، إال أن الــرأي االستشــاري للمحكمــة لــم يمنــع مــن اســتمرار إســرائيل فــي بنــاء 
الجــدار، أي أن قــرارات األمــم المتحــدة ال تعــدو أن تكــون عامــل ضــغط أدبــي أكثــر منهــا عامــل ضــغط فعلــي 

 ذ من قبل القوى المركزية في النظام الدولي.طالما أن هذه القرارات تنقصها إرادة التنفي
 193أشرنا لضرورة الحصـول علـى موافقـة ثلثـي أعضـاء الجمعيـة العامـة، فـإذا علمنـا أن عـدد األعضـاء هـو 

دولـة، وهـو أمـر قـد ال  129دولة (بعد قبول جنوب السودان)؛ فإن ذلك يعنـي ضـرورة الحصـول علـى موافقـة 
ا أبلغته السلطة الفلسطينية لسـفرائها فـي مـؤتمر إسـتانبول األخيـر، هنـاك يكون مضموًنا بشكل كبير؛ فطبقا لم

 صوًتا يمكن اعتبارها مضمونة. 117
ال بـد مـن  -التـي لهـا أهميتهـا أحيانـا-ثانيا: إذا انتقلنا إلى المسـتوى السياسـي بعيـًدا عـن المماحكـات القانونيـة 

 التوقف عند بعض الموضوعات:
ح الدولة الفلسطينية من أكثر المصـطلحات المتداولـة غموضـا؛ إذ أن اسـتخدام الدولة الفلسطينية: لعل مصطل

ــا بأنــه أصــبح مقبــوًال؛ فــالقوى الرئيســية كإســرائيل والواليــات  المفهــوم مــن قبــل كافــة األطــراف خلــق اعتقــاًدا زائًف
مـع المفهـوم المتحدة والـدول المركزيـة فـي أوربـا بـل وحتـى روسـيا والصـين تسـتخدم المفهـوم بمعنـى ال يتطـابق 

لــدى الفلســطينيين أو العــرب؛ فإســرائيل تضــع مواصــفات معينــة للدولــة (فهــي منزوعــة الســالح، وإلســرائيل حــق 
التواجــد العســكري علــى نهــر األردن أي علــى الحــدود الشــرقية للدولــة، وتعمــل علــى بقــاء بعــض المســتوطنات 

لقــــدس الشــــرقية بــــالتعريف وضــــم بعضــــها، وهــــي دولــــة بــــدون القــــدس الشــــرقية، وبحــــدود أوســــع مــــن حــــدود ا
الفلســطيني). أمــا الواليــات المتحــدة وأوربــا، فإنهمــا يشــيران إلــى دولــة فلســطينية يــتم تحديــد حــدودها مــن خــالل 

، أي دولـة غيـر محـددة الحـدود مسـبًقا؛ لـذا ُيخشـى أن 1967"التفاوض" بين الطرفين علـى قاعـدة حـدود عـام 
تـــربط ذلــــك باتفـــاق ضـــمني أو ســــري مـــع الســــلطة توافـــق بعـــض الــــدول علـــى التصـــويت لصــــالح العضـــوية و 

الفلسطينية على أن الدولة الفلسطينية قابلة "للتأويل" السياسي في مرحلة الحقة، وهو أمر ال نجـد أن الموقـف 
 األميركي بعيد عنه.

ـــة يتـــذرع بهـــا  1947ألـــم تعتـــرف األمـــم المتحـــدة عـــام  بـــدولتين فـــي قـــرار التقســـيم إحـــداهما يهوديـــة (وهـــي ُحجَّ
اهو) وأخــرى عربيـة (الحــظ غيـاب مصــطلح فلسـطينية)؟ ورغــم هـذا االعتــراف فـإن الدولــة لـم تــر النـور بــل نتنيـ

 ذابت في كيانات عربية (األردن ومصر) وبحدود أقل كثيًرا من قرار التقسيم؛ فهل سيعيد التاريخ نفسه؟
جـــه نحــــو تفســـير الدولــــة إن مشـــاريع اليمـــين اإلســــرائيلي والعديـــد مــــن دراســـات مراكــــز البحـــوث اإلســــرائيلية تت

الفلسطينية بشكل يسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه؛ ففكـرة الحـل األردنـي وفكـرة تبـادل األراضـي ليسـت بعيـدة عـن 
 هذه الصورة.

، ولـم تتجسـد هـذه 1988كذلك سـبق للـرئيس ياسـر عرفـات أن أعلـن عـن الدولـة الفلسـطينية فـي الجزائـر عـام 
ا مــن طــرف واحــد إذا لــم يــتم حــل موضــوعات الحــل النهــائي ولكــن بأنــه ســيعلنه 1999الدولــة، كمــا هــدد عــام 



  
  
 
 

  

            39ص                                   2249العدد:                28/8/2011-27 األحد -السبت  التاريخ:

أن الدولــة ســُتعَلن خــالل عــامين،  2009ذلــك لــم يحــدث أيًضــا، كمــا أن فيــاض أعلــن فــي ســبتمبر/أيلول عــام 
، وقال: إنه يأمل أن ُتعَلـن الدولـة الفلسـطينية خـالل عـام، ويبـدو أن 2010وأكَّد ذلك أوباما في سبتمبر/أيلول 

 ا بين اإلعالن عن الدولة وتجسيدها.هناك خلطً 
إن اعتمـــاد الســـلطة الفلســـطينية علـــى الـــدعم المـــالي األوربـــي واألميركـــي والعربـــي "المعتـــدل"، يجعـــل الموقـــف 
الفلسطيني قابًال للتطويع أو إلعـادة النظـر السـيما فـي اللحظـة األخيـرة، وقـد كانـت آخـر تجليـات هـذا الجانـب 

ع رواتـب موظفيهـا خـالل شـهر يوليو/تمـوز الماضـي؛ فقـد نقلـت نيويـورك في عجز السلطة الفلسطينية عـن دفـ
مليون دوالر تعهدت بها الدول المانحة لـم يتسـلم هـذا العـام  971تايمز عن سالم فياض إقراره بأن من أصل 

الصـهيوني أن -مليـون دوالر (أي أقـل مـن ثلـث المطلـوب)، وقـد كشـف لنـا تـاريخ الصـراع العربـي 330سوى 
 مالي ليس إال أداة ضغط سياسية تنتهي أحياًنا بلقاءات سرية تفتح المجال لتغيرات إستراتيجية.التقتير ال

فإذا أضفنا لذلك تأثير اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة وبعض الدول األوربية، وقدرته على استثمار هـذه 
 تينية، تزداد الصورة قتامة.الدول للضغط على العديد من الدول اإلفريقية واآلسيوية واألميركية الال

االنقســـام الـــداخلي الفلســـطيني بـــين فـــتح وحمـــاس؛ فـــإلى جانـــب انتكـــاس المصـــالحة الفلســـطينية، فـــإن انقســـام 
السلطة الفلسطينية وعدم سيطرة أي من الطرفين على اإلقلـيم الفلسـطيني المفتـرض يجعـل الطـرف اإلسـرائيلي 

قلـيم ووحـدة السـلطة كأحـد الشـروط التقليديـة لتعريـف الدولـة؛ واألميركي يتكئ على انتفاء شرط وجـود وحـدة اإل
ففي حالتنا هذه لدينا ثالث سلطات في إقليم الدولة المقترحة ال يعترف أي منها بحـدود إقلـيم األخـرى؛ فحـدود 
الدولة الفلسطينية في التصور اإلسرائيلي هي أقل كثيًرا من الحدود التي تفترضـها السـلطة، وحـدود كـل منهمـا 

خاضـــع  -كأحـــد أركـــان الدولـــة-تتســـق مـــع حـــدود الدولـــة الفلســـطينية فـــي تصـــور حمـــاس، كمـــا أن اإلقلـــيم  ال
 لسلطات ثالث، وهو ما يثير إشكالية سياسية مهمة.

ال شــك أن الظــواهر االجتماعيــة ظــواهر جدليــة، فهــي ليســت بــالخير المطلــق أو الشــر المطلــق؛ فــرغم فضــائل 
ا أدت النكفاء الدول العربية على أوضاعها الداخلية سواء لمواجهة الثـورات الثورات العربية المعاصرة، إال أنه

أو تداعياتها أو الهواجس من تكرارها. وقد ترك هذا االنكفاء الطرف الفلسطيني دون الحد األدنـى مـن الـدعم. 
قلــيم الشــرق كمــا أن هــذه الثــورات عــززت الهــواجس األمنيــة اإلســرائيلية مــن احتمــاالت تغيــر البنيــة السياســية إل

األوسط في اتجاهات قد تكون غير مواتية إلسرائيل، وسواء أكانت هذه الهواجس حقيقية أم تستثمرها إسـرائيل 
 ألغراض تفاوضية، فإنها ستجعل الموقف اإلسرائيلي أكثر عناًدا.

 الصورة المستقبلية: نحو أزمة جديدة 
 ول أو قبله:يمكننا تصور عدة احتماالت بخصوص ما سيحدث في سبتمبر/أيل

أوًال: عرض الموضوع على األمم المتحدة، وفي حالة التصويت، يمكـن افتـراض أن أغلـب دول العـالم النـامي 
ســتميل نحــو االعتــراف بالدولــة الفلســطينية، غيــر أن كعــب أخيــل فــي الدبلوماســية الفلســطينية ســيكون الموقــف 

 وهنا سنجد عدة احتماالت فرعية: األوربي، بخاصة الدول المركزية كفرنسا وبريطانيا وألمانيا،
 أن تمتنع الدول األوربية عن التصويت. 

أن تنقسم مواقف الدول األوربية؛ إذ يمكن أن تصـوِّت بعـض الـدول وتـرفض بعـض الـدول وتمتنـع دول أخـرى 
 عن التصويت. 

الجمعيـة  أن تضغط الدول األوربية باتجاه صدور بيان من مجلس األمن بدًال من توصية أو صدور قرار من
 العامة، وقد تساندها في هذا التوجه الواليات المتحدة، وقد يتضمن البيان، بعض النقاط التوفيقية مثل: 
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اإلشــارة إلــى حــق الفلســطينيين فــي إقامــة دولــة، مــع التأكيــد علــى بيانــات البنــك الــدولي وصــندوق النقــد عــن 
 جاهزية الدولة الفلسطينية. 

 ءات تضمن أمنها، وٕادانة اإلرهاب. التأكيد على حق إسرائيل في إجرا
 التأكيد على أن يبدأ الطرفان المفاوضات استناًدا على هذين المبدأين.

وسيجنِّب هذا الموقف الواليات المتحدة اللجوء إلى حق النقض من ناحية، ويغري بعض األطراف الفلسـطينية 
احيـة ثانيـة، ويقـدم نوًعـا مـن النجـاح ذات النزعة التفاوضية بالتراجع عن عرض الموضوع على الجمعية مـن ن

 النسبي لعباس في وقت تقترب فيه االنتخابات الفلسطينية رغم إعالنه أنه لن يخوضها.
ثانًيــا: مــنح فلســطين مركــز الدولــة غيــر العضــو؛ ففــي األمــم المتحــدة مســتويات ثالثــة للعضــوية؛ فهنــاك الدولــة 

ظمـــة التحريـــر الفلســـطينية)، وهنـــاك الدولـــة غيـــر العضـــو كاملـــة العضـــوية، وهنـــاك مركـــز المراقـــب (كحـــال من
)، وهو مركـز ال يمنحهـا العضـوية الكاملـة، ولكنـه 2002العضو (مثل مركز الفاتيكان، أو سويسرا حتى عام 

يمنحهـــا الحـــق فـــي المشـــاركة فـــي أعمـــال الوكـــاالت المتخصصـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، وقـــد تعتبـــر الســـلطة 
ســطيني لمســتوى الدولــة غيــر العضــو خطــوة لألمــام رغــم أنهــا أقــل مــن الطمــوح الفلســطينية انتقــال المركــز الفل

 الفلسطيني.
ــــــــا بــــــــين االعتــــــــراف بالدولــــــــة ( ) والعضــــــــوية Recognitionومــــــــن الضــــــــروري التنبــــــــه إلــــــــى أن هنــــــــاك فرًق

)admittanceمع أن األول يمهد للثاني لكنه ال يكفله بالضرورة. واستناًدا إلى ذلك قـد تتحـول إسـتراتيجية ،( 
الدبلوماسية الفلسطينية إلى التحول في المركـز القـانوني مـن عضـو مراقـب إلـى دولـة مراقـب، وبالتـالي تصـبح 

 الضفة الغربية دولة تحت االحتالل.
ثالثًـا: أن تقـوم اللجنـة الرباعيــة بإصـدار بيـان يســبق انعقـاد الجمعيـة العامــة لألمـم المتحـدة، تؤكــد فيـه علـى مــا 

اما وبيانات البنك الدولي وصـندوق النقـد، واإلشـارة إلـى أن التفـاوض هـو الطريـق ورد في خطابات الرئيس أوب
 األنسب للوصول إلى تحقيق الدولة الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل.

رابًعـــا: أن تِصـــرَّ الســـلطة الفلســـطينية علـــى طـــرح الموضـــوع علـــى األمـــم المتحـــدة، ومـــن غيـــر المحتمـــل أن ال 
فيتــو، وفــي حــال الحصــول علــى العضــوية، فــإن ذلــك يفــتح المجــال للمعركــة تســتخدم الواليــات المتحــدة حــق ال

الكبرى لتجسيد هذا الوجود فعليًّا على أرض الواقع، فال يتحول الحق القـانوني إلـى إنجـاز مـادي ملمـوس دون 
 االتِّكاء على موازين القوى، وهنا تكمن المشكلة الكبرى للطرف الفلسطيني.

أيًّــا كانــت نتــائج معركــة -ة الفلســطينية فــي طريقهــا إلــى أزمــة جديــدة، قــد تــؤدي نحــن نعتقــد أن الحركــة الوطنيــ
إلى تزايد أزمة حركة فتح تحديًدا، وقد نشـهد انتفاضـة جديـدة ضـد السـلطة  -سبتمبر/أيلول في الجمعية العامة

ارات الفلســطينية أو ضــد ســلطة االحــتالل، الســيما أن االســتيطان قــائم علــى قــدم وســاق، ولــيس هنــاك أيــة إشــ
لتغيـــر فـــي موقـــف الحكومـــة اإلســـرائيلية تجـــاه القـــدس أو الالجئـــين أو االســـتيطان، وقـــد يكـــون للهيـــب الثـــورات 

 العربية انعكاساته على الساحة الفلسطينية.
  27/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
 غزة ممر إجباري إلى األمم المتحدة .79

 نقوال ناصر
ر الفلسطينية إلى األمم المتحدة في أيلول / سبتمبر هو نهج جديـد إذا كان المقصود من ذهاب منظمة التحري

ينقل الملف الفلسـطيني إلـى المجتمـع الـدولي وينهـي ارتهانـه الحتكـار الرعايـة األميركيـة لـه وللتفـاوض الثنـائي 
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مـــع دولـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي ولـــيس المقصـــود منـــه أن يكـــون خيـــار مـــالذ أخيـــر يـــائس "اضـــطرت" القيـــادة 
ضـــة للمنظمـــة إلـــى اللجـــوء إليـــه بعـــد "خيبـــة األمـــل" التـــي أعربـــت عنهـــا رئاســـتها مـــن الرعايـــة األميركيـــة المفاو 

والمفاوضات الثنائية على حد سواء، وٕاذا كان المقصود منه ترجيح خيار انتـزاع اعتـراف بدولـة فلسـطينية مـن 
ة االحــتالل عبــر الرعايــة األمــم المتحــدة علــى خيــار الوصــول إلــى دولــة كهــذه "باالتفــاق" التفاوضــي مــع دولــ

األميركية، عندئذ يكون هذا النهج الجديد إعالنا صريحا بدخول مواجهة مع الواليات المتحدة ودولة االحـتالل 
كلتيهما، وال يجادل فلسطينيان فـي أن أي مواجهـة كهـذه تقتضـي انجـاز الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية فـي أسـرع 

ا إجباريا في الطريـق إلـى األمـم المتحـدة، وٕاال فـإن ذهـاب الـرئيس وقت ممكن، وفي هذه الحالة تكون غزة ممر 
محمود عباس إليها لن يزيد على كونه مجرد محطة فـي الحلقـة المفرغـة التـي كـان يـدور فيهـا منـذ وقـع اتفـاق 

 .1993إعالن المبادئ (أوسلو) في البيت األبيض األميركي في الثالث عشر من أيلول / سبتمبر عام 
ارة عباس إلى غزة قبل ذهابه إلى األمم المتحدة إلى محك اختبار لصدقية أي نهج جديد يوحي لقد تحولت زي

به ذهابه إلى األمم المتحدة، ولصدقية االلتزام باتفاق المصـالحة الوطنيـة الموقـع فـي القـاهرة فـي الخـامس مـن 
ســماعيل هنيــة إلــى الوفــد أيــار / مــايو الماضــي. وال يتوقــع أحــد أن يضــم عبــاس رئــيس الحكومــة التــي أقالهــا إ

الــذي ســيرافقه إلــى الجمعيــة العامــة للهيئــة األمميــة، فخطــوة كهــذه ســوف تعنــي بــأن عبــاس قــرر أن يقــود ثــورة 
وهذا مستبعد تماما في ضوء معارضته حتى لمظاهرة سلمية شعبية تتجـه نحـو إحـدى نقـاط التمـاس مـع قـوات 

ن غــزة فــي طريقــه إلــى األمــم المتحــدة يشــكك فــي أن االحــتالل اإلســرائيلي فــي الضــفة الغربيــة، لكــن القفــز عــ
إعالنه برام اهللا في السادس عشر من آذار / مـارس الماضـي عـن اسـتعداده "للـذهاب إلـى غـزة غـدا مـن أجـل 
إنهــاء االنقســام" إنمــا كـــان مجــرد إعــالن لتنفــيس الضـــغط الشــعبي الــذي كــان يتصـــاعد آنــذاك مطالبــا بإنهـــاء 

يـة. وبينمـا يجـري اليـوم الحـديث مجـددا عـن زيـارة مرتقبـة ينـوي عبـاس القيـام بهـا االنقسام وانجاز الوحدة الوطن
لغـزة قبـل توجهـه إلـى نيويـورك الشـهر المقبـل، اسـتنادا إلــى االتصـال الهـاتفي الـذي أجـراه عبـاس مـع هنيـة فــي 

بوعـده الحادي عشر من هذا الشهر، يظل أمل يبدو كالوهم يداعب الرأي العام الفلسطيني في أن يفي عباس 
وهو وعد جدده بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة عنـدما أكـد فـي السـادس والعشـرين مـن حزيـران / يونيـو 
الماضي على انه "منذ سنوات طويلة وأنا لدي قرار بالذهاب إلى غـزة .. إننـي مصـمم علـى الـذهاب إلـى غـزة 

 وقد يكون ذلك مفاجأة للجميع".
ة "حمـاس" اي مجـال التهامهـا بـأي سـبب يـدعو عبـاس لعـدم الوفـاء بوعـده ولم تتـرك حركـة المقاومـة اإلسـالمي

بزيــارة غــزة أو لعــدم التزامــه باتفــاق المصــالحة. فــدعوة عبــاس لزيــارة غــزة جــاءت أوال مــن هنيــة قبــل يــوم مــن 
اعــالن عبــاس عــن اســتعداده لزيارتهــا، وهــو اعــالن رحبــت بــه حكومــة هنيــة علــى الفــور فــي حينــه وفــي اليــوم 

د أربعة ايام من توقيع اتفاق القـاهرة األخيـر وجهـت حمـاس الـدعوة لعبـاس ولـرئيس مكتبهـا السياسـي ذاته. وبع
خالــد مشــعل لزيــارة غــزة واعلنــت عــن تــرميم وتجهيــز منــزل الــرئيس لتســليمه لــه شخصــيا فــي زيارتــة المرتقبــة 

بمنح عبـاس مهلـة عـام المؤجلة كما يبدو الى اجل غير مسمى. لكن األهم ان الحركة قد اثبتت حسن نواياها 
كامل لخوض آخر تجربة له في آخر اختبار له لنهج المفاوضات بالرعاية األميركيـة عنـدما وافقـت فـي اتفـاق 
المصالحة األخير على اجراء االنتخابات الرئاسـية والتشـريعية بعـد عـام مـن توقيـع اتفـاق القـاهرة، وقـد اعتـرف 

شـــر مـــن الشـــهر الجـــاري ان حمـــاس تعطـــي "فرصـــة عبـــاس نفســـه بـــذلك عنـــدما قـــال ببيـــروت فـــي الثـــامن ع
وطرح اعالن الدولة الفلسطينية". ومـع ذلـك ال يـزال فـي حاشـية عبـاس مـن  1967للمفاوضات ولدولة بحدود 

يســوغ لــه عــدم الوفــاء بوعــده، فعضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح عبــاس زكــي، علــى ســبيل المثــال، يــرى ان 
ة" ومنها "التخـوف مـن وجـود شـغب أو فلتـان أمنـي" كمـا قـال يـوم األحـد "هناك عوامل ال تزال ال تسمح بالزيار 
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الماضي، لكن زميله في اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث كان أكثر صراحة منه عنـدما قـال فـي الخـامس مـن 
 حزيران / يونيو الماضي: "ال أتوقع ان يزور الرئيس غزة قبل االعالن عن الحكومة الجديدة".

أن تـرى النـور اي حكومـة فلسـطينية جديـدة مؤلفـة عمـال باتفـاق القـاهرة األخيـر طالمـا ظـل وليس مـن المتوقـع 
عباس ومنظمة التحرير يدورون في حلقة اتفاق أوسلو المفرغة ويرفضون ما وصفه رئيس المجلـس التشـريعي 

وف يظـــل عزيـــز الـــدويك ب"آليـــة التنفيـــذ" لوضـــع اتفـــاق المصـــالحة موضـــع التنفيـــذ، ألن تنفيـــذ هـــذا االتفـــاق ســـ
يصــطدم باســتمرار بــالتزام المنظمــة ورئيســها ومفاوضــيها بشــروط دولــة االحــتالل التــي تبنتهــا اللجنــة الرباعيــة 
الدوليـــة والتـــي تؤبـــد االنقســـام الفلســـطيني، اللهـــم اال اذا قـــرروا "اقفـــال بوابـــات الســـلطة .. ورمـــي مفاتيحهـــا فـــي 

امـــة لألمـــم المتحـــدة علـــى طلـــب االعتـــراف بدولـــة الشـــارع" الفلســـطيني فـــي اليـــوم التـــالي لتصـــويت الجمعيـــة الع
فلسطين وبعضويها، كما كتبت هآرتس في افتتاحية لها في الثاني عشر من هذا الشهر للتحـذير مـن ان ذلـك 
هو "أكثر ما تخشاه اسرائيل"، لكن عباس ما زال يحرص على تكرار ان المفاوضات هي خياره الوحيد بغـض 

تحــدة، ممــا ينــذر بتأجيــل زيــارة غــزة والمصــالحة الوطنيــة الــى أجــل غيــر النظــر عــن نتيجــة تصــويت االمــم الم
 مسمى، ربما بانتظار "عرض" جديد يعيده الى الدوران في الحلقة المفرغة اياها.

لقد نفـى كبيـر مفاوضـيه صـائب عريقـات "نفيـا قاطعـا" فـي األسـبوع الماضـي خبـرا نشـرته "يـديعوت أحرونـوت" 
التحـــاد األوروبـــي للتوصـــل الـــى "حـــل وســـط" بـــين طلـــب عضـــوية األمـــم عـــن مفاوضـــات بـــين المنظمـــة وبـــين ا

المتحدة وبين الرفض األميركي له، وكان عباس نفسه قد أعلن رفضه عرضا اميركيا مماثال لالعتـراف بدولـة 
ـــى مصـــادر خاصـــة تؤكـــد  ـــل الفاتيكـــان فـــي األمـــم المتحـــدة. وال يحتـــاج المراقـــب ال ـــة مراقبـــة مث فلســـطين كدول

يارة مساعد وزيرة الخارجية األميركية جيفري فيلتمان للعاصمة القطرية فـي تـزامن مـع اجتمـاع االستنتاج بأن ز 
اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السـالم العربيـة انمـا جـاءت فـي سـياق تصـعيد الضـغوط األميركيـة عشـية ذهـاب 

 ء الماضي.عباس الى األمم المتحدة، وكذلك اجتماع فيلتمان مع عباس في الدوحة يوم الثالثا
إن "الــدعم العربــي" لمســعى عبــاس فــي األمــم المتحــدة الــذي عبــر عنــه بيــان لجنــة المتابعــة العربيــة فــي الدوحــة 
لـــيس بـــديال كافيـــا عـــن الوحـــدة الوطنيـــة الفلســـطينية لمقاومـــة الضـــغوط األميركيـــة واألوروبيـــة ولمواجهـــة الفيتـــو 

التحريـر ثـم مواجهـة نتـائج التصـويت سـلبا أم األميركي المتوقع في مجلس األمن الدولي لـنقض طلـب منظمـة 
إيجابا على هذا الطلب في الجمعية العامة، فهذا الدعم العربـي المفتـرض مطعـون فـي جديتـه فلسـطينيا، لـيس 
فقــط بســبب "الوضــع االقتصــادي الكــارثي" للســلطة الفلســطينية نتيجــة لعــدم وفــاء الــدول العربيــة بتعهــداتها لهــا 

ل ايضـا ألنـه ال يمكـن لـدول تعجـز عـن عقـد مـؤتمر قمتهـا السـنوية الدوريـة أن تكـون للسنة الماليـة الجاريـة، بـ
 قادرة على تقديم أي دعم فعال ألي عضو في "جامعتها".

غير أن جدية الدعم العربي للقضية الفلسطينية يبدو مطعونا فيها أكثر عند المقارنة بين "قـدرة" جامعـة الـدول 
مجلس األمن الدولي لفرض منطقة حظـر جـوي فـوق ليبيـا بحجـة حمايـة العربية على طلب التدخل العسكري ل

المــدنيين الليبيــين مــن بطــش حــاكمهم وحجــم ونوعيــة الــدعم الــذي تقدمــه دول عربيــة لهــذا التــدخل وتســليحها 
وتمويلهــا للمقاومــة الشــعبية الليبيــة، وبــين "عجــز" الجامعــة العربيــة ودولهــا عــن مبــادرة مماثلــة لحمايــة المــدنيين 

ســطينيين وتســليح وتمويــل مقــاومتهم لقــوة االحــتالل االســرائيلي التــي تــبطش بهــم فــي األراضــي الفلســطينية الفل
المحتلـة فــي الضــفة الغربيــة وقطـاع غــزة لفتــرة أطــول مـن حكــم معمــر القــذافي، بـالرغم مــن الفــارق النــوعي بــين 

ئما لكنه في أحسن أحواله لـن يكـون الحالتين الذي يجعل اختبار "القدرة" العربية في فلسطين استحقاقا ملحا دا
 بديال عن الوحدة الوطنية الفلسطينية.

  27/8/2011، موقع فلسطين أون الين
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 الثالثة االنتفاضة .80

 نسيم الخوري
ــــًة إقليميــــة ودولّيــــة تســــبقه إلــــى تجربــــة   20قــــرع محمــــود عّبــــاس بــــاب لبنــــان الرســــمي بكــــالٍم كبيــــر يحمــــل رّن

إلــى األمــم المتحــدة لنيــل االعتــراف بفلســطين كدولــة كاملــة الســيادة  ســبتمبر/أيلول المقبــل حيــث قــرر التوجــه
وعاصــمتها القــدس، ورفــع علــم فلســطين فــي منطقــة الجنــاح فــوق ســفارة فلســطين فــي ضــاحية بيــروت الجنوبيــة 

 قائًال:
لــن يوجــد ســالح فلســطيني لحمايــة الفلســطينيين فــي لبنــان . . ولســنا بحاجــة إلــى كــل األســلحة وال نريــدها، “ 

بحماية الجيش والشعب اللبناني رئيسًا وحكومة وبرلمانًا، ونؤمن أن لبنـان أرض واحـدة لـه سـيادته علـى  ونحن
وســواء ســقط جميــل هــذا الكــالم خوفــًا لــدى الــبعض مــن تــداعيات سياســية ودبلوماســية ســيورثها ” . كــل أراضــيه

األخـرى مـن قيـاديي بعـض  مشروع االعتراف بدولة فلسطين على لبنان أو غير لبنان، أو زّم بعـض األطـراف
الفصــائل الفلســطينية مالمحــه حيــال كــالم قــد يوّســع التنــافر بــين الفصــائل الفلســطينية إلــى نــزاٍع مســلح يعجــز 
لبنان عن تحمله، فإّنه القى، في المحّصلة، ارتياحًا ملحوظًا في بلٍد بات مسكونًا في الكالم عـن نـزع السـالح 

ديات والنزاعات والتجاذبات، علـى ملّفـات بالغـة الدقـة ومحفوفـة بالمطّبـات ولو أتى ملفوفًا بنسيٍج مملٍّ من الكي
والمزالق الكبيرة، كان آخرها صدور القرار االتهامي المتعلق باغتيال الرئيس رفيق الحريري إلـى جانـب ملّفـات 

ف األبـواب أخرى ال ضرورة لتعدادها وهي كّلها تدفع بالبعض إلى التوّجس من انفجار ما في لبنان قـاطٍن خلـ
. يمكن فهم هـذا االرتيـاح، بـالطبع، علـى خلفّيـة تعثّـر الحكومـات اللبنانيـة المتعاقبـة منـذ أكثـر مـن عقـدين فـي 
معالجــــة مســـــألة الســـــالح الفلســـــطيني خــــارج المخّيمـــــات الفلســـــطينية الـــــذي يهــــدد التوازنـــــات اللبنانيـــــة البالغـــــة 

إلــى جــزر أمنيــة مقلقــة تحمــي الخــارجين عــن الحساســية، فضــًال عــن الســالح داخــل المخيمــات التــي يحولهــا 
 القانون والكثير من التنظيمات المتطرفة، ورّبما تتجاوز بكثير مقدرة لبنان السياسية والدبلوماسية.

ــه لــم يبــق ســوى دمشــق لــم ترفــع هــذا العلــم كونهــا مشــغولة كثيــرًا باألعبــاء الدمويــة الثقيلــة الداخليــة  صــحيح أّن
أّنهــا فــي طليعــة العواصــم التــي رّحبــت بمشــروع الدولــة الفلســطينية فــي األمــم والضــغوط الخارجيــة، مــع العلــم 

 1982لبيـروت عـام ،” إسـرائيل“المتحدة . وصحيح أن أسرارًا كبرى لم يكشف عنهـا كانـت تريـد، بعـد اجتيـاح 
إخراج الفلسطينيين من لبنان عبر مرفأ جونية ال مرفأ بيـروت كمـا حصـل تحـت لحـظ المبعـوث الـدولي فيليـب 

بيـب ومرافقـة وليــد جنـبالط ألبــي عّمـار، لكـّن الصــحيح أيضـًا، أن العلــم المرفـوع فـي بيــروت راح يعيـد إيقــاظ ح
وتهجيـر الفلسـطينيين وعـودة الهمهمـة ” إسـرائيل“الملف الفلسطيني الذي واكب تاريخ لبنان المعاصر منذ قيـام 

عن مجلس األمن حق  194حهم القرار التوطين، مثًال، حيث إّن الفلسطينيين في لبنان الجئون يمن” شبح”ب
العودة، وٕاذا ما حصد عّباس اعتراف األمم المّتحدة بدولتـه، يكتسـب الالجئـون صـفة الرعايـا العـرب بمـا تعنيـه 
هذه الصفة من حقوق قانونية وواجبات مثل حق اإلقامة والعمل والتمّلك وحصول المقيمين الفلسـطينيين علـى 

ها إقامات قانونية . لكّن األصّح من هذا كّله أّن هذا الكالم قد فقـد ذخيرتـه جوازات سفر فلسطينية، ومن خالل
لدى بعض اللبنانيين الذين ربطوه فقط برئاسة لبنان الدورية لمجلس األمن في سبتمبر/أيلول المقبـل، إذ تشـاء 

ه فـي أقـدس وأعقـد الظروف أن لبنان الرسمي سيعاود تأبط الملف الفلسطيني عّرابـًا طبيعيـًا لـه، مسـتعيدًا وهجـ
قضية تتمحور عليها مجمل قضايا العرب وانحداراتهم . السؤال األهم من هواجس لبنان: مـاذا سـيفعل عّبـاس 

 بعد ذلك؟ 
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قّصــة طويلــة وممّلــة ومعّقــدة وخطــرة، حيــث يجــب التمييــز بــين مصــطلح االعتــراف بفلســطين الــذي ال يفــرض 
ضــوًا كـامًال فـي عـداد الــدول األخـرى فـي األمـم المتحــدة . العـودة إلـى األمـم المّتحــدة، ومصـطلح القبـول بهـا ع

يقــّدم عّبــاس إلــى األمــين العــام لألمــم المّتحــدة طلبــًا يلتــزم فيــه احتــرام شــرعة األمــم المتحــدة وهــذا األخيــر يرفــع 
الطلب األصلي إلى مجلس األمـن وصـورًة أخـرى عنـه إلـى الجمعيـة العامـة ألخـذ العلـم فقـط . يـدرس أعضـاء 

الخمسة الدائمون الطلب بهدف رفع توصية إلى الجمعية العامة مزّودين بحق الفيتو أو الـنقض  مجلس األمن
الــذي قــد يوقــف إرســال التوصــية . وعلــى الجمعيــة العاّمــة حــق القــرار النهــائي بقبــول أو رفــض الطلــب المســند 

إلـى الجمعيـة إلى توصية مجلس األمن . لكن في حال رفض مجلـس األمـن، عليـه تقـديم تقريـر خـاص معّلـل 
العامة التي لها الحق بإعادة الطلب مجـّددًا إلـى مجلـس األمـن لدراسـة مستفيضـة، هـذا مـع العلـم أّنـه ال يمكـن 
قبول الدولة الجديدة إّال بموافقة أغلبية الثلثين في األمم المّتحدة . ماذا سيفعل عّبـاس: اإلدارة األمريكيـة تتجـه 

)، 2012بحــث الطلــب إلــى الجلســة الســنوية التاليــة لألمــم المتحــدة (إلــى واحــد مــن خيــارْين: األول هــو تأجيــل 
ــار الماضــي، حيــث خطــف بنيــامين نتنيــاهو زهــو  20، والســبب يعيــدنا إلــى ”الفيتــو“والثــاني اســتخدام  مايو/أّي

بــاراك أوبامــا ونشــوته التــي كانــت طافحــة وقتــذاك بحــذف بــن الدن مــن الخريطــة، كمــا ســّدد لكمــة إلــى البيــت 
لب الكونغرس األمريكي الذي جعل نتنيـاهو فـي المرتبـة الرابعـة بـين الشخصـيات المرموقـة التـي األبيض من ق

استقبلها الكونغرس في تاريخه بعد ونستون تشرشـل وٕاسـحاق رابـين ونلسـون مانـديّال، وحـذف معهـا أيضـًا ذاك 
م . قــال نتنيــاهو البريــق األمريكــي الــذي أوحــى للحظــة بقــرب التســوية فــي الشــرق األوســط كــي ال نقــول الســال

ــا غيــر مســتعدين علــى اإلطــالق كــي نتقاســمها “وقتهــا للتــذكير فقــط:  يقاســمنا الفلســطينيون تلــك األرض، لكنن
هكـــذا تبـــدو ”. معهـــم . .ال عـــودة للتنـــازل عـــن القـــدس كمـــا ال فـــتَح علـــى اإلطـــالق لملـــف فلســـطينيي الشـــتات

حقـق مـا ال يحققـه اإلنسـان، أو أن المشـكالت ال تدور في المقولـة التلموديـة التـي تقـول إن الزمـان ي” إسرائيل“
”! عندما ال نجد حالًّ ال يعود هناك مشـكلة“تحّل إال باإلعراض عنها وتركها للزمان، أو بقول شاعٍر يهودي: 

فهــل نحــن علــى طريــق القبــول بفلســطين أم علــى طريــق االنتفاضــة الثالثــة التــي تفــّك الكثيــر مــن العقــد العربيــة 
 واإلسالمية؟

 ذ اإلعالم السياسي في المعهد العالي للدكتوراهأستا*
  28/8/2011، الخليج، الشارقة

 
 المقارفات اإلسرائيلية المتصاعدة وسؤال: ما العمل؟ .81

 د. أسعد عبد الرحمن
» االســتيطانية«مــع اســتمرار انســداد األفــق لتســوية سياســية وٕاغــالق حكومــة اليمــين االســرائيلي االســتعمارية/ 

عنصـري » ابرتهايـد«ياهو) الطريق أمامها، وفي ظل ترسـيخ هـذه الحكومـة، عمليـا، لنظـام بزعامة (بنيامين نتن
يحرم الشـعب الفلسـطيني حقـه فـي الحريـة واالسـتقالل الـوطني، وتعـالي أصـوات عالميـة تطالـب بايجـاد تسـوية 

سـتيالء علـى النقاب عن الوثيقـة اإلسـرائيلية الهادفـة اال» هآرتس«سياسية للقضية الفلسطينية، كشفت صحيفة 
-أراض فــي الضــفة الغربيــة لتمزيقهــا ومنــع التواصــل الجغرافــي لدولــة فلســطينية مســتقلة، األمــر الــذي يفشــل 

عليـه » تبـادل متفـق«، طبعـا مـع 67اقتراح الرئيس (باراك اوبامـا) إلقامـة الدولـة الفلسـطينية فـي حـدود -عمليا
 لألراضي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

مارسات الفصـل العنصـري فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة أمـرا مألوفـا، وهـي مرشـحة ألن تشـهد لقد باتت م
ال كلمـح البصـر »: «يـديعوت احرونـوت«نموا وتصاعدا. ففي مقال كاشـف يقـول الكاتـب (بـوعز اوكـون) فـي 
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طبيعـة ثانيـة  وال بشكل فوري، بل بانجراف متواصل، نحن نفقد حدود المسموح والممنوع. العادة السيئة تصـبح
وحقــوق االنســان تُــداس بمعــاذير فظــة العتبــارات األمــن التــي ليســت ســوى غطــاء العتبــارات ديمغرافيــة هــدفها 

ويخـــتم: ». تشـــويش الحقيقـــة الفظيعـــة فـــي أن سياســـة مـــن قبيـــل االبرتهايـــد تحظـــى منـــذ اآلن بشـــرعية كاملـــة
شرات أخرى كثيـرة تـدل علـى أن المـرض االبرتهايد كالمرض. يبدأ صغيرا. الجرثومة باتت موجودة هنا. ومؤ «

) يـراه 1948أما (الون مـروم) فيضـع سـيناريو (يسـتعيره مـن تهجيـر الصـهيونيين للفلسـطينيين فـي ». يستشري
الخياران هما نظام االبرتهايد العنصري، أو الكوكتيل اللبناني. سنقلب ونقلـب المسـألة: «قابال للتطبيق فيقول: 

تخطــيط أصــيل للترحيــل. كــل شــيء جــاهز فــي ارشــيف الجــيش االســرائيلي. ال حاجــة إلــى إضــاعة الوقــت فــي 
 )!!1948(المطبقة في » لقوات الهغناة» د«ببساطة ما علينا غير نفض الغبار عن الخطة 

إزاء هــذه المخــاطر، يبــرز ســؤال: مــا العمــل؟ ربمــا نختــار نهجــا اختــاره كــل مــن (بنغــاني نجيليــزا) مــن جنــوب 
علــى مــدى أكثــر «ن هولنــدا، اللــذان استخلصــا مــن دراســتهما عــن جنــوب إفريقيــا: إفريقيــا، و(أدري نيوهــوف) مــ

من ثمانية عقود، خاض (المؤتمر اإلفريقي) تجربة كفاحية متواصلة وشاقة مـن اجـل الحريـة والديمقراطيـة فـي 
لعنصـري جنوب أفريقيا. وهذه التجربة الكفاحية الغنية، التي تتوجت في النهاية باالنتصار على نظام الفصل ا

، تحتـوي علـى الكثيـر مـن الـدروس الهامـة والملهمـة، خاصـة بالنسـبة لنضـال الشـعب الفلسـطيني »األبارتهايد«
العنصــري فــي فلســطين (األبارتهايــد اإلســرائيلي). وأهــم مــا يمكــن أن  -االســتيطاني-ضــد النظــام االســتعماري

ستكشــاف وبلـــورة إســـتراتجيات جديـــدة تقدمــه هـــذه الـــدروس للكفــاح الفلســـطيني يكمـــن فــي إلهـــام الفلســـطينيين ال
للنضال. ولعل إحداها يتمثل في التفكير بضرورة إعادة النظر في كيفيـة إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر وهيئاتهـا 
الوطنية وبرنامجها الـوطني؛ كحركـة سياسـية تمثـل الشـعب الفلسـطيني فـي جميـع أمـاكن تواجـده، ويعيـد تنظـيم 

أوربمــــا نحــــن نختــــار نهجــــا آخــــر، نابعــــا مــــن وحــــي ». لتحقيــــق أهدافــــهالكفــــاح الفلســــطيني والســــير بــــه قــــدما 
االنتفاضــات الســلمية العربيــة وغيــر العربيــة التــي تنــادي (العتبــارات عســكرية ال تخفــى علــى أحــد) بانتفاضــة 

أمـام  -أي انتفاضة شعبية سلمية شاملة. غيـر أن األمـر الواضـح هـو أنـه » دموع«وليس بانتفاضة » شموع«
أن نبقـى فـي موقـف المتفـرق/ المنقسـم/ المتفـرج  -فلسـطينيين وعربـا  -ال يمكن وال يجـوز لنـا -هذين النهجين

 على ما تقارفه إسرائيل ضد الفلسطينيين وعموم العرب!
  28/8/2011، الرأي، عّمان

  
  أية دولة فلسطينية؟ .82

 مايكل بروننج
فـي األمـم المتحـدة فـي شـهر سـبتمبر/ والفلسطينيون لمواجهة وشـيكة ” اإلسرائيليون“في اللحظة الحالية يستعد 

أيلول، عندما تتقدم القيادة الفلسـطينية بطلـب لالعتـراف بدولـة فلسـطينية ضـمن الحـدود التـي كانـت قائمـة قبـل 
علـى األراضـي التـي كانـت تحـت سـيطرة األردن) . ” إسـرائيل“(عندما استولت  1967حرب األيام الستة عام 

ى اآلن، كمــا ينطــوي هــذا الجهــد علــى مخــاطر عظيمــة . ولكــن وال تــزال تفاصــيل العــرض غيــر واضــحة حتــ
التقييم الواقعي لما قد يترتب على تصديق األمم المتحـدة علـى حـدود دولـة فلسـطين يسـمح لنـا بـبعض التفـاؤل 

 الحذر.
، قد يؤدي التركيز الفلسـطيني علـى ”إسرائيل“فعلى ضوء الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات الثنائية مع 

لة إقامة دولة غير متمتعة بالعضوية لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة، إلى تعظـيم احتمـاالت حصـول محاو 
هذه العملية على دفعة قوية لالنطالق من جديد . والواقع أن الخطة الفلسطينية أسفرت بالفعل عن نوبة غير 
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إلـى مختلـف بلـدان العـالم اللتمـاس مسبوقة من الجهود الدبلوماسية المحمومة . ففي حين يسافر الفلسـطينيون 
فـي جهـود حثيثـة فـي اللحظـات األخيـرة لثنـي الـدول عـن ” اإلسـرائيليون“األصوات المؤيدة، ينهمـك المسـؤولون 

 دعم ما يعدونه جهودًا أحادية فلسطينية.
لمتحـدة ولقد أسفرت هذه الَدفعة الدبلوماسية عن نتائج كانت متوقعة إلى حد ما . ففـي حـين أعلنـت الواليـات ا

عـــن اعتزامهـــا اســـتخدام حـــق الـــنقض (الفيتـــو) فـــي مجلـــس األمـــن، تعتـــزم ِعـــدة دول أوروبيـــة، ومنهـــا المملكـــة 
 على حالها من المداورة والمراوغة.” إسرائيل“المتحدة وفرنسا، دعم هذا التحرك إذا ظلت المفاوضات مع 

والمنـاطق الفلسـطينية ” إسرائيل“تحدة في وتعكس هذه الخالفات العالمية التقديرات المتضاربة لتحرك األمم الم
وانـدالع موجـة جديـدة ” تسـونامي الدبلوماسـية“. ففي القدس، َحذر وزيـر الـدفاع إيهـود بـاراك مـرارًا وتكـرارًا مـن 

” اإلســرائيلي“مــن العنــف إذا لــم يغيــر الفلســطينيون مســارهم . ومــن ناحيــة أخــرى، هــدَدت أصــوات مــن اليمــين 
 على الفور. 1993متحدة بإلغاء اتفاقات أوسلو التي تم إبرامها عام بالرد على تحرك األمم ال

وحتى وقتنا هذا كان لهذه التحذيرات أثر محدود في رام اهللا، مقر السلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ويظـل الـرئيس 
ُدمًا الفلسطيني محمود عباس عازمًا على االستمرار في تنفيذ الخطة . ففي يوم األربعاء أكد عباس المضي قُـ

 ”.حتى ولو استؤنفت المفاوضات“في المحاولة لدى األمم المتحدة 
ويـــرى عبـــاس أن األرض ممهـــدة اآلن، فقـــد عملـــت جهـــود بنـــاء الدولـــة علـــى إصـــالح المؤسســـات الفلســـطينية 
المعطلة سابقًا، كما مّكنت قدرًا كبيـرًا مـن النمـو االقتصـادي . ال شـك أن األمـر ال يخلـو مـن مشـكالت خطـرة 

تتباطـأ فـي تحويـل عائـدات ” إسـرائيل“بالميزانية . فتسديد الفواتير ليس بالمهمة السـهلة، لـيس فقـط ألن  متعلقة
  الجمارك، بل أيضًا، ألن المساعدات التي َتِعد بها الدول العربية كثيرًا ما ال تصل على اإلطالق.

ي وضــع جيــد يسـمح لهــا بإقامــة فـ“بيـد أن البنــك الـدولي أعلــن فــي ربيـع هــذا العــام، أن المؤسسـات الفلســطينية 
فضــًال عــن ذلــك، فــإن تغييــر المســار فــي آخــر لحظــة أمــر بــالغ ” . الدولــة فــي أي وقــت مــن المســتقبل القريــب

 الخطورة على الصعيد السياسي في ضوء الدعم الشعبي القوي والتوقعات العالية في المناطق الفلسطينية.
ين، فإما مخاطبة مجلس األمن في محاولـة للحصـول علـى وفي الوقت الحالي، يتأرجح الفلسطينيون بين خيار 

العضــوية الكاملــة فــي األمــم المتحــدة، وٕامــا التقــدم بطلــب لــدى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، بمــا أن الفيتــو 
األمريكــي مــن شــأنه أن يجعــل النجــاح فــي مجلــس األمــن مســتحيًال . ففــي حــين تكفــل موافقــة مجلــس األمــن 

صـول علــى العضــوية الملزمـة قانونــًا، فـإن موافقــة الجمعيــة العامـة مــن شـأنها فقــط ترقيــة للدولـة الفلســطينية الح
 على غرار الفاتيكان.”  الدولة غير العضو“الكيان الفلسطيني إلى وضع 

ــدًا مــن المــراقبين الــدوليين يعارضــون بشــكل قــاطع  وفــي مواجهــة احتمــاالت الفيتــو األمريكــي، فــإن عــددًا متزاي
على اعتبار أنها من غيـر المـرجح أن تولـد مكاسـب سياسـية ملموسـة، ولـن تسـفر إال عـن  الخطة الفلسطينية،

صـــرف االنتبـــاه عـــن المتطلـــب األساســـي المتمثـــل لصـــناعة الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط: العـــودة إلـــى طاولـــة 
 المفاوضات.

صـفر ويتعامـل ولكن الفلسطينيين من الممكن أن يتجهوا إلى تحرك يتجاوز عقلية الممارسـات ذات المحصـلة 
، بــل قــد يزيــد مــن احتمــاالت العــودة إلــى المفاوضــات البنــاءة . ومثــل هــذا التوجــه ”اإلســرائيلية“مــع المخــاوف 

يقتضي عدم اعتبار التصويت فـي األمـم المتحـدة بـديًال للحـل القـائم علـى التفـاوض، بـل بوصـفه خطـوة مهمـة 
تحـرك عبـاس فـي هـذا االتجـاه عنـدما أعلـن أن  نحو عملية سـالم ثنائيـة قابلـة للحيـاة . وفـي األسـبوع الماضـي

 ”.سوف يظلون على استعداد الستئناف المفاوضات حتى بعد التصويت في األمم المتحدة“الفلسطينيين 
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وهنـا يتـيح االفتقـار إلـى التفاصـيل عــن قـرار األمـم المتحـدة المجـال للمنــاورة، إذ يبـدأ هـذا التوجـه بـالتراجع عــن 
الفيتــو األمريكــي الــدرامي  فــي مجلــس األمــن . وبــدًال مــن ذلــك، فــإن التقــدم  فــرض التصــويت الفــوري  وتجنــب

بطلب جيد الصياغة للحصول على وضع الدولة غير العضو إلى الجمعية العامة من شأنه أن يمهد الطريـق 
(الذي قضى بتقسيم فلسطين فـي  181فبصياغة هذا الطلب باإلشارة إلى قرار األمم المتحدة رقم  إلى األمام.

)، يعيد هذا الطلب اإلصرار علـى تأسـيس دولـة فلسـطينية ودولـة أخـرى للشـعب اليهـودي، اسـتنادًا 1947عام 
 في ظل تعديالت حدودية وترتيبات أمنية متفق عليها بين الطرفين. 1967إلى حدود ،

لمعــايير التــي ورغــم أن هــذا التوجــه لــن يلبــي المطالــب الفلســطينية الكاملــة بكــل تأكيــد، فإنــه يتوافــق تمامــًا مــع ا
رســمها الــرئيس األمريكــي بــاراك أوبامــا فــي شــهر مــايو/ أيــار . ومــن شــأن هــذا التوجــه أيضــًا أن يعــالج بشــكل 

 ”.بالدولة اليهودية“باعتراف الفلسطينيين ” اإلسرائيلية“غير مباشر مطلب الحكومة 
ثنائيـــة . وبـــدًال مـــن إغـــالق وهـــذا التصـــويت كفيـــل أيضـــًا بمعالجـــة األصـــوات الدوليـــة المطالبـــة بالدبلوماســـية ال

األبواب فإن إعادة التعريف على هذا النحو للدولة فـي األمـم المتحـدة، مـن شـأنه أن يـزّود الزعامـة الفلسـطينية 
بالنجــاح الرمــزي الــذي تحتــاج إليــه بشــدة، بمــا فــي ذلــك إيجــاد اإلطــار المناســب الســتئناف المفاوضــات، وهــو 

نحـــو فـــإن هـــذه المحاولـــة فـــي األمـــم المتحـــدة مـــن شـــأنها أن تحـــول وعلـــى هـــذا ال المطلـــب الفلســـطيني الـــدائم .
المواجهــة إلــى أداة دبلوماســية بنــاءة . ال ينبغــي للتركيــز علــى المواجهــة الوشــيكة فــي ســبتمبر/ أيلــول أن يمنــع 
صــناع القــرار مــن التطلــع إلــى األمــام، ذلــك أن أي تصــويت فــي األمــم المتحــدة ســوف تترتــب عليــه عواقــب، 

 أن يستعدوا اآلن للتعامل مع تلك العواقب.” اإلسرائيليين”فلسطينيين وويتعين على ال
 ”بروجيكت سنديكيت“المقال ينشر بترتيب مع *

  27/8/2011، ، الشارقةالخليج
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مســة مــن جنــود رغــم مــرور أكثــر مــن أســبوع علــى جريمــة إطــالق النــار مــن جانــب الجــيش اإلســرائيلي علــى خ
الشرطة المصريين وقتلهم على الحدود، فإن الغضب الشعبي المصري لم يهدأ. لقد لوحت الحكومـة المصـرية 
فــي أعقــاب الحــادث بســحب ســفيرها مــن تــل أبيــب، وكــان التلــويح فــي هيئــة خبــر مؤكــد لدرجــة أن الصــحافة 

رونــوت" عنوانــًا يقــول: "مصــر تســحب اإلســرائيلية تعاملــت معــه باعتبــاره حــدثًا منتهيــًا وضــعت لــه "يــديعوت أح
سفيرها: اعتذروا". في تقـديري أن الحكومـة المصـرية وزعـت الخبـر قبـل أن تعطـي تعليماتهـا للسـفير بالمغـادرة 
إلــى القــاهرة كمحاولــة للضــغط علــى إســرائيل لــدفعها إلــى أمــرين. األول هــو تقــديم اعتــذار رســمي، والثــاني هــو 

لقتــل. تحايلــت إســرائيل علــى االعتــذار وذلــك بمســارعة ايهــود بــاراك تشــكيل لجنــة تحقيــق مشــتركة فــي حــادث ا
وزيــر الــدفاع إلــى التعبيــر عــن أســفه لمقتــل الجنــود بطريــق الخطــأ وأعقبــه شــمعون بيريــز لقــد حاولــت بعــض 
وسائل اإلعالم تصوير هذا على أنه اعتذار غير أن الصـحف اإلسـرائيلية أوضـحت أن بـاراك لـم يعتـذر، ولـم 

  ئيل للمسؤولية رسميًا.يعلن تحمل إسرا
يبدو أن إسرائيل حاولت إقناع الحكومة المصرية بـأن قتـل الجنـود لـم يكـن متعمـدًا مـن خـالل نشـر خبـر يقـول 
إن المجموعة التي هاجمت "إيالت" كـان بعـض أفرادهـا يرتـدون مالبـس الشـرطة المصـرية وبقـوا علـى الحـدود 

سـرائيلية، وهـو األمـر الـذي جعـل القـوات اإلسـرائيلية لتغطية انسحاب المجموعـة التـي توغلـت فـي األراضـي اإل
غيــر قــادرة علــى التمييــز بــين المهــاجمين والشــرطة المصــرية. ُيضــاف إلــى هــذا أن إســرائيل قــد وافقــت علــى 
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التحقيــق المشـــترك. إننـــي أرى أن الغضـــب الشـــعبي المصـــري والمتمثـــل فـــي التظـــاهر واالعتصـــام وخلـــع العلـــم 
وخلعه أيضًا مـن علـى منـزل السـفير اإلسـرائيلي بالمعـادي بيـد الجنـود المصـريين، اإلسرائيلي من على السفارة 

هــو غضــب مشــروع فــي العالقــات الدوليــة، وهــو أيضــًا رصــيد مهــم يجــب علــى الحكومــة المصــرية أن تســتثمره 
  لتحقيق عملية محاسبة قانونية وسياسية جادة إلسرائيل لدفعها إلى تحمل المسؤولية عن الجريمة.

قة فإن استخدامي لكلمة الجريمة يستند إلى تقرير قوات حفظ السالم الدولية في سيناء والـذي أوضـح في الحقي
  ما يلي:

  على الحدود. 79أن وحدة من الجيش اإلسرائيلي قد توغلت في األراضي المصرية عند العالمة  -1
  م.أن هذه الوحدة قد فتحت نيرانها على الجنود المصريين واستهدفتهم في موقعه -2

إذن هذه الجريمة، يجب أن تلقى الحساب الـرادع بـالطرق القانونيـة، وهـو حسـاب ال يجـب التنـازل عنـه صـونًا 
لحرمـــة الـــدماء العربيـــة مهمـــا حاولـــت إســـرائيل صـــرف أنظارنـــا عنـــه بـــإغراءات أخـــرى. لقـــد نشـــرت "يـــديعوت 

إســـرائيل ستســـمح لمصـــر  أحرونـــوت" تصـــريحات لــــ"باراك" أدلـــى بهـــا إلـــى مجلـــة "اإليكونومســـت" قـــال فيهـــا إن
بتعزيــز قواتهــا فــي ســيناء بطــائرات الهيلكــوبتر وحــامالت الجنــود المدرعــة. إن هــذا لــيس ترضــية لمصــر، وال 
يجــب أن يكــون، فالهــدف هنــا هــو حمايــة حــدود إســرائيل مــن الهجمــات، بينمــا األزمــة الحاليــة متعلقــة بحمايــة 

 الجنود المصريين من العدوان اإلسرائيلي.
  28/8/2011، و ظبياالتحاد، أب
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  دانييل فريدمان* 
كلما مر الوقت تبين حجم خطـأ ايهـود بـاراك الـذي كـان وزيـر الـدفاع فـي حكومـة أولمـرت، حيـث فعـل كـل مـا 

فـي غـزة، فـي األيـام التـي أتاحـت الظـروف السياسـية عمـل » حمـاس«كان ممكنا في عهده لمنـع إسـقاط نظـام 
كـان ينطـوي علـى ثمـن وكـان يثيـر أسـئلة فـي كـل مـا يتعلـق بـإدارة القطـاع بعـد » حمـاس« ذلك، فإسـقاط نظـام

أن إســرائيل ال -ولكــن علــى مــا يبــدو لــيس لــوزير الــدفاع بــاراك  -ذلــك، رغــم ذلــك كــان واضــحا للجميــع تقريبــا 
ضــع حــد يمكنهــا أن تســمح لنفســها بفــرع إيرانــي فــي جنوبهــا، وأن المصــلحة اإلســتراتيجية إلســرائيل تســتدعي و 

  لحكم اإلرهاب في غزة.
فــي غــزة مــن ســالح إلــى ســالح، وتتلقــى إســرائيل ضــربة إثــر ضــربة، » حمــاس«لشــدة األســف، منذئــذ تســير 

، تشــكلت لجنـــة 2009ُفتحــت العقــدة فــورا مــع قيــام حكومــة نتنيــاهو، بعـــد بضــعة أيــام مــن ذلــك، فــي نيســان 
واصــلت الســيطرة فــي غــزة، » حمــاس«أن  غولدســتون، مفهــوم أن اللجنــة كــان يمكنهــا أن تعمــل بفضــل حقيقــة

استقبلتها وروت لها ما روت، ُرفـع التقريـر الـداحض للجنـة فـي تلـك السـنة فـي أيلـول، ووقفـت حكومـة نتنيـاهو 
عديمة الوسيلة أمامه، النتائج عديمة األساس التي فـي التقريـر ألحقـت بإسـرائيل ضـررا هـائال، ومـن شـأنها أن 

  ضطر إسرائيل إلى تنفيذها.تثقل في المستقبل على أعمال ست
فــي غــزة إســرائيل بــأن تفــرض عليهــا إغالقــا بحريــا، فــي أعقــاب ذلــك جــاءت الورطــة مــع » حمــاس«ألــزم نظــام 

األسطول التركي ومع تركيا، ورطـة تجبـي مـن إسـرائيل ثمنـا باهظـا، وذلـك إلـى جانـب حقيقـة أن إسـرائيل رأت 
، هــذه هــي بــالطبع »حمــاس«، مــن زاويــة نظــر نفســها مضــطرة ألن تنــتهج تســهيالت فــي اإلغــالق علــى غــزة

  انجازات ال بأس بها وقعت في حضنها دون أن تكون مطالبة بتحريك ساكن.
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الشـديدة فـي منطقـة إيـالت، العمليـة التـي مـا كـان يمكنهـا أن تنفـذ إال بفضـل » اإلرهابية«واآلن وقعت العملية 
الـذي جبـى ضـحايا عديـدة وأليمـة، » رهـاباإل«في غزة، لـم تقـع إسـرائيل فقـط ضـحية لــ » حماس«وجود نظام 

  بل وجدت نفسها متورطة مع مصر، ورطة تضاف إلى المصاعب مع تركيا.
، إال أن المــس بحكــم »لجــان المقاومــة«الــرد اإلســرائيلي فــي قطــاع غــزة وٕان كــان مــس بــبعض قــادة مجموعــة 

من غزة يمكنهم » المخربون«كان أقل من طفيف، وتبين لشدة األسف أن يد إسرائيل ليست العليا، » حماس«
أن يطلقـــوا أي كميـــة مـــن الصـــواريخ تـــروق لهـــم فقـــط، ولألضـــرار الجســـيمة التـــي لحقـــت بإســـرائيل بـــاألرواح، 
باألمالك، وباالقتصاد تضاف الحقيقة القاسية بأن نحو مليون إسـرائيلي يعيشـون تحـت رعـب الصـواريخ، فيمـا 

  دموا كل القوة التي تحت تصرفهم.ال يزالون لم يستخ» اإلرهابيين«الواضح للجميع أن 
يجــري كــل هــذا فــي الوضــع السياســي الصــعب الــذي دهورتنــا إليــه حكومــة نتنيــاهو، حــين يوشــك الفلســطينيون 
على التوجه إلى األمم المتحدة، وتكون العالقات مـع تركيـا ومـع مصـر فـي نقطـة حساسـة، فـي هـذه الظـروف 

ة فـي تـاريخ إسـرائيل، كيـف تتلقـى إسـرائيل ضـربات غـزة، رأت حكومة نتنياهو، إحدى الحكومات األكثـر يمينيـ
» المخربـون«ومع ذلـك تشـعر أن أيـديها مكبلـة مـن ناحيـة سياسـية، وكـل مـا تبقـى لهـا هـو انتظـار أن يتفضـل 

  بكرمهم باحترام وقف النار، األمر الذي درجوا على عمله بضمانة محدودة.
ئك الذين يضربوننا قد تكون مالئمـة لألسـلوب الـدارج ان أقوال وزير الدفاع حول فصل الرأس عن الجسد ألول

الــذين يســيرون فــي غــزة بــرأس مرفــوع ينتصــب فــوق » المخــربين«فــي منطقتنــا، مــن المشــكوك فيــه أن تــردع 
 أجسادهم، ومستعدون في كل لحظة الستئناف النار.

 * وزير العدل في حكومة أولمرت.
  يديعوت احرونوت

  28/8/2011، الدستور، عّمان
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   يوسي ساريد

الهجــوم القاتــل الـــذي وقــع فـــي ايــالت حقـــق اهدافــه الرئيســـة، فهــو لـــم يــؤد الـــى مقتــل واصـــابة جنــود ومـــدنيين 
  .فحسب، بل انه مرة اخرى اكد روح الهستيريا التي تنشط في المنطقة

توجه اليـــه اســـرائيل اصـــابع االتهـــام، فـــان الـــوزراء ورغـــم انـــه لـــم يكـــن واضـــحا منـــذ البدايـــة الطـــرف الـــذي ســـ
هـي المالمـة النهـا المسـؤولة عـن كـل مـا يحـدث » حماس«والمتحدثين الرسميين اطلقوا نيرانهم في كل اتجاه: 

في غزة، والعملية من اعمـال الجهـاد االسـالمي النـه دومـا يعمـل علـى اسـالة الـدماء، والخطـأ يقـع علـى عـاتق 
وتشـكيل حكومـة مشـتركة، ثـم ان القاعـدة هـي » حمـاس«ها وافقـت علـى المصـالحة مـع السلطة الفلسطينية الن

الحزب المذنب الن له جذورا وينتشر في اي مكان يوجد فيـه فـراغ، وكـذلك مصـر فانهـا تتحمـل مسـؤوليةالنها 
  .منذ سقوط حسني مبارك شاهدنا عدم قدرتها وعدم رغبتها في التحرك ضد االرهاب

الهجـوم وخلـف تفصـيالت مبهمـة، فـان كـل رؤسـاء الـدوائر االمنيـة االسـرائيلية انتـابهم  بل انه حتى عندما وقع
» كيريــا«الرعــب وتجمعــوا فــي مكــان واحــد، ولكــن مــن هــم الــذين جــاءوا الــى ذلــك الموقــع، الــذي بــدأ مــن قاعــدة 

العســكرية فــي تــل ابيــب فــي شــاحنة متجهــة صــوب الجنــوب، مــع رئــيس اركــان الجــيش االســرائيلي، ومفــوض 
لشرطة، وقائد المنطقة الجنوبية، وكوكبة من المستوطنين؟، لم يتغيـب عـن المشـهد احـد، وامكـن لفرقـة واحـدة ا

ان تحمل كبار مسؤولي االمن علـى الهرولـة نحـن الحقـل كمـا لـو ان الحـرب قـد نشـبت، الـم » االرهابيين«من 
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فسهم، مـن دون ذلـك الكـم الكبيـر يكن كاف قيام قائد المنطقة الجنوبية وضباطه بالتعامل مع حادث محلي بان
من المشاهدين؟، ولو انهم على االقل التقـوا قبـل ان يفـتح الجحـيم ابوابـه وعملـوا علـى الحصـول علـى المشـورة 

قــد حـذرت مــن احتمــال » شــين بيـت«الــذي كانــت جمعيـة  –مسـبقا، كيــف يمكـن ان يكــون عليـه شــكل الهجـوم 
  .وقوعه

خليــة التقــوا فــي اســتديوهات التلفزيــون، مثلمــا كــان عليــه الحــال فــي كمــا ان الرجــال الطيبــين علــى الجبهــة الدا
  االيام الخالية، وجاءت أوسع ردود الفعل من الفئات المختلفة في صفوف المعارضة المعتدلة

الوحيد الذي افتقد في تلك اللحظة هو رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد لزم مكتبه وراقب باهتمام 
ى القيادة اخرون، لكنه لم يلبث ان عاد الى رشده ودعا الى مـؤتمر صـحفي يسـتطيع خاللـه ان يـذيع ببنما تول

وهو البيان ذاته الذي يصـدر فـي مثـل هـذه االحـوال، فمـا الـذي بقـي للقـول بعـد الحادثـة علـى  –بيانه الخاص 
  اي حال؟،

هـو االن اقـل منـه، وهـذه الحكومـة ليس الشرق االوسط محال تجاريا صينيا متنوع السلع، ولم يكـن كـذلك، بـل 
هي حكومة ثيـران، فكـل شـيء حولنـا حسـاس وقابـل لالنكسـار، وتحـافظ الحكومـة علـى الهيجـان، لـو ان لـديها 

  .القليل من ضبط النفس والتعقل
وما يقوله نتنياهو وليبرمان سيتحقق عاجال، وستواجه اسرائيل التحديات منفردة، فتركيا التي كانت حتى وقـت 

لــة حليفــة، اخــذت تبتعــد اكثــر فــاكثر منــذ ان توقفنــا عــن الحركــة، والحكومــة علــى اســتعداد الغفــال قصــير دو 
هــي االســم الخطــر » الكرامــة»المصــالح االساســية للدولــة، ولكنهــا غيــر راغبــة فــي اغفــال الكرامــة الوطنيــة : و

  .للعبة في هذه المنطقة، حيث ان السرائيل مكانا مناسبا فيها
التـــي تطالـــب باعتـــذار وتحقيـــق، وقـــد اســـتدعت  –بـــالطبع » كرامـــة«ولـــديها ايضـــا  –واالن جـــاء دور مصـــر 

سفيرها، كيف حدث ان ثالثة على االقل من شرطتها قتلـوا، ومـا معنـى البيانـات الرسـمية وشـبه الرسـمية التـي 
تصــدر عــن اســرائيل لتلطــيخ ســمعة مصــر؟، فــالمجلس العســكري االعلــى ال يروقــه االســتماع الــى بيانــات عــن 

كيــف ان القــاهرة تواجهــة صــعوبات فــي مواصــلة الســيطرة وكيــف انهــا تغــض  –وضــى فــي مصــر وقيادتهــا الف
النظر خاصة بالنسبة لما يجري في سيناء وانها ال تستطيع حماية حدودنا المشتركة، كما لو اننا كنا نسـتطيع 

مــن  –االســرائيلي ان نحميهــا، وربمــا تكــون لــدى مصــر شــكوكها الذاتيــة مــن حيــث المجلــس العســكري االعلــى 
الــــذين ال يســــيطرون دومـــا بكفــــاءة وفــــي الوقــــت المناســــب علــــى  –وزراء وجنـــراالت ، ومــــن جنــــراالت ووزراء 

  .االحداث، بل على كل فرد يبدي رأيه خالل نهاية االسبوع بمن فيهم نائب الوزير ايوب كارا
الســـلطة الفلســـطينية التـــي  وهكـــذا، فقـــد وجـــدنا انفســـنا فـــي النهايـــة مـــن دون تركيـــا ومـــن دون مصـــر ومـــن دون

ستصــبح فــي خبــر كــان بعــد ان تلحــق بهــا الحكومــة االســرائيلية والكــونغرس االميركــي مســيرة المــوت البطــيء 
  .عقب طلبها لالستقالل في االمم المتحدة، ويعود عبء االحتالل الى ما كان عليه دوما من قبل

انيـة الـدفاع وتاجيـل اي مطالـب تتعلـق بتغييـر ال حاجة للمزيـد مـن شـرح مـدى اهميـة الوقـت الحـالي لزيـادة ميز 
االولويات ووقف النقاش حول اطالق الجنـدى االسـير غلعـاد شـاليت، وهـو مـا يشـتت انتباهنـا، فعلينـا االن ان 
نركــز كــل الجهــود عــل اعــداد عمليــة رصــاص مســكوب ثانيــة او عمليــة درع الــدفاع الثانيــة او حــرب لبنانيــة 

  . (سبتمبر) على االبواب، وقد حانت الساعة االن للنظر في شؤون الساعة ثالثة، ايها يأتي اوال، فايلول
  هآرتس

  27/8/2011، ،عمانالدستور
  



  
  
 
 

  

            51ص                                   2249العدد:                28/8/2011-27 األحد -السبت  التاريخ:

  كاريكاتير: .86
  

   
  28/8/2011، الوطن اون الين


