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  37  :كاريكاتير
***  

  
   بهجمات في إيالتصهاينة ثمانيةمقتل  رداً على  في رفح بينهم أمين عام لجان المقاومةستة شهداء .1

وأصيب خمسة  قتلوا  " إسرائيليين"اكثر من ثمانية    ، أن   ايالت من 18/8/2011الرسالة، فلسطين،   ذكرت  
ب من مـدخل    وعشرون اخرين بجراح، في ثالث هجمات متتالية استهدفت حافلتين وجيب عسكري بالقر           

، جنوب األراضي الفلسطينية المحتلـة، اسـتُخدمت خـالل أحـدهما قذيفـة              "إيالت"مدينة أم الرشراش    
  .صاروخية

، وكانت متوجهة من مدينة بئر السبع إلى "ايغد"إن الحافلة األولى تتبع لشركة  وقالت اذاعة العدو،
ة إلى أن غالبية ركابها كانوا من ، عندما تعرضت إلطالق النار، مشير"12"عبر الشارع رقم " إيالت"

  .الجنود الصهاينة
أما الحافلة الثانية فقد تعرضت إلطالق قذيفة صاروخية وإطالق نار، مما أدى إلى مقتل ثمانية على 

  .األقل؛ فيما تم استهداف جيب عسكري في هجوم ثالث بعبوات ناسفة 
رة منفذي العملية، وأن تبادال إلطالق النار وذكرت إذاعة االحتالل أن جنود االحتالل قاموا بمالحقة سيا

وقالت وكالة  .حدث بين الجانبين، ما أسفر عن مقتل ثالثة من المنفذين، حسب رواية شرطة االحتالل
" إيالت" كيلومترا تقريبا، شمالي مدينة 30إن الحافلة األولى هوجمت على طريق يقع على بعد " رويترز"

  .المطلة على البحر األحمر
ادت إذاعة الجيش أن التحقيقات األولية تشير إلى أن سيارة كان يستقلها عدد من المسلحين تجاوزت وأف

الحافلة وحاولت إيقاف سائقها وبعد رفضه التوقف قاموا بإطالق النار بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة 
  .عدد من الركاب

ادر اسرائيلية اخرى ان المنفذين البالغ وأوضحت أن المنفذين تمكنوا من الفرار من المكان فيما قالت مص
قتلوا في اطالق نار متبادل في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقال عن شهود عيان " 7"عددهم 
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وأكدت اإلذاعة أن الشرطة الصهيونية أغلقت المنطقة، . أن إطالق النار أتى من جانب الحدود المصرية
  .في حين تمشط قوات الجيش المنطقة

الرسالة "قال خالد أبو هالل األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية  في تصريح خاص  لـ من جهته
نبارك هذه العملية البطولية التي توجه ضد االحتالل ونعتبرها تأتي في السياق الرد الطبيعي على " :" نت

، مشددا  على أن "االحتالل واالنتقام للشعب الفلسطيني على كل الجرائم التي يرتكبها االحتالل بحقه
  .العملية تدعم الشعب الفلسطيني وتعزز خيار المقاومة

اما حركة الجهاد  اإلسالمي فقد اكدت أن الشعب الفلسطيني اشتاق للعمليات االستشهادية التي توقفت لمدة 
  .طويلة، مباركا العملية البطولية التي أصابت دولة االحتالل في مقتل

تأتي هذه العملية نتيجة الممارسات : "  الحركة في تصريحات متلفزةوقال أحمد المدلل القيادي في
اإلجرامية التي يمارسها االحتالل بحق شعبنا، وكذلك تهويد المقدسات وبناء المستوطنات وحصار غزة 

  ".المستمر
ية  األمين العام للجان المقاومة الشعب   ، أن نقالً عن الوكاالت   18/8/2011فلسطين اون الين،    وأورد موقع   

 مساء الخميس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت        واوثالثة على األقل من قادة جناحها العسكري استشهد       
  . منزال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأوقعت ستة قتلى بينهم طفل، بحسب مصدر طبي فلسطيني

وهو األمين )  عوضأبو(الشهيد القائد كمال النيرب : الشهداء هم"وقالت ألوية الناصر صالح الدين إن 
العام للجان المقاومة، والشهيد عماد حماد وهو القائد العام أللوية الناصر صالح الدين، والشهيد خالد 
شعت وهو قائد وحدة التصنيع في األلوية، والشهيد عماد نصر وهو عضو المجلس العسكري أللوية 

  ". الناصر صالح الدين
المقاومة وجناحها العسكري ألوية الناصر صالح الدين في حل إننا في لجان "وأضافت األلوية في بيان 

  ". من أي تهدئة مع العدو الصهيوني وندعو مجاهدينا للرد على العدوان الصهيوني بكل قوة
  

  واألخيرة تنفي .. تفاوض للتراجع عن االعتراف بالدولة الفلسطينيةالسلطة يقول أن يديعوتموقع  .2
يـديعوت  "الموقع اإللكترونـي لـصحيفة   ، أن فراس خطيب، عن   19/8/2011،  االخبار، بيروت ذكرت  

ـ الفلسطينية تأكيدهم    ، أمس، عن مسؤولين فلسطينيين مطلّعين على المحادثات األوروبي         نقل "أحرونوت
 مـن   تدير في هذه األيام مفاوضات سرية مع االتحاد األوروبي والجامعة العربية            الفلسطينية  أن السلطة   

  .1967حهم الستحقاق أيلول بشأن االعتراف بدولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران            اقترا" تليين"أجل  
قوله إنه في حال نجاح المفاوضات مع األوروبيين،        " مطّلع"ونقل الموقع اإلسرائيلي عن مصدر فلسطيني       

وروبيـة  فهذا سيشمل رزمة من شأن السلطة الفلسطينية نيلها من األوروبيين، تتضمن تأييد كل الدول األ              
مكانة منظمة التحرير في األمم المتحدة، بدالً من االعتراف بدولة فلـسطينية وضـمها إلـى                " تحسين"لـ

وأكد أنه في جميع األحوال سيكون هناك طلب لألمم المتحدة لكن الـسؤال مـاذا               . الجمعية كعضو كامل  
 وزيرة خارجيـة االتحـاد      سيكون مضمونه؟ وأضاف إن القرار النهائي سيكون على ما يبدو بعد زيارة           

األوروبي كاترين أشتون إلى رام اهللا ولقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السابع والعشرين مـن                
  .آب الحالي، وبعد اجتماع الجامعة العربية يوم الثالثاء المقبل

إعـالن  وقال مسؤولون إسرائيليون على اتصال مع الجانب الفلسطيني إن السلطة الفلـسطينية تخـشى               
هم يفتشون عن صيغة جديدة من أجل منع وضـعية          ". النزول عن الشجرة  "الدولة، لكنّها تجد صعوبة في      
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ويـذكر أن   ". نتنياهو من خاللها غالبية أخالقية يتحدث عنها      ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين   (يحرز  
سؤولين إسرائيليين، تتضمن دول    ، على حد قول م    "غالبية أخالقية "نتنياهو يسعى في هذه األيام إلى تجنيد        

وقـال مـسؤول    ". دول مهمـشة  "أوروبا المهمة، بحيث يكون االعتراف الدولي بالدولة فقط من جانـب            
حتى اللحظة لم يتخذ قرار رسمي من أجل تغيير صيغة اإلعالن، لكن هناك جهود مـن أجـل                  "فلسطيني  

  ".التوصل الى تفاهمات على الموضوع
صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمـة        أن   ،19/8/2011،  ندنالشرق األوسط، ل   وأضافت

وقال عريقات الذي   . اإلسرائيلية" يديعوت أحرونوت "التحرير الفلسطينية نفى نفيا قاطعا ما نسبته صحيفة         
فـي جولتـه    ) أبو مـازن  (كان في طريقه إلى األراضي الفلسطينية بعد مرافقته الرئيس محمود عباس            

ـ     . ال أساس لهذه األخبار، من الصحة على اإلطالق       األخيرة، إنه    الـشرق  "وأضاف في تـصريحات لـ
 في المائة خـارج     95أن هذه التسريبات هي جزء من سلوك التفاوض اإلسرائيلي الذي يتم فيه             " األوسط

وأكد عريقات أن السلطة سائرة قدما في خطتها للحـصول           .الطاولة في محاولة لزرع الشكوك والتشويه     
ـ    . ضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة      على الع  أن قطار  " الشرق األوسط "وكرر ما قاله سابقا ل

  .نيويورك انطلق وال رجعة فيه
  

  "سواء نجحنا أو فشلنا في األمم المتحدة"متمسكون بالمفاوضات : عباس يغادر لبنان .3
ادر مع الوفـد المرافـق       الرئيس الفلسطيني محمود عباس غ     ، أن 19/8/2011،  السفير، بيروت ذكرت  

ايا كانت نتيجة الـذهاب الـى االمـم         : وقال عباس   .بيروت أمس، بعد زيارة الى لبنان استمرت يومين       
المتحدة بنجاح او فشل، المفاوضات ستبقى حاجة ملحة واساسية، الن االمم المتحدة تقول بدولة لكن الحل                

قدس والمياه، فهذه تحتاج الـى مفاوضـات        يحصل بالمفاوضات على الحدود واالمن والالجئين وعلى ال       
الفرق انه االن تنظر اسرائيل على اننا منطقة مختلف عليها، ولكن عندما يؤخذ قرار بدولة علـى                 . ثنائية

  ".، تصبح دولة محتلة من دولة اخرى وعند ذلك تتولى االمم المتحدة هذا االمر1967حدود 
رفوض جملة وتفصيال، وال نريد سالحا وال عسكر، ثم         التوطين م : "وعن الوضع الفلسطيني في لبنان قال     

  ".ان هذا البلد يريد ان يحكم ارضه، ولذلك نحن مع ان ال يكون هناك سالح مع الفلسطينيين
واعتبر عباس أن ال عالقة للشعب الفلسطيني بما يجري في العالم العربي ال من قريب وال مـن بعيـد،                    

وانا انتظـر   . فهو حر، وانا سوف اذهب    " ب يريد اسقاط عباس   الشع"واذا خرج الشعب الفلسطيني وقال      "
  .واستقبل عباس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ".ايار المقبل، ولن اترشح لالنتخابات

االعتراف بـ  " الحازم والنهائي "رفضه  أكد  عباس  ، من بيروت، أن     19/8/2011الحياة، لندن،   وأضافت  
  ". دولة يهودية"
  

   الف مقدسي 70 على الغاء حق االقامة لحوالي "سرائيلإ" من اقدام فلسطينيةمخاوف  .4
من مصادر مطلعة الخميس بأن القيادة الفلسطينية تخـشى         ' القدس العربي 'علمت   :ـ وليد عوض   رام اهللا 

القدس،  الف مقدسي مقيمين خارج      70من تنفيذ اسرائيل تهديداتها غير المعلنة بالغاء حق االقامة لحوالي           
وذلك من خالل عزل المدينة بشكل كامل عن الضفة الغربية، اضافة لشن بلدية االحـتالل حملـة هـدم                   
واسعة لمنازل المواطنين بما فيها حي البستان ببلدة سلوان المجاورة للمسجد االقصى وابعاد المئات مـن                
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توجه القيـادة الفلـسطينية لالمـم       ابناء المدينة الناشطين في الحياة السياسية الفلسطينية، وذلك ردا على           
  .1967المقبل لمطالبتها باالعتراف بالدولة على حدود عام ) سبتمبر(المتحدة في ايلول 

' القـدس العربـي   'وعبر المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس لـ            
 المدينـة المقدسـة ردا علـى التوجـه          الخميس عن مخاوفه من اقدام اسرائيل على تنفيذ تهديداتها بشأن         
  .الفلسطيني لالمم المتحدة، وذلك بهدف خلط االوراق في المنطقة

  19/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  سبتنمر / ليلوأ شخصية مقدسية عن المدينة في 384 تهدد بابعاد "سرائيلإ "":معا"لـمصادر  .5
ان المخـابرات   " معـا "شائري للقـدس، لوكالـة      قال عبد اهللا علقم، رئيس التجمع الوطني الع       :  بيت لحم 

 384االسرائيلية ابلغته خالل اعتقاله قبل شهر على خلفية احداث النكبة والنكسة بنيـة اسـرائيل ابعـاد                  
  .شخصية ناشطة بالقدس الى خارج اسوار المدينة، وسحب الهويات المقدسية منهم

ضابط المخابرات االسرائيلية في المـسكوبية      ابلغني  ": "معا"واضاف علقم في حديث لغرفة تحرير وكالة        
من االفضل لك ان تكون هنـا ام هنـاك بالـضفة ؟             "وخيرني بسؤال   .. قبل شهر بشكل واضح باالبعاد      

واكد علقم انه من بين الشخصيات المهددة باالبعاد امجد ابو عصب            ".وخرج على الفور دون سماع رأيي     
وبين علقـم فـي حديثـه        ".وغيرها من الشخصيات  .... قادر  ، وحاتم عبد ال   "عبداهللا علقم "وشقيقه وهو   

ان اسرائيل ستشرع بتنفيذ قرار باالبعاد بعد رمضان وخالل توجه الفلسطينيين لالمم المتحـدة              " معا"لــ
  .لالعتراف بالدولة الفلسطينية

ـ           استدعاء عـدد   انه تم   " معا"بدوره اكد النائب احمد عطون، احد النواب المقدسيين المهددين باالبعاد لـ
واضـاف عطـون ان      .كبير من الشخصيات القيادية والسياسيين بالقدس والتلويح لهم باالبعاد عن القدس          

 من خـالل    2020من الفلسطينيين بالقدس خالل العام       % 12الجانب االسرائيلي بين انهم يريدون نسبة       
 المـسؤولين واالطفـال     فصل بعض االحياء عن القدس واخراج االالف خلف الجدار ومن خالل ابعـاد            

واكد عطون ان االبعاد سيكون حسب تطور االحداث في ايلـول المقبـل،              .والشيوخ الى الضفة الغربية     
  .وفيما اذا كانت ستشهد االراضي الفلسطينية والقدس مواجهات واحداث لدعم التوجه الفلسطيني

 18/8/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  "يمس بمقامات فلسطينية"العام على خلفية وقف بث برنامج  بمقاضاة النائب يلوحعبد ربه  .6
وجه رئيس مجلس إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني، ياسر عبر ربه، اتهامـاً صـريحاً               : رام اهللا 

بشكل واضح يتجلّى من خالل قراره وقف بث حلقات         " انتهاك قانون المطبوعات والنشر   "للنائب العام بـ    
، بدعوى مساسه برموز ومقامات وطنية فلسطينية كـالرئيس الراحـل ياسـر             " وتر وطن على "برنامج  

وأكّد عبد ربه في تصريحات نشرتها وكالة األنباء الرسـمية التابعـة             .عرفات والشاعر محمود درويش   
الفضائية، وفي  " فلسطين"للسلطة الفلسطينية، أنه سيلتزم بقرار وقف بث البرنامج الذي يعرض على قناة             

ت ذاته سيعمل باتجاه إلغاء هذا القرار وتحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام ينظـر فيهـا فـي                    الوق
تتعلق بالحريات العامة، كما    " غاية في الخطورة  "المحاكم، نظراً لما يؤسس له القرار المذكور من مرحلة          

  .قال
  18/8/2011قدس برس، 
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  من شن عدوان واسع على غزة" إسرائيل"حماس تنفي مسؤوليتها عن عملية ايالت وتحذر  .7

شـن  « نفت حركة حماس مسؤوليتها عن عملية إيالت، وحذرت إسـرائيل مـن              : صالح النعامي : غزة
حمـاس تتبنـى اسـتراتيجية      «وقال القيادي في الحركة صالح البردويل، إن        . على غزة » عدوان واسع 

  . »نى عمليات من خارج الحدودواضحة بمقاومة االحتالل داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، وال تتب
  19/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  سنرد بقوة على أي عدوان يستهدف قطاع غزة: أبو عبيدة .8

، االحتالل اإلسرائيلي من أنها "حماس"، الذراع العسكري لحركة "القسام كتائب عز الدين"حذرت : غزة
، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، "دةأبو عبي"وقال . سترد بقوة على أي عدوان يتعرض له قطاع غزة

أي عمل عسكري صهيوني : "في تعقيبه على تهديدات االحتالل باستهداف قطاع غزة" قدس برس"لوكالة 
  ". ضد قطاع غزة سنعتبره بدءا في العدوان

  18/8/2011قدس برس، 
  

  حماس لم تعط ضوءا أخضر لعباس للذهاب إلى األمم المتحدة: البردويلصالح  .9
نفى القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل أن تكون الحركة قد منحت رئيس الـسلطة                : ةغز

الفلسطينية محمود عباس ضوءا أخضر للذهاب إلى األمم المتحدة، لكنه أكد أيضا أنها لم تقف في وجهـه         
: وقـال . تقلةلكي ال تسجل على نفسها أنها وقفت مع االحتالل ضد حلم الشعب الفلسطيني بالدولة المـس               

حركة حماس واضحة في استراتيجيتها وبرنامجها وأفكارها، وهي ثابتة في مواقفها، فنحن لن نعتـرف               "
أمـا بالنـسبة    . بإسرائيل على ذرة واحدة من التراب الفلسطيني، وال بأي حق لها على أرض فلـسطين              

فردة يقوم بها عباس ولـم      لخطوة ذهاب عباس إلى األمم المتحدة، فنحن لسنا جزءا منها، وهذه خطوة من            
  . يتشاور معنا، ولم نتفق معه، وهو سيذهب منفردا إلى نيويورك كما ذهب منفردا إلى أوسلو

  18/8/2011قدس برس، 
  

   دوليإرهاب ضد الدولة الفلسطينية األميركيالفيتو : مروان البرغوثي .10
فذ عقوبة السجن مدى الحيـاة      اعتبر القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي الذي ين        :  ا ف ب   -رام اهللا   

ضد طلـب الفلـسطينيين     ) الفيتو(في سجن اسرائيلي، ان استخدام الواليات المتحدة المتوقع لحق النقض           
االعتراف بدولتهم ارهابا ضد المجتمع الـدولي، ووصـف اسـتمرار االنقـسام الفلـسطيني الـداخلي                 

  .لى االمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة، وال سيما في ظل استعداد الفلسطينيين للتوجه ا»الفضيحة»بـ
وقال البرغوثي في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس في سجنه عن طريق عدد مـن محاميـه، ان                   

نقطة فاصلة في العالقة االميركية الفلـسطينية والتوقـف         «استخدام الواليات المتحدة حق النقض سيشكل       
تصويت الواليات المتحدة واسـتخدام     «واضاف ان   . »المعن الرهان على الدور االميركي في عملية الس       

الفيتو هو ارهاب وعدوان على ارادة المجتمع الدولي وابتزاز من قبل الواليات المتحدة لالسرة الدوليـة                
استخدام الفيتو  «ورأى ان   . »خاصة ان اربعة اخماس سكان العالم سيصوتون الى جانب الدولة الفلسطينية          
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صلة في العالقات الفلسطينية االميركية والتوقف عن الرهان على رعاية اميركية           يمكن ان يشكل نقطة فا    
  .»لعملية السالم الفاشلة التي تتحمل مسؤولية فشلها الواليات المتحدة واسرائيل

الواليات المتحدة ستخسر عندما تضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولي دفاعا عـن             «وقال البرغوثي ان    
الواليات المتحدة ستواجه بال    «واضاف ان   . »إسرائيلالعنصري في    ان ونظام التمييز  االحتالل واالستيط 

  .واإلسالميادنى شك تظاهرات احتجاجية في اعقاب الفيتو في العالمين العربي 
ـ        استمرار االنقسام  «وقال ان   . »الفضيحة»ووصف القيادي الفلسطيني االسير استمرار االنقسام الداخلي ب

يحة، والمطلوب استعدادا للتوجه لالمم المتحدة أن يتم انجاز الحكومة الفلسطينية، ومن            يصل الى حد الفض   
واضـاف  . »غير المعقول تعطيل الوحدة الوطنية بسبب الفشل في تشكيل حكومة ذات مهمـات محـددة              

المؤسف ان بعض القيادات ال تدرك أننا ال زلنا في مرحلة تحرر وطني وتقفز عن هذه الحقيقة حيـث                   «
هذه المرحلة تتطلب شيئا بديهيا هو وحدة الشعب ووحدة فصائله وقواه السياسية وقواه االجتماعية في               ان  

من المؤسف النزاع والتقاتل على سلطة تحت االحتالل وفي ظل هذا العدوان            «وتابع  . »مواجهة االحتالل 
  .»والقتلواالستيطان الرهيب واستمرار تهويد القدس واستمرار الحصار وعمليات االعتقال 

  19/8/2011الدستور، عمان، 
  

  سرايا القدس تتهم قوات أمن حكومة حماس باعتقال أحد ناشطيها .11
أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي أن جهاز األمن الداخلي             : أشرف الهور  -غزة

ا، ووجهـت بالغـات     التابع للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أقدم على اعتقال أحـد ناشـطيه             
  .واستنكرت سرايا القدس بشدة في بيان لها عملية االعتقال واالستدعاءات .استدعاء لعدد آخر

  18/8/2011القدس العربي، لندن، 
 

  أمين سر ثوري فتح يتوعد من يشهر بدحالن بالمالحقة القضائية .12
حات نقلتها وسـائل إعـالم      أمين مقبول في تصري   " فتح" قال أمين سر المجلس الثوري لحركة        : الناصرة

سيالحق قضائياً كل األقالم التـي      " فتح"المجلس الثوري لحركة    "إن  ): 17/8(فلسطينية رسمية، األربعاء    
تمس بأحد أعضاء المجلس، وسيوجه لها تهم التشهير والتشويه، إن هي استمرت في حملتهـا الظالمـة                 

  . ، وفق تعبيره"ضده
أحقـاد  "درون أحكاماً قاسية وقطعية ضد دحـالن منطلقـين مـن            وأضاف أن هناك كتاباً وناشطين يص     

المتهم "أي موقف إدانة ضده، مذكّراً إياهم بأن        " فتح"، قبل أن يصدر القضاء أو قيادة        "وخالفات شخصية 
  ".بريء حتى تثبت إدانته

 مواطن  بأنّهم غير مخولين بإصدار األحكام ضد أي      " أصحاب األقالم التي تمارس التشويه    "وحذّر مقبول   
، مؤكداً أن القضاء الفلسطيني والحركي، هما الجهتين الوحيـدتين المـسؤولتين       "فتح"أو عضو في حركة     

  . عن إصدار األحكام بشأن دحالن، وفق تصريحاته
  18/8/2011قدس برس، 
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  العدوان اإلسرائيلي على القطاع يهدف لجر المنطقة إلى االنفجار: فتح .13
باسم الحركة أسامة القواسمي أن العـدوان اإلسـرائيلي       على لسان المتحدث     اعتبرت حركة فتح  : رام اهللا 

على رفح في قطاع غزة، وأدى إلى سقوط ستة شهداء، حلقة في سلسلة جرائم االغتيال واالستهداف التي                 
وأضافت الحركة أن العدوان الجديد برهان قـاطع علـى           .يتعرض لها أبناء شعبنا في القطاع المحاصر      

  .  تنياهو بأخذ المنطقة إلى انفجار واسع النطاق للهروب من أزماتها الداخليةهدف حكومة ن
 18/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  سبتمبر/نتنياهو يريد تصدير أزماته الداخلية وإجهاض استحقاق أيلول: نبيل شعث .14

يل شعث، إن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي         قال المفوض العام للعالقات الدولية لحركة فتح نب       : رام اهللا 
يريد من خالل التصعيد العسكري، إجهاض المساعي الفلـسطينية فـي التوجـه لألمـم               , بنيامين نتنياهو 

وأكد شعث في بيان صحفي صدر عن المفوضية اليوم الخمـيس، أن             .وتصدير أزماته الداخلية  , المتحدة
عي بحق شعبنا الفلسطيني والذي يعد جريمة من جرائم         اسرائيل تريد إيجاد ذريعة لممارسة العقاب الجما      

  .الحرب التي تهدف إلى إحباط كل المحاوالت الجادة من قبل السلطة والفصائل لتفادي مواجهة مسلحة 
 18/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  فتح مستعدة إلجراء االنتخابات المحلية في موعدها: محمد المدني .15

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض االنتخابات محمد المدني،  اليوم الخمـيس، إن               :   اهللا رام
 .مستعدة إلجراء االنتخابات في موعدها المقرر في الثاني والعشرين من تشرين األول القادم            ' فتح'حركة  

نتخابات الغرف التجارية   يقين من فوزها باالنتخابات، كما حققت نتائج ممتازة في ا         'وأكد أن حركته على     
  .'التي جرت في معظم محافظات الضفة الغربية

 18/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  سبتمبر/ أيلول عباس يؤجل الحكومة لسبب استحقاق الدولة في : خليل الحية .16
و المكتـب الـسياسي      عض -أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور خليل الحية          :عبداهللا عمر 

 أن جولة الحوار األخيرة مع فتح في القاهرة جاءت الستكمال خطوات بناء الثقة وتهيئـة                -لحركة حماس 
المناخ للمصالحة موضحا أنه جرى تشكيل لجان إلنهاء ملفات االعتقال السياسي وجوازات السفر وفـتح               

الفطر المبارك الستكمال مناقـشة ملفـات       كما تم االتفاق على عقد لقاء آخر بعد عيد          "المؤسسات المغلقة   
ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس يؤجل مباحثات تـشكيل الحكومـة             ".المنظمة والحكومة والتشريعي  

مشددا على أن كل الشخصيات الفلسطينية مطروحة للنقاش لتكون في الحكومـة،            " استحقاق أيلول "لسبب  
 استحقاق فلسطيني وإستراتيجية طالما أكدنا عليها فـي         إن المصالحة : " الحية. وقال د  ".إال سالم فياض  "

كل المراحل وكذلك مع تقديمنا لكل التسهيالت المطلوبة التي جرى التوقيع عليها في إبريل مـن العـام                  
  ".الجاري ولكن الضغوط الخارجية تعرقل التطبيق

فق ومنظمـة التحريـر     في الجولة األولى عرضنا القضايا األساسية، وهي تشكيل حكومة التوا         : "وأضاف
وتفعيل المجلس التشريعي كما تطرقنا لقضايا بناء الثقة ولكن الرئيس محمود عباس جعل من سالم فياض                

  ".المصالحةال تريدان ) إسرائيل(عقبة لعدم تشكيل الحكومة وتأخيرها ألن أمريكا و
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  : لالطالع على نص الحوار الرجاء الضغط على الرابط التالي
paren&93=id_template&1=version&588151=no_item&2=no_cu?asp.article/topics/site/com.raya.www://http

42=id_t  
  19/8/2011الراية، الدوحة، 

  
  سقوط ثالثة صواريخ على عسقالنبعد بة الحديدية جنوب الدولة العبرية نشر القاالحتالل ي .17

، أن  2011-8-18العبريـة، مـساء الخمـيس       " يديعوت احرونـوت  " ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة     
المقاومة الفلسطينية أطلقت ثالثة صواريخ من بينها صاروخي غراد باتجاه مدينة عسقالن، دون أن يؤدي               

  . تذلك إلى أي إصابا
وأشار الموقع إلى أن صاروخا من نوع قسام انفجر في منقطة خالية جنوبي عسقالن، فيمـا ادعـت أن                   
منظومة القبة الحديدية الدفاعية تمكنت من صد هجمات صاروخي الغراد وحالت دون وصـولهما إلـى                

  . الهدف المنشود
 نشر بطاريات القبـة الحديديـة فـي         وبينت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن جيش االحتالل سيبدأ الليلة في         

  . منطقة بئر السبع جنوب الدولة العبرية
من جانبها، أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الذراع المسلح للجان المقاومة الـشعبية مـسؤوليتها عـن                 
إطالق صاروخي الجراد على عسقالن، مؤكداً أن هذه العملية تأتي في إطار الرد األولي علـى جريمـة           

  .أمينها العام وقادتها العسكرييناغتيال 
 19/8/2011فلسطين اون الين، 

 
  نتنياهو يتهم لجان المقاومة الشعبية في غزة بالمسؤولية عن الهجمات قرب إيالت .18

اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة بالمـسؤولية عـن                
  .يالت في جنوب إسرائيل ظهر اليوم الخميسالهجمات التي وقعت قرب مدينة إ

  .من أصدر األوامر بقتل مواطنينا لم يعد على قيد الحياة" إن مساء الخميسوقال نتنياهو في كلمة قصيرة 
إذا كان هناك من يعتقد أن دولة إسرائيل ستوافق على هذا األمر فإنه مخطئ، فقد حـددت                 "وأضاف أنه   

في "  إسرائيل فإننا نرد فورا وبقوة كبيرة وقد تم تنفيذ ذلك اليوم أيضا            مبدأ وهو عندما يتم المس بمواطني     
  .إشارة إلى الغارة الجوية في جنوب القطاع

إنني أمتدح الجيش اإلسرائيلي والشاباك الذين قاموا بتصفية قيادة التنظيم الذي نفذ عمليـة              "وتابع نتنياهو   
ملوا ببطولة عند حـدود سـيناء بحـزم وسـرعة           اإلرهاب في الجنوب وأشد على أيدي مقاتلينا الذين ع        

  ".وحاربوا المخربين ومنعوا كارثة أكبر
  19/8/2011، 48موقع عرب

 
   االعتراف بالدولة الفلسطينية خطأ عربيطلب: بيريز .19

 انتقد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز توجه السلطة الفلسطينية إلى طلب االعتـراف بالدولـة               :وكاالت
م المتحدة، واعتبر أن أفضل طريق للجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني يتمثل في العـودة             الفلسطينية في األم  

  .إلى المحادثات المباشرة
أمس األربعاء أنـه يعتقـد أن الجانـب         ) شينخوا(وذكر بيريز في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة          

عباس نيـل اعتـراف الجمعيـة       في إشارة إلى محاولة الرئيس الفلسطيني محمود        " يرتكب خطأ "العربي  



  

  

 
 

  

            12ص                                     2241:                العدد19/8/2011 الجمعة :التاريخ

حزيران عام  / أيلول المقبل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو        / العامة لألمم المتحدة في سبتمبر    
1967.  

 18/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

   مصدر الهجمات وتصاعد المسلحين في سيناء سببه سقوط مباركغزة: باراك .20
مصدر الهجمات التي تعرضـت     أن  ير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك،      قال وز ): يو بي اي   (- تل أبيب 

لها أهداف في جنوب إسرائيل الخميس، هو قطاع غزة وإن تصاعد نشاط المسلّحين فـي سـيناء سـببه                   
مصدر األعمال اإلرهابية فـي غـزة       "وأضاف إن    .سقوط حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك      

  ".وسوف نعمل ضدهم بكل قوة وشدة
وأجرى باراك إتصاالً هاتفياً برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تداوال خالله التصعيد الحاصـل              

  .في جنوب إسرائيل
ولفتت التقارير اإلسرائيلية إلى الحملة العسكرية التي شنتها قوات الجيش المصري ضد مواقع مـسلحين               

ن مسؤولين سياسيين إسرائيليين تهديدهم بـالرد علـى         ونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية ع     .شمال سيناء 
  .الهجمات بعد إنتهائها وتقييم الوضع

  19/8/2011، القدس العربي، لندن
 

   اإلسرائيلية تؤيد عملية ضد غزةالمعارضة .21

أكدت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني الخميس أن حركة كاديما التي ترئـسها             : القدس المحتلة 
  . كما ستؤيد سد الحدود اإلسرائيلية المصرية" أوكار اإلرهاب" إسرائيلية ضد ستؤيد عملية

وقال النائب الليكودي داني دانون إن سهولة اجتياز الحدود اإلسرائيلية المصرية هي بمثابة مشكلة علـى                
  . الصعيد القومي مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنـاهو إلـى عـدم          " االتحاد الوطني "ودعا النائب أوري أريئيل من      
  . التلكوء في شن عملية عسكرية رداً على االعتداء األخير

ووصف النائب أريئيل االعتداء األخير بأنه يعكس اإلهمال المـستمر لالنتهاكـات المتكـررة للـسيادة                
  .اإلسرائيلية على امتداد الحدود اإلسرائيلية المصرية

 19/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "إسرائيل"عتداءات جنوب إلمصر أي ضلع في  ليس: جلعاد .22
 أكد رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعـاد             :  أش أ   -  خالد األصمعي  - رام اهللا 

موضـحا أن عناصـر     . أنه ليس لمصر أي ضلع في االعتداءات التي وقعت اليوم في جنوب إسـرائيل             
كما نفـي   . ارهابية في قطاع غزة هي التي ارتكبتهاوأن اسرائيل ومصر علي اتصال وتنسيق مستمرين            

جلعاد ما ذكرته مصادر أجنبية من أن االردن أبلغت اسرائيل بوجود مجموعة إرهابية تخطط الرتكـاب                
  . عملية إرهابية في مدينة ايالت قبل وقوع االعتداء الثالثي بقليل

  19/8/2011، األهرام، القاهرة
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  الجيش االسرائيلي تلقى إنذارا بهجمات إيالت لكنه اعتقد أنها ستنفذ في الليل: عسكريتحقيق  .23
قالت وسائل إعالم إسرائيلية إنه تبين من تحقيق أولي أجراه الجيش حول الهجمات التي وقعـت قـرب                  

ش تلقى إنذارات حول نية خاليا مسلحة تنفيذ        مدينة إيالت في جنوب إسرائيل ظهر اليوم الخميس أن الجي         
وتبين من التحقيق العسكري أن االعتقاد في الجيش كان أن الهجمات ستنفذ في سـاعات الليـل                هجمات  

  .وليس في وضح النهار
سلم معلومات للجـيش بـأن خليـة        ) الشاباك(ووفقا للتحقيق العسكري فإن جهاز األمن العام اإلسرائيلي         

يذ عملية ألسر إسرائيليين وأن الجيش واجه صعوبة في التعامل مع عـدد كبيـر مـن                 مسلحة تعتزم تنف  
وتابع التحقيق أن خلية المسلحين تسللت من سيناء إلى األراضي اإلسرائيلية من تحت موقـع                .اإلنذارات

  .عسكري مصري وفي منطقة لم يعتقد أنه ستحدث هجمات فيها
  19/8/2011، 48موقع عرب

  
   في عملية ايالتمسؤوالً بارزاً في شعبة مكافحة اإلرهابمقتل : " بوستجيروزاليم" .24

أن مسؤوالً بارزاً في شعبة مكافحـة اإلرهـاب، يـدعى باسـكان             » جيروزاليم بوست «ذكرت صحيفة   
فدائيــة فـي    ال افراهامي، قتل في اشتباك خالل عملية تمشيط أمنية للمنطقة التي وقعت فيها العمليـات             

  .»بطل أسطوري«هامي في إسرائيل على أنه وينظر إلى أفرا. إيـالت
  19/8/2011، السفير، بيروت

 
  حاولوا إسقاط مروحية عسكرية" إيالت"منفذو هجمات : مسؤول إسرائيلي .25

كشف قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي بأن مروحيـة عـسكرية             : )فلسطين(الناصرة  
لى محاولة إلسقاطها في إيالت القريبة من الحدود المـصرية،          تابعة للقوات الجوية اإلسرائيلية تعرضت إ     

  .على يد منفذي الهجمات المسلحة التي أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف اإلسرائيليين
جنـوب  (إن منفذي الهجمات فـي إيـالت        : ونقلت اإلذاعة العبرية عن الميجر جنرال طال روسو قوله        

، وأثناء مطاردتهم من قبل قوات جوية وبرية، أطلقـوا قذيفـة            )1948 األراضي الفلسطينية المحتلة عام   
ولكـنهم لـم يتمكنـوا مـن       "مضادة للدبابات باتجاه مروحية عسكرية إسرائيلية في محاولة إلسـقاطها،           

 .، على حد قوله"إصابتها
 18/8/2011، قدس برس

 
  سبتمبر/ لال يوجد إستراتيجية لمواجهة أيلو:  واألمن في الكنيستالخارجيةلجنة  .26

تضمن تقرير خاص للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أنه ال يوجـد سياسـة واضـحة للحكومـة                  
سبتمبر، وأنه ال يوجد إسـتراتيجية واضـحة لمواجهـة          / اإلسرائيلية بشأن المسعى الفلسطيني في أيلول     

  .الوضع
ير إلـى نـواقص فـي       وتضمن التقرير الذي سيعرض على الكنيست األسبوع القادم عـدة نتـائج تـش             

  .االستعدادات السياسية والتي يمكن أن تؤدي إلى حصول تدهور في المنطقة
التي نشرت التقرير أن اللجنة عملت عليه في الشهور الثالثة األخيرة، وتمت            " يديعوت أحرونوت "وقالت  

جهـزة األمنيـة،    بلورته بعد مقابلة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير األمن إيهود باراك وقـادة األ             
حيث أن بـاراك قـد صـرح         .كما تضمن التقرير قسما سريا لن يتم نشره       . إضافة إلى خبراء خارجيين   
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ألعضاء اللجنة أن أحداث أيلول سوف تزيد من خطورة التهديدات التي تواجهها إسرائيل، ولـذلك فهـو                 
  .ينصح بالحوار وتجديد المبادرة السياسية

 ينطوي على مخاطر كثيرة على إسرائيل وعلى مكانتها الدولية، وعلـى            وقال التقرير إن الوضع الحالي    
  ".التصعيد المتواصل تجاه الفلسطينيين، والذي سيكون له أبعاد على مصر واألردن"رأسها 

وأضاف التقرير أن المسعى الفلسطيني من الممكن أن يؤدي إلى تجند عالمي للتضييق علـى خطـوات                 
إتخاذ إجراءات مباشرة ضدها، األمر الذي يمس بإسـرائيل علـى عـدة             إسرائيل في الساحة الدولية، و    

  .مستويات؛ دبلوماسية واقتصادية وأمنية
 19/8/2011، 48موقع عرب

 
  حزب اهللا قادر على إقفال المطارات والموانئ اإلسرائيلية: روبينعوزي  .27

 في وزارة الـدفاع،     قال الرئيس األول الدارة مشروع حوما ضد الصواريخ       : زهير أندراوس  - الناصرة
وأحد مطوري منظومة الحيتس والقمر االصطناعي التجسس اوفك، عوزي روبين، الذي يعد من كبـار               
الخبراء في العالم لمنظومات الدفاع ضد الصواريخ، إن حزب اهللا قادر على إقفال مطاراتنـا، مرافئنـا،                 

ون لدى الشعب اإلسرائيلي مالجـئ      ويمكنني فقط أن آمل بأن يك     . محطات الطاقة والمواقع اإلستراتيجية   
  .جيدة

 ألف رأس متفجر قـادر علـى        13وأضاف، في مؤتمر عقد بمدينة تل أبيب إن بحوزة المقاومة اللبنانية            
  . بالمئة من المواطنين في منطقة الساحل70إصابة تجمعات سكنية كبيرة في إسرائيل، أي حوالي 

إصابة تل أبيب، الفتًا إلى أن جزءا من منظومات          صاروخ قادر على     1500وفي هذا المخرون موجود     
 المنصوبة في سورية ولبنان برعاية حزب اهللا، التـي          M600السالح هذه، على سبيل المثال، صواريخ       

أكد روبين أن الجيش اإلسرائيلي لـم يكتمـل مـع         و. تمتلك قدرة عالية على إصابة األهداف بشكل دقيق       
  .ة من تهديد الصواريخ في الجنوب أو الشمالالحاجة إلى الدفاع عن مناطق الدول

ومعنى ذلك ببساطة هو انتقال المعركة المقبلة إلى أرض وأجواء الدولة العبرية وموانئهـا، ومحطـات                
الطاقة لديها، ومراكز المواصالت، ومراكز القيادة المدنية والعسكرية، ولذلك، فإن روبين أشار إلـى أن               

ة النظر في العقيدة القتالية اإلسرائيلية التي تركز على العمليات الهجوميـة            هذا قد يكون دافعا جيدا إلعاد     
  .وتولي أهمية أقل للعمليات الدفاعية

  19/8/2011، القدس العربي، لندن
 

  2012 تخطط الصدار سندات دوالرية في "اسرائيل": مسؤول حكومي .28
 تخطط الصدار سندات بنحـو مليـار        "اسرائيل"قال مسؤول كبير بوزارة المالية االسرائيلية ان        : القدس

 نظرا لالضطراب في السوق وسوف تتمكن من تحقيق االهداف الماليـة            2012دوالر لكن ليس قبل عام      
  .حتى وان زاد االنفاق لتهدئة المحتجين على ارتفاع نفقات المعيشة

وباعـت  . رووتفضل اسرائيل بيع سندات على المستوى العالمي سنويا سواء بالدوالر أو مقومـة بـاليو              
 مليار دوالر فـي     1.5 مليار يورو وسندات دولية بقيمة       1.5 بقيمة   2010سندات قياسية في مارس اذار      

  .2009مارس اذار 
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 سيكون مقوما بالدوالر وبقيمة مليار دوالر على االقل مضيفا          2012وقال هيمر ان االصدار المزمع في       

  .ت االوضاع في السوق اذا تحسن2011أن هناك فرصة ضعيفة لالصدار في عام 
 19/8/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
  حزب ال ترى في االستيطان خطيئةالتتنافس على رئاسة  "العمل"قيادية في : "هآرتس" .29

قالت العضوة البارزة في الكنيست شيلي يحيموفيتش، التي تتنـافس علـى            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
تيطان خطيئة، وترفض اي ربط بين الميزانيات الضخمة        رئاسة حزب العمل أمس، انها ال ترى في االس        

  .التي تتدفق على وزارة الحرب والمستوطنات وبين تفاقم القضايا االجتماعية
اإلسرائيلية وأبرزتهـا الـصحيفة أمـس       " هآرتس"وجاءت تصريحات يحيموفيتش في مقابلة مع صحيفة        

أنـا   "اء تقليص في ميزانية وزارة الحـرب،        وتنشر كاملة اليوم الجمعة، وقالت ردا على المطالبات باجر        
بالطبع ال أرى بالمشروع  االستيطاني خطيئة وجريمة، وفي حينه كان هناك إجماع مطلق حـول ذلـك                  

هو حزب العمـل وهـذه حقيقـة        ) 1967الفلسطينية المحتلة العام    (ومن نهض باالستيطان في المناطق      
المستوطنين إلـى االحتجاجـات االجتماعيـة فـي         وأضافت يحيموفيتش أنها ترحب بانضمام      ". تاريخية
  .إسرائيل

وبشأن المواقف التي بدأت تظهر في إسرائيل بـشكل ملحـوظ، بـأن الـصرف علـى المـستوطنات                   
  .والمستوطنين وميزانية الحرب يأتي على حساب القضايا االجتماعية وخدمات الرفاه االجتماعي

 19/8/2011، الغد، عمان
 

   بعد عملية إيالت"اسرائيل"ي هبوط الشيكل واألسهم ف .30
 واصل الشيكل االسرائيلي الهبوط اليوم الخميس بعد أن أطلق مسلحون النـار علـى               :رويترز – القدس

  .حافلة اسرائيلية في جنوب اسرائيل
  . شيكل قبل الحادث مباشرة3.54 شيكل للدوالر من 3.570وهبطت العملة االسرائيلية إلى 
وط متأثرة باألنباء وانخفض مؤشر أسهم كبرى الشركات في بورصة تل           كما واصلت أسعار األسهم الهب    

  . % 2.7ابيب 
 18/8/2011، القدس، القدس

 
   في العالم األولى100 جامعات إسرائيلية بين الـسبع .31

كما أن الجامعة العبريـة فـي       .  األفضل في العالم   100احتفلت إسرائيل بتواجد سبع جامعات لها بين ال         
 قافزة بذلك عن موقعها الذي احتلته في العام الماضي بـأكثر مـن عـشر                57قع الـ   القدس احتلت المو  

  .درجات
وبالمقابل اعتبرت الصحف اإلسرائيلية أن الجهاز األكاديمي في الدولة العبرية حقق نجاحات دولية مذهلة              

وتحدثت . عالم بين أفضل الجامعات في ال     57بتصنيف الجامعة العبرية في القدس المحتلة في المرتبة الـ          
عن إنجاز آخر تمثل في وقوع كل من جامعة تل أبيب ومعهدي وايزمان والتخنيون في قائمة الجامعـات            

 11كما أن معهد وايزمان صنف في المرتبـة الــ           . الثالثين األفضل في العالم في حقل علم الحاسوب       
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معة تل أبيب في المرتبة الــ        وجا 26 والجامعة العبرية في المرتبة الـ       15والتخنيون في المرتبة الـ     
  . جامعة في هذا الحقل500 بين 28

واحتلت جامعة تل أبيب ومعهدا وايزمان والتخنيون مكانا لها في الجامعات المئـة والخمـسين األولـى                 
ـ          . األفضل في العالم   .  األفضل في العالم   400كما أن جامعة بن غوريون في النقب كانت بين الجامعات ال
وفي .  بين أفضل الجامعات في حقل العلوم الطبيعية والرياضيات        35لعبرية المكانة الـ    ونالت الجامعة ا  

حقل الفيزياء احتلت الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب ومعهد وايزمان مراتب لها في قائمة الجامعات الـ                
  . األفضل عالميا75

 19/8/2011، السفير، بيروت
 

  وقع األزمة المالية العالمية واالحتجاجات الشعبية  يشهد تراجًعا على اإلسرائيلياالقتصاد  .32
أشارت معطيات إحصائية رسمية إلى حدوث تراجع ملحوظ في االقتصاد اإلسرائيلي           ): فلسطين(الناصرة  

، في وقت تشهد فيه مدن عدة احتجاجات شـعبية واسـعة            )2011(خالل الربع الثاني من العام الجاري       
  . حسين األوضاع االقتصاديةتطالب حكومة بنيامين نتنياهو بت

فقد أوضحت أرقام المكتب المركزي لإلحصاء والتقدير في تل أبيب، أن النمو االقتصادي بلغ في الربـع                 
 في المائة، متراجعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه في الربع األخيـر             3.3 ما نسبته    2011الثاني من العام    

  . في المائة7.4، حيث بلغ 2010من العام 
، أن صادرات الدولة العبرية، لم تـشهد نمـواً يـذكر            )17/8(ت اإلحصائية التي نشرت األربعاء      وأشار

 في المائة خالل    10.2 في المائة، مقارنة مع      0.5خالل الربع الثاني من العام، إذ بلغ النمو فيها ما نسبته            
  .الربع األول من العام الجاري

 باألزمة المالية التي تجتاح أسواق التصدير الرئيسية        وأرجع خبراء اقتصاديون هبوط الصادرات بتأثرها     
                 للدولة العبرية، في كل من الواليات المتحدة وأوروبا؛ حيث تشير التقديرات إلى استحواذها علـى ثلثـي

  . الصادرات اإلسرائيلية
 في  0.6نمواً مقداره   ) معيار معتمد لقياس مستوى معيشة األفراد     (وشهِد االستهالك الخاص للفرد الواحد      

، بينما شهد االسـتهالك الفـردي       2011المائة، مقارنة مع عشرة أضعاف هذا الرقم في الربع األول من            
  .  في المائة خالل الربع الثاني14.5 في المائة في الربع األول، إلى 43لألجهزة الكهربائية تراجعاً من 

إن هذا الهبـوط    : ايكل سارل، قوله  العبرية عن الخبير االقتصادي اإلسرائيلي، م     / هآرتس/ونقلت صحيفة   
االقتصادي كان متوقعاً في ظل أزمة الديون التي تجتاح الواليات المتحدة وأوروبا، منوهاً في الوقت ذاته                

  .إلى أن السبب الرئيس لتفاقمه، هو عدم االستقرار االقتصادي في الدولة العبرية ذاتها
  18/8/2011، قدس برس

  
   آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة18ة  طفل فلسطيني وإصاباستشهاد .33

 آخرين على األقل في سلسة غارات شنتها 18استشهد طفل فلسطيني وأصيب ): يو بي اي (-غزة
  .الطائرات اإلسرائيلية على أهداف متفرقة في قطاع غزة فجر الجمعة

( محمود عاطف أبو سمرة وقال الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة إن الطفل 
 من أفراد أسرته بعد استهداف منزلهم قرب موقع السفينة شمال غرب 15استشهد وأصيب )  عاما13ً
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وذكر أن الطائرات اإلسرائيلية قصفت منزالً مكوناً من ثالث طبقات غير مأهول بجوار مسجد  .غزة
مؤكداً أن الطائرات اإلسرائيلية شنت  مواطنين بينهم ضابط إسعاف، 3الكتيبة في غزة ما أدى إلى إصابة 

  . غارات على أهداف متفرقة بالقطاع10
وقال سكان وإذاعات محلية إن الطائرات اإلسرائيلية قصفت نفقين أسفل الحدود الفلسطينية المصرية 
جنوب رفح ما تسبب بوقوع دمار وفقدان شخص في النفق الذي استهدف في حي السالم حيث تقوم 

وقال مصدر حقوقي إن الطائرات اإلسرائيلية قصفت موقع القادسية  .لمدني بالبحث عنهطواقم الدفاع ا
  .التابع لكتائب القسام غرب خان يونس، وأرضاً خالية شرق المدينة من دون وقوع إصابات أيضاً

ر وذكرت وسائل إعالم محلية إن الغارات طالت أيضاً موقع بدر التابع لكتائب القسام في غزة وموقعاً آخ
في بيت الهيا شمال قطاع غزة وموقعاً لسرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد اإلسالمية في 

  .المنطقة
وأعلنت اللجنة العليا واإلسعاف والطوارئ حالة الطوارئ في قطاع غزة لمواجهة التطورات، ودعت 

ل أزمة الدواء وزارة الصحة في رام اهللا إلى إرسال أدوية بشكل عاجل إلى القطاع خاصة في ظ
  .المتفاقمة

  19/8/2011، القدس العربي، لندن
  

   لدعم الطلبة الفلسطينيين المحتاجين في اإلمارات صندوق .34
أعلن مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني عن إنشاء صندوق لدعم طلبة الجالية : وام

تحقة بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المحتاجين في دولة اإلمارات لتسديد الرسوم الدراسية المس
  .والهيئات الخيرية بالدولة 

  19/8/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  المفتي العام الفلسطيني يدعو إلى شد الرحال إلى األقصى في ذكرى إحراقه .35
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك :  يوسف الشايب–رام اهللا 

سين، الفلسطينيين إلى شد الرحال للمسجد األقصى المبارك وإعماره، مع اقتراب الذكرى الشيخ محمد ح
  .السنوية إلحراقه على يد سلطات االحتالل

وانتقد مفتي الديار الفلسطينية في بيان ادعاء سلطات االحتالل بوجود تسهيالت للمواطنين للصالة في 
ه وأروقته هو ملك للمسلمين وحدهم، وال يحق لغير المسجد األقصى المبارك، مؤكدا أن المسجد بساحات

  .المسلمين التدخل في شؤونه
وبين أن عدد المصلين الفلسطينيين كان قبل التسهيالت المعلنة من قبل سلطات االحتالل وقبل الجدار 

 ألف مصٍل على األكثر، ما يبين 200العنصري يصل إلى نصف مليون مصٍل، أما اليوم فيصل إلى 
واستنكر المفتي الهجمة الشرسة على األرض . تالل وادعاءه بوجود تسهيالت للمواطنينزيف االح

الفلسطينية، خاصة القدس، من خالل سماح سلطات االحتالل ببناء آالف الوحدات االستيطانية، للعمل 
على تهجير سكان القدس من أرضهم، مشددا على أن أهل فلسطين مثلما هبوا إلطفاء الحريق العام 

، ودافعوا عنه بالغالي والنفيس، فإنهم سوف يبقون السدنة والحراس األوفياء لمواجهة األخطار 1969
  .كافة التي يتعرض لها المسجد األقصى بخاصة والمدينة المقدسة بعامة
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ودعا المفتي الفلسطينيين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد األقصى المبارك بضرورة شد الرحال 
ى مدار العام، وأن ال يقتصر ذلك على شهر رمضان المبارك، مناشدا جميع زعماء إليه وإعماره عل

العرب والمسلمين وحكوماتهم ودولهم والمؤسسات والمنظمات الدولية أال تقف موقف المتفرج من مسلسل 
تهويد المدينة المقدسة والمس بالمسجد األقصى المبارك، ألن هذا المسجد أمانة في أعناق المسلمين 

  .يعاًجم
  19/8/2011، الغد، عمان

  
  ة في مخيم الرمل العملية العسكرية واالعتقاالت متواصل: "الشرق األوسط" .36

ال تزال العملية العسكرية لقوى األمن السورية متواصلة في مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في : لندن
 منهم مؤكدين حسب ما 3ينيين،  فلسط6وأسفرت العملية حتى اآلن عن مقتل . مدينة الالذقية الشاطئية

ويقوم الجيش وفق ما قاله شاهد العيان، بتفتيش البيوت وال يزال . قاله شاهد عيان فلسطيني من المخيم
  .صوت الرصاص يسمع في المخيم

وطلب عدم ذكر اسمه مكتفيا بإعطاء الحرفين » الشرق األوسط«ونفى شاهد العيان الذي اتصلت به 
وقال ردا على سؤال إن . نفيا قاطعا االدعاءات التي تتحدث عن وجود مسلحين، »أ. ح«األوليين منه 

ليس هناك مقاومة وليس هناك .. عن أي اشتباكات تتحدث يا رجل«كانت االشتباكات ال تزال مستمرة 
.. هؤالء أناس عاديون.. أي مقاومة يا رجل.. مسلحون ال في الجانب الفلسطيني وال بين السوريين

وهذا ينسحب على كل ..  من جانب واحد فقط وهو الجيش وليس هناك طرف مسلح مقاومإطالق النار
إن الحديث عن اقتحام المناطق بسبب وجود مجموعات «وتابع القول . »..المناطق األخرى في سوريا

  .»مسلحة غير صحيح على اإلطالق
لى في صفوف وقال إن ما نشر عن عدد الذين نزحوا عن المخيم، صحيح، وكذلك عن سقوط قت

 آخرين غير مؤكدين، ويشهد المخيم حملة 3الفلسطينيين، هناك ثالثة قتلى مؤكدين وهم امرأة ورجالن و
  . معتقال60اعتقاالت وبلغ عدد المعتقلين حتى اآلن 

  19/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  قصى البلدة القديمة بعد منع المئات من أداء صالة الفجر باألبمواجهات عند باب حطة  .37
منعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، فجر الجمعة، المئات من المصلين المقدسيين من أداء صالة : القدس

الفجر داخل المسجد االقصى المبارك، واندلعت على إثر ذلك مشادات كالمية بين المصلين والشرطة إال 
للدموع والرصاص المطاطي عند أنها اشتدت الشتباكات باأليدي مع الجنود الذين أطلقوا القنابل المسيلة 

  .باب حطة داخل أسوار البلدة القديمة
وحسب المصادر الطبية إصيب مواطنة مقدسية بحالة اختناق  نتيجة استنشاقها للغاز المسيل وتلقت 

  .العالج األولي في المكان
  19/8/2011، وكالة قدس نت
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   إيالت من عملية"إسرائيل" حذرت األردن: "أحرونوت يديعوت" .38
 "إسرائيل"ـ أن السلطات األردنية مررت تحذيراً أمنياً ل اإلسرائيليةذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت

 .حول رصد خلية تستعد لتنفيذ هجوم مسلح، وذلك قبل ساعات من وقوع العمليات الفدائية في إيالت
 ستجري،  معلومات مسبقة عن عملية"إسرائيل"ـوبحسب يديعوت فإن االستخبارات األردنية وفرت ل

  .ولكن المعلومات وصلت قبل الحادث بزمن قصير
  19/8/2011السفير، بيروت، 

  
   تطرح حقوق األردنيين من أصل فلسطيني"52حركة " .39

 جدالً واسعاً في األوساط األردنية على خلفية "1952دستور " أثار بيان حركة :محمد السمهوري -عمان 
ويرى الناشط في حركة  .فلسطيني في الحياة العامةما تضمنه من مطالب تُنصف األردنيين من أصل 

 ."هناك منهجية ال تريد لألردني من أصل فلسطيني أن يشارك في الحراك"، باسل الحمد، أن "52دستور "
 وجود إلىوأشار الحمد . "ردنيألمن هو المواطن ا"وأعلن الحمد تحفظه على تحديد تاريخ معين لتعريف 

يجب معرفة الحقوق والواجبات " أنه إلىة في األردن، الفتاً في الوقت نفسه  للحياة العام"أردنة"عملية 
 إلىدعا الحمد  و."للمواطنة الكاملة، وحينها تجري المشاركة من جانب األردنيين من أصل فلسطيني

  ."فالهوية الجامعة ال تلغي الهويات الجزئية"الخروج بهوية جامعة 
يانها أن األردنيين من كافة األصول والمنابت هم أردنيون  قد أوضحت في ب"52دستور "وكانت حركة 

لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وال يجوز أن ينتقَص من أي من هذه الحقوق، سواء أكانت 
سياسية تتعلق بالتمثيل في الهيئات المنتخبة، أم في تقلُّد المناصب العامة، أم حقوق العمل وحقوق الجنسية 

بقاء الوضع "وشددت على أن  . المنصوص عليها دستورياً، التي ثبتتها االتفاقات الدوليةوكافة الحقوق
مرهوناً بإعالن الدولة الفلسطينية قد ال يكون حالً واقعياً، وإبقاء العالقة مع الضفة الغربية في وضع 

 حيث ال يزال غامض، أدى إلى تجلي مشاريع سياسية كالخيار األردني والكونفدرالي على أرض الواقع،
التخوف من تصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن ضمن ما يسمى الوطن البديل قائماً عند عدد 

  ."كبير من األطياف في األردن
  19/8/2011األخبار، بيروت، 

  
  قيام دولة فلسطين خريطة طريق سالم :البطريرك لحام في رسالة إلى عباس .40

 الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام في رسالة إلى الرئيس أكد بطريرك الروم الملكيين :بيروت
الفلسطيني محمود عباس دعمه قيام دولة فلسطينية حرة مستقلة ألنها خريطة الطريق الحقيقية إلى السالم، 

أن الحل العادل والشامل والثابت والدائم للقضية الفلسطينية، هو مفتاح للسالم الحقيقي في "ورأى 
و اليوم وفي ظروف العالم العربي المأساوية، عامل إيجابي وهام جدا، للمساعدة في ال بل ه. المنطقة

التغلب على األزمات التي تمر بها بالدنا العربية، وألجل الحفاظ على الوجود المسيحي وعلى العيش 
  ."المشترك واالحترام المتبادل بين جميع الطوائف المسيحية واإلسالمية

  19/8/2011الخليج، الشارقة، 
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  عملية ايالت أكدت هشاشة العدو :اللبناني" الديموقراطي الشعبي" .41
فلسطين أعلنت مجدداً " في بيان تعليقاً على عملية ايالت أن اللبناني" الحزب الديموقراطي الشعبي"اعتبر 
 هدف وأنها الصهيوني وجوهره، وأنها قبلة الثوار والمقاومين وبوصلتهم، - قلب الصراع العربي أنها

 أن" البيان إلى وأشار. " والصهيونية والرجعية العربيةاألمريكيةالمشاريع التآمرية والتصفوية والعدوانية 
 العمل الفدائي أن، كما تؤكد األمنية وإجراءاتهالعملية الفدائية تؤكد مرة جديدة هشاشة الكيان الصهيوني 

وطنيه أكثر من كل بيانات الشجب المقاوم يؤثر في بنية الكيان الغاصب وفي معنويات جنوده ومست
 السلطة وإقامة العربية والدولية، وهو الذي يفتح األفق لتحرير فلسطين شبراً شبراً، واإلدانةوالتنديد 

  ." والصهيونيةاألمريكيةالوطنية على األجزاء المحررة خارج الضغط واالبتزاز واإلمالءات 
  19/8/2011السفير، بيروت، 

  
  ائر إسرائيلية غير معدة للتفجيرالعثور على ذخ: لبنان .42

، على ثماني قنابل يدوية )شمال لبنان ( جانب الطريق في محلة البربارةإلى عثر صباح أمس :بيروت
 الصنع وتشبهان أميركيتي "الو" الصنع وعليها كتابات باللغة العبرية وعلى قذيفتين من نوع إسرائيلية

 الذخائر أنوحضر عدد من الخبراء العسكريين وأكدوا .  مصادر أمنية الحياةأفادت، وفق ما "7بي "الـ
  .وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الموضوع. غير معدة للتفجير

  19/8/2011، لندن، الحياة
  

   الهجمات على إيالت من سيناءانطالقمصر تنفي  .43
 ،يسري محمد، غزةو ،العريش نقالً عن مراسليها في 19/8/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

مصر نفت مزاعم إسرائيلية بشأن قيام عناصر فلسطينية من قطاع غزة بالتسلل إلى ، أن صالح النعاميو
قال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ و لتنفيذ عملية إيالت أمس، "إسرائيل"مصر ومنها إلى 

ناصر فلسطينية من غزة ال صحة لما تردد في إسرائيل بشأن تسلل ع "المناطق الشمالية في سيناء
هناك سيطرة كاملة من جانب األمن المصري على الحدود، وأن " أن ، مضيفاً"مستخدمة األنفاق المصرية

  ." يناير25وجود قوات حرس الحدود بالمنطقة لم يتأثر بعد ثورة 
 أن داًونفى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إطالق أي قذائف صاروخية من سيناء على إيالت، مؤك

وأشار مصدر أمني إلى صعوبة إطالق قذائف الهاون من سيناء على  .منطقة جنوب سيناء هادئة تماماً
  . لوجود عدد كبير من المرتفعات في هذه المنطقة يعوق إطالق الصواريخإيالت نظراً

 "اديةالجه" إنه ليس لديها حتى اآلن أي معلومات تشير إلى أن المجموعات أخرىوقالت مصادر أمنية 
وأضافت أن القوات المصرية . التي تالحقها قوات الجيش والشرطة داخل سيناء، هي التي نفذت العملية

  . بعضهم فلسطيني"الجهاديين"ما زالت تالحق عددا من 
أن القاهرة، جمال جوهر، نقالً عن مراسلها في  19/8/2011، )السعودية(الوطن أون الين،وأضافت 

 أسموه، بتخبط وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في اتهاماته لمصر، مؤكدين  ماواخبراء أمنيون انتقد
  ". يناير المصرية، دون سند أو دليل25أنه يوجه اتهامات مرسلة منذ اندالع ثورة "

باراك دأب على خلط األمور، فهو ينتهز أي "إن " الوطن"وقال الخبير األمني اللواء سامح سيف اليزل لـ
أما الخبير االستراتيجي مستشار المركز القومي لدراسات الشرق  ".النقد للثورة المصريةفرصة لتوجيه 
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إن التغيرات الحادثة في المنطقة العربية أربكت الحسابات اإلسرائيلية، "األوسط اللواء محمود خلف فقال 
  ".ة المصريةخاصة أنها كانت تراهن على أنظمة عربية في دعمها وهذا التخطيط سقط مع اندالع الثور

  
   لمسلحين على الحدود"إسرائيل"مقتل ضابط وجنديين مصريين خالل مطاردة  .44

 حالة من االستنفار والتوتر 1948 تشهد الحدود المصرية مع األراضي الفلسطينية المحتلة عام :القاهرة
ين من على الجانبين، ونشر قوات لتأمين الحدود، في أعقاب مقتل ضابط وجنديين مصريين وإصابة آخر

قوات حرس الحدود المصرية، في قصف نفذته طائرة حربية إسرائيلية على المنطقة الحدودية الليلة 
  .الماضية، بعد الهجمات التي وقعت علي مدينة إيالت

وترددت أنباء عن انتقال الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية إلى سيناء، في حين 
  .نشر قوات الصاعقة المصرية على امتداد الحدود، تحسبا ألي تصعيدذكر شهود عيان بأنه تم 

، بأنه 19/8من جانبه؛ صرح مصدر عسكري مصري مسؤول لوكالة أنباء الشرق األوسط، فجر الجمعة 
في أثناء قيام الطائرة اإلسرائيلية بتعقب متسللين داخل الشريط الحدودي على الجانب اآلخر ومطاردتهم 

ريط الحدودي عند رفح؛ أطلقت أعيرة نارية عليهم، في الوقت الذي تواجد فيه عدد من حتى وصولوا الش
  .جنود األمن المركزي المصري، فطالتهم النيران

  19/8/2011قدس برس، 
  

   أن تعي أن اليوم الذي يقتل فيه أبناؤنا دون رد قد ولى"إسرائيل"على : عمرو موسى .45
م السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة  طالب عمرو موسى، األمين العا:القاهرة

مصر، باستدعاء السفير اإلسرائيلي فورياً، وإجراء تحقيق عاجل في االعتداء اإلسرائيلي على الحدود 
  .المصرية في سيناء، مساء أمس الخميس، والذي أسفر عن مقتل ثالثة عسكريين مصريين بينهم ضابط

، الجانب "تويتر"تحذيره، في صفحته على موقع التواصل االجتماعي ونقلت صحف مصرية عن موسى 
يجب أن تعي إسرائيل وغيرها، أن  ":اإلسرائيلي من عواقب مقتل الجنود المصريين على الحدود، قائالً

  .، على حد تعبيره"اليوم الذي يقتل فيه أبناؤنا بال رد فعل مناسب وقوى قد ولى إلى غير رجعة
  19/8/2011قدس برس، 

  
   يدعوان إلى رد مصري حاسم على االعتداءات اإلسرائيلية المصريةللرئاسةمرشحان  .46

 باالعتداءات اإلسرائيلية  المصرية ندد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية:أحمد فؤاد
على الحدود المصرية التي أسفرت عن استشهاد ضابط وجنديين وإصابة جنديين آخرين من قوات األمن 

دماء هؤالء الشهداء تستدعي : "المركزي، من خالل حسابه على موقع التواصل االجتماعي تويتر، قائالً
  ".موقفًا جادا حفاظًا على كرامتنا وصيانة لحدودنا

لرئاسة لفيما وجه الفريق مجدي حتاتة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والمرشح المحتمل 
لى موقعي فيس بوك وتويتر تحذيراً إلى السلطات اإلسرائيلية، مؤكداً ثقته ، من خالله صفحته عالمصرية

  .في الرد المصري وأنه سيكون على مستوى الحدث
  19/8/2011الشروق، القاهرة، 
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   يطالب بتعليق العالقات المصرية اإلسرائيليةالعدلحزب  .47
لوقوف بحزم أمام التهديدات  أصدر حزب العدل بيانًا طالب فيه المجلس العسكري بضرورة ا:باهي حسن

اإلسرائيلية، وأخذ موقف صارم يشمل استدعاء السفير اإلسرائيلي وتعليق العالقات المصرية اإلسرائيلية 
كرد فعل ضد هذه الممارسات األخيرة، مبديا انزعاجه من المخاطر المتعددة التي تهدد األمن القومي 

 يناير، وأن حقوق الشهداء لن 25تلف عن مصر قبل وأكد البيان الصادر أن مصر الثورة تخ .المصري
كما شدد  .تضيع هدر، مشددا أن الشعب المصري حر يطالب بحق أبنائه ويعتز بكرامته وسيادته الوطنية

حزب العدل خالل البيان الصادر على ضرورة إنهاء الفترة االنتقالية في أسرع وقت ممكن بالشكل السليم 
  .ة األمن القومي والتركيز على الجبهات المختلفة التي تهدد أمن مصر اآلنليتفرغ الجيش المصري لحماي

  19/8/2011الشروق، القاهرة، 
  

  شباب الثورة المصرية يدعون إلى الزحف نحو السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة .48
ة، ، عبر مواقع التواصل االجتماعي اإللكتروني"ائتالف شباب الثورة المصرية" دعا نشطاء في :القاهرة

  واستنكاراً، تنديدا19/8ًإلى الزحف نحو السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، بعد صالة ظهر اليوم الجمعة 
على قتل قوات االحتالل اإلسرائيلي لثالثة عسكريين مصريين، بينهم ضابط، على الحدود في سيناء، 

وات االحتالل اإلسرائيلي واعتبر النشطاء أن استشهاد الجنود المصريين على يد ق .مساء أمس الخميس
قصف اإلسرائيلي لقطاع غزة وقتل سبعة الكما استنكر النشطاء  ".عار علينا"خالل تأديتهم الواجب 

  . وطرد السفير وقطع العالقات مع تل أبيب"إسرائيل"فلسطينيين وجرح آخرين، مطالبين بإغالق سفارة 
  19/8/2011قدس برس، 

  
   في الصناعات العسكرية"إسرائيل" على اًتركيا تتفوق تدريجي: أمريكيةمجلة  .49

 أشار تقرير لمجلة أمريكية تعنى بالشؤون العسكرية، إلى التقدم الملحوظ الذي تعكف تركيا :الناصرة
على تحقيقه في سبيل التفوق على كل من الواليات المتحدة األمريكية والكيان الصهيوني في مجال 

األمريكية في آخر أعدادها " Defense News"وذكرت مجلة  .الصناعات العسكرية الدفاعية وتطويرها
التركية للصناعات العسكرية الدفاعية تمكّنت من التفوق على عدد كبير " أسيلسان"الصادرة، أن شركة 

 ضمن قائمة أكبر مائة شركة 80من نظيراتها األمريكية والصهيونية، حيث تم تصنيفها في المرتبة 
  .ي تعدها المجلة سنويادفاعية في العالم، والت

  17/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل"ودبلوماسية ضد   تركيا تعتزم شن حملة قانونية":هآرتس" .50
كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية النقاب عن اعتزام  :المجيد عبد  سيد، وكاالت األنباء-أنقرة ، عواصم

 عقب رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ،"ئيلإسرا"تركيا شن حملة دبلوماسية وقانونية ضد 
  . أسطول الحرية العام الماضيى خلفية الهجوم على الجانب التركي علىنتنياهو تقديم اعتذار إل

 والتي ،ونقلت الصحيفة عن مصادر بالخارجية اإلسرائيلية قولها إن تركيا تنوي تنفيذ الخطة البديلة ب
 المؤسسات التابعة لألمم المتحدة مع التركيز علي محكمة العدل  في"إسرائيل"تتضمن شن حملة ضد 

.  وتحفيز أسر الضحايا لرفع دعاوي قضائية ضد كبار الرموز اإلسرائيلية في المحاكم األوروبية،الدولية
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 ى مدى أنه على مشيرة إل،"إسرائيل"وأضافت الصحيفة أن تركيا قد تلجأ إلي خفض مستوي العالقات مع 
 الذي من ، وشغل هذا المنصب نائب رئيس البعثة التركية،"إسرائيل" ى سفير تركي لدعام لم يوجد

  . خالل األسابيع المقبلة"إسرائيل"المفترض أنه سيغادر 
  19/8/2011األهرام، القاهرة، 

  
   شخصية فلسطينية عن القدس384مخطّط إسرائيلي إلبعاد ب  تنددالجامعة العربية .51

الجامعة العربية أمس، بالتصعيد اإلسرائيلي الخطير في األراضي نددت :  كفاح زبون- رام اهللا
الفلسطينية المحتلة الذي تفاقم من خالل التخطيط الستهداف الشخصيات المقدسية من الناشطين السياسيين 

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن شخصيات ناشطة في مدينة القدس المحتلة . والشخصيات االعتبارية
 من  مقدسيا384ً يستهدف إبعاد سرائيلي خطير تنوي سلطات االحتالل تنفيذه قريباًكشفت عن مخطط إ

  .الناشطين السياسيين والشخصيات االعتبارية على خلفية نشاطاتهم في القدس
  19/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  فلسطين تتولى رئاسة الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية .52

لمجلس جامعه الدول ) 136(جامعه الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة أعلنت : مراد فتحي-القاهرة
 سبتمبر المقبل برئاسة فلسطين خلفاً/ أيلول 14-13العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يومي 

  . من نفس الشهر12-11على أن يسبقها اجتماع المجلس على مستوى المندوبين يومي . لسلطنه عمان
 قضيه فلسطين والصراع العربي إنحمد زايدي مدير إدارة مجلس الجامعة العربية وقال المستشار م

 بعقد "إسرائيل"اإلسرائيلي تتصدر جدول األعمال خاصة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس وقيام حكومة 
 إلى جانب الحديث اإلسرائيلي عن إقامة قاعدة عسكريه في المدينة. القدس المحتلة اجتماعها في شرقي

  . المحتلة في مخالفه صريحة لكل القوانين واالتفاقات الدولية
  19/8/2011الشرق، الدوحة، 

  
  وفد ماليزي إلى غزة عبر معبر رفح .53

أعلنت مصادر مصرية، أمس، وصول وفد ماليزي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي،  :القاهرة
وقال مصدر مسؤول إن الوفد يضم  .عفي زيارة تضامنية ضد الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطا

، المهتمة ببناء المشروعات الخدمية واإلنسانية والمراكز الطبية "مابيم الماليزية" متضامناً من جمعية 33
  .والمستشفيات والمساجد والمدارس

  19/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ة المستفيد األكبر من الثورات في الدول العربي"إسرائيل": المالكينوري  .54
الصهيونية وإسرائيل تنتظر "اعتبر نوري المالكي رئيس وزراء العراق أن :  حمزة مصطفى- بغداد

، في إشارة إلى "التمزق والتآكل الداخلي للدول العربية كونها المستفيد األول واألكبر من هذه العملية
 " ما يسمى بربيع العربالتوترات التي تشهدها المنطقة العربية أو"ثورات ربيع العرب، واصفا إياها بـ
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يكون " إلى أن  لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربية، داعياًالتي يجب أن تكون حافزاً
  ."العراق الدولة المحورية في المنطقة

 أكد "استفادة إسرائيل والصهيونية مما يجري في العالم العربي"وبشأن ما أشار إليه المالكي حول إمكانية 
العراق ومن خالل ما "الموسوي المستشار اإلعالمي للمالكي في تصريح للشرق األوسط أمس أن علي 

حققه من نجاح رغم العثرات هنا وهناك وما يمكن أن يجري استغالله باسم ربيع الثورات العربية إنما 
  ."زرة الجميعيتطلع مع أشقائه العرب لمواجهة التحديات اإلقليمية التي تواجه الجميع وتحتاج إلى مؤا

  19/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لم نطلب من موظفينا مغادرة قطاع غزة: "ونروااأل" .55
فـي غـزة    ' االونروا'نفى عدنان أبو حسنة الناطق اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين            

مغادرة القطاع تحـسبا    من موظفيها العاملين في غزة      ' االونروا'بشدة اليوم الخميس، ما تردد حول طلب        
  . عقب هجمات ايالت"إسرائيل"لعمليات ستقوم بها 

أن عملنا سيستمر كالمعتاد وال يتم اخالء أي موظف دولي وليس           : وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية     
هناك أي تعليمات او تقييدات ألي من الموظفين الدوليين، داعيا المواطنين في القطاع أن ال يعتمدوا على                 

  .واألخرىعات التي تصدر بين الفينة الشائ
19/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
   في مستوطنة ايالت  للهجمات ضد اإلسرائيليين واسعةغربيةإدانة  .56

حضت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، أمس، مصر على الوفاء بوعدها لجهـة             : )وكاالت(
وقالـت، فـي بيـان، إن        .ثر معركة المقاومة مع الصهاينة في مستوطنة ايالت       ضمان األمن في سيناء إ    

االلتزامات األخيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية بمعالجة قضية األمن في سـيناء مهمـة، ونحـض                “
وأضافت هيالري في تعبيرات ليست جديدة حين يتعلق األمـر          . ”الحكومة المصرية على ايجاد حل دائم     

بدو أن هذه الهجمات الوحشية والجبانة هي أعمال إرهابية متعمدة ضد مـدنيين أبريـاء،               ي” “إسرائيل”ب
متوحـدتان  ” إسرائيل”الواليات المتحدة و  “وأكدت أن   . ”ونتقدم بتعازينا العميقة لعائالت الضحايا وأحبائهم     

أمام العدالة  في الحرب ضد اإلرهاب، ونأمل أن يجلب المتورطون في التخطيط لهذه االعتداءات الرهيبة              
  .”كشريك وصديق وحليف لنا اآلن ودائماً” إسرائيل“بسرعة، ونحن نقف مع 

محاسبة المـسؤولين   ”، معرباً عن أمله ب    ”اإلرهابية”وأدان البيت األبيض سلسلة الهجمات التي وصفها ب       
نـدين بأقـسى العبـارات      “وصرح جاي كارني المتحدث باسم البيت األبيض في بيـان           . ”عنها بسرعة 

تعازينا الحارة للضحايا وعائالتهم وأحبائهم، ونتمنى للجرحى الشفاء        “وقال  . ”هجمات اإلرهابية الوحشية  ال
تقفان يداً واحدة ضد اإلرهاب، ونأمـل بـأن تـتم محاسـبة             ” إسرائيل”إن الواليات المتحدة و   . السريع  

  .”المسؤولين عن هذه الهجمات بسرعة
” إسرائيليين“الذي أسفر عن مقتل سبعة      ” المجنون“ مبرر للعنف    وأدانت بريطانيا الهجمات، وقالت إنه ال     

وقال مسؤول شؤون الشرق األوسط في وزارة الخارجية اليستير بيرت فـي            . وسبعة من منفذي الهجوم   
في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لتحقيـق        “وأضاف  . ”أدين أعمال العنف المشينة والمجنونة هذه     “بيان  
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مـشاعري  “وقـال إن    . ”يس هناك مكان لهذه الوحشية كما ليس لمرتكبيها أي عذر         السالم في المنطقة، ل   
  .”وصلواتي من زجل القتلى والجرحى، وأقدم خالص التعازي لعائالتهم وأصدقائهم

. ”إسرائيل“االنفجارات التي شهدتها أمس الخميس      ” بشدة“وأدان وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله       
الخميس في الوقت نفسه من التخلي عن السعي الي إيجاد حل سلمي فـي الـشرق                وحذر فيسترفيله أمس    

إن الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تحقيق السالم والتوازن في الشرق األوسط             “وقال الوزير   . األوسط
في هذه اللحظة العصيبة نقف إلى جوار       “أضاف فيسترفيله قائالً    . ”ال يجوز أن يدمرها اإلرهاب والعنف     

  .”، مبيناً أن منفذي هذه التفجيرات البد أن يقدموا للمحاسبة”إسرائيل“دقائنا في أص
” اإلسـرائيلي “النـزاع   ” تـصاعد “وأعرب األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون، أمس، عن قلقه من             

ن بـا “وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم األمم المتحـدة إن      . ”إسرائيليين“الفلسطيني عقب مقتل سبعة     
األمـين العـام يـدين بـشدة        “وأضاف أن   . ” قلق من مخاطر التصعيد، ويدعو الجميع الى ضبط النفس        

  .”الهجمات اإلرهابية المتزامنة
الهجمـات فـي   ” من دون تحفـظ “وفي بروكسل أدانت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين أشتون    

أخذت علماً بقلق   “وأضافت   .”مال اإلرهابية أدين من دون تحفظ كل األع     “وقالت أشتون في بيان     . ”إيالت“
. ”اإلسرائيليين“كبير بسلسلة الهجمات اإلرهابية، وبخاصة ضد مدنيين والتي قتل وأصيب فيها العديد من              

   .نفسها أعلنت أن المستهدفين عسكريون” إسرائيل“يذكر أن 
19/8/2011الخليج، الشارقة،   

  
  2011 سيتجاوزون سبعة باليين في العالمسكان  .57

 توقعت دراسة للمعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية أن يتجاوز عدد سكان العالم - أ ف ب -باريس 
، في حين يبقى النمو الديموغرافي قوياً في أفريقيا رغم تباطئه بمعدل 2011السبعة باليين نسمة في العام 

  .وسطي حول العالم
 عاماً، 12واستغرقت زيادته بليوناً . 1999 العام وكان عدد سكان العالم تجاوز عتبة الستة باليين في

  . سنة14لكن بلوغ الثمانية باليين سيحتاج 
والهند )  بليون نسمة1.33(من البلدان األكثر تعداداً للسكان، وهي الصين » مجموعة السبع«وتتشكل 

)  مليونا191.5ً(لبرازيل وا)  مليونا243.3ً(واندونيسيا )  مليونا306.8ً(والواليات المتحدة )  بليونا1.17ً(
  ). مليونا162.3ً(ونيجيريا )  مليونا180.8ً(وباكستان 
 بليون نسمة، متقدمة على 1.69، يتوقع أن يتغير التصنيف لتتولى الهند الصدارة مع 2050وفي العام 

  ).ناً مليو423(التي ستتفوق على الواليات المتحدة )  مليونا433ً(، ونيجيريا ) بليون نسمة1.31(الصين 
  19/8/2011، الحياة، لندن

  
   بين التصعيد واالحتواء"إسرائيل"خيارات  .58

  عدنان أبو عامر
في الشرق األوسط، وقد يشهد بداية عمليات تـدهور إذا لـم            " شهر خراب "شهر أيلول سيئ جداً، وهو      "

عقـب  ، بهذه الكلمات    "تحصل تطورات سياسية لمواجهة الحملة الفلسطينية للحصول على اعتراف أممي         
رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي السابق يوفال ديسكين على الجهود التـي تبـذلها الـسلطة الفلـسطينية                 
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وتـضخيماً مـن    " تهويالً"لتحصيل عضوية للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، وهو ما يحمل بين ثناياه             
قطة مفصلية في العالقـات      ن -بغض النظر عن موقفنا منه، تأييداً أو معارضة       -شأن الحدث، الذي يعتبر     

  .اإلسرائيلية الفلسطينية التي تشهد جموداً تفاوضياً من جانب، وتوتراً أمنياً من جانب آخر
  بين التهوين والتهويل

، تعيش الساحات السياسية واألمنية والعـسكرية       "استحقاق أيلول "مع اقتراب العد التنازلي مما بات يسمى        
فاً أكثر من العادة، في ضوء القناعات السياسية التي تزداد باطراد في تل             في إسرائيل حراكاً متزايداً ومكث    

أبيب ومفادها أن الفلسطينيين يسعون بكل ثقلهم لتحصيل ذلك االستحقاق، مما سيظهر إسرائيل على أنهـا       
نـزع  "، و "عزلتهـا "، ويزيد من عبء المقاطعات الدولية لها، ويعمل على توسـيع رقعـة              "دولة محتلة "

  ".شرعيتها
وقد اعتبرت محافل سياسية مقربة من دوائر صنع القرار اإلسرائيلي أن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة               
يعني إنهاء عملية التفاوض، وقد قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بجولة أوروبية، إلقناع قادة بعـض                

وفـال شـتاينتس بقطـع األمـوال        دولها بعدم التصويت مع الجانب الفلسطيني، فيما هدد وزير المالية ي          
  .المستحقة للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب والجمارك، في حال التوجه لألمم المتحدة

أيلـول حـين هـدد      /وكان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان األعلى صوتاً في التحذير من خطوة سبتمبر           
 شخصية دبلوماسية وقانونية لمواجهة     40 بإلغاء جميع االتفاقيات مع الفلسطينيين، وشكل لجنة خاصة من        

وما سيترتب عليه، بعد أن صرح بأن القرار األممي بشأن االعتراف بالدولة لن يكون له               " استحقاق أيلول "
تأثير على أرض الواقع، وال يخيف إسرائيل، حيث انتهت وزارته من تصوير فيلم دعائي سـيبث علـى                  

الـشعب  "اعتراف بالدولة، يتضمن عدم وجود شيء اسـمه         اإلنترنت، لمواجهة محاوالت الحصول على      
، زاعماً أنها دعاية عربية وفلـسطينية       1967، وينفي فكرة وقوع احتالل للضفة الغربية عام         "الفلسطيني

  .كاذبة
أيلول، وصوالً إلى تجنيد الجاليات اليهودية فـي أوروبـا          /ويزداد التهويل اإلسرائيلي من خطوة سبتمبر     

ة للضغط على حكوماتها، وإقناعهم بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية، وبـات قياداتهـا             والواليات المتحد 
  .يعملون ساعات إضافية لتجنيد الرأي العام

ووصل األمر بالسفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة، ألن يتحدث بصيغة األمر مـع قـادة اليهـود فـي                   
 لألفعال، عليكم تجنيد الرأي العام، واستغالل عالقـاتكم         يكفي كالماً، حان الوقت   : "الواليات المتحدة بقوله  

، وبالفعل، فقد نجح هذا الضغط، عندما اتخـذ         "في البيت األبيض إلحباط التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة       
الكونغرس قراراً باإلجماع برفع توصية لإلدارة األميركية بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين، إن لـم              

  .رارهم بالتوجه لألمم المتحدةيعدلوا عن ق
مردخاي كيدار حذر صناع القرار في تل أبيـب مـن عـدم االسـتعداد               .بل إن المستشرق اإلسرائيلي د    

أيلول القادم، حيث ستنطلق االحتجاجات من الخليـل        /للمسيرات الجماعية داخل حدودها مع أوائل سبتمبر      
  .ربية، ومن الناصرة إلى مستوطنة تسيبوريإلى غوش عتسيون عند الكتل االستيطانية في الضفة الغ

الـسياسي،  " تـشاؤمه "فيما أبدى الرئيس األسبق لشعبة التخطيط اإلستراتيجي في الجيش شلومو بـروم،             
، "الـسقوط "مقدراً أن يحصل الفلسطينيون على أغلبية كبيرة جداً في األمم المتحدة، وعقب ذلك سـيأتي                

عال، وستترجم األحداث إلى أعمال عنف، مما قد يقود النتفاضة          ألنهم سيضطرون لترجمة األقوال إلى أف     
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ثالثة، وهو ما دفع برئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية شاؤول موفاز، للتحذير من االضطرار لتجنيد               
  .أيلول/االحتياط في الجيش، في ضوء إمكانية اندالع مواجهات عنيفة في سبتمبر

  تحضيرات ميدانية وعسكرية
أكثر مما كانت عليه االنتفاضة الثانية،      " بعد مدني "أيلول ذات   /إلسرائيليون أن تكون أحداث سبتمبر    يتوقع ا 

بحيث ستكون أعمال عنف شرعية مغطاة باعتراف مؤسسات دولية، مما دفع بالجيش للتحـضير لهـا،                
 تبعـات   وأكدت مصادر مقربة من هيئة األركان العسكرية أنها قامت باالسـتعدادات التاليـة لمواجهـة              

  ":استحقاق أيلول"
 مليون شيكل، لرفع جاهزية قوات الجيش لمواجهة مظاهرات محتملة، بزيادة           75 شراء أسلحة بقيمة     -1

، بعد أن تبين النقص فيها خالل أحداث يومي النكبة والنكسة، ممـا اضـطره               "غير القاتلة "كمية األسلحة   
عام لوزارة الدفاع أودي شاني إن من بين األسـلحة          إلطالق النار على الفلسطينيين العزل، وقال المدير ال       

قنابل غاز، جهاز متعدد الفوهات يتم تثبيته على المركبات، ويطلق كمية كبيرة من قنابل الغاز               ": األيلولية"
 لتر، مركبات ذات أجهـزة لـضخ الميـاه،          2500دفعة واحدة، حاويات مياه لتفريق المظاهرات بسعة        

كهربة، أجهزة تصدر أصواتاً عالية مزعجة ال تحتمل، ومواد ذات رائحـة            الم" تايزر"مسدسات من نوع    
  .حادة جداً وكريهة يمكن رشها بواسطة الطائرات

، يحدث شلالً في قدرة من يقترب منـه بمـسافة           "الميكروغال" استخدام جهاز يعمل بواسطة موجات       -2
  . متر100

التـي تـسبب الغثيـان      , ن القنابل المروعة  وأقنعة تحميهم م  ,  تجهيز الجنود بخوذات وسترات واقية     -3
  .والتقيؤ من سوء الرائحة المنبعثة منها

,  كيلومتراً على امتداد أجزاء من الحدود مع سوريا        12 إقامة سياج مرتفع في هضبة الجوالن بطول         -4
  .في أعقاب المظاهرات التي حصلت الشهور الماضية

 في حالة كثرة الموقوفين والمعتقلـين الفلـسطينيين،          العمل وفق خطة استباقية لبناء سجون إضافية،       -5
ـ           سـاعة، ومنطقـة     24لمـدة   " زوايا إقامة "وستحتاج قيادة المنطقة الوسطى في الجيش لفتح ما يعرف ب

  .مسيجةُ بسياج من أسالك يحرسه جنود مسلحون، إلى أن يتم نقل األسرى إلى منشآت السجن المناطقية
 في الضفة الغربية على استخدام سالح جديد للتظاهر يتمثل في إضرام النار              التهيؤ إلقدام الفلسطينيين   -6

  . حريقا خالل األسابيع األخيرة20قرب المستوطنات، بعد أن وقع أكثر من 
  اليوم التالي

أيلول انطالق مظاهرات حاشدة في الـضفة       /قدرت السيناريوهات األمنية اإلسرائيلية المحتملة في سبتمبر      
تد إلى داخل الخط األخضر، وحصول مظاهرات على طول الحدود مع سـوريا ولبنـان               الغربية، قد تم  

واألردن وقطاع غزة، واحتمالية تنظيم مسيرات باتجاه المستوطنات المقامـة علـى أراضـي الـضفة،                
ـ    ، أو مسيرات باتجاه الجدار الفاصل، ووصلت التقديرات إلى         "بلعين ونعلين "وحصول مواجهات مماثلة ل

  .، كاستقالة أبو مازن من الرئاسة، وتفكك السلطة، وحصول فوضى شاملة"تطرفةم"أن تكون 
مع العلم بأن هناك انقساما في آراء المسؤولين األمنيين حيال اليوم التالي لتأثير االعتراف بالدولة، ففـي                 

تحـذّر جهـات رفيعـة      , الوقت الذي يقول فيه ضباط رفيعو المستوى في الجيش إنه لن يحصل تدهور            
مستوى في المؤسسة األمنية من المفاجآت، ويتوقع أحد السيناريوهات توجه آالف الفلسطينيين في يـوم               ال
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مشكلة في صـد    , حيث ستجد أجهزة األمن الفلسطينية    , واحد نحو المستوطنات، وأن يقف الجنود أمامهم      
  .ووقوع أعمال شغب شعبية متنوعة, هذه المظاهرات الضخمة
هو أن تحصل أعمال واسعة النطاق في نقاط االحتكاك األساسية، وسيزداد احتمال            لكن السيناريو المتوقّع    

تنفيذ عمليات معادية عبر عمليات متفرقة كإطالق نيران على محاور الطرق، والتـسلل للمـستوطنات،               
  .وخطف جنود، ومحاوالت طعن

ـ    أيلول يتمثل في قيام   /وقدرت أوساط إسرائيلية أن اليوم التالي إلعالن سبتمبر        فـصل  " الفلـسطينيين بـ
السور "، لفترة زمنية محدودة، متخوفة من تكرار ما حصل إبان عملية            "مستوطنات عن أخرى في الضفة    

، من شاحنة مدنية ألخرى     "ظهر إلى ظهر  "، وهو ما يتطلب من قيادة الجيش نقل بضائع بأسلوب           "الواقي
، ممـا   "أفعال انتقاميـة  "ارة إلى أحداث    عسكرية، ومنها للمستوطنات، فضالً عن التهديدات عليها، في إش        

  .ينبئ بتصعيد سريع وفوري في المنطقة، التي ستتحول بسرعة إلى حوادث احتكاك واسعة
كما كشفت محافل عسكرية أن منسقي األمن في مستوطنات الجليل تلقوا إرشادات مـن قبـل الـشرطة                  

ـ        ، يتمثل في إمكانية حـصول      "استحقاق أيلول "وحرس الحدود لتوجيه اإلسرائيليين استعداداً لليوم التالي ل
, ، حيث طولبوا بالمكوث بالقرب من مكان محـصن داخـل الـشقق            48احتجاجات عنيفة من قبل عرب      

والتخفيف من الرحالت، واالستعداد إلغالق أماكن عامة، بسبب التخوف من أعمال عنف واسعة النطاق              
, ورمي الحجـارة نحـو المركبـات      , "راق المباني موجة إح "من قبل عرب الجليل، الذين قد يبدؤون في         

وإقفال الطرقات، وإغالق طرق المواصالت العديدة في المنطقة، وعزل مستوطنات يهودية، على شاكلة             
تـشرين األول   /حصار فرضه متظاهرون عرب على المستوطنات اليهودية في الجليل خالل هبة أكتوبر           

  .2000عام 
طور الذي حصل في التنسيق األمنـي بـين الجـيش اإلسـرائيلي             إلى جانب ذلك، وعلى الرغم من الت      

واألجهزة األمنية الفلسطينية في السنوات األخيرة، فإن قيادة فرقة الضفة الغربيـة تـستعد الحتمـال أن                 
يتضرر هذا التعاون عقب اإلعالن عن الدولة، وقال مصدر استخباراتي في الفرقة إن قـوات الـسلطة                 

، وعدم االعتراف باتفاقيات أوسلو، التي تقسم السلطة        "أ"خول الجيش إلى مناطق     قادرة على محاولة منع د    
، مما يعني زيادة في األعمال المعادية نتيجة عدم سيطرة األجهزة األمنيـة، التـي               "أ، ب، ج  "إلى مناطق   

  .تريد إظهار السيطرة على ما يحدث، ومن جانب آخر ال تقمع مظاهرات بالقوة
ية مقربة من مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو، أن مستشاره لألمن القومي            وقد أكدت محافل سياس   

أيلول، ضمن بحثه للعديد من البدائل      /يعكوب عميدور، يتطلع إللغاء اتفاقية أوسلو، رداً على خيار سبتمبر         
ة النظـر فـي     المقترحة، سيتم عرضها على القيادة السياسية التخاذ القرار، لكن إلغاء أوسلو يتطلب إعاد            

القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث طلـب نتنيـاهو مـن                 
مختلف المكاتب الحكومية النظر في اآلثار المترتبة على إسرائيل من آثاره، السـيما فـي حـال قـرر                   

العدل الدوليـة، أو تغييـر      الفلسطينيون استخدام قرار الجمعية العامة لخوض معركة قانونية في محكمة           
  .الترتيبات االقتصادية واألمنية التي تحققت على مدى السنوات الماضية

ـ                قـوس  "مع العلم بأن هناك من الباحثين السياسيين والمسؤولين اإلسرائيليين من حذّر مما وصـفوه بـ
ينها انهيـار الـسلطة     أيلول القادم، ومن ب   /في الساحة الفلسطينية في شهر سبتمبر     " السيناريوهات المحتملة 

الفلسطينية، ألنها أثبتت قدرتها على المحافظة على الهدوء النسبي في الضفة الغربيـة، وكـبح جمـاح                 
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حماس، وهو ما أكدته مفاجأة إسرائيل وأجهزتها االستخبارية بقدرة األمن الفلسطيني على تعقـب البـؤر                
  .المسلحة بنجاعة وبسرعة

ـ        فإن االستعداد اإلسرائيل  .. أخيراً ، تمثـل   "استحقاق أيلول "ي الذي يبدو أكثر أهمية وميدانية لليوم التالي ل
في الوثيقة الداخلية لإلدارة المدنية التابعة للجيش، وتبين سعيه لتسوية ملكية الدولة على أراضي الـضفة                

رييل الغربية من خالل فرض سيطرته عليها، بحيث تتيح الخطة البناء في محيط الكتل االستيطانية مثل أ               
في غـور األردن    " إستراتيجية"ومعاليه أدوميم وغوش عتسيون ومحيط مدينة القدس، وفي مناطق تعتبر           

  .وشمال البحر الميت، مما سيحد من التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية
ـ                  ستقبالً كما أن مساحة األراضي التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها والبناء فيها، تحـبط أي إمكانيـة م

لتبادل المناطق في تسوية مستقبلية، لكون الوثيقة تنص على أنه بإمكان إسرائيل السيطرة على األراضي               
  .في الضفة الغربية، حتى في حال وجود ادعاء فلسطيني بملكيتها" غير محددة الملكية"

  18/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  ؟إلى أين...  حقّ العودةيؤمنقيام الدولة  .59
  ميل خوريإ

توقفت اوساط رسمية وسياسية وشعبية بارتياح عند قول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حفل               
ان وجود الالجئين الفلسطينيين في لبنان موقت وان وجـودهم يخـضع            : "االفطار في القصر الجمهوري   

عيـة للعـيش بكرامـة ال يعنـي         ان حصولهم على الحقوق المدنية واالجتما     "، الفتا الى    "للقانون اللبناني 
اننا لسنا في  حاجة الى كل االسلحة وال نريدها ونحن في حماية الشعب اللبناني رئيساً                "، ومعلنا   "التوطين

وحكومة وبرلمانا، وقد قررنا التوجه الى االمم المتحدة لنيل االعتراف بفلسطين كدولـة كاملـة الـسيادة             
  ".وعاصمتها القدس

ايالء وضع الالجئين الفلـسطينيين     "لى كلمة الرئيس ميشال سليمان التي اكد فيها         هذه الكلمة جاءت ردا ع    
امن لبنان من امن المخيمات وسيادته تكون بسيادة القانون على جميـع            "، معتبرا   "في لبنان اهمية خاصة   

اراضيه، وان البحث ما زال قائما حول سبل تطبيق مقررات الحوار الوطني، ونحن ننظر الى تعـاونكم                 
المستمر في توفير الظروف اللبنانية من اجل تطبيق نزع الـسالح مـن داخـل               ) الرئيس محمود عباس  (

  ".المخيمات وخارجها
ليست هي المرة االولى التي يؤكد فيها رئيس السلطة الفلسطينية هذا الموقف، لكنه ظل بدون ترجمة على                 

ررة اسباب احتفاظها بالسالح انـه      ارض الواقع الن قيادات فلسطينية متشددة عارضت وتعارض ذلك مب         
ومـن  . لتأمين حق العودة والدفاع عن النفس حيال اي اعتداء اسرائيلي، وانه سالح مقاوم ال تتنازل عنه               

ليس هناك مصلحة لبنانية او فلـسطينية       "هذه القيادات اللواء سلطان ابو العينين الذي صرح قبل مدة بان            
ح الن هذا السالح هو الضمانة لحق العودة، وان اي جهة مهما            اال يكون في المخيمات في لبنان اي سال       

كان شأنها وايديولوجيتها  تطرح موضوع السالح الفلـسطيني فإنهـا تعنـي ضـمنا قبولهـا بتـوطين                   
يجب اال ننظر الى السالح الفلسطيني في بعده االمني بل من خـالل التوظيـف               : "واضاف". الفلسطينيين
بررا لوجود السالح خارج المخيمات هو التصدي ألي عدوان اسرائيلي،          واعطى قيادي آخر م   ". السياسي

ودعت االتحادات والمنظمات الشعبية الفلـسطينية      ... وأن هذا السالح باق حتى وإن طلبت سوريا نزعه        
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استعادة الوحدة الوطنية واعادة الوحدة بـين شـطري         "في لبنان في بيان صدر عنها في وقت سابق الى           
  ".ماني وآمال كل ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتاتالوطن استجابة ال

هذه المواقف المتناقضة للفصائل الفلسطينية من السالح داخل المخيمات وخارجهـا شـبيهة بـالمواقف               
فمنهم من يطالب بوضع هذا السالح فـي تـصرف الجـيش            ". حزب اهللا "المتناقضة للبنانيين من سالح     

 ومنهم من يعارض ذلك بدعوى ان وظيفته وطريقة استخدامه تختلف عن وظيفة             اللبناني والدولة اللبنانية،  
  .سالح الجيش النظامي وطريقة استخدامه

حيال هذا الوضع ترى اوساط سياسية ان يقابل دعم لبنان لقيام دولة فلسطينية واعتراف االمـم المتحـدة                  
ها تنفيذا لقرار لبناني اتخذ باالجمـاع  بهذه الدولة موافقة على ازالة السالح خارج المخيمات وضبطه داخل    

في هيئة الحوار الوطني وال يزال من دون تنفيذ بسبب الخالف بين الفصائل الفلسطينية على ذلك، كمـا                  
الى " حزب اهللا " بتسليم سالح    1701 و 1559ظل الخالف بين اللبنانيين على تنفيذ اتفاق الطائف والقرار          

  .سالح والذخائر الى لبنانالسلطة اللبنانية ومنع دخول هذا ال
ومن جهة اخرى، فإن حصول السلطة الفلسطينية على االعتراف بدولـة فلـسطينية يجعـل الالجئـين                 
الفلسطينيين في لبنان جالية كسائر جاليات الدول العربية في التعامل معها بحيث ال يعود من حقها حمـل                  

تمكن السلطة الفلـسطينية مـن الحـصول علـى          السالح ومخالفة القوانين انما الخضوع لها، اما اذا لم ت         
اعتراف االمم المتحدة بدولة فلسطينية وبقبولها عضوا في المنظمة الدولية، فإن لبنان قد يواجـه عندئـذ                 
مشكلة توطينهم ويصبح مضطرا الى القبول بمعظم مطالب الالجئين الفلسطينيين مثل موضـوع فاقـدي               

يا الدول العربية واالجنبية، خصوصا ان المخيمات الفلـسطينية         االوراق الثبوتية، وحق التملك اسوة برعا     
اخذت تضيق بسكانها ولم تعد تستوعب المزيد اال اذا سمح بزيادة مساحات البناءفيها، مع العلم انها تقوم                 
على امالك الغير، وكذلك طلب زيادة عدد المهن المسموح بمزاولتها والسيما فـي قطاعـات االطبـاء                 

  .حامين واالنتساب الى النقابات، وهذه تحتاج الى تعديل القوانين اللبنانيةوالمهندسين والم
وعندما يستجيب لبنان لهذه المطالب عند تعذّر الحصول على االعتراف بالدولـة الفلـسطينية باسـتخدام        

نزوال عند رغبة اسرائيل، فإن حق العودة يصبح مجرد شعار او يبقى قرارا بـدون               " الفيتو"اميركا حق   
  والسؤال الذي يصبح مطروحا هو حق العودة الى أين؟. يذتنف

وترى اوساط سياسية ان بقاء السالح خارج المخيمات هو استمرار لمرحلة الوصاية السورية وتتمسك به               
الفصائل الموالية لسوريا، وبات يشكل جزءا من السياسة االمنية السورية حيال لبنان، فهل تقتنـع االمـم                 

 بأهمية القبول بحل الدولتين اذا ما تمت الموافقة على قيام الدولة الفلسطينية واالخذ              المتحدة ومجلس االمن  
ـ       "بأهمية ما قاله الرئيس عباس       وان تفاصيل قيامهـا    " الناتو"ان المسؤولية االمنية في هذه الدولة ستكون ل

ولة الفلسطينية في   فهل تطمئنان وتقبالن بعضوية الد    ". تخضع للمفاوضات وذلك تطمينا السرائيل واميركا     
  مجلس االمن؟

  19/8/2011، النهار، بيروت
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  النقبرسائل  .60
  حسام عيتاني

لن تكفي أسطر أو كلمات قليلة إلضافة ذات مغزى الى مسألة الكفاح المسلح التي يجـادل الفلـسطينيون                  
ة المختلفة للقضية   ولن يفيد شيئاً التذكير بتاريخ استغالل األنظمة العربي       . والعرب، معها وضدها منذ عقود    

  .الفلسطينية في سبيل تحقيق مصالحها اآلنية
وسيقابل أي تساؤل عن توقيت الهجمات على الحافالت االسرائيلية في النقب، باسـتنكار مـن رافـضي                
التشكيك في حق المقاومة الفلسطينية في مهاجمة االهداف االسرائيلية أينما تمكن مقاتلو الفصائل، وكيفما              

، في المنطق هذا، عدم ترك النسيان يلف القضية التي ترخص في سـبيلها مـصالح وحيـاة                  المهم. اتفق
  .وليس أفضل من العنف منشطاً للذاكرة. وكرامات أفراد وشعوب

، وربما بسبب الظلـم، لـم       1948وبغض النظر عن جسامة الظلم الالحق بالشعب الفلسطيني منذ ما قبل            
 واألجهزة العربية المتنوعة لقضيتهم مطية أو منصة، تعتليها         يعارض فلسطينيون كثر استخدام الحكومات    

  .متى شاءت أغراض األنظمة قبل أن تنبذها وتنصرف إلى شؤون أخرى
لعل هذه هي أول األفكار التي تخطر على البال عند االستماع الى أخبار الهجمات التي قالت اسرائيل ان                  

اطالق النـار علـى     » ثمن«ائيلي بجعل القطاع يدفع     وتعهد وزير الدفاع االسر   . منفذيها جاؤوا من غزة   
وواضح من المعلومات األولية ان اإلعداد للعملية اسـتغرق         . الحافالت االسرائيلية بين بئر السبع وإيالت     

أشهراً من االستطالع والرصد والمراقبة والتخطيط وأن القرار بتنفيذها وموعدها أملته عوامل تتجـاوز              
  .ميدانيةالضرورات العمالنية وال

ومن دون استثناء حاجة فلسطينية محلية الى إعادة إحياء الجبهة العسكرية، ال يمكن انكار وجود جهـات                 
بكلمات أخـرى، مـا زال      . أخرى تمتلك القدرات والضرورات لتحويل االنتباه عنها وعن مآزقها الحالية         

 الماضي، صندوق بريد صـالح      الفلسطيني، على غرار ما كان في السبعينات من القرن        » الكفاح المسلح «
ال يغيب عن البال ان االعـوام القليلـة         . لتوجه األنظمة العربية منه وبه، رسائل اقليمية ودولية وداخلية        

الماضية شهدت تعميق ارتباط بعض الفصائل الفلسطينية بإيران، ما يتيح امكان نشوء تقاطع بين الجهات               
  .المتحدة، على هذا النحو وبهذا االسلوبمع اسرائيل والواليات » بالمراسلة«الراغبة 

ويبدو من حماسة باراك لتوجيه ضربات سريعة الى غزة ان الهجمات تجمع بين رغبتـين، إسـرائيلية                 
واالجتماعيـة  ) العربيـة (في الهروب إلى األمام وتجنب التعامل مع التطـورات الـسياسية            » ممانعة»و
ون وراء العمليات التعامل به، أي تحويل أي ظاهرة جديدة          بغير ما اعتادت إسرائيل والواقف    ) االسرائيلية(

إلى رصيد إضافي في حساب السلطات الباحثة عن طول بقاء على حساب اضفاء المزيد من المأسـاوية                 
  .على مصير الشعب ومآالت القضية الفلسطينية

ن األهـداف ال    وفي الوقت الذي لم تتضح تفاصيل العملية وال الجهات التي نفذت وخططت لها، يبـدو أ               
تبتعد كثيراً عن منظومة الحسابات التقليدية التي تقوم على ارباك األوضاع والضرب بعنف فـي مكـان                 

بيد أن كل هذا يبدو من عالم يسير في طريقه إلى األفول، وأن الثورات              . لصرف األنظار عن مكان آخر    
) وغير العربـي  (ستغالل العربي   العربية، بقيمها وبتضحيات الشعوب السائرة فيها، قد أبطلت جدوى اال         

التي وجهت في الجوالن وجنوب لبنـان فـي ذكـرى           » الرسائل«للقضية الفلسطينية، على غرار هزال      
  والتي تحمل الفلسطينيون بؤس نتائجها» النكسة»و» النكبة«
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 االسـرائيلي،  -ومن دون أي رغبة في الخوض في سجال حول العمليات العسكرية في الصراع العربي            
تي باتت ايجابياتها وسلبياتها معروفة منذ عقود، ومن دون اغفال الـثمن البـاهظ الـذي قـد يدفعـه                  وال

، إال ان ال مفر من القول ان هذا النـوع        )ابتداء من منفذي العملية الذين لقوا مصرعهم فيها       (الفلسطينيون  
ـ               . ذا أقـل مـا يقـال      من العمل، المنتزع من سياقه السياسي، بات في حاجة الى إعادة نظر عميقة، وه

  .فالتغييرات في المنطقة أعلنت انطالق مرحلة تاريخية جديدة، أعمى من ال يراها
  19/8/2011، الحياة، لندن

  
  "!جي ستريت"اختراق منظمة  .61

  أسعد عبد الرحمن. د
تنافس لجنة الشؤون األميركيـة اإلسـرائيلية       " المعتدلة"الصهيونية األميركية   " جي ستريت "بدأت منظمة   

اليمينية المتشددة التي تعتبر واحدة من أقوى إن لم تكن أقوى منظمات اللوبي فـي               " آيباك"ون العامة   للشؤ
والحكومة اإلسرائيلية، وهي   " آيباك"سياسات تختلف عن تلك التي تتبناها       " جي ستريت "وتتبنى  . واشنطن

ي هذا الـسياق، نتـذكر      وف. فيما يتعلق بشؤون الشرق األوسط    ) أوباما(تدعم سياسات الرئيس األميركي     
إلى أوباما وامتدحت فيها عزمه على أن يلعب دوراً أميركياً قيادياً في            " جي ستريت "الرسالة التي وجهتها    

السعي إلى تحقيق السالم في الشرق األوسط والتوصل إلى حل مبني علـى أسـاس دولتـين مـستقلتين                   
 يخـدم المـصالح االسـتراتيجية األميركيـة     إسرائيلية وفلسطينية، مركزة على أن تحقيق هذه التوجهات 

  .المباشرة، والمتوسطة، وبعيدة المدى
ولعل . في سبتمبر المقبل، سيطلب الفلسطينيون من األمم المتحدة االعتراف بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة            
 ال يمكن   أحد أبرز بواعث المبادرة الفلسطينية، المدعومة بإجماع رسمي عربي، هو االقتناع المتزايد بأنه            

وقد تأكد هـذا    . مع حكومة ائتالف اليمين اإلسرائيلي المتطرف بزعامة نتنياهو       " اتفاق سالم "التوصل إلى   
، "الـشعب اليهـودي   "االقتناع منذ تأليف هذا األخير لحكومته وطلبه االعتراف بأن تكون إسرائيل دولة             

في القـدس الـشرقية، وإعالنـه أن        " ناالستيطا"وبالذات تركيز   " االستيطان/ "وتكثيفه سياسة االستعمار  
، ناهيك عن موقفه بالغ الـرفض لحـق         "القدس الموحدة لن تقسم أبداً وستظل عاصمة إسرائيل إلى األبد         "

الهادفة إلى  " جي ستريت "وفي مواجهة هذه المواقف، إسرائيلياً، جاءت حملة        . عودة الالجئين الفلسطينيين  
ى على عباس للشروع في مفاوضات فوريـة، علـى أسـس            ممارسة الضغط على أوباما ونتنياهو وحت     

، برز مؤخراً قيامها بتنظيم لقاءات لنخبة من        "جي ستريت "ومن ضمن حملة    . محددة، منعاً لخطوة سبتمبر   
وهؤالء السياسيون اإلسرائيليون هم ممن لم تطغ       ". حل الدولتين "السياسيين اإلسرائيليين على أساس خيار      

شـلومو  "الجنرال  : نصرية وممن يمتلكون صوتاً سياسياً مؤثراً ومن أبرز هؤالء        عليهم أفكار اليمين والع   
إيهـود  "رئيس لجنة التنسيق للسياسة أثناء حكومـة        " جلعاد شير "رئيس اإلدارة المدنية األسبق، و    " غازيت
وبي سفير إسرائيل في جنوب إفريقيا، حيث بادر هؤالء وآخرون، بالتعاون مع الل           " آلون باروخ "، و "باراك

، بزيارة واشنطن وعقدوا لقاءات مع العديد من المؤسسات والمنابر ومراكز القـرار فـي               "جي ستريت "
- وبأسرع وقت ممكن لتجاوز      1967على حدود   " حل الدولتين "اإلدارة األميركية للمطالبة بتطبيق خيار      

  . كارثة محققة إلسرائيل تلوح في األفق-ما يعتقدونه
بقاء الجمود الحالي والـسماح لنتنيـاهو       " في واشنطن، حذر هؤالء من مغبة        "بروكنجز"وفي ندوة لمعهد    

باإلبقاء على الوضع الراهن العتقاده بأن هذه األوضاع تخلق واقعاً يصعب تغييـره تعزيـزاً لمـصلحة                 
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هذه اللحظة تعتبر األدق في تاريخ إسرائيل، وأن غض الطـرف عمـا             "إلى أن   " شير"ونبه  ". االستيطان
ود في التفاوض واالستمرار في االستيطان سيأتي بعواقب وخيمة على إسرائيل وخاصة أن             يجري من جم  

الكل يعرف، بشكل أو بآخر طبيعة وأطر الحل النهائي، وأين ستقوم الدولة الفلسطينية، وأنه في النهايـة                 
قيـام  : "نعلى أ " شير"وشدد  ". البد إلسرائيل من االنسحاب من األراضي المخصصة لقيام دولة فلسطينية         

دولة فلسطينية على األرجح يجلب األمن إلسرائيل وليس العكس، حيث أثبت الفلسطينيون أنهم شريك كفؤ            
أمـا  ". ببراعـة ) مع إسرائيل (في نطاق ممارسة مهنية ألجهزة األمن والتزامهم باتفاقات التنسيق األمني           

 حـدود   67حدود عـام    "بأن  ) كل أعمى والذين يؤيدونها بش  (فقد فند ادعاء الحكومة اإلسرائيلية      " غازيت"
، "يصعب الدفاع عنها، وأنه كالم فارغ في عهد الصواريخ والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا الحديثـة              

المشكلة في حقيقتها تكمن فينا، في إسرائيل حيث        . المشكلة ليست مع الفلسطينيين أو العرب     : "وأضاف أن 
ولو قرر الفلسطينيون اليوم التخلي عـن       . بات في خطر محدق   إن بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية       

سعيهم وراء دولة مستقلة والعمل من أجل أن يكونوا مواطنين تحت السيطرة اإلسرائيلية فـإن إسـرائيل                 
ولعل أهم ما قيل جاء على لسان السفير اإلسرائيلي األسبق في جنوب إفريقيـا              ". بشكلها الراهن ستنتهي  

مثال جنوب إفريقيا مهم ألن أحداً لم يتخيل في نهاية ثمانينيات القـرن الماضـي               : "حين أوضح " باروخ"
األمثل إلسرائيل هو اإلسراع بتنفيذ ما يؤمن به العالم بأكمله بضرورة           . زوال نظام األبرتهايد ولكنه حدث    

  ".قيام دولة فلسطينية وبسرعة قبل فوات األوان
بخصوص طبيعة مهمتهم في واشنطن، ومـن يرعـاهم،      وفي إطار رد المشاركين على أسئلة من القدس         

ومدى إيجابية االستقبال من قبل الكونجرس األميركي لهم أو من يلتقوهم في اجتماعاتهم المتعددة، قـال                
التي تؤمن بالسالم وحل الدولتين ولكننـا ال ننتمـي          " جي ستريت "نحن هنا في ضيافة منظمة      ": "باروخ"

لمهمة في الواليات المتحدة بهدف مخاطبة الجاليـة اليهوديـة األميركيـة            إليها، وإننا سنزور كل المدن ا     
بصراحة حول هذه النقطة وضرورة تعبئة جهودها لدعم فكرة حل سالم يقوم علـى أسـاس الـدولتين                  

، حيث إننا نعلم أن أغلبية اليهود األميركيين هم من الليبـراليين الـذين              67وأساس االنسحاب إلى حدود     
وأهـاب والوفـد   ".  الصائبة، ويعلمون أن حل الدولتين هو في خدمة ومصلحة إسـرائيل           يتبنون المواقف 
 مايو الماضي عندما تحدث عـن       19تركيز اهتمامه على فحوى خطابه الذي ألقاه في         : "المشارك بأوباما 

، وتعبئة الطاقات لتنفيذها حيث إن الواليات المتحـدة هـي القـوة             1967دولة فلسطينية على حدود عام      
ويتناغم هذا االستنتاج مع حقيقة كشف عنها استطالع كانت قد أجرته           ". وحيدة التي تستطيع تحقيق ذلك    ال

 في المئة من يهود الواليات المتحدة سيعطون أصـواتهم          56نفسها حيث تأكد أن     " جي ستريت "مجموعة  
سـرائيلية،  اإل" يـديعوت أحرونـوت   "وفي هذا السياق، استخلصت صحيفة      . 2012ألوباما في انتخابات    

األوسع انتشاراً، أنه على رغم العالقات الباردة بين أوباما ونتنياهو فإن معظم يهود الواليـات المتحـدة                 
على أي مرشح من الحـزب الجمهـوري        ) من الحزب الديمقراطي  (سيؤيدون الرئيس األميركي الحالي     

جـي  "واألحـدث   " المعتـدل "وفي األصل، وفي المبتغى، هذا ما يسعى إليه اللوبي اليهـودي            . المنافس
  ".ستريت

  19/8/2011، االتحاد، أبو ظبي
  
  
  



  

  

 
 

  

            34ص                                     2241:                العدد19/8/2011 الجمعة :التاريخ

  جيش اإلسرائيلي بدخول سيناء لينبغي مطالبة المصريين بالسماح ل .62
  رون بن يشاي

إنهارت باألمس إستراتيجة الدفاع اإلسرائيلية ضد اإلرهاب ورؤيتها حول إستخدام قوات جـيش الـدفاع               
 تأسست هذه اإلستراتيجية على إفتراض أن هذه الحدود هي حدود       فقد. على الحدود المصرية بشكل نهائي    

وفي إسرائيل صدقوا   . سالم، ومن هنا تقسم المسئولية األمنية بالتساوي عبر جانبي الحدود على الطرفين           
أن مصر التي تحرص على سيادتها على سيناء مسئولة عن تزويدنا باألمن أمام إعتـداءات وعمليـات                 

  . ولذا فإنه غير مسموح إلسرائيل القيام بعمليات إحباط لإلرهاب في سيناء–ها تهريب تأتي من أراضي
هذه الفرضيات ظلت لفترة، لدرجة أنها بررت نفسها على أي حال، عدا بعض الحاالت الشاذة المتفرقـة                 

وهكذا بنى جيش الدفاع رؤيته حول إستخدام قواته وإسـتعداداته لتـأمين خـط              . طيلة عشرات السنوات  
حتى حين تزايد سيل المتسللين من سيناء إلـى         . وميزته هي توفير قوى وطاقات    " الدفاع المتنقل : "الحدود

وفقط قبل عام تقريبا قررت الحكومة أخيرا بناء جدار،         . إسرائيل، لم يتم تسجيل أي تغيير في هذه الرؤية        
ء الجدار سيستمر حتـى      وطبقا للتخطيط فإن بنا    –يبدو وأنه سيوفر أمن أفضل أمام التسلل واالعتداءات         

2013.  
فقبل بضعة أشهر، وفي أعقاب إسقاط مبارك، فقـدت         . ولكن في الوقت نفسه بدأ يحدث تحول دراماتيكي       

وأصبحت قبائل البدو التي تتربح من التهريب ومنح        . اإلدارة وقوات األمن المصرية السيطرة على سيناء      
ووجد مئـات   . بحت مالذا ومظلة للجهاد العالمي    المالذ للخارجين على القانون أسياد األرض، والتي أص       

السجناء وعناصر المنظمات السلفية األصولية الذين فروا من السجن وقت الثورة مالذا آمنا في سـيناء،                
الشباب (بعضهم فر إلى غزة، والكثير منهم إنضموا للبدو في سيناء وأقاموا معهم مجموعات يطلق عليها                

  .الجهاد العالميالذين يعملون بروح ) اإلسالمي
لنقل السالح والمعدات القتالية إلى غزة ومنهـا، وأصـبحت          " أوتوستراد"لقد أصبحت شبة جزيرة سيناء      

كما أنهم يعلمـون أن     . جبهة خلفية لوجيستية للمنظمات الغزاوية وعلى رأسها حماس والجهاد اإلسالمي         
وعلى ضـؤ   . داهمهم ولن يقصفهم هناك   جيش الدفاع لن ينتهك السيادة المصرية في سيناء، لذا فإنه لن ي           

  .هذه التطورات أمر وزير الدفاع مؤخرا بتحفيز عمليات بناء الجدار
 كيلومترا تم اإلنتهاء منهـا،      45 كيلومترا تُضاف لـ     100ويشار إلى أنه حتى نهاية العام سوف يتم بناء          

 – كيلومترا المخطط لها بالكامل      200وفي العام القادم سوف يتم اإلنتهاء من بناء الجدار على إمتداد الـ             
  .وعلى كل حال، ال يوجد جدار في المنطقة التي شهدت اإلعتداء

  الدفاع المتنقل وثمنه 
ومنذ شهر فبراير، تزايدت التحذيرات اإلستخباراتية من إحتمال حدوث إعتداءات إرهابية ضد إسـرائيل              

ن الرئيسي واضح ولكن في إسرائيل لـم        وكان العنوا . قادمة من سيناء، وأصبحت هذه التحذيرات دورية      
القوات على الحدود تعززت حقـا مـن آن إلـى آخـر طبقـا للمعلومـات                 . يستخلصوا النتائج بالكامل  

التـي  " الدفاع المتنقل "إن رؤية   . اإلستخباراتية، ولكن حين يتبدد اإلنذار، كان يتم إرسالهم لساحات أخرى         
  .ء الجدارتقوم على قوات قليلة ظلت تنتظر إستكمال بنا

التي تعمل من غزة إستغلت جيدا الحدود المخترقـة، وهـذه المنظمـة             ) لجان المقاومة الشعبية  (منظمة  
المتطرفة تتكون من عناصر إنتموا في الماضي لعدد من المنظمات، خاصة حماس وفتح، ولكنهم إنشقوا               

  ".أكشن" عن الـعن هذه المنظمات ألنها لم تكن قتالية بالشكل المطلوب، فقد كانوا يبحثون
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. زمام المبادرة في قتال إسرائيل، ومثال شاركت في إختطاف جلعاد شـاليط           ) اللجان(وسريعا جدا تولت    
وطبقا لجميع المؤشرات والمعلومات، فإن الهدف المركزي لإلعتداء المزدوج بـاألمس كـان إختطـاف               

ستهرع للمنطقة للقيام بعمليات    كما أنهم خططوا لتفجير أحزمة ناسفة في قوات جيش الدفاع التي            . جندي
وقاموا بعمليـات جمـع     . لقد تم اإلعداد جيدا للهجوم المزدوج، وطوال فترة زمنية ليست وجيزة          . اإلنقاذ

المعلومات اإلستخباراتية بواسطة أكثر من عشرة أشخاص خرجوا من غزة في أنفاق محور فيالدلفيـا،               
  .يوكانوا مزودين بمالبس مماثلة لمالبس الجيش المصر

  عملية برعاية الجيش المصري 
ودللت المعلومات على أن إعتداء لجان المقاومة       . اإلستخبارات اإلسرائيلية الحظت التخطيط وحذرت منه     

ولكن اإلنذار لـم  .  يوشك أن ينفذ في منطقة إيالت في األيام القادمة - تقريبا إعتداء اإلختطاف     –الشعبية  
وأرسلت الشرطة  ". جوالني"لدفاع من قواته في المنطقة بوحدات       وعزز جيش ا  . يكن مركز بالقدر الكاف   

قوات مكافحة اإلرهاب وقوات إستطالع شرطية إلى إيالت، على إفتراض أن اإلعتداء سيقع في المدينـة                
  .ولكن المخربون قاموا بمفاجئة، حيث عملوا شمالي المنطقة. أو على مقربة منها

ين ليس فقط من الوصول في الخفاء إلى داخل إسـرائيل، ولكـن             المنطقة الجبلية المخترقة مكنت المخرب    
ـ         . أيضا الفرار بسرعة إلى سيناء بعد التنفيذ       مطاردة "وقد علموا جيدا أن جيش الدفاع سيمتنع عن القيام ب

وللمزيد من األمان، إختاروا    . خلفهم إلى داخل شبة جزيرة سيناء لكي ال يمس بالسيادة المصرية          " ساخنة
  .اشر من داخل نقطة تابعة للجيش المصري توجد على الحدود أو قربهاالخروج المب

ومن غير المعقول أن الجنود المصريين لم يالحظوهم، ولكنهم لم يحركوا ساكنا للقبض عليهم أو اإلبالغ                
وفي وقت الحق أطلقوا النار على قوات جيش الدفاع التي أتـت للمنطقـة بنيـة تغطيـة                  . عن وصولهم 

إن هذا التعاون   . ظلوا على قيد الحياة وواصلوا تبادل إطالق النار مع قوات جيش الدفاع           المخربين الذين   
  .مع المخربين يعتبر ظاهرة ينبغي الرد عليها

على الرغم من إتفاقية السالم، ينبغي المطالبة بإدخال قوات المنطقة التي شهدت اإلعتداء توجـد تحـت                 
لة التي تخدم في هذا التشكيل أقل من أن تستطيع غلق حدود            القوات المقات ). أحمر/ أدوم(مسئولية تشكيل   

علنية ومعروفة جيدا للبدو في سيناء، وما هو        " الدفاع المتنقل "أساليب  . طويلة تمر في منطقة جبلية وعرة     
  .خفي عن أعينهم هو منظومة جمع المعلومات اإلستخباراتية التكنولوجية والبشرية

نظومة أيضا تمتلك وسائل وقدرات أقل مما يماثلها على حدود قطـاع            ومن المعقول اإلفتراض أن هذه الم     
ومن الواضح تماما أن الوسائل القليلـة ال        . لذا، لم تميز عمليات زرع العبوات     . غزة أو الحدود الشمالية   

وهناك آالف الالجئين وطالبي العمل الذين يتسللون إلى إسرائيل من هذه           . يمكنها أن تغلق الحدود بإحكام    
  .طقة، يشكلون دليال على هذه الحقيقةالمن

واآلن وبعد أن أصبح جليا أن اإلستعدادات الخاصة بجيش الـدفاع علـى الحـدود ال تـوفر ردا علـى           
وقد أمر وزير الدفاع باألمس بتحفيز عمليات بناء الجدار،         . التهديدات، فإن األمر يحتم إستخالص دروس     
وكانت لجنة الثمانية قد قررت     .  ولكن فجأة تم فتح الخزائن     ورغم الكلفة المالية الكبيرة، وضغط األحداث،     

األسبوع الماضي بتوصية من باراك السماح لقوات مصرية أخرى بالدخول إلى سيناء، وذلك على الرغم               
  .من أن األمر يتعلق بإنتهاك إلتفاقية السالم التي تحظر دخول قوات مصرية كبيرة إلى شبة الجزيرة

  لة، ولكن لمن؟  فعا–العملية المصرية 
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، ولكن هذه العملية مخصصة قبل كل شئ لخدمة المصالح اإلقتصادية           )نسر(وحقا بدأ المصريون العملية     
والسلطوية المصرية، لذا فهي تتركز في شمال سيناء، هناك حيث تمر أنابيب الغـاز الطبيعـي، وفـي                  

فالبدو فروا إلى الكتلـة     . زئيوهناك بالفعل نجاح ج   . العريش، مركز السلطة المصرية في شبة الجزيرة      
الجبلية الشاهقة في وسط سيناء بعد أن علموا بوضوح أن القوات المصرية ستجد صـعوبة فـي قتـالهم                 

ومن المعقول اإلفتراض أنه من داخل هذه الكتلة الجبلية خرج اإلرهابيون في مركبات وبعد ذلـك                . هناك
  .سيرا على األقدام حتى ساحة اإلعتداء

ن العمليات الهجومية توفر دفاعا أفضل، لذا من المناسب بحث مطالبة المصريين بجدية             ومن المعروف أ  
بتمكين جيش الدفاع من إدخال قواته من آن إلى آخر إلى وسط سيناء، عند المنطقة القريبة من الحـدود،                   

ء مـن بنـاء     وذلك للقيام بعمليات مالحقة ساخنة وإحباط للعمليات اإلرهابية، على األقل حتى يتم اإلنتها            
  . الجدار بالكامل

لقد سمحنا لهم بإدخال قوات، واآلن الدور عليهم ليبدو نوعا من اإلنفتاح، ولو رفضوا، من المحتمـل أن                  
تكون هناك حاجة لحشد ضغوط أمريكية على المجلس العسكري المصري األعلى لكي يقبل الطلـب أو                

  . ناءيعمل بنفسه بصرامة وقوة، تماما مثلما يعمل في شمال سي
  19/8/2011، يديعوت أحرونوت
  19/8/2011، الرأي نيوز
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  نداف هعتسني
جهـاز  " أيلـول يوصـي      20في االيام االخيرة نشر أنه قبيل االستفزاز الذي يخطط له الفلسطينيون في             

 امور اخرى، تحرير    ضمن. باالندماج مع روح المسيح النصراني وان نقدم البو مازن الخد الثاني          " االمن
ليس واضحا من الذي سرب من جهاز االمن الى الـصحافة هـذه   . مخربين وتزويد الفلسطينيين بالسالح 

كما أنها ال تقلل من التساؤل الكبيـر الـذي          . التوصية الغريبة، ولكن هويته ال تقلل من خطورة التوصية        
  . رام اهللايثيره صمت حكومة اسرائيل حيال تحطيم االواني المعلن لسلطات 

عمليا، الرد الوحيد الذي يمكن السرائيل وينبغي لها أن تقدمه االن هو الرد الذي يختار فيه كل طرف من                   
بمعنـى ان   : العقد عندما يبلغه الطرف االخر بانه يبصق في وجهه ويستهتر باالتفاق الذي عقـده معـه               

لفلسطينية ومنع عصبة ابو مازن مـن       اسرائيل ملزمة بالغاء اتفاقات اوسلو، نزع االعتراف عن السلطة ا         
  . أي حقوق وأي امتياز ينبع من االتفاقات التي خرقت

ف كمن تدعي تمثيـل     .ت. فقد وقعت اتفاقات اوسلو مع م      –تذكير صغير لجميع من يجتهدون الن ينسوا        
ف والـسلطة الفلـسطينية خرقـت       .ت.وكانـت م  . الشعب الفلسطيني وبفضلها اقيمت السلطة الفلسطينية     

وحتى دون تطرق الى العمليات االرهابية التي شجعتها        . تفاقات المختلفة بجملة من االشكال قبل سنين      اال
وبالتأكيد محظور على الفلسطينيين تنفيذ كل      . السلطة، فان كل خطوة منها ملزمة بان تتم بموافقة اسرائيل         

حظر عليهم رفـض    . ما تفعله حماس في غزة، ولكن محظور عليهم ايضا التحريض ضدنا من رام اهللا             
حظرت حملة نزع الشرعية التـي يـديرها        . وجود اسرائيل في الكتب التعليمية ووسائل االعالم الرسمية       

  .الفلسطيني في كل ساحة دولية" الشريك"ضدنا 
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وفوق كل شيء، فان خطوة االعالن احادية الجانب عن اقامة دولة فلسطينية تخـرق بنيـة التعليمـات                  
ومثل هذا الخرق يسمى في اللغة القانونية       .  الموقعة معنا، من القاهرة وحتى باريس      الواردة في االتفاقات  

ولكن ليس فقط من ناحية     . وهو يسمح للطرف المتضرر بالغاء االتفاقات مع الطرف االخر        " خرقا اساسيا "
خـر   من يوافق على ان يستمر بدفع االموال للطـرف اال          –قانونية، بل ومن ناحية المنطق البسيط ايضا        

الذي ال يلتزم بكل تعهداته؟ من ينقل ذخرا الى الطرف االخر، بينما هذا ال يدفع المبالغ التي التزم بها في                    
  . العقد؟ فقط شخص تشوش عقله او ابتزه العالم السفلي، يعمل هكذا

 لهـذا   والتعبير القـانوني  . الفلسطينيون يعلنون منذ أشهر بانهم سيركلون بكل االتفاقات التي وقعوها معنا          
اما نحن فنتحرك بـين     . ، وهو يسمح بالغاء فوري لكل اتفاق والتزام وقع معهم         "خرق متوقع "السلوك هو   

  . االنثناء والخضوع على نمط بيرس وباراك، وبين الصمت والصدمة على نمط نتنياهو
ف .ت.رد فعل كل انسان سوي العقل، وال سيما دولة سيادية وفخورة، يجب أن يقرر بانـه اذا كانـت م                   

كـل عمـل تنفـذه      : ولتحطيم االواني توجد معان واضحة    . والسلطة تحطمان االواني، فعندها نحن ايضا     
وحتى كل حركة لمسؤول فلسطيني كبير من رام اهللا الى الخليـل            . السلطة الفلسطينية يتم بارادتنا الطيبة    

  . وبالتأكيد الى خارج البالد
بي التي تمنح حرية حركة للمـسؤولين الفلـسطينيين،    .أي.وعليه، فقد حان الوقت لسحب بطاقات الـ في       

مثال االرجاعات الضريبية   (لمنع كل عمل سلطوي فلسطيني ال يروق لنا، لوقف كل الدفعات للفلسطينيين             
 من كُتّاب المنـاهج التعليميـة   –، العتقال كل من يواصل التحريض ضدنا   )التي تنبع من اتفاقات باريس    
ضمن .  وبشكل عام، حان الوقت لتغيير قواعد اللعب       –ى الوزراء من رام اهللا      والمذيعين الفلسطينيين وحت  

امور اخرى حان الوقت لتغيير القرص لدى اولئك المسؤولين في جهاز االمن الذين يواصـلون التفكيـر               
  . بروح التضليل الذاتي لعصر اوسلو

  18/8/2011معاريف 
 18/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
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