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  "بالمر"  وتعلق االتفاقيات العسكرية مع تل أبيب على خلفية تقريراإلسرائيليتركيا تطرد السفير  .1
ة بحق دولة االحتالل من  أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو خمسة قرارات عقابي:إسطنبول

 إذا "الخطة ب" في إطار االنتقال إلى 2010عقوبات لطالما لوحت بها أنقرة لفظياً منذ أيار  .العيار الثقيل
 وجاءت العقوبات بعد ساعات قليلة من نشر صحيفة .  شرطيها باالعتذار والتعويض"إسرائيل"لم تلب

ر التي ألفتها األمم المتحدة للتحقيق في مالبسات جريمة نيويورك تايمز النص الحرفي لتقرير لجنة بالم
 المفروض "الشرعي" مواطنين أتراك كانوا يحاولون كسر الحصار 9، التي أودت بحياة "مافي مرمرة"

  ."باطل وغير موجود"على قطاع غزة حسب مصطلحات التقرير الذي رأت أنقرة أنه 
ر وما تضمنه، فصل العقوبات التركية الخمس على وبعدما شن داوود أوغلو حملة عنيفة على التقري

  :إسرائيل على النحو اآلتي
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بعد سحب السفير منذ جريمة ( من مستوى القائم باألعمال حالياً "إسرائيل" خفض العالقات بين تركيا و-1
ثاني بالتالي فإن جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير ال"إلى درجة السكرتير الثاني، و)  الحريةأسطول

، وهو ما يعني عملياً طرداً للسفير "وخصوصاً السفير، سيعودون إلى بالدهم يوم األربعاء على أبعد حد
اإلسرائيلي في أنقرة غابي ليفي، وعدم الموافقة على قبول اعتماد سفير جديد بدالً منه بعدما يحال الرجل 

  .على التقاعد قريباً
  ."إسرائيل"بين تركيا و وقف العمل بكافة االتفاقات العسكرية - 2
باعتبارها البلد " ستتخذ تركيا خطوات حول حرية حركة المالحة البحرية في شرق البحر المتوسط -  3

  . من دون أن يقدم إيضاحات"الذي يملك أطول ساحل على هذا البحر
مة  لن تعترف تركيا بعد اليوم بالحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة، وستأخذ الملف إلى محك-  4

  .العدل الدولية التابعة لألمم المتحدة في الهاي لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار من عدمه
 ستدعم تركيا عائالت ضحايا أسطول الحرية وستحاكم المسؤولين عن الجريمة في المحاكم التركية -  5

  .واألجنبية
 الحكومة اإلسرائيلية التي ال"وفي المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه قرارات بالده، رأى داوود أوغلو أن 

، متوعداً بمحاسبة "أمرت بتنفيذ الهجوم على سفينة مافي مرمرة، وال الذين نفذوا الهجوم هم فوق القانون
الجميع في موقع دفع الثمن عن أفعالهم أمام المحاكم والعالم يتغير، ومن يقتل المدنيين "هؤالء، قائالً إن 

  . "عاجالً أو آجالً أمام القضاءويرتكب جرائم ضد اإلنسانية سيمثل 
ليس " بانتهاك القانون الدولي بالهجوم على أسطول الحرية الذي وصفه بأنه "إسرائيل"كذلك جدد اتهام 
انتهكت ضمير اإلنسانية والقيمة اإلنسانية األساسية بالحق "، مشدداً على أن الدولة العبرية "جريمة بسيطة

 التداعيات وتدفع ثمناً عن تصرفاتها غير المشروعة "إسرائيل"تواجه الوقت حان ل"ورأى أن . "في الحياة
آن األوان كي تدفع إسرائيل ثمناً "، جازماً بأنه "واعتبار نفسها فوق القانون الدولي وإغفال الضمير

  ."وهذا الثمن، بادئ ذي بدء، سيكون حرمانها من صداقة تركيا. ألفعالها الالمشروعة
فوتت كل الفرص التي أتيحت لها إلصالح " "إسرائيل"ماسية التركية إلى أن وفيما أشار رئيس الدبلو

 المتكرر جاء بطلب من الحكومة "لجنة بالمر"، كشف أن تأجيل صدور تقرير "العالقات مع تركيا
  . أشهر إضافية6اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن أنقرة رفضت طلباً إسرائيلياً بتأجيل التقرير 

، جزءاً من حيثيات العقوبات التركية؛ إذ إن "األخبار" مصادر تركية، في اتصال مع وفي السياق، كشفت
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون طلبت من أوغلو، عندما التقيا في باريس قبل أيام، تأجيالً 

لمهلة نهائية،  أسابيع جديدة، فوافق الوزير التركي بشرط أن تكون تلك ا4  لـ"تقرير بالمر"جديداً لنشر 
  . قبل أن تفاجئ صحيفة نيويورك تايمز الجميع بنشرها مضمون التقرير

عندها، بحسب المصادر، اتصل أوغلو باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لالستفسار عن النشر، 
فما كان من المسؤول األممي إال اإلعراب عن صدمته من النشر الصحافي، فصدر القرار التركي 

 إلى أنه سبق لألتراك أن أبلغوا اإلدارة األميركية "األخبار"وأشارت مصادر . يع بإعالن العقوباتالسر
بالتالي فإن إسرائيل والواليات المتحدة لم يتفاجآ ألنهما كانتا على "بنيتهم فرض هذه العقوبات الخمس، 

  ."علم بالنيات التركية
 أنّه يجدر انتظار زيارة قريبة لرئيس "األخبار"مصادر وعن وضع العقوبات التركية حيز التنفيذ، أكّدت 

الحكومة التركية رجب طيب أردوغان لقطاع غزة عبر األراضي المصرية في ترجمة سريعة العتبار 
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يجدر توقُّع رؤية سفن تركية "إضافة إلى ذلك، . الحصار اإلسرائيلي على القطاع الفلسطيني غير شرعي
 المياه اإلقليمية المتوسطية، وتحديداً في المكان الذي تعرضت فيه سفينة عسكرية تجول بنحو شبه دائم في

كسر اإلرادة اإلسرائيلية بالسيطرة الضمنية على : ، وذلك لهدفين31/5/2010 في "مافي مرمرة للجريمة
تلك  من االستفادة من الثروات النفطية التي قد تكون موجودة تحت "إسرائيل"منطقة المياه اإلقليمية، ومنع 

  .المياه اإلقليمية
بدوره، سارع الرئيس التركي عبد اهللا غول، وسط استنفار إعالمي تركي احتّل الحدث كامل تغطيته 

. "باطل وكأنه لم يكن بالنسبة إلينا"، مشيراً إلى أنه "لجنة بالمر"وأثيره يوم أمس، إلى مهاجمة تقرير 
قبل اآلن، لكننا من أجل منح فرصة ) عقوباتال(كان يجب اتخاذ هذه اإلجراءات "واعترف غول بأنّه 

وحذّر من أن  ."لممارسة جهودها الحسنة النية، انتظرنا حتى اليوم) الواليات المتحدة(لدولة حليفة 
اإلجراءات التي أعلنّاها اليوم هي الخطوة األولى، ووفقاً لتطور األحداث والموقف اإلسرائيلي، يمكن "

التي هي أكثر دولة نفوذاً في المنطقة، لن تحافظ "وأنذر بأن تركيا . "قبلاتخاذ إجراءات إضافية في المست
على حقوق مواطنيها فحسب، بل على حقوق الشعوب التي هي بحاجة إليها، وعلى المجتمع الدولي أن 

  ."لذلك يكون مدركاً
ير لجنة األمم  فاجأت العالم بأسره بنشرها النص الحرفي لتقر قدصحيفة نيويورك تايمز األميركيةوكانت 

. 2010 الذي كان متجهاً إلى غزة في عام "أسطول الحرية"المتحدة عن اعتداء البحرية اإلسرائيلية على 
 صفحات، نال الرضى اإلسرائيلي؛ ألنه أعطى شرعية نسبية للهجوم الدامي الذي 105تقرير مؤلَّف من 

قابلة لشواطئ قطاع غزة الفلسطيني،  مواطنين أتراك في المياه اإلقليمية الدولية الم9أودى بحياة 
وقد نشر الموقع اإللكتروني للصحيفة األميركية، ليل أول من أمس . ومعارضة تركية كانت متوقعة

مضمونه كامالً، وذلك عشية المهلة األخيرة التي سبق أن حددتها أنقرة لنشر التقرير بعد تأجيل نشره 
 إسرائيلي على مضمونه، في -  تحقيق إجماع تركي مراراً بوساطات أميركية متكررة، بهدف محاولة

 رسمياً عن الجريمة، وتعويض ذوي الشهداء "إسرائيل"اعتذار : سعي فاشل لحل أزمة الشرطين التركيين
  .األتراك التسعة كشرطَين ال بد من تلبيتهما إلعادة تطبيع العالقات كاملة مع دولة االحتالل

، لم يطلب "بالغت في تصديها ألسطول الحرية" "إسرائيل" بعد، أن ورأى التقرير، الذي لم ينشر رسمياً
قانوني في "من تل أبيب االعتذار؛ ألنه وصف الحصار البحري اإلسرائيلي المفروض على غزة بأنه 

قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً "وخلص التحقيق إلى أن . "نظر القانون الدولي
، موضحاً أن "حصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل اإلنزال، كان مفرطاً وغير معقولعن منطقة ال

ودعا التقرير حكومة بنيامين . "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري"األسطول 
 حيال الهجوم، ودفع تعويضات لعائالت الضحايا "إعالن مناسب تبدي فيه أسفها"نتنياهو إلى إصدار 

وتخلل التقرير مطالعات سياسية من نوع تأكيده أن . سعة الذين قُتلوا على متنه، إضافة إلى الجرحىالت
على تركيا وإسرائيل استئناف عالقاتهما الدبلوماسية كاملة عبر إصالح عالقاتهما لمصلحة االستقرار في "

. مجموعات المقاتلة في غزةأمن إسرائيل يواجه تهديداً حقيقياً من جانب ال"ورأى أن . "الشرق األوسط
الحصار البحري فرض باعتباره تدبيراً أمنياً مشروعاً بهدف منع إدخال األسلحة إلى غزة عبر البحر، 

  ."وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي
غير أنه أشار إلى أن الخسائر في األرواح واإلصابات التي نجمت عن استخدام الجيش اإلسرائيلي للقوة 

ومن عالمات التحيز الواضح للتقرير لمصلحة الدولة العبرية، ما جاء فيه عن أن عناصر . "ر مقبولةغي"
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 الذين كانوا على متن سفينة "واجهوا مقاومة منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب"البحرية اإلسرائيلية 
م يمارسوا العنف مع ل" أن مئات الركاب على متن السفن الست "تقرير بالمر"والحظ . "مافي مرمرة"

الذين كانوا ) IHH(الجنود اإلسرائيليين، لكن هذا ال يمكن إسقاطه على سلوك أفراد المنظمة التركية 
تساؤالت جدية حيال الطبيعة الحقيقية "حتى إن التقرير أشار إلى وجود . "يستقلّون سفينة مافي مرمرة

اط التي تضمنها التقرير تأكيده أن الحكومة ومن النق. "لسلوك وأهداف أفراد منظمة اإلغاثة التركية
حاولت إقناع منظمي أسطول الحرية بعدم مواجهة الجنود اإلسرائيليين، لكن لم يكن ممكناً فعل "التركية 

وأوضح التقرير أن أعضاء اللجنة لم يمتلكوا الحق بالحصول على شهادات، وال . "أي شيء أكثر من ذلك
، لذلك "وا بالمعلومات التي حصلت عليها اللجنة من إسرائيل ومن تركياالحق بطلب امتالك وثائق، واكتف

نهائية من وجهة نظر القانون وال الوقائع "فإن دخالصات التقرير ال يمكن أن تُع".  
  3/9/2011األخبار، بيروت، 

  
  فلسطين هي المستفيد األكبر من الثورات العربية: هنية .2

نية إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني والقدس واألقصى هـم          أكد رئيس الحكومة الفلسطي   : خان يونس 
وشدد هنية خالل خطبة عيد الفطر التي ألقاها في عشرات آالف المصلين             .المستفيدون من الربيع العربي   

، أن الشعب الفلسطيني هو المستفيد األكبـر ممـا          )8-30(بخان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثالثاء        
" ألن الشعوب العربية محبة للشعب الفلسطيني وال تعترف بالكيان الـصهيوني          "ربي؛  يحدث في العالم الع   

  .حسب وصفه
ما "، مضيفًا   "نحتفل بعيدين أولهما عيد الفطر والثاني عيد الثوار العرب الذين يسقطون الطغاة           "وقال هنية   

وعبر عن ثقته في     !".أعظم أن تكون الشعوب هي التي تصنع القرار وترفع رايات التوحيد في عواصمها            
  ".نرى هناك في األفق القريب نصرا قادما لقضية فلسطين والقدس"المستقبل وتحقيق النصر، قائالً 

وعبر هنية عن فخره بالشاب المصري الذي أنزل العلم الصهيوني عن مبنى الـسفارة الـصهيونية فـي        
  .قطاع غزةالقاهرة، ليذكر بذلك المشهد الذي تحقق في االنتفاضة الباسلة وسط 

وشدد على أن غزة المحاصرة هي التي أسقطت الطغاة وكسرت الحصار على الشعوب العربية، وهـي                
  .التي أسقطت من تآمروا وحاصروها، مؤكدا أن عنوان المرحلة القادمة هي القدس وفلسطين

حـتالل،  ال يمكن أن نتخلى عن أسرانا وأسيراتنا في سجون اال         "وشدد على أولوية قضية األسرى، وقال       
سيخرج هؤالء األبطال بإذن اهللا بعز عزيز أو ذل ذليل، ليس منا من ينسى األسرى والجرحى والشهداء                 

  ".واألقصى
سنمـضي لتحقيـق هـذه      "وتطرق إلى المصالحة، مؤكدا أنها ستمضي رغم البطء في تنفيـذها، وقـال              
  ".ر المقاومة والصمودالمصالحة على أسس صحيحة وخيارات دون تنازل عن ثوابت هذا الشعب وخيا

، 1948وتوجه هنية بالتحية لشعبنا المرابط في القدس والضفة الغربية وداخل األراضي المحتلة منذ عام               
مؤكدا أن النصر قادم بإذن اهللا ال محالة وبشائره الحت في األفق، وأشاد بشعبنا الفلسطيني في الـشتات                  

نحو الحدود المحتلة ليؤكد أنه شريك فـي مواجهـة          الذي تحرك في هذا العام بمسيرات العودة والزحف         
  .االحتالل

  30/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  "1أفريقيا "و" أميال من االبتسامات" متضامني يكرمهنية  .3
 5كرم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وفدي قافلة أميال مـن االبتـسامات            :  خالد كريزم  -غزة

  . القافلة اإلفريقية األولى، مشيدا بجهودهم التي يبذلونها لدعم فلسطين وشعبها، و"قافلة شهداء الحدود"
، عن فخـره واعتـزازه   2011-9-2وعبر هنية في كلمة له خالل حفل التكريم الذي أقيم بغزة، الجمعة   

ـ                وب بالجهود التي يبذلها المتضامنون، مؤكداً على أنهم حتى لو غادروا فلسطين بأجسادهم سيبقون في قل
نشعر أن األمة خرجت من مرحلة اليتم والتيه والذل والتبعية إلى مرحلة            : "وقال. أبناء الشعب الفلسطيني  

، معاهدا المتضامنين وكل العالم بأن يبقى الشعب الفلسطيني علـى           "جديدة سمتها العزة والكرامة والعودة    
   .العهد وال يتنازل وال يفرط وال يعترف باالحتالل وال يتصالح معه

وتطرق إلى الصمود الكبير الموجود أيضا في الضفة الغربية المحتلة ولدى أهالي القدس والفلـسطينيين               
  . في الشتات

 عصام يوسف على مواصلة الدعم والنصرة لفلسطين        5من جهته، أكد رئيس قافلة أميال من االبتسامات         
فلة جديدة سيتم اإلعداد لها تكون في       وأهلها حتى ينكسر الحصار وتتحرر من االحتالل، مشيرا إلى أن قا          

  . السادس من أكتوبر القادم في غزة وأخرى ستكون في عيد األضحى المبارك المقبل
من ناحيته قال رئيس مجلس القضاء اإلسالمي األعلى في جنوب أفريقيا إحسان هندركس والذي خطـب                

دكم والفرج قريب والنـصر قريـب       أنتم يا أهل فلسطين لستم وح     : "الجمعة في المصلين بالمسجد الغربي    
، داعيا كل أحرار العالم لزيارة غزة والتـضامن مـع أهلهـا             "ويجب التمسك بالقوة اإلسالمية واإليمانية    

  . باعتبار ذلك واجبا وحقا ألهل غزة
  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  يب تدين كافة االعتداءات ضد المدنيين بما في ذلك حادث تل أبالسلطة رئاسة .4

أكّدت الرئاسة إدانتها االعتداءات التي توجه ضد المدنيين، بما في ذلك الحـادث الـذي               ": وفا "–رام اهللا   
االعتداءات اإلسرائيلية علـى    "وشددت، في بيان صحافي، على إدانتها        .ارتكب في تل أبيب، فجر أمس     

نا في الضفة والقدس الـشرقية      قطاع غزة، وموجة االقتحامات واالعتقاالت التي تمارسها بحق أبناء شعب         
  ".وقطاع غزة

الثابت من التوجه إلى األمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة           "وأعادت الرئاسة تأكيد موقفها     
 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن كافة محاوالت حرف االنتباه مـن أيـة             1967فلسطين على حدود العام     

  ."جهة كانت لن تثنينا عن هذا الهدف
  30/8/2011االيام، رام اهللا، 

  
  حصارلل" بالمر" تستغرب تبرير  في غزة"الخارجية" .5

المختصة " بالمر"أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد مما تم تسريبه من تقرير لجنة              
ائيلي على  بالتحقيق في أحداث الهجوم اإلسرائيلي على قافلة سفن أسطول الحرية وتبريره للحصار اإلسر            

، أن التقرير يفتقد إلى الموضـوعية       2011-9-2وأكدت الوزارة في بيان صحفي، الجمعة        .قطاع غزة 
  .والمهنية مما يجعله بعيدا عن التناول الموضوعي للحصار وآثاره المدمرة على قطاع غزة
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لـى رفـضه   إن التقرير يمثل تبريرا لحصار ظالم وغير قانوني أجمعت معظـم دول العـالم ع            : "وقالت
ـ         ". وضرورة رفعه  أن تواصـل   ) إسـرائيل (وشددت على رفضها القاطع لهذه التبريرات التي تشرع لـ

سياساتها العدوانية وحصارها على قطاع غزة، مبينةً أن الحصار بكل أسبابه وتداعياته هو نتاج وجـود                
عـة مواقفهـا بـشأن      وطالبت الوزارة األمم المتحدة بضرورة مراج     . االحتالل على األراضي الفلسطينية   

الحصار كونها تمتلك تقارير دقيقة عن درجة الظلم والمعاناة التي لحقت بالقطاع جراء فرض الحـصار                
  . اإلسرائيلي

في ) إسرائيل(وثمنت موقف الحكومة التركية بتخفيض مستوى تمثيلها لدى دولة االحتالل ردا على تعنت              
 مرمرة، مؤكدة أن هذا الموقف يعـزز ضـرورة إنهـاء            مواقفها تجاه الجريمة التي ارتكبتها بحق سفينة      

  .الحصار بشكل كلي
  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   األمم المتحدة لنيل االعتراف الدوليىنية للتراجع أو تأجيل الذهاب إل ال:  عباسمستشار .6

دوليـة عبـداهللا    قال مستشار رئيس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية للـشئون ال            :  خالد األصمعي   - رام اهللا 
مؤكـدا  .  األمم المتحدة لنيل االعتراف الدولي بفلسطين      ىإنه النية للتراجع أو تأجيل الذهاب إل      , االفرنجي

 هذه الخطوة رغم الضغوط األمريكية والتهديدات اإلسرائيلية للحيلولة دون          ىتصميم الرئيس أبومازن عل   
ولـم  , مازن لم يلمح بالتراجع عن هذا االتجاه       إن الرئيس أبو   - في مقابلة في غزة    -وقال االفرنجي  .ذلك

وإسرائيل تريد منع هذه الخطوة ألن تحقيقها سيفرض رأي         . يقل ذلك وهو جاد وحازم في هذا الموضوع       
,  أن االعتراف بفلسطين سيخلق حالة جديدة في المعادلـة الدوليـة           ىمشيرا إل , عام عالمي ضاغط ضدها   

  . شيء إيجابيىسيكون شكلي ولن يؤدي إلرغم أن إسرائيل تقول إن هذا االعتراف 
عنـدما  ,  األمم المتحدة ليست خطوة ارتجالية ألن السلطة الفلـسطينية         ىوأضاف االفرنجي أن الذهاب إل    

ـ  ,  إال أن إسرائيل   94قررت اتخاذ هذه الخطوة سلكت الطريق اآلخر وهو المفاوضات منذ           ىالتحافظ عل
ـ  , ض األمر الواقع في بناء المستوطنات     المفاوضات وهو ما يتضح في استمرار سياسة فر         ىوتوسيعها إل

وتابع مستـشار   .  ألف تقريبا  500درجة وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية اآلن         
ولدينا فـي  ,  األمم المتحدةىفتم االتفاق بالتوجه إل, إن أبومازن ال يريد الصدام مع واشنطن    , الرئيس قائال 

وهذا االعتـراف التـستطيع واشـنطن أن        ,  دولة لالعتراف بفلسطين   126ى  يزيد عل المنظمة الدولية ما    
  . تستخدم حق الفيتو ضده في الجلسة العامة

  3/9/2011، األهرام، القاهرة
  

   سياسة استهداف النواب وتفريغ الضفة من رموزها لن تفلح في كسر إرادة شعبنا:بحر .7
المجلس التشريعي الفلسطيني، إن اختطاف االحتالل المزيد       قال أحمد بحر، النائب األول لرئيس       : رام اهللا 

يؤكد أن سياسة استهداف النواب وتفريغ الضفة من رموزها لن تفلح في كسر إرادة شـعبنا                «من النواب   
  .»وطمس حقوقه وثوابته الوطنية

سم الكتلة ما   أما كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس فأدانت على لسان النائب مشير المصري الناطق با             
ـ  تعبير عن عقلية   «، مؤكدا أنها    »استمرار القرصنة الصهيونية بحق رموز الشرعية الفلسطينية      «وصفته ب

إعـادة  «: وقال المصري في بيان   . »اإلجرام واإلرهاب وضرب االحتالل كل القوانين واألعراف الدولية       
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ل فـي النيـل مـن إرادة النـواب          اختطاف النواب هي إعادة استنساخ الفشل أمام قبول رهانات االحتال         
  .»الشامخة، بينما يصرون على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية

البرلمانات العالمية بضرورة التحرك الجاد والمسؤول لوقف المهزلة الصهيونية بحق          «وطالب المصري   
يلة بوقـف هـذا     رموز الشرعية الفلسطينية واالنتقال من خانة الشجب واالستنكار إلى خطوات عملية كف           

وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة هذا اإلجرام الـذي يـستهدف          «وأكد على   . »النهج الصهيوني الخطير  
الشعب باستهدافه لرموز الشرعية وقادته، ووقف أي تحرك يمكن أن يمنح االحتالل غطاء اإلجرام بحق               

  ."»شعبنا ورموزه ويجمل صورته القبيحة
  3/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   الفلسطينية تحدد ثالثة شروط للتراجع عن الذهاب لألمم المتحدةالسلطة: الحسنرياض  .8

ريـاض  ) وفا(قال وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء الفلسطينية            : القاهرة
ف ، ان الفلسطينيين يعتمدون في تحركهم للحصول علـى االعتـرا          »الراي«الحسن في حديث خاص لـ      

 األول يتمثل في التحرك الشعبي الفلسطيني داخـل األرض المحتلـة            :بالدولة خطة مكونة من عنصرين    
 والثاني هو تحركات شعبية عربية لدعم المطالب الفلسطينية والتحـرك علـى صـعيد               ،وسيكون واسعا 

ع الـشعب    منظمة أوروبية متضامنة م    3000المنظمات التضامنية الدولية، مشيرا الى ان هناك أكثر من          
  : الخطة تقوم على مجموعة من المبادئ الرئيسية وهي«وأكد الحسن أن  .الفلسطيني

 توضيح الموقف الفلسطيني من هذا األمر وهو ال يعني نزع الشرعية عن إسرائيل إطالقا بل يعنـي                  -1
  . العودة إلى تأسيس مرجعية جديدة لعملية التفاوض

  . التسوية السياسية العادلة إبقاء المفاوضات في سبيل للوصول إلى -2
 القضايا المتعلقة بالحق الفلسطيني وهي على وجه الدقة مجموعة الحقوق غير القابلة للتصرف ستبقي               -3

  .»المرجعية لمطالبتنا سواء باألمم المتحدة أو في المفاوضات الثنائية مع إسرائيل
ان هـذه   : مم المتحدة؟ قال الحسن   وردا على سؤال حول شروط السلطة الوطنية عن التراجع للذهاب لأل          

  : هي«الشروط 
 هي أساس التفاوض مع قبولنا بعض التعديالت والتبادالت بنسبة          67القبول اإلسرائيلي بأن حدود     :  أوال -

محددة تم التفاوض عليها مسبقا في عهد حكومة أولمرت بحيث التـضر وال تلحـق األذى بالتواصـل                  
  . دة الفلسطينيةالجغرافي على األراضي التابعة للسيا

  . التوقف الكامل عن االستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات:  ثانيا-
  . الجدول الزمني الواضح لعملية المفاوضات متى ستبدأ ومتى ستنتهي:  ثالثا-

هذه الشروط الثالثة التي نصر عليها وإذا كانت لدينا ضمانات مؤكدة بذلك فقد نؤجل الطلب الفلـسطيني                 
  .»66 بدال من الدورة 67 األمم المتحدة إلى الدورة في

  2/9/2011الراي، الكويت، 
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  في األمم المتحدة" الدولة" دعماً أوروبياً لـ يطلبعريقات  .9
شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على أن دعم االتحاد             : )وفا(وكالة  

ضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة، سيشكل رافعة حقيقية للحفاظ على           األوروبي للمسعى الفلسطيني لع   
  .خيار الدولتين وعملية السالم

جاء ذلك خالل لقاء عريقات، أمس، مع مدير عام وزارة الخارجية الدنماركية كالوس جوربي والقنصل               
تتحمل المـسؤولية   ” يةاإلسرائيل“وأشار إلى أن الحكومة     . الفرنسي العام فردريك دينجاوس، كل على حدة      

وتدمير المفاوضات، إذ إنهـا اختـارت االسـتمرار فـي النـشاطات             ” السالم“الكاملة عن انهيار عملية     
االستيطانية وخاصة في القدس المحتلة وما حولها، وفرض الحقـائق علـى األرض، وتغليـب سياسـة                 

  .ية السالماإلمالءات، إضافة إلى محاوالت تغيير المرجعيات الدولية المحددة لعمل
وشدد على أن توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى األمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين ال                
يشكل اإلستراتيجية الفلسطينية وإنما يعتبر جزءاً من هذه اإلستراتيجية التي يمكن تحديدها بإعـادة دولـة                

  .شرقية إلى خريطة الجغرافيا وبعاصمتها القدس ال1967فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
  1/9/2011، الخليج، الشارقة

  
   لألمم المتحدة ال يتعارض مع العودة للمفاوضاتالتوجه: األحمد .10

أعلن عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن توجه القيادة الفلـسطينية   :غزة ـ أشرف الهور 
 الكاملة، ال يتعارض مع العودة للمفاوضات،       في الشهر الجاري إلى األمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين        

  .لكن بشرط وقف االستيطان ومبدأ حل الدولتين
عن األحمد وهو أيضاً رئيس كتلة فتح البرلمانية قوله خالل          ' وفا'ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية      

دون جدوى وتعثر عمليـة     إن الذهاب إلى األمم المتحدة جاء بعد مفاوضات شاقة          'ندوة سياسية في ألمانيا     
السالم، ونمو التطرف اإلسرائيلي وصعود اليمين وهبوط قوي لالعتدال في إسرائيل وعـدم االعتـراف               

وتحدث األحمد عن عدم مقدرة الرئيس األمريكي باراك اوباما عن اإليفاء بتعهداته نحـو               .'بوجود شريك 
من القاهرة وأنقرة عقب صعوده للحكم والتي       عملية السالم، والتي جاءت في خطابيه اللذين ألقاهم في كل           

أكد فيهما على ضرورة وقف االستيطان، وإقامة دولة فلسطينية خالل عامين، وكذلك تحدث عن عجـز                
في التعامل مع القـضية     ' القطب الواحد 'اللجنة الرباعية واألمم المتحدة، في إحالل السالم، منتقداً سياسة          

  .ضةالفلسطينية وقال انها سياسة مرفو
 على إصرار القيادة الفلـسطينية فـي        ، وهو رئيس وفد فتح في حوار المصالحة       ،إلى ذلك فقد أكد األحمد    

المضي قدما في طريق المصالحة الداخلية، وعدم العودة إلى الوراء رغم كل التهديـدات مـن الجانـب                  
مـاس أو الـسالم،     اإلسرائيلي واألمريكي، وقال أنه تم تخيير الرئيس محمود عباس بين الوحدة مـع ح             

فاختار الوحدة مع حماس، وأيضا السالم مع إسرائيل إذا كان هناك شريك حقيقي مع علمه بخطورة ذلك                 
  .من قطع المساعدات التي قد تؤدي إلي انهيار السلطة

مخطئ من  'إلى ذلك فقد أكد األحمد أن إسرائيل ال زالت تسيطر وتحتل قطاع غزة رغم انسحابها، وقال                 
  .'رائيل انسحبت من قطاع غزةاعتقد أن إس

مشروع شارون كان يسمى إعادة انتشار وليس انسحابا، وهو من جانب واحد دون التنسيق مع               'وأضاف  
وأوضح أن غزة ما زالت ال تتمتع بمطار وال معابر وميناء، مشيراً إلـى     .'السلطة، وأنه تم فرضه بالقوة    
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 شارون مهـد وسـاعد باالنقـسام فـي الـساحة            التحكم اإلسرائيلي المستمر بذلك، ومؤكدا أن مشروع      
  .الفلسطينية

  1/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  126ارتفاع عدد االعترافات بالدولة الفلسطينية إلى  .11
 دولـة، بعـد اعتـراف دولـة سـانت فينـست             126ارتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى       : رام اهللا 

 لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك مـساء االثنـين،           وتسلمت البعثة المراقبة الدائمة    .والغرينادينز
رسالة اعتراف سانت فينست والغرينادينز بدولة فلسطين، عبر رسالة رسمية وجههـا المنـدوب الـدائم                
لسانت فينست والغرينادينز لدى األمم المتحدة إلى السفير الفلسطيني رياض منصور، أرفق فيهـا بيـان                

ة خارجيته والذي ينص على أن حكومة سـانت فينـست والغرينـادينز             االعتراف الذي صدر عن وزار    
  .قررت االعتراف رسميا بدولة فلسطين كدولة حرة مستقلة ذات سيادة

. وتوقع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتراف المزيد من دول الكاريبي بالدولة الفلـسطينية             
تى منتصف الشهر المقبل، قبل تقديم طلب العضوية         دولة ح  150وتأمل السلطة بالحصول على اعترافات      

  . سبتمبر20في األمم المتحدة المرتقب في 
  31/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الفيتو"القيادة مصممة على التوجه لألمم المتحدة في أيلول حتى لو استخدم : صالح رأفت .12

 رأفت، إن القيادة الفلـسطينية مـصممة         قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح       :وفا–رام اهللا   
على التوجه إلى األمم المتحدة لخوض المعركة السياسية التي تبدأ في أيلول، وليس شرطا أن تنتهي فـي                  

أنه حتـى لـو اسـتخدمت    'وأكد رأفت في تصريح إلذاعة صوت فلسطين، اليوم األربعاء،  .ذلك الشهر
يني، فإننا سنعود مرة أولى وخامسة، لتقديم سلسلة مشاريع         ضد المشروع الفلسط  ' الفيتو'الواليات المتحدة   

في األمم المتحدة للتأكيد على حقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام                
1967. 

وفي تعقيبه على تهديدات وزير البنى التحتية عوزي النداو التي هدد فيها بإلغاء االتفاقات الموقعـة مـع                  
ظمة التحرير، باعتبارها باطلة ويتعين على إسرائيل فرض سيطرتها على غور األردن والمستوطنات             من

الكبيرة وحتى أكثر من ذلك، أكد رأفت أن هذه التهديدات لن تخيف شعبنا وقيادته، فنحن مصممون على                 
 .الذهاب إلى األمم المتحدة

  31/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  سبتمبر/ النائب أبو ليلى يؤكد على ضرورة تنظيم حراك شعبي لدعم استحقاق أيلول .13
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة  ' أبو ليلى'أكد النائب قيس عبد الكريم : غزة ـ أشرف الهور 

ـ                ة على ضرورة تنظيم حراك شعبي واسع لدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة لنيل االعتـراف بالدول
نـسخة  ' القدس العربي 'وأشار أبو ليلى في تصريح صحافي تلقت         .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس   

يساند التوجه الفلسطيني في حمل رسالة الشعب المصمم علـى تقريـر            'منه إلى أن الحراك الشعبي هذا       
  .' الدوليةمصيره وإقامة دولته المستقلة، ونيل كافة حقوقه التي كفلتها األعراف والقوانين
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وأكد أن الحراك أيضاً يساهم في نيل االعتراف بدولة فلسطين عضوا كامال في المنظمة الدوليـة علـى                  
، باعتبار ذلك منسجما مع الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني            1967أساس حدود حزيران    

  .نيفي تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوط
 3/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  النائب أبو بكر تهدد بكشف فساد وزيرة في حكومة فياض": فلسطين أون الين" .14

إن النائب قـد    : 2011-9-1قال مصدر مقرب من النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، الخميس             
اد بخصوص ما أثارته سـابقاً      وجهت أواخر الشهر الماضي تحذيراً لحكومة رام اهللا، وهيئة مكافحة الفس          

وأفـاد  . حول الفساد في وزارة الشؤون االجتماعية وما يطال الوزيرة ماجدة المـصري مـن اتهامـات               
قبل نحـو   " المصري"المصدر، أن أبو بكر تصر على فتح لجان التحقيق في االدعاءات التي ساقتها على               

فض ذكر اسمه أن أبو بكـر أمهلـت         وأوضح المصدر الذي ر   . شهر، خصوصاً وأن القضية تم تجاهلها     
الجهات المعنية مدة أسبوع تبدأ منذ انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وإال ستقوم بكشف ما لـديها مـن                   

  .إثباتات وتفاصيل وأرقام لوسائل اإلعالم
يذكر أن الوزيرة المصري متهمة بالنصب واالحتيال وصرف فواتير وهـدر المـال العـام، وتوظيـف              

وبشهادات مزورة ودون حق فـي      ) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   (تنظيمها السياسي   العشرات من   
  .الوزارة التي ترأسها

  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  السلطة تطلب من االحتالل استمالك أراض فلسطينية": فلسطين أون الين" .15
ية طلبت من سـلطات االحـتالل       إن السلطة الفلسطين  : 2011-9-2المحلي، الجمعة   " وطن"قال تلفزيون   

اإلسرائيلية مصادرة أرض قرب رام اهللا بسبب رفض أصحابها بيعها للسلطة من أجل استخدامها لصالح               
وكشف التلفزيون الذي يبث من مدينة رام اهللا بالضفة المحتلة في تقرير لـه،              . مجلس الخدمات المشترك  

لتـؤول الحقًـا لمجلـس      " رمون"ة في قرية    عن طلب فلسطيني قدم لالحتالل الستمالك أراض فلسطيني       
النفايات المشترك في رام اهللا بعد أن رفض قسم من أصحاب تلك األراضي الواقعة خارج سيادة السلطة                 

اإلدارة المدنيـة   "وأضاف إن طلب االستمالك الذي قدم لمـا يـسمى            .بيعها) c(الفلسطينية في المنطقة    
خالد القواسـمي   " رام اهللا " عبر وزير الحكم المحلي في حكومة       تم  " بيت ايل "في مستوطنة   " اإلسرائيلية  

الذي خاطب وزارة الشؤون المدنية كي تخاطب بدورها االحتالل بهذا الشأن وقد تم تقديم هـذا الطلـب                  
  .بقرار من رئيس السلطة محمود عباس وسالم فياض

مجلس النفايات المشترك تقـدم     "إن  : وقال كامل جبيل، عضو مجلس بلدي لمدينة رام اهللا، لتلفزيون وطن          
  ".بطلب لوزارة الحكم المحلي برام اهللا بهذا الشأن، وإن الوزارة رفعت الطلب إلى وزارة الشؤون المدنية

  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  عباس يقرر إرسال وفد طبي إلى ليبيا .16
إلى ليبيا الشقيقة للمساهمة في     قرر الرئيس محمود عباس، امس اإلثنين، إرسال وفد طبي          :  وفا –رام اهللا   

  .رفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق، ولعالج جرحى األحداث
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وأوضح وزير الصحة فتحي أبو مغلي انه وبناء على توجيهات مباشرة وفورية من الرئيس ستتوجه بعثة                
يقة بعـد   طبية فلسطينية نوعية متخصصة في طب الحروب والكوارث إلى مدينة بنغازي في ليبيا الـشق              

إجازة عيد الفطر بهدف مساعدة الشعب الليبي الشقيق الذي طالما ساند شعبنا الفلسطيني ووقف معنا على                
وأكد أنه رغم شح اإلمكانيات لدى السلطة الوطنية بسبب الوضع االقتصادي الذي يمر بـه                .مر األزمان 

لطبي سيحمل معه تجهيـزات طبيـة       الوطن والذي أثر سلبيا على مستويات توريد األدوية، إال أن الوفد ا           
وأدوية ومستلزمات وذلك حتى يتقاسم حبة الدواء مع أشقائنا هناك الذين طالما قدموا يد العـون للـشعب                  

  .الفلسطيني
  30/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   يعتقل النائب الشيخ حسن يوسف في الضفةاالحتالل .17

سرائيلي مساء األربعاء، برلمانياً بارزاً من حركة حمـاس         اعتقلت قوات الجيش اإل   :  يو بي اي   -رام اهللا   
وقال مكتب نواب حماس في الضفة إن        .في الضفة الغربية كان جرى اإلفراج عنه مطلع الشهر الجاري         

القوات اإلسرائيلية اعتقلت النائب الشيخ حسن يوسف، الذي يعتبر من أبرز قادة حمـاس فـي الـضفة                  
  .جز زعترة شرق سلفيت الذي يربط شمال الضفة بوسطها وجنوبهاالغربية، بعد احتجازه على حا

  1/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  وتحتفظان بأعداد أكبر..  الفطرعشية عيد» معتقلين«سلطتا رام اهللا وغزة تطلقان سراح  .18
ما تجنبتـا   تبادلت سلطتا رام اهللا وغزة، اإلفراج عن معتقلين لديهما بمناسبة عيد الفطر، غير أنه             : رام اهللا 

اإلفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين من الجانبين، وهو مما أثـار حفيظـة أهـالي هـؤالء                   
  . المعتقلين الذي أملوا برؤية أبنائهم عشية العيد

 موقوفا ومحكوما لدى السلطة عشية حلول عيد        40وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اإلفراج عن        
، غير أن هذا لم يعجب حماس، التي قالت إن العدد غير كاف، وكانـت               »ة العامة تحقيقا للمصلح «الفطر  

 محكوما من مراكز التأهيل واإلصالح التابعة لها، لـيس بيـنهم            150حكومتها المقالة أفرجت عن نحو      
  . معتقلون من فتح التي طالبت باإلفراج عن أبنائها

فـي  » سياسيا« معتقال   40إن قرار اإلفراج عن     وقالت لجنة معتقلي حماس في سجون السلطة الفلسطينية         
فتح بعدم االلتزام بمـا تـم       حركة«واتهمت اللجنة في بيان     . الضفة الغربية منقوص وال يلبي الطموحات     

، معتبرة قرار اإلفراج عن بعـض المعتقلـين دون اآلخـرين            »االتفاق عليه في اجتماع القاهرة األخير     
  .منقوصا

، ومتهمين  14لين من فتح في غزة مطالبين باإلفراج عن أبنائهم، وعددهم           وفي غزة، تظاهر أهالي المعتق    
 على اتهامات أهالي معتقلي فتح، نافية وجود        غزةوردت حكومة   . المقالة باستمرار احتجازهم والتنكر لهم    

 وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إيهاب الغصين، إن كل المعتقلين في            . معتقلين سياسيين لديها  
السجون في غـزة خاليـة مـن        «: وأضاف. سجون السلطة بغزة جنائيون ومخالفون للقانون الفلسطيني      

  . »المعتقلين السياسيين، وإذا كان هناك معتقل سياسي، فعلى الجهة المخولة أن تقدم األوراق لتثبت ذلك
  30/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  هذه الظروف التي تشهد خالفات فتحاويةمازن لغزة في  بوأليس من الحكمة مجيء : الزهار .19
االثنـين  ' القدس العربـي 'اكد الدكتور محمود الزهار احد قادة حماس البارزين لـ:  وليد عوض  -رام اهللا 

بانه ال توجد ترتيبات او اتصاالت من اجل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لغزة خالل المرحلـة                 
  .لى حياة عباس من داخل فتح بالقطاعالقادمة، مشيرا الى ان هناك تهديدات ع

نحن ال نستطيع ان نغامر باالمن في قطاع غزة من اجل خالفـات             'واضاف الزهار قائال للقدس العربي      
، في اشارة الى الخالفات داخل فتح على خلفيـة فـصل محمـد              'فتحاوية داخلية يتم فيها تصفية حسابات     

  . بالقطاع ضد عباسدحالن من الحركة والتهديدات التي يطلقها تياره
وبشأن زيارة عباس لغزة بهدف دفع عجلة المصالحة لالمام اوضح الزهار بانها لن تحقق اي تقدم فـي                  

ما الـذي يمكـن ان      'ظل فشل وفدي الحركتين في حوارهما وجلساتهما بحسم القضايا الخالفية، مضيفا            
، فـي   'لقاءات التي تتم بين الوفدين    يحققه ابومازن من خالل مجيئه لغزة وال يستطيع تحقيقه من خالل ال           

اشارة الى وفدي فتح وحماس للحوار، مشيرا الى انه لم يتم الطلب من حماس العمل مـن اجـل زيـارة                  
  .عباس للقطاع

وبشأن النقطة التي وصل اليها اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهر مطلـع ايـار الماضـي                  
االتفاق تم، ولكن تنفيذه لغايـة االن  ' فيها حماس وفتح، قال الزهار     بحضور جميع الفصائل الفلسطينية بما    

رام اهللا هـي    '، مضيفا   'معطل، والمعطل للتنفيذ كل الناس تعرفه وتعرف من عطل تنفيذ اتفاق المصالحة           
من عطلته السباب ما يسمونه استحقاقات ايلول وما يسموه ضغوط لقطع المال ولمنع الحركة والى غيـر                 

، مشيرا الى ان اللقاءات التي تتم ما بين فتح وحماس في هذه المرحلة هـي مـن اجـل                    'ججذلك من الح  
هذه اللقاءات التي تتم هـي تنـاقش        'االيحاء بان هناك تحركات على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة، وقال           

لدى مثل منع اصدار جوازات سفر لبعض الفلسطينيين من السلطة واطالق سراح معتقلين             ' قضايا هامشية 
  .االجهزة االمنية في الضفة وغزة

هل الفلسطيني يحتاج الى اتفاق من اجل ان يحصل على جواز سفر سواء كان في               'واضاف الزهار قائال    
هذه الجلسات في الحقيقة يراد بها االيحاء بان هناك خطوات لتنفيذ االتفاقية لكن             '، متابعا   'غزة او الضفة؟  

  .'هر االتفاق لم يتم التطرق اليه عمليا للتطبيقحتى هذه اللحظة صلب االتفاقية وجو
ابومازن هو  'وحمل الزهار الرئيس الفلسطيني المسؤولية عن تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وقال             

  .، مشددا على ان حماس جاهزة لتنفيذ اتفاق المصالحة كما وقع بالنص الحرفي في القاهرة'الذي يعطلها
 معتقال سياسيا مـن     40ار للقدس العربي االثنين بان قرار عباس اطالق سراح          ومن جهة ثانية اكد الزه    

 سجينا بانه يـدخل     150سجون السلطة مساء الليلة قبل الماضية واطالق الحكومة المقالة في غزة سراح             
/ في اطار العالقات العامة وليس تنفيذا التفاق المصالحة الذي وقع ما بين حركتي حماس وفتح في ايـار                 

  . و الماضيماي
واشار الزهار الى ان االجهزة االمنية الفلسطينية في الضفة تواصل اعتقال نشطاء حماس في الضفة وان                

 اسما فـي    120االن الرقم يزيد ووصل الى اكثر من        ' عدد المعتقلين في سجون السلطة في تزايد، وقال         
  .'امةالفترة االخيرة، وبالتالي ما نسمعه هو يأتي في باب العالقات الع

ومن ناحية اخرى شكك الزهار في حديثه مع القدس العربي بامكانية نجاح عباس في الحـصول علـى                  
الدولة الفلسطينية من خالل ذهابه لالمم المتحدة في ايلول القادم لمطالبتها باالعتراف بالدولة على حـدود                
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تو فـي االراضـي      ، مشددا على انه ليس من حق عباس اعطاء اي دور امني لحلـف النـا                1967عام  
  .الفلسطينية مستقبال دون الرجوع للفصائل وبحث االمر معها

وبشأن ابالغ عباس ممثلة االتحاد االوروبي كاثرين اشـتون التـي زارت المنطقـة مـؤخرا موافقـة                  
في الضفة وعلى حدود قطاع غزة ومعابره بعد االعتراف بالدولة          ' الناتو'الفلسطينيين على نشر قوات من      

اذا كان الهدف هو طمأنة اسرائيل ، فانا اسأل من من الفصائل            ' ة في االمم المتحدة قال الزهار       الفلسطيني
الفلسطينية وافق على هذا الموضوع؟ ومن من الفصائل الفلسطينية يقبل ان تكون هناك قـوات لطمأنـة                 

  .'اسرائيل وليس لطمأنة الشعب الفلسطيني؟
ات فقط لحماية حدود اسرائيل والسماح السرائيل بـضربنا فـي           اذا كانت هذه القو   'واضاف الزهار قائال    

  .'الوقت الذي تراه مناسبا كما تفعل في جنوب لبنان فهذا لن يوافق عليه احد
هل يملك ابومازن بمفرده ان يتحدث في هذا الموضوع دون ان يدخل في نقاش مـع                'وتابع الزهار قائال    

 ان يربط ما بين الضفة وغزة ودون ان يكون هناك حـل             الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج ودون     
  .'حقيقي للشعب الفلسطيني في موضوع المعابر والفكاك من االحتالل االسرائيلي

هذه قضايا مجانية يعطيها ابو مازن لما يسمى ظلما وعـدوانا اسـتحقاقات سـبتمبر ،                'واضاف الزهار   
نقف امام هذا الموضوع موقف جـاد بعـد دراسـة           والشعب الفلسطيني سيدفع ثمنها، ولذلك اعتقد اننا س       

  .'الموضوع دراسة موضوعية مع الفصائل الفلسطينية والوصول الى اجماع معها
  30/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  الرشق يدعو ألوسع حملة دعم للصومال .20

 إلى  ،2011-9-2عزت الرشق، الجمعة    " حماس"دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        
أوسع حملة تضامن ودعم وإسناد للمنكوبين في الصومال، مؤكداً أن المجاعة في الصومال تهز أعمـاق                

وأشاد الرشق في تصريحات نشرها علـى صـفحته    .الجميع وتستنهض ضمير المسلمين وتختبر أخوتهم     
  ".ع إخوتنا هناكاقتسام رغيف الخبر م"بالتضامن الفلسطيني مع الصومال، داعياً إلى " تويتر"على موقع 

التحية لشعبنا الفلسطيني الذي يقف مع شعب الصومال المنكوب فينظم حمالت التـضامن وجمـع         : "وقال
التبرعات لدعم المتضررين من المجاعة في الصومال، فشعبنا الفلسطيني عين على الوطن وعين علـى               

  ". هموم األمة في أراضينا المحتلة
لقت يوم الجمعة الماضي حملة تضامن لجمع التبرعـات لـصالح           وكانت وزارة األوقاف في غزة قد أط      

الصومال من أجل مساعدة أهله في تجاوز محنة المجاعة التي تهدد حياة مئات اآلالف من الـصوماليين                 
  .بسبب الجفاف

  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   وتدعو لمالحقة مجرمي الحرببقرار تركيا طرد السفير الصهيوني ترحبحماس  .21
بالقرار التركي المتمثل بخفض التمثيل الدبلوماسي مـع        " حماس"رحبت حركة المقاومة اإلسالمية     : دمشق

الكيان الصهيوني، وتجميد اتفاقياتها العسكرية الموقعة معه، مؤكدة في ذات الوقت على أهميـة مالحقـة                
خطوة في االتجاه   "رار  الق) 9-2(واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة         .مجرمي الحرب الصهاينة  

الصحيح ردا على غطرسة واعتداء الكيان الصهيوني على أسـطول الحريـة والمتـضامنين األتـراك                
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إننا وإذ نعلن تضامننا    "وقال البيان    ".والدوليين، الذين تعرضوا لعملية قرصنة صهيونية في المياه الدولية        
أجل عدالة القضية الفلسطينية وكسر الحصار      مع تركيا وخاصة أهالي الضحايا الذين ضحوا بأنفسهم من          

  ".عن قطاع غزة، فإننا نثمن الجهد التركي الساعي إلى مالحقة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية
الدول العربية واإلسالمية وأحرار العالم إلى مقاطعة الكيان المحتل، والعمل على إنهـاء             "ودعت الحركة   

المزيد من العون والتضامن مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حريتـه           الحصار عن قطاع غزة، وتقديم      
  ".وحقوقه الوطنية، وحقه في إقامة دولته المستقلة

  2/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تأجيل لقاء المصالحة بين فتح وحماس المقرر عقده خالل أيام":العربيالقدس " .22
 مصدر قيادي في حركة فتح أن لقاء المـصالحة الـذي            من' القدس العربي 'علمت  :  أشرف الهور  - غزة

كان مقررا عقده خالل األيام القليلة المقبلة مع حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة لبحث تشكيل                
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكـر اسـمه أن اتـصاالت             .حكومة التوافق أجل إلى موعد لم يحدد بعد       

  .توافق على تأجيل عقد هذا اللقاءأجريت بين الحركتين تم خاللها ال
وأشار إلى أن التأجيل راجع لعدة أسباب، بينها عدم مقدرة الحركتين على عقد لقاء نهاية الشهر الماضي                 
لبحث تطبيق البنود التي جرى التوافق على حلها في لقاء القاهرة األخير الذي عقـد الـشهر الماضـي،                   

  . الوزراءإضافة إلى استمرار الخالف حول شخصية رئيس
عن سلسلة اتصاالت أجريت بين قيادات من حركـة         ' القدس العربي 'هذا وبحسب المصدر فقد كشف لـ       

فتح وحماس، لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل حكومة التوافـق، الركيـزة األساسـية فـي عمليـة                  
للحظة تـولي   وقال المصدر أن المواقف ال تزال على حالها، إذ ترفض حركة حماس لغاية ا              .المصالحة

وتحدث المصدر عن جهود مصرية تبذل مع الفريقين لتـذليل           .الدكتور سالم فياض رئاسة هذه الحكومة     
  .العقبات، لكنه أشار إلى أن االستمرار في هذا الخالف هو أحد األسباب الرئيسية في تأجيل لقاء القاهرة

 بين الحركتين خـالل األسـبوع       فإن اتصاالت ستجري  ' القدس العربي 'ووفق المعلومات التي وردت لـ      
المقبل لتحديد موعد آخر لعقد جلسة في الضفة وغزة لمتابعة ما تم االتفاق عليه في الجلسة األخيرة، على                  

  .أن يكون هذا اللقاء مقدمة لتذليل العقبات أمام الملفات الكبرى، بهدف تحديد موعد لحسم هذه الملفات
ة والرئيس محمود عباس ال يريد أي حكومة في المرحلة القادمـة          وأشار المصدر إلى أن القيادة الفلسطيني     

ال تحظى بترحيب وقبول دولي نظراً لحساسية الموقف، مشيراً إلى أن هذا األمر هو السبب الرئيسي في                 
  .تمسك الرئيس وحركة فتح بالدكتور فياض

  1/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  الرد االلتزام بالتهدئة والحق في تؤكدالفصائل  .23
ـ        : رام اهللا  إنه ال نيـة    «: »الشرق األوسط «نفت الفصائل الفلسطينية نيتها التصعيد، وقال مصدر مطلع ل

للتصعيد، أو تنفيذ هجمات، وإن الكرة في الملعب اإلسرائيلي، فإذا التزم التهدئة، فنحن ملتزمون، ولكـن                
  .»إذا صعد فسنصعد

  1/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  ستيطاني جريمة ضد اإلنسانية وتصريحات ريفلين عنصريةالمشروع اال: فتح .24
 1976أن األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عـام  ) فتح( أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني     :رام اهللا 

هي أراض فلسطينية تاريخيا وطبيعيا، وأن االستيطان فيها جريمة ضد اإلنسانية حسب القانون الـدولي،               
  . الفلسطيني غير القابلة للتصرفوانتهاك لحقوق الشعب

اليوم األربعاء، تـصريحات     واعتبر المتحدث اإلعالمي باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان صحافي         
رئيس الكنيست اإلسرائيلي روبي ريفلين صفعة عنصرية على وجه المجتمع الدولي وقوانينه الـضابطة              

  .لألمن والسلم في العالم
ئيس الكنيست بالمتطرفة والعنصرية، مـضيفا أن العقليـة اإلسـرائيلية           ووصف القواسمي تصريحات ر   

العنصرية الحاكمة في إسرائيل تؤكد بين الحين واآلخر رفضها للسالم واالستقرار فـي المنطقـة علـى                 
  .أساس حل الدولتين وااللتزام بالقانون الدولي

زء من العقيدة الصهيونية تثبـت أن       وقال القواسمي إن تصريحات ريفليني التي قال فيها إن االستيطان ج          
سياسة االحتالل واالستيطان منهج عملي مدعوم بقرارات حكومة نتانياهو وتكشف عن نوايا ومخططات             
لتكثيف عمليات االستيطان تحت غطاء الدعوة الستئناف المفاوضات، مؤكدا قدرة الشعب الفلسطيني على             

  .تالله بالوسائل المشروعة مواجهة ومقاومة المشروع الصهيوني واستيطانه واح
  31/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
    لتركيانتنياهو يرفض مجددا االعتذار .25

 ودفـع    لتركيـا  االعتذار نشب خالف شديد في إسرائيل بين الوزراء حول قضية        :  نظير مجلي  -تل أبيب 
زير الدفاع إيهود باراك، تقديم اعتذار على       تعويضات لعائالت الضحايا؛ فقد أيد بعضهم، وفي مقدمتهم و        

أن تدفع التعويضات بواسطة صندوق تركي، والتعهد بأال تتقدم تركيا إلى إسرائيل بمطالب إضافية، وهو               
األمر الذي وافقت عليه تركيا، لكن وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمـان، ووزيـر الـشؤون                

لك وقاال إن على تركيا أن تعتذر إلسرائيل ألنها بـادرت إلطـالق             االستراتيجية، موشيه يعلون، رفضا ذ    
أسطول الحرية، مستفيدين من قرار لجنة بالمر بأن الحصار على غزة هو حق قانوني وأن قرار إسرائيل                 

  .باعتراض األسطول ومنعه من الوصول إلى غزة قرار صحيح
يل حاليا، واقترح االكتفاء بإعالن األسـف       وحسم نتنياهو الخالف لصالح ليبرمان؛ فقرر أال تعتذر إسرائ        

 شهور على أمل أن يكـون وضـعه الحزبـي       6ودفع التعويضات للصندوق التركي، أو تأجيل االعتذار        
وعلل نتنياهو هذا الموقف بالقول إنه ال يوجد أي ضمان ألن تلتزم تركيا بإعادة العالقات               . الداخلي مناسبا 

وأضاف ليبرمان أن رئيس حكومة تركيـا، رجـب طيـب           . ماضيبين البلدين على ما كانت عليه في ال       
  .أردوغان، تعمد افتعال أزمة مع إسرائيل لتساعده في معاركه الحزبية الداخلية

  3/9/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  سرائيليإ مرة حدود الدولة الفلسطينية مع خبير ألولنتنياهو يبحث : هآرتس .26
سرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاورات مع خبير اسـرائيلي فـي          يجري رئيس الحكومة اال   : القدس المحتلة 

  .الحدود حول حدود الدولة الفلسطينية العتيدة
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العبرية ان نتنياهو وللمرة االولى يجري مشاورات حول الحدود مـع الدولـة             ' هآرتس'وكشفت صحيفة   
ستشارا للخرائط والحـدود    الفلسطينية، واختار الخبير  داني ترزه، وهو ضابط كبير في االحتياط وكان م            
  .لرئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت ولوزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني

وكان ترزه، وهو مستوطن من معليه ادوميم، قد اعد خارطة الحدود خالل المفاوضـات بـين الـرئيس                  
ستنسحب مـن  وحسب الخارطة فان اسرائيل كانت   . محمودعباس ورئيس حكومة اسرائيل ايهود اولمرت     

كما اعد ترزه خارطة لالنـسحاب لتـسيبي        %. 6.5من اراضي الضفة وتبادل لالراضي بنسبة       % 93.2
  %.92.7ليفني، وبموجبها يتم االنسحاب من 

وقد أكد مكتب نتنياهو الخبر، موضحا انه يريد ان يتعلم من خبرة ترزه حول تحديد الحدود، وانه التقـاه                   
  .مرات عديدة في االشهر االخيرة

  30/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  بسبب عملية إيالت" الشاباك" باراك ورئيس بينتوتر  .27
إيهود ” اإلسرائيلي“ذكر تقرير، أمس، بأن توتراً شديداً يسود العالقات بين وزير الحرب            ): آي.بي  .يو  (

ة الجيش مـع    يورام كوهين على خلفية تعامل وزار     ) الشاباك(باراك ورئيس جهاز ما يسمى األمن العام        
الـصهيونية عـن    ” معـاريف “ونقلت صحيفة   . تحذيرات الجهاز قبيل وقوع عملية إيالت قبل أسبوعين       

غضب للغاية بسبب تعامل وزير الحرب مع اإلنذار الدقيق         ” الشاباك“قوله إن رئيس    ” إسرائيلي“مسؤول  
ـ   “ووفقاً للمسؤول فإن رئيس الشاباك      . الذي زوده به الجهاز حول خلية      . علـى بـاراك   ” ضباًانفجـر غ

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الغضب يفسر تحميل باراك قائد ما تسمى الجبهة الجنوبيـة فـي الجـيش                 
طالب في تحذيره   ” الشاباك“وقال التقرير إن    . اللواء طال روسو مسؤولية اإلخفاق في التعامل مع التحذير        

كانت ال تزال في سيناء، ورفض بـاراك        الجيش بتنفيذ عملية عسكرية استباقية ضد خلية المقاومة وهي          
 .ذلك

  2/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

   يطالب بإعالن تركيا دولة داعمة لإلرهابإسرائيلينائب  .28
طلب النائب اإلسرائيلي المتطرف، داني دانون، من وزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، إعالن             

ونقلـت  . اإلسـرائيلية أمـس   » جيروزاليم بوست «ة  ، حسبما أفادت صحيف   »داعمة لإلرهاب «تركيا دولة   
التركية عن الصحيفة اإلسرائيلية قولها إن طلب عضو الكنيست دانون، جاء في            » توداي زمان «صحيفة  

رسالة بعثها إلى كلينتون، بعدما حذّر وزير خارجية تركيا، أحمد داوود أوغلو، إسرائيل بفرض عقوبات               
التي وقعت بحق مواطنين أتراك كانوا يوصلون مساعدات        » ي مرمرة ماف«عليها إذا لم تعتذر عن مجزرة       

تركيا تقربت من إيران، ومثّلت على نحو متواصل ومباشر         «: وقال دانون . إلى قطاع غزة العام الماضي    
ودعـا النائـب    . »الحكومة في واشنطن ينبغي أن ترد على المشكلة التركية قبل أن تتأخر           . محور الشر 

طريـق  «رض عقوبات دبلوماسية على تركيا حتى تغير أنقرة أساليبها وتتراجـع عـن              اإلسرائيلي إلى ف  
  .»اإلرهاب

  3/9/2011، االخبار، بيروت
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  "االستيطان جزء من الصهيونية": ريفلين "الكنيست"رئيس  .29
إن أرض إسرائيل كلها لليهود وإن السالم سيتحقق عندما         : "قال رئيس الكنيست اإلسرائيلي روبي ريفلين     

  . ، على حد قوله"فق الفلسطينيون على أن يعيش اليهود معهميوا
وأضاف ريفلين، خالل زيارته األربعاء الماضي، لمستوطنة ايتمار شمال الضفة الغربية بمناسبة افتتـاح              

إن االستيطان جزء من الصهيونية ألنها كانت حركة استيطانية، وأن السالم سيعم فـي              : "السنة الدراسية 
  ". يسمح لنا جيراننا بالعيش في هذه البالدالمنطقة عندما س

  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ا وضعت خطة سرية لتفتيت لبنان وسوري"إسرائيل":  سابقموسادضابط  .30
العبرية في عددها الصادر الجمعة النقاب عن خطة        ) هآرتس(كشفت صحيفة    : زهير أندراوس  -الناصرة  

    ة اال(وضعها الموساد اإلسرائيليفي السنوات الخمسين من القرن الماضـي لتفتيـت     ) ستخبارات الخارجي
كٍل من سورية ولبنان، وإقامة مكانهما دويالت صغيرة لألقليات الطائفية تنشغل بينها بالصراعات وذلـك               

  .في الشرق األوسط
رت فـي   وقال المؤرخ اإلسرائيلي المعروف، شلومو نكديمون، الذي كشف عن القضية إن القـصة نُـش              

. الخمسينيات في إحدى الصحف الهندية، وبعد ذلك قامت المخابرات السورية بترجمتها إلى اللغة العربية             
وعندما علم باألمر الجنرال يوفال نئمان، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في الموساد، ومـن ثـم أصـبح                   

ذلك أنّه في تقرير الصحيفة الهندية اقتبـست        وزيرا، وكان مسؤوالً أيضا عن الوكالة النووية اإلسرائيلية،         
والتي أعدها عندما كان رئيس قـسم التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي             ) الفي(خطته المعروفة بباسم خطة     

الموساد، والتي كانت سرية للغاية، وعليه، أضافت الصحيفة، أمر بإجراء تحقيق لمعرفة من الـذي قـام                 
     ا وأنمنها فقط كانت موجودة في الموساد وفي وزارة األمن، وقد قام             نسخة 11بتسريب الوثيقة خصوص 

الضابط إفراييم مارون بإجراء تحقيق سري للغاية للعثور على مسرب الوثيقة، وفعالً ألقي القبض عليه،               
ن أنّه ضابطً رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيليحيث تبي.  

  3/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  تلحقون األذى بأنفسكم من خالل التصعيد: األتراك تحذر "إسرائيل" .31
أعلنت تل أبيب عن تشكيل النيابة العسكرية بالتعاون مع وزارة العدل طاقماً خاصاً             : أشرف الهور  -غزة  

استعداداً الحتمال تعرض ضباط وجنود الجيش اإلسرائيلي الذين كانوا قد شاركوا في عملية الهجوم على               
  .مايو من العام الماضي، لدعاوى قد تقدم ضدهم في المحاكم الدولية/اية ايارنه' أسطول الحرية'قافلة 

وسيقوم الطاقم المؤلف من خبراء ومستشارين قضائيين ببحث كافة الجوانب القضائية والسياسية المتعلقة             
  .بمثل هذا االحتمال، وأقرت قيادة الجيش اإلسرائيلي تشكيل هذا الطاقم

ب تردي العالقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، ووصولها إلـى حـد             وجاءت خطوة التشكيل هذه عق    
ورفض إسرائيل تقـديم    ' بالمر'تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وطرد السفير اإلسرائيلي، بعد صدور تقرير          

  .اعتذار لتركيا عن الهجوم
قال المصدر الذي   مع بعض التحفظات، و   ' بالمر'وقال مصدر إسرائيلي آخر أن بالده ستقبل بتقرير لجنة          

اإلعالن اإلسرائيلي عن قبول التقرير وعن التحفظات منه سيتم فور          'لم تكشف اإلذاعة اإلسرائيلية هويته      
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ال يساعد في رأب الصدع بين البلـدين ويلحـق إضـرارا            'وقال أن تقديم االعتذار لتركيا       .'نشره رسميا 
تمر بفترة صعبة حاليا، وأنه ال ينبغي إيـالء         ، وذكر أن العالقات مع تركيا       'إستراتيجية بموقف إسرائيل  

يلحقون األذى بأنفسهم من خالل تصعيدهم      'واعتبر أن األتراك     .أهمية كبيرة للتهديدات الصادرة من انقرة     
  .'شأن رمزي'، الفتاً إلى أن تواجد السفير اإلسرائيلي في انقره 'للموقف

سيثبت صحة ما تقوله    ' اإلسرائيلي من أنقرة     وذكرت وزارة الخارجية في إسرائيل أن خطوة طرد السفير        
  .'إسرائيل من أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف وال تريد إعادة العالقات بين البلدين إلى سابق عهدها

  3/9/2011، القدس العربي، لندن
  

    تقرر نقل مقر قيادة المنطقة الجنوبيةسرائيلية اإلحربالوزارة  .32
العسكرية من وسط مدينة بئر     " المنطقة الجنوبية " نقل مقر قيادة     ليةسرائيقررت وزارة الحرب اإل   : القدس
  .إلى إحدى القواعد العسكرية القريبة من المدينة) 1948جنوب األراضي المحتلة عام (السبع 

إيهود براك يدفع إلى األمام خطة تقضي بنقل مقر قيـادة            وقالت مصادر إعالمية عبرية إن وزير الحرب      
غربي المدينة، دون الكشف عن     " سديه تيمان "ي الجيش من وسط بئر السبع إلى قاعدة         المنطقة الجنوبية ف  
  .سبب قرار النقل

وبحسب ما نُشر؛ فقد كانت هذه المسألة مدار بحث خالل محادثات أجراها باراك خالل األيام األخيرة مع                 
  .جنرال تال روسورئيس بلدية بئر السبع روبيك دانيلوفيتش ومع قائد المنطقة الجنوبية الميجر 

  30/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  سبتمبر/ أيلول سابقة للكيان تحذر من نظام فصل عنصري بعد سفيرة .33
السابقة في األمم المتحدة البروفيسور غابرئيال شاليف من أن         ” اإلسرائيلية“حذرت السفيرة   : )آي.بي  .يو  (
د اعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة فـي         بع) فصل عنصرية (ستصبح دولة أبرتهايد    ” إسرائيل“

وقالـت  . أيلول الحالي، وانتقدت عدم قيام حكومة بنيامين نتنياهو بأية خطوات سياسية لمنع ذلك             /سبتمبر
أي (بعـد اإلعـالن     “ونشرت مقاطع منها، أمـس، إنـه        ” معاريف“شاليف بمقابلة أجرتها معها صحيفة      

 .”مثل جنوب إفريقيا فـي مرحلـة الفـصل العنـصرية          ” إسرائيل“ظهر  ست) التصويت في األمم المتحدة   
ينبغي أن نتذكر أنه باإلمكان فرض عقوبات علينا حتى لو لم تكن هناك موافقة بمجلـس                “وأوضحت أنه   
 . األمن الدولي

  2/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  " من الفرات إلى النيل"إسرائيل"دولة " يطالب بإعالن للمستوطنينمؤتمر  .34
تعقد مجموعة من األكاديميين والسياسيين اليمينيين المتطرفين والمستوطنين، مؤتمرا كبيرا لهم           : ل أبيب ت

 قديمـة تـدعو     -يوم الخميس المقبل في إحدى المستوطنات بالضفة الغربية، وذلك لتأسيس حركة جديدة             
  . إلى جعل إسرائيل دولة تمتد حدودها من الفرات إلى النيل

القائمـة  » نوفيم«، وتستضيفه مستوطنة »تجديد الجذور اليهودية في السامرة«ت عنوان  ويعقد المؤتمر تح  
وسيبحث المؤتمرون كيفيـة إقنـاع الحكومـة        . في الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال وسط الضفة        

اإلسرائيلية باإلعالن عن ضم الضفة إلى تخوم إسرائيل ومنع هذه الحكومة من التنازل عن أي جزء منها                 
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تحرم على اليهود ممارسة حقهم     «صالح الفلسطينيين وإلغاء قرارات محكمة العدل العليا اإلسرائيلية التي          ل
  .وكيفية فرض الشريعة اليهودية على القوانين اإلسرائيلية» المطلق على أرض إسرائيل

  3/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ل وقف هجوم الناتو عليهالقذافي عرض علينا تسليمنا شاليط مقاب: مسؤول إسرائيلي .35
أن ) الليكود(كشف أيوب قرا، وزير التطوير اإلقليمي، في الحكومة اإلسرائيلية          :  نظير مجلي  - تل أبيب 

العقيد معمر القذافي، عرض، بواسطة ابنه سيف اإلسالم، على إسرائيل صفقة لوقف الهجمات العسكرية              
راح الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حماس، جلعاد       لقوات حلف الناتو الهادفة إلى إسقاطه مقابل إطالق س        

  .شاليط، وتوقيع اتفاق سالم في المستقبل بين إسرائيل وليبيا
وقال قرا إن العرض الليبي أخذ بجدية في إسرائيل، وطلبوا من القذافي أن يكتبه خطيا، ولكن فـي هـذه             

  .تصاالتاألثناء انهار الوضع في ليبيا فقررت السلطات اإلسرائيلية وقف اال
. وردا على سؤال حول مدى جدية إدخال موضوع شاليط في العرض، وهل يوجد لليبيا نفوذ عند حماس                

نحن أيضا وجهنا هذا السؤال، فكان الجواب أن سيف اإلسالم ووالده يقيمان عالقات جديـة        « : أجاب قرا 
 شك في أنه يستطيع     جدا مع رئيس حركة حماس، خالد مشعل، ومع السلطات السورية، ولم يكن لديه أي             

  .»التحدث بثقة عن مقايضته في إطار هذه الصفقة
نحن يهمنا أن يتحرر شاليط، ونوقع اتفاق سالم مـع          : وبشأن ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بذلك، قال قرا        

  . دولة عربية أخرى
  2/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

 
   تعلن حالة استنفار جديدة على الحدود مع مصر"إسرائيل" .36

أقدمت قوات الجيش اإلسرائيلي، منذ فجر أمس، على إعالن حالة استنفار في صـفوفها فـي                : ل أبيب ت
محيط الضفة الغربية والقدس وكذلك في المناطق الجنوبية من إسرائيل وعلى الحدود مع مصر، وذلـك                

ب وصـول   في أعقاب العملية المسلحة التي نفذت في تل أبيب وأصيب فيها تسعة إسرائيليين، وفي أعقا              
معلومات للمخابرات بانطالق مسلحين فلسطينيين من تنظيم الجهاد اإلسالمي، لتنفيذ المزيد من العمليـات              

وأصدر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، تعليماته        . المسلحة في البلدات والمدن اإلسرائيلية    
ة وعلى الحدود مع مصر، ومـن       بتعزيز الوجود المكثف أصال لقوات الجيش في منطقة جنوب قطاع غز          

جهـاز المخـابرات العامـة      (» الـشاباك «وأعلـن   . حول مدينة القدس والحدود الغربية للضفة الغربية      
وبحـسب  . عن نشر قوات لجنوده وعمالئه في حالة استنفار ميداني في المناطق الفلسطينية           ) اإلسرائيلي

  . ق مع الجيش المصريالتقارير اإلسرائيلية فإن تعزيز قوات الجيش جرى بالتنسي
 30/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  

  "إسرائيل"يؤكد أن تونس عرضت إقامة عالقات مع  "موساد"ضابط : "هآرتس" .37
يكشف ضابط الموساد رسالة سرية من الرئيس التونسي السابق الحبيب بورغيبـة، يعـرب فيهـا عـن                  

 وهزيمة العـرب، دخـل ممثـل عـن        67بعد حرب عام    : ويقول مارون . استعداده لالعتراف بإسرائيل  
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بورقيبة السفارة اإلسرائيلية في روما وطلب مقابلة مسؤولي السفارة، إال أن ضـباط الموسـاد أشـاروا                 
  .لمسؤولي السفارة تحديد موعد لليوم التالي للتحقق من هويته

ع عائلته  وبحسب مارون، بعد التحقق من هوية الضيف تبين أنه فلسطيني مهجر من منطقة القدس، لجأ م               
  .لتونس بعد النكبة، ويعتبر من المقربين لـ بو رقيبة

وحسب ضابط االستخبارات، قال ممثل بو رقيبة لإلسرائيليين، إن تونس توصلت إلـى اسـتنتاج بعـد                 
الحرب بأنه ال يمكن إخضاع إسرائيل بالقوة، وهي على استعداد للتفاوض مع إسرائيل، ولـلقيام بـدور                

إال أن مارون أكد أن األمر لـم يلقـى أي اهتمـام لـدى المـسؤولين                 . العرب  الوساطة بين إسرائيل و   
  .اإلسرائيليين، ولم يتلق مسؤولو السفارة أي رد على العرض التونسي

  2/9/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  نتنياهو سيهزم ليفني وحزبها سيفقد أكثر من ثلث أعضائه في االنتخابات المقبلة: ستطالعا .38
نتائج استطالع رأي جديد نشرتها اإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية، أمـس، علـى أن رئـيس              دلت  : تل أبيب 

الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيفوز مرة أخرى بالحكم وسيستطيع تشكيل حكومة يمينية أخـرى إذا جـرت                
 ، ال يفهـم حتـى     %95وجاء في االستطالع أن غالبية الجمهور اإلسرائيلي نحو       . االنتخابات العامة اليوم  

ـ     ، أي حملـة االحتجـاج الكبـرى ضـد الـسياسة االقتـصادية              »ثورة الخيام «اآلن رسالة ما يعرف ب
 مـنهم يقولـون إنهـم ال        %67نحو  . ولذلك فإنهم ال يفكرون في معاقبة الحكومة      . واالجتماعية للحكومة 

تتوقف عند  يقولون إنهم ال يفهمونها ويفضلون أن       % 28يفهمون هذه الحملة ولكنهم يؤيدون استمرارها، و      
  .هذا الحد

ومع أن حزب الليكود    . من المستطلعة آراؤهم أنهم لم يقرروا بعد ألي حزب سيصوتون         % 23وقد أعلن   
الحاكم برئاسة نتنياهو، خسر في هذا االستطالع كل ما زاد له من أصوات في السنتين األخيرتين، فإنـه                  

 بينما منافسه األساسـي فـي المعارضـة،         حظي بنفس عدد المقاعد الذي فاز به في االنتخابات األخيرة،         
 مقعدا له اليوم سيحصل علـى       28من  (برئاسة تسيبي ليفني، سيخسر أكثر من ثلث قوته         » كديما«حزب  

  ). مقعدا، فيما لو جرت االنتخابات اليوم18
 مقاعـد   10وسترتفع أصوات األحزاب اليسارية، حسب هذا االستطالع، حيث يحصل حزب العمل على             

 مقاعـد، وسـيفوز حـزب       6 مقاعد اليوم إلى     3، وسيرتفع حزب ميرتس من      ) مقاعد 8ليوم  يوجد له ا  (
  .الخضر بثالثة مقاعد، علما بأنه لم يعبر نسبة الحسم في االنتخابات السابقة

 16 إلى   15سيرتفع من   » إسرائيل بيتنا «حزب  : ولكن أحزاب اليمين واليمين المتطرف، ستزيد من قوتها       
وحـزب المـستوطنين    .  مقعدا 12 إلى   10ليهود المتدينين الشرقيين سيرتفع من      ل» شاس«مقعدا، وحزب   

لليهـود  » يهـدوت هتـوراة   «وسيحافظ كل من حـزب      .  مقاعد 4 إلى   3، سيرتفع من    »البيت اليهودي «
كما ستحافظ األحزاب   . على قوته )  مقاعد 4(المعارض  » االتحاد القومي «و)  مقاعد 6(الغربيين المتدينين   

، الذي أقامه وزيـر الـدفاع،       »االستقالل«والالفت أن حزب    ).  مقعدا 11(نية على مقاعدها    العربية الوط 
  .إيهود باراك، بعد انفصاله عن حزب العمل، سيستطيع عبور نسبة الحسم والفوز بثالثة مقاعد

 مـن   68(وتدل هذه النتائج على أن أحزاب اليمين ستحافظ على أكثرية ساحقة في االنتخابـات المقبلـة                 
وهذا يشجعه على مجابهة الحملة     . ولهذا، فإن نتنياهو ال يشعر بالخطر على مكانته       ).  مقعدا 120موع  مج

االحتجاجية الجارية حاليا، علما بأن قادة الحملة يخططون لمظاهرة مليونية مساء غد، في مختلف أنحـاء                
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صعب عليهم الوصـول إلـى      وفي التقييمات الواردة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، سيكون من ال         . البالد
وسيكون نجاحا كبيرا لهم إذا حافظوا على عدد المتظـاهرين فـي المظـاهرة الكبـرى                . مليون متظاهر 

 300الماضـي،   ) آب(األخيرة، التي أجريت قبل التدهور العسكري على الحدود مع مصر في أغسطس             
  .وسيضطرون إلى إعادة النظر في هذه الحملة االحتجاجية وأساليبها. ألف

  2/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  اإلعتراف بالدولة الفلسطينية مع جهات عربية لمنع "تحركات سرية" عن تكشف "إسرائيل" .39
تحركـات  'كشف مصدر سياسي كبير في حكومة إسرائيل عن قيام بالده بـإجراء  :  أشرف الهور - غزة
ة التوجه في العشرين من الـشهر       مع جهات عربية للضغط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن خطو         ' سرية

الجاري إلى األمم المتحدة لطلب الحصول على دولة مستقلة، في الوقت الذي اعتبـر فيـه أحـد وزراء                   
ووفـق هـذا     .'تهديدا أخطر من تهديد حماس    'الحكومة أن طلب االنضمام الفلسطيني لألمم المتحدة يعد         

يسدل الستار على المفاوضـات     'لتوجه من شأنه أن     المصدر الذي تحدث لإلذاعة اإلسرائيلية فقد قال أن ا        
  .'مع إسرائيل نهائيا لمدة سنوات طوال

وقلل المصدر من إمكانيات السلطة الفلسطينية في إدارة دولة مستقلة، وقال أنه لـيس بمقـدور الجانـب                  
سـرائيل،  الفلسطيني إدارة هذه الدولة المستقلة له في المجالين االقتـصادي واألمنـي دون االسـتعانة بإ               

الدليل على ذلك هو أن هناك العديد من المعارضين من الجانبين الفلـسطيني والعربـي لهـذا                 'وأضاف  
  .'التحرك

وتفيد معلومات أن األردن يعارض خطوة القيادة الفلسطينية بالتوجه لألمم المتحدة، وأنه أبلغ موقفه أكثر               
  .الالجئينمن مرة للرئيس محمود عباس، كون أن الخطوة تهدد حق عودة 

  1/9/2011، القدس العربي، لندن
 

  "البحر المتوسط" على حقول الغاز في " عن بعد"خطط لالستيالء ت" إسرائيل" .40
كشفت عناصر عسكرية في تل أبيب، أمس، أن الـصناعات العـسكرية اإلسـرائيلية تكـرس                : تل أبيب 

لتي اكتشفتها في أعمـاق البحـر       جهودها لصناعة عدد من األسلحة الحديثة المالئمة لحماية آبار الغاز ا          
  . المتوسط وتدخل بسببها في نزاع مع لبنان

االقتصادية اإلسرائيلية، إن من بين اآلليات التـي سيـستخدمها          » غلوبس«وقالت تلك المصادر لصحيفة     
سالح البحرية اإلسرائيلية للدفاع عن هذه المنشآت سفن حربية حديثة وغير مأهولة بالجنود يتم الـتحكم                

  .لتطوير األسلحة اإلسرائيلية» رفائيل«عن بعد، طورتها شركة بها 
وأضافت أن سالح البحرية اإلسرائيلية تسلم خالل الشهور الماضية عددا من هذه السفن وهي من طراز                

  . ، التي تنقل إلى عمق البحر بواسطة بوارج حربية»بروتكتور«
رات استطالع صغيرة من دون طيار في حماية        ويستخدم الجيش اإلسرائيلي، إضافة إلى هذه السفينة، طائ       

حقول الغاز، وهذه الطائرات مزودة بأجهزة استطالع متطورة للغاية وغالبيتها سرية، لكن تقارير تحدثت              
  . من إنتاج الصناعات الجوية العسكرية اإلسرائيلية» هارون«عن هذه الطائرات وهي من طراز 

» ياخونت«ان فيلنائي قد تحدث قبل شهور عن تهديد صواريخ          وكان وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلي مت     
 كيلومتر، على أنها تـشكل      300الروسية الصنع والموجودة بأيدي الجيش السوري التي يصل مداها إلى           
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. وتتخوف إسرائيل أيضا من وصول هذه الصواريخ من سـوريا إلـى حـزب اهللا              . تهديدا لحقول الغاز  
لى أن الصناعات الجوية العسكرية اإلسـرائيلية طـورت صـاروخ           وأشارت الصحيفة في هذا السياق إ     

  .»ياخونت«القادر على اعتراض صواريخ » 8 –باراك «
  3/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  تحذر من وقوع الصواريخ اإليرانية في أيدي حماس وحزب اهللا"إسرائيل" .41

حذر مسئولون امنيون إسرائيليون مـن        :  مصطفي عبداهللا  - فيينا   - وكاالت األنباء    - طهران   -تل أبيب   
  . وقوع الصواريخ االيرانية الجديدة المضادة للدبابات في أيدي حركتي حماس وحزب اهللا

 خطا إلنتاج الـصواريخ المـضادة للـدبابات         ، أمس األول  ،ويأتي ذلك في الوقت الذي دشنت فيه إيران       
لرأس الحربية للصاروخ تستطيع إصـابة      وقال وحيدي إن ا   . بحضور وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي     

حيث يمكنه تدمير األهـداف     ،   ملليمتر من الصلب   300  متر واختراق ما سمكه    1300 األهداف علي بعد  
 ىنه يتميز بدقة فائقة مقارنة بالصواريخ األخر       إ وأشار إلي , بدقة عالية ألنه خفيف ومن السهل استخدامه      

 .المضادة للدبابات
وحزب اهللا لديهما بالفعل ذخيرة حيوية مـن الـصواريخ المـضادة للـدبابات              ويعتقد أن حركتي حماس     

وأحد هذه الصواريخ هي صاروخ كورنيت الروسـي الـذي اختـرق الـدفاعات              . زودتهما بها سوريا  
  .2010اإلسرائيلية علي الحدود مع غزة في عام

 1/9/2011، القاهرة، األهرام
 

  يها لتأييده المقاومةالصهيونية تقيل أحد صحافي" بوستجيروزاليم " .42
الصهيونية الصادرة باللغة اإلنجليزية، أمس، أنها أقالت       ” جيروزاليم بوست “أعلنت صحيفة   : )ب.ف  .ا  (

 .أحد صحافييها لدفاعه في مدونته الشخصية عن حق الفلسطينيين في اللجوء الى المقاومة ضد االحـتالل       
 .إثر خـالف مهنـي    “تب االفتتاحيات الري درفنر     وقالت الصحيفة الناطقة باالنجليزية إنه تمت إقالة كا       

في “وأثار درفنر، وهو من اصل أمريكي، اعتراضات حادة حين كتب اخيراً            . ”مرتبط بمدونته الشخصية  
ضدنا، ال أريدهم ان يقوموا بـذلك، وكـوني         ” اإلرهاب“حين اعتبر ان من حق الفلسطينيين اللجوء الى         

لكـن  . ” فلسطيني، سواء كان مظلوماً ام ال، من قتل أحد مـواطني           ، سأبذل ما في وسعي لمنع     ”إسرائيلياً“
إحـداث  “، فقـد أراد     ”لم تكن في نيته التشجيع على اإلرهاب بل على العكـس          “درفنر أوضح الحقا أنه     

ليظهر لهم المدى الذي يندفع اليه الفلسطينيون الذين يـتم          ” إسرائيل“وأصدقاء  ” اإلسرائيليين“صدمة لدى   
 .                       الستقاللرفض حقهم في ا

  1/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

 الحكومة اإلسرائيلية ترفض تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية .43
رفضت الحكومة اإلسرائيلية طلبا فلسطينيا بتقـديم موعـد تحويـل المـستحقات             : )فلسطين( الناصرة  

وأكد وزير   . صرف رواتب الموظفين بمناسبة حلول عيد الفطر       الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، بهدف    
المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتس إنه رفض طلبا فلسطينيا لتبكير تحويل ثالثمائة وثمانين مليون شـيكل               

 .إلى السلطة الفلسطينية بهدف صرف الرواتب بمناسبة حلول عيد الفطر



  

  

 
 

  

            27ص                                   2251:                العدد3/9/2011-30/8  السبت-الثالثاء  :التاريخ

، رغـم  "التقيد باألنظمة العادية والمحددة مـسبقًا "على وذكرت مصادر إعالمية عبرية أن شتاينتس أصر        
بتقـديم  ) التابع للجيش (توصية الجهات المهنية في وزارتي المالية والجيش ومنسق األعمال في المناطق            

  .تجاه الفلسطينيين" بادرة حسن نية"موعد تحويل هذه األموال كـ 
  31/8/2011، قدس برس

  
 إلى األمم المتحدة يوقف المفاوضات نهائياتوجه السلطة الفلسطينية : تل أبيب .44

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلـى             ): فلسطين(الناصرة  
) يونيـو (الجاري لنيل االعتراف بدولة على حدود الرابع من حزيران          ) سبتمبر(األمم المتحدة في أيلول     

 .يا بين الجانبين، سيوقف المفاوضات نهائ1967عام 
إن قرار السلطة الفلسطينية التوجـه      : "عن المصدر قوله  ) 31/9(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء      

إلى األمم المتحدة يعتبر خطأ إستراتيجيا من الدرجة األولى، وأنه سيسدل الستار على المفاوضـات مـع                 
 .، على حد تعبيره"إسرائيل نهائيا لمدة سنوات طوال

، مشيرا إلى أنه    "لم ولن تتخذ أي قرار حول طريقة ردها على هذا التحرك          "ضاف المصدر أن تل أبيب      وأ
سيتخذ وفقا للتطـورات علـى      " إلى أن الرد اإلسرائيلي      ، مشيراً "تمت دراسة جميع السيناريوهات بإمعان    

 ".أرض الواقع في اليوم ما بعد التحرك الفلسطيني
: سرائيلي قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الدولة الفلـسطينية، وقـال           استبعد المصدر السياسي اإل    كما

ليس بمقدور الجانب الفلسطيني إدارة دولة مستقلة له في المجالين االقتصادي واألمنـي دون االسـتعانة                "
بإسرائيل، والدليل على ذلك هو أن هناك العديد من المعارضين من الجانبين الفلسطيني والعربـي لهـذا                 

 ".حركالت
  31/8/2011، قدس برس

  
 "ضربة مؤلمة"غزة بـ قطاع رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي يهدد  .45

إلـى  " ضـربة مؤلمـة   "هدد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي بني غانتس بتوجيـه          : )فلسطين(الناصرة  
 .الفلسطينيين في قطاع غزة، في حال تم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية

وسائر ما أسـماها    " حماس"ألقاها في أسدود الليلة الماضية، إنه يتعين على حركة          وقال غانتس، في كلمة     
أن تدرك تماماً بأنها ستتعرض لضربة مؤلمة إذا سـولت لهـا نفـسها المـساس                "،  "منظمات اإلرهاب "

 ".ندعوها إلى عدم اختبار مدى قوة إسرائيل"مضيفًا . ، بحسب تهديده"بمواطني إسرائيل
الصاروخية الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة والهجوم بالـدهس فـي تـل أبيـب          واعتبر أن الهجمات    

يجب على إسرائيل عدم االكتفاء بالمحافظة علـى     "والهجمات عند الحدود الجنوبية؛ تثبت مرة أخرى بأنه         
 ".الهدوء بل االستعداد لمواجهة أي تهديد

لزم باإلفراج عن جميع األسرى، بينهم      م"من جهة أخرى؛ أكد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أن الجيش           
  .، حسب قوله"الجندي جيلعاد شاليط، ويبذل كل جهد مستطاع من أجل ذلك

  31/8/2011، قدس برس
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 عاملة أجنبية تشتكي ضد زوجة نتنياهو إلساءة معاملتها .46
 وذلـك   اشتكت عاملة أجنبية ضد زوجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،         : )فلسطين(الناصرة  

 .إثر إساءة معاملتها، والتسبب بإصابتها خالل تأديتها عملها
وبحسب ما نشرته وسائل اإلعالم العبرية؛ فإن العاملة األجنبية التي كانت تشرف على رعاية والد سارة                
نتنياهو، أصيبت في حنكها قبل ثالثة أسابيع خالل مشادة كالمية نشبت بينهما في منزل رئيس الـوزراء                 

وأفادت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي بأن سارة نتنياهو اشتبهت في العاملة األجنبية،              .يلياإلسرائ
ونقلت القناة عن العاملـة قولهـا إنهـا         . وهي من نيبال، بالحصول على أموال من والدها بطرق ملتوية         

ـ               أن  و .سيء معاملتهـا  سقطت أرضا بعد أن اقتربت منها سارة نتنياهو مهددة ومتوعدة، مضيفة أنهـا ت
، مشددا على عدم وقوع أي احتكاك جسدي        "إثر قيامها بحركة غير صحيحة    "العاملة أصيبت في إصبعها     
  .بين االثنتين، على حد قولها

  31/8/2011، قدس برس
 

 التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة سيلغي جميع االتفاقيات:  في واشنطن"إسرائيل"سفير  .47
في حال قيام الفلـسطينيين     'يل لدى الواليات المتحدة األميركية مايكل اورن إنه         قال سفير إسرائ  : واشنطن

بالتوجه إلى األمم المتحدة فإن جميع االتفاقيات معهم ستلغى، وأن التعاون األميركـي الفلـسطيني فـي                 
 فـي   وتابع أن الفلسطينيين سيستغلون االعتراف بالدولة في األمم المتحدة من أجل تقديم الدعاوى             .'خطر

 .المحاكم الدولية ضد إسرائيل، وأن االعتراف بالدولة من شأنه تقليص إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم
وكشف السفير النقاب عن االتصاالت اليومية بين إسرائيل واإلدارة األميركية حـول إحبـاط المحاولـة                

 دولة لكي ال تعتـرف      71إلى  وكشفت المجلة أن الواليات المتحدة توجهت        .الفلسطينية لالعتراف بالدولة  
 .بالدولة الفلسطينية

 31/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  يؤكد للرئيس عباس دعمه للتوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة"فرومان"الحاخام  .48
 يعـم الـسالم    هنأ الحاخام مناحيم فرومان الرئيس عباس لمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنيـا أن            :رام اهللا 

 .والمحبة بين الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني من خالل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
ونقل فرومان للرئيس تمنياته وتمنيات عدد كبير من رجال الدين اليهود في إسرائيل بنجـاح المـساعي                 

 .متحدة في سبتمبرالفلسطينية للحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من األمم ال
وأكد الحاخام فرومان أن إقامة دولة فلسطينية هو في مصلحة السالم ولمصلحة إسرائيل، وستعمل علـى                

 .تحقيق السالم العادل والدائم واالستقرار للمنطقة والعالم
وعرض الحاخام تفعيل لجان منع التحريض المتبادل، مقترحا تشكيل لجنة من رجال الدين من الجـانبين                

لسطيني واإلسرائيلي لمنع التحريض المتبادل، وإرسال اللجنة إلى اإلدارة األميركية لحمل هذه الرسالة             الف
 .الدينية الداعية إلى السالم وإلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في سالم عادل ودائم وبمساواة مع إسرائيل

  31/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   هدنة فقطإلى اتفاقية" كامب ديفيد"اتفاقية من تحول " سرائيليةإ"مخاوف  .49
كامـب  “واسعة تخوفاً من تدهور العالقات مع مـصر وتحـول           ” إسرائيلية“تبدي أوساط   : القدس المحتلة 

  . محتملة في غزة ونتيجة ضغوط وانتقادات الشارع المصري” حرائق“التفاقية هدنة فقط نتيجة ” ديفيد
يه المعلق للشؤون االستراتيجية في القناة األولى أري شفيط الذي ال يتوقع مبادرة القاهرة              وهذا ما يؤكد عل   

. في غـزة  ” حريق“أو شن حرب، لكنه يخشى من تدهور في العالقات الثنائية نتيجة            ” كامب ديفيد “إللغاء  
الـذي يمـارس    الستمالة الرأي العام المـصري      ” كامب ديفيد “ودعا لتعديل الملحق العسكري في اتفاقية       

علينا اإلسـراع فـي تـسوية       “وتابع  . ضغوطاً فعالة على المجلس العسكري األعلى والحكومة في مصر        
القضية الفلسطينية ألن من شأن مصر حسم خياراتها وسياساتها بعد االنتخابـات العامـة مطلـع العـام                  

  .”المقبل
” كامب ديفيـد  “يورام ميتال أن    بالمقابل اعتبر المحاضر المختص في الشؤون الشرق أوسطية بروفسور          

ورجح أن االلتزام باالتفاقيـة سيـصان بـالمنظور         . 1978تقف أمام االمتحان األصعب منذ توقيعها في        
  .القريب وحتى بعد االنتخابات العامة بدعوى أن االتفاقية حيوية للجانبين

  30/8/2011الخليج، الشارقة، 
 

  غزة من ليبياقطاع وصلت إلى صواريخ مضادة للطائرات : مسؤولون إسرائيليون .50
إن فلسطينيين في غزة حـصلوا علـى صـواريخ          : قال مسؤولون إسرائيليون، أمس   :  رويترز –القدس  

مضادة للطائرات والدبابات من ليبيا خالل الحرب األهلية المستمرة هناك منذ ستة أشهر؛ ما يزيـد مـن                  
  .حجم ترسانة أسلحتهم دون أن يدخل عليها تحسينات كبيرة

إن إسرائيل ال تمتلك أدلةً على أن حماس أو فصائل فلسطينية أخرى سعت للحـصول               : ل المسؤولون وقا
  .على هذه األسلحة

إن إسـرائيل   : وأضاف مسؤول وهو يصف طريق إمدادات بري بين شرق ليبيا وقطاع غزة عبر مصر             
ل إسـرائيلي   وقال مـسؤو   .المضادة للطائرات وقذائف صاروخية   ) 7-أس إيه (رصدت تدفقاً لصواريخ    

من قطع األسلحة وصلت إلى غزة في الشهور األخيرة، لكنه لم يقدم أية أرقام بشأن العدد                " آالفاً"إن  : آخر
  .وتأتي األسلحة عبر السودان أو تصل على متن سفن من البحر المتوسط. الذي نقل من ليبيا

مـن األسـلحة    "  كبيرةً كميةً"وذكر التلفزيون المصري، أمس، أن قوات حرس الحدود المصرية ضبطت           
  .على الحدود مع ليبيا

 30/8/2011األيام، رام اهللا ، 
 

   ترسل سفينتين حربيتين إلى الحدود البحرية مع مصر"سرائيلإ" .51
قبالـة  (أنه أرسل سفينتين حربيتين إلى منطقة الحدود البحرية مع مصر           “أمس  ” اإلسرائيلي“أعلن الجيش   

، علـى موقعهـا     ”يـديعوت أحرونـوت   “وذكرت صحيفة   . سابع  وفق ما ذكر موقع اليوم ال     ) قطاع غزة 
اإللكتروني، أن هذا اإلجراء اتخذ بعد تلقي تحذيرات من أن مسلحين يخططون لهجـوم علـى جنـوبي                  

قد أمر بداية األسبوع الجارى بإرسال المزيد مـن القـوات إلـى             ” اإلسرائيلي“وكان الجيش   . ”إسرائيل“
  .رود تقارير استخبارية عن احتمال وقوع هجوم وشيكمنطقة الحدود الجنوبية فى أعقاب و

  30/8/2011الخليج، الشارقة، 
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  "إسرائيل" إلى والكتل االستيطانية الكبرى بالضفة األغوار يطالب بضم منطقة إسرائيليوزير  .52
التي يتزعمهـا  " إسرائيل بيتنا"أعرب الوزير االسرائيلي المتطرف عوزي النداو من كتلة  :القدس المحتلة 

عن اعتقاده بأنه يجب على إسرائيل فرض سيادتها على منـاطق غـور األردن               زير الخارجية ليبرمان  و
والكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة رداً على توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحـدة    

  .لنيل اعترافها بدولتهم
 اليوم ان السكوت على الخطـوة الفلـسطينية         وقال لنداو في تصريحات لالذاعة العبرية الرسمية صباح       

سيكون كارثة ويجب اتخاذ خطوات عملية لضمان امن اسرائيل والفهام الفلسطينيين انهم ال يـستطيعون               
  .فرض رؤيتهم لحل الصراع على اسرائيل

  30/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "ديمونا " مفاعلتدرب على حمايةت" إسرائيل" .53
كشفت أمس الجمعة صحيفة يديعوت أحرونوت العبريـة النقـاب عـن أن              :راوس زهير أند  -الناصرة  

إسرائيل ستجري يوم الثالثاء القادم مناورة في أكثر األماكن حساسية في الدولـة العبريـة، أي مفاعـل                  
ديمونا، تُحاكي قصف المفاعل النووي بصواريخ العدو، كما يحاكي التدريب تسرب مادة مـشعة سـامة                

، وبحسب الصحيفة فإن التدريب يحاكي تعرض المفاعل لقصف صاروخي من جميـع الجهـات،               للغاية
ولفت المراسل العسكري للصحيفة إلى أن الجهات األمنية في الدولة العبرية قررت تحديد التدريب بأنّـه                

التـدريب بـسبب    سري للغاية، مؤكدا أن قلة قليلة من المستويين األمني والسياسي ستطلع على نتـائج               
حساسية القضية، على حد تعبيره، وأضاف أن الحديث يجري عن تدريب يضمن سـيناريوهات رعـب                
كبية، وهو يجرى ألول مرة في إسرائيل، وبحسب المصادر فإن التـدريب الـذي أطلـق عليـه اسـم                    

جرى في الفرن النووي    من المقر أن تُنفذ الجهات األمنية التوصيات التي استخلصتها بعد ما            ) فيرنانندو(
باليابان مؤخرا، مشيرا إلى أن التدريب األخير الذي جرى في إسرائيل على هذا النـوع مـن المخـاطر     

، ولفت المراسل، استناداً إلى المصادر األمنية، أن التدريب الذي أجرتـه الجبهـة              2004جرى في العام    
 اإلسرائيلي دّل على تحسن ما في التعاون بـين           بلدة في العمق   85الداخلية لمحاكاة سقوط صواريخ على      

. الجهات ذات الصلة، ولكنّه كشف أيضا أن هناك الكثير من األمور التي ما زالت بحاجة إلـى تحـسين                  
جدير بالذكر أن االستخبارات اإلسرائيلية اعترفت بأن مفاعل ديمونا بات في مرمى صواريخ حـزب اهللا                

  .وإيران أيضا
  3/9/2011،  لندنالقدس العربي،

 
 جيش االحتالل يدرب المستوطنين على مواجهة الفلسطينيين :هآرتس .54

إن جيش االحتالل بدأ بتدريب مسؤولي األمن وفرق " هآرتس"قال تقرير نشرته صحيفة : القدس المحتلة
ي التأهب في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية لمواجهة الفلسطينيين في الشهر القادم ف

وجاء أنه في إطار هذه  .أعقاب االعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة
وبحسب الصحيفة . يعتبر تجاوزه من قبل فلسطينيين يستدعي إطالق النار" خط أحمر"التدريبات تم تحديد 

ل ينهي في األيام القريبة وأضافت أن جيش االحتال .فإن التعليمات تقضي بإطالق النار على األرجل
بذور "االستعدادات لحملة مواجهة مظاهرات الفلسطينيين في الشهر القادم والتي أطلق عليها بشكل رسمي 
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وقالت الصحيفة إن وثيقة وصلتها جاء فيها أن الفرضية المركزية ألجهزة األمن هي أن  ".الصيف
ة تتضمن مظاهرات عارمة ومسيرات باتجاه يؤدي إلى هبة شعبي"اإلعالن عن الدولة الفلسطينية سوف 

 ". المحاور الرئيسية والمستوطنات ونقاط التماس
من جهته أكد ناطق بلسان جيش االحتالل أن الجيش يجري محادثات متواصلة ومهنية مع قيادة 

وتجنب عرض أية . المستوطنات وعناصر األمن فيها، ويجري إعداد قوات لمختلف السيناريوهات
  .ن االستعدادات العمالنيةتفاصيل بشأ

 30/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
 

  تل أبيب ال تستطيع وقف البرنامج النووي اإليراني بضربة واحدة": معاريف" .55
 العبريـة عـن مـسؤول حكـومي         "معاريف" صحيفة   ، أمس االثنين  ،نقلت: زهير أندراوس  - الناصرة

      الدولة العبري رفيع المستوى قوله إن ة ال تستطيع وقف البرنامج النـووي اإليرانـي بـضربة           إسرائيلي
واحدة، وأضاف المسؤول إننّا ال نتحدث هنا عن العراق أو سورية، إذ أنّه في هـاتين الـدولتين يمكننـا                   
القضاء على البرنامج النووي بضربة واحدة، وزاد قائالً إن الوضع في إيران يختلف كليا عن الـدولتين                 

أيضا إن للواليات المتحدة األمريكية يوجد احتمال أكبر بكثير مـن إسـرائيل لوقـف               المذكورتين، وقال   
البرنامج النووي اإليراني، ذلك أن اإليرانيين يخافون جدا من الواليات المتحدة، وال يوجد لدينا أدنى شك                

 .في ذلك، على حد تعبيره
 30/8/2011، ، لندنالقدس العربي

  
   من رافضي الخدمة في الجيش"إسرائيل"قائدة االحتجاجات في  .56

األشد تطرفاً، حملة على شبكة اإلنترنت تهـاجم        ) إسرائيل لي (” يسرائيل شلي “بدأت منظمة   : )يو بي آي  (
من خاللها قائدة احتجاجات الخيام ضد أزمة السكن في الكيان دافني ليف، على خلفية أنها كانـت بـين                   

دمة في الجيش اإلسرائيلي، فيما تستعد حركـة االحتجاجـات          الموقّعين على رسالة تدعو إلى رفض الخ      
 .اليوم السبت” مليونية“لمظاهرة 

  3/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  القبة الحديدية تصل مدينة أسدودمنظومة  .57
نصب جنود االحتالل التابعين لسالح الجو البطارية الثالثة من منظومة القبة الحديدية في منطقة أسـدود                

  ). إسرائيل(لتركيب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في وجاءت عملية ا
وقالت مصادر في جيش االحتالل اإلسرائيلي إن عملية النصب لمنظومة القبة الحديديـة فـي المدينـة                 

  . مستمرة ولكن لن يتم الكشف عن مكان وجود البطارية
 المدة الزمنيـة لعمليـة نـشر        بارك رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس، عملية النصب وتقصير         و

المنظومة، وعبر وزير الحرب عن سروره بتحقيق الوعد الذي قطعه بأنه خالل عشرة أيام سيتم نـصب                 
  . بطارية الثالثة في مدينة أسدود

  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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  تحذيرات من مخطط استيطاني لعزل المسجد األقصى عن محيطه المقدسي .58
من محاوالت الجمعيات اليهودية االستيطانية لالستيالء " الدفاع عن أراضي سلوان"ة  حذّرت لجن:الناصرة

على األراضي الفلسطينية المحيطة بالمسجد األقصى المبارك، في إطار مخطّط إلقامة ما يسمى 
نسخة " قدس برس"وقالت اللجنة في بيان تلقت  .وعزل المسجد عن محيطة المقدسي" الحوض المقدس"بـ

إن عمليات وضع اليد على األراضي في أحياء القدس بلغت ذروتها، كما برزت في "، 29/8ثنين عنه اال
مناطق متعددة من القدس سياسة وضع اليد على األراضي بهدف تحقيق ما يسمى بالحوض المقدس لتتم 

  ".إحاطة المسجد األقصى بحدائق تلمودية
 االستيطانية واعتداءاتها تقع على مجمل أن ممارسات الجمعيات" لجنة الدفاع عن سلوان"وأكدت 

األراضي الممتدة على طول الحدود الشرقية والجنوبية للمسجد األقصى، فيما دعت المؤسسات العربية 
  ".خطر التهويد المتسارع"واإلسالمية إلى االستثمار في هذه األراضي إلنقاذها من 

  29/8/2011قدس برس، 
  

  نحو مليون دونم من األراضي العربية في النقب مصادرةالحكومة اإلسرائيلية تقرر  .59
، خالل جلستها يوم »تسوية أراضي البدو في النقب«تنوي حكومة إسرائيل إقرار خطة تسميها : تل أبيب

 ألف دونم بشروط جديدة 100األحد القادم، وبموجبها تصادر منهم نحو مليون دونم أرض وتبقي لهم 
النقب ويهددون بالرد عليه بحملة احتجاج ميدانية تصل وهو أمر يرفضه عرب . وتعويضات شحيحة

  .أصداؤها إلى شتى أنحاء األرض
تقرير «وتأتي هذه الخطة بعد سلسلة مناقشات تمت خالل سنوات طويلة، آخرها انتهى بما يعرف 

 ألف دونم، من أراضيهم 200 وفيه توصية بمنح عرب النقب 2007، الذي صدر في سنة »غولدبيرغ
فهم . وفي حينه، رفض عرب النقب هذا االقتراح، مؤكدين أنه يظلمهم.  مليون دونم1.1احتها البالغة مس

منهم في النكبة الفلسطينية، ومن % 90وقد تم تهجير . 1948 مليون دونم قبل عام 11كانوا يملكون 
راضيهم  مليون دونم، ويطالبون بتسوية أ1.1يملكون )  ألفا180يشكلون اليوم (تبقى منهم على األرض 

  .هذه بحلول معقولة
نحن عرب النقب أبناء العشائر والقبائل «: وأعد سكان النقب وثيقة وقع عليها قادة العشائر وجاء فيها

العربية، عريقة األصول ثابتة الجذور في النقب على أرضها التي ورثتها كابرا عن كابر، نحن أصحاب 
العربي واإلسالمي والغربي، مستمدين العزم من تاريخنا األرض ومالكها نعلن هللا ثم للتاريخ ولكل العالم 

  : ما يلي: النضالي ومن إرث آبائنا وأجدادنا
 أرض النقب هي ملك أبناء العشائر والقبائل قديما وحديثا ومستقبال، وعلى هذا تعاملت الحكومة -  1

  . العثمانية وحكومة االنتداب البريطاني
  . ال تباع وال يساوم عليها ما دام فينا عرق ينبض أرض النقب هي أرض عربية إسالمية- 2
 نحن أصحاب الحق الشرعيين ومالك األرض؛ لم ولن نوكل أحدا من المنظمات والهيئات -  3

  . والشخصيات أن يمثلنا أو أن يتحدث باسمنا أمام المؤسسات المتنكرة لحقنا
ها من اآلباء إلى األبناء وتصان  أرضنا ملك مقدس ألبناء مجتمعنا العربي البدوي، تنتقل ملكيت- 4

  . بمهجنا، ولن نرضخ ألي قرارات تحرمنا حقنا مهما تعاقبت اللجان والدول
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 جاءت هذه الوثيقة حرصا منا على شرفنا الوطني وعلى أرضنا المقدسة التي لن نفرط في ذرة - 5
نا هذه محليا وعربيا ودوليا تراب منها مهما بلغت التضحيات، ولنا كامل الثقة بدعم مجتمعنا العربي لوقفت

وذلك من خالل تبنيه موقفا صلبا، لحشد تأييد كل الشرفاء في هذا العالم لقضيتنا العادلة حتى تعود 
  .»األرض ألحضان أصحابها

  2/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   الفلسطينييناألطفال ضد اإلسرائيلية تفضح أساليب التحقيق "ندبندنتاال" .60
 ساعات، أظهر اساليب التحقيق االسرائيلية المستخدمة ضد 6الى فيلم فيديو مدته مستندة : مبيت لح

البريطانية المستور، وبينت طرق التعذيب " ذي إندبندنت" فضحت صحيفة - االطفال الفلسطينيين
  .الممارسة ضد االطفال الفلسطينيين

خالل صراعه للبقاء مستيقظا بعد ) ا عام14(وأظهر الفيلم وفقاً للصحيفة الطفل الفلسطيني إسالم التميمي 
 ساعة من إيقاظه من نومه في الساعة الثانية صباحا واصطحابه إلى معتقل إسرائيلي تحت تهديد 12

  .السالح من جنود االحتالل ورجال الشاباك االسرائيلي
ن الذين الصور الواردة في الفيلم سلطت الضوء على ما يعانيه االطفال الفلسطينيو"وقالت الصحيفة ان 

تتهمهم قوات االحتالل بالقاء الحجارة، وتعتبر ردا على تبجح اسرائيل ومحاوالتها لتحسين صورتها، 
االحتالل القاسية " عدالة"وذلك من خالل اقامة محكمة خاصة لالحداث، لكن االطفال الذين عانوا من 

  ".يرون غير هذا ويبوحون بقصص مختلفة تماما
االسرائيلية والمعنية بمراقبة المحاكم " نو ليغال باوندريز"في منظمة ونقلت الصحيفة عن الناشطة 

المشكلة تبدأ قبل وصول الطفل إلى المحكمة بكثير، المشكلة تبدأ حال "قولها إن " ناعومي لوال"العسكرية 
  ".إلقاء القبض على الطفل وفترة التحقيق في أغلب االحيان تعني إدانة الطفل بما ينسب إليه

صحيفة تحقيقها ببعض االرقام االحصائية المتعلقة باالطفال الفلسطينيين الذين يقعون في قبضة وانهت ال
 طفل جرت محاكمتهم امام القضاء العسكري منذ 7000قوات االحتالل االسرائيلية، مشيرة الى اعتقال 

من األطفال % 87وأكدت أن  . مستندة الى مصادر المنظمة الدولية للدفاع عن أطفال فلسطين2000عام 
الذين يقعون في قبضة قوات االحتالل يتعرضون إلى عنف جسدي اثناء وخالل اعتقالهم اعتقالهم كما 

  .من األطفال يتم عصب أعينهم في مرحلة ما خالل االعتقال والتحقيق% 91يعتقد أن 
  30/8/2011  رام اهللا،،األيام

  
  في الضفة الغربية مستعمرة صهيونية تحتل رؤوس الجبال 220: فلسطينيتقرير  .61

 مستوطنة صهيونية يسكنها ما يقرب من 220تنتشر في الضفة الغربية المحتلة وعلى رؤوس الجبال 
وفق  –وتعتبر مستوطنات القدس المحتلة  . ألف مستوطن في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة560

 ألف مستوطن يشكلون 190من أكبر المستوطنات حيث - »انتفاضة«تقرير فلسطيني نشر على موقع 
 الف مستوطن على مستوطنات 357من سكان المدينة الشطر الشرقي منها، ويتوزع % 65حوالي 

الضفة الغربية حيث يتركز المستوطنون في منطقة سلفيت التي تقع الى الجنوب الغربي من نابلس، وهي 
  .ذات مساحة واسعة وذات كثافة سكانية فلسطينية قليلة
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 جعل المحافظة ذات كثافة سكانية يهودية أكثر من الفلسطينيين باضعاف، وتضم ونجح االحتالل في
والتي يصنفها » ارئيل«اراضي محافظة سلفيت أكبر المستوطنات في الضفة الغربية وهي مستوطنة 

اإلحتالل كمدينة حيث عمل على إفتتاح جامعة فيها باإلضافة الى ربط اإلحتالل لها بسكة الحديد الداخلية 
  .يانللك

ويهدف اإلستيطان في الضفة الغربية الى تحويل الحالة الديموغرافية في الضفة الغربية لمصلحة اليهود، 
حيث اعلن قادة المستوطنات عن نيتهم نقل مليون مستوطن الى الضفة الغربية ضمن خطة اولية لتهويد 

  . ألف مستوطن منهم الى الضفة الغربية350الضفة نجحو في نقل 
  30/8/2011 مان،عالدستور،

  
   الخليلفي تقرر توسيع مبنى لمستوطنين "إسرائيل" .62

اتخذت السلطات اإلسرائيلية قرارا بتوسيع مبنى يعود لمستوطنين يهود فى الخليل بالضفة الغربية فى 
القطاع الذى يخضع للسيطرة اإلسرائيلية فى هذه المدينة التى تقطنها غالبية من الفلسطينيين، بحسب 

وأعلنت هاجيت عفران المتحدثة باسم الحركة المناهضة لالستيطان  .اإلسرائيلية» م اآلنالسال«حركة 
قبل عامين، وافق وزير األمن إيهود باراك مبدئيا على بناء حديقة لألطفال فى مبنى مالصق لبيت «

 هذا القرار مؤسف ألن المستوطنين فى الخليل«، معتبرة أن »رومانو، وقد جدد موافقته هذه اآلن
  .»متطرفون وتعزيز تواجدهم فى وسط مدينة عربية أمر خطير

  30/8/2011 عمان،الدستور،
  

  "أطفال ونساء ضد أطفال ونساء"المستوطنون يتوعدون الفلسطينيين بـ .63
مات وضع المستوطنون اليهود في األراضي الفلسطينية المحتلة، برعاية أحزاب ومنظ:  وكاالت- القدس 

، للرد على أي تحرك جماهيري سلمي »أطفال ضد أطفال ونساء ضد نساء«: اليمين، خطة عنوانها
فلسطيني يتزامن مع طلب الحصول على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة في سبتمبر الجاري، 

 فيها أطفال وتشمل الخطة إعداد وتنظيم فعاليات للمستوطنين لمواجهة هذا االستحقاق الفلسطيني، يستخدم
الدخول إلى خط «ونساء المستوطنين لمواجهة أي تظاهرات شعبية فلسطينية في األراضي المحتلة لــ

  .»المواجهة فوراً، واالنقضاض على أي تحرك جماهيري فلسطيني
  2/9/2011البيان، دبي،  

  
  لمسيرة بلعينعشرات الجرحى في قمع االحتالل  .64

المتضامنين األجانب، أمس، باالختناق الشديد، إثر استنشاقهم الغاز أصيب عشرات الفلسطينيين و: رام اهللا
المسيل للدموع، كما احترقت مساحات شاسعة جداً من األراضي المزروعة  بأشجار الزيتون، في مسيرة 

وأطلق جنود . بلعين األسبوعية المناوئة لالستيطان وجدار الفصل العنصري، ودعماً الستحقاق أيلول
اص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين عند وصولهم االحتالل الرص

بالقرب من الجدار، ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب بحاالت االختناق 
  .الشديد، واحتراق مساحات شاسعة من األراضي المزروعة بأشجار الزيتون
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بلعين والمتضامنون األجانب، ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، والرايات وشارك في المسيرة أهالي 
الصفراء وصور األسير مروان البرغوثي، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى 
الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة االحتالل وإطالق سراح 

  . ” هي دولة فلسطين194“األسرى والحرية لفلسطين، ومرددين عبارات جميع 
  3/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  استشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها األسبوع المنصرم في بيت الهيا .65

استشهد فتى، امس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في غارة اسرائيلية على بيت الهيا األسبوع : غزة
استشهد بعد االفطار، متأثرا بجروحه )  عاما14( مصادر طبية، ان الفتى هيثم معروف وقالت .المنصرم

وأضافت أن الفتى الشهيد مكث في العناية المركزة  .التي أصيب بها في غارة اسرائيلية على بيت الهيا
  .في مستشفى الشفاء في مدينة غزة منذ اصابته قبل أسبوع، الى يوم امس

  30/8/2011 هللا،رام ا الحياة الجديدة،
  

  األسيرة وفاء البس تجري عملية جراحية في أجواء من التهديد والشتائم .66
 26أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين أن األسيرة الفلسطينية وفاء سمير البس 

 قد أجريت لها عملية جراحية في 20/6/2005 عاما منذ تاريخ 12عاما من غزة، والمحكومة بالسجن 
ووضعها  % 80شفى تل هشومير في يدها اليسرى، حيث تعاني من حروق في جسمها بنسبة تتعدى م

  .الصحي سيء
أفادت األسيرة لمحامية الوزارة شيرين عراقي والتي زارتها في سجن هشارون اإلسرائيلي، إنها مكثت و
د لها الشتائم البذيئة  أيام في مشفى تل هشومي، وأن العملية أجريت لها في أجواء مرعبة ووجه الجنو3

والقذرة، حيث أصرت إدارة السجون أن تجري لها العملية وهي مكبلة األيدي واألرجل، ولكنها رفضت 
بشدة، وقالت على ضوء رفضها هذه المعاملة وافق مدير سجن الشارون على إجراء العملية لها بدون 

ومنذ عودتها من المشفى الى .  العمليةتكبيل أيديها وأقدامها وباشتراط وجود شرطية معها خالل إجراء
ويذكر ان ادارة السجن ال . السجن لم يتم تبديل وتغيير الضمادات الموجودة على يدها بعد إجراء العملية

  .تسمح لالسيرة باالتصال مع ذويها
  30/8/2011 عمان، الدستور،

  
  تشارك الفلسطينيين عيد الفطر" 5 - أميال من االبتسامات"قافلة  .67

، أمس، إلى معبر رفح في طريقها إلى قطاع ”5- أميال من االبتسامات“وصلت قافلة المساعدات  :ةالقاهر
غزة، بعدما حطت رحالها في شبه جزيرة سيناء على الطريق البري قادمة من مطار القاهرة، لتشارك 

  .الفلسطينيين في غزة احتفالهم بعيد الفطر
 شاحنات جديدة على 4 سيارات ركوب للمعاقين، و10وأفادت مصادر حدودية مصرية، أن القافلة تضم 

وأضافت المصادر أن .  طناً من المساعدات الطبية والغذائية وحليب األطفال وكراسي المعاقين25متنها 
 متضامنا من دول عربية وإفريقية وأوروبية للتضامن 98عصام يوسف يترأس القافلة ويرافقه حوالي .د 

ث سيقومون بزيارة المستشفيات والمؤسسات الحكومة التي استهدفها مع أهالي القطاع المحاصر، حي
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وأكد رئيس الوفد أن القافلة لن تكون  .جيش االحتالل خالل عدوانه األخير مطلع األسبوع الماضي
  .األخيرة لغزة بل هناك سادسة وسابعة حتى عاشرة إلى أن يرفع الحصار الظالم

  30/8/2011  الشارقة،الخليج،
  

   إلى األمم المتحدة الفلسطينيةلدعم توجه القيادة" المقعد الطائر"ابية تطلق حملة مجموعة شب .68
اختارت مجموعة من الشبان إطالق حملة فريدة من نوعها إلى حد كبير، :  سائد أبو فرحة-رام اهللا 

اف إلبراز أهمية دعم قرار القيادة بخصوص التوجه إلى األمم المتحدة الشهر المقبل، النتزاع االعتر
  .الدولي بالدولة المستقلة، والحصول على العضوية الكاملة في المنظمة األممية

وتقوم فكرة الحملة على صنع مقعدين خشبيين زرقاوي اللون، أسوة بمقاعد األمم المتحدة، مكتوب عليهما 
لى عدد ، ونقلهما إ"فلسطين تستحق عضوية كاملة في األمم المتحدة"، وشعار الحملة وهو "فلسطين"كلمة 

من دول العالم بغية إظهار تشبث الشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولته، قبل أن يصار إلى تسليم أحد 
  .المقعدين لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، إن سمحت الظروف بذلك

 عليها خالل مؤتمر صحافي، سيعقده القائمون" المقعد الطائر"وينتظر أن يتم إطالق الحملة وهي بعنوان 
  .أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في الخامس من الشهر المقبل

  30/8/2011  رام اهللا،االيام،
  

  مقبرة وادي حنين اإلسالمية مهددة بالتهويد .69
أحمد ناطور من مغبة المساس بمقبرة وادي حنين اإلسالمية، وأن أي مساس فيها يعتبر . حذر القاضي د

وابلغ أبناء بلدة وادي حنين، أن رئيس البلدية يحاول  . السكوت عليهتصرفا بربريا همجيا ال يمكن
  .الحصول على تصديق من لجنة التخطيط والبناء على خطة إلقامة حي سكني على المقبرة االسالمية

برسالة شديدة اللهجة بين » نس تسيونا«وفي أعقاب ذلك أبرق القاضي ناطور برسالة إلى رئيس بلدية 
لمقابر اإلسالمية حرمة مؤبدة، وال يجوز بأي حال من األحوال استخدام أرض المقابر إال فيها أن حرمة ا

وأوضح أن أي مساس بالمقبرة اإلسالمية في وادي حنين يتعدى كونه مساسا  .لدفن موتى المسلمين فيها
  .فظّا بمشاعر المسلمين، ووصفه بأنه تصرف بربري همجي ال يجوز السكوت عليه أبداً

  30/8/2011 عمان، ،الدستور
  

  مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون في سلفيت .70
.  غرسة زيتون في وادي قانا شمال غرب ديراستيا بمحافظة سلفيت32اقتلع قطعان المستوطنين، أمس، 

وقال رئيس بلدية ديراستيا نظمي سلمان، إن غراس الزيتون تعود ملكيتها للمواطن عبد الكريم أحمد 
، وكانت تعرضت لسلسلة ”ياكير“وأضاف أن هذه المنطقة قريبة من مستوطنة ). ما عا60(منصور 

اعتداءات مماثلة من المستوطنين خالل األشهر الماضية، مشيراً إلى أن هذه االعتداء يأتي في سياق 
وقال إن المستوطنين أقدموا على فعلتهم في . سياسة االحتالل لتهويد وادي قانا المحاط بعدة مستوطنات

  .ثاني أيام عيد الفطر السعيد، مستغلين غياب المزارعين عن أراضيهم
  1/9/2011  الشارقة،الخليج،
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  مستوطنون يهاجمون قرية شمال الضفة ويطالبون أهلها بالرحيل عنها .71
، 2/9 قالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المستوطنين المتطرفين هاجموا بعد ظهر يوم الجمعة :نابلس

وقال مسؤول ملف  .شرقي مدينة نابلس المحتلة، ورشقوا منازل السكان بالحجارةقرية جالود جنوب 
االستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لقدس برس، إن مستوطنين متطرفين انطلقوا من البؤرة 

وذكر دغلس، أن جنود االحتالل  أطلقوا قنابل الغاز  .المقامة على أراضي قرية جالود" احيا"االستيطانية 
وب المواطنين، الذين تصدوا لهجمات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من سكان القرية ص

  .وأضاف، أن المستوطنين الذين انضم إليهم جنود االحتالل، طالبوا سكان القرية بالرحيل عنها .باالختناق
  2/9/2011قدس برس، 

  
  "االعتراف بالدولة" للحصول على األردن يطالب عباس بإعادة النظر في التوجه لألمم المتحدة .72

 وجه ، أن األردنرياض منصور، عماننقالً عن مراسلها في  30/8/2011المدينة، السعودية، نشرت 
 المتحدة األمم إلى النظر بالتوجه بإعادة  للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبه مجدداًأخيرةنصيحة 

 الفلسطينيين أوضاع لمخاطر هذه القضية على ة نظراًللحصول على االعتراف الدولي بالدولة الفلسطيني
 أن "المدينة"وأبلغت مصادر فلسطينية . في الشتات باعتبارها تفقد الالجئين الفلسطينيين حق العودة

 الجانب الفلسطيني تجاهل أن من قناة عربية غير أكثر للرئيس عباس جاءت عبر األردنيةالنصيحة 
  . المتحدةاألمم لىإ وأكد مضيه األردنيةالنصائح 

صلب في  واألواألقوى األساسي سيبقى الحليف األردن أن معروف البخيت األردنيكد رئيس الوزراء أو
 بتنفيذ احد الشروط التي نص األخالقي من التزامه الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين انطالقاً

لحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في  بضرورة المحافظة على ا1950عليها قرار وحدة الضفتين عام 
  . فلسطين

 وجه القرار فيقف يقال إن األردن ساً  أردنيحكومياً اًمصدر، أن 1/9/2011البيان، دبي، وأضافت 
وأضاف . الفلسطيني، بالذهاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد

 حال إعالن السلطة الفلسطينية في مهب الريح، فيألردنية العليا ستكون المصدر أن المصالح الوطنية ا
قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا الالجئين والمياه والقدس والحدود، وهى القضايا 

 القضية الفلسطينية، وأن إعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة إسرائيلية فيالمفصلية 
  ."داخل حدود الجدار العازل" معنية بقيام الدولة الفلسطينية "إسرائيل"ألولى، ألن بالدرجة ا

  
  العاهل األردني يؤكد أهمية دور االتحاد األوروبي في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .73

وبي للشؤون  االثنين الممثلة العليا لالتحاد األوريوماهللا الثاني  عبداألردني استقبل الملك :  بترا–عمان 
الخارجية والسياسة األمنية، البارونة كاثرين آشتون، في اجتماع ركز على تطورات األوضاع في 

  .المنطقة وعالقات التعاون بين األردن واالتحاد وآليات تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجاالت
ى أمن المنطقة واستقرارها وتناول اللقاء التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية وانعكاساتها عل

وبحث جاللته واشتون الظروف المحيطة بالعملية السلمية وسبل . بشكل عام، ال سيما الوضع في ليبيا
توفير البيئة الكفيلة لدفعها وحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يحقق 

وعرضت اشتون . 1967حدود الرابع من حزيران تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على 
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موقف االتحاد األوروبي حيال تحقيق السالم في المنطقة وأهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية واالتحاد 
  .األوروبي في دعم امن ليبيا واستقرارها في هذه المرحلة

 العاهل األردني وأكد ، ستوراهللا الثاني وزير الخارجية النرويجي يوناس جار كما استقبل الملك عبد
أهمية دور النرويج ودول االتحاد األوروبي في دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

  ."إسرائيل"، والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب 1967عام 
  30/8/2011، ، عمانالدستور

  
 ين رعايا أجانبالمطارنة الموارنة يرفضون تحويل الالجئين الفلسطيني: لبنان .74

عند استعداد  ،31/8يوم األربعاء  اجتماعه الشهري خالل  في لبنانتوقف مجلس المطارنة: بيروت
 عاماً من نضال قدم فيه الشعب 63المجتمع الدولي لالعتراف قريباً بدولة فلسطين بعد أكثر من "

، مذكرين "ه الخطوة األساسيةتحقيق هذ"، وتمنوا "الفلسطيني تضحيات جلى لقيام دولته، واستعادة حقوقه
بأن لبنان الذي دفع أغلى األثمان في مناصرة القضية الفلسطينية المحقة، يصر على حق عودة الالجئين "

وال بد من .  دولتهم المترقب إعالنها، بحسب ما تكرسه المواثيق والقرارات الدوليةإلىالفلسطينيين 
 صفة رعايا أجانب، ما يسقط عنهم صفة اللجوء إلى عدم تحويل الالجئين الفلسطينيين إلىاإلشارة 

وتأمين ) ونروااأل( تفعيل عمل وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين إلىونتائجها، مع ضرورة السعي 
 ." وطنهمإلىالتمويل الالزم لها، من أجل توفير الخدمات الالزمة لهم حتى عودتهم 

 1/9/2011 الحياة، لندن،
  

   العرب المركزيةتحرير فلسطين قضية: الحص .75
تحرير فلسطين كلها يبقى هو قضية "سليم الحص أن  . رأى رئيس الوزراء اللبناني األسبق د:بيروت

 1967المرتقب أن تقام دولة فلسطين ضمن حدود "، وقال "العرب المركزية مهما تقلبت الظروف وتبدلت
لدولة فمن المستبعد أن تمتنع على أمل بأن تحصل على إجماع عربي باالعتراف بها، وإذا قامت هذه ا

دولة عربية عن االعتراف بها، على قاعدة أن الدولة تجسد طموحاً فلسطينياً، والعرب يريدون 
 "منبر الوحدة الوطنية"وأضاف الحص في تصريح باسم . "للفلسطينيين عملياً ما يريد الفلسطينيون ألنفسهم

فلسطين من البحر إلى النهر، فهل يعني قيام مرت سنوات والعرب جميعاً يتحدثون عن تحرير "أمس، 
 تخلياً عن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر؟ هذا ما يعنيه 1967دولة فلسطينية على حدود عام 

المشروع فعلياً ما لم يترافق إنشاء الدولة مع إصرار واضح وصريح على أن العرب لم ولن يتنازلوا عن 
  ."تحرير كل فلسطين

  3/9/2011 الخليج، الشارقة،
  

  "أسطول الحرية" بعد تقريرها عن  مصري يطالب بوقفة عربية وإسالمية من األمم المتحدةدبلوماسي .76
أكد مصدر دبلوماسي مصري مسؤول أنه في حال صحة تقرير األمم المتحدة حول مجزرة : القاهرة

مر يتطلب وقفة عربية ، فإن هذا األ"قانونياً" الذي اعتبر الحصار اإلسرائيلي على غزة "أسطول الحرية"
وقال المصدر للخليج إذا كان هذا التقرير صحيحاً فإن على المجموعة  .وإسالمية من األمم المتحدة ذاتها
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العربية واإلسالمية في األمم المتحدة أن تتخذ وقفة من سكرتارية المنظمة الدولية، ألن ما ذكره التقرير 
  . بشكل فاضح"إسرائيل"يبرئ 

  3/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  مساران للعمل الدبلوماسي النضمام فلسطين لألمم المتحدة:  لدى األمم المتحدةمصرمندوب  .77
 ، الخميسأمس ،أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة: .)أ.ب.د( –القاهرة 

 أولهما مسار الحصول على : لمسارينأن العمل الدبلوماسي النضمام فلسطين لألمم المتحدة يتم وفقاً
 الجمعية العامة بدولة العتراف"أصوات ثلثي الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة ما سيؤدي 

 اجتماعات المنظمات الدولية في وهو ما يعطي فلسطين الحق في المشاركة ،"67فلسطين على حدود 
 إن المسار : صحفية خالل فترة تواجده في القاهرةوقال عبد الفتاح، في تصريحات . المتحدةلألممالتابعة 

  ."للحصول على العضوية لدولة فلسطين وليس االعتراف فقط"الثاني هو مجلس األمن 
  2/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  حديث اإلسرائيليين عن حوار استراتيجي استباق لألحداث: مصر .78

 للقوات المسلحة أن األعلىالمجلس أكد اللواء ممدوح شاهين عضو  : ممدوح شعبان-القاهرة 
التصريحات التي أدلت بها مصادر داخل الحكومة اإلسرائيلية بشأن إجراء حوار استراتيجي مع مصر 

وقال إن المصادر اإلسرائيلية تحدثت عن مخاوفها من االنتخابات  .يأتي في إطار استباق األحداث
سياسيين إسرائيليين بأن تكون اتفاقية السالم بين البرلمانية والرئاسية المصرية المقبلة وسط توقعات 

وأضاف  .مصر وإسرائيل محل نقاش خالل هذه االنتخابات في ظل مطالبة الشارع المصري بإلغائها
  . أن إجراء أي تغييرات للملحق األمني التفاقية السالم البد أن يتم باتفاق الطرفين،شاهين

  3/9/2011األهرام، القاهرة، 
  

   غزةال الخاصة بتخفيف حصار.. سنستهدف األنفاق الضارة باألمن القومي:  رام اهللاسفير مصر في .79
قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان في رام اهللا إن مصر لن :  كفاح زبون- رام اهللا

في سيناء  تستهدف جميع األنفاق الواصلة بينها وبين قطاع غزة في الحملة األمنية التي ستنطلق قريباً
 أن هذه الحملة لن تمس بأي حال من األحوال األنفاق التي تمثل شريان حياة للقطاع ورفح، مؤكداً

وأضاف عثمان في تصريحات للشرق  .المحاصر، وإنما األنفاق التي تضر باألمن القومي المصري
واالحتياجات مصر لن تستهدف األنفاق التي تمد غزة باألغذية ": األوسط عبر الهاتف من القاهرة

وإنما سنستهدف بعض األنفاق . األخرى وتساهم في تخفيف الحصار عن القطاع، ال توجد خطة آنية لذلك
هناك أنفاقا يتم "وأوضح أن . "التي تضر بمصر وغزة، ضمن خطة جارية اآلن لنشر األمن واالستقرار

الح، أو المخدرات، أو استخدامها لتهريب أفراد مطلوبين لألمن في مصر أو غزة، أو لتهريب الس
  ."األدوية المغشوشة، هذه تضر باألمن القومي المصري، وسيجري تدميرها
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هناك تفاهم مع ": وردا على سؤال عما ذا كان ذلك سيتم بالتفاهم مع الحكومة المقالة في غزة، رد عثمان
ن تكون العملية لكن السفير نفى أ. "قطاع غزة حول ضبط الحدود، وضبط الحدود يشمل موضوع األنفاق
  .األمنية التي يجري اإلعداد لها في سيناء ردا على عملية إيالت األخيرة

  3/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  جنوب السودان يقيم سفارته في القدس المحتلة .80
نقلت وكاالت األنباء العالمية قرار سيلفا كير رئيس حكومة : ، وكاالت”الخليج “-الخرطوم، القاهرة 

 . بدالً من تل أبيب"إسرائيل"دان اختيار مدينة القدس الشريف مقراً لسفارة دولة الجنوب في جنوب السو
 أن وزارة الخارجية المصرية ستبدأ خالل الساعات القليلة المقبلة في إجراء ، أمس،وعلمت الخليج

نباء اتصاالت مع حكومة جنوب السودان للتأكد من مدى صحة التصريحات التي أوردتها وكاالت األ
  ."إسرائيل"علي لسان الرئيس سيلفا كير بخصوص اختيار القدس مقراً لسفارة جنوب السودان في 

وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول في الجامعة العربية قامت الخليج باالتصال به لمعرفة موقف 
  .إنه ليس لديه علم بهذه التصريحات: الجامعة من تصريحات سيلفا كير

دانية على لسان المتحدث باسم الخارجية العبيد أحمد مروح قلقها من تسارع وتنامي وأبدت الحكومة السو
، وعبرت الخرطوم عن تخوفها من أن ترمي عالقة "إسرائيل"وتيرة التطبيع بين دولة جنوب السودان و

وأضاف أن الحركة الشعبية ظلت  . لزعزعة استقرار السودان"إسرائيل"ـالدولة الوليدة في الجنوب ب
 دعماً الستراتيجية منع التمدد العربي واإلسالمي، مشيراً إلى أنه ثبت عملياً أن "إسرائيل"لقى العون من تت

  ."إسرائيل"األمر أكبر مما كان يعتقد أو يقدر بعد تسارع خطوات التطبيع بين جنوب السودان و
  2/9/2011، ، الشارقةالخليج

  
  "إسرائيل"ـاالعتراف ب سلفا كير يرفض طلب هنية ومشعل عدم ":معاريف" .81

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير، كما أفادت صحيفة معاريف العبرية، :  زهير أندراوس-الناصرة 
إن رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 

وأشارت الصحيفة إلى أن سيلفا كير . "إسرائيل"خالد مشعل، طلبا منه عدم إقامة عالقات دبلوماسية مع 
. الذي يقوم بزيارة إلى جنوب السودان) الليكود(كان قد أكد ذلك في حديثه مع عضو الكنيست داني دنون 

وقال رئيس جنوب السودان إنّه رفض طلب هنية ومشعل، وقال لهما إن هناك سفارات إسرائيلية في 
 إقامة سفارة وأعلن سيلفا كير أنه ستتم قريباً. ولة عربيةاألردن ومصر، كما أن جنوب السودان ليست د

  . بشكل رسمي"إسرائيل"، وقال إنه يرحب بدعوته لزيارة "إسرائيل"لجنوب السودان في 
  1/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   وقف تهريب السالح إلى غزةويؤكد على ضرورة "إسرائيل"بـمسؤول بالمعارضة الليبية يشيد  .82

، أحمد "ليبيا الديمقراطية"قال مسؤول من المعارضة الليبية ومؤسس حزب : ير أندراوس زه-الناصرة 
 ، متمنياً"إسرائيل العب دولي" في حديث أدلى به إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إن ،الشيباني، أمس األربعاء

حوغي، وأضاف في معرض رده على سؤال جاكي  .لمجلس بقوة على تحقيق أهدافهاأن تساعد بعالقاتها 
، وهو "القاعدة" هو تنظيم محلل شؤون الشرق األوسط باإلذاعة أن من يسيطر اليوم على األرض عملياً
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، "عبيدة الجراح"وأضاف أن مدينة بنغازي تدار من قبل كتيبة . الذي يسيطر على األسلحة والعتاد
  .ن كبار قادة القاعدة إلى أن االثنين هما موطرابلس تقع تحت سيطرة عبد الحكيم بلحاج، الفتاً

 ة في تل أبيب فردمع وسيلة إعالم عبري وسأله المحلل حوغي عن السبب الذي يدفعه إلى إجراء لقاء
نحن على أمل :  هي العب دولي، وأضاف"إسرائيل" فقط، إنما  إقليمياًقائال إن الدولة العبرية ليست العباً

ألمن في ليبيا عن طريق تجنيد قوتها الدبلوماسية والسياسية  إلى المحاوالت لتثبيت ا"إسرائيل"أن تنضم 
في الحلبة الدبلوماسية، من أجل دعم المبادرة التي نؤمن بها وهي تدخل األمم المتحدة لتشكيل لجنة وفاق 
وطني تعمل على التحضير النتخابات ديمقراطية في ليبيا، ألنّه إذا سيطر تنظيم القاعدة على ليبيا، كما 

  .و الوضع اآلن، فإنه لن تبقى القضية ليبية فقط، بل ستتحول إلى مشكلة عالمية، على حد تعبيرهه
، كما أشار "إسرائيل"وقال أيضا إن ليبيا بحاجة ماسة إلى كل مساعدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك 

ة عن طريق مصر، على إلى أن الدولة الجديدة ستعمل على وقف تهريب السالح من ليبيا إلى قطاع غز
أما عن نوعية المساعدة التي يريدها الشيباني من الدولة العبرية فقال إنّه يتحتم عليها استغالل . حد قوله

  .نفوذها الدولي إلنهاء نظام معمر القذافي وعائلته، على حد قوله
  1/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  في البحر األحمر" إسرائيل"إيران تزاحم د أن يؤك اإلماراتلقاء سري في ": المنار المقدسية" .83

 للدول التي تحارب األمنيأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة للمنار أن ما يسمى بهيئة مكتب التنسيق 
 حيث مقر المكتب اإلماراتعمليات تهريب السالح في أعالي البحار، قد اجتمعت قبل أيام في دولة 

 وقطر والسعودية وفرنسا وتركيا، وأن هذا اللقاء "رائيلإس"وبحضور ممثلين عن الواليات المتحدة 
 بمساعدتها في محاربة األمريكية اإلدارةبعد أن طلبت تل أبيب " ايالت"السري يأتي في أعقاب عملية 

 وأن األحمر في البحر "إسرائيل" تزاحم إيرانوقالت المصادر أن  . شبه جزيرة سيناءإلى األسلحةتهريب 
" شد األعصاب" من بلد من أن حالة أكثر في األمنيةاط البلدين، وتخشى الدوائر  في نشهناك تزايداً

 إلى وبشكل خاص في مدنها الجنوبية، منذ عملية ايالت النوعية قد تؤدي "إسرائيل" الذي تعيشه األمني
 ، على الرغم من أن الدولتين غير معنيتين بتصعيد حالة العداء بينهما،إيرانحدوث احتكاك خطير مع 

 بضرورة تكثيف  من الواليات المتحدة مؤخراً طلبت رسمياً"إسرائيل"وكشفت الدوائر األمنية هذه بأن 
 شبه إلىالنشاط األمني وعمل المنظومة األمنية الدولية التي أخذت على عاتقها محاربة تهريب األسلحة 

  .2008كانون األول  على قطاع غزة في "إسرائيل"التي شنتها " الرصاص المصبوب"جزيرة بعد حملة 
  31/8/2011المنار، القدس، 

  
   ألف فلسطيني في رمضان150غذائية على   ألف طرد ووجبة50 وزعت "مؤسسة خليفة" .84

نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية برنامجاً رمضانياً طموحاً في فلسطين : )وام(
 ألف فلسطيني يعيشون 150جبة غذائية على نحو  ألف طرد وو50هذا العام تم خالله توزيع أكثر من 

  . مخيمات في قطاع غزة 10 مخيماً في الضفة الغربية و19في 
  3/9/2011الخليج، الشارقة، 
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  2009 يهود عراقيين فقط في بغداد بنهاية ثمانية: "ويكيليكس" .85
 مع موظف بالسفارة  برقية دبلوماسية أميركية جاء فيها أن امرأة تحدثت"ويكيليكس"نشر موقع : بغداد

 يهود عراقيين يعيشون في 8لم يعد هناك سوى "قالت إنه و 2009 أكتوبر /األميركية في تشرين األول
 ولكن العدد انخفض 2003 عام  يهوديا20ًإن عدد اليهود كانوا "وقالت المرأة  .، هي واحدة منهم"بغداد

  ."نتيجة كبر السن والهجرة والعنف الطائفي
  3/9/2011لندن، الشرق األوسط، 

  
  لصالح القضية الفلسطينيةاتحاد وكاالت األنباء العربية يخصص يوماً .86

 اتفق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط، رئيس اتحاد وكاالت األنباء :القاهرة
 رياض )وفا(العربية عادل عبد العزيز، ورئيس مجلس إدارة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

الحسن، على أهمية تخصيص يوم لصالح الدعوة للدولة الفلسطينية، دعماً للتحرك الفلسطيني المرتقب في 
 .األمم المتحدة

  29/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   هم من يحددون مسارهم في األمم المتحدةالفلسطينيون: أشتون .87
إن الفلسطينيين هم الذين :  األوروبي، كاثرين أشتون، أمس االثنينقالت وزيرة خارجية االتحاد: لندن

) أيلول( سبتمبر 20سيقررون النهج الذي سيتبعونه في األمم المتحدة لتقديم طلب االعتراف بدولتهم في 
وقالت أشتون، التي تزور المنطقة بهدف دفع الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف مفاوضات . المقبل

تحدثت للطرفين حول مجموعة من االحتماالت، وال يوجد حتى اآلن قرار من أي نوع «: اشرةالسالم المب
الفلسطينيين هم من سيقررون النهج الذي سيتبعونه في األمم «وأضافت أن . »على الطاولة لسبتمبر

قالت و .»المتحدة، سيقومون بذلك عن طريق الحوار مع زمالئهم من الدول العربية ومع معرفتنا الكاملة
أنت من سيقرر "إنها وخالل مباحثاتها مع الرئيس محمود عباس، السبت، أخبرته : آشتون في عمان

بالنسبة لي آمل أن أرى ما يستطيع االتحاد األوروبي أن يدعمه، : "وأضافت ".كقيادة فلسطينية ما ستفعل
  ".أن تمضي قدماً وتسترشد بما سيحدث الحقاً) عباس(إذا ما قررتَ 

  30/8/2011وسط، لندن، الشرق األ
  

 شافيز يعرب عن تأييده وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل استقالله .88
أعرب رئيس دولة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية هوغو شافيز فرياس عن تأييده وتضامنه : رام اهللا

 رسالة بعثها للسيد الرئيس وقال شافيز، في .الكامل مع الشعب الفلسطيني في معركته لنيل دولته المستقلة
باسم شعب سيمون بوليفار، تسلموا تحية أخوية وتضامنية مرفقة مع شهادتنا الحية 'محمود عباس، 

لتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني البطولي المشرف في معركته التي يقودها من أجل الحرية، ونيل 
  .'وت ومع الحياة، التي هي أيضا معركتنااالعتراف الدولي، ونيل السيادة وتقرير المصير، ضد الم
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سوف ندعم جميع الجهود التي تقود إلى تأسيس الدولة الفلسطينية، مع القدس الشرقية عاصمة ': وأضاف
، هذا هو 1967لها، وسنواصل تعزيز الحل الذي ينص على توزيع األراضي على أساس حدود عام 

  .'لمقبلة لألمم المتحدةالعدل، وهو ما يجب علينا اعتماده في الجلسات ا
 29/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   مليون يورو سنويا80ًزيادة الدعم األوروبي لألونروا  .89

وقعت الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية واألمن نائب رئيس المفوضية األوروبية كاثرين آشتون 
، إعالناً مشتركاً مع 2011- 9- 2ع في بروكسل، الجمعة وستيفان فولي مفوض سياسة الجوار والتوس

في السنتين ) األونروا(فيليبو غراندي حول دعم االتحاد األوروبي لوكالة " لألونروا"المفوض العام 
  .  مليون يورو45، وكذلك قاموا بتوقيع اتفاقيتي مساعدة بمبلغ إجمالي يبلغ )2013، 2011(المقبلتين 

منظمة األونروا تعد شريكاً رئيساً لالتحاد األوروبي في الشرق "إن : لتوقيعوقالت آشتون خالل حفل ا
إن الهدف الرئيسي وراء دعم االتحاد األوروبي لالجئي فلسطين هو ضمان أن احتياجاتهم . األوسط

اإلنسانية والتنموية األساسية تتم تلبيتها إلى أن يتم التوصل لحل عادل ومنصف ومتفق عليه لقضية 
وفي الوقت نفسه، فإنه من الضروري أن تبقى األونروا قادرة على الحفاظ على مستوى . نالالجئي

  ". الخدمات األساسية التي تقوم بتقديمها
  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  اجتماعات وزراء الخارجية األوروبيين تشهد انقسامات حول االعتراف بالدولة الفلسطينية .90

بدأت في مدينة سوبوت البولندية، حيث الرئاسة الحالية لالتحاد األوروبي، : عبد اهللا مصطفى -  بروكسل
وقالت كاثرين آشتون منسقة شؤون األمن . أمس اجتماعات وزراء خارجية التكتل األوروبي الموحد

والسياسة الخارجية األوروبية على هامش االجتماعات إن ملف عملية السالم في الشرق األوسط يعتبر 
هدفنا هو استئناف المفاوضات حتى نتمكن من «: قالت آشتونو.  األساسية في أجندة الوزراءأحد الملفات

 - ، وأشارت إلى وجود موقف أوروبي موحد بشأن حل الصراع الفلسطيني »الوصول إلى تسوية
  . 1967اإلسرائيلي على أساس دولتين استنادا إلى حدود 

الدول األعضاء حول الموقف من التوجه الفلسطيني وتأتي االجتماعات في ظل حالة من االنقسام بين 
وشدد عدد من وزراء الخارجية األوروبيين، على ضرورة تبني موقف مشترك من . نحو األمم المتحدة

  . مسألة االعتراف بدولة فلسطينية، األمر الذي قد يكشف خالفاتهم العميقة في هذا الشأن
من الواضح أن «:  لدى وصوله إلى اجتماع في سوبوتوقال وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكيري

واعتبر . »موقفا موحدا لالتحاد األوروبي أمر حاسم بالنسبة لكل الذين يريدون بالفعل حال للشرق األوسط
قادرة على االستمرار في االضطالع بالدور اإليجابي الذي تمكنت من «أنه يتعين على أوروبا أن تكون 

  .»ألوسط وأن مفتاح ذلك هو الوحدةاالضطالع به في الشرق ا
في األمم » عقيمة وخطيرة«قال وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه أنه يخشى من مواجهة دبلوماسية و

.  موقفا مشتركا حول هذه المسألة27المتحدة، داعيا هو أيضا إلى أن تحدد دول االتحاد األوروبي الـ
لهولندي أوري روزنتال أعلن لدى وصوله إلى سوبوت لكن الوضع ليس على هذه الحال، ألن الوزير ا
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أي ترتيبات ينبغي أن تتم على أساس «: وشدد قائال. »ألي ترتيبات أحادية أيا تكن«معارضته الكلية 
  .»اتفاق بين كل األطراف المعنية

يمكن أن ال نعطي شيئا «في المقابل، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن اعتبر أنه ال 
، ومع دولة »وسط يشعر معه الشعب الفلسطيني أننا نحفظ كرامته«، داعيا إلى حل »لسطينيينللف

  .فلسطينية تتمتع بصفة مراقب على غرار الفاتيكان
  3/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  الواليات المتحدة تقول إنها ملتزمة بالتوصل إلى سالم فلسطيني ـ إسرائيلي طويل األمد .91

الواليات المتحدة ملتزمة بعمل «نصل األميركي العام في القدس، دانيال روبنشتين، أن أكد الق :رام اهللا
وقال في  .»واجبها لدعم الجهود من قبل الفلسطينيين واإلسرائيليين لضمان التوصل إلى سالم طويل األمد

 ونيابة عن بالنيابة عن القنصلية األميركية العامة في القدس«رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر 
عائلتي، أود أن أتمنى لجميع الفلسطينيين في كل مكان عيد فطر سعيدا، بمناسبة انتهاء شهر رمضان 

وبما أن المنطقة التي نعيش فيها تمر بمرحلة من التغيير، فأنا آمل «وتابع القنصل األميركي . »المبارك
إن الواليات . واالزدهار للجميعبأن يلهمنا شهر رمضان هذا العام العمل دون كلل من أجل السالم 

المتحدة ملتزمة بعمل واجبها لدعم الجهود من قبل الفلسطينيين واإلسرائيليين لضمان التوصل إلى سالم 
  .»طويل األمد

  31/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لجنة التجارة الدولية األوروبية تقر باإلجماع فتح أسواقها أمام البضائع الفلسطينية .92
على )  مقابل ال شيء27(دقت لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان األوروبي أمس باإلجماع صا: لندن

قرار يقضي بفتح األسواق األوروبية بشكل غير محدود أمام المنتجات الزراعية والسمكية من المناطق 
خر أكتوبر ومن المقرر أن يصوت البرلمان األوروبي بكامل هيئته على هذا القرار أوا. الفلسطينية

  .المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي) تشرين األول(
ويتسم هذا القرار حسب النائبة اليونانية االشتراكية اليني كوبي التي ترأست اللجنة التي اتخذت القرار، 

التحاد األوروبي، بأهمية كبيرة جدا إذ إنه يعطي مزيدا من الصالحيات للفلسطينيين للتعامل مباشرة مع ا
وسيفتح االتفاق الجديد الباب إلى . كما أنه يعتبر إشارة حسن نية من المنظومة الدولية في وقت مهم جدا

األسواق األوروبية على مصراعيه أمام المصدرين الفلسطينيين، إذ سيكون بإمكانهم تصدير الخضراوات 
ميات غير محدودة، معفاة من الرسوم الطازجة ومنتجات المزارع واألسماك الطازجة والمعلبة بك

  .والتعريفة الجمركية
  2/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
    تعول على الدور المصري لإلفراج عن شاليط وتنفيذ اتفاق تبادل األسرىفرنسا .93

 أكّد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، على أهمية دور الوسيط المصري في إتمام صفقة :الناصرة
 والتي يتم بموجبها اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير ،بين تل أبيب وحركة حماستبادل األسرى 

وقال ساركوزي، في رسالة وجهها إلى شاليط بمناسبة  .لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط
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اح إن اآلمال ال تزال قائمة إلطالق سر"، 28/8 األحد يومعيد ميالده الخامس والعشرين الذي صادف 
  ".شاليط رغم خيبة األمل التي قد شهدناها في الماضي، وذلك نظراً الستئناف دور الوسيط المصري اآلن

إن الوضع الذي "بدوره وجه وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه رسالة إلى ذوي جلعاد شاليط، قال فيها 
 المساعي الفرنسية لضمان ، مؤكداً على مواصلة"يحتجز فيه جلعاد ال يمكن القبول به على اإلطالق

  .اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً
  29/8/2011قدس برس، 

  
 من الضروري االعتراف بالدولة الفلسطينية:  االشتراكي الدنماركيالشعبزعيم حزب  .94

، فيلي سوندال قال زعيم حزب الشعب االشتراكي الدنماركي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة: كوبنهاغن
من الضروري االعتراف بالدولة الفلسطينية، وعندما بحدث ذلك في األمم المتحدة فهي خطوة 'إنه 
  .'بديهية

الدنماركية، إننا نستطيع أن نرى، كذلك، دوال عديدة أخرى ' البوليتيكين'وأضاف سوندال، وفقا لصحيفة 
 مع دول أخرى في االتحاد األوروبي من أجل ، مشيرا إلى استعداده للعمل'ستعترف بالدولة الفلسطينية

 .االنضمام إلى عملية االعتراف باألمم المتحدة
 31/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 بلغارية تدعم التوجه الفلسطيني الى األمم المتحدةالوروبي األبرلمان ال ةعضو .95

البلغاري، السيدة ايليانا ايفانوفا، سفير دولة ' ربحزب جي'ابلغت عضو البرلمان األوروبي عن : صوفيا
لنيل عضوية  ةأحمد المذبوح، انها تدعم التوجه الفلسطيني الى األمم المتحد. فلسطين لدى بلغاريا، د

المؤسسة الدولية، وأكدت بانه ال بد من ان يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه بتقرير مصيره واقامة دولته 
  .أمن وسالم مع جيرانهاالمستقلة، التي تعيش ب

  31/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  وكالة فيينا تنظم منتدى إلخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية .96
أظهرت وثيقة أمس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت جميع أعضائها بما في ذلك إسرائيل : فيينا

ر محادثات نادرة في وقت الحق من العام الحالي بشأن الشرق األوسط والدول العربية وإيران لحضو
وفي حين أبدت إسرائيل وبعض الدول العربية استعدادا  .وجهود تخليص العالم من القنابل الذرية
فإن إيران قالت إنها ال تجد مبررا لعقد هذا ) تشرين الثاني(للمشاركة في المنتدى المقترح في نوفمبر 

  .ناالجتماع اآل
  3/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   مليون دوالر لدعم إعادة بناء القطاع الخاص في غزة2.5 األوروبي يقدمان واالتحاداليابان  .97

 مليون 1,7أعلنت الحكومة اليابانية واالتحاد األوروبي، أمس، عن مساهمتهما بما يزيد على : رام اهللا
برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في "عة السادسة لـ، لصالح الدف) مليون دوالر2,5بما يعادل (يورو 
ويعتبر هذا المشروع أول مبادرة كبيرة لدعم القطاع الخاص في قطاع  .التابع للسلطة الفلسطينية" غزة
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وسيتم تسيير المساهمة اليابانية واألوروبية عبر آلية بيغاس، وهي اآللية التابعة لالتحاد األوروبي . غزة
  .لدعم الفلسطينيين

  30/8/2011  رام اهللا،يام،األ
  

   مؤيدون للحقوق الفلسطينية يعرقلون عرضاً موسيقياً إسرائيلياً في لندننشطاء .98
عرقل متظاهرون مؤيدون للحقوق الفلسطينية، الخميس، مرات عدة حفالً لألوركسترا : )ب.ف .أ (

وكان تم  .لموسيقى الكالسيكية بلندنالفلهرمونية اإلسرائيلية للتنديد بعالقاتها بجيش االحتالل في مهرجان ا
 الشهير في لندن بينما تجمع "رويال البرت هول"تعزيز اإلجراءات األمنية قبل الحفل الذي نظم في قاعة 

. ناشطون مؤيدون للحقوق الفلسطينية خارجه لحث الناس القادمين لحضور الحفل على تمزيق تذاكرهم
حتجاجات دعت قبل ذلك كل الذين يؤيدون السالم وحقوق وكانت سارا كولبورن المسؤولة في حملة اال

وقالت إن خدمات األوركسترا الفلهرمونية اإلسرائيلية للجيش اإلسرائيلي . اإلنسان إلى عدم حضور الحفل
  .وهي تعزف للجنود اإلسرائيليين في المواقع األمامية للجيش. ال تزال متواصلة

  3/9/2011، الخليج، الشارقة
  

   الحوارإلى وتركيا "إسرائيل"فرنسا تدعو  .99
عالقاتهما بعد ” تهدئة”ـوأملت ب” الحوار“إلى ” إسرائيل”دعت باريس الجمعة تركيا و: )ب.ف .ا (

وقال . لرفضها االعتذار عن مجزرة أسطول الحرية” إسرائيل“اإلجراءات التي اتخذتها انقرة بحق 
” اسرائيل”تسلك العالقات الثنائية بين تركيا ونأمل بأن “المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو 

  .”هذا األمر يمر حتما بالحوار. طريق التهدئة سريعاً
  3/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  بيبأواشنطن تدين الهجوم الذي استهدف ملهى في تل  .100

ة  ادانت الواليات المتحدة امس الهجوم الذي استهدف ليال ملهى في تل ابيب، مؤكد:ب.ف. ا–واشنطن 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية االميركية فيتكوريا  .ان العنف يعوق السالم بين اسرائيل والفلسطينيين

واضافت ان . »الواليات المتحدة تدين بشدة االعتداء الوحشي على مدنيين ابرياء في تل ابيب«نوالند ان 
وتابعت ان االدارة  .» ابدااالعتداءات على مدنيين ابرياء في اسرائيل واي مكان اخر ليست مبررة«

تذكر االطراف بأن العنف لن يحيي األمل بسالم بين اسرائيل والفلسطينيين، بل سيؤدي الى «االميركية 
  .»تراجعه

  30/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  فتح وحماس لقاءات بال نتائج .101
” فـتح “لفلسطينية بين حركتـي     مرت أربعة شهور كاملة منذ توقيع اتفاق المصالحة ا        :  رائد الفي  –غزة  

وباقي الفصائل والقوى، برعاية مصرية في القاهرة، لم يلمس الفلسطينيون طوال هذه الفترة ما              ” حماس”و
يشير إلى جدية األطراف في وضع االتفاق موضع التطبيق العملي على األرض، باستئناء لقاءات ثنائيـة                
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ى طريق تحقيق المصالحة كواقـع ملـومس، وإنهـاء          بين طرفي االنقسام، لم تسفر عن نتائج حقيقية عل        
  .2007يونيو / االنقسام القائم في الساحة الفلسطينية منذ منتصف حزيران

، كطرفي االنقسام، لملف المصالحة، أن بينهما ما يشبه االتفـاق           ”حماس”و” فتح“يظهر من إدارة حركتي     
الحة، على اعتبار أن مثل هذا اإلعـالن        على التعايش في ظل االنقسام، من دون إعالن فشل اتفاق المص          

قد ينعكس سلباً على الشعب الفلسطيني من جهة، وسيؤثر في عالقتهما بمصر من جهة ثانية، ويبـدو أن                  
  .”مصر الثورة“كل حركة ليست في وارد المغامرة بعالقتها مع 

  
  تعايش في ظل االنقسام

ن بعدما فشلتا في تجاوز عقبة المرشح لرئاسة        إن ما يؤسس التفاق التعايش في ظل االنقسام، أن الحركتي         
لمرشح الرئيس محمود عبـاس الوحيـد، سـالم    ” حماس“حكومة التوافق الوطني، في ظل رفض حركة        

فياض، اتفقتا على تأجيل البحث في تأليف الحكومة، رغم أن اتفاق المصالحة الموقع يعطـي األولويـة                 
جراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني فـي        لتشكيل هذه الحكومة التي سيسند لها التحضير إل       
  .مهلة عام، ومتابعة باقي ملفات اتفاق المصالحة

وما لجوء الحركتين إلى عقد لقاءات ثنائية بينهما لبحث قضايا غير أساسية مثـل المعتقلـين الـسياسيين                  
 الفلسطيني، وربما للراعي    وجوازات السفر، والممنوعين من السفر، إال محاولة منهما لبيع الوهم للشعب          

المصري، بأن الجهود مستمرة وقائمة من أجل تطبيق اتفاق المـصالحة، أي أن هـذه اللقـاءات تمثـل                   
مسكّنات، لكنها غير ذات جدوى، ولم تشق طريقها لقناعات الشعب الفلسطيني، الذي فقد األمـل بإمكـان    

  .الخروج قريباً من دوامة االنقسام المدمر
ركتين على معالجة هذه القضايا وإعادة بث األمل في نفوس الفلسطينيين، فإن االعتقاالت             ورغم اتفاق الح  

في الضفة الغربية، والتزال األجهزة األمنيـة فـي         ” حماس“التزال قائمة ضد مناصري وأعضاء حركة       
على آالف الفلسطينيين في غزة وتحرمهم من حق استصدار جوازات سـفر، بينمـا              ” فيتو“الضفة تضع   

مـن  ” فـتح “في قطاع غزة بين الحين واآلخر قادة في حركة          ” حماس“ع الحكومة التي تديرها حركة      تمن
  .حقهم في التنقل والسفر

ليس هذا فحسب، بل إن الحركتين تفعالن كل ما من شأنه تعميق االنقـسام، وآخرهـا اختالفهمـا فـي                    
تقـديم  (د للعمل بالتوقيـت الـصيفي       التوقيت، فبعد أيام من إعالن الحكومة في الضفة الغربية أنها ستعو          

في غزة أنها ستـستمر فـي       ” حماس“عقب إجازة عيد الفطر، قررت حكومة       )  دقيقة 60عقارب الساعة   
العمل بالتوقيت الشتوي، بمعنى أنه سيكون هناك ساعة فرق توقيت بين الضفة الغربية وقطـاع غـزة،                 

لطتين، وإن كـان القاسـم بينهمـا وجـود          تكريساً للواقع التقسيمي ووجود خالفات ووجود حكومتين وس       
  .االحتالل الذي يفرض سيطرته التامة على الدولتين

  
  حرية الرأي والتعبير في خطر

الفلسطينيون يعانون االنقسام، ومن تداعياته الخطرة التي ألقت بظاللها الكئيبة علـى تفاصـيل حيـاتهم                
الحقة واالعتقال السياسي، وكبت الحريات،     الم” حماس“اليومية، ففي الضفة الغربية يعاني أنصار حركة        

والتضييق على عمل المؤسسات الخيرية واإلغاثية، والقيود الشديدة على الحواالت المالية، بينما في قطاع              
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أنهم مراقبون باستمرار، وأغلب مؤسسات الحركة التزال مغلقة، وحرية         ” فتح“غزة يشعر أنصار حركة     
  .الرأي والتعبير في حدودها الدنيا

 يوماً، مؤشراً إضـافياً     15ويعطي توقيف القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية للدكتور عبد الستار قاسم            
فإن توقيف قاسـم    “على أن الحرية برمتها في خطر، ووفقاً لما ذكر النائب العام في الضفة أحمد المعني                

د اهللا، نتيجة لنشر قاسم وكتابته      جاء بناء على شكوى من جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها رامي الحم           
الشكوى المقدمة من جامعة النجـاح إلـى        . ” مقاالت يهاجم فيها الجامعة وإدارتها والعاملين فيها شخصياً       

  .النيابة العامة تتهم البروفيسور قاسم أستاذ العلوم السياسية بالجامعة بالذم والقدح والتشهير بالجامعة
يانات أو مسؤوليته أمام وكيل النيابة بشأن التهم الموجهة إليه، وبناء علـى  المغني قال إن قاسم لم ينكر الب    

 يوماً، وأضاف أن الملف أصبح اآلن لدى المحكمـة، وهـي            15ذلك تم توقيفه عن طريق المحكمة لمدة        
  .الجهة التي تقرر إما اإلفراج عنه بكفالة، وإما إبقاء تمديده

لتعبير بعد نشره مقاالً ينتقد فيه إدارة جامعة النجاح، بـسبب           جاء توقيف الدكتور قاسم على خلفية حرية ا       
رفضها إعادة أربعة طلبة إلى مقاعد الدراسة، كانت فصلتهم بناء على أحداث شغب وقعـت بالجامعـة،                 
رغم قرار من محكمة العدل العليا بإعادة هؤالء الطلبة وعدم فصلهم، وكتابته مقاالً سابقاً قـال فيـه إن                   

  .”غير ناجح في الثانوية العامة“قبلت طالباً في إحدى كلياتها، رغم أنه إدارة الجامعة 
النائب العام ادعى أن توقيف قاسم جاء من قبل القضاء الفلسطيني، ولم يتحرك النائب العام للتحقيق فـي                  

نت عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كا      “القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية حيث يعتبر        
 منه، فقد نـصت تلـك       106درجتها، مخالفة صريحة ألحكام القانون األساسي الفلسطيني وتحديداً المادة          

األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليهـا              “المادة على أن    
  .”بالحبس، والعزل من الوظيفة

لتنفيذ، ومن حق الناس التقاضي واللجوء إلى القضاء لالحتكام له          تنفيذ قرارات المحاكم واجبة االحترام وا     
لفض خالفاتهم، لكن ما يحزن ويثير السخرية هو عدم احترام وتنفيذ قرارات المحاكم من قبـل الـسلطة                  
التنفيذية، وعدم سعيها إلى تعزيز السلطة القضائية واستقالليتها من خالل تنفيذها القرارات الصادرة عـن      

  .قضائيةالسلطة ال
المتتبع للتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الفلسطينية يالحظ استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قـرارات              
المحاكم أو االلتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربيـة، وبحـسب التقريـر                  

 19تموز الماضي، فـإن  /هر يوليوالشهري الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن ش   
 قرارات ذات شأن إداري، ورغم صدورها، لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيـذها، كمـا               8قراراً، إضافة إلى    

وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى عن صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بـشقيها                 
  .األمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات

  
  ”مصر الثورة“ة تنتظر غز

لمصلحتها، وإحكام سيطرتها على    ” فتح“معركتها مع حركة    ” حماس“إن وقوع االنقسام عقب حسم حركة       
وأطرافاً غربية وإقليمية على تـشديد الحـصار        ” إسرائيل“قطاع غزة إثر مواجهات مسلحة دامية، شجع        

  .طيني من أزمات يومية ومتالحقةعلى القطاع الساحلي الصغير، حتى عانى مليون ونصف المليون فلس



  

  

 
 

  

            49ص                                   2251:                العدد3/9/2011-30/8  السبت-الثالثاء  :التاريخ

قبل أيام قليلة كشفت الصحافة المصرية أن الجيش المصري يعد خطة أمنية شاملة وموسعة لتدمير أنفاق                
  .التهريب المنتشرة أسفل الحدود مع قطاع غزة كافة

  من شأنها أن تزيد الخناق على سكان قطاع        - لو صدقت المعلومات الواردة بخصوصها       -إن هذه الخطة  
غزة الذين يعتمدون على هذه األنفاق للتزود بالسيارات وقطع الغيار ومواد البناء، وسلع وبضائع أخـرى          

  .توريدها للقطاع، أو تفرض على إدخالها قيوداً شديدة” اإلسرائيلي“تمنع سلطات االحتالل 
 الماضـي،   حزيـران مـن العـام     / تسهيالت على المعابر التجارية مطلع يونيو     ” إسرائيل“عندما أدخلت   

استجابة لضغوط دولية، عقب ارتكابها جريمة بحق سفن أسطول الحرية التي كانت في طريقهـا لنقـل                 
مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر، وقتلت تسعة متضامنين أتراك، أوهمت العالم أن حصار القطاع              

أزمـة إنـسانية، لكـن      غير مرة أن قطاع غزة ال يعاني        ” إسرائيليين“انتهى، وجاء على لسان مسؤولين      
  .الحقيقة غير ذلك تماماً

إن قطاع غزة يعاني أزمات عميقة على أكثر من صعيد، بسبب الحصار الظالم الـذي ال يـزال قائمـاً،                    
ويمس قطاعات حيوية، أهمها قطاع الصحة الذي يعاني نقصاً حاداً في كثيـر مـن أصـناف األدويـة،                   

د الالزم للمستشفيات، والوقود الصناعي الـالزم لتـشغيل         والمستهلكات الطبية، والنقص الحاد في الوقو     
محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، إذ تضطر شركة توزيع الكهرباء إلـى العمـل بنظـام جـدول                   

 ساعة، فضالً عن أزمات أخرى على صعيد الـنقص          12-8التوزيع، بحيث تقطع الكهرباء يومياً ما بين        
  .خام والسيارات، ومواد أخرىالحاد في مواد البناء والمواد ال

من حق مصر أن تحمي حدودها، وال يوجد من يقول إن التهريب شرعي، ولكن الفلسطينيون اضـطروا                 
إلى البحث عن سبل بقائهم على قيد الحياة تحت األرض، وعبر حفر هـذه األنفـاق كـشريان يمـدهم                    

عمدوا إلى المخاطرة بـأرواحهم بالعمـل       باحتياجاتهم اليومية، ولوال أن المعابر الشرعية مغلفة ما كانوا          
تحت األرض من أجل جلب السلع والبضائع التي تنقصهم، وقد ذهب عشرات الفلسطينيين ضحايا العمل               

  . عقب تشديد الحصار 2007في هذه األنفاق منذ انتشارها في العام 
ل البحث فـي سـبل      ال يجدر بمصر الثورة أن تعمد إلى قطع شران الحياة عن الفلسطينيين في غزة، قب              

لماذا ال تفتح مصر معبراً تجارياً مع غزة، األمر الذي من شـأنه             : أخرى مشروعة للحياة، والسؤال هنا    
إنهاء ظاهرة األنفاق من دون عناء العمل على تدميرها، وسيعود بالفائدة على المدن المصرية في سيناء،                

اتهم ويحرر االقتصاد في غزة من التبعيـة        حيث سينشط الحركة التجارية، وسيوفر لسكان القطاع احتياج       
، وربما في هذا اإلطار أن تبحث مصر إمكانية إقامة منطقة تجارية حـرة علـى                ”اإلسرائيلي“لالقتصاد  

  .جانبي الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية وشقيقتها رفح المصرية
بارك الذي ظل يتعامـل     الفلسطينيون ينتظرون الكثير من مصر الثورة، بعدما تحررت من نظام حسني م           

وكثير من الفلسطنيين أنه يـشارك      ” حماس“مع قطاع غزة كحالة أمنية صرفة، وكان متهماً بنظر حركة           
في الحصار الظالم المضروب على القطاع، بإبقائه معبر رفح مغلقاً، وفرض قيود شديدة على السفر في                

  .ر أمام الحاالت اإلنسانية فقطالمرات القليلة التي كان يفتح فيها المعبر بين الحين واآلخ
يدرك الفلسطينيون أن أمام مصر الجديدة بعض الوقت من أجل تكسير ما تبقى من قيود وسياسات النظام                 
السابق، وإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية واستعادة مكانتها العربية واإلقليمية التي أهدرها نظام مبـارك،              

اً بفتح معبر رفح أمام حركة األفراد والبضائع ربما ال يحتـاج            كدولة كبيرة ورائدة وذات وزن، لكن قرار      
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أيار الماضـي بفـتح     / إلى االنتظار كثيراً، وتستطيع مصر أن تضع قرارها الذي اتخذته في شهر مايو            
  .المعبر كلياً وبشكل دائم موضع التطبيق

أيلول موعد التوجـه    /وبالعودة إلى المصالحة، مطلوب من الفلسطينيين وهم على أبواب استحاق سبتمبر          
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لطب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لدولة فلسطينية مستقلة علـى                

 أن يوحدوا صفوفهم، فكيف لهم أن يطالبوا دول العالم بتفهم عدالة قضيتهم وطلـبهم،               1967حدود العام ،  
فإن من شأن البدء في تطبيق اتفاق المـصالحة أن          وهم غير متفاهمين على توقيت واحد للساعة؟ ولذلك         

التي تحرض ضد هذا االستحقاق، متسلحة بأن الفلسطينيين ليسوا شـركاء           ” إسرائيل“يسحب الذرائع من    
، ”إرهابيـة “حقيقيين لصناعة السالم، وأن عباس ال يمتلك السيطرة على غزة الواقعة تحت حكم منظمـة                

  فكيف له أن يطالب بدولة؟
  1/9/2011 لشارقة، االخليج،

  
  اإليراني والتأثير الثورات في العالم العربي أضعفت الدور اإلقليمي لسورية ومصر: دراسة إسرائيلية .102

 أعد مركز أبحاث األمن القومي في تل أبيب دراسة مفصلة عن الربيع العربـي تطـرق                 :القدس المحتلة 
د من الدول العربية على الدولة العبرية، وقد أشـرف          فيها الباحثون إلى تأثيرات الثورات العربية في عد       

على الدراسة الجنرال المتقاعد غيورا آيالند، رئيس مجلس األمن القومي السابق، والـذي يعمـل باحثًـا           
  .كبيرا في المعهد المذكور

  
  مصر

، هـي   قالت ورقة العمل إن التغييرات التي طرأت على مصر بعد خلع الرئيس السابق، حسني مبـارك               
صغيرة جدا مما كان متوقعا عندما عمت المظاهرات المدن المصرية، قائالً إنّه لم يحدث أي تغيير سوى                 
: إبعاد مبارك عن سدة الحكم، وبرأيه فإن الجماهير المصرية التي قادت الثورة تريد تحقيق ثالثة أمـور                

 االقتصادية، وزاد أن النظـام العـسكري        االنتقام من مبارك وعائلته، التمتع بالحرية وتحسين األوضاع       
الحاكم عرف كيف يشبع غريزة المصريين بالنسبة لمبارك وبالتالي سارع إلى مقاضـاته، أمـا بالنـسبة               
للحرية، فقد وعد النظام الجديد بذلك، ولكنه حتى اآلن لم يخرج ذلك إلى حيز التنفيذ، وبالنسبة للمطلـب                  

  .ام الجديد لم يعد المواطنين المصريين بتحقيقهالثالث، قال آيالند إن النظ
وبرأيه، فإن الوضع االقتصادي سيكون المشكلة المفصلية التي سيضطر النظام القائم والذي سـيليه بعـد                
االنتخابات إلى معالجتها، إذ أن االقتصاد المصري يرتبط بعدة عناصر، تتعلق بصورة مباشرة أو غيـر                

  السياحة، بما في ذلك إلى سيناء، تصدير الغاز، األربـاح مـن قنـاة الـسويس                : ةمباشرة بالدولة العبري
والمساعدات التي تتلقاها مصر من الواليات المتحدة األمريكية، ويستنتج الجنرال اإلسرائيلي أن مصر ال              

ـ               ام ال يمكنـه    يمكنها بأي حال من األحوال التنازل عن هذه األمور المربحة اقتصاديا، وبالتالي فإن النظ
المخاطرة بإلغاء اتفاق السالم مع إسرائيل، ألن ذلك سيؤدي إلى وقف المعونات األمريكية للقاهرة والتي               

 مليار دوالر في السنة، كما أن أمريكا سترفض حينها شطب الدين المستحق لها من مصر                1.3تصل إلى   
ئيل ال يجب أن تكون قلقة مـن تغييـر          والذي يصل إلى مليار دوالر، وعليه، واصل الباحث، فإن إسرا         

  .جوهري في العالقات مع مصر، على حد تعبيره
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مع ذلك، أضاف آيالند، ال يمكن التغاضي عن القضية األمنية، ذلك أن السيطرة المـصرية علـى شـبه                
إلـى  جزيرة سيناء باتت هشّة للغاية، الفتًا إلى أن عمليات التهريب ستزداد، كمـا أن دخـول متـسللين                   

إسرائيل عن طريق الحدود سترتفع، باإلضافة إلى ذلك، فإن محاوالت التنظيمات التي أسماها باإلرهابية              
ستتعاظم لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ولكنه أشار إلى أن الحديث هنا يدور عن مسائل تكتيكيـة                 

 عامـا   32زمت الدولة العبرية على مـدار       وبحسبه فإن القضية الجوهرية تتعلق بالفرضية التي ال       . فقط
والتي تؤكد على أنّه لن تندلع حربا في أي حاٍل من األحوال بين مصر وإسرائيل، وهذا الوضـع سـمح                    

 وعلـى   2002للدولة العبرية بشن العدوان على لبنان مرتين وشن العدوان على الضفة الغربية في العام               
، كما أن السالم مع مصر أدى إلى تخفيض ميزانية األمن في            2009 وأوائل   2008قطاع غزة في أواخر     

  . األمر الذي حول إسرائيل إلى دولة مزدهرة اقتصاديا، على حد قوله1974الدولة العبرية منذ العام 
وأشار إلى أن موقف المستوى األمني في تل أبيب، والذي يعرض على المستوى السياسي يقضي بأنّه ال                 

   وزاد آيالند متـسائالً              يوجد أي ،احتمال الندالع حرب مع مصر، إال في حال حدوث تغيير إستراتيجي :
هل ما حدث بمصر في األشهر األخيرة هو بمثابة تغيير إستراتيجي؟ الجواب على ذلك ال يمكن إعطاؤه                 

يؤدي األمر إلى   اآلن، مشيرا إلى أنّه إذا قرر الجيش المطالبة بزيادة ميزانيته بسبب الجبهة مع مصر، س              
توقف النمو االقتصادي في الدولة العبرية، وخلص إلى القول إن النظام المصري، حتى لو كان معاديـا                 
جدا إلسرائيل لن يجرؤ على خوض حرب معها أو تغيير العالقات االقتصادية والسياسية بسبب المعونات               

  .بيرهاألمريكية التي ال يقدر على تحمل خسارتها، على حد تع
  

  سورية
أما في ما يتعلق بسورية فقد رأت الدراسة أن موجة االحتجاجات تتعاظم يوما بعد يوم، ولكن بالمقابل ال                  
توجد إشارات إلى قرب نهاية نظام األسد، الفتةً إلى أن إسرائيل ال تقدر على التأثر وال تريد التأثير على                   

      ولكن ،ة سـيؤثر            مجريات األمور في هذا البلد العربيكل تغيير سيحصل في سـوري بموازاة ذلك، فإن 
مباشرةً على تل أبيب، وبحسبها فإن السيناريو األول هو بقاء الرئيس األسد في منصبه لسنوات طويلـة،                 
وفي إسرائيل العديد من الجهات األمنية والسياسية ترى في هذا السيناريو األفضل، ألن صنّاع القرار في                

ن الرئيس السوري، وكشفت الدراسة النقاب عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسـبق،             تل أبيب يعرفو  
 بقتـل الحريـري     2005أرئيل شارون، رفض مبادرة الستغالل عزلة سورية بعد اتهامها فـي العـام              

والضغوط التي مورست عليها لسحب جيشها من لبنان بهدف إضعاف األسد، والعمل على إسقاطه مـن                
حسبها فإن شارون قدر بأن البدائل التي ستحل مكان األسد ستكون سيئة جدا للدولـة العبريـة،                 الحكم، وب 

وبالتالي، زادت الباحثون، أنّه في حالة بقاء األسد في الحكم فإنّه سيضطر إلى استثمار جميـع جهـوده                  
وف فإنّـه مـن     لتقوية حكمه في الداخل، وبزيادة جهوده للحصول على اعتراف دولي، وفي هذه الظـر             

المستبعد جدا أن يلجأ للخيار العسكري ضد إسرائيل، كما أنّه من غير المستبعد أن يخفـف المـساعدات                  
العسكرية التي يقدمها لمنظمة حزب اهللا اللبنانية، ولفتت الدراسة إلى أن السيناريو المذكور لن يؤدي إلى                

     ة بالنسبة لسورية العمل اإلسرائيلية           تغيير فرضيز الحدود الـشماليميالهدوء الذي ي ة، ولكن إذا تحقق فإن
أما السيناريو الثاني الذي ناقشه الباحثون فـي الدراسـة          . سيستمر بوتيرة عالية، على حد تعبير الدراسة      

فيقول إن سقوط نظام األسد سيدخل سورية إلى حالة من الفوضى الداخلية، وهـذا الوضـع سيـضعف                  
 بالمقابل سيزيد من قوة إيران فيها، وسيزيد من محاوالت تنظيمات معينة للقيام بعمليـات               سورية، ولكن 



  

  

 
 

  

            52ص                                   2251:                العدد3/9/2011-30/8  السبت-الثالثاء  :التاريخ

استفزازية ضد الدولة العبرية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن التأثير على أمن إسرائيل سيكون ضـعيفًا                 
  .والهدوء سيستمر على حدودها مع تل أبيب
 في صعود قوة سنية معادية جدا إلسرائيل، وهذا النظام سـيفقد            وترى الدراسة أن السيناريو الثالث يتمثل     

الكثير من الدعم اإليراني، ولكنّه سيلجأ إلى تبني سياسة مغامرات ضد إسرائيل، وأيضا سيحاول إعـادة                
األسد من تحقيقه، أو على األقّل لـم        ' الكافر'هضبة الجوالن المحتلّة لسورية، وهو األمر الذي لم يتمكن          

أما السيناريو الرابع، الذي ورد في الدراسـة        . يسمح لتنظيم القاعدة من تنفيذ العمليات ضد الدولة العبرية        
فيرى أن سورية بعد الثورة سيكون فيها نظام ديمقراطي، مع توجه واضح مؤيد للغرب، وما مـن شـك                   

ن النظام الجديـد سـيكون علـى        بأن هذا السيناريو هو األسوأ إليران ولحزب اهللا، ولكن ذلك ال يعني أ            
استعداد لتوقيع اتفاق سالم مع إسرائيل، ذلك أن كل نظام عربي جديد يستطيع أن يؤمن استمراره بإتبـاع     
سياسية عدائية إلسرائيل، مع ذلك، رأى الباحثون، أن نظاما ديمقراطيا في سورية سيشجع جهات دوليـة                

وخلص . راء مفاوضات بهدف التوصل إلى سالم بين الدولتين       لممارسة الضغط عليه وعلى تل أبيب إلج      
                  ذكرها لن تؤثر على أمن إسرائيل، ذلك أن سيناريو من السيناريوهات التي تم أي الباحثون إلى القول إن

  .إمكانية اندالع حرب موجودة، وكل تغيير في الحكم بسورية سيقلل هذا االحتمال، بحسب الدراسة
  

  لبنان
 ذلك، قالت الدراسة إن لبنان تتأثر مباشرة من األحداث في سورية، مع هذا هنـاك عوامـل                  عالوة على 

داخلية في بالد األرز يجب أخذها على محمل الجد، فحزب اهللا اليوم الخاسر األكبر من أحداث سـورية،                  
ابع من أنّه يؤيد النظام     وتوجد لديه األسباب الكثيرة ألن يكون قلقًا على شرعيته الداخلية في لبنان، وذلك ن             

السوري الحالي، وهو األمر الذي ال يعتبر شعبيا في العالم العربي، بشكل عام وفي لبنان بشكل خـاص،                  
                  ،ال يؤيد خطه األيديولوجي الثـوري نبض الشارع العربي حزب اهللا بات يفهم أن عالوة على ذلك، فإن

تقول الدراسة أنّه في جميع المظاهرات في البلدان العربية         إنّما على العكس من ذلك، وللتدليل على ذلك،         
، كما أن األكثرية الساحقة مـن       1979لم تذكر ال من قريب وال من بعيد الثورة اإلسالمية في إيران عام              

الشعب اللبناني ال ترى في المقاومة، التي يتبناها حزب اهللا حصنًا منيعا من االعتـداءات اإلسـرائيلية،                 
  .يحافظ حزب اله على شرعيته الداخلية فإنّه لن يجرؤ على مواجهة إسرائيل عسكرياولكي 

  
  البحرين واألردن

أما في ما يتعلق بالبحرين، فتقول الدراسة اإلسرائيلية بأن أي تغيير في هذه الدولة، ذات األكثرية الشيعية                 
م القواعد األمريكيـة، ومـن الناحيـة        ستؤثر على إسرائيل، فمن ناحية تستضيف على أراضيها أحد أه         

األخرى فإن األقلية السنية في البالد تقمع األغلبية الشيعية، وهي دولة مؤيدة علنًـا للواليـات المتحـدة                  
وقريبة جدا من السعودية، الحليفة اإلستراتيجية األولى ألمريكا، وزادت أن رياح التغييـر فـي تـونس                 

ندالع المظاهرات في البحرين بدا واضحا أن النظام الحاكم فيها بات علـى             ومصر وصلت إليها، وبعد ا    
قاب قوسين أو أدنى من السقوط، فسارعت السعودية إلى إرسال درع الجزيرة لوأد الثورة، لعلم المملكـة               
أن انتصار الشيعة في البحرين سيشجع الشيعة في السعودية على االنتفـاض ضـد نظـام آل سـعود،                   

 الدراسة إلى القول إن أي تغيير في البحرين لصالح الشيعة سيزيد من النفوذ اإليراني في العالم                 وخلصت
العربي، إذا أخذنا بعين االعتبار االنسحاب المقرر للقوات األمريكية من العراق، والتغيير فـي البحـرين      
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ن في المملكة األردنية الهاشمية،     إضافة لالنسحاب األمريكي في العراق سيلقي بظالله على استتباب األم         
بحسب الباحثين اإلسرائيليين، ولكن في األردن الوضع على حاله، فقد تبين أن النظام الملكي في العـالم                 
العربي هو األكثر استقرارا، ولكن على الرغم من ذلك، من غير المستبعد انـدالع ثـورة شـعبية فـي                    

ا على أمن إسرائيل سيكون إستراتيجيا، وسيجبر صنّاع القرار فـي           األردن، وفي حال نجاحها فإن تأثيره     
تل أبيب على تغيير السياسة واالنتقال من حالة السالم إلى حالة الحرب الممكنة مع المملكـة الهاشـمية                  

  . أيضا
  1/9/2011، وكالة سما اإلخباري

  
  بريء من تأجيل االنتخابات المحلية" المصالحة"قميص  .103

  هاني المصري
وقَع المرسوم الرئاسي بتأجيل االنتخابات المحلية لحين توفر الظرف المناسب كالـصاعقة علـى رؤوس               
معظم فصائل المنظمة وقطاعات سياسية ومجتمعية واسعة، حيث أجمعـت المعارضـة الواسـعة لهـذا                

يئـات  المرسوم على أنه قرار إداري وليس مرسوما، ويتناقض مع أحكام قانون انتخابـات مجـالس اله               
المحلية، ويتجاوز الصالحيات المحددة للرئيس في القانون األساسي، فضلًا عن تعارضه مع روح القرار              

  .الصادر عن محكمة العدل العليا بتخطئة قرار الحكومة السابق بشأن تأجيل موعد االنتخابات
مـضي بـإجراء    وال ينسجم هذا القرار اإلداري مع قرار اللجنة التنفيذية الذي أكـد علـى ضـرورة ال                

  .االنتخابات رغم تعذر إنجازها في قطاع غزة، وبصرف النظر عن التعثر في مسيرة المصالحة
ويتجاوز القرار الحكومةَ التي أعلنت أنها ماضية في التحضير إلجراء االنتخابات، كونها الجهة صـاحبة               

االنتخابات المركزيـة التـي     الصالحيات بتحديد موعد االنتخابات كما ينص القانون، وكما يتجاوز لجنة           
  ).أربعة أسابيع(يعطيها القانون صالحيات بتأجيل االنتخابات لمدة قصيرة 

لتبرير تأجيل االنتخابات المحلية إلى أجل غير مـسمى؛ ألن          " المصالحة"وال يمكن قبول استخدام قميص      
محلي وممكنة التنفيذ علـى     حجة المصالحة ال تُقبل لتبرير التنصل من استحقاق االنتخابات ذات الطابع ال           

مراحل، وفي ظل االنقسام، خصوصا أن االنتخابات حق دستوري وديمقراطي مفترض أن يكون مكفولًا              
للمواطنين بموجب القانون األساسي للسلطة والنظام األساسي لمنظمة التحرير، مع العلـم بـأن قطبـي                

لثنائي، هما اللذين يتحمالن المـسؤولية عـن        االنقسام، اللذين جاء مرسوم التأجيل انسجاما مع قرارهما ا        
  .التعطيل والمماطلة في تنفيذ اتفاق المصالحة من خالل التعامل معها كعملية دون مصالحة

وليس مقبولًا أيضا تبرير التأجيل بحجة استحقاق أيلول، ألن التدويل يتطلب، على العكس، تعزيز الموقف               
راطية للنظام السياسي، فضلًا عـن تنفيـذ اتفـاق المـصالحة            الفلسطيني من خالل تجسيد الركائز الديمق     

وتطويره بحيث يحقق وحدة وطنية حقيقية، وهو ما كان سيؤكد للمجتمع الـدولي جاهزيـة المؤسـسات                 
  .الفلسطينية الستقالل وطني

نذ ثالث  وإذا نظرنا إلى الفترة القانونية لمعظم المجالس المحلية التي جرت فيها االنتخابات، فإنها انتهت م              
سنوات، وبعض المجالس كالخليل لم تجر فيها انتخابات منذ زمن طويل، ما أدى إلـى اسـتقالة بعـض                   
المجالس المحلية، وإلى تعيين وزارة الحكم المحلي للجان بلدية بديلًا عن المجالس المنتخبة، مـا أسـهم،                 

الرقابة الشعبية التـي تعتبـر أهـم        ، في تعزيز وانتشار الفساد بشكل أكبر بكثير جراء فقدان           "أمان"وفقًا  
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وأفضل أشكال الرقابة، وال يمكن تجسيدها إال من خالل ضمان دورية ونزاهة وحرية االنتخابات علـى                
  .كل المستويات والقطاعات بما فيها االنتخابات المحلية

مكن انتظار  وإذا كانت مسألة تأجيل االنتخابات بصورة فردية وفئوية هي الخطأ لوحدها لهان األمر، إذ ي              
استحقاق أيلول وبعض الوقت لتحقيق المصالحة، التي تم التوصل إليها ثنائيا ويتم البحث فـي تطبيقيهـا                 

ـ        . ثنائيا كذلك  عدم تشكيل حكومة الوفاق الوطني،     : لكن المعضلة أخطر وأعمق بكثير، حيث أنها تتعلق ب
مؤقت للمنظمة، وعدم تغيير حتى حكومـة       وعدم تفعيل المجلس التشريعي، وعدم انعقاد اإلطار القيادي ال        

  .تسيير األعمال رغم وجود شبهات بالفساد أو عدم الكفاءة تحوم حول عدد من وزرائها ومستوى تمثيلها
في نفس الوقت الذي أوقفت فيه القيادة المفاوضات الثنائية العقيمة، وقررت تدويل القضية، وهذان أمران               

ن المفترض أن يكونا جزءا من إستراتيجية جديدة تتضمن وقف العمل           حميدان يستحقان الدعم والتأييد؛ أل    
بااللتزامات المترتبة على أوسلو، إال أنها تدول القضية كرد فعل اضطراري وكوسيلة تكتيكيـة للـضغط     
لإلسراع في استئناف المفاوضات الثنائية بغض النظر عن النجاح أو الفشل لمبادرة التوجه إلـى األمـم                 

  .المتحدة
 سقطت إستراتيجية المفاوضات ورفضت أو علِّقت إستراتيجية المقاومة، ولم تتوفر اإلرادة الـسياسية              لقد

الالزمة العتماد إستراتيجية جديدة شاملة وقادرة على التحرك السياسي الفاعل وإنهاء االنقسام واسـتعادة              
 ورفـض العـودة إلـى مـسار         الوحدة، وتنظيم مقاومة شاملة فاعلة وااللتزام باالستحقاق الديمقراطي،       

  .المفاوضات الثنائية بأي حال من األحوال، ألنه خيار أوقع أضرارا وخسائر ال تُحد بالقضية الفلسطينية
للمرة الرابعة تكررت مسألة تحديد موعد االنتخابات المحلية والتراجع عنه، ما يدل على تخبط وارتبـاك                

ت المحلية تم بصورة فردية تعسفية تتجـاوز المنظمـة          وتكمن الخطورة في أن تأجيل االنتخابا     . شديدين
والحكومة ولجان االنتخابات ومحكمة العدل العليا، ما يجعله مظهرا الستمرار االنقسام والتعـايش معـه،               
ودليلًا على قيام أنظمة بوليسية في الضفة وغزة يتعايش كل منها مع اآلخر في ظل غياب القيادة الواحدة                  

  .واعتماد سياسة البقاء وانتظار ما سيحدث حتى نقرر خطواتنا وليس المبادرة باستمرارواإلدارة الفاعلة، 
ويكمن الخطأ في أن الذهاب إلى األمم المتحدة، والمفترض إقراره منذ عام، لم يحضر له أيـضا بـشكل                   

ق جماعي ومؤسسي جيد، فالفصائل التي هي خارج المنظمة استُثنيت بالكامـل، رغـم أن توقيـع اتفـا                 
المصالحة كان يمكنه فتح باب الحوار والتشاور والتنسيق معها حول المعـضالت الرئيـسة التـي تهـم                  

  .الجميع، وليس االتفاق على احتفاظ كل طرف بما لديه انتظارا للمجهول
وأما الفصائل التي هي داخل المنظمة فتقوم بدور شاهد الزور، بحيث يتم االكتفاء بإعالمها باإلطار العام                

ه المسألة ولكل المسائل، إذ نشهد بأن الفصائل جميعها استُثنت من كل المشاورات للعودة إلى مـسار                 لهذ
المفاوضات الثنائية، كما أن نص ومضمون القرار الذي سنقدمه لألمم المتحدة غير مطروح علـى أحـد                 

لى أين سـيتم    سوى على بعض البررة فهو من األسرار المقدسة، رغم أن أيلول على األبواب، ومسألة إ              
التوجه وأي سيناريو سيعتمد لنيل العضوية لدولة فلسطين، مع عدم االنتباه الكـافي لمخـاطر أن يـؤدي     
التوجه إلى األمم المتحدة إلى الضياع في ظل االنقسام واالعتداء على الحقوق والحريـات العامـة فـي                  

كـن أن يقـال فيـه، ووقـف         رغم كل ما يم   " وطن على وتر  "الضفة وغزة التي وصلت إلى حد إيقاف        
البروفيسور عبد الستار قاسم عن العمل في جامعة النجاح واعتقاله بتهمة الذم والتـشهير قبـل إطـالق                  
سراحه، في حين أن مئات القضايا خصوصا التي تتعلق بالفساد ال يصدر بحقها أي قرارات في غالبيـة                  

  .األحيان
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رب في صراعات داخلية في مرحلة الربيـع العربـي          وإذا أضفنا إلى ما سبق شلل المنظمة وانشغال الع        
الذي لم يزهر بعد، وارتهان السلطة والمنظمة التفاقيات أوسلو والتزاماته بشروط اللجنة الرباعية والدعم              
المالي رغم تجاوز إسرائيل له تجاوزا يكاد يكون كاملًا منذ زمن بعيد، ندرك خطورة الوضع الذي نحـن                  

  .فيه
في أيلول إذا لم يدخل الشعب إلى المعركة، وإذا لم نستعد لما بعد أيلول، وهناك فـي                 ال يمكن االنتصار    

ومن يقول لك ال يوجـد تـشرين        ! القيادة من يقول إن تشرين األول هو بعد أيلول، أي ال شيء سيتغير            
. تحديدهااألول في خارطة القيادة إلبقاء أوراق اللعبة مخفية، والتهديد الضمني باللجوء إلى خيارات دون               

وهناك من يقول، لكن صوته ضعيف حتى اآلن، بضرورة تغيير المسار واتباع إستراتيجية شاملة طويلة               
  .األمد، تعتبر أيلول نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة

تأسيسا على ما سبق، نجد أن الشعب الفلسطيني غير مكترث بما يجري، ألن الهوة بينـه وبـين القيـادة        
ا وتتسع باستمرار، بحيث لم يعد يثق بما يطرح وبجديته واستمرارهوالقوى واسعة جد.  

ما الذي أدى إلى تأجيل االنتخابات؟ إن هذا يرجع إلى خشية حركة فتح من الهزيمة فـي                 : قد يقول قائل  
االنتخابات المحلية أو من عدم قدرة القوائم التي تدعمها على الحصول على أغلبية كبيرة رغم مقاطعـة                 

هاد اإلسالمي لالنتخابات المحلية، وحاجة فتح إلى إرضاء حركة حمـاس للحـصول علـى               حماس والج 
موافقتها لالستمرار بتعليق تطبيق اتفاق المصالحة؛ ألن حماس ال تريد الذهاب إلى االنتخابات في ظـل                
الحصار والتجويع والعدوان والمالحقات األمنية لعناصرها وكوادرها في الـضفة، وتفـضل االنتظـار              

  .اهنة على الربيع العربي وما سينتهي إليه، خصوصا في مصرمر
وأخيرا، إذا كانت الفصائل والقطاعات المعارضة للتأجيل جادة في معارضتها، فعليها اتخاذ خطوات جادة              
مثل االمتناع عن حضور بعض اجتماعات اللجنة التنفيذية كإنذار لما سيكون بعـده، ودعـوة المجـالس                 

الة ورفض تعيين مجالس جديدة، وتنظيم تحرك سياسي وجماهيري وقانوني مستمر ال            المحلية إلى االستق  
  .يكتفي بتسجيل الموقف للتاريخ أو بمجرد رفع دعوى مجددا أمام محكمة العدل العليا

إن الخطأ ليس محصورا في نهج وقرارات القيادة، بل تتحمل المسؤولية عنه أيضا حركة حمـاس التـي                  
النتخابات المركزية من التحضير لالنتخابات المحلية في قطاع غـزة، مـع حـق              رفضت تمكين لجنة ا   

حماس وغيرها من الفصائل التي تتعرض للقمع واالعتقال المطالبة بتـوفير أجـواء مناسـبة إلجـراء                 
انتخابات بعيدا عن االعتقاالت وإغالق المؤسسات، وفصل الموظفين، وتهديد كل من يتعامـل أو يؤيـد                

، ولكن اشتراط إنهاء االنقسام لتحقيق أي شيء فيما يتعلق بالحقوق والحريات والديمقراطية             الفريق اآلخر 
  .والمفاوضات والمقاومة سيسهم إسهاما كبيرا بتعميق االنقسام وتكريسه

  3/8/2011 رام اهللا،  االيام،
  

  واشنطن تفرض المواجهة .104
  نقوال ناصر

طيني، تبدو الواليات المتحدة األميركيـة اليـوم فـي          في انحطاط جديد لصدقيتها في أوساط الشعب الفلس       
مواجهة مع المفاوض الفلسطيني ال تقل حدة عن مواجهتها الطويلة مع المقاومة الوطنية، لكنها ومفاوض               
منظمة التحرير الفلسطينية على حد سواء يبدوان في الظاهر حريصين على استمرار العالقـات الثنائيـة          

غير أن عدم الثقة    . الوحيدة المتفق عليها في العالقات الثنائية     " التبادلية" هي   وربما تكون هذه  . دون تغيير 
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الفلسطينية في الصدقية األميركية، في إطار الحملة األميركية الجارية على قـدم وسـاق ضـد مـسعى                  
" تغيير النظام "المنظمة لدى األمم المتحدة، ال يستبعد أن تكرر واشنطن مع الرئيس الحالي محمود عباس               

  . الذي نفذته ضد سلفه الراحل ياسر عرفات
فواشنطن لم تعد تعبأ حتى بإظهار الحد األدنى من االحترام لمشاعر الشعب الفلسطيني وهي تلقي بوزنها                
الكامل اليوم ضد الحد األدنى لطموحاته الوطنية في تقرير المصير والتحرر واالستقالل بينما تنحاز دون               

 اإلسرائيلي، لتكون إسرائيلية أكثر من اإلسرائيليين في معارضتها العتراف          أي تحفظ إلى دولة االحتالل    
، في إجماع قومي أميركـي      1967يونيو  / األمم المتحدة بدولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران          

ال شواذ فيه يشمل الحزبين الديموقراطي الحاكم والجمهوري المعارض، والسلطات األربعـة التنفيذيـة              
  . يعية والقضائية واإلعالميةوالتشر

دولة فلسطينية  " توليد"على  " لن تكون قادرة  "فرأس السلطة التنفيذية باراك أوباما يجزم بأن األمم المتحدة          
. سبتمبر الماضي من فوق منبرها، عن أمله في رؤية دولة كهذه تحتل مقعـدها فيهـا               / أعرب في أيلول  

قنصل العام األميركي في القدس المحتلة، دانييل روبنشطاين،        وفي أسفل السلم اإلداري في حكومته يبلغ ال       
في مجلس األمن الـدولي ضـد أي        " الفيتو"مفاوض منظمة التحرير بأن بالده سوف تستخدم حق النقض          

  . مشروع قرار يعترف بدولة فلسطينية ويمنحها عضوية األمم المتحدة
ل اإلسرائيلي في حملـة دبلوماسـية دوليـة         ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون تتعاون مع دولة االحتال       

إلحباط المسعى الفلسطيني بالضغط خصوصا على حوالي عشرين دولة صغيرة في العالم ال يزيد عـدد                
والمـشرعون  . سكان بعضها على عدد سكان مدن فلسطينية وبمحاولة شراء أصواتها في األمم المتحـدة             

  . ألميركية عن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني عقابااألميركيون في الكونغرس يهددون بقطع المعونات ا
ليهتينن، تتقـدم بمـشروع     -اليانا روس " الجمهورية"ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب،        

قانون للكونغرس بقطع المساهمة المالية األميركية عن أي وكالة تابعة لألمم المتحدة، ومنها وكالة غوث               
" الديموقراطية"بينما يبلغ رئيس األقلية     " دولة فلسطينية "، تتعامل مع    "أونروا"نيين  وتشغيل الالجئين الفلسطي  

يرتكبـون  "في مجلس النواب، ستيني هوير، رئيس دولة االحتالل شمعون بيريز بأن الفلسطينيين سوف              
ويؤكد له عدم وجود أي اختالف بـين الحـزبين          " خطأ بطلب اعتراف من األمم المتحدة دون مفاوضات       

  ". شأن إسرائيلب"
ولم تتأخر السلطة القضائية في الدلو بدولها، ففي منتصف الشهر الماضي نقـضت محكمـة االسـتئناف                 
الفدرالية في واشنطن العاصمة حكم محكمة أدنى برفض مقاضاة السلطة الفلـسطينية بموجـب قـانون                

عاقد األمني األميركي    في دعوى مرفوعة ضدها بتهمة مقتل المت       1991مكافحة اإلرهاب األميركي لسنة     
في اإلعالم األميركي فـي     " السلطة الرابعة "وفي هذه األثناء تستمر     . 2003مارك بارسونز في غزة عام      

  . الستجابة األمم المتحدة للطلب الفلسطيني" النتائج العكسية"تكرار التحذير من 
ـ   لقد نفت القنصلية األميركية في القدس المحتلة ان تكون واشنطن هددت منظ            إجـراءات  "مة التحرير بـ

، تماما مثلما نفى المتحدث باسم مجلس األمن القومي األميركي تومي فيتـور أن يكـون أوبامـا                  "عقابية
 في مكالمتهما الهاتفية    - حسب عباس    –" قائمة من العقوبات  "وهيالري كلينتون قد هددا محمود عباس ب      

الـذي اسـتخدمته الواليـات      " الفيتو" من   فبراير الماضي، قبل ساعات   / معه في السابع عشر من شباط       
المتحدة في اليوم التالي ضد مشروع قرار في مجلس األمن الدولي مصاغ بعبارات مأخوذة من البيانـات                 

  . الرسمية األميركية بشأن االستيطان االستعماري في الضفة الغربية المحتلة
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ي عدم احترام وعودها وتعهـداتها المعلنـة        لقد تفوقت إدارة أوباما على كل اإلدارات األميركية السابقة ف         
" صعد الشجرة "أبريل الماضي، فانه    / وكما قال عباس أواخر نيسان      . لمنظمة التحرير وفي التراجع عنها    

لينزل الثاني عنها بسلم ويسحب     ) بشان االستيطان والدولة واستئناف المفاوضات    " (ثالث مرات "مع أوباما   
فـي  " اكتـشف "وفي المناسبة ذاتها قال عباس إنه       . حتى لو دقت عنقه   " يقفز"السلم ويطلب من عباس أن      

التـي كـان    " أفكاره"نهاية المطاف أن المبعوث الرئاسي األميركي المستقيل جورج ميتشل لم يكن ينقل             
  . يطلب منه نقلها إلى الجانب اآلخر، ليتبين أن ميتشل لم يكن أكثر احتراما لوعوده من رئيسه

ألميركية ساقطة منذ مدة طويلة في األوساط الـشعبية الفلـسطينية، لكـن اسـتفحال               لقد كانت الصدقية ا   
سقوطها في عهد أوباما يكاد يسقط رهانا لمنظمة التحرير على الواليات المتحدة أثبت فشله بثمن بـاهظ                 

ـ           . على القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية     ام إن عباس الذي أعلن غداة تسلم بنيامين نتنياهو الـسلطة ع
هو استراتيجيته مستقويا برهانه األميركي يجد نفسه اليوم بعـد أن انقـشع الـوهم               " االنتظار" بأن   2009

" يحمل عصا، دون أي جزرة    "األميركي الذي لن يأتي والذي      " غودو"األميركي انه لم يعد يستطيع انتظار       
  . كما قال مؤخرا

غيـر  "األميركية لمسعاه فـي األمـم المتحـدة    لكن المفارقة المستهجنة أن عباس الذي اعتبر المعارضة   
وال تنسجم مع وعود إدارة أوباما وتعهداتها ال يستخلص النتائج المنطقية المنـسجمة مـع هـذه                 " منطقية

المقدمات، فهو يستقل طائرة االيرباص المعارة من اإلمارات العربية المتحدة متجها إللقاء خطابـه فـي                
لعامة لألمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وهو يرى           الدورة السادسة والستين للجمعية ا    

بأن المعارضة األميركية ال ينبغي أن تمنع الحوار مع الواليات المتحدة، وال ان تؤثر في عالقاته معهـا،                  
وهو ال يريد مقاطعتها، ويتعهد بمواصلة العمل والتعاون معها، ولن يدخل في مواجهة معها حتى وهـي                 

  . لمواجهة عليهتفرض ا
األميركيون بـدورهم  " ال يقاطعهم"التي ما زالت القيادة المفاوضة للمنظمة تعرب عنها في أن   " اآلمال"إن  

في المقابل، إنما تذكر بالوثائق األميركية التي نشرها موقع ويكيليكس والتي تؤكد بأن الواليات المتحـدة                
 الحالية دون تغيير كممثلة لشعبها وحريصة حتى على         ما زالت حريصة على االحتفاظ بالقيادة الفلسطينية      

/ دون تغيير، كما قال مساعد وزيرة الخارجية السابقة ديفيد ويلش في تشرين الثاني              " رؤية الوجوه نفسها  "
  . 2008نوفمبر عام 

 قالت وزير الخارجية كلينتون تعليقا على تصريحات لعباس أعلن فيها انه لـن يرشـح                2009وفي سنة   
عدم ترشيح أبو مازن لنفسه في االنتخابات ليس خيارا، وال يوجد           : "نتخابات رئاسية جديدة بقولها   نفسه ال 
، وفي الشهر األخير من العام ذاته أبلغ القنصل العام األميركي في القدس المحتلة واشنطن فـي                 "بديل له 

 حسب تقرير للغارديـان     تظل هي البديل الوحيد في اي انتخابات فلسطينية جديدة،        " فتح"برقية أن حركة    
  . يناير الماضي/ البريطانية استعرضت فيه هذه الوثائق في الرابع والعشرين من كانون الثاني 

  . لكن عدم الثقة الفلسطينية في الصدقية األميركية ال يضمن أن يظل هذا هو الموقف األميركي
هة مع الواليات المتحدة تـستعدي      ومن المؤكد أن ال أحد من العرب والمسلمين يسعى باختياره الى مواج           

عليه القوة األعظم عسكريا في العالم بل في التاريخ، وبخاصة الفلسطينيون منهم الذين بالكاد يحـافظون                
على بقائهم في صراعهم على الوجود الذي يخوضونه منذ ما يزيد على قرن من الزمان مـع الحركـة                   

  . يلي المنبثقة عنهاالصهيونية العالمية ثم مع دولة االحتالل اإلسرائ
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لكن القوة األميركية األعظم ال تترك لهم، وأولهم الفلسطينيون، أي خيار سوى المواجهة معها، وبخاصة               
في فلسطين، حيث ترفض أي تغيير في المعادلة العسكرية والسياسية التي فرضتها منذ نهايـة الحـرب                 

 القطبين الدولي باحتالل العراق وأفغانستان بينما       العالمية الثانية على المنطقة ثم عززتها بعد انهيار نظام        
تحاول اليوم ترسيخها كأمر واقع الى أجل غير مسمى، وهي المعادلة التي أفرزت الوضع الراهن الـذي                 
يتواصل فيه احتالل األرض الفلسطينية وتهويدها وتـشريد أهلهـا والتوسـع اإلقليمـي الـديموغرافي                

يها، وهو توسع ال يقتصر على األرض الفلسطينية بـل يتجاوزهـا            والجغرافي لدولة االحتالل ومستوطن   
وراء حدودها المعروفة بين النهر وبين البحر، سواء باالحتالل العسكري المباشر كما في هضبة الجوالن               

كمـا يتـضح بـصفة      " السالم"العربية السورية أم بفرض المناطق العربية العازلة المنبثقة عن معاهدات           
  .رة سيناء العربية المصريةخاصة في شبه جزي

  2/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  هل االعتراف ينهي أوسلو والسلطة والمنظمة؟ .105
  عصام نعمان

: سبب الحيرة صعوبة اإلجابة عن سؤال مفتاح      . ”اإلسرائيليون”كذلك األمريكيون و  . الفلسطينيون حائرون 
ية العامة لألمم المتحدة يؤدي، أو ال يـؤدي،         هل االعتراف، أو عدم االعتراف، بدولة فلسطينية في الجمع        

  إلى إنهاء اتفاقات أوسلو، وحل السلطة الفلسطينية، وتغييب منظمة التحرير؟
صعوبة اإلجابة عن السؤال ازدادت بعد كشف النقاب عن الرأي القانوني الذي قدمه الخبيـر البريطـاني        

أوكسفورد، بنـاء علـى طلـب جهـات          جيل، األستاذ في جامعة      -المعروف البروفسور غاي غودوين     
 جيل شكّك في جدوى اللجوء إلى األمم المتحدة لالستحصال على اعتراف بدولـة              -غودوين  . فلسطينية  

قال إن المبادرة ستؤدي إلى نقل تمثيل الشعب الفلـسطيني فـي األمـم               . 1967” حدود“فلسطينية على   
ما يقود بدوره إلى إلغـاء الوضـعية القانونيـة          المتحدة من منظمة التحرير إلى دولة فلسطين المرتقبة،         

 جيـل إن هـذه      -يضيف غـودوين     . 1975الراهنة التي تتمتع بها المنظمة في األمم المتحدة منذ عام           
النتيجة المحتملة ستؤدي إلى نشوء وضع لن يكون للشعب الفلسطيني فيه تمثيـل فـي األمـم المتحـدة                   

 الضرر، في رأي البروفسور البريطاني، عند هذا الحد بـل           وال يقف . والمؤسسات الدولية المتصلة بها     
. يتعداه بالتأثير سلباً على حق تقرير المصير، كما يهدد حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلـى ديـارهم                  

 جيل حظي بأصداء وردود فعل الفتة لدى القياديين وأهل الرأي الفلسطينيين لكونه عضواً              -رأي غودوين 
 وفاز منهـا باجتهـاد الفـت        2004وني الذي راجع محكمة العدل الدولية في الهاي عام          في الفريق القان  

  .الجاري بناؤه في األراضي الفلسطينية المحتلة” اإلسرائيلي“بالقانونية جدار الفصل 
” عدالـة “من هؤالء مدير مركز  .  جيل رأيه    -يبدو أن عدداً من الخبراء الفلسطينيين يشاطرون غودوين         

القانون الدولي الدكتور حسن جبارين الذي يرى أن قرار االعتراف ينطوي على محاذير جمة              الخبير في   
ليس أقلها أن حصول الفلسطينيين على اعتراف من الجمعية العامة لألمم المتحدة بدولـة مـستقلة علـى                  

ـ              1967” حدود“ ددة  ستكون له مفاعيل سلبية على الحقوق الفلسطينية األخرى التي حفظتها قـرارات متع
. سابقة للمنظمة الدولية كعودة الالجئين والقدس واألراضي الواقعة بين خط التقسيم والخـط األخـضر                

 . 1967 يعطينا أكثر بكثير من دولة مستقلة على حـدود عـام             181القرار  “ويعتقد الدكتور جبارين أن     
بموجب القرار الجديد إلـى     ستذهب  ) ذات األكثرية اليهودية  (كما أن القدس الغربية     . يعطينا خط التقسيم    
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أنه طالما لدى الفلسطينيين قرار التقسيم      “ويرى جبارين   . ”  يجعلها دولية  181، علماً أن القرار     ”إسرائيل“
 فإن الذهاب الى قـرار      1967الذي ينص على إقامة دولتين ويعطي الفلسطينيين مساحة أكبر من حدود ،           

  .” تقدماً، خصوصاً أن كال القرارين لن يطبقجديد يعطينا أقل من ذلك، وسيكون تراجعاً وليس
خبيرة فلسطينية وأستاذة في جامعة أكسفورد الدكتورة كرمة النابلسي اعتبرت قرار االعتراف المرتقـب              

لمـاذا ؟   . ” خصوصاً أننا لن نحصل على دولة على األرض       “بدولة فلسطينية يؤدي إلى خسارة حقيقية،       
لكن بخسارة منظمة التحرير الفلـسطينية      . كاننا تأسيس دولة عليها     ألنه ال توجد لدينا أرض محررة بإم      “

كممثل شرعي ووحيد لنا في األمم المتحدة، يخسر أبناء شعبنا فوراً تمثيل قضايانا كالجئـين وكجـزء ال             
  .” يتجزأ من تمثيلنا الرسمي المعترف به عالمياً

ح من هذه المسألة البالغـة األهميـة، إذ         إلى ذلك، تطالب الدكتورة النابلسي منظمة التحرير بموقف واض        
من الضروري أن تعطي الجماهير الفلسطينية في كل مكان، خصوصاً الالجئين في الشتات، ضـمانات               “

  .”أيلول المس بتمثيل الحقوق الفلسطينية األساسية وحق العودة خصوصاً/بأنه لن يتم في سبتمبر
بـالعكس، اعتبرتهـا    . ابلسي قلق القيادة الفلسطينية      جيل وجبارين والن   -لم تثر آراء ومخاوف غودوين      

ففي . عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي مخاوف مبالغاً فيها وغير مبررة              
تصريح إلى صحيفة لبنانية قالت عشراوي إن القيادة الفلسطينية عرضت اآلراء والمخاوف المشار إليهـا               

إن حصولنا على عضوية المنظمة الدولية لن يسقط        “: أضافت. ” لم يجدها حقيقية  ف“على فريقها القانوني    
وحصولنا على قرار جديد لن يسقط القرارات األخرى التـي          . حقوق الالجئين بل على العكس سيؤكدها       
  .”تحفظ حقوقنا، خصوصاً حقوق الالجئين

حقوق الفلسطينيين، لكنها لم    من الواضح أن عشراوي تحدثت عن عدم مساس قرار االعتراف المرتقب ب           
. تشر إلى مستقبل المؤسسات الفلسطينية كالسلطة ومنظمة التحرير بعد الحصول على القرار المـذكور               

صائب عريقات الذي لمح فـي      ) والسلطة(ربما تقصدت أن تترك األمر لكبير المفاوضين باسم المنظمة          
لسطينية إذا استخدمت الواليـات المتحـدة حـق         إلى احتمال حل السلطة الف    ” معاريف“مقابلة مع صحيفة    

ضد المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف بدولة مستقلة، وفرضت عقوبات اقتـصادية علـى             ) الفيتو(النقض  
  .السلطة، وأوقفت المساعدات المالية

ربما ال يغيب عن ذهن عريقات أن حل السلطة يعني، عملياً، إنهاء اتفاقات أوسلو، كما يؤدي إلى عزوف                  
لواليات المتحدة عن فرض عقوبات على السلطة ووقف المساعدات المالية لها إذ ال فائدة متوخـاة مـن                  ا

  .هذه العقوبات بعدما يكون قادة السلطة قد قاموا بحلّها
لم تحفل بها يوماً    ” اسرائيل“فهي ولدت ميتة، كما أن      . إن أحداً لن يذرف دمعة أسى على اتفاقات أوسلو          

هـل  : لكن السؤال المفتاح يبقى بال جـواب      . ها وتدويم احتاللها للضفة الغربية      بل حرصت على تجاهل   
االعتراف، أو عدم االعتراف، بدولة فلسطينية في األمم المتحدة يؤدي، أو ال يؤدي، إلى إنهاء اتفاقـات                 

  أوسلو، وحل السلطة، وتغييب منظمة التحرير؟
يل الشعب الفلسطيني وشرعيته من جهة، ومن       مطلوب جواب عن هذا السؤال من أجل معرفة مستقبل تمث         

جهة أخرى معرفة ما يترتب على القيادات والفصائل والقوى الفلسطينية الحية قوله وفعلـه إذا مـا أدى                  
  .االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة إلى إنهاء أوسلو والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

كـذلك  . ترغب في اإلفصاح عن الجواب في الوقت الحاضر         القيادات الفلسطينية تبدو حائرة، أو أنها ال        
لكن القوى الفلسطينية الحية في الوطن والشتات تعـرف الجـواب الـصحيح             . ” إسرائيل”حال أمريكا و  
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وجوب تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تنظيم منظمة التحرير وتثويرها، واعتماد نهج المقاومة            : القاطع
  .ار استراتيجية متكاملة لتحرير األرض واإلنسان، من النهر إلى البحرالمدنية والميدانية في إط

  3/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  العالقات الصينية اإلسرائيلية بين المصالح والمواقف .106
  خالد وليد محمود

منعطفات واختالفات عميقة لعقود طويلة تمتـد مـن         ) إسرائيل(لقد شهدت مسيرة العالقات بين الصين و      
مسينيات حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ تباينت رؤية الدولتين وأسلوبهما ومواقفهما من             أوائل الخ 

إقامة عالقاتهما الدبلوماسية؛ ولذلك اتسمت مجمل هذه العالقات بين الجانبين بالتناقضات المتأرجحة بـين              
مة العالقات الدبلوماسـية     اإلسرائيلي األكثر طوالً في تاريخ إقا      –المد والجزر، وأصبح المشوار الصيني      

  .بين الدول
الجديد في هذه العالقات هو قيام رئيس هيئة أركان الجيش الصيني الجنرال شين بينفدي بزيارة رسـمية                 

م الماضي، وقضى   2011 آب أغسطس    14إلسرائيل، وقد وصل الجنرال شين بينفدي إلسرائيل في يوم          
ويرى المتـابعون لـسير     . ولين العسكريين اإلسرائيليين  بضعة أيام، التقى خاللها بالعديد من كبار المسؤ       

العالقة الصينية اإلسرائيلية أن هذه الزيارة مهمة العتبارات منها أن هذه الزيارة هي األولى من نوعهـا                 
لمسؤول عسكري صيني رفيع المستوى إلسرائيل، كما تشكل الزيارة مؤشراً لجهـة تطـور العالقـات                

ية، وذلك ألنها جاءت بعد زيارة قائد القوات البحرية الصيني إلسرائيل خالل            العسكرية الصينية اإلسرائيل  
  .م الماضي2011) مايو(شهر أيار 

وحسب ما أفادت به وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن وزير الدفاع اإلسرائيلي سوف يقوم بزيارة الـصين                
العسكرية، معناه أن   ) إسرائيل(-خالل الشهر القادم، وعليه فإن تبادل الزيارات على خط عالقات الصين          

في ) إسرائيل(م، التي نشأت بين البلدين قد تناقصت تداعياتها، فقد سبق أن قامت             2000أزمة مطلع عام    
م بتزويد الصين ببعض وسائط التكنولوجيا العسكرية المتطورة، األمر الذي أغضب واشنطن            2000عام  

بعدم االستمرار في تنفيـذ     ) إسرائيل(ما أدى إلى قيام     ب) إسرائيل(والتي لم تتردد آنذاك في الضغط على        
التزاماتها إزاء الصين، هذا ومن المتوقع أن يقوم وزير الدفاع اإلسرائيلي خالل زيارته لبكـين بـإطالع                 

  .لجهة االستمرار في ما انقطع من عالقات التعاون بين البلدين) إسرائيل(الصينيين على شروط 
العالقات بين الدولتين إلى االتصاالت التي شرع رجل األعمال اإلسـرائيلي  وكما هو معروف تعود بداية  

شاؤول أيزنبرغ في إقامتها مع القيادة الصينية في السبعينيات من القرن العشرين الماضي، والتي نجـح                
 في تلـك األعـوام    . من خاللها في إقناع تلك القيادة بامتالك الخدمات التكنولوجية اإلسرائيلية المتطورة          

انصب اهتمام الصين على استيراد التكنولوجيا المتطورة في المجالين المدني والعسكري نظرا النـشغالها   
بإنشاء بناها التحتية في إطار سياسة اإلصالح واالنفتاح االقتصادي.  

 في عقد لقاء سـري جمـع أربـاب          1979وتشير الوثائق اإلسرائيلية إلى أن أيزنبرغ هذا نجح في عام           
عات األمنية اإلسرائيلية وقيادة المؤسسة األمنية في الصين، وترتبت على هذا اللقاء عدة صـفقات               الصنا

وقد خدم التعاون العسكري الذي نشأ في أعقاب ذلك الـدولتين وأرسـى منظومـة               . كبيرة لتبادل السالح  
لت ترفض أن تنعكس    غير أن الصين ظ   . عالقات قريبة فيما بينهما ال تزال قائمة بكيفية ما إلى يومنا هذا           

 االقتصادية الوثيقة على مستوى تبادل التمثيل الرسمي بين الدولتين، بسبب الخشية            -هذه العالقات األمنية  



  

  

 
 

  

            61ص                                   2251:                العدد3/9/2011-30/8  السبت-الثالثاء  :التاريخ

 أقامـت   1992يناير  / وفقط في كانون الثاني   . من أن يؤثر ذلك على عالقاتها المتشعبة مع الدول العربية         
د تم ذلك في أعقاب انهيار االتحاد الـسوفييتي والكتلـة           وق. الدولتان عالقات دبلوماسية كاملة فيما بينهما     

. الشرقية وأساسا في أعقاب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وانعقاد مؤتمر مدريـد للـسالم    
ومنذ ذلك التاريخ جرت زيارات دبلوماسية على أعلى المستويات بين الطرفين، بلغت الذروة في الزيارة               

كما وقعت اتفاقيـات تعـاون عديـدة فـي          . 2000في عام   ) إسرائيل(يس الصيني إلى    التي قام بها الرئ   
  .المجالين االقتصادي واألمني

رغم هذا ظلت التعليقات اإلسرائيلية تركز على أن تطور العالقات الدبلوماسية وإلى حد ما االقتصادية لم                
ي هذا الشأن إلى استمرار الصين في بيع        وأشير ف . قدماً" السياسية) إسرائيل(دفع غايات   "يؤثر البتة على    

واستمرارها في تصدير الصواريخ وتكنولوجيا صناعة الصواريخ       " جهات معادية إلسرائيل  "األسلحة إلى   
كما أشير إلى عدم حـدوث      . إلى بضع دول في الشرق األوسط وإسهامها في المشروع النووي اإليراني          

 العربي ونأيهـا بنفـسها عـن        -تعلق بالنزاع اإلسرائيلي  تغيير في سياسة الصين المؤيدة للعرب في ما ي        
  .التدخل في العملية السياسية

 الصينية شهدت في تلك الفترة بعض الجزر أيضاً، على خلفية األزمة الناشـبة    -لكن العالقات اإلسرائيلية  
تيـان آن   أحـداث   "وقد بدأت هذه األزمة األخيرة إبان ما عرف باسم          .  األميركية -في العالقات الصينية  

في أكبر ميادين العاصـمة بكـين بقـوة         " أنصار الديمقراطية "تفريق السلطات الصينية مظاهرات     " (مين
وتفاقمت على خلفية تصاعد مطالبـة الـصين        ) السالح ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى         

ى بيـع األسـلحة إلـى       وبين هاتين الحادثتين قررت الواليات المتحدة فرض حظر عل        . بضم تايوان إليها  
وزادت معارضة الواليات المتحـدة     ) إسرائيل(في أعقاب ذلك انخفضت الصادرات الصينية من        . الصين

 أبدت الواليات المتحدة معارضة شديدة لتنفيـذ        1999وفي عام   . األمنية إلى الصين  ) إسرائيل(لصادرات  
بأن واشنطن وضعت   ) إسرائيل(دعاء  إلى الصين رغم ا   " فالكون"بموجبها طائرات   ) إسرائيل(صفقة تبيع   

للصين بتنفيذ الصفقة معولة على أن تفلح في تـذليل          ) إسرائيل(وتعهدت  . في صورة هذه الصفقة وأقرتها    
المعارضة األميركية، وعندما باءت جهودها بالفشل وأصرت واشنطن على موقفهـا أعلنـت الحكومـة               

وأدى ذلك إلى نشوء أزمة خطيـرة       . 2000في عام   اإلسرائيلية من جانب واحد عن إلغاء الصفقة تماما         
في العالقات الدبلوماسية بين الدولتين، لكن هذه األزمة لم تؤثر على استمرار التعاون في المجاالت التي                

وهذا ما تؤكده المعطيات اإلسرائيلية الرسمية التي أشـارت         . رغبت الصين في أن يستمر التعاون بشأنها      
 وحـده   2006 زادت التجارة بين الدولتين بثالثة أضعاف، وفي عام          2005 -2000إلى أنه بين األعوام     

  .عما كانت عليه في العام الذي سبقه% 40زادت بنسبة 
فالصين حريصة  . بال شك أن ثمة مصالح مشتركة تحكم سير العالقات بين الجانبين الصيني واإلسرائيلي            

وهي حريصة  . م وصولها المتأخر للمنطقة   على لعب دور سياسي واقتصادي أكبر في الشرق األوسط رغ         
ورغم عددهم المتواضع فـإن  . على الحصول على تكنولوجيا متقدمة خاصة في مجالي الكمبيوتر والدفاع  

 ألفاً، والذين يقومـون     20والبالغ  ) إسرائيل(الصين حريصة على زيادة عدد مواطنيها الذين يعملون في          
إلى الصين على أنها آلة لصك العملـة        ) إسرائيل(كما تنظر   .هم مليون دوالر سنوياً إلى بالد     330بتحويل  

وهي سوق اسـتهالك عـالمي كمـا تعمـل          . وبقرة حلوب سرعان ما تتضاعف عائدات االستثمار فيها       
الشركات العسكرية اإلسرائيلية سواء الخاصة أو الحكومية على زيادة حجم مبيعاتها إلى الصين، وتركز              

ج منظومات الدفاع الجوي على بيع إنتاجها للصين عاملة على الحفـاظ علـى   الشركات ذات العالقة بإنتا 
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وتبيع هذه الشركات الصين منظومات تدريب على الطيـران         .  موظف 14000حجم العمالة لديها والبالغ     
ثنـي الـصين    ) إسرائيل(وعلى الصعيد السياسي، تحاول     . إضافة إلى طائرات االستطالع من غير طيار      

ة للدول العربية واإلسالمية كإيران وباكستان على اعتبار أن هذه الدول ما زالت فـي               عن تصدير األسلح  
وتعمل جاهدة على جعل الصين تؤيد عملية السالم في الشرق األوسط وفق التـصور              . حالة حرب معها  

  !والمفهوم اإلسرائيلي
  29/8/2011،  أون الينموقع فلسطين

  
  السالم يسخن .107

  عوفر شيلح
وحتى لو كانت   . جهة مع حماس متواصلة وستتضمن بين الحين واالخر استخدام للقوة         الموا: المضمون (

الحرب الشاملة مع الجيش المصري هي خطر معقوليته في الحد االدنى من المهم اال تجتاز هـذه القـوة                   
  ). المصدر-الحدود التي ال تستطيع مصر الجديدة احتمالها 

، او لغيرها من أذرع     »امان«ة االستخبارات العسكرية     كانت سنة غير طيبة على نحو خاص لشعب        2011
رئيس شعبة االسـتخبارات،  . االستخبارات، في كل ما يتعلق بتقدير التطورات االقليمية في الدول العربية    

مثل رئيس الموساد، تحدث في بداية السنة عن أن حكم حسني مبارك في مصر مستقر، وكـان التقـدير                   
  .قل الحكم الى ابنه جمال، قبل أن تحسم صحته المتدهورة أمرهالدارج أن مبارك سينجح في ن

ما هو معروف أقل هو أن االسابيع االولى من الثورة في ميدان التحريـر، كانـت                . كل هذا بات معروفا   
مفاجىء بالتأكيد في ضوء ما اعتدنا      . للجيش االسرائيلي بالذات تقديرات جيدة عما يحصل وسيحصل حقا        

حتى في اللحظة التي يكافح فيها الحكم في سبيل وجوده وبعـد ذلـك              .  دولة عربية  على التفكير فيه عن   
في اللحظة التي تساءل فيها معظم العالم الى أين يتجه الجيش المصري، القوة االقوى في الدولة،                . يسقط

  .ُألمح السرائيل بان في نيتهم الحفاظ على السالم
 مصر، حافظت مصر بعناية عليه حتى في االيام التـي   سنة التي مضت منذ اتفاق السالم مع     32في الـ   

هكذا حين اجتاحت اسرائيل لبنان وبادرت الى مواجهة مع الجيش          . وضعتها أعمال اسرائيلية قيد االختبار    
بالتوازي، تطورت فـي    . ، وهكذا في صيغ مختلفة من العنف بيننا وبين الفلسطينيين         1982السوري في   

ل بسبب الحساسية في الجانب المصري، ولكنهـا نبعـت مـن مـصالح              الطرفين عالقات، بقيت في الظ    
  .مشتركة ومن رأي بموجبه يعد اتفاق السالم ذخرا هاما، لكل طرف مصلحة واضحة في الحفاظ عليه

هكذا، مثال، أثنوا في الجيش االسرائيلي في محافل مغلقة على استمرار التعاون مع مصر رغم النـشاط                 
ن السالح المتجهة الى هدف في مصر ومنه الى غزة، هو مثال واحد فقـط،               القبض على سف  . االسرائيلي

معروف أقل عن جملة متواصلة من التفاهم والعالقات الشخصية التي ال تلغي المصالح ولكنهـا تـؤثر                 
  .بالضرورة على الطريقة التي تنفذ فيها

  
  جيش مدرب ومنضبط

ماذا سيحصل اذا ما غيرت مصر جلدتها وعادت         ويجدر بنا أن نتذكر هذه االمور عند البحث في مسألة           
سيناريو الرعب هذا يطرح مرة كل بضع سنوات منذ توقيع اتفاق الـسالم،             . لتكون عدوا معلنا السرائيل   

واضح . وذلك رغم أن مصر نجحت في كل االختبارات التي خلقتها نشاطات اسرائيلية في جبهات اخرى              
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.  جهة معادية، فكل شيء من شأنه أن يتغيـر         –افقة الجيش    بمو –أنه اذا ما صعدت الى الحكم في مصر         
ولكن يخيل أن هذا السيناريو أكثر مما يعبر عن خطر حقيقي، فانه يعبر عن عدم ثقة اساسية لدى الكثير                   

ولمن نسي، فان رئيس االركان في حينه موطي غور، حذر          . من االسرائيليين بنوايا العرب بصفتهم هذه     
النوايا الهجومية النور السادات، قبل يومين من هبوط طائرة الرئيس المـصري            رئيس الوزراء بيغن من     

  .في اسرائيل
 السبب الثاني في أن سيناريو مصر تغير جلدتها يطرح بين الحين واالخر، هو الجدال علـى الميزانيـة                  

، ومن   من دول ذات جيش نظامي كبير الى منظمات شبه دول          –تغيير طبيعة االعداء    . وعلى مبنى القوة  
 خلق ضغطا علـى الجـيش       –تهديد مناورة في ميدان المعركة الى تهديد صواريخ على الجبهة الداخلية            

بين الحين واالخر يذكر أحد ما بان الحرب المتماثلة لم تختفـي   . االسرائيلي لتقليص القوات المناورة لديه    
 جيش نظامي كبير، يختلـف      اذا ما تحولت مصر مرة اخرى الى عدو، فان الحديث يدور عن           . من العالم 

وزير المالية الحالي يوفال    . تماما عما يوجد اليوم حتى لسوريا، دون الحديث عن حزب اهللا وعن حماس            
  .شتاينتس درج على أن يطرح هذا الموضوع عندما كان يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية واالمن

ن القومي من العـام الماضـي،       حسب تقرير مركز بحوث االم    .  الجيش المصري هو جيش كبير بالفعل     
في السنوات التي تلت    .  الف في االحتياط   250 الف جندي في الخدمة النظامية ونحو          450فانه يعد نحو    

الموردة االساسية للمعدات القتالية هي اليوم الواليات المتحدة، التي         : اتفاق السالم حل تغيير أساسي واحد     
، 16طـائرة اف    ) 2011التقرير يذكر رقم     (200 اكثر من    :باعت مصر اداتين حربيتين هامتين للغاية     

 االخيرة تنتج في مصر نفسها وتوجد في مراحل التزويـد           100الـ  ( دبابة ابرامز متطورة     1.000ونحو  
  ).للجيش

وفيـه ضـمن امـور      ( دبابة أقدم اخرى، سالح بحرية متطور        2.500 وينبغي ان يضاف الى هذا نحو       
 4.000 مجنزرة ونحو    4.200 بطارية ثقيلة مضادة للطائرات، نحو       100، اكثر من    ) غواصات 4اخرى  

  .مدفع، قسمهم القليل فقط متحرك مثل تلك التي لدى لجيش االسرائيلي
صحيح أن  .  هذه أرقام مثيرة لالنطباع، في قسم من االصناف المنافسة لتلك التي لدى الجيش االسرائيلي             

 االسرائيلي، من ذخيرة والكترونيات معظمها من انتاج        ما تحمله في سالح الجو    .  هي منصة  16الـ اف   
ولكن الحديث يدور عن جيش مـدرب، منـضبط         .  أبيض اكثر تقدما مما يوجد لدى المصريين       –أزرق  

  .مثلما كان يمكن ان نرى في اثناء المظاهرات ضد النظام، جيش قادر على أن يلحق ضررا حقيقيا
يل ومصر ينبغي أن نتذكر ما تجاهله زعماء اسرائيل االمنيون           غير أنه في سيناريو المواجهة بين اسرائ      

بين مصر والحاضرة االسرائيلية االولى تمتد      . لشدة المصيبة، في السنوات التي سبقت حرب يوم الغفران        
شبه جزيرة سيناء كانت ميدان المعركة لثالث حروب مناورة كبرى من النوع القديم، مـن               . مسافة هائلة 

غير أنه بطبيعة هذه الحروب طرأ تغيير هائل، وجـد تعبيـره           . حرب يوم الغفران  حرب السويس وحتى    
  .2003الكاسح في االجتياح االمريكي للعراق في 

وقد هزم دون   .  جيش صدام حسين كان كبيرا بقدر ال يقل عن الجيش المصري وان كان أقل تطورا منه               
جود مثل هذا الصدام، لـو وقـع، كـان           مجرد و  –معركة حقيقية وعمليا حتى دون أي صدام بالدبابات         

  .سيكون فشال أمريكيا
 القدرات النارية المضادة السرائيل، من الصواريخ وحتى غيرها من القدرات التـي ال تـزال سـرية،                 

  .تستهدف جعل تقدم الجيش عبر ارض مثل سيناء شرك موت
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.  مصر من خالل المناورة     السرائيل، من جهتها ال يوجد أي سبب سياسي او مهني لمحاولة الهجوم على            
  . أو اجتياز آخر للقناة يعيش في ايام انقضت من العالم2من ينتظر االيام الستة رقم 

  
  جنوب لبنان في سيناء

أحداث االسبوعين االخيرين تبـين     .  ليس المقصود ان مواجهة بين مصر واسرائيل هي سيناريو متعذر         
يس الوزراء نتنياهو تمكن من تخفـيض مـستوى         في نهاية المطاف، يخيل أن رئ     . كم هو الوضع حساس   

ولكن مصر ال تزال في عمليـة تغييـر      . النار، ومرة اخرى ثبت ان المصلحة االساس للطرفين لم تتغير         
  .وتكوين ال يمكن الحد أن يخمن الى اين ستؤدي

ـ                    ع  ومع ذلك، يمكن االفتراض بانه حتى لو قرروا في نهاية المطاف في القاهرة بان زمـن الـسالم م
اسرائيل انتهى، فان ما من شأنه ان يحصل لن يكون مشابها للمواجهات القديمة والتعاظم الذي اقلق جـدا                  

للمصريين توجـد أدوات ممكنـة      . شتاينتس، سيستخدم بقدر أكبر لردع اسرائيل منه كتهديد حقيقي عليها         
يصعب الرد فيهـا ضـد      تنغص حياة اسرائيل ولكن     . اكثر نجاعة، تشبه ما تفعله سوريا ضدنا منذ سنين        

  .مصر نفسها
 الخلية التي مرت من غزة الى سيناء، ومن هناك تسللت الى اسرائيل للقيام بعملية اجرامية في االسبوع                 

ولكن في حالة المواجهة    . الماضي، استغلت هزال القوات المصرية وربما أيضا غياب الدافعية من جانبهم          
ال تنقص منظمات فلسطينية    . ان على مستوى أكبر بكثير    من شأن شبه جزيرة سيناء أن تصبح جنوب لبن        

يسرها استغالل غض النظر او التشجيع المبطن من القاهرة كي تستخدم مناطق سيناء لتنظيم عمليات او                
  .الطالق الصواريخ، دون أن تضطر القاهرة الى توسيخ اليدين

معقولة على جهاز االمن ان يفعل مـا         المعنى هو أنه بدال من االنشغال بالسيناريوهات المتطرفة غير ال         
ان يعد منظومة دفاعية مناسبة على      : كان ينبغي له ان يبدأ به منذ زمن بعيد، وما ال يحب أن ينشغل فيه              

خالفا لبعض من ردود الفعل الهستيرية على العملية في الجنوب ال ينبغي ان يقام هنـا                . الحدود المصرية 
السرائيل يوجد ما يكفي من وسائل الرقابة       . اجي على حدود اخرى   عائق مثل جدار الفصل او الجدار السي      

المتطورة والقدرات المتحركة، التي الى جانب معلومات استخبارية يمكنها أن توفر حماية ناجعـة مـن                
سياج بسيط جدا ورخيص نسبيا مطلوب بالذات ضد خطر تهريب االفراد والوسـائل             . منظمات االرهاب 

  .اخل اسرائيلالقتالية من سيناء الى د
 بالتوازي، يجب االعتراف بان رد فعل مصر لن يكون بعد اليوم وقوفا تلقائيا الى جانبنا، سواء باالمتناع                 

لم يعد ممكنا االعتماد على ان في القاهرة يجلس نظام كل عملية بالقوة من              . عن الفعل أم بالتأييد الحقيقي    
خير امر يجابي واحد فهو يكمن في أن القيادة الـسياسية،           اذا كان ثمة في التصعيد اال     . جانبنا مقبولة عليه  

تمكنت من أن تفهم بان رد      » فقدان الردع «خالفا لالصوات المغفلة التي انطلقت من الجيش وتحدثت عن          
المواجهة مع حماس متواصلة وستتضمن بين الحين واالخر        . القاهرة اصبح عامال ذا مغزى في المعاملة      

كانت الحرب الشاملة مع الجيش المصري هي خطر معقوليته في الحد االدنـى             وحتى لو   . استخدام للقوة 
  .من المهم اال تجتاز هذه القوة الحدود التي ال تستطيع مصر الجديدة احتمالها

  29/8/2011 ،معاريف
  30/8/2011 عمان، ،الرأي
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 نظام جديد في سيناء .108
 رتسآ ه تحريرهيئة

، فضال عن مسألة الصلة 1979 – 1977ر في سنوات احدى العقبات الكأداء في المفاوضات مع مص
 المصري وحل المسألة الفلسطينية، كان مدى المس بالسيادة المصرية بعد –التي بين السالم االسرائيلي 
وقد تبلور الرد على القلق االسرائيلي على أمنها بتسوية متدرجة من تجريد . انسحاب اسرائيل من سيناء

العملية في شمالي ايالت قبل اسبوع ونصف .  والقوة المتعددة الجنسيةتخفيف حجم القوات. السالح
القيود التي فرضتها اسرائيل على التواجد العسكري : االسبوع جسدت ما كان معروفا منذ زمن بعيد

 .المصري في سيناء تعمل في طالحها أيضا
االحوال كان مهما للنظام حماية وفي اقصى . شبه الجزيرة القاحل لم يبعث أبدا اهتماما كبيرا في القاهرة

وبالتالي تعتبر هدفا . المواقع السياحية التي اقيمت على طول قاطع الشاطىء وتشكل مصدر دخل هام
 –اهتمام اقل بكثير كان للسلطات المصرية في االعمال في الجبهة االسرائيلية . لالرهاب ايضا

ي مبارك، الى السماح السرائيل الخروج عن وخوفا من التصعيد عمد الحاكم السابق، حسن. الفلسطينية
القيد الذي فرض عليها ايضا، وان كان اساسا لغرض التبادلية الرمزية، وادخال قوة مدرعة الى محور 
فيالدلفيا، فان هذا االذن الغي من تلقاء ذاته عندما قررت حكومة ارئيل شارون االنسحاب من الجبهة 

 .وتركها لرحمة حماس
في ادخال قوات اضافية الى سيناء لمعالجة التهديد المتصاعد والمشترك من جانب البدو الرغبة المصرية 

الذين يتحدون النظام، تنظيمات الجهاد العالمي والفلسطينيين الذين يأتون من غزة، استقبلت بتردد 
ما يتعلق  سواء في تغيير الملحق االمني التفاق السالم ام في كل –فالتخوف من تثبيت سابقة . اسرائيلي

. ولكن المقياس يجب أن يكون غاية القيود على القوة المصرية.  مفهوم–باستمرار تواجد القوة المعززة 
فهذه القيود كانت ترمي الى منع تهديد باالجتياح من جانب فرقة مدرعة، تحت تغطية طائرات قتالية 

مشترك الذي يفترض أن تعمل العدو ال. مثل هذا التهديد بعيد عن التحقق االن.  جو–وصواريخ أرض 
سلسلة العمليات وردود الفعل عليها قد . ضده القوات المشاة المصرية يعرض اسرائيل والسالم للخطر

في الميزان الشامل، من االفضل ادخال قوات مصرية قليلة وخفيفة الى . تؤدي الى صدام بين الجيشين
  .ة التي قد تنشأ عن التصعيد على الحدودسيناء االن، كي ال نلتقي قوات كثيرة وثقيلة في المعرك

  هآرتس
 30/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  :كاريكاتير .109
  

  
  1/9/2011 لندن الشرق األوسط،

  


