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  إسرائيليين في تل أبيبثمانية يني يطعن ويدهس فلسط .1

 إسرائيليين بجراح متفاوتة، في عملة طعن نفذها مواطن فلسطيني من مدينة 8أصيب : القدس المحتلة
نابلس المحتلة، في سيارة وعلى حاجز شرطة، بينما كان في طريقه للهجوم على أحد النوادي الليلية 

  .الثنينبعد منتصف ليلة ا" تل أبيب"بمدينة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن قوة من شرطة المدينة أحبطت مخططاً كبيراً كان سينفذه 
الفلسطيني بعد منتصف الليل، حيث أقيم حفل كبير باشتراك نحو ألف من أبناء الشبيبة اإلسرائيلية أمام 

  .ناد ليلي
دما سيطروا على منفذ الهجوم،  رجال شرطة عن5 أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم 8وأشارت إلى أن 

وصفت إصابة ثالثة منهم  بالخطيرة وإصابة اثنين آخرين بالمتوسطة، بينما أصيب اآلخرون بجروح 
  .طفيفة

 استقل سيارة -وهو من سكان منطقة نابلس في العشرين من العمر-وأوضحت اإلذاعة أن الفلسطيني 
ليلي طعن السائق بشكل طفيف وألقى به خارج أجرة في يافا المحتلة، وعندما اقتربت من النادي ال

  .السيارة، ثم واصل السفر باتجاه النادي الليلي
عندما الحظ الفلسطيني حاجزا نصبته الشرطة في المكان اقتحم الحاجز ودهس رجال الشرطة "وتابعت 

  ".في المكان، ثم خرج من السيارة وطعن بالسكين رجال الشرطة وهو يردد هتافات اهللا أكبر
تمكن رجال الشرطة اإلسرائيلية والحراس في المكان من السيطرة على الفلسطيني واعتقلوه، فيما و

وفولفسون ) تل أبيب(هرعت إلى المكان سيارات إسعاف وتم نقل الجرحى إلى مستشفيي ايخيلوف في 
  .، حسب اإلذاعة)حولون(في 

  29/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   الوطنية للوراء في المصالحةال عودة : هنية .2
أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، خالل تناول طعام اإلفطار مع قـدامى الرياضـيين             : غزة

نظمته وزارة الشباب والرياضة في ملعب اليرموك في غزة أمس السبت إن حالة التوافق الوطني التـي                 
فاليوم وقع اتفاق المـصالحة وال      "وأضاف   .ياسيوصلت إليها الحالة الرياضية انعكست على القرار الس       

  ".عودة للوراء؛ فالوحدة الوطنية هي صمام األمان وحتى لو وجد بطء في تطبيقها
واستنكر هنية في كلمته استهداف االحتالل للمنشآت الرياضية والتي كان آخرها قصف نـاديي الـسالم                

  .والهالل
طعة أرض لنادي السالم الذي دمـره االحـتالل فـي           وأكد رئيس الوزراء أنه سيدفع باتجاه تخصيص ق       

  .عدوانه األخير كرد على ممارسات االحتالل بحق الرياضة الفلسطينية
وأكد رئيس الوزراء في كلمته على ضرورة استحضار العمق العربي لفلسطين وحتى فـي الرياضـة،                

امها مع جهات متعددة إلقامـة      مشيرا إلى سلسلة االتفاقات التي عملت وزارة الشباب والرياضة على إبر          
بطوالت رياضية في قطاع غزة، األمر الذي يؤكد على حضور الرياضـة الفلـسطينية علـى الـساحة                  

  .العربية
  28/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   للتكفل باحتياجات مشافي غزة تركياهنية يدعو  .3

ساء األحد تركيا ممثلة برئيس وزرائها      دعا رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية م       :  صفا -غزة
دولة إسالمية قادرة علـى     ) تركيا(رجب طيب أردوغان بأن تتكفل بما تحتاجه مشافي قطاع غزة، كونها            

وأشاد هنية في كلمة له خالل استقباله وفدا تركيا يزور قطاع            .ذلك، وأنها لم تخذل الشعب الفلسطيني أبدا      
دة التركية وعلى رأسها أردوغان الداعم الكبير في السر والعلن للشعب           غزة بمواقف الشعب التركي والقيا    

  .الفلسطيني
وهنأ هنية بلديتي تتشوالن التركية وجباليا النزلة شمال قطاع غزة اللتين وقعتا اتفاقية توأمة، والتي مـن                 

  .شأنها أن توفر الكثير من الخدمات وتحسن خدمات عديدة
  29/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   تمر بأزمة مالية حادة سببها نقص المساعدات الخارجية السلطة: فياض .4

 أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض على أن السلطة الوطنية تمر بأزمة مالية حادة سـببها                 :رام اهللا 
ـ    "الوحيد هو نقص المساعدات الخارجية والمخصصة لدعم الموازنة، وقال فياض            ي هناك نقصا مزمنا ف

: ، وأضـاف  "المساعدات الخارجية، وليس من المقبول أن نقول للموظفين ولشعبنا إنه ال توجد أزمة مالية             
، واستمرت من شهر إلى الشهر الذي يليه، وحدت         2010واجهتنا هذه الصعوبات المالية منذ أواسط عام        "

يها، والوفاء باالستحقاق األهم    بشكل متزايد من قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بااللتزامات المترتبة عل          
سلطتكم الوطنية تعمل بشكل حثيث لتجاوز هذه األزمـة         : "، وتابع "أال وهو دفع فاتورة الرواتب واألجور     

  ".المالية، ولكننا ال نتوقع أن تتالشى هذه األزمة بين عشية وضحاها
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الفاعل لـضمان إنهـاء     وشدد فياض على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة والتدخل           

  .االحتالل، وتمكين شعبنا من نيل حريته واستقالله
  28/8/2011، القدس، القدس

  
   لنيل االعتراف بالدولة هناك موقف اوروبي موحد في دعم التوجه الفلسطيني: عبد ربه .5

د ربـه، ان    قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عب         :  يوسف الشايب   –رام اهللا   
تقدما طرأ على الموقف السياسي االوروبي يتمثل باستعداد االتحاد االوروبي لتنـسيق خطـوات توجـه                

  .المنظمة الى االمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة
واضاف عبد ربه في تصريحات اذاعية أمس، ان القيادة الفلسطينية تريد ان يكون هناك إقرار واعتراف                
عالمي بحدود الدولة المستقلة، وان تحصل فلسطين على موقعها في اطار االسرة الدوليـة، وأن يكـون                 

  .هناك موقف واضح من االستيطان كما طالبت المجموعة االوروبية اكثر من مرة
وطالب عبد ربه بموقف يؤكد على ان استئناف المفاوضات مع اسرائيل يكون رهنا بوقف تام لالستيطان                

  . كحدود للدولة الفلسطينية المستقلة1967 اسرائيل بخطوط العام واعتراف
وكشف عبد ربه عن لقاء سيعقد مطلع الشهر المقبل، بين وفد من لجنة المتابعة العربية التي اجتمعت في                  
قطر قبل ايام مع وفد من رئاسة االتحاد االوروبي بمشاركة مفوضة الشؤون الخارجيـة فـي االتحـاد                  

  .كاثرين اشتون
ننظر بايجابيـة شـديدة     "اشار الى ان هذا االجتماع يأتي لتنسيق المواقف العربية  االوروبية، مستدركا             و

  ".لمثل هذا اللقاء وما يمكن ان ينتج عنه في التوصل التفاق حول ما يتعين فعله في االمم المتحدة
ان بيانـات   "يرا الى   وتوقع عبد ربه ان يكون هناك موقف اوروبي موحد في دعم التوجه الفلسطيني، مش             

االتحاد االوروبي السابقة يمكن ان تؤكد امكانية تحقيق مثل هذا الموقف الموحد والذي ال تواجهـه أيـة                  
  ".اشكاالت

  29/8/2011، الغد، عمان
  

   تطالب االتحاد األوروبي بدعم مساعدي االعتراف بالدولة الفلسطينيةعشراوي .6
ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسة دائرة الثقافة        أكدت عضو اللجن  :  يوسف الشايب   –رام اهللا   

واإلعالم فيها حنان عشراوي على ضرورة ممارسة االتحاد األوروبي دوراً فاعالً وايجابياً ضمن اللجنة              
الرباعية، وضمان عدم التراجع واالنزالق في مواقف الرباعية نتيجة الضغط األميركـي واإلسـرائيلي،              

  . منسجمة مع الدعم األوروبي التاريخي لحق الفلسطينيين في تقرير المصيرواتخاذ مواقف
ودعت خالل اجتماعها، مساء أول من أمس، في رام اهللا مع منسقة الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي                

 الـذي  2009كاثرين أشتون، االتحاد األوروبي إلى االستناد لعناصر اإلعالن الوزاري األوروبي العـام   
أساساً إلحياء العملية السياسية، بما في ذلك التزامه بالتمسك بالقانون الدولي واعتبار المـستوطنات              يشكل  

غير قانونية وتشكل عقبة أمام السالم، واالعتراف بالقدس عاصمة للدولتين، وأهمية إقامة دولة فلسطينية              
  .مستقلة ذات سيادة
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التحرير الفلسطينية في التوجـه إلـى األمـم         وطالبت عشراوي االتحاد األوروبي بدعم مساعي منظمة        
  .المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين الشهر المقبل

  29/8/2011، الغد، عمان
  

   يعني حل السلطة الفلسطينيةالدولة االعتراف بفيتو أمريكي ضد: عريقات .7
 الفلسطينية فـي    ألمح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى احتمال حل السلطة         : )يو بي آي  (

وقـال  . حال استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف بالدولة الفلـسطينية            
إذا وضعت الواليات   “الصهيونية ونشرتها، أمس، إنه     ” معاريف“عريقات في مقابلة أجرتها معه صحيفة       

ة علينا وإذا استمر الضغط العسكري      يتم فرض عقوبات اقتصادي   ” إسرائيلي“المتحدة الفيتو وبسبب ضغط     
نتنياهو بأن يقرأ معاهدتي الهـاي      ) بنيامين” اإلسرائيلي“رئيس الوزراء   (وبناء المستوطنات فإنني أنصح     

تقمع ” إسرائيل“وأردف أن   . ” اللتين تعرفان جيداً مسؤولية الدولة المحتلة      1949 وجنيف لعام    1907لعام  
 ربما ستضطر إلى القيام بكامل مسؤولياتها كدولة احـتالل ولـذلك            لكن“الشعب الفلسطيني اآلن، مضيفاً     

ولألسف . مبدأ الدولتين فإن عليها أن تكون أول من يعترف بمسعانا           ” إسرائيل“فإني أقول إنه إذا أرادت      
  .” فإن االحتالل أقوى من المبادئ األخالقية

بالتوجه إلى مجلس األمن الـدولي      ) الفلسطينية(الموقف األمريكي يعارض الخطوة     “وأوضح عريقات أن    
  .وهم يعتقدون أن الطريق هي المفاوضات

  29/8/2011، الخليج، الشارقة
  

   ساعاتهم بتوقيتين مختلفين بين الضفة وغزة يضبطونالفلسطينيون : بسبب االنقسام .8
بعـد  يستعد ابناء الشعب الفلسطيني في االراضي الفلسطينية الى ضبط ساعاتهم           : ـ وليد عوض   رام اهللا 

عيد الفطر بتوقيتين مختلفين وبفارق ساعة من الزمن وذلك بسبب الـصراع المتواصـل بـين حكومـة        
تصريف االعمال في رام اهللا برئاسة الدكتور سالم فياض والحكومة المقالة في قطـاع غـزة برئاسـة                  

 دقيقـة   60وفيما سيعيد اهالي الضفة الغربية ضبط ساعاتهم بعد عيد الفطـر بتقـديمها              . اسماعيل هنية 
ليعودوا مرة اخرى الى التوقيت الصيفي الذي كان معموال به قبل حلول شهر رمضان المبارك التزامـا                 

  .بقرار حكومة رام اهللا، سيواصل اهالي قطاع غزة االستمرار بالتوقيت الشتوي
د انتهاء  وأعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حماس في قطاع غزة االستمرار العمل بالتوقيت الشتوي بع             

  .إجازة عيد الفطر لتخالف بذلك قرار حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية
  29/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  عتراف اال يؤكد أن حق العودة لن يسقط بحصول دولة فلسطين على الدولي بالقانونخبير  .9

 القانون الـدولي فـي كليـة    أكد فرانسيس بويل أستاذ: غزة ـ رام اهللا ـ أشرف الهور و وليد عوض  
الحقوق بجامعة الينوي األمريكية، والذي عمل في السابق مستشاراً قانونياً لمنظمة التحريـر أن جميـع                
الحقوق الفلسطينية تم صونها وستستمر مع حصول فلسطين على العضوية في األمم المتحدة، بما في ذلك                

  . حق العودة



  

  

 
 

  

            8ص                                     2250:                العدد29/8/2011 اإلثنين :التاريخ

يمكن الحصول على عضوية األمم المتحدة في الوثيقة األصـلية      وأكد الخبير بويل أنه كان قد شرح كيف         
في وثيقـة إعـالن االسـتقالل    'قال . 1988التي أعدها للرئيس ياسر عرفات ومنظمة التحرير في العام          

 من قبل المجلـس الـوطني لمنظمـة التحريـر           1988 تشرين الثاني    15الفلسطينية والتي تم تبنيها يوم      
ي يمثل الفلسطينيين حول العالم، تم تحويل اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر             الفلسطينية وهو الجسم الذ   

  .'الفلسطيني إلى الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين
وأشار إلى أنه إعالن االستقالل ينص على أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي                

 التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها الحكومة المؤقتـة        بهذا تستمر اللجنة  'مواطنين في دولة فلسطين، وقال      
لدولة فلسطين في تمثيلها لمصالح كل الفلسطينيين حول العالم عندما تصبح فلسطين دولة عضو في األمم                

وبين أن هذا األمر فيه صونا لكل حقق الفلسطينيين ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وأكد أنه لـن                . 'المتحدة
  .هيحرم أحدا من حقوق

ال تنتهك أو تتعارض مـع      'وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تخسر مكانتها، وهذه الصيغة القانونية            
، مشيراً أيضاً إلى أن حق العودة لن يسقط في حال حصول فلـسطين علـى                'الميثاق الوطني الفلسطيني  
  .عضوية في األمم المتحدة

  29/8/2011، القدس العربي، لندن
  

   بانها مركز عالمي لالتجار باالعضاء البشرية للشهداء الفلسطينيين "رائيلسإ"السلطة تتهم  .10
المطلوب تحقيق دولـي    “قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع         :منتصر حمدان  - رام اهللا 

، موضـحاً أن    ”برعاية وإشراف األمم المتحدة للكشف عن هذه الجرائم وتقديم المتورطين للمحاكم الدولية           
وأضـاف خـالل    .على سرقة أعضاء الشهداء تمثل جريمة ضد القانون الدولي اإلنساني     ” إسرائيل“إقدام  

مؤتمر صحافي في رام اهللا، بمناسبة مرور ثالثة أعوام على تشكيل اللجنة الوطنية السـترداد جثـامين                 
تقر إلـى الحـد     الوحيدة في العالم التي تعاقب األموات وتضعهم في مقابر بائسة تف          ” إسرائيل“الشهداء إن   

وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة استرداد جثامين الشهداء، مـشيراً           . األدنى من المقومات اإلنسانية   
مركز عالمي لتجارة األعضاء البشرية، وهو ما يتم في ظل          ” إسرائيل“إلى التقارير الدولية التي تؤكد أن       

  .غطاء سياسي النتزاع أعضاء الشهداء
  29/8/2011، الخليج، الشارقة

  
   والقوى وفصائل المنظمة يدعون إللغاء قرار تأجيل االنتخابات" التنفيذيةاللجنة"عضاء من أ .11

دعت قوى وفصائل منظمة التحرير واعضاء من اللجنـة التنفيذيـة ومنظمـات             : ملكي سليمان -البيرة  
وم الرئاسـي الـذي     المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية الرئيس محمود عباس الى الغاء المرس          

اصدره مؤخرا بشأن تأجيل االنتخابات المحلية الى اجل غير مسمى وتمكين لجنة االنتخابات المركزيـة               
واستغربت القوى في مؤتمر صـحفي عقـد        , من مواصلة االعداد لالنتخابات وفقا للبرنامج الذي اعلنته         

رة ان اجراء االنتخابات فـي موعـدها        برام اهللا امس محاولة تبرير التأجيل بحجة استحقاق ايلول ومعتب         
يصب في مصلحة المصالحة وليس العكس واكدت القوى ان قرار الرئيس يتناقض مـع احكـام قـانون                  

 ويتجاوز الصالحيات المحددة في القانون االساسي فـضال عـن           2005 لعام   10االنتخابات المحلية رقم    
يا بتخطئة قرار الحكومـة الـسابق بـشأن    كونه يتعارض مع روح القرار الصادر عن محكمة العدل العل       
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واعتبرت القوى ان الوضع البائس والمربك الذي تعيشه معظم المجالس المحلية           , تأجيل موعد االنتخابات  
بسبب التأجيل المتكرر لالنتخابات ينعكس سلبا مع المصالح الحياتية االساسية للمواطنين ويحد من قدرتها              

 مساسا بالعملية الديمقراطية والدستورية مشيرة الـى ان االنتخابـات           على تلبية الخدمات الحيوية ويشكل    
المحلية مكفولة للمواطنين بموجب القانون االساسي والنظام االساسي ل م ت ف وليس له عالقة بملـف                 

  .المصالحة او استحقا ق ايلول
  29/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   الرحال لألقصى يطالبون باستمرار شداإلسالميونالنواب  .12

دعا النواب اإلسالميون في الضفة الغربية الى استمرار شد الرحال للمـسجد األقـصى              : الضفة الغربية 
ولفت النواب إلى    .المبارك بكافة السبل، للتأكيد على إسالمية المكان ودحض لمحاوالت تهويده المتواصلة          

ي بات ظاهرا للعيان، حيث الحفريات التي       الخطر الحقيقي الذي يتهدد مدينة القدس والمسجد األقصى الذ        
ضربت أساساته حتى ظهرت أثارها للسطح، إضافة إلى المخططات الصهيونية المختلفة الهادفة لطمـس              

 .معالم المدينة المقدسة وسلبها
 29/8/2011، السبيل، عمان

 
  عباس يأمر بسجن دحالن فور وصوله للضفة للتحقيق معه ": لإلعالمالفلسطيني " .13

كشف مصدر مسؤول في السلطة في رام اهللا، عن قرار صادر عن رئيس السلطة محمود عباس                : اهللارام  
  .يقضي باعتقال القيادي المفصول من الحركة محمد شاكر دحالن فور وصوله إلى الضفة الغربية

ـ       "وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه اليوم األحد           ب أن األمر صدر باعتقال دحالن وإحالته للنائ
، مشيرا إلى   "العام أحمد مغني، للتحقيق معه في كافة التهم الموجهة له بالفساد المالي واإلداري واألخالقي             

  ".أن اعتقال دحالن سينفذ فور وصوله الضفة، دون اإلدالء بأي تفاصيل أخرى"
  29/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  فلسطيني حاج 2000مكرمة سعودية الستضافة : الهباشمحمود  .14

أعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، اليوم األحد، عن مكرمة سـعودية             :  وفا –رام اهللا   
من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود الستضافته ألفي حاج مـن الحجـاج                   

  .الفلسطينيين على نفقة خادم الحرمين الشريفين لموسم الحج لهذا العام
وأشار الهباش إلى أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها منح هذه المكرمة الملكية لفلسطين،                  

  .ما يساهم في التخفيف عن كاهل األسر الفلسطينية المحتاجة التي ترغب في أداء فريضة الحج
  28/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تعلن مسؤوليتها عن اطالق صاروخ غراد على مدينة بئر السبع " الجهادالتوحيد و"جماعة  .15

 على مدينة "غراد" السلفية في غزة مسؤوليتها عن اطالق صاروخ "التوحيد والجهاد"أعلنت جماعة : غزة
 األحد في منطقة مفتوحة في المجلس -بئر السبع صباح أمس، كما سقط صاروخ آخر ليل السبت 

رداً على "وقالت الجماعة في بيان إن اطالق الصاروخ يأتي .  في النقب الغربي"يغيفشاعار هن"األقليمي 
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 الجاري بعد ساعات على عملية ايالت التي قتل فيها ثمانية 18 في "اغتيال قادة لجان المقاومة
وقالت مصادر صحافية . كما أعلنت أنها أطلقت عشرة صواريخ منذ عملية االغتيال. اسرائيليين
 ُأطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع جنوب "غراد"ة إن صاروخ اسرائيلي

  .اسرائيل، من دون وقوع مصابين أو اضرار
  29/8/2011الحياة، لندن، 

  
   من كوادرها في الضفة75حماس تتهم السلطة باعتقال  .16

ية التابعة لها في الضفة الغربية اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية واألجهزة األمن:  حامد جاد-غزة 
بمواصلة حملة االعتقاالت السياسية في صفوف عناصر الحركة حيث أعلنت أمس لجنة أهالي المعتقلين 
السياسيين الموالية لحماس في الضفة الغربية أن أجهزة امن السلطة الفلسطينية اعتقلت منذ مطلع شهر 

لى حماس ومن بينهم قادة ونشطاء وإعالميون  عنصرا جلهم من المحسوبين ع75رمضان أكثر من 
  .وأسرى محررون وطلبة جامعات

 29/8/2011الغد، عمان، 
  

  "مصلحة وطنية عليا"التزام الفصائل في غزة بالتهدئة مع االحتالل : فتح .17
ينبع من "أن التزام الفصائل الفلسطينية بالتهدئة مع الجانب اإلسرائيلي " فتح"اعتبرت حركة : رام اهللا

  ".يرها للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطينيتقد
إن : "في تصريح صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة" فتح"وقال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم حركة 

، مشيرا إلى أن تهديدات قادة "حكومة إسرائيل غير معنية بالتهدئة، وتسعى إلشعال فتيل الحرب من جديد
تأتي في سياق التضليل للرأي العام، ألن الفصائل الفلسطينية في قطاع "كل قوة االحتالل بالرد على غزة ب

، على حد "غزة ملتزمة بالتهدئة، كما تعتبر استفزاز للمقاومة بهدف استجالب ردود فعل غير محسوبة
  .تعبيره

 تشكل منعطفا أن الفصائل الفلسطينية تدرك أهمية االلتزام بالتهدئة في هذه المرحلة التي"وأكد أبو عيطة 
، محمالً حكومة االحتالل المسؤولية عن أي تصعيد جديد في "هاما وتاريخيا في مسار قضيتنا الوطنية

  .المنطقة
توحيد مواقفها وجهودها، وحشد كل طاقاتها من "الفصائل الفلسطينية إلى " فتح"ودعا المتحدث باسم حركة 

لتمكين شعبنا من الحصول على حقه باالعتراف أجل دعم القيادة في سعيها النجاز استحقاق أيلول، 
 . ، كما قال"العالمي في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران
  29/8/2011قدس برس، 

  
  الجبهة الشعبية تحي الذكرى السنوية الستشهاد ابو على مصطفى  .18

، ان ردها على اغتيال امينهـا       "د ابو علي مصطفي   الشهي"قالت كتائب    29/8/2011 البيان، دبي،    ذكرت
، مؤكدة أن خيار المقاومة ومجابهة االحتالل سيظل األعلى صوتاً واألسـبق فعـالً              "سيبقى مستمرا "العام  

  .حتى تحقيق االهداف الوطنية
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ـ          فى  ابو علي مـصط    "الجبهة الشعبية "وجددت الكتائب في الذكرى السنوية العاشرة الغتيال االمين العام ل
لن نقبل أن نكون جزءا من أي تهدئـة أو          ": التأكيد على موقفها المبدئي من االحتالل والصراع معه قائلة        

وقف إلطالق النار معه ونعاهدكم أن مقاومتنا واستهدافنا له سيستمر حتى إقامة الدولة الحرة الديمقراطية               
  ."على كامل التراب الوطني

 في مخيم عين الحلوة أمس، أحيت الذكرى الـسنوية        "الجبهة" أن 29/8/2011السفير، بيروت،   وأضافت  
وقد انطلقـت    .وذلك بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في مقبرة الشهداء في المخيم             

مسيرة حاشدة من أمام قاعة ناجي العلي في المخيم، وصوالً إلى المقبرة كان في مقدمتها مسؤول الجبهة                 
 وقـوى التحـالف،     "منظمة التحرير الفلـسطينية   " الدنان، وممثلون عن فصائل      في منطقة صيدا عبد اهللا    

  .واللجان الشعبية
وألقى كلمة الجبهة مسؤول االعالم في منطقة صيدا طالل أبو جاموس، مؤكداً على أهمية الذكرى التي 

 أساسي من نقف أمامها احتراما للشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين وأن الشهادة هي جزء
وشدد على أن الوحدة . القضية الفلسطينية، وأن كل شعب ينسى قضيته ويغفل الشهادة ال يستحق الحياة

الوطنية الفلسطينية، تشكل الركن األساس في عملية االستمرار بالنضال، وصوال لى تحقيق أهداف 
  .الشعب الفلسطيني بالنصر الحقيقي

  
   في عين الحلوةقصىاألتخريج دورة العودة إلى عكا لشهداء  .19

 - كتائـب شـهداء االقـصى        -تأكيداً على حق المقاومة بكافة الوسائل النضالية، خرج الجيش الـشعبي          
التي ضمت أربعين شاباً تلقوا تدريبات فـي اللياقـة البدنيـة            " العودة إلى عكا  "الوحدات الخاصة، دورة    

  . والنظام المنضم وفك وتركيب األسلحة الخفيفة
..  الدورة في مخيم عين الحلوة بحضور قائد كتائب شـهداء االقـصى فـي فلـسطين                وقد جرى تخريج  

     الخريجين في صالة الدعاء بالنصر وتحقيق اماني شعبنا بالعودة إلى           والشتات اللواء منير المقدح الذي أم 
على التمسك بسالح وخيار المقاومة حتى كنس االحتالل االسرائيلي عـن           "ارضه ووطنه، مؤكدا امامهم     

كامل التراب الفلسطيني وعودة جميع ابناء شعبنا الفلسطيني إلى ارضه وبياراته وقراه في عكـا وحيفـا                 
  ".ويافا والقدس والجليل والناصرة وبئر السبع وكافة القرى والمدن الفلسطينية

رة علـى   مزيدا من النظام والتنظيم والتالحم النه بذلك تكون جبهتنا الداخلية اقوى وقاد           "ودعا المقدح إلى    
دب الرعب في قلوب جنود االحتالل وافشال مخططاته الرامية إلى مزيد من االستيطان وقضم االراضي               

  ".الفلسطينية وتهويدها
للبيت رب يحميه ورجال صدقوا يحافظون      : "وتوجه اللواء المقدح إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن بالقول        

لن تكونوا يا اهلنا في الضفة وغزة وحـدكم فـي           "  ، قائال "عليه من رجس االحتالل االسرائيلي الغاصب     
مواجهة هذا العدو الغاصب، كافة الجبهات الخارجية اصبحت تحت اقدام المجاهدين، وقد ولـى الـزمن                
الذي كنا نتألم ونقتل فيه وحدنا، فاليوم نحن قادرون على ايالم العدو وافشال كافـة مخططاتـه، وبعـزم       

 ".وف ترون بالعين المجردة بداية زوال دولة االحتالل االسرائيليالثوار فما هي اال بضع سنوات وس
  29/8/2011موقع الجئ نت 
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    اإلسرائيلية بين موافق ومعارض لزيادة عدد القوات المصرية في سيناءالمواقفباين ت .20

تباينت المواقف اإلسرائيلية بـين موافـق ومعـارض     : عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت  : رام اهللا، القدس  
زيادة عدد القوات المصرية في سيناء، ففي الوقت الذي ألمح فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو إلـى                  ل

إمكانية دراسة الموقف إذا تقدمت مصر بطلب رسمي، قطع وزير الدفاع إيهود بـاراك بعـدم إمكانيـة                  
  .دراسة الموضوع من األساس ناهيك عن الموافقة عليه

إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها المـرابطين فـي          "وزاري إسرائيلي   وكان نتنياهو قال خالل اجتماع      
. سيناء فسوف يطرح هذا الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية للبت فيه             

إسرائيل تواجه قضايا أمنية معقدة تنبع من التغيرات في المنطقة وذلك إلى جانب تحديات اقتصادية على                
لن نسمح بإدخال المزيد مـن      "، إال أن باراك قال بلهجة حاسمة في تصريحات للصحفيين           "الصعيد الدولي 

  ".القوات العسكرية إلى منطقة سيناء
ويؤكد وزير الداخلية اإلسرائيلي أيلي ايشاي أن الحديث عن تعديل معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية ال               

مصر لم تطلـب حتـى اآلن       " البلدين، وقال إن     يستند إلى أي أساس، ألن الموضوع لم يطرح للبحث من         
زيادة عدد قواتها في سيناء باستثناء دخول ألف شرطي لمواجهة تهديدات التنظيمات اإلرهابية المسؤولة              
عن تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المؤدي إلى إسرائيل، وقد صادق وزير الدفاع على دخول عدة كتائـب                 

". ة من أجل التعامل مع هذه التهديدات وستغادر بعد انتهاء مهمتها          مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدود     
لكن إذا كانت هناك حاجة فعلية مستقبالً لتعديل معاهدة السالم فيجب القيام بذلك من خالل التنسيق                "وتابع  
  ".والتفاهم

 29/8/2011، الوطن اون الين، السعودية
 

  ال حاجة الى تغيير اتفاق كامب ديفيد": نتنياهو .21

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل االجتماع االسبوعي للحكومة امس ، وجود             : م اهللا را
اتصاالت مع الحكومة المصرية حول اتفاق كامب ديفيد، مستبعدا تغيير هذا االتفاق معتبرا ان ال حاجـة                 

  .تستدعي ذلك
ـ    سرائيلي فقد تطرق نتنياهو لهذا الموضوع في       للتلفزيون اال " القناة العاشرة "وبحسب الموقع االلكتروني ل

اجتماع وزراء حزب الليكود امس ، قبيل اجتماع الحكومة االسرائيلية، معتبرا انه ال يوجد حاجة لتغييـر              
  .كامب ديفيد ، مشيرا الى وجود اتصاالت مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بموضوع شبة جزيرة سيناء

 زيادة عدد جنودها المرابطين في سيناء فانه سيطرح هذا الموضوع           وأوضح نتنياهو انه اذا طلبت مصر     
  . على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واالمنية للبت فيه

ان اسرائيل تواجه االن قضايا امنية معقدة تنبع من التغيرات الجارية في المنطقة، الـى جانـب                 : "وقال
  ". تحديات اقتصادية على الصعيد الدولي

 29/8/2011، تقبل، بيروتالمس
 

  غزةقطاع احتالل إعادة باراك يهدد ب .22
هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك باحتالل قطاع غزة إذا استمر التـصعيد             : آي. بي.  يو - غزة

  ."إن نهاية الرئيس السوري بشار األسد ستكون شبيهة بنهاية العقيد الليبي معمر القذافي"األمني وقال 
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في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أمس إنه فيما يتعلـق باسـتمرار إطـالق                وقال باراك   
فإنني ال أريد الدخول في تفاصيل ما سوف نفعله، لكننا لـن            "الصواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل       

  ."نرتدع من أي شيء وضمن ذلك أمور ال نحب أن نفعلها
لسيطرة على غزة، لكن إذا أرغمونا فإننا سنفعل كل ما يتوجب فعلـه،  أنا لست مشتاقا للعودة إلى ا     "وتابع  

  . "ونحن ال نخشى أي شيء
 29/8/2011، عكاظ، جدة

 
  "الدولة الفلسطينية" اإلسرائيلي يطالب جنوب إفريقيا رفض اإلعالموزير  .23

، بنائب رئـيس    )28/8(التقى وزير اإلعالم اإلسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم األحد         : )فلسطين(الناصرة  
جنوب أفريقيا خالل زيارته لجوهانسبرغ، في محاولة لتجنيد المزيد مـن الـدول المعارضـة للتوجـه                 

  .المقبل) سبتمبر(الفلسطيني إلى األمم المتحدة في أيلول 
وأفادت اإلذاعة العبرية، أن إدلشتاين بحث مع نائب الرئيس جاكوب زومـا موقـف بـالده مـن نيـة                    

يسدل "ار قرار اعتراف أممي رسمي بدولتهم المستقلة، فيما أعرب عن خشيته من أن              الفلسطينيين استصد 
  .، حسب تعبيره"التوجه الفلسطيني الستار على فرص استئناف عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية

ـ              شد وكان تقرير سري أعده المندوب اإلسرائيلي في األمم المتحدة، رون بروساور، قد قلّل من إمكانية ح
معارضة دولية كبيرة ضد استحقاق سبتمبر، ومن إمكانية التأثير بشكل ملموس على نتـائج التـصويت                

  .لصالح االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
 28/8/2011، قدس برس

  
  مصر مهتمة بالحفاظ على العالقات واتفاق السالم مع "سرائيلإ": "واشنطن بوست" .24

 األمريكية األحد أن إسرائيل تـولي اهتمامـا بالغـا           "اشنطن بوست و"ذكرت جريدة   : أ ش أ   -واشنطن  
  .بالحفاظ على عالقاتها مع مصر وعلى اتفاقية السالم اإلسرائيلية المصرية

وقالت الجريدة، في تقرير أوردته على موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، إن ثمة إدراكا متناميا في               
 مصر ما بعد الثورة لم يعد يعتمد على تنمية العالقات مع قادتهـا،              إسرائيل بأن الحفاظ على عالقات مع     

بل بتبني مواقف تكون مقبولة بشكل أكبر بالنسبة للمواطنين المصريين العاديين والقوى السياسية المختلفة              
  .الناشئة في هذا البلد بعد اإلطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك

يليين قولهم إنهم ينظرون بعين االعتبار إلى الصوت الحـازم          عن مسئولين إسرائ  " واشنطن بوست "ونقلت  
  .الجديد للرأي العام في مصر وتأثيره على قيادة البلد

وأوضحت الجريدة األمريكية أن الحسابات الجديدة تعكس االهتمام البالغ في إسـرائيل بالحفـاظ علـى                
 إيهود باراك إنها تكتسب أهمية بالغة       عالقات مع مصر واتفاقية السالم التي قال وزير الدفاع اإلسرائيلي         

  .وقيمة استراتيجية كبيرة لتحقيق االستقرار في الشرق األوسط
إن مصر، التي تعتبر أكثر دولة عربية لديها كثافة سكانية، تتقاسم حدودا طويلة             '' واشنطن بوست ''وقالت  

ـ              وازن االسـتراتيجي فـي     مع إسرائيل وتعتبر اتفاقية السالم على مدى عقود هي المكون األساسـي للت
المنطقة، ويمكن أن يتحول مع االضطرابات في العالم العربي وتوتر عالقات إسرائيل مع تركيـا عقـب           

  .الغارة اإلسرائيلية العام الماضي على السفينة التركية مرمرة المتجهة إلى غزة
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عهد دراسـات األمـن     ونقلت الجريدة عن عوديد عيران السفير اإلسرائيلي السابق لدى األردن ومدير م           
 مـن   2011إنه بالنظر إلى وضع الميزانية العامة في نهايـة أغـسطس            ''القومي بجامعة تل أبيب قوله      

، مضيفا أن تركيا ليست كما كانت عليه فيما يتعلق بالعالقات مـع             ''الواضح أن ثمة تدهور في الميزانية     
  .إسرائيل وكذلك مصر

ة في فصل الخريف بمصر يمكن أن تمثل المـشاعر العامـة            وأضافت أنه مع اقتراب االنتخابات المقرر     
 ويمكن أن تؤثر أيضا الـسياسات اإلسـرائيلية         "إسرائيل"عامال مهما في موقف قيادة مدنية جديدة حيال         

  .حيال الفلسطينيين، والتي تغضب العديد من المصريين، على المزاج العام في مصر
بير في شئون مصر وعالقاتها مع إسرائيل بالجامعة العبرية         ونقلت الجريدة األمريكية عن إيلي بوديه الخ      

في القدس قوله إن مصالح البلدين ما زالت هي ذاتها، مشيرا إلى أن اتفاقية السالم لها قيمة اسـتراتيجية                   
واقتصادية بالنسبة للجانبين على حد سواء وتدعمها معونة سخية لمصر من واشنطن وهي حافز قوي لها                

إال أنه أوضح أن التغيرات في المنطقة تدفع إسرائيل إلى طـرح مبـادرة سـالم                . فاقيةللحفاظ على االت  
جوهرية لحل الصراع مع الفلسطينيين الذي أثار مشاعر مناهضة إلسرائيل في مصر والـدول العربيـة                

  .األخرى
هـاج سياسـة    إذا أردنا تخفيف االنتقاد إلى حد ما في العالم العربي، وخاصة مصر يتعين علينا انت              ''وقال  

  .''مختلفة وفى بعض االحيان النتفهم عمق التزامهم حيال القضية الفلسطينية
واختتمت الجريدة تقريرها بنقلها عن بن إليعاز قوله إنه مع افتراض الواقع الجديد في مصر يتعين علـى          

ل الحـدود  إسرائيل تغيير أسلوبها وتبديد خالفاتها مع جارتها رغم القلق البالغ بشأن األمـن علـى طـو     
يتعين علينا بذل ما في وسعنا للحفاظ على عالقات طبيعية مـع المـصريين بقـدر                ''المشتركة، مضيفا   

، وأن ال أحد يعرف ما ستكون عليه الحكومة القادمة في           ''قوة عربية عظمى  ''اإلمكان، واصفا مصر بأنها     
  .مصر ويتعين بقدر اإلمكان الحفاظ على األعمال معها كما هو معتاد

 29/8/2011، دس العربي، لندنالق
 

   تمنع نشر تقرير يحملها مسؤولية أي نجاح فلسطيني في األمم المتحدة"إسرائيل" .25
بعد نشر برقية سرية لمندوب إسرائيل الدائم لدى األمم المتحدة، يعتـرف فيهـا              : نظير مجلي  - تل أبيب 

يس لجنة الخارجيـة واألمـن      بفشل جهوده في إجهاض المشروع الفلسطيني لالعتراف بالدولة، اتهم رئ         
حكومة بنيامين نتنياهو، أمس، بتكميم أفواه النواب، ومنع نشر تقرير مهني يحمل هذه الحكومة مسؤولية               
الفشل، ويقول إنها لو عرضت مبادرة سياسية ذكية لما كانت إسرائيل ستواجه مثل هذا الفشل الدبلوماسي                

  .االستراتيجي
متحدة، رون بروشاور، بعث بتقرير سري إلى وزارة الخارجية، نشر          وكان مندوب إسرائيل لدى األمم ال     

ال يوجد أمل إلسرائيل في بلورة كتلة ذات وزن من الـدول            "مضمونه، أمس، في تل أبيب، يقول فيه إنه         
  ."التي تعارض االعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة، الشهر المقبل

، وعرض فيه بروشـاور،     "تقرير من خطوط الجبهة في األمم المتحدة      ": ت العنوان وجاء هذا التقرير تح   
الذي وصفته التقارير اإلسرائيلية بأنه أحد كبار الدبلوماسيين اإلسـرائيليين وأكثـرهم خبـرة وتجربـة،              

ى  جدا بشأن قدرة إسرائيل على التأثير بشكل ملموس على نتائج التصويت، بما يشير إل              "متشائمة"تقييمات  
  ."إسرائيل تواجه هزيمة دبلوماسية"أن 
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وبحسب هذا التقرير فإن أفضل ما يمكن إلسرائيل إنجازه هو مجموعة من الدول تمتنع أو تتغيـب عـن                 
 لقاءا في األسابيع األخيرة مع مندوبي الدول المختلفة في          60ويقول إنه في أعقاب إجراء نحو       . التصويت

 إلى  130والتقدير هو أن نحو     . قط ستصوت ضد المسعى الفلسطيني    األمم المتحدة، يتضح أن دوال قليلة ف      
 دولة ستصوت لصالح الفلسطينيين، في حين أن هناك عالمات استفهام بشأن تصويت دول االتحـاد             140

  .؟؟؟األوروبي
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يعمل بشكل مكثف على عرقلة المسعى الفلـسطيني،               و

ل غربية فقط تعهدت إلسرائيل بأن تصوت ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية، هي الواليات             إن خمس دو  
المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك، في حين أن باقي الدول الغربية ليست على استعداد لحـضور                

بع المشار إليهـا  ووفقا لهذا المصدر، فإن الدول األوروبية األر . الجلسة والتصويت ضد الدولة الفلسطينية    
  .من الممكن أن تغير موقفها بناء على نص القرار الذي سيعرضه الفلسطينيون

، "يتناول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات بعد التصويت مباشـرة         "، و "معتدال"وفي حال كان القرار     
وبحـسب  . تفمن الممكن أن تغير هذه الدول األربع موقفها من المعارضة إلى االمتناع عـن التـصوي               

سوف تنقسم إلى مجموعة كبيرة تصوت إلـى جانـب          )  دولة 27(التقديرات ذاتها، فإن الدول األوروبية      
  .المسعى الفلسطيني، ومجوعتين أخريين؛ األولى تمتنع والثانية تعارض

اإلسرائيلي تقرير سري، يحمـل     ) البرلمان(إزاء هذا الفشل، أعد في لجنة الخارجية واألمن في الكنيست           
وسبق التقرير عدة لقاءات للجنة مع      . كومة نتنياهو مسؤولية مباشرة عن النجاحات الفلسطينية المتوقعة       ح

مجموعة من كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات، ومجموعة من الخبـراء فـي مجـال الدراسـات        
فادى هـذا الفـشل     لقد كان بإمكان إسرائيل أن تت     ": االستراتيجية، خرجوا جميعا تقريبا باستنتاج واحد هو      

الدبلوماسي الكبير والخطير، لو أن الحكومة خرجت بمبادرة سياسية مقنعة الستئناف المفاوضـات مـع               
  ."الفلسطينيين

  29/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  عباس أرجأ االنتخابات المحلية لخشيته من هزيمة فتح: الخارجية اإلسرائيلية .26
جية اإلسرائيلي قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس         اعتبرت وزارة الخار  : )فلسطين(الناصرة  

، بأنه يعود لخشيته مـن      "إلى أجل غير مسمى   "إرجاء موعد إجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية         
  .التي يقودها، وفق تقديرها" فتح"هزيمة حركة 

" حمـاس "ركته أمام حركة    في الوزارة، فإن عباس يخشى هزيمة ح      " قسم األبحاث "وبحسب وثيقة أعدها    
، كمـا يخـشى فقـدان القاعـدة         2005في االنتخابات التي لم تجر في األراضي الفلسطينية منذ عـام            

  .الجماهيرية التي يعتمد عليها
وتوقّعت الوزارة أن يتم تحديد موعد جديد لالنتخابات بعد التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحـدة الـشهر                 

  .المقبل
الفلسطينية قد أصدر مرسوماً رئاسياً األسبوع الماضي، جاء فيه أنه تقـرر إرجـاء              وكان رئيس السلطة    

إلى حين توافر الظروف المناسبة إلجرائها في كافة        "حتى إشعار آخر    ) البلدية(موعد االنتخابات المحلية    
 )".الضفة الغربية وقطاع غزة(محافظات الوطن 

 29/8/2011، قدس برس
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 في األسر يحدث خلال في عالقة الجنود اإلسرائيليين بجيشهم بقاء شاليط ":جد شاليط" .27
جد الجندي األسير شاليط، ستيفي شاليط، الذي ألقى تصريحات حادة قال فيها إن بنيـامين نتنيـاهو                 قال  

رئيس وزراء إسرائيل ال يعرف الرحمة، ويضرب عرض الحائط بمصالح إسرائيل االستراتيجية عنـدما              
  .ضوع هذا األسيريتخذ مواقف متعنتة في مو
إبقاء شاليط في األسر طول هذه المدة يحدث خلال في عالقـة            "، إن   "معاريف"وقال في تصريح لصحيفة     

كانوا يفهمون أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها         ) شاليط(الجنود اإلسرائيليين بجيشهم؛ فقبل أسر جلعاد       
يرون الحكومة تتقـاعس عـن القيـام        فهم  .. لكي تطلق سراح الجندي األسير، ولكنهم اليوم مصدومون       

تسيفي شاليط فقـد    (بواجبها في إعادة جندي أسير، حتى لو كان هذا الجندي ابن لعائلة ثكلى مثل عائلتنا                
 .")1973ابنا له في حرب أكتوبر 

 29/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بالقدس بلغ ذروتهاالستيطان .28
ي سلوان عبد الكـريم أبـو سـنينة مـن ممارسـات             حذّر عضو لجنة الدفاع عن أراض     : القدس المحتلة 

الجمعيات االستيطانية التي بقوم بعمليات مصادرة ووضع يد على األراضي التي تحـيط باألحيـاء فـي               
وقال في تصريح صحفي األحد إن عمليات وضع اليد على األراضي في أحياء القـدس                .القدس المحتلة 

القدس سياسة وضع اليد على األراضي، بهدف تحقيـق        بلغت ذروتها، حيث تنتشر في مناطق متعددة في         
  .ما يسمى بالحوض المقدس لتتم إحاطة المسجد األقصى بحدائق توراتية يهودية 

وأوضح أبو سنينة أن الهدف من وضع اليد على هذا الكم الهائل من األراضي عزل المـسجد األقـصى                   
 أولى القبلتين وتقسيمه حسب ما تخطط أذرع        عما تبقى حوله من مقدسيين، لتتم بذلك عملية االعتداء على         

  .الحكومة اإلسرائيلية و الجمعيات االستيطانية 
ولفت إلى أن مرحلة الخطر في هذا الشأن فاقت أي وقت مضى، حيث يعمل اليوم على تهويد المنـاطق                   

 ويحيطونها  المذكورة بآليات وموظّفون وعمال وفنّيين، فيقومون بوضع  أيديهم على األراضي المهجورة،           
بسالسل وجدران مختلفة، ويقومون بزراعتها واستثمارها، كما يقومون بإغالق الطرق المؤدية إليها مـن              
المناطق واإلحياء العربية القريبة، ويشقون مسارات سياحية إليها لتتم زيارتها من قبل مجموعات سياحية              

  .وإسرائيلية ال حصر له
ة واإلسالمية في الداخل والخارج إلى العمل فورا على استثمار          ودعت لجنة الدفاع كل المؤسسات العربي     

  .هذه األراضي إلنقاذها من براثن التهويد اإلسرائيلي المتسارع
  28/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  "جنراالت الصبر"األسير صالح العبد يدخل قائمة : فروانة .29

 بوزارة األسرى والمحـررين فـي الـسلطة الوطنيـة            قال األسير السابق، مدير دائرة اإلحصاء      :غزة
جنـراالت  "دخل قسراً اليوم قائمـة      " صالح العبد "الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، بأن األسير الفلسطيني        

  ، وهو مصطلح يطلق على األسرى الذين مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد بشكل متواصل                "الصبر
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قد ارتفعت اليوم بعد انضمام     " جنراالت الصبر "وأشار فروانة بأن قائمة      .في سجون االحتالل اإلسرائيلي   
  .اسيراً) 45(لتصل الى " العبد"

  29/8/2011، السبيل، عمان
  

  في القدس المحتلة يمنعون بناء مدرسة في بيت حنينا" نافيه يعكوف"مستوطنو  .30
ينا، التي تخضع لنفـوذ بلديـة        سنوات من التسويف والمماطلة في بناء مدرسة ثانوية في بيت حن           7بعد  

ـ        في البلدية، كوبي كحلون،    " اللجنة المحلية للتخطيط والبناء   "االحتالل في القدس، أعلن رئيس ما يسمى ب
  ".نافيه يعكوف"أنه تم إزالة المخطط من جدول أعمال اللجنة بسبب معارضة المستوطنين في 

يدعون أن المدرسة التي كان مخططا لها تقع        ،  "هآرتس"، بحسب   "نافيه يعكوف "وجاء أن المستوطنين في     
في مكان قريب من المستوطنة، وأن إقامتها سيجلب الطالب العرب إلى شوارع المستوطنة ويالحقـون               

  .بناتهم، إضافة إلى مخاوفهم من الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة
جاجات حارقة وإغالق شوارع    ونقل عن أحد المسؤولين في المستوطنة، غابي غنيش، قوله إنه تم إلقاء ز            

  .في السابق، كما ظهر ملثمون في الشوارع القريبة
يقفون إلى جانب المستوطنين    " بسغات زئيف "إلى ذلك، تشير التقارير اإلسرائيلية إلى أن المستوطنين في          

  ".بسغات زئيف"بهدف منع بناء المدرسة، إضافة إلى منع زيادة العرب في " نافيه يعكوف"في 
  29/8/2011، 48بموقع عر

  
  بلدية االحتالل تقرر اقامة موقف سيارات على أراض فلسطينية بالقدس .31

العبرية في عددها الصادر أمس ان بلدية االحتالل فـي          " معاريف" ذكرت صحيفة    : معا – القدس المحتلة 
وحذرت الصحيفة مـن انـدالع مواجهـات        . القدس أقامت موقف سيارات على أراض فلسطينية بالقدس       

في حي  " شمعون الصديق "القرار مشيرة الى ان البلدية قررت مصادرة اربعة دونمات بجانب قبر            بسبب  
واوضحت الصحيفة ان الخطة تهدف الى فتح الطريق الى القبـر المـذكور             . الشيخ جراح شمالي القدس   

  ".وجعله بؤرة حجيج لذكرى الصديق"
  29/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  يقدم مساعدات الطفال مرضى السرطان الفلسطينيين في المستشفيات االسرائيليةالتعاون السويسري  .32

قامت جمعية انماء للديمقراطية وتطويرالقدرات وبدعم من مكتب التعاون السويسري في الضفة            : رام اهللا 
وغزة ولمناسبة شهر رمضان المبارك، بزيارة تضامنية الى اطفال مرضى السرطان ومـرافقيهم مـن               

 والضفة المتواجدين في المستشفيات االسرائيلية ايخلوف، تل هشومير، شنايدر ،العفولة، رمبام            قطاع غزة 
الذين يعانون من ظروف حياتية صعبة، حيث قدموا الكثر من مائة طفل مريض بالسرطان التبرعـات                " 

رالعديـد مـن    والمساعدات من الطرود الغذائية وااللعاب والشوكوالته والمالبس، ويأتي هذا البرنامج عب          
  .البرامج والمشاريع االجتماعية واالنسانية والثقافية المتعددة التي تقوم بها جمعية انماء 

وتعتبر هذه المشاريع هى احدى المشاريع الحيوية واالنسانية الهامة التي تقوم بها جمعيـة انمـاء، منـذ                  
  .فرض الحصار على الشعب عامة وقطاع غزة بوجه خاص
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 جزءاً مـن    1994ر مكتب التعاون السويسري في الضفة وغزة الذي أقيم منذ عام            وعلى صعيد أخر يعتب   
وزارة الخارجية السويسرية وهو من المؤسسات الهامة والفاعلة التي تعمل باالراضي الفلسطينية المحتلة             
على المستوى السياسي واالجتماعي وفي العديـد مـن المـشاريع والبـرامج التنمويـة واالقتـصادية                 

  .اعيةواالجتم
  29/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  اجراءات تعسفية في انتظار األسيرات مع انتهاء رمضان: نادي االسير .33

أكد نادي األسير امس أن إدارة سجون االحتالل ستشرع خالل األيام القادمة بفرض مزيد مـن                : رام اهللا 
هشارون، في الوقت الذي عانـت فيـه        اإلجراءات التعسفية والعقابية بحق األسيرات القابعات في سجن         

األسيرات خالل شهر رمضان من سياسة اإلهمال الطبي، وعدم توفر ابسط مقومات الحيـاة الكريمـة،                
وعدم منحهن االمتيازات التي تتالءم مع الشهر الفضيل األمر الذي أدى إلى مضاعفة الحالة السائدة فـي                 

على األسيرات والتي ستفرض علـيهن بالمـستقبل        وتمثلت التضييقات التي فرضت     ،  السجن نحو األسوأ  
  .رفض جميع الطلبات التي قدمت إلجراء مكالمات هاتفية مع األهل

  29/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ثلث الالجئين الفلسطينيين فقراء": األونروا"دراسة لـ .34
يكن معروفاً هو نـسبة هـذا       معروف للجميع أن الالجئين الفلسطينيين فقراء، لكن ما لم          : قاسم. قاسم س 

ذلك من خالل دراسة أعدتها بالتعاون مع الجامعـة         " األونروا"الفقر وتأثيره في حياتهم، إال عندما أعلنت        
  .األميركية في بيروت، وبتمويل من االتحاد األوروبي

اد األوروبي،  الدراسة التي أطلقتها الوكالة بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت، وبتمويل من االتح            
فللمرة األولى يـصبح هنـاك      . أصبحت مرجعاً معتمداً بالنسبة إلى الجمعيات والهيئات المدنية الفلسطينية        

  . أرقام وإحصائيات دقيقة وواقعية تعكس الواقع السيئ الذي يعيشه الفلسطينيون
ن بالملف الفلـسطيني،    الدراسة أسهمت في تصحيح العديد من األخطاء الشائعة التي كان يتداولها المعنيو           

أحد تلك األخطاء هو العدد الذي لطالمـا ردده معظـم           . وفي اإلضاءة على جوانب لم تكن معروفة بدقة       
 500مسؤولي الجمعيات والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى السياسيين اللبنانيين في أحاديثهم عن وجـود              

، التي أحصت حين تأسيسها فـي       "ألونرواا"هؤالء كانوا يعتمدون على سجالت      . ألف فلسطيني في لبنان   
 الذين لجأوا إلى لبنان، لكن، مع مرور السنين، قام الفلسطينيون بالهجرة المعاكسة من لبنـان                1949عام  

 ألـف فلـسطيني     260بسبب األوضاع المعيشية السيئة التي عاشوها، فتقلص عدد الالجئين ليصل إلـى             
ضعت لتكون خارطة طريق تسير عليها الوكالة مـن أجـل           الدراسة و . موجودين على األراضي اللبنانية   

هكـذا، شـملت    . تحسين سياستها تجاه هؤالء، ولتعرف ما يحتاج إليه المجتمع الفلسطيني من خـدمات            
من الالجئين عاطلون من العمل، وأن عديد       % 56 مخيماً وتجمعاً، فتبين أن      32 عينة في    2600الدراسة  

  .  ألفاً فقط53لفاً، إال أن سوق العمل اللبناني ال يضم من هؤالء سوى  أ120اليد العاملة الفلسطينية هو 
يومياً على تأمين المأكل وأشـياء أخـرى،        $ 6أما عن نسبة الفقر، فجرى تحديد خط الفقر بأنه من ينفق            

 ألفـاً   250 ألفاً مـن أصـل       160فتبين أن ثلثي الالجئين هم فقراء، ما يعادل         . مثل التنقّل، واإليجارات  
يوميـاً فقـط علـى    $ 2، فهم الذين يـصرفون   "فقر مدقع "أما الذين يعيشون في حالة      . طنون في لبنان  يق
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 ألف نسمة،   16من المجتمع الفلسطيني، أي ما يعادل       % 6.6وهؤالء يمثّلون   . أساسيات الحياة، أي الطعام   
 موجـود فـي     لتخلص الدراسة إلى أن نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني بلغت أربعة أضعاف ما هـو              

  .المجتمع اللبناني
الواقع االقتصادي السيئ بالنسبة إلى الفلسطينيين انعكس أيضاً على وضعهم الصحي، إذ أظهرت الدراسة              

من هؤالء ال يملكون أي تأمين صحي، وأن المصدر األساسي لطبابتهم هو عيادات األونـروا،               % 95أن  
  . ةإضافةً إلى أن ثلث الالجئين يعانون أمراضاً مزمن

من الذين جرت مقابلتهم بأنهم مروا بحاالت من اإلحباط         % 21أما بالنسبة إلى الصحة النفسية، فقد أجاب      
مـن تلـك    % 40الفقر الذي يعيش في ظلّه الفلسطينيون انعكس على أحوال منازلهم، إذ تبين أن              . والقلق

من منازل الالجئـين ال تـزال       % 8المنازل تعاني تسرباً للمياه عبر األسقف أو الجدران، إضافةً إلى أن            
  . أسقفها مؤقتة، أي أسقف زينكو، إترنيت أو ألواح خشبية

  األونروا تبحث عن تمويل
بتحسين ما أظهرته الدراسة على أنه بحاجة إلى اهتمامها، وخصوصاً فـي مـا يتعلـق                " األونروا"بدأت  

تمكّنا من تـأمين    " المدير العام للوكالة     بالصحة، البنى التحتية، التعليم، العمل، ويقول سلفاتوري لومباردو       
أما في  ". من الكلفة % 40تمويل في المجال الصحي، وتمكنّا من رفع تغطية الحاالت المستعصية إلى حد             

ويرى لومباردو أن حرمان الفلـسطيني      ". نتوقّع دعماً في األشهر المقبلة    "ما يتعلق بالبنى التحتية، فيقول      
ل، لذلك ستُفتتَح مراكز التوظيف في ثالث مناطق أساسية فـي الـشمال،             من العمل هو من أكبر المشاك     "

  ".صيدا وصور
  29/8/2011، االخبار، بيروت

  
  !حارة حارة... حمالت عبر فايسبوك لرفع علم فلسطين بيت بيت  .35

، تحـضيراته   "الحراك الشعبي لرفع علم فلسطين في أيلـول       "بدأ شبان وشابات    :  بديعة زيدان  –رام اهللا   
 هذه المبادرة الرامية إلى تشكيل ضغط شعبي على األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين، عبر               إلطالق

رفع علم فلسطيني فوق كل منزل وبناية سكنية أو تجارية وفي كل مكان منذ اليوم األول من شهر أيلول                   
  .وحتى الثالثين منه) سبتمبر(

البرنامج الوطني للحماية المجتمعية، عبر موقـع       وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع ما يعرف في فلسطين ب         
رفع علم فلسطين خفاقاً على كل سارية وفوق كل بيت ومحل           "، داعية إلى    "فايسبوك"التواصل االجتماعي   

، على  "تجاري وفوق البنايات واألسوار واألسواق والمدارس والجامعات والكليات والمصانع وفي الحقول          
  ".و شعار الوحدة الفلسطينية نحو الحرية واالستقالل، ويدعم استحقاق ايلولالعلم الفلسطيني ه"اعتبار أن 

وفي اإلطار نفسه، أعلنت حكومة الظل الشبابية أيضاً انضمامها الى حملة ناشطي فايسبوك لرفـع العلـم       
وجاء في بيانها الصادر قبل أيام، أن حكومة الظـل الـشبابية            ". استحقاق أيلول "فوق كل منزل دعماً لـ      

دعو جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات، وخـصوصاً الـشباب                ت
منهم، إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة، عبر رفع األعالم الفلسطينية فوق كل منزل أو بنايـة فـي                   

  .حاراتهم ومناطق سكناهم، منذ مطلع أيلول
ت لحم في الضفة الغربية بذلك، بل ستقوم برفع علم مركـزي            ولن تكتفي حكومة الظل، ومقرها مدينة بي      

عمالق في كل محافظة، وبدء حملة موازية في عدد من مخيمات الالجئـين الفلـسطينيين فـي لبنـان،                   
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تجسيد التالحم الفلسطيني داخل    "بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا للكشافة الفلسطينيين في لبنان، لـ           
  ".الوطن وفي الشتات

  29/8/2011، الحياة، لندن
  

  بأهل البارد" يغص"مخيم البداوي  .36
 ال شك في أن تدمير مخيم البارد وتهجير أهله والتباطؤ المتمادي في إعـادة               : روبير عبد اهللا   -البداوي  

لكن نزوح البارد إلى مخيم     . إعماره، عالوة على التضييق األمني واالقتصادي على سكانه، كارثة إنسانية         
فاقم من وضع هذا األخير وطمس معاناة أصيلة فيه تكاد توازي معاناة أهل البارد بعـد تـدمير                  البداوي  
  مخيمهم

 كيلومترات إلى الشمال من مدينة      5 فوق تلة في شمال لبنان على مسافة         1955ُأسس مخيم البداوي عام     
  .طرابلس

ن مخيم البداوي جراء ذلـك       ألف الجئ، فتضخّم عدد سكا     27نزح إلى المخيم خالل أزمة البارد حوالى        
 آالف شخص من أبناء البـارد ال        10، كان ما يقارب     2009وفي منتصف عام    .  ألفاً 30 ألفاً إلى    15من  

وقد مثّل ذلك ضغطاً كبيراً علـى خـدمات         . يزالون يعيشون في مخيم البداوي وفي المناطق المحيطة به        
بالنسبة إلـى األونـروا، فقـد       . لبداوي أنفسهم األونروا في البداوي، وأضاف أعباء إضافية على سكان ا        

أنشأت مساكن جاهزة للمشردين، وعملت على توسعة الخدمات الصحية في مخيم البداوي لتتـواءم مـع                
  .عدد السكان المتزايد

  29/8/2011، االخبار، بيروت
  

  مخيم عين الحلوة أبو الفقراء .37
فاألسـعار  . ساً اقتصادياً آمناً لتوفير احتياجاتهم    يجد أهالي صيدا في مخيم عين الحلوة متنفّ       : خالد الغربي 

  "حاجة تانية وبتجنّن"في المخيم هي " شوبنغ"يشون بأن متعة الـ. ، كما يقولون"باردة جداً"
  . يقترب عيد الفطر، فيقصد اللبنانيون من صيدا والجوار مخيم عين الحلوة لتوفير مستلزمات العيد

هـذا  . ن بائعي المخيم، يبقى ميزانه راجحاً لمصلحة سوق المخـيم         خطوة شبيهة بتبادل تجاري بينها وبي     
ال تواخذني، أنا مسيحي من     : "يضيف. وأسعاره زهيدة جداً  " بجنّن"السوق الذي يقول عنه أبو جورج إنّه        

عين الحلـوة متـنفّس لكـل       : "وكمن يهتف في تظاهرة يقول أبو جورج      ". درب السيم وبجي ع المخيم      
  ".  يا فقيرالفقراء، ولحق حالك

تفاعل تجاري عزز عالقات تاريخية قائمة بين مدينة صيدا والجوار، وعاصمة الشتات الفلـسطيني، أي               
عالقات أخوية، قومية، اجتماعية، وإنسانية، ومصير مشترك، معها يجزم كثيرون بأن           . مخيم عين الحلوة  

  .مجتمع عين الحلوة بات من النسيج الصيداوي وال يمكن الفصل بينهما
  حركة المتبضعين

يخبرنا ذلك محمـود    . يقوم سوق مخيم عين الحلوة على حركة المتبضعين الوافدين إليه من صيدا وقراها            
ويرى تاجر آخر أن إجراءات الجيش اللبناني المشددة عنـد          . العلوان، صاحب محل تجاري داخل المخيم     

يتفق االثنـان علـى     . المخيم عاصمة تجارية  ، وإلّا لكان    "حرية التنقل والتسوق  "مداخل المخيم أثّرت في     
فالمخيم فـي نظرهمـا ملجـأ       . رفض نظرة لبنانية عنصرية، على حد قولهما، وأمنية حيال عين الحلوة          
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المخيم رسالة إنسانية، إنـه أبـو الفقـراء مـن لبنـانيين             . "لمعدمي الحال يقصدونه لتوفير قوت يومهم     
  ".وفلسطينيين

  29/8/2011، االخبار، بيروت
  

  جامعيون فلسطينيون يعملون ليالً ويدرسون نهاراً .38
كم هو محبط أن يصبح الحـد األدنـى بالنـسبة للـشاب             :  عمر وهبه  -) شمال لبنان (مخيم نهر البارد    

هذا حال كثيرين من الطالب الفلـسطينيين فـي         . ، فيتعب ويجهد لتحقيق القليل    "إنجازاً كبيراً "الفلسطيني  
ة دراستهم الجامعية بعدما تقطعت بهم السبل وعجز والة أمورهم عـن            لبنان، الذين أصروا على مواصل    

  .تحمل األعباء المادية للجامعة واستثقلت جهات مانحة مساعدتهم
ووجد هؤالء طريقاً آخر غير انتظار المساعدات التي ال تأتي وهو العمل في الليل والدراسة في النهـار                  

أصروا على أن يكملوا علمهم على رغم       . وممارسة هواية حتى لم يعد لديهم وقت فراغ أو فرصة للترفيه          
  .كل المبررات التي يمكن ألي شخص أن يقنع بها نفسه ويقف عند حدود ما ساعدت به الظروف

وساعد الطالب اعتماد الجامعات النظام األميركي القائم على األرصدة في دراسة المقررات وجعل دوام              
وفي بعض الجامعات دوامان،    . اختيار المواد ودراستها بحسب وقته    الجامعة مرناً، بحيث يستطيع الطالب      

صباحي ومسائي فيما جامعات أخرى ما زالت تقبل بانتساب الطالب إليها في االختـصاصات األدبيـة                
  .وإجراء االمتحانات نهاية كل فصل من دون حضور الصفوف بالضرورة

تـوفيقهـم بيـن إكمال الدراسة والعمـل،      وصحيح أن هؤالء الطالب يحظون بتقدير محيطهم وإعجابه ل        
  .إال أن ذلك عزلهم عن الحياة االجتماعية والخاصة وحرمهم من عيش شبابهم بشكل سليم

  29/8/2011، الحياة، لندن
  

  "يوم القدس العالمي"نشاطات  .39
حيـا  في المناطق خالل اليومين الماضيين، ففي مخيمات الشمال، أ    " يوم القدس العالمي  "استمرت إحياءات   

الالجئون في البداوي والبارد المناسبة، عبر مسيرات ونشاطات نظمت للغاية، وكان تأكيد خاللها علـى               
ورفعت في المخيمـين    . مواصلة النضال حتى تحرير األرض وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس         

ياء، شـارك فيهـا     الالفتات والصور عن القدس، وأقيمت سلسلة ندوات ومسيرات جابت الشوارع واألح          
ممثلو الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية، وتخللتها كلمات شددت على ضرورة الوحـدة الفلـسطينية              

  .والوقوف خلف المقاومة
، في  "مسيرة العودة "، للمناسبة، معرض صور تحت عنوان       " القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "كما افتتحت   

ر اإليراني غضنفر ركن آبادي، الذي أكد بعد قص شريط االفتتاح على            مخيم برج البراجنة، برعاية السفي    
أن ما شهدناه من حشود جماهيرية إحياء للمناسبة في أرجاء العالم كافة، إن دّل على شيء يـدل علـى                    "

كما ألقيـت كلمـة باسـم       ". فشل المخططات الصهيونية واألميركية من خلفها للتقليل من أهمية المناسبة         
  .رحبت بالحضور والوفد االيراني وأكدت على أهمية اليوم العالمي للقدس" عبيةالجبهة الش"

أحرار العالم وإلـى    "، في بيان للمناسبة، إلى      "اللجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية الفلسطينية     "وتوجهت  
دو االسـرائيلي،   مقاومينا البواسل، لنشد على أياديهم ونؤكد لهم بأن ضرباتهم المتواصلة الموجهة إلى الع            
كمـا أحييـت    ". تشكل أساساً لالنتصار وتحرير القدس التي يأبى شرفها بأن يتحـرر إال علـى أيـديهم               
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، بإفطار رمضاني واحتفال خطابي في مدينـة صـيدا،          "يوم القدس العالمي  "المستشارية الثقافية االيرانية    
  .حزاب اللبنانيةحضره حشد من أبناء المنطقة وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واأل

  29/8/2011، السفير، بيروت
  

  وتواصل اعتداءات المستوطنين في الخليل.. اقتحام نابلس واليامون .40
اقتحم الجيش اإلسرائيلي مدينة نابلس كبرى مدن الـضفة         :  وكاالت األنباء  - الدستور   -فلسطين المحتلة   

كما تم اقتحـام اطـراف جنـين        . طنينالغربية من جهاتها الغربية والشرقية وداهم عددا من منازل الموا         
 آليات عسكرية اقتحمت حي المعاجين غربـي    10وقال شهود عيان إن قوة عسكرية مكونة من         . والخليل

المدينة وداهمت عددا من منازل المواطنين، قبل أن تنسحب وتعتقل عدداً من المواطنين وتحدث دمـاراً                
طة البلد وإسكان روجيب، كما فتشت عددا من منازل         وداهمت قوات االحتالل حي بال    . كبيراً بالممتلكات 

  . المواطنين
تزامن هذا مع قيام دورات عسكرية بنصب حواجز على مدخل نابلس الغربي بين بلدة دير شرف وبيـت   

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجـر      . ايبا وأوقفت عددا من المركبات ودققت بالبطاقات الشخصية       
كما اقتحمت قـوات كبيـرة مـن الجـيش          .  بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس     أمس، أربعة مواطنين من   

اإلسرائيلي بلدة اليامون غرب مدينة جنين وتمركزت في أحد المنازل قيد اإلنشاء يعود للمواطن عـالء                
  .حسني أبو الهيجاء

حجارة، فيمـا   وداهم عشرات المستوطنين مساء السبت، البلدة القديمة بمدينة الخليل ورشقوا المواطنين بال           
 مستوطنًا  50"وقالت مصادر أمنية إن     . اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي يطا ودورا في محافظة الخليل        

داهموا البلدة القديمة ورشقوا المواطنين المتواجدين في شوارع وطرق البلدة بالحجارة، اضـافة لرشـق               
ادر أن المـستوطنين داهمـوا      وأوضحت المص ". بعض المنازل التي تعرضت ألضرار مادية جراء ذلك       

المنطقة بحراسة أمنية مشددة من قبل جنود االحتالل، ومكثوا مدة من الوقت قبل أن ينسحبوا من المكان                 
  .صوب البؤر االستيطانية بقلب المدينة

 29/8/2011، الدستور، عمان
  

  أهالي المعتقلين يطالبون القاهرة بالضغط على السلطة لإلفراج عن أبنائهم .41
مع اقتراب حلول أول أيام العيد، واستنكارا لعدم تطبيق الوعود باإلفراج عن المعتقلـين              :  الغربية الضفة

 العديـد   السياسيين قبل العيد، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بيانًا كشفت فيه             
  .من الحقائق واإلحصاءات حول ممارسات أجهزة أمن السلطة منذ بداية الشهر الفضيل
لقد تابعنا بشغف   : "وعبر األهالي في بداية بيانهم عن شعورهم باالنتكاسة لعدم اإلفراج عن أبنائهم بالقول            

باإلفراج عن أبنائنا قبيل    تلك األخبار التي جاءت من القاهرة والتي قطع فيها المتحاورون وعودا صريحةً             
عيد الفطر، لكننا تفاجأنا ميدانيا بالتنكّر لكّل تلك الوعود ومواصلة حمالت االعتقـال واالسـتدعاء فـي                 
مختلف محافظات الضفّة الغربية بالتزامن مع تصعيد االحتالل لحمالت االعتقال التي طالت أكثـر مـن                

  ". من نشطاء وأنصار حركة حماس150
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 حالة  75ن العديد من الحقائق واإلحصاءات الهامة ومن أبرزها، توثيق اللجنة ألكثر من             وكشف البيان ع  
 حالة استدعاء منذ بداية الشهر الفضيل بينها أربع حاالت استدعاء لنساء في             200اعتقال سياسي وقرابة    

  .الخليل ونابلس
 بنائهم في مختلف سجون الضفة،     من أ  120وأكد األهالي أن األجهزة األمنية تواصل حاليا احتجاز قرابة          

  .التنصل من ممارسات األجهزة األمنية في الضفة" فتح"كما واستنكر البيان محاوالت البعض من قيادات 
وطالب األهالي القاهرة بضرورة إكمال دورها وإلزام حركة فتح بتطبيق االتفاق األخير الذي تم تحـت                

ين السياسيين قبل عيد الفطر، كما طالبوا حركة حمـاس          رعايتها والذي يقضي باإلفراج عن جميع المعتقل      
  .بممارسة كافة أشكال الضغط على حركة فتح لوقف حمالت االعتقال والمالحقة في الضفة

واختتم البيان تأكيد األهالي على مواصلتهم فعالياتهم االحتجاجية حتى اإلفراج عن جميع أبنائهم ووقـف               
  .ات والفصل الوظيفيحمالت االعتقال واالستدعاء والمحاكم

  29/8/2011، السبيل، عمان
  

   النجاح الوطنية بمدينة نابلس توقف عبد الستار قاسم عن العملجامعة .42
أوقفت جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة المحاضر بقـسم             : الضفة الغربية 

وجاء في كتاب التوقيـف عـن        .ت قضية ضده  العلوم السياسية عبد الستار قاسم عن العمل، بعد أن رفع         
وأضاف الكتاب أن الدكتور قاسم كتب       ".ارتكاب مخالفات لألنظمة والتعليمات المعمول بها     "العمل دعوى   

ووزع منشورات داخل وخارج الجامعة ضد إدارتها وضد القضاء الفلسطيني، ونشرها بمواقع الكترونية             
بنـاء  "وأردف الكتاب أنه     .داء، إضافة إلى القدح والتحقير    تضمنت اإلساءة لرئيس الجامعة ومجلس العم     

ج من الفصل الثامن لإلجراءات التأديبية لموظفي جامعة النجاح الوطنية          /61على ما سبق وحسب المادة      
  ".تم وقف عبد الستار قاسم عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي

  . تم توقيفه بقرار من النيابة العامةوكانت جامعة النجاح رفعت قضية ضد قاسم، وعلى إثرها
  29/8/2011، السبيل، عمان

  
  أسيرا إلى االعتقال اإلداري بينهم النائب أبو جحيشة) 18(االحتالل يحول :  الدوليالتضامن .43

أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن ما يـسمى القائـد العـسكري               : الضفة الغربية 
أسيرا فلسطينيا إلى االعتقال اإلداري بعـد توصـية مـن النيابـة             ) 18(تحويل  اإلسرائيلي صادق على    

  .اإلسرائيلية
وأشار أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن إلى أن من بين األسرى الذين تم تحويلهم إلى االعتقال                 

الذي تم تمديد   اإلداري التعسفي النائب في المجلس التشريعي محمد مطلق أبو جحيشة من مدينة الخليل، و             
  ).شهور4(اعتقاله لمدة 

  29/8/2011، السبيل، عمان
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   يتوج بكأس العالم للمشردين على حساب األرجنتينالفلسطينيالمنتخب  .44
، )كـأس المـضيف   (توج المنتخب الفلسطيني اليوم األحد بكأس العالم التاسعة لكرة القدم للمشردين            : دبي

 دولة، وذلك بعد فوزه علـى       48اصمة الفرنسية باريس بمشاركة     والتي أقيمت بالقرب من برج إيفل بالع      
  .7-12المنتخب األرجنتيني في المباراة النهائية 

وكان المنتخب الفلسطيني قد ابتدأ البطولة التي تقام على المالعب الخماسية بالفوز على منتخب كوريـا                
  . هدفا50ًج في شباكه  هدفاً، بينما ول116، وسجل خالل ثالثة عشر مباراة 0-19الجنوبية 

  .رةويحظى كأس العالم للمشردين بدعم األمم المتحدة باإلضافة إلى دعم من نجوم الك
  28/8/2011العربية نت، 

  
   أردنياً في السجون السورية253حملة لكشف مصير  .45

 أدى آالف األردنيين والسوريين صالة التراويح مساء أول من أمس أمام الـسفارة            :  نبيل غيشان  -عمان  
  . السورية في عمان، مرددين هتافات بسقوط نظام الرئيس بشار األسد

» فك القيـد  «أطلق ناشطون وإعالميون إلى جانب أهالي المعتقلين األردنيين في السجون السورية حملة             و
من أجل حض الحكومة األردنية على مخاطبة السلطات السورية في شأن المواطنين األردنيين المفقودين              

اللجنة الوطنية للمعتقلين األردنيـين     «وانتقد رئيس   . 253 سجون سورية الذين يبلغ عددهم       واألسرى في 
تقصير الحكومة والجهات المعنية في متابعة مصير المعتقلين في الخارج، خـصوصاً فـي              » في الخارج 

  .»الحملة جاءت لسد ذلك التقصير«سورية، معتبراً أن 
الرئيس األسد المسؤولية عن سالمة المعتقلـين األردنيـين،         وحملت اللجنة النظام السوري وعلى رأسه       

ويتخوف أهالي المعتقلـين    . »مصيره سيكون المحاسبة أمام القضاء العادل الذي سيقتص منه        «مؤكدة أن   
من تسارع الثورة السورية التي تطالب بإسقاط النظام في ظل عدم الكشف أو اإلفـراج عـن المعتقلـين             

وأكد رئيس اللجنة أن    . تمال تصفيتهم أمراً وارداً بعد ازدحام السجون السورية       األردنيين، ما يجعل من اح    
الحملة ستنصب خيمة اعتصام مفتوحة أمام السفارة السورية بعد عيد الفطر للـضغط علـى الحكومـة                 

  .السورية لإلفراج عن األردنيين وتوضيح مصيرهم
 29/8/2011، الحياة، لندن

  
46. إسرائيل"فراج عن أردني معتقل لدى ان للمطالبة باإلاعتصام في عم"  

اعتصم العشرات من النقابيين األردنيين أمام رئاسة الوزراء األردنية أمس :  محمد الدعمة- عمان
تضامنا مع زميلهم حمزة الدباس الذي اعتقله االحتالل اإلسرائيلي قبل أيام خالل زيارته إلى الضفة 

  .ارة اإلسرائيلية في عمان، وهو ما نفاه الدباسالغربية ووجه له تهمة التخطيط لمهاجمة السف
ورفع المشاركون في االعتصام، وفي مقدمتهم أقارب المعتقل الفتات تدعو إلى اإلفراج عن الدباس، 

  .وتستنكر اعتقاله ومحاكمته من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
  29/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  "إسرائيل" مع هدة السالمنبحث تعديل معا: عسكري مصريمصدر  .47
 بأن  المصرية صرح مصدر رفيع المستوى بالمجلس األعلى للقوات المسلحة:داليا عثمان وبسنت زين

 تعديل بعض بنود معاهدة السالم فيما يخص نشر القوات وطبيعة األعداد والمعدات مصر تدرس حالياً
 يتوافق مع سياسة مصر الخارجية عقب  المنطقة، ومافي إطار ما يخدم الحفاظ على األمن فيبسيناء، 

 طلب أيمصر لم تقدم " عن أن "فرانس برس" لوكالة إسرائيليفيما كشف مسؤول أمنى .  يناير25ثورة 
  ."للسماح بإرسال تعزيزات إضافية، وأن المسألة ليست مطروحة للنقاش

  29/8/2011المصري اليوم، القاهرة، 
  

  الحدودية مع غزة تنفي وجود مخططات لتدمير األنفاق مصر .48
نفت مصر وجود أي مخطط لديها لتدمير شبكة األنفاق الحدودية مع غزة مشددة : نادر طالل الصفدي

وقال ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة  .أنها لن تسمح بفرض مزيد من الحصار على القطاع
باء والتقارير التي صدرت ن تلك األنأ، 28/11 يوم األحد" الرسالة نت"الفلسطينية في تصريح خاص لـ

مؤخراً حول وجود خطه سينفذها الجيش المصري خالل أيام لتدمير األنفاق الحدودية مع غزة هي عارية 
  .عن الصحة تماماً

 رسم خارطة ية الشروق المصرية نقلت عن مصادر رسمية أن قوات الجيش المصري تجرجريدوكانت 
  .دود المصرية الفلسطينية استعدادا إلغالقهانفاق المنتشرة على طول الحاأللمناطق شبكات 

وأوضح السفير المصري، أن القاهرة تعلم جيداً أن األنفاق الحدودية هي شريان رئيسي إلدخال المواد 
الغذائية والتموينية واإلنسانية للقطاع المحاصر، مؤكداً أن بالده لم ولن تشارك بأي حملة للقضاء على 

وأشار عثمان، إلى أن وجود أي حملة أمنية على  . القطاع المحاصرينمصدر إنساني للتخفيف عن أهل
المنطقة الحدودية سيكون هدفها منع تهريب المخدرات والسالح وغيرها من المواد المحظورة، مؤكداً 

  .وقوف بالده جنباً إلى جنب مع أهل القطاع للخروج من محنتهم وفك حصارهم
 بعزم السلطات المصرية في غزة، إنه ال علم لها ولم تبلغ رسمياًوفي السياق، قالت الحكومة الفلسطينية 

وقال وزير االقتصاد  .تنفيذ خطة أمنية إلغالق األنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية
إن السلطات المصرية لم تخطر حكومته بقرار إغالق األنفاق مع قطاع غزة، " : عالء الرفاتي.الوطني د

 ". بهذا الصدد مصدره وسائل إعالم فقطوما يتردد"
  28/11/2011نت، .الرسالة

  
  ستكمال بناء الجدار الفوالذي أو إقامة منطقة عازلةالال توجد أي تعليمات : مصر .49

نفى اللواء جابر العربي، السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، وجود أي :  يسري محمد-  مصر/رفح
 الفوالذي أو إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة أو مخططات اآلن الستكمال بناء الجدار

وصول معدات ثقيلة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود بين مصر والقطاع عن طريق عمل اهتزازات 
ال توجد لدينا أي معدات تُستخدم لتدمير ": وقال العربي للشرق األوسط . مترا20أرضية حتى عمق 

ودية؛ حيث إن إحداث أي اهتزازات في منطقة األنفاق يمكن أن يتسبب في األنفاق في المنطقة الحد
  ."حدوث انهيارات أرضية لعدد من المنازل الموجودة على الحدود

  29/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   بضبط األنفاقحكومة هنية تطالبمصر  .50

 حكومة هنيةطالبوا ولين المصريين ؤ أن المس،أكد مصدر فلسطيني مطلع لألهرام: أشرف أبوالهول
 وسيلة إلى ال تتحول حتى واألراضي المصرية  غزةبضبط عمل أنفاق التهريب التي تربط بين قطاع

 إن الطلب المصري تم تقديمه ،وقال المصدر لمندوب األهرام . جانبي الحدودىلإلضرار باألمن عل
يارة للقاهرة استمرت عدة أيام  بعد ز، غزة أمس األول السبتإلى الذي عاد ،داخلية فتحي حماداللوزير 

وأكد المصدر أن حماد أبلغ . ولي الملف الفلسطيني في األجهزة األمنية المصريةؤالتقي خاللها بمس
 ووعد بتكثيف اإلجراءات ، عدم اإلضرار باألمن المصريىالمسئولين المصريين حرص حماس عل

متشددين للجانب المصري أو تهريب األمنية في الجانب الفلسطيني من الحدود لضمان عدم تسلل أي 
  .أسلحة للمتشددين في شمال سيناء

  29/8/2011األهرام، القاهرة، 
  

  سفارة اإلسرائيلية لليوم العاشر على التواليال أمام اتواصل التظاهرت: مصر .51
 يواصل أعداد من شباب الثورة تظاهرهم أمام السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة :، وكاالت”الخليج“القاهرة 

لليوم العاشر على التوالي، وذلك احتجاجاً على األحداث اإلجرامية التي قام بها جيش الكيان على الحدود 
  .المصرية وأسفرت عن استشهاد عدد من الجنود المصريين

  29/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"نشطاء مصريون يطالبون بتحكيم دولي لمقاضاة  .52
مصريون وفلسطينيون بضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولي لتحريك طالب نشطاء وسياسيون  :القاهرة

كما طالبوا . دعاوى قضائية دولية لمقاضاة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين
خالل الندوة التي نظمتها الجبهة الشعبية العربية للمقاومة بالتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية في نقابة 

 بضم قضية العدوان اإلسرائيلي على الحدود "اليوم العالمي للقدس"ـيين المصريين احتفاالً بالصحاف
ووصفوا العدوان الصهيوني على الحدود المصرية وقتل . المصرية أخيراً إلى هذه الدعاوى القضائية

تخاذ موقف الجنود المصريين بأنه خرق التفاقية كامب ديفيد، داعين المجلس األعلى للقوات المسلحة ال
  .وغلق سفارة الكيان ” اإلسرائيلي“حاسم لتدويل القضية وطرد السفير 

ودعا بعض الحضور إلى تشكيل جيش شعبي لتحرير فلسطين، باعتبار أن خيار المقاومة المسلحة 
  .العربية هو األنسب للدفاع عن القضية الفلسطينية، بعد تعثر التسوية

  29/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

   إسرائيليجاسوس  لإلفراج عن"المعونة"واشنطن تضغط على مصر بـ: " اليومريالمص" .53
 الفترة األخيرة ضغوطها على مصر، لإلفراج عن في اليوم أن الواليات المتحدة كثفت المصريعلمت 

وقالت مصادر . الماضييونيو / حزيران إيالن تشايم جرابيل المقبوض عليه منذ اإلسرائيليالجاسوس 
 اليوم إن هناك جهات داخل اإلدارة األمريكية تحاول استخدام المعونة العسكرية للضغط ريللمصمطلعة 

واستبعد خبراء .  مصر إذا لم يتم اإلفراج عن إيالنفيعلى مصر وتهدد بقطعها، وتقليص االستثمارات 
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اتصاالت  أن تستخدم الواليات المتحدة سالح المعونة للضغط على القاهرة، مؤكدين وجود إستراتيجيون
  .بين الجانبين، نظراً ألن إيالن يحمل الجنسية األمريكية

  29/8/2011المصري اليوم، القاهرة، 
  

   اإليرانية تحيي اليوم العالمي للقدس بمشاركة عبد الفتاح موروالسفارة: تونس .54
أقامت ، و"من أجل تراث فلسطين" بتونس اليوم العالمي للقدس تحت شعار اإليرانية أحيت السفارة :تونس
  .    السياسية والمجتمع المدنياألحزاب وسهرة ثقافية بحضور عدد كبير من المدعوين وممثلي إفطارمأدبة 

القضية " أن تأكيده بتونس اإليرانينقل مصدر إعالمي تونسي رسمي، أورد الخبر، عن السفير و
  ".رض لمظلمة تاريخية جمعاء، ألن الشعب الفلسطيني تعواإلنسانيةالفلسطينية هي قضية كل البلدان 

ونقل المصدر عن القيادي اإلسالمي التونسي المحامي عبد الفتاح مورو تأكيده أن القضية الفلسطينية 
ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل تهم كل الرجال والنساء في العالم، إذ هي مظلمة سلطها شعب على 

نحرر فلسطين ونهزم الظالمين ونطور مجتمعاتنا إنه ليس بالدعاء فقط يمكننا أن : "االنسانية جمعاء، وقال
  .، كما قال"بل علينا أن نهتم بالعلم والمعرفة واالعتماد على الذات

  28/8/2011قدس برس، 
  

  االحتفال في إعادة بناء ما دمره االحتاللب بمشاركة فياض نعتز :آشتون .55
، خالل  وروبي كاثرين أشتون  عبرت مفوضة الشؤون الخارجية في االتحاد األ      :  عاطف ابو الرب   -جنين  
فـي  › المقاطعة‹ حفل وضع حجر األساس للمجمع األمني        في رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض    لقائها  

 عن اعتزازها بمشاركة سالم فياض والمؤسسات الفلسطينية االحتفال في إعادة بناء ما دمره              ،مدينة جنين 
هالي جنين، ويشاركنا كرستين بيرغر مفوض االتحاد       اليوم نحتفل معاً في إنجاز هام أل      : االحتالل، وقالت 

األوروبي في فلسطين، والذي أنهى عمله هنا، ولكنه سينتقل لموقع يواصل من خالله مسيرته في تمكين                
وقالت اليوم نحن في موقع هام وحيوي لقيام أية دولـة، فتمكـين             . الشعب الفلسطيني من إعادة اإلعمار    

وطة به يساهم في تعزيز قدرات الدولة الفلسطينية، واعتبرت أن بنـاء هـذه              األمن من القيام بالمهام المن    
  .المؤسسات هام وحيوي، ويشعرها بحجم الدور الذي يقوم به االتحاد األوروبي في دعم الفلسطينيين

29/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   ستستأنف قريبا بوساطة مصريةشاليطالمفاوضات حول : ساركوزي .56
أبلغ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حمـاس جلعـاد              : تل أبيب 

 وحماس في القريب    "إسرائيل"شاليط رسالة مفادها أن المفاوضات على إطالق سراح ابنهم ستستأنف بين            
 وسلم الرسالة سفير فرنسا في تل أبيب عندما كانـت العائلـة فـي عـز نـشاطاتها                 . بوساطة مصرية 

  . االحتجاجية أمس، بمناسبة عيد ميالد شاليط الخامس والعشرين
29/8/2011، الشرق األوسط، لندن  
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  غير ناضجةالعتراف بفلسطين ا ظروف :سبانياليمين األ .57
هدد اليمين اإلسباني بإعادة النظر بشكل جذري في السياسة الخارجية اإلسبانية           : حسين مجدوبي  - مدريد

حكم في االنتخابات السابقة ألوانها، ومن ضمن ذلك التأكيد على معارضة إعالن            في حالة وصوله الى ال    
 حيث نشرت جريدة الباييس في صفحتها األولى أمس حـوارا مـع المـسؤول عـن                 ،الدولة الفلسطينية 

الحـزب  'العالقات الخارجية في حزب الشعبي اليميني المحافظ، خورخي موراغاس وبعنوان عـريض             
 عـدم نـضج الظـروف        الحزب يعتبرو. 'في الملفات الساخنة للخارجية اإلسبانية    الشعبي يطرح تغيير    

لالعتراف بفلسطين كدولة في الوقت الراهن في األمم المتحدة، وهو موقف يتعارض مع الموقف الـذي                
أعلنته وزارة الخارجية اإلسبانية خالل األسبوع الماضـي بـضرورة اإلسـراع بـاالعتراف بالدولـة                

ر هذا الموقف الجديد بأن االعتراف بالدولة الفلسطينية سيـضعف مفاوضـات الـسالم              وبر. الفلسطينية
ل مدريد في مواجهة واشنطن، هذه األخيرة التي ترفض إعالن الدولة الفلـسطينية فـي الوقـت                 جعوسي

  .الراهن
28/8/2011، القدس العربي، لندن  

  
   االستراتيجية وتتعامل بحذر فهمت المعادلة اإلقليمية الجديدة وتشعر بتغييراتها"إسرائيل" .58

تشعر إسرائيل بقلق متزايد من التطورات التي تقع في المنطقـة العربيـة عمومـاً وفـي        : حلمي موسى 
فمثل هذه التطورات تلغي ما كان حتى وقت قريـب أحـد أهـم              . محيطها القريب على وجه الخصوص    

وانتقاله إلى أماكن بعيدة كـإيران      إنجازات إسرائيل وهو زوال الخطر االستراتيجي المباشر عن حدودها          
ومن الجائز أن النموذج األبرز للقلق اإلسرائيلي هو حيال مصر ليس فقـط بوصـفها               . والخطر النووي 

  .أكبر وأهم الدول العربية وإنما أيضاً ألنها قاطرة العرب وقوتهم المركزية
رية الواسعة في قطاع غزة إال في       وال يمكن فهم التردد الذي شاب الموقف اإلسرائيلي إزاء العملية العسك          

حينها بدا دوي انفجارات الصواريخ هنا وهناك في محيط غالف غزة أكثـر خفوتـاً مـن                 . هذا اإلطار 
وكانت التظاهرات في مصر والغضب الشعبي فـي        . هسيس اإلرهاصات الجارية في المجتمعات العربية     

اء أحد تجليـات الخطـر بالنـسبة        أرض الكنانة على قتل خمسة جنود وضباط مصريين على أرض سين          
فقد خشيت القيادة اإلسرائيلية أن يجبر تعاظم الضغط الشعبي المجلس العـسكري والحكومـة              . إلسرائيل

المصرية على الشروع بخطوات تقود في نهاية المطاف إلى تغيير الوضع االسـتراتيجي فـي الجبهـة                 
  .المصرية

إزاء » ضبط الـنفس  «ساس لما تسميه إسرائيل سياسة      وشكلت هذه الخشية، بين عوامل أخرى، الدافع األ       
والواقع أنه كان هناك في إسرائيل من أشار إلـى أن مـصلحة             . غزة التي تم اتهامها بتنفيذ عملية إيالت      

فهناك يمكن استعادة أو ترميم قدرة      . نتنياهو وحكومته في كل ما يتعلق بغزة كان التصعيد وأكثر من ذلك           
ر عن االحتجاجات االجتماعية واألهم االثبات للجميع بـأن التغييـرات فـي             الردع وأيضاً صرف األنظا   

  .المنطقة لم تؤثر على إسرائيل في شيء
فأغلب الوزراء، بمن فيهم األشـد      . ولكن األداء اإلسرائيلي أظهر أن الواقع أشد تعقيدا مما يتخيل الناس          

البعض شـد علـى     . راع في قطاع غزة   تطرفاً عدا أفيغدور ليبرمان، وافقوا على سياسة عدم تأجيج الص         
ولكن آخرين أكدوا على البعد العمليـاتي       . وجوب انتهاج سياسة انتظارية لرؤية وجهة األمور في مصر        

والمتمثل في امتالك قطاع غزة لقدرات صاروخية مؤذية يمكن لها أن تصل إلى تل أبيب مـن دون أن                   
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ا فإن صرخات استعادة قـدرة الـردع وتغييـر          وهكذ. تتوفر إلسرائيل منظومات حماية صاروخية كافية     
المعادلة استبدلت حتى على ألسنة عتاة المتطرفين مثل مستشار األمن القومي يعقوب عميدرور ووزيـر               

وكان هناك  . المخاطر االستراتيجية موشي يعلون بحديث عن االتزان والحكمة والرغبة في عدم االنجرار           
ني الوقوع في شرك استراتيجي على اعتبار أن عملية إيـالت           من تحدث عن أن االنجرار إلى الحرب يع       

  .كانت ترمي إلحداث شرخ وبشكل أساسي مع مصر
ومما ال ريب فيه أنه كان خلف القرار بتجنب العملية الواسعة في قطاع غزة ذلك الخوف من االنتقادات                  

في لبنان كان محرجاً لجهة     فأداء الجيش اإلسرائيلي    . الالحقة التي تبعت كالً من حرب لبنان وحرب غزة        
. ضعفه وأداء الجيش في غزة كان ال يقل إحراجاً لجهة شدته وفي الحالين شعرت إسرائيل بأنها تخـسر                 

لن يهـرع   «تملكته هذه المرة وأنه     » حكمة الشيوخ «وهذا ما يحاول بنيامين نتنياهو أن يتجنبه موحياً أن          
  .رغم أن جمهوره يطالبه بها» للحرب

فحزب كديما، صاحب حربـي لبنـان الثانيـة         . بغي ألحد نسيان ما يجري داخل إسرائيل      ومع ذلك ال ين   
وانتقد كتاب كديما مشددين علـى أن  . وغزة، انتقد نتنياهو بشدة ألنه لم يشن عملية واسعة في قطاع غزة          

ـ         : حزب المعارضة الرئيس لحكومة اليمين لم يتعلم من أخطائه         ن لم يتعلم ال من تقرير فينـوغراد وال م
وفـي رأي آري شـافيت فـي        . »أنه ال يزال بعيداً عن إدراك حدود القـوة        «واألهم  . تقرير غولدستون 

الحزب «وهذا جعله   . »من تحت اإلبط  . من البطن «في الماضي كان رد كديما على األحداث        » هآرتس«
  .»الذي جلب لنا حرب لبنان الثانية وحرب حماس األولى وطالب بحرب ثالثة

يعتقد أن الوضع في الشرق االوسط حالياً يمتلك بعض أوجه الشبه مـع الوضـع فـي                 ففي إسرائيل من    
الحديث يدور في الحالتين    «فإن  » يديعوت«وحسب افيعاد كالينبرغ في     . اوروبا في بداية القرن العشرين    

. عن نظم سياسية مضعضعة، وعن توترات داخلية وخارجية شديدة، ال يحتاج الى الكثير لجعلها تنفجـر               
ي الحالتين كان يجب على متخذي القرارات أن يحذروا رؤية متفائلة جداً لقدرتهم على السيطرة علـى                 وف

  .»تسلسل األحداث
السؤال الذي يجب أن يرشد تقديرات متخذي القرارات هو ما الذي سيحدث فـي أسـوأ                «وأشار إلى أن    

 المثالي الذي يـرد فيـه العـدو    سيناريو حيث ال يوجد لنا أي سيطرة على ردود العدو، ال في السيناريو          
إن المسألة الملحة اليوم في الشرق االوسط هي امكانية انهيار السالم مـع             . بحسب المعايير التي تريحنا   

مصر، تدخل يائس ـ السباب داخلية في األساس ـ من السلطة السورية وأتباعها اللبنـانيين، وقطيعـة     
  .» ايران باعتبارها زعيمة الشارع االسالميظاهرة مع تركيا، وعنف ايراني هدفه تثبيت مكانة

أن مصر مثال يثير االهتمام، فمنـذ وقعـت         «ناحوم بارنيع   » يديعوت أحرنوت «وقد اعتبر كبير معلقي     
وإن . ثورة ميدان التحرير أصبحت العالقات مع مصر هي الشأن األكثر إقالقاً في برنامج العمل األمنـي    

     والحظ أن جانباً من المـسؤولية فـي        . »ضتها المتحان جدي أول   سلسلة العمليات في نهاية االسبوع عر
سيناء يقع على عاتق إسرائيل التي أصرت على عدم تواجد جنود مصريين في أرض سـيناء وأن مـن                   

ويبدو أن إسرائيل في األيـام األخيـرة فهمـت          . يتواجدوا بقلة هناك هم أقرب إلى شرطة حرس الحدود        
 بالوسع تأجيل النظر في خطر استراتيجي من أجـل معالجـة مـشكلة              المعادلة وأعلن وزير دفاعها أن    

وكان يقصد بذلك موافقة إسرائيل المتكررة على إدخال قوات مـصرية مقاتلـة بأسـلحة مثـل                 . تكتيكية
  .المدرعات والمروحيات ولكن ليس بدبابات

  29/8/2011، السفير، بيروت
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   مع القاهرة تشرع بتقييم اتفاق السالم"سرائيلإ" .59

ُ كشف النقاب أمس األحد في تل أبيب عن أنّه في االجتماعات المغلقة التـي               : زهير أندراوس  -ناصرة  ال
تُعقد في إسرائيل بمشاركة كبار الوزراء وقادة األجهزة األمنية في الدولة العبرية منذ العملية الفدائية التي                

ن المـستويين األمنـي والـسياسي عـن      نُفذّت في جنوب إسرائيل قبل عشرة أيام، يعبر صنّاع القرار م          
خشيتهم العميقة من تدهور آخر في العالقات مع مصر، كما أنّهم، بحسب المصادر التي وصـفت بأنّهـا                
رفيعة المستوى، باشروا بدراسة إعادة تقييم اتفاق السالم مع مصر على ضوء المستجدات األخيرة فـي                

  .كالجنوب وخلع الرئيس المصري السابق، حسني مبار
، الذي تربطه صالت وطيدة جدا بـديوان        )يديعوت أحرونوت (وقال المحلل شيمعون شيفر، من صحيفة       

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، األحد، إن إسرائيل استجابت للطلب المصري بنقـل قـوات               
           ومرابطتها على الحدود مع إسرائيل، ولكن بالمقابل فإن مختارة من الجيش المصري   المستويين السياسي 

  . واألمني في تل أبيب يتحضرون إلمكانية عدم اكتفاء مصر بذلك، والمطالبة بإدخال قوات أخرى
ولفت المحلل سيفر، إلى أنّه خالل المحادثات التي أجراها وزير األمن إيهود باراك، مع رئيس المجلـس                 

يل على دخول قـوات مـصرية مـن         العسكري األعلى في مصر، المشير محمد طنطاوي، وافقت إسرائ        
وحدات النخبة في الجيش إلى شبه جزيرة سيناء والمرابطة بالقرب من رفح المصرية والفلسطينية لمنـع                
الفدائيين من عبور المنطقة بهدف تنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية في منطقة النقـب، جنـوب                 

  . الدولة العبرية
سية وصفها بعالية المستوى قولها إن إدخال القوات المـصرية المـذكورة            ونقل المحلل عن مصادر سيا    

بموافقة إسرائيلية إلى سيناء ال تُعتبر خرقًا للملحق العسكري في اتفاق السالم بين الـدولتين والمعـروف               
، إنّما يدور الحديث، بحسب المصادر عينها، عن تغييرات أجبرت إسـرائيل علـى              ) كامب ديفيد (باتفاق  

تخاذها بسبب التطورات األخيرة في المنطقة، وزادت المصادر نفسها قائلةً للصحيفة العبرية لـن يقـوم                ا
المصريون بإدخال قوات أخرى إلى شبه جزيرة سيناء، اّ،ما سيقومون بنقل قوات تتواجد بالقرب من قناة                

 أن اتفاق السالم بين الـدولتين       السويس شرقًا، أي باتجاه الحدود اإلسرائيلية المصرية، ولفت المحلل إلى         
  .يجيز للمصريين إدخال عدد من قوات حرس الحدود فقط إلى سيناء

مع ذلك، أضاف المحلل شيفر، بأن صنّاع القرار في تل أبيب باشروا باالستعداد أيضا إلمكانية أخـرى                 
بة بالغة في المحافظـة     وهي أن المصريين بدعمٍ من القوات التي تم االتفاق على إدخالها سيجدون صعو            

على األمن في المنطقة ومع العمليات الفدائية، وبالتالي فأنّه، أي المصريين، ستفتح شهيتهم، علـى حـد                 
                 وصف المصادر في تل أبيب، وبحسب هذا التقدير، أضافت المصادر، فإنّه خالل أشهر معـدودة فـأن

افية، وعليه ستُطالب القاهرة تل أبيب بالسماح لها        مصر ستُبلغ إسرائيل بأن القوات التي تم إدخالها غير ك         
بإدخال كتائب عسكرية مدربة بشكل ممتازٍ إلى سيناء، وتحديدا إلى مناطق معينة لم توافق إسرائيل على                

وشددت المصادر السياسية واألمنية في تل أبيب، كما كتبت         . السماح لها سابقًا بالدخول إلى سبه الجزيرة      
ية، على أنّه في ظل هذه التطورات والمستجدات فإن الدولة العبرية ستجد نفـسها ملزمـة           الصحيفة العبر 

  . بتغيير إدراكها وتعاملها في كل ما يتعلق باتفاق السالم مع مصر، على حد تعبيرها
ونقل المحلل اإلسرائيلي عن مصادر رفيعة في تل أبيب قولها إن التصريحات المعادية للدولـة العبريـة                 
والتي باتت تُطلق يوميا في مصر، أدت إلى قلق عميق في اإلدارة األمريكية، حيـث سـارعت وزيـرة                   
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الخارجية األمريكية، هيالري كلينتون، بإيفاد مساعدها لشؤون الشرق األوسط، جيفري فيلتمـان، إلـى              
صادر نفسها فـإن    القاهرة إلجراء محادثات مستعجلة مع قادة المجلس العسكري في القاهرة، وبحسب الم           

القادة المصريين أبلغوا فيلتمان بأنّهم ما والوا يتمسكون باتفاق السالم مع مصر، أما بالنسبة للتصريحات               
المعادية إلسرائيل، قال العسكريون المصريون، إنّهم يسمحوا بها لكي يتمكن الشعب من التعبيـر عـن                

  .نفسه، على حد تعبيرها
أعـد مـاتي زوهـار محلـل        ) أقوى دولة عسكرية بالقارة اإلفريقية    (في سياق ذي صلة، وتحت عنوان       

تقريرا عن الجيش المصري موضحا أن      ) ريشيت بيت (الشؤون السياسية في اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية       
مصر هي أقوى دولة عسكرية في القارة األفريقية، وقال المحلل إنّه وفقًا لتقديرات الخبراء العـسكريين                

 المصري يعتبر أقوى جيوش الدول اإلفريقية من حيث حجمه وقدراته وتسليحه، مضيفًا أنـه               فإن الجيش 
ووفقا لتقييمات مركز دراسات األمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، مرت القوات العسكرية المـصرية               

لك بـشكل   خالل العقود الثالثة الماضية بتطورات بالغة األهمية من حيث التسلح والتحديث معتمدة في ذ             
ونقل المحلل اإلسرائيلي عن الخبراء قولهم إن مصر تحولّت         . رئيسي على منظومات األسلحة األمريكية      

بفضل هذه التطورات إلى أقوى دولة إفريقيا وعربيا مضيفين أن المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر               
ثمائة مليون دوالر، كما تتلقى مـصر مـا          تبلغ قيمتها مليارا وثال    1979سنويا من الواليات المتحدة منذ      

قيمته بضع مئات الماليين من الدوالرات من العتاد الذي يفيض عن حاجة الجيش األمريكي، باإلضـافة                
إلى ذلك، تشتري مصر األسلحة والعتاد العسكري أيضا من فنلندا وايطاليا وهولندا والـصين وروسـيا                

ئالً إن التقرير األخير لمركز دراسات األمن القومي اإلسـرائيلي          وزاد المحلل قا  . وأوكرانيا، وفقًا للتقرير  
كشف النقاب عن وصول عدد الجنود النظاميين بالجيش المصري إلى أربعمائة وخمسين ألفًـا وتوجـد                
بحوزته قرابة ثالثة أالف وأربعمائة دبابة في الخدمة الفعلية، مضيفًا أن سـالح المـدرعات المـصري                 

 -ابـرامس (م األخيرة حوالي تسعمائة دبابة متقدمة أمريكية الصنع مـن طـراز             استوعب خالل األعوا  
Abrams (تجميعها في مصر تم .  

وقال المحلل اإلسرائيلي إنّه خالل الوقت الراهن تقوم الصناعات العسكرية المصرية بعملية تجميع مائـة               
لمصري يمتلك حوالي أربعـة أالف      وخمس وعشرين دبابة أخرى من هذا الطراز، الفتًا إلى أن الجيش ا           

 مدفع متقدم ذاتي الحركة، وفي ما يتعلق بسالح الجو قال المحلل إنّه يـضم حـوالي                 200مدفع بما فيها    
 ارض دقيقـة    - طائرات مقاتلة، كما أن بعض الطائرات المصرية تحمل منظومات أسـلحة جـو             505

يره بالحديث عن سالح البحرية موضحا أنـه        وخلص المحلل اإلسرائيلي إلى القول في ختام تقر       . التوجيه
ثاني اكبر قوة بحرية في منطقة الشرق األوسط بعد تركيا، وهو يشمل حوالي سبعين قطعة بحرية مقاتلة                 
معظمها أمريكية الصنع بما فيها عشر فرقاطات صاروخية متقدمة، وعشرون زورقًـا سـريعا حـامالً                

ربع غواصات قديمة صينية الصنع، كما أشار إلى أن عدد           زوارق دورية وأ   103للصواريخ، إضافة إلى    
  . أرض تقدر بأربع وعشرين منصة-المنصات التي تمتلكها القوات المصرية إلطالق صواريخ أرض

العبرية، غدعون ليفي، هجوما شديد اللهجة على حكام تـل       ) هآرتس(من ناحيته، شن المحلل في صحيفة       
حد إن اتفاق السالم مع مصر يعتبر ذخرا إسـتراتيجيا لإلسـرائيليين            األ) هآرتس(أبيب قائالً في صحيفة     

فقط عندما يكون في خطر، ولفت إلى أنّه منذ التوقيع على االتفاق تملصت تل أبيب من تنفيـذ بنـوده،                    
وتالعبت به، فعلى سبيل الذكر ال الحصر، تعهدت إسرائيل بمنح الفلسطينيين خالل خمس سنوات الحكم               

 ولم تُنفذ ذلك، كما أن العدوان الذي سنته على لبنـان فـي              1967 المناطق المحتلّة منذ عدوان      الذاتي في 
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ولفت إلى أن الـشعوب     .  كان عمليا تحديا لمصر، تحديا وقحا وخطيرا، على حد تعبير ليفي           1982العام  
ديدا على الفلسطينيين،   العربية لن تقف بعد اليوم مكتوفة األيدي إزاء اعتداءات إسرائيل على العرب وتح            

  مؤكدا على أن هذه القضية إيجابية ألنّها ستكبح تل أبيب، وخلص إلى القول إن إسرائيل ال تقدر مواصلة                  
التواجد معتمدةً على سالحها، ذلك أن الحكام العرب فهموا اآلن بعد الثورات أنّهم ال يستطيعون تجاهـل                 

  . برمتها، على حد تعبيرهأمنيات شعوبهم بالدفاع عن قضايا العرب
  29/8/2011، القدس العربي، لندن

  
   ومأزق متعدد المستويات"إسرائيل" .60

  صالح النعامي
في خضم نقاش يجرى داخل أروقة صنع القرار الـسياسي، وبمـشاركة قـادة              " إيالت"لقد جاءت عملية    

وقد اعتبر الكثيرون   . ثورةالجيش واألجهزة االستخبارية حول االستراتيجية اإلسرائيلية تجاه مصر بعد ال         
أن وقوع هذه العملية يبرر المطالبة بإدخال تغييرات بنيوية شاملة وجذرية علـى مبنـى               " إسرائيل"داخل  

الجيش اإلسرائيلي، بحيث يتم إعادة االعتبار للجبهة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي لتصبح الجبهة األهم              
ب التوسع في إقامة المزيد من ألوية المشاه المختارة، وتركيزها          في التراتبية الميدانية الجغرافية، إلى جان     

ومن الواضح أن االستجابة لهـذه      . في الجنوب، وتوسيع سالح الجو وإقامة المزيد من المطارات الحربية         
  :أمام مشكلتين هامتين، وهما" إسرائيل"المطالب يضع 

 الدافعية للخدمـة العـسكرية فـي أوسـاط          محدودية الموارد البشرية المتاحة للجيش في ظل تدني       : أوالً
  .العلمانيين، وهو ما يعني زيادة العبء على شرائح اجتماعية محددة

األعباء المالية الباهظة التي يتطلبها تنفيذ هذه التغييرات البنيويـة، فـي وقـت تواجـه الحكومـة                  : ثانياً
تقيم حالياً جداراً   " إسرائيل"عتبار أن   وإذا أخذنا باال  . اإلسرائيلية موجهة احتجاجات جماهيرية بسبب الغالء     

على طول الحدود مع مصر يكلف ملياري دوالر، فإن فاتورة القيام بكل هذه التحوالت سـتكون باهظـة         
  .جداً

  االستالب للنظام الرسمي العربي
من اقتحام مساحات واسعة من صحراء النقـب، جـزء          " إيالت"هناك داللة واضحة لنجاح منفذي عملية       

نف على أنها مناطق ذات قيمة استراتيجية كبيرة بسبب وجود مرافق أمنية هامة فيها، فهذا يدلل                منها تص 
على حماية نفسها مرتبطة في كثير من األحيان بحسن نيـة النظـام الرسـمي               " إسرائيل"على أن قدرة    

عمليات مماثلة  ويمكن للمرء أن يتخيل فقط المأزق اإلسرائيلي في حال تمكنت المقاومة من تنفيذ              . العربي
فإن كان وزير الحرب الصهيوني إيهود براك قد نجا مـن المـوت             . عبر الحدود مع دول عربية أخرى     

على مواجهة  " إسرائيل"، وهو محاط بعدد كبير من جنراالته وقواته، فإن قدرة           "إيالت"بأعجوبة في عملية    
ـ             ى أن هـذا النـوع مـن        عمليات تسلل على نطاق واسع في مناطق أخرى ستكون محدودة، عالوة عل

  .العمليات سيعمل على استنزاف القوة العسكرية اإلسرائيلية
  مأزق واستفزاز
على أن اتفاقيات السالم بينها وبين مصر تمثل أبرز مركبات األمن القومي فـي              " إسرائيل"ال خالف في    

فـي الـصراع بـين      العقود الثالثة األخيرة، إذ هذه االتفاقيات ضمنت ليس فقط تحييد أكبر دولة عربية              
وبقية األطراف العربية، بل إنها مأسست التعاون األمني بين الجانبين، وهو ما ثبـت نجاعتـه                " إسرائيل"
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عبء الحفـاظ   " إسرائيل"فعلى مدى هذه الفترة الطويلة تقاسمت مصر و       . على مدى أكثر من ثالثين عاماً     
لتزام بعقيدة قتالية على هذه الحدود تقوم       على أمن الحدود المشتركة، وهو ما سمح للجيش اإلسرائيلي باال         

، وهو ما سمح عملياً للجيش اإلسرائيلي بتقليص قواتـه علـى            "القوة الدفاعية المركزة  "على توظيف مبدأ    
 كلم، بعضها حدود جبلية وعرة، حيث تم الدفع بالقوات          240طول الحدود المشتركة التي تمتد ألكثر من        

جود الجيش اإلسرائيلي على جبهات أخرى، سواء على الحدود مع لبنان           التي تم االستغناء عنها لتعزيز و     
  .أو مع قطاع غزة

ومما زاد األمور تعقيداً مقتل عدد من الجنود المصريين، األمر الذي أثار حفيظة الشارع المصري بشكل                
لمطالبـة  كبير، وهو ما وجد تعبيره في المظاهرات التي نظمت أمام السفارة اإلسرائيلية فـي القـاهرة ل                

وبخالف سوابق الماضي التي تمت أثناء عهد حكم الرئيس المخلـوع           . بإغالقها وطرد السفير اإلسرائيلي   
حسني مبارك، فإن الحكم الجديد في مصر، المتأثر بضغط الشارع والنخبة السياسية سارع إلـى اتخـاذ                 

حكم الجديد في مـصر     صحيح أن ال  ". إسرائيل" ضد   -ولو على المستوى اإلعالمي   -إجراءات أكثر شدة    
لدواع كثيرة، إال أن    " إسرائيل"غير معني بالمطلق بأن تتحول سيناء إلى نقطة انطالق لتنفيذ عمليات ضد             

من هنا لقـد    . حكام مصر بعد الثورة ال يمكن أن يوافقوا على أي طلب إسرائيلي يمس بالسيادة المصرية              
الكثيرة من تداعيات الثورة المصرية على اتفاقيـة        أول اختبار للمخاوف اإلسرائيلية     " إيالت"شكلت عملية   

قبل العملية سـتختلف    " إسرائيل"السالم بين الجانبين، حيث بات في حكم المؤكد أن العالقات بين مصر و            
  .عما كانت قبلها

لحث حكومة نتنياهو على مطالبة المجلس العسكري األعلى في         " إسرائيل"وهذا ما دفع ببعض النخب في       
 للجيش اإلسرائيلي بالعمل عسكرياً داخل سيناء لتعقب الجهات المسؤولة عن تنفيذ العملية،             مصر بالسماح 

وفي حال رفضت مصر الطلب اإلسرائيلي، فإن هذه النخب ترى انه يتوجب عدم التـردد فـي التوجـه                  
مهم للواليات المتحدة، ومطالبتها بتوظيف كل أوراق الضغط لديها على قادة العسكر في القـاهرة إلرغـا            

إن مثل هذه الدعوات المستفزة التي ال يوجد أي فرصة ألن يـتم             . على الموافقة على الطلب اإلسرائيلي    
" إسرائيل"االستجابة لها من قبل المصريين تعكس بدرجة أساسية عمق األزمة االستراتيجية التي تعيشها              

  .في أعقاب الثورات العربية
  محاولة تصفية الثورة االجتماعية

عملية إيالت في غمرة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الكيان الصهيوني، حيـث              لقد جاءت   
تظاهر مئات اآلالف من الصهاينة ضد السياسات االقتصادية واالجتماعية لحكومة نتنياهو، والتي أسفرت             

" ائيلإسـر "وألول مرة في تاريخ     . بشكل واضح عن ارتفاع األسعار وتفاقم مشكلة السكن وتآكل األجور         
تقدم حركة احتجاج جماهيرية الئحة اتهام ضد المشروع االستيطاني اليهودي في الضفة الغربية والقدس              

" إسـرائيل "والجوالن، حيث إن المتظاهرين اعتبروا أن األزمة االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها             
جدول األولويـات   "بوا بإعادة بلورة    هي في الواقع نتاج االستثمار في االستيطان في الضفة الغربية، وطال          

من هنا فقد كان من مصلحة نتنياهو واليمين اإلسرائيلي من خلفـه أن             . على أسس مختلفة تماماً   " الوطني
تحدث تطورات أمنية تقلص االهتمام بحركة االحتجاج االجتماعي، من هنا فقد وجد نتنياهو ضالته فـي                

لها حتى تنفض هذه الحركة التي هددت مصير حكومته، عالوة          ، وبالتالي فهو معني باستغال    "إيالت"عملية  
  .على أنها أظهرت تهاوي خطاب اليمين اإلسرائيلي
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في أعقاب العمليـة، فـإن      " إسرائيل"ويتضح مما تقدم إنه إزاء مظاهر األزمة الكثيرة التي وقفت أمامها            
   االستراتيجية الناجمة عن هذه     صناع القرار في تل أبيب يسعون في المقابل إلى محاولة تقليص األضرار           

مما ال شك فيه إن هذا الواقع يفرض على حركة حماس والفـصائل             . العملية عبر تحقيق انجازات أخرى    
  .الفلسطينية التنسيق بشكل كامل مع الحكومة المصرية لمواجهة المخطط اإلسرائيلي وإحباطه
  29/8/2011، السبيل، عمان

  
  كراهية مصر .61

  جدعون ليفي
ائيل، الذي انزله شاب مصري من نافذة السفارة االسرائيلية في القاهرة كان علما باهتا ومهترئا،               علم اسر 

منذ أن علـق    . كان يرتفع عاليا على برج مكتبي قاتم، كان يصعب مالحظته من الشارع بالعين المجردة             
ائيل هي قـضاء مـن      من يعتقد أن الكراهية المنبعثة اآلن ضد اسر       : هناك مرت الكثير من المياه العكرة     

في حينـه،   . السماء، فرض من المصير أو جبار من الطبيعة، يجمل به أن يتذكر السنوات االولى للسالم              
. في الثمانينيات البهيجة، اندفع عشرات آالف االسرائيليين الى مصر واستقبلوا ببشاشة وفرح ظـاهرين             

الجماهير التي تتظاهر   . احيانا شرف عظيم  بهجة كانت في حينه أن يكون المرء اسرائيليا في القاهرة بل و           
تظـاهرة  "وحتى لو تحولـت     . اآلن ضد اسرائيل هي ذات الجماهير التي استقبلت االسرائيليين بالترحاب         

  .وهي ال يفترضها الواقع.  فان الكراهية تتلظى– قبل يومين الى تظاهرة األلف "المليون
ولكن كالمعتاد اسئلة لمـاذا  . تثير التفكير في اسرائيل  حقيقة أن ليس هكذا كان االمر دوما، كان ينبغي أن           

من األسهل  . ولماذا توجد كراهية؟ هكذا   . لماذا يوجد ارهاب؟ هكذا   . وألي سبب ال تطرح هنا على البحث      
السالم مع مصر، ذاك الذي     . التفكير بأن المصريين يكرهوننا وهذا هو، وهكذا نعفي أنفسنا من المسؤولية          

فقد التزمـت   . ط يعتبر ذخرا، كان السالم الذي خدعته اسرائيل وخرقته من بدايته          حين يوجد في خطر فق    
وأدارت . باالعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومنحه حكما ذاتيا في غضون خمس سـنوات            

وكذا اجتيـاح لبنـان،     . مفاوضات سخيفة برئاسة وزير داخليتها على أمل تذويبه، وأبدا لم تفي بتعهداتها           
. أما مصر فصمدت في ذلك، خالفا لكل االحتماالت       .  استكمال االتفاق، كان استفزازا وقحا وخطيرا      غداة

من يسأل لماذا يكرهنا المصريون من األفضل له أن يتذكر هذين الحدثين التأسيسيين، مـن عمـل يـد                   
  .اسرائيل

من يرغب فـي أن     . ذفقد اضطرمت منذئ  : الذاكرة الجماهيرية قد تكون قصيرة ولكن ليس هكذا الكراهية        
 "الـسور الـواقي   " وصور   "رصاص مصبوب "يفهم لماذا يكرهنا المصريون، يجمل به أن يتذكر مشاهد          

لو تعرض االسرائيليون للصور التي تُظهر دولة مـا         . وقصف بيروت بالطائرات وقصف رفح بالمدفعية     
بية شاهدت صـورا قاسـية      الجماهير العر . تتعامل هكذا مع اليهود، فان الكراهية عندنا ايضا ستضطرم        

  .لهذه الكراهية يوجد معنى مصيري مع حلول الربيع العربي. فتعاظمت كراهيتها
اتفاقات السالم ووقف النار التي احتُرمـت بـشد علـى           : قواعد اللعب في الشرق االوسط الجديد تغيرت      

م فـي االنظمـة     االسنان من جانب طغاة في مصر، في سوريا وفي االردن القديمة ال يمكنها أن تُحتـر               
من اآلن فصاعدا الشعوب تتحدث، وهي لن تحتمل سـلوكا عنيفـا أو             . الديمقراطية، أو شبه الديمقراطية   

االحتالل وردود الفعل بالقوة المبالغ بها      . استعماريا تجاه العرب، وزعماؤها سيضطرون الى مراعاة ذلك       
ثمة في ذلك جانب ايجابي، كفيل      . امهامن اسرائيل تقف اآلن أمام اختبار الشعوب، وليس فقط اختبار حك          
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لوال مصر الجديدة، لكنا منـذ      : بأن يكبح جماح اسرائيل، مثلما سبق أن حصل في االيام االخيرة في غزة            
 ولكن على المدى البعيد لن يكون كافيا وقف القـوات وايقـاف             – "2رصاص مصبوب   "اآلن في ذروة    

  .النار
لم يعد السرائيل خيار العيش على حرابها       : المور مفعول خاص  بات منهكا تكرار ذلك، ولكن اآلن يوجد ل       

المخاطر التي تعتمل في الواقع الجديد، الذي ينسج أمام عيوننا المتعالية ليست مخاطر يمكن للقـوة                . فقط
لن يعود ممكنا التمترس الى األبد في قلعة مهمـا كانـت            . العسكرية وحدها أن تتغلب على مدى السنين      

فالقيادات العربية الجديدة لن يكون بوسعها تجاهل مشاعر شعوبها، التـي لـن تقبـل               . محصنة ومسلحة 
 وحدها أصبحت شبه متعذرة، بـل ان        "رصاص مصبوب "ليست  . باسرائيل المحتلة والعنيفة في المنطقة    

  .كلما استمر، يتعزز االعتراض لمجرد وجودها. استمرار االحتالل خطر على وجود اسرائيل
يكفي أن نتذكر سنوات السالم االولى مع مـصر، أو     . مور وهي تبدو بطريقة مختلفة    ليس صعبا تخيل اال   

لـيس صـعبا أن نتـصور       . سنوات اوسلو االولى لدرجة أن العرب أنفسهم اعترفوا بهذا الضالل ايضا          
السبيل الوحيد هـو    . اتفاقات سالم كانت ستؤدي الى انتهاء االحتالل، واالستجابة لمبادرة السالم العربية          

فقط اذا حصل هذا يمكننا العودة الـى سـوق خـان            . خلق اسرائيل جديدة في نظر العالم العربي الجديد       
  .عن البديل ال ينبغي أن نوسع الحديث؛ فهو ليس موجودا بالنسبة السرائيل. الخليلي فنُستقبل فيه

  هآرتس
  29/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ؟"إسرائيل"ما هو مصير اتفاق السالم بين مصر و .62

  بالل الحسن
، 2011 /19/8الفدائية ضد المواقع اإلسرائيلية والتي أنجزت يـوم         ) أم الرشراش (ال تزال عملية إيالت     

فهي عملية مجهولة المصدر، إذ ليس هناك معلومات جازمة حول من قام بها،             . تتفاعل وتكبر ككرة الثلج   
ل إن المنفذين خرجوا من غزة، واجتازوا سيناء،        إسرائيل تقو . ومن أين جاء هؤالء الفدائيون المجهولون     

ولكن المسؤولين في غزة نفوا     . ودخلوا أرض مصر، وهاجموا اإلسرائيليين انطالقا من األرض المصرية        
كما أن المنطق يجعل من هذه الرواية ضربا من الخيال، إذ ليس في إمكـان أي تنظـيم                  . ذلك نفيا قاطعا  

ية بهذا االتساع الجغرافي منفردا، وبسبب ضعف هذا االحتمال بـرزت  فدائي فلسطيني أن ينظم هذه العمل    
آراء أخرى تتحدث عن أطراف متعددة، بعضها من بدو سيناء، وبعضها اآلخر من داخل مصر، وكـل                 

إذ يبدو األمر وكأن هناك تنظيما من نوع جديد لم تألفه الساحة الفلـسطينية مـن                . هذا لم يثبت حتى اآلن    
  .قبل

ت بروايتها األولى، بأن العملية فلسطينية بحتة، وأنها انطلقت من غزة، وأنها هاجمت مـن             إسرائيل تمسك 
مصر، وقامت بسبب ذلك بتصعيد الهجمات الجوية ضد قطاع غزة، وقامت أيضا بغارة على الحدود مع                

وهنا تطور الوضع نحو ما هـو أخطـر، إذ رفـضت            . مصر أسفرت عن مقتل ضابط وجنود مصريين      
 اإلسرائيلية، وحذرت إسرائيل من تصعيد ضرب قطاع غزة، ولم تستثن في إطار تحذيرها              مصر الرواية 

وبهذا تطورت األمور مـن عمليـة       .  اإلسرائيلية -هذا من احتمال إعادة النظر باتفاقية السالم المصرية         
ن مـصر   فدائية حدودية إلى تهديد الوضع االستراتيجي القائم في المنطقة منذ توقيع معاهدة الـسالم بـي               

  .وإسرائيل قبل أكثر من ثالثين عاما
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وهنا جوهر المسألة التي تستحق المناقشة؛ هل ستبقى معاهدة السالم هذه قائمة على حالها أم سـتلغى، أم                  
سيعاد النظر فيها؟ وفي محاولة الجواب على هذا السؤال الكبير ال بد من استعراض مواقف األطـراف                 

  .المختلفة
رد فعل إسرائيل، بتوسيع قصف قطاع غزة، وبتوسيع نطاق القصف نحو الحدود            لقد مثل   : أوال إسرائيل 

المصرية، حالة استخفاف إسرائيلية عنوانها أن إسرائيل ال تفكر إال بنفسها، وال تحاول أن تدرس حتـى                 
وهـي ال   . احتمال ردود أفعال اآلخرين، وبخاصة مصر التي تعيش حالة مخاض لتغييرات كثيرة ممكنة            

ت إلى المشاعر والعواطف المصرية، والتي تترجم نفسها بتحركات شعبية وسياسية، ال تستطيع             تكاد تلتف 
ولكن حين وصلت األمـور     . أن تتجاهل ضغوطها ومطالبها   ) المجلس العسكري األعلى  (القيادة المصرية   

ـ               وف إلى حد البحث بمستقبل عملية السالم، أدركت إسرائيل أن مواصلة االستخفاف بمواقف اآلخرين س
ينعكس عليها بنتائج استراتيجية، لذ أوقفت هجوما بريا كبيرا كانت تستعد للقيام به ضد قطاع غزة، وبعد                 

وساعد على ذلك أيضا أن حركة حماس تجاوبت بعقالنيـة مـع دعـوة              . تحذير مصري من نتائج ذلك    
  .للتهدئة، ما لبثت إسرائيل أن خرقتها بتوجيه ضربات جديدة للجهاد اإلسالمي

حصل في مصر تغير داخلي كبير، شعبيا ورسميا، لم تستطع إسرائيل كالعادة أن ترى فيـه                :  مصر ثانيا
إال نفسها، ولذلك أخذت ردود فعل إسرائيل طابعا عدائيا فحسب، فهي لم تستطع أن تفهم معنى أن القيادة                  

قيادة لن تتصرف   الجديدة في مصر لم تعد تتصرف على أنها حليف سياسي إلسرائيل، وبالتالي فإن هذه ال              
على أن حركة حماس المحاذية لها جغرافيا في قطاع غزة، هي حركة إرهابية عدوة، بـل سـعت إلـى                    
التعامل معها على قدم المساواة مع السلطة الفلسطينية، وعبرت عـن ذلـك عمليـا بالـدعوة للحـوار                   

ير المـصري بفـتح     وكان من نتائج ذلك بدء التفك     . والمصالحة التي أنجزت في مصر، وبرعاية مصرية      
ولكن األمر ال يزال ممكنا     . معبر رفح، األمر الذي كان على وشك أن يتم لوال بروز ضغوط دولية كثيفة             

  .وموضوعا على جدول األعمال
ثم كان هناك الضغط الشعبي المصري الداخلي، وبخاصة بعد استشهاد العسكريين المصريين، حيث مـن     

الحادة داخل الجيش المصري، ثم كانت له تفاعالته في الشارع، من           المؤكد أنه كان لهذا الحدث تفاعالته       
خالل المظاهرات الضخمة حول السفارة اإلسرائيلية التي أنزلت العلم اإلسرائيلي وطالبت بطرد السفير،             

ومع أن القيادة المصرية لم تتجاوب كليا مـع هـذه           . ثم طالبت بإلغاء اتفاقية السالم المعقودة مع إسرائيل       
وهنـا بـدأ    . ، فإنها وبالمقابل لم تتجاهلها، وأدركت ضرورة التنـاغم معهـا          )الصعبة(لب الشعبية   المطا

  .موضوع إعادة النظر باالتفاقية يطرح نفسه من مدخل جديد
ال بد من البحث في هذه المسألة في إطارها الموضوعي وليس في إطـار المطلـب                : ثالثا اتفاقية السالم  

إلطار الموضوعي هام جدا وإن كان ال يصل إلى مستوى إلغـاء اتفاقيـة              وهذا ا . الشعبي الحماسي فقط  
وهنا ال بد أن نالحظ أن إسرائيل هي أول من تحدث عن مصير مجهول يواجه هذه االتفاقية، بل                  . السالم

ومن المؤكد أن هذه الـدعوات اإلسـرائيلية        . وبدأت تتحدث عن بناء قوة عسكرية جديدة لمواجهة مصر        
كذلك ال بد أن نالحظ أن شبه جزيرة سـيناء هـي   .  لها رد فعل داخل الجيش المصري   للمواجهة سيكون 

واقعيا خارج إطار النفوذ المصري بسبب اتفاقية السالم التي تمنع مصر من دفع قوات إلى تلك المنطقـة                  
اقتنـاء  : وبهذا أصبح المجال مفتوحا أمام تحرك بدو سيناء على صـعد متعـددة            .  شرطي 800تتجاوز  
ح، وتهريب السالح، وأشياء أخرى، وتسهيل حصول قطاع غزة وحركة حمـاس علـى الـسالح،                السال

وتسهيل وجود تنظيمات مسلحة ولو صغيرة، يبادر إليهـا أهـل سـيناء             . وبخاصة الصواريخ المتطورة  
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وإذ تشكو إسرائيل من كل ذلك فإنها ال تستطيع أن تلوم مصر، فهذه هي شروطها ومطالبها من                 . أنفسهم
  .اتفاقية السالمخالل 

والتعديل هنا يطرح المسائل    . وحين يطرح هذا الوضع للنقاش، يتم مباشرة طرح تعديل اتفاق السالم هذا           
  :األساسية التالية

إن مصر تحتاج من أجل حماية أمنها، ومن أجل معرفة ما يجري في سيناء إلـى إدخـال قـوات                    : أوال
ضي تعديال جوهريا في بنود اتفاقية السالم، سيتم كـأمر          عسكرية وأمنية إضافية إلى المنطقة، وهو ما يقت       

  .واقع، إن لم يتم بحوار واتفاق
إن مصر وفي سعيها للتجاوب مع الجو الشعبي المصري ومطالبه، تسعى لكي تفهم إسـرائيل، أن                : ثانيا

ف معاهدة السالم هي معاهدة بين مصر وإسرائيل فقط، وهي معاهدة لها عنوان واحد هو عدم قيام طـر                 
  .بمهاجمة الطرف اآلخر عسكريا

إن على إسرائيل أن تدرك أن مصر دولة عربية قائدة، وعليها بسبب ذلك مسؤوليات تجاه العـرب                 : ثالثا
اآلخرين، فهي ليست مع إسرائيل ضد العرب، بل هي مع العرب إذا تعرضوا لتهديد من قبل إسـرائيل،                  

وهذا هو جوهر القول بأن سياسـة مـصر فـي           . فلسطين ولبنان وسوريا واألردن   : وهذا يشمل جغرافيا  
التعامل مع إسرائيل هي سياسة دولة تجاه دولة، وليست سياسة تحالف بين دولتين بسبب المعاهدة، وهذا                

  .هو جوهر التغير في الوضع السياسي المصري الجديد تجاه إسرائيل بدال من سياسة النظام السابق
التغير القائم في الوقائع، بدأ يفرض نفسه كأمر واقع، ولـيس مـن             إن تعديل اتفاقية السالم، المستند إلى       

وربما كان التحذير المصري الذي وجه إلى إسرائيل بوقف الهجمات          . خالل مفاوضات وتعديالت مكتوبة   
على غزة، وبوقف عملية عسكرية ضخمة كانت على وشك البدء في غزة، هو التعبير العملي عما نشير                 

  .إليه
  29/8/2011، ندنالشرق األوسط، ل

  
  ماذا بعد االعتراف بالدولة الفلسطينية؟ .63

  عرفان نظام الدين
مع بدء العد العكسي لقرار المطالبة باعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عـام                

. يخي تتزايد التساؤالت عن المعاني والمضامين واالنعكاسات والتبعات وفوائد هذا اإلنجاز التـار            1967
وقبل كل شيء عن ردود الفعل اإلسرائيلية إزاء الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية واتفاقيـات أوسـلو                

  .ومصير الوضع الراهن في غزة والضفة الغربية ومن ثم رد الفعل األميركي المعارض للطلب
ماذا بعـد   : ري هو ومهما قيل عن هذا اإلنجاز وطبيعة األجوبة اآلنية واآلتية يبقى السؤال األهم والمصي            

االعتراف وكيف ستتم االستفادة من مفاعيله وفوائده على القضية الفلسطينية أوالً ومن ثم على الـصراع                
  العربي اإلسرائيلي ومسيرة السالم المتعثر؟

هـل  : فكل هذه األسئلة واألجوبة تختصر في خيارين ال ثالث لهما يعبر عنهما سؤال واحد يقلق الجميـع   
ق طرق بين الحرب والسالم بعد اللجوء إلى آخر الدواء وعقد العزم على القيـام بهـذه                 وصلنا إلى مفتر  

الخطوة المهمة والمخاطرة باألوراق القليلة المتبقية لدى الفلسطينيين من أجل تحريك القضية ورمي حجر              
  في المياه الراكدة بعد أن وصلت كل جهود السالم إلى طريق مسدود؟
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نية الفلسطينية بذلت المستحيل من أجل إنجاح جهود السالم واسـتنفدت كـل             ال شك في أن السلطة الوط     
آيات الصبر والتسامح والظلم والهوان في أحيان كثيرة وسكتت علـى الـضيم وواجهـت المنـاورات                 

كما أن الدول العربية مجتمعـة ومنفـردة        . اإلسرائيلية الخبيثة بتقديم التنازل تلو التنازل من دون جدوى        
 تنازالت كبرى وعملت على إنجاح المبادرات والجهود المختلفة وشجعت الواليات المتحدة            قدمت بدورها 

على تقديم المبادرة تلو المبادرة وحثت الفلسطينيين على الصبر والمضي في المفاوضات رغـم التعنـت                
ى اإلسرائيلي واإلجراءات الظالمة وعمليات االستعمار االستيطاني في القدس ومنـاطق الـضفة األخـر             

وقامت لجنة المتابعة العربية بدور المشجع والمهدئ لدرجة أن صيحات اللوم والتنديد واالنتقاد لحقتها من               
  .كل جانب

في المقابل لم تقابل إسرائيل الفلسطينيين إال باالستخفاف والتجاهل واإلهانات واإلجراءات االسـتفزازية             
  .متواصل لتقديم أي تنازل أو االعتراف بأي حقولم تقدم للعرب سوى االستهزاء والالمباالة والرفض ال

حتى المبادرة العربية للسالم التي تعتبر أساساً صالحاً ومتوازناً لم تقبل إسرائيل مجرد مناقشة بنودها أو                
االعتراف بها ضمن سلة مبادرات للسالم رغم تضمنها اعترافاً بالقرارات الدولية وبمبدأ األرض مقابـل               

، ما يعني ضمناً أو صراحة االعتراف بإسرائيل في إطار خطة سالم عـادل              1948السالم وبحدود عام    
  .وشامل

وهكذا أضاعت إسرائيل الفرصة تلو الفرصة وسدت األبواب أمام أي شعاع نور يحمل بـشرى الـسالم                 
ومضت في سياسة القتل والدمار واالعتقال والتهويد والتعنت وبناء المستعمرات وضم األراضي والتنكيل             

شعب الفلسطيني ورفض االعتراف بأدنى حقوقه اإلنسانية والسياسية وضيقت عليه سبل عيشه وامتدت             بال
يدها اإلجرامية إلى عرب الداخل من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في أرض فلسطين التاريخية وسعت               

لتمهيـد لحـصر    إلى سلبه حقوقه وحمله على الرحيل بقطع شرايين الحياة عنه واتخاذ قرارات تعسفية وا             
حق المواطنة باليهود عبر الترويج لخطة تكريس إسرائيل دولة يهودية واعتبار اللغـة العبريـة اللغـة                 

  .الرسمية الوحيدة للبالد
ولهذا فإن حكومة بنيامين نتانياهو التي تضم عتاة المتطرفين والسفاحين ودعاة الحروب تتحمل مسؤولية              

ذي وصلت إليه األوضاع، كما تتحمل تبعات كل ما يجري وما           كاملة عن فشل جهود السالم والمصير ال      
كما أن الدول الكبرى، والواليات المتحدة علـى        . سيقع بعد إعالن االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة      

وجه الخصوص، تتحمل المسؤولية المماثلة بسبب تهاونها وانحيازها إلسرائيل ورفض الـضغط عليهـا              
واألكيد أيضاً أن هذه الدول ستدفع ثمناً غالياً        . ادرات السالم على اختالف درجاتها    لحملها على القبول بمب   

للتعنت اإلسرائيلي في حال لم تتحرك إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالحها التي يعرضها الصهاينة للخطر                
  .الدائم

ـ                تكون نتائجهـا   أما المؤكد فهو أن أي حرب ستشنها إسرائيل كرد فعل على االعتراف بدولة فلسطين س
وباالً على السالم العالمي، وعلى الواليات المتحدة ومصالحها وعلى أوروبا أيضاً، فقد آن لهذه الدول أن                
تدرك أن استمرار األوضاع الحالية المتأرجحة بين الحرب والسالم سيؤدي إلى كوارث وأحداث عنـف               

 دولة في العـالم مـن تحمـل نتائجهـا           وانهيارات اقتصادية وارتفاع حاد في أسعار النفط لن تتمكن أية         
الوخيمة، خصوصاً أن اقتصادات هذه الدول تعاني األمرين وتقف على قاب قوسين وأدنى من االنهيـار                

  .الكامل
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من خالل هذا المشهد العام لبانوراما الوضع عشية اللجوء إلى األمم المتحدة لحملهـا علـى االعتـراف                  
ول إلى طرح مسألة التكهن بالموقف بعد قرار التجاوب مع هـذا            بالدول الفلسطينية المستقلة يمكن الوص    
  :الطلب المحق ويمكن تلخيصه بالتالي

ستبذل كل الجهود والضغوط من قبل الواليات المتحدة وإسرائيل لمنع حصول هذا األمـر، وسـتطال                * 
انياهو عن استعداده   وما مزاعم نت  . الضغوط السلطة الفلسطينية والدول العربية إلقناعها بتأجيل هذا الطلب        

كما انه لـيس مـن      . الستئناف المفاوضات سوى مناورة لذر الرماد في العيون وعرقلة المساعي الجدية          
  .المستبعد أن تقدم إدارة الرئيس األميركي أوباما على التقدم بمبادرة ما في آخر لحظة لتحقيق هذه الغاية

من المؤكد أن يحـصل الفلـسطينيون علـى هـذا           في حال اللجوء إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة         * 
أما إذا تم اللجوء إلى مجلس األمن فمـن المؤكـد أن الواليـات              . االعتراف بأكثرية الثلثين وربما أكثر    

ولم يعرف بعد مواقف الدول األوروبية التي قد تتغير في أي لحظة بـسبب              . المتحدة ستستخدم حق الفيتو   
  .الضغوط األميركية والصهيونية

الحالتين، فإن االعتراف لن يصبح ناجزاً بسبب تعقيدات اإلجـراءات والتفريـق بـين االعتـراف                وفي  
وال بد من التذكير بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات أعلن في           . بفلسطين كدولة مراقبة أو دولة ذات سيادة      

وحـصل علـى    ...  عاماً قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة      20مقر األمم المتحدة في جنيف قبل أكثر من         
اعتراف عدد من الدول لكن األمر بقي مجرد حبر على ورق رغم انه حقق ما يريده وهو ما سعى إليـه                     
من خالل اتفاقات أوسلو أي االعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه واالعتراف بهوية هذا الشعب بعـد أن       

 الدولة ولو على شبر واحد من       حاول الصهاينة طمسها وهو ما كان يسعى إليه، رحمه اهللا، من أجل قيام            
أرض فلسطين، كما كان يقول، كخطوة أولى من خطوات تكريس الحقوق المشروعة وأولها حقـه فـي                 

  .إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
والخطوة األولى المطلوبة تحقيق إجماع كامل للدول العربية واإلسالمية والصديقة لدعم قرار االعتـراف              

االستعداد لمواجهة تبعاته، ومن بينها احتماالت إلغاء إسرائيل اتفاقـات أوسـلو والتحلـل مـن                ومن ثم   
التزاماتها، أو ما بقي منها بعد أن مسحت معظم بنودها، مما يعني مواجهة أوضاع جديدة متفجـرة قـد                   

  .تكون بداية لحرب تمهد لها إسرائيل مستغلة هذه الفرصة
ن حكومة اإلرهاب الليكودية تبحث عن مخرج لألزمات الداخلية بعد          فاحتماالت الحرب واردة خصوصاً أ    

التظاهرات والنقمة العارمة على األوضاع المعيشية واالقتصادية والخالفات بين أركان الحكم التي تهـدد              
اقـع  بانهيار الحكومة والدعوة إلجراء انتخابات نيابية مبكرة، قد تحمل ائتالفاً أكثر اعتداالً وأكثر تقبالً للو           

الذي يفرض على إسرائيل العودة إلى مفاوضات السالم تجنباً ألخطار كبرى ال تحمد عقباها على مصير                
  .الدولة ككل

أما على الجانب الفلسطيني فإن المطلوب كثير من الحكمة والتعقل والصبر والعمل على منع االنجـرار                
جابهـة المـؤامرات اإلسـرائيلية      إلى حرب غير متكافئة من خالل عمليات عنف أو أعمال متهورة، وم           

واالستفزازات المتوقعة باستكمال المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف وتـشكيل حكومـة وحـدة قويـة               
ومتماسكة والعودة إلى أسلوب االنتفاضة السلمية التي حظيت بإعجاب العالم كلـه وال شـك فـي أنهـا                   

  .ستكسب تعاطف الرأي العام العالمي مع قضيتها العادلة
رحلة المقبلة ستكون تاريخية للشعب الفلسطيني وقياداته وال بد للتعامل معها من نبذ العنف والحـذر                فالم

والحيطة وعدم إعطاء الذرائع والحجج للصهاينة لتنفيذ غاياتهم الخبيثة وضرب آمـال الـسالم وقطـع                
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هاية طريق السالم بل    واالعتراف يجب أن ال يعني للفلسطينيين أنه يمثل ن        . الطريق على أية مبادرة جديدة    
وخطوة من خطوات األلف ميل على طريق وعر ومزروع      ... هو مجرد بداية لجهود مضنية وجهاد أكبر      

  .واآلالم... باأللغام
  29/8/2011، الحياة، لندن

  
  السؤال عن عملية إيالت وعن مصير المقاومة الفلسطينية المسلّحة .64

  ماجد كيالي
التساؤل عن واقع المقاومة الفلـسطينية المـسلحة،        ) مؤخّرا( ايالت   أثارت العملية الفدائية التي جرت في     

ومشكالتها وجدواها ومآالتها، كما عن معنى هذه العملية، التي بدت وكأنها خـارج الـسياق الـسياسي                 
  .الراهن فلسطينيا وعربيا

رائيليين مـن   معنى ذلك أن هذه التساؤالت العالقة مباشرة لها بهذه العملية، التي استهدفت عسكريين إس             
جيش االحتالل، وال بمنفذي العملية، الذين أبدوا جرأة عالية وشجاعة منقطعة النظير ووطنيـة فائـضة،                

  .بقدر ما لها عالقة بالتساؤل عن اإلستراتيجية السياسية والعسكرية التي تنضوي في إطارها هذه العملية
شيء ما؟ هل تريد هذه العمليـة أن        ومثال، فهل هي جزء من خطة عسكرية متواصلة؟ أم فشة خلق؟ أم             

  تقول شيئا سياسيا ما وماهو؟ ثم ماهي اإلستراتيجية العسكرية حقا للفلسطينيين؟
مـع فكـرة    " فـتح "ومعلوم أن هذه العملية أتت في ظرف سياسي فلسطيني مختلف، حيث قطعت حركة              

ض معركة سياسية ودبلوماسية    لخو) عبر المنظمة (الكفاح المسلح نهائيا، وهاهي تتأهب ألخذ الفلسطينيين        
  .1967في األمم المتحدة النتزاع االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 

أما حركة حماس، التي تهيمن كسلطة أحادية في قطاع غزة، فهي ذهبت نحو عقد هدنة غير معلنة مـع                   
 العمليـة وعجلـت     إسرائيل، وأوقفت مختلف أشكال العمل المسلح من غزة، بل إنها تنصلت مـن هـذه              

  .بالجهود المصرية إلعادة التهدئة
أما على الصعيد العربي المشغول بقضية الثورات الشعبية فقد بدت هذه العملية، بغض النظر عن نوايـا                 

ومعنى ذلك أن أية هجمات مسلحة على       . أصحابها، وكأنها بمثابة محاولة لتغيير المشهد السياسي الراهن       
ن قبلها، في هذا الظرف الفلسطيني والعربي والدولي غير المواتي لالستفراد           إسرائيل يمكن أن تستخدم م    

  .بالفلسطينيين، واإلمعان فيهم قتال وتدميرا، كما حدث في مرات سابقة
هكذا فإن الجدال هنا بشأن عملية إيالت يؤكد على شرعية المقاومة المـسلحة ضـد االحـتالل، وبـأن                   

لتمييز، وبالتالي اإلحباط والغضب والعنف عند الفلسطينيين، لكنه        االحتالل هو مصدر القهر والحرمان وا     
يؤكد أيضا على تبصر الفلسطينيين بكيفية ممارستهم للمقاومة المسلحة وحسن إدارتها واستثمارها، كمـا              
يؤكد على عدم حصر المقاومة بالعمل المسلح، ألن األصل في النضال ضد االحـتالل هـو للمقاومـة                  

  .ارك فيها أوسع قطاعات من الشعب، بأشكال مختلفة، كل بحسب إمكانياته وقدراتهالشعبية، التي يش
ومعنى ذلك أنه في المقاومة كما في السياسة كما في الحياة ينبغي أن يخضع كل شيء لألسئلة والفحـص        

 فالمقاومة ليست فعال للبطوالت والتضحيات فقط، وإنما هي       . ولحسابات الكلفة والمردود من كل النواحي     
قبل ذلك، بمثابة فعل سياسي ينبغي أن يخضع لمعايير محددة ولمعطيـات دقيقـة ولحـسابات الجـدوى                  
السياسية، وضمن ذلك إمكان تحمل كلفته من قبل مجتمع المقاومة، ومدى التعاطف العـالمي، وضـمان                

  .استمرار تأثيره على العدو، بما في ذلك إثارة التناقضات عنده
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 الساحة الفلسطينية يعتبر بمثابة مس بالمقدسات، أو بالمحرمات، مـا يجعـل             المشكلة أن هكذا نقاش في    
الكفاح المسلح، الذي يمارسه بشر، خارج نطاق النقد والمساءلة وخارج الدراسات العقالنيـة وحـسابات               

لكن المشكلة األكبر أن كل ذلك يحدث في ظل حجب لحقيقة دامغـة مفادهـا أن ثمـة ادعـاء                    . الجدوى
تمسك بالكفاح المسلح أكبر بكثير من القدرة على ممارسته، كما ثمة ادعاء كبير بتبنـي هـذا                 فلسطيني بال 

  .الشكل من دون القدرة على إدارته بالشكل األنجع واألقوم
في واقع دفع فيه الشعب الفلسطيني من األردن إلى لبنان إلى الضفة وغزة             ) أي تحريم النقاش  (هذا يحدث   

الكفاح، باألرواح والممتلكات والمعاناة، من دون أن يكـون ثمـة نـوع مـن     ثمنا باهظا لهذا الشكل من     
  .بين الكلفة والمردود، في حسابات الجدوى السياسية والعسكرية) ولو النسبي(التناسب 

وفضال عن هذا وذاك فإن التجربة العسكرية الفلسطينية لم تكن ذاتها في كل المراحل، ولم تكن على نفس                  
قات، بل إن زمنها يكاد يكون أقصر بالقياس لعمر التجربة الوطنية الفلسطينية، حيـث      الوتيرة في كل األو   

، في حين أنها لـم      )1982(انتهت تجربة العمل الفلسطيني من الخارج منذ ثالثة عقود من الزمن تقريبا             
  ).2005ـ 2001(تمارس في الداخل بمستوى فاعل سوى بضعة سنوات فقط 

لمسلح لم يكن بفاعلية كافيةً للحفاظ على قوة الدفع التي أوجدها فـي سـنواته               وتبين التجربة أن الكفاح ا    
األولى، حيث لم تلبث هذه التجربة أن أجهضت، ليس بفعل عوامل خارجية، أو بسبب تفـوق إسـرائيل                  
عسكرياً، وإنما أيضاً بفعل عوامل داخلية، ضمنها، مثالً، تخلف إدارة الوضع الفلسطيني، وعدم ارتبـاط               

  .ومة المسلحة بإستراتيجية سياسية وعسكرية واضحة، وسيادة الفوضى والمزاجيةالمقا
وكان من شأن المبالغة بهذا الشكل طغيانه على الحياة السياسية، إذ تحول العمل بين جماهير المخيمـات،               

، ما  الحزبية/ ، وحلت الميليشيات محل األطر التنظيمية     )وليس السياسي (إلى نوع من االستقطاب الزبائني      
وفي ذلك باتت مكانة المنظمات تتحدد بمدى حيازتها        . أدى إلى تحول العمل المسلح إلى نوع من السلطة        

وباتت هذه القوة تستخدم في اتجاهين      ). ال التنظيمية أو الفكرية أو الصدقية المسلكية      (على القوة العسكرية    
ات الفلسطينية، والحسم فـي شـأن       آخرين، غير مواجهة العدو، أي باتجاه تكريس السيطرة على التجمع         

  .ترتيب المنظمات الفدائية
الحركة الوطنية الفلسطينية عنت نبذ أشكال النضال األخرى، أي االسـتهتار           " عسكرة"فوق كل ذلك فإن     

بأشكال النضال الشعبي، وجعل النضال ضد االحتالل حكرا على مجموعات المقاومـة المـسلحة، كمـا                
على الصعيد الـدولي وعلـى صـعيد التـأثير فـي المجتمـع              (السياسي  تضمن ذلك االستهتار بالعمل     

  )..اإلسرائيلي
على ذلك يمكن اعتبار االنتفاضة األولى هي الشكل النضالي األرقى واألنسب واألكثـر جـدوى الـذي                 

والمفارقة هنا، أيضا، أن الكيان الفلسطيني لم يقم كنتيجة للكفاح المسلح وإنمـا             . انتهجه الشعب الفلسطيني  
  .كثمرة لالنتفاضة األولى

ثمة أهمية كبرى لقيام الفلسطينيين بمراجعة أشكال عملهم ونضالهم، السيما إنهم يكابرون في القيام بذلك               
من الناحية النظرية، في حين إنهم قطعوا أشواطا كبيرة في ذلك من الناحيـة العمليـة؛ وهـذه مفارقـة                    

  .جارحة
 28/8/2011، 48موقع عرب
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  :كاريكاتير .65
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