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***  
  في غزة اً جريح 40وأكثر من  اً شهيد 15 :دد الغارات الجوية على قطاع غزةتج .1

غزة: جددت طائرات االحتالل اإلسرائيلي شن غاراتها الجوية على قطاع غزة , صباح اليوم، السبت ، 
مستهدفة تجمع للسكان في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع, ما أدى إلى إصابة عدد منهم 

  نقلوا على أثرها إلى مستشفى أبويوسف النجار لتلقي العالج. بجروح
ونقل مراسلنا عن مصادر طبية وشهود عيان أن إصابتين على األقل وصلت إلى المشفى وصفت جراهم 
بالمتوسطة, فيما عولج اآلخرين ميدانيا. كما استهدفت الطائرات الحربية منصة إلطالق الصواريخ المحلية 

, دون أن يبلغ عن وقوع إصابات, فيما الزالت أجواء القطاع ملبدة شمال قطاع غزة افي بلدة بيت الهي
  بالطائرات الحربية بكافة أنواعها ..

وشهد القطاع خالل الساعات األربع والعشرين الماضية أكثر من عشرين غارة على أهداف مدنية مختلفة 
  بين المدنيين. جريح 40شهيد وأكثر من  15أسفرت حتى هذه اللحظة عن ارتقاء 

وقال شهود عيان إن طائرة استطالع إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على األقل دراجة نارية أثناء سيرها في 
شارع الثالثيني, بحي الصبر وسط مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد الشقيقين منذر وأيمن قريقع ونجله الطفل 
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شفاء بغزة عبارة عن جثث متفحمة , فيما أكدت إسالم. وأكد أطباء أن الشهداء وصلوا إلى مستشفى ال
  مصادر محلية لمراسلنا أن الشقيقين يتبعان لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي.

وبالتزامن مع الغارة السابقة قصفت طائرات االحتالل ورشة لغسيل السيارات في بلدة عبسان الكبيرة شرق 
، دون أن يبلغ عن إصابات, وقال شهود , ما أدى إلى تدميرها بالكاملزةمدينة خان يونس جنوب قطاع غ

  أن الورشة تعود للمواطن خليل أبوظريفة.
وكانت طائرات االحتالل استهدفت دراجة نارية على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة, ما أسفر عن 

هيدين هم، أنور اسليم وعماد استشهاد شابين وصولوا لمستشفى شهداء األقصى عبارة عن أشالء ممزقة والش
أبوعبادة  في العشرينات من العمر. وقالت سرايا القدس إن الشهيد أبوعبادة يتبع لمجموعاتها العسكرية 

  العاملة في غزة.
آخرين في غارتين جويتين  10وأعلنت مصادر طبية ,مساء الجمعة, عن استشهاد شابين وٕاصابة أكثر من 

  لية شمال وشرق مدينة غزة.نفذتها طائرات استطالع إسرائي
  20/8/2011وكالة قدس نت، 

  
  يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمن لوقف العدوان على غزة عباس .2

أعلــن عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية صــائب عريقــات، فجــر اليــوم الســبت، أن : رام اهللا
لي لوقــف االعتــداءات اإلســرائيلية علــى الــرئيس محمــود عبــاس طلــب عقــد جلســة طارئــة لمجلــس األمــن الــدو 

  قطاع غزة.
وقــال عريقــات فــي تصــريح صــحفي، إن الــرئيس كلــف منــدوب فلســطين فــي األمــم المتحــدة ريــاض منصــور 
التحــرك فــورا لعقــد جلســة طارئــة لمجلــس األمــن الــدولي لوقــف االعتــداءات اإلســرائيلية والتصــعيد اإلســرائيلي 

  ينيين جراء الغارات والقصف المتواصل ضد أبناء شعبنا في غزة.الخطير الذي راح ضحيته عشرات الفلسط
 20/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  بحر يدعو القاهرة وأنقرة للتدخل لوقف العدوان على غزة .3

قليميـا دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر القـاهرة وأنقـرة للتـدخل العاجـل إ: ضياء الكحلوت
  ودوليا والضغط الفاعل على االحتالل اإلسرائيلي لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأكــد بحــر أن العــدوان العســكري اإلســرائيلي علــى غــزة مخطــط لــه مســبقا، مشــددا علــى أن أهــداف التصــعيد 
رائيلية مكشـوفة الراهن تتجاوز ما حدث في مدينة أم الرشراش (إيالت) إلى تحقيق أهداف داخلية وسياسية إس

  أبعد مدى.
ولفــت إلــى أن حكومــة االحــتالل انتهــزت مــا جــرى فــي إيــالت لتصــّدر أزمتهــا الداخليــة المتفاقمــة التــي تهــّدد 
حكومة بنيامين نتنيـاهو، وتحـاول عرقلـة توجـه السـلطة الفلسـطينية إلـى األمـم المتحـدة فـي أيلـول المقبـل، عبـر 

  األوراق، وتنفيذ أجندة سياسية وعسكرية تّم إعدادها مسبقًا.شن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة لخلط 
  20/8/2011، السفير، بيروت

  
  تجري اتصاالت لكبح التصعيد اإلسرائيلي في غزة الحكومة عوض:محمد  .4
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"إن الحكومـــة الفلســـطينية  :ضقـــال وزيـــر الخارجيـــة والتخطـــيط الـــدكتور محمـــد عـــو : محمـــد أبـــو شـــحمة -غـــزة
هــات دوليــة وٕاقليميــة لكــبح العــدوان اإلســرائيلي ضــد قطــاع غــزة، ومنــع تصــدير أجــرت سلســلة اتصــاالت مــع ج

  أزمته الداخلية إلى القطاع". 
وذكر عوض في اتصال هاتفي خاص بــ"فلسطين أون اليـن"، أن الحكومـة أجـرت عـدة اتصـاالت خاصـة مـع 

وأال يبـدأ بالعـدوان علـى  األمم المتحدة لتأخـذ دورهـا فـي منـع االحـتالل مـن أن يصـدر أزمتـه الداخليـة للقطـاع،
  غزة. 

وأوضــح وزيــر الخارجيــة، أن االحــتالل يريــد أن يرســل "رســائل واضــحة للشــعب الفلســطيني والمجتمــع الــدولي 
مفادهــا أن لــه اليــد الطــولى واليــد العليــا فــي المنطقــة"، وهــو بــذلك يكــون "خارًجــا عــن اإلطــار الــدولي والقــانون 

  الدولي". 
يضــع العــبء علــى غــزة ولهــذا "يجــب أن يتحــرك العــالم لكــي يوقــف عدوانــه  وأضــاف أن االحــتالل يحــاول أن

  على غزة" وتابع: الكل يدرك أن هذه الطريقة ال يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني. 
وشــدد عــوض علــى أن التصــعيد واغتيــال قيــادات فلســطينية، ال يــؤثر فــي إرادة الشــعب بــل بــالعكس يزيــد مــن 

  لى تحقيق أهدافه، ويزيده تمسكًا بثوابته الوطنية.إصرار الشعب الفلسطيني ع
  19/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  مهما حاول االحتالل تركيعنا لن نرفع الراية البيضاءالغصين:  .5

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس عن جاهزيتها ألي  غزة ـ أشرف الهور:
اب الغصين الناطق باسمها قوات االحتالل من مغبة ارتكاب أية حماقة جديدة، تصعيد عسكري، وحذر إيه

  على غرار حرب 'الرصاص المصبوب'، وقال 'مهما حاول االحتالل تركيعنا لن نرفع الراية البيضاء'.
من جهتها طالبت الحكومة المقالة التي تديرها حماس جامعة الدول العربية لعقد 'جلسة عاجلة' على مستوى 

  زراء الخارجية للرد على العدوان ولوضع حد للهجمات.و 
وقال سالمة معروف المسؤول في وزارة اإلعالم في غزة خالل مؤتمر صحافي 'نحن نقف اآلن أمام شاهد 

  على نازية االحتالل وعدم مراعاته للمكان والسكان'.
  20/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل"هدئة مع األحمد: السلطة الفلسطينية متمسكة بالت .6

أكـــد عـــزام األحمـــد عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح أنـــه نقـــل إلـــى المســـؤولين : صـــالح جمعـــة - القـــاهرة
المصـــريين خـــالل زيارتـــه الحاليـــة للقـــاهرة موقـــف القيـــادة الفلســـطينية مـــن التـــوتر والتصـــعيد الـــذي شـــهدته غـــزة 

 إلسرائيلي وضـرورة التقيـد بهـا والعمـل علـى تثبيتهـا.وتأكيدها على التمسك بالتهدئة بين الجانبين الفلسطيني وا
لقـد تـم التشـاور «وقال األحمد في تصـريح لـه اليـوم عقـب المشـاورات التـي أجراهـا مـع المسـؤولين المصـريين: 

، مضــيفا »مــع المســؤولين فــي مصــر حــول التــوتر الــذي شــهدته المنطقــة وأدى إلــى مزيــد مــن التــوتر والتصــعيد
أكـدنا علـى التمسـك بالتهدئـة بـين الجـانبين «لفلسـطينية ورئيسـها محمـود عبـاس، قـائال: أنه نقل موقف القيادة ا
  ».الفلسطيني واإلسرائيلي

  20/8/2011، الشرق األوسط، لندن
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    تبحث مع فياض هاتفيًا األزمة المالية في السلطة  كلينتون .7
لليلة قبل الماضية في بيان أعلن مكتب رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض ا: (ا .ف .ب)

ان األخير تلقى اتصاًال هاتفيا من وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلنتون. ولم يذكر البيان تفاصيل 
األزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية وضرورة “المحادثة، إال أنه أشار الى أن االتصال تناول 

  ”. مات المالية المقرة بما يمكن السلطة من تجاوز هذه األزمةوفاء الجهات المانحة في تحويل االلتزا
  12/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  مصر تضع شروطا لنقل مقر حماس إلى القاهرة والحركة تطلب مهلة للرد :"المصريون" .8

علمت "المصريون"، أن جهات سيادية مصرية وضعت شروًطا أمام رئـيس المكتـب السياسـي : مصطفى علي
وتتضـمن  خالد مشـعل لنقـل مقـر الحركـة مـن دمشـق إلـى القـاهرة، بعـد تفجـر األوضـاع فـي سـوريا. لـ "حماس"

الشــروط تخفــيض الحركــة لمواقفهــا تجــاه إســرائيل والواليــات المتحــدة والتشــاور مــع القــاهرة فــي القضــايا الكبــرى 
عبر رفح لإلضرار وعدم التدخل في الشئون السياسية في مصر، مع تقديم "حماس" ضمانات بعدم استخدام م

  بأمن مصر، أو دعم منظمات جهادية في شبه جزيرة سيناء.
لكن محادثـات مشـعل مـع المسـئولين المصـريين فشـلت فـي التوصـل التفـاق نهـائي فيمـا يتعلـق بافتتـاح مقـر لــ 
"حمـــاس" بالقـــاهرة، وطلـــب وفـــد الحركـــة مهلـــة قبـــل الـــرد علـــى تلـــك الشـــروط، فيمـــا مـــن المـــرجح أن يـــأتي الـــرد 

  ض. بالرف
كما فشلت المحادثات في تحقيق اختراقات مهمة في القضـايا المعقـدة، ومـن بينهـا ملـف المصـالحة مـع حركـة 
"فتح"، مع تمسك "حماس" بموقفها الرافض الختيار سالم فياض رئيًسا للحكومة الفلسطينية، أو تقديم تنـازالت 

  فيما يتعلق بصفقة تبادل األسري مع إسرائيل.
متوجًهــا إلــى دمشــق بعــد زيــارة للقــاهرة اســتغرقت ثالثــة أيــام، التقــى خاللهــا عــددا مــن  وغــادر مشــعل القــاهرة

المســئولين المصـــريين وقيـــادات جماعـــة "اإلخـــوان المســلمين"، لبحـــث مســـتجدات ملـــف المصـــالحة الفلســـطينية 
وكــذلك ملــف معبــر رفــح بــين مصــر وغــزة، والــدور المصــرى المطلــوب للتخفيــف مــن معانــاة المحاصــرين فــى 

جــدير بالــذكر أن مشــعل والوفــد المرافــق لــه حلــوا ضــيوفا علــى جماعــة "اإلخــوان المســلمين" وتنــاولوا  طــاع.الق
  اإلفطار مع المرشد محمد بديع بمقر الجماعة فى سابقة تعد هى األولى.

  20/8/2011، المصريون، القاهرة
  

  "سرائيل"إالجناح العسكري لحماس يلغي الهدنة مع ": القدس" .9
كة حماس التي تدير قطاع غزة في وقت مبكـر يـوم السـبت (بالتوقيـت المحلـي) انهـا لـم تعـد أعلنت حر  -غزة 

  . 2009ملتزمة بهدنة دامت الكثر من عامين مع اسرائيل منذ انتهاء حرب بين الجانبين اوائل عام 
ومين وبثت محطة راديو تابعة لحماس البيان بعد هجمات جوية اسرائيلية علـى القطـاع السـاحلي علـى مـدى يـ

وقال البيان انـه لـم تعـد هنـاك اي هدنـة "مـع  ردا على اطالق صواريخ وهجمات امس قتلت ثمانية اسرائيليين.
  العدو" وهو ما قد يمهد الطريق امام حماس لتصعيد العنف ضد اسرائيل.  

  20/8/2011، القدس، القدس
  

  االسرائيليةلرد على الهجمات باالمسلحة  الفلسطينية سماعيل رضوان يدعو الفصائلإ .10
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( د ب أ): قــال اســماعيل رضــوان القيــادي فــي (حمــاس) فــي تصــريح إلذاعــة صــوت األقصــى التابعــة  -غــزة
لحمـــاس إن "الفصـــائل الفلســـطينية المســـلحة مطالبـــة بـــالرد بكـــل حـــزم وقـــوة علـــى الجـــرائم التـــي ترتكبهـــا قـــوات 

ســرايا القــدس والفصــائل المســلحة االحــتالل فــي غــزة ... لــذلك نــدعو كتائــب الشــهيد عــز الــدين القســام وكــذلك 
  للرد علي تلك الجرائم اإلسرائيلية".

وقال رضوان: "ليس هنـاك تهدئـة مـع االحـتالل اإلسـرائيلي هنـاك هـدوء ميـداني سـابقا (..) ولكـن االحـتالل ال 
يعـــرف هـــذه اللغـــة وٕانمـــا يعـــرف لغـــة اإلجـــرام والقـــوة واإلرهـــاب ألجـــل ذلـــك وٕازاء هـــذه الجـــرائم بحـــق الشـــعب 

  طيني الذي حافظ علي الهدوء علينا الرد".الفلس
وتابع: "نحن نقول لالحتالل ان االرهاب والقتل والمجـازر لـن تكسـر شـوكتنا ولـن تـدفعنا لتقـديم اثمـان سياسـية 
وسنحافظ علي ثوابت شعبنا وسنحمي المقاومة وسنحافظ علي ابناء الشعب الفلسطيني وقطـاع غـزة لـن يكـون 

ا بــالورود والمقاومــة ســتلقن االحــتالل درســا وســترد عليــه ولتطلــق يــد المقاومــة لقمــة ســائغة.. وهــو لــيس مفروشــ
  وسراح المقاومة للرد علي هذه المجازر الصهيونية".

 20/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  في جنازة حاشدة» لجان المقاومة«غزة: تشييع قادة  .11
جـان المقاومـة الشـعبية الخمسـة ونجـل ألف فلسطيني جثامين قادة ل 100شّيع أكثر من : فتحي صّباح -غزة 

أحــدهم إلــى مثــواهم األخيــر فــي مقبــرة الشــهداء شــرق مدينــة رفــح، مســقط رأســهم. وســار المشــّيعون فــي موكــب 
  جنائزي صامت مهيب امتد من ملعب الجمهورية لكرة القدم حيث أدوا صالة الجنازة، إلى المقبرة.

ة والفصــائل واألجنحــة المســلحة ورجــال شــرطة ومواطنــون وشــارك فــي التشــييع قــادة مــن لجــان المقاومــة الشــعبي
قدموا من مدن القطاع المختلفة، وساروا فـي جنـازة لـم تشـهد المدينـة لهـا مثـيًال منـذ تشـييع القائـد العـام السـابق 

  .2006للجان جمال أبو سمهدانة في العاشر من حزيران (يونيو) عام 
بــرد قــاس علــى » أبــو مجاهــد«م لجــان المقاومــة الشــعبية وفــي ضــوء التصــعيد اإلســرائيلي، توّعــد النــاطق باســ

  ».أبوابًا من الجحيم والثأر المتواصل«اغتيال القادة الخمسة، وقال إن إسرائيل فتحت على نفسها 
ــدين«فــي غضــون ذلــك، كثفــت  وأجنحــة عســكرية أخــرى إطــالق الصــواريخ محليــة » ألويــة الناصــر صــالح ال

ائيلية. وأطلقت عددًا مـن الصـواريخ والقـذائف علـى أهـداف إسـرائيلية، الصنع والروسية الصنع على بلدات إسر 
  من بينها مدينة المجدل عسقالن عسقالن ومعبر كرم أبو سالم. 

الروسـية علـى » غراد«إسرائيليين على األقل عقب سقوط صواريخ من طراز  10وأعلنت إسرائيل عن إصابة 
 10قالــت اإلذاعــة العبريــة إنــه أصــيب فــي مدينــة أشــدود مــدن أشــدود وبئــر الســبع وعســقالن وغــديرا (قطــرة). و 

  إسرائيليين بجروح، أحدهم في حال الخطر، نتيجة سقوط صاروخ.
كتائـب الشـهيد عبـد «وأعلنت فصائل مقاومـة مسـؤوليتها عـن قصـف البلـدات اإلسـرائيلية بالصـواريخ، إذ تبنـت 

كتائــب شــهداء «أشــدود، كمــا أعلنــت علــى مدينــة » غــراد«الســلفية صــباح أمــس إطــالق صــاروخي » اهللا عــزام
علـــى » أقصـــى«عـــن إطـــالق صـــاروخ مـــن طـــراز » مجموعـــات الشـــهيد أيمـــن جـــودة -األقصـــى فـــي فلســـطين 

  فجرًا.» رعيم«منطقة 
  20/8/2011، الحياة، لندن

  
  الناطق باسم لجان المقاومة: ال عالقة لنا بعملية إيالت .12
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مي باسـم اللجـان، بـرد كبيـر ال تحـدد إسـرائيل متـى يبـدأ توعد أبو مجاهـد، النـاطق الرسـ: كفاح زبون - رام اهللا
الســاعات القادمــة ســتكون شــاهدة علــى رد األلويــة، وفــق مــا »: «الشــرق األوســط«وقــال أبــو مجاهــد لـــ وينتهــي.

نحــن فــي حــل مــن أي «، مؤكــدا أن اللجــان أصــبحت فــي حــل مــن التهدئــة. وأوضــح »يقــرره قادتهــا الميــدانيون
  ».  تهدئة تراق فيها دماء خيرة قادتنا، وعلى االحتالل أن يتحمل التبعات التزام بالتهدئة، لن نقبل

أعطــوا األمــر بقتــل أهلنــا «وكــان رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو فــاخر الجمعــة بقتــل مــن قــال إنهــم 
ين، ، فــي إشــارة إلــى قــادة األلويــة، كمــال النيــرب، وعمــاد حمــاد، وخالــد حمــد شــعث، وآخــر »واختبــأوا فــي غــزة

  ».لم يعودوا في عداد األحياء«والذين قتلوا في الهجوم اإلسرائيلي، مضيفا 
نتنيــاهو هــرب إلــى جبهــة القطــاع ليــداري فشــله الــذريع فــي صــد الهجــوم علــى إيــالت، «ورد أبــو مجاهــد بــأن 

ـــة ـــة فـــي المظـــاهرات االقتصـــادية.. ال دالئـــل لديـــه علـــى عالقـــة األلوي ـــه الداخليـــة المتمثل  وليـــتخلص مـــن أزمت
بالعملية، ونقول إننا ال عالقـة لنـا بهـا.. كنـا نتوقـع أنـه سـيقدم علـى أي حـرب مـع أي جبهـة للهـروب مـن هـذه 

وطلــب أبــو مجاهـــد مــن الفصــائل الفلســطينية اتخــاذ موقــف واحــد مـــن ». األزمــة، لكنــه اختــار الجبهــة الخطــأ
  ».مذل«التهدئة، واصفا االستمرار فيها بأنه 

  20/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  قذيفة صاروخية 16سرايا القدس تعلن مهاجمة مدن صهيونية بـ  .13
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين فـي بالغـات عسـكرية تلقـى : غزة

"المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًا عنها، مسؤوليتها عن قصف مواقع ومغتصبات االحتالل الصـهيوني بعـدد 
  ريخ والقذائف المحلية.من الصوا

صـاروخا مـن  11وأكدت أن مجاهديها كانوا قصفوا مدينتي أسدود وبئـر السـبع المحتلتـين و"كريـات مالخـي" بــ
)، الفتـــة إلــى أن اإلعـــالن عـــن هـــذه 8-19طــراز "غـــراد" وصـــاروخين مــن طـــراز "قـــدس" يـــوم أمــس الجمعـــة (

  المهمات تأخر ألسباب أمنية.
ديها استشــهدوا خــالل القصــف الصــهيوني علــى القطــاع، بعــد اســتهدافهم فــي وأشــارت إلــى أن اثنــين مــن مجاهــ

  شارع الثالثيني بغزة.
  20/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "القسام": دماء أبناء شعبنا وقادة المقاومة لن تذهب هدًرا .14

"حمـاس" أن دمـاء  أكدت كتائـب الشـهيد عـز الـدين القسـام، الجنـاح العسـكري لحركـة المقاومـة اإلسـالمية: غزة
  قادة المقاومة لن تذهب هدًرا وتمادي االحتالل في جرائمه سيكون وباال عليه.

) تلقـى "المركـز الفلسـطيني لإلعـالم" نسـخة عنـه إنهـا 8-19وقالت كتائب القسام، في بياٍن لها اليوم الجمعة (
وان المتواصـل علـى أهلنـا فـي غـزة، "وهي تزف إلى أبناء شعبنا هذه الكوكبة من قادة المقاومة، وٕازاء هذا العد

وحـذرت قيـادة االحـتالل  لتؤكد بأن جرائم االحتالل بحق قادتنا ومجاهدينا وأبناء شعبنا لـن تمـر مـرور الكـرام".
مــن التمــادي فــي عــدوانها علــى شــعبنا وســفك دمــاء المــواطنين األبريــاء "ألن ذلــك ســيكون وبــاال علــى كيــانهم 

  وسيبدد أمن جيشهم ومغتصبيهم".
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صفت استهداف عدد من قادة المقاومة والمواطنين المـدنيين بيـنهم أطفـال، الـذي أسـفر عـن استشـهاد القائـد وو 
كمــال النيــرب "أبــو عــوض"األمين العــام للجــان المقاومــة الشــعبية، إضــافة إلــى أربعــة مــن قــادة ألويــة الناصــر 

  .صالح الدين وأحد األطفال، بأنه "مجزرة دموية يندى لها جبين اإلنسانية"
  19/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "إسرائيل"جماعة التوحيد والجهاد تشيد بالهجوم على  .15

أشــادت جماعــة صــغيرة مرتبطــة بتنظــيم القاعــدة مقرهــا غــزة يــوم الجمعــة بهجــوم علــى جنــوب إســرائيل : القــاهرة
  لمزيد.قرب مصر مما أسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين وأضافت أن على إسرائيل ان تتوقع ا

ونعت جماعة التوحيد والجهاد زعيم لجان المقاومة الشعبية ونائبه وثالثة أعضاء اخرين قتلـوا فـي غـارة جويـة 
  إسرائيلية يوم الخميس أسفرت عن مقتل طفل فلسطيني في التاسعة من عمره ايضا.

سـواعد المباركـة التــي وقالـت الجماعـة فـي بيـان علـى االنترنـت "اننـا فــي جماعـة التوحيـد والجهـاد نبـارك تلـك ال
دكــت حصــون العــدو اليهــودي الحاقــد فيمــا يســمى بمنطقــة "ايــالت" جنــوب فلســطين المحتلــة حيــث مرغــوا أنــف 

  اليهود في التراب وأذاقوهم الويالت في عقر دارهم رغم كل التحصينات والتدابير االمنية الواهية."
الجـيش المصـري رسـالة واضـحة مفادهـا أن وأضافت أن الهجوم يبعث برسالة إلسرائيل "ولحرس حدودهم فـي 

أرض الكنانــة وجبــال الطــور قــد دخلــت مرحلــة جديــدة ســتكون مــن خاللهــا عنوانــا بــاذن اهللا الواحــد االحــد فــي 
  المرحلة القادمة من الصراع مع أعداء اهللا اليهود وذيولهم."

  19/8/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  ورام اهللا لبحث تطبيق المصالحة األحمد: اجتماع للفصائل الثالثاء في غزة .16
غــزة ـ أشــرف الهــور: أعلــن عــزام األحمــد رئــيس وفــد حركــة فــتح لحــوارات المصــالحة الجمعــة أن الفصــائل 
الفلسطينية التي شاركت فـي حـوار القـاهرة سـتعقد اجتماعـا متزامنـا فـي غـزة ورام اهللا بحضـور مصـري الثالثـاء 

'القــدس العربــي' نســخة منــه أن هــذا االجتمــاع الــذي ســيعقد وقــال األحمــد فــي تصــريح صــحافي تلقــت  المقبــل.
من الشهر الجاري سيخصـص مـن أجـل متابعـة تنفيـذ وثيقـة الوفـاق والمصـالحة التـي وقعـت  23للفصائل يوم 

وجـاءت تصـريحات األحمـد  من جميع الفصائل الفلسطينية مطلع شهر ايار (مايو) الماضـي برعايـة مصـرية.
  لين مصريين مشرفين على ملف المصالحة.عقب لقائه في القاهرة مسؤو 

  20/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  وأسر شاليت تم بعد قيادته لها بأسبوعين» لجان المقاومة«اغتيال النيرب أحد مؤسسي  .17
اغتالت إسرائيل مساء أول من أمس األمين العام للجان المقاومة الشعبية كمـال النيـرب : فتحي صّباح -غزة 

سـنة)،  40عماد حمـاد (» ألوية الناصر صالح الدين«ة)، والقائد العام لذراعها العسكرية سن 43(أبو عوض 
سـنة)، ونجلـه مالـك  32سنة)، وقائد وحـدة التصـنيع خالـد شـعت ( 46وعضو مجلسها العسكري عماد نصر (

  سنة). في ما يلي نبذة عن النيرب: 26(عامان)، والقيادي خالد المصري (
المـدمرة » بريـر«فـي مخـيم الشـابورة لالجئـين ألبـوين الجئـين مـن قريـة  1968سـبتمبر) ولد النيرب في أيلول (

كيلـومترًا إلـى الشـمال الشـرقي منهـا. عـاش طفولتـه وصـباه  18، وتقع ضمن قضاء غزة على بعـد 1948عام 



  
  
 
 

  

            11ص                                     2242العدد:                20/8/2011 السبت التاريخ:

» نيينوكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطي«بــين أزقــة المخــيم ودرس فــي مدارســه التابعــة لـــ 
  (اونروا).

أواسط الثمانينات، وانخـرط فـي النضـال فـي صـفوفها » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«انتمى في صباه إلى 
  فيما كان يتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة.

التــي كــان » يةالشــعب«، عمــل عضــوًا فــي الــذراع الجماهيريــة لـــ 1987وعنــدما انــدلعت االنتفاضــة األولــى عــام 
ُيطلق عليها لجان المقاومة الشعبية، جنبـًا إلـى جنـب مـع رفيـق دربـه عمـاد حمـاد، والقيـادي فـي الجبهـة آنـذاك 
عماد نصر. وبسبب حماستهم الزائدة ورغبتهم في العمل ضمن خاليـا مسـلحة، انتقـل النيـرب وعـدد مـن رفاقـه 

  ».فتح«إلى صفوف حركة  1989من بينهم حماد عام 
ر قليلة من انخراطه في الكفاح المسلح ضد قوات االحتالل، اضـطر النيـرب وحمـاد وعـدد آخـر مـن وبعد أشه

إلـى مغـادرة القطـاع إلـى مصـر عبـر الحـدود التـي كانـت تسـيطر عليهـا قـوات االحـتالل، » الفتحاويين«رفاقهم 
اع فـي أعقـاب توقيـع اتفـاق فاعتقلتهم السلطات المصرية ثم أطلقتهما ليغادرا إلى ليبيا، قبل أن يعودا إلى القط

  ، وقيام السلطة الفلسطينية في العام الذي يليه.1993أوسلو عام 
. وبعـد أسـابيع مـن 200عمل النيـرب فـي جهـاز االسـتخبارات الفلسـطيني حتـى انـدالع االنتفاضـة الثانيـة عـام 

ا)، وحمـاد وعـدد اندالعها، أسس مـع رفيـق دربـه الـذي تعـرف إليـه فـي الخـارج جمـال أبـو سـمهدانة (أبـو عطايـ
تيمنــــًا بالــــذراع » لجــــان المقاومــــة الشــــعبية«آخــــر مــــن رفاقهمــــا القــــدامى جناحــــًا عســــكريًا جديــــدًا أطلقــــا عليــــه 

  ».الجبهة الشعبية«الجماهيرية لـ 
أبـو «وسرعان مـا أصـبحت لجـان المقاومـة الشـعبية واحـدة مـن أهـم األذرع العسـكرية فـي القطـاع، بعـدما شـرع 

الهــاون لتصــبح أكثــر قــوة وأبعــد مــدى. كمــا طــورت لجــان المقاومــة عبــوات ناســفة  فــي تطــوير قــذائف» عطايــا
ميركفـاه سـيمان «تـدمير أول دبابـة إسـرائيلية مـن طـراز  2001ذات قوة تدميرية كبيرة استطاعت بفضلها عـام 

قاتلو لجان التي كانت آنذاك تعتبر األكثر تطورًا وتصفيحًا في العالم. ثم توالى تدمير الدبابات، إذ دمر م» 3
المقاومة دبابتين أخريين في السنوات التالية، ونفذوا عددًا من العمليات الفدائية النوعية، من بينهـا أول عمليـة 

  اقتحام مستوطنة في القطاع وقتل جنود ومستوطنين.
 ورفاقــه لتنفيــذ» أبــو عطايــا«، حــان موعــد العمليــة النوعيــة الكبــرى للجــان المقاومــة، إذ خطــط 2006فــي عــام 

عملية فدائية مـن نـوع جديـد غيـر معـروف مـن قبـل. وبينمـا كانـت خطـة العمليـة جـاهزة للتنفيـذ، اغتالـت قـوات 
وتــم تشــييعه فــي اليــوم التــالي، » أبــو عطايــا« 2006االحــتالل فــي يــوم الخمــيس التاســع مــن حزيــران (يونيــو) 

وا إلـى جـواره فـي مقبـرة الشـهداء تمامًا مثلما اغتالت إسرائيل النيرب وحماد ونصر وشعت والمصري الذين دفنـ
  شرق مدينة رفح، مسقط رأسهم جميعًا.

 بعدها، تولى نائبه النيرب القيادة، وأصبح أمينًا عامًا للجان المقاومة الشعبية، وحماد قائدًا لـذراعها العسـكرية.
وتنظـيم » حمـاس«عنـدما فاجـأ ثمانيـة مسـلحون مـن اللجـان وحركـة » أبـو عطايـا«يومًا علـى اغتيـال  15ومر 

من الشهر نفسه، قوات االحـتالل فـي معبـر  25في » جيش اإلسالم«غير معروف من قبل أطلق على نفسه 
كــرم أبــو ســالم الواقــع عنــد نقطــة تالقــي حــدود غــزة مــع مصــر وأراضــي الخــط األخضــر جنــوب شــرقي رفــح، 

خلـف خطـوط «إلـى بهجوم غير مسبوق. وخرج المسـلحون الثمانيـة مـن فوهـة نفـق حفـروه مـن المدينـة وصـوًال 
فــي ســابقة، فكانــت العمليــة » غلعــاد شــاليت«أطلــق المســلحون النــار فقتلــوا ثالثــة جنــود وأســروا الرابــع ». العــدو

  ».أبو عطايا«أيضًا انتقامًا وثأرًا الغتيال 
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، »فــتح«و» حمــاس«فــي أعقــاب االنقســام الفلســطيني، قــاد النيــرب اللجــان علــى خــيط رفيــع فــي العالقــة مــع 
قـات متوازنـة مـع الحـركتين المتصـارعتين وبقيـة الحركـات الفلسـطينية المقاومـة. ونـأى النيـرب وحافظ على عال

باللجــان عــن الصــراعات الداخليــة، وحــافظ علــى مســافة واضــحة مــن الجماعــات الســلفية المتشــددة، فــي وقــت 
  اتجه عدد من قياديي اللجان نحو الفكر السلفي المتشدد، ومن بينهم رفيق عمره حماد.
  20/8/2011، ة، لندنالحيا

  
  بركة يدعو الفصائل الفلسطينية إلنشاء مرجعية موحدة في لبنان .18

أقامــت حركــة المقاومــة االســالمية "حمــاس" إفطارهــا الســنوي فــي العاصــمة اللبنانيــة بيــروت، بحضــور : بيــروت
لــس ممثــل لــرئيس مجلــس النــواب نبيــه بــري، وممثــل لــرئيس مجلــس الــوزراء نجيــب ميقــاتي، وممثــل لــرئيس مج

  الوزراء السابق سعد الحريري، وعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين.
وألقــى ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان علــي بركــة كلمــة تحــدث فيهــا عــن الوضــع الفلســطيني فــي لبنــان وعــن 
ل المصالحة وعملية إيالت، حيث أكد أن "من حق شعبنا مقاومـة االحـتالل الصـهيوني ومواجهتـه بكـل الوسـائ

  المتاحة بما فيها العمليات العسكرية حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا".
وحذر العدو الصهيوني من القيام بعدوان جديد على غـزة فـي محاولـة للتغطيـة علـى فشـله األمنـي والعسـكري، 

  وتصديرا ألزماته الداخلية وتعثره االقتصادي واالجتماعي".
نية، قــال بركــة إن "مــن حــق الشــعب الفلســطيني أن تكــون لــه وفــي موضــوع الســعي لالعتــراف بالدولــة الفلســطي

دولــة مســتقلة كاملــة الســيادة علــى كامــل أرضــه التاريخيــة، وٕاننــا مــع أي جهــد أو حــراك دبلوماســي يهــدف إلــى 
حشــد التأييــد واالعتــراف الــدولي بــالحقوق الفلســطينية وخصوصــًا حقنــا بــالتحرير والعــودة واالســتقالل، كمــا إننــا 

لسطيني أو عربـي أو دولـي يـؤدي إلـى إدانـة ومحاصـرة الكيـان الصـهيوني، ونـدعو األخـوة فـي نؤيد أي جهد ف
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع اسـتراتيجية وطنيـة متفـق عليهـا لمواجهـة اإلسـتحقاقات القادمـة بمـا 

  يضمن التمسك بالحقوق الوطنية وعدم التفريط بها".
نانيـــة بضـــرورة إقـــرار الحقـــوق المدنيـــة واإلنســـانية وخصوصـــًا حقـــي العمـــل وجـــدد بركـــة مطالبتـــه "للحكومـــة اللب

  والتملك، واإلسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد المنكوب".
وفــي ختــام كلمتــه دعــا ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان "الفصــائل الفلســطينية عامــة إلــى تســهيل إنشــاء مرجعيــة 

ومة اللبنانية والجهات المعنية المحليـة والدوليـة وتشـرف علـى سياسية موحدة في لبنان، تتولى الحوار مع الحك
اللجــان الشــعبية واألمنيــة فــي المخيمــات، وتعمــل علــى معالجــة كافــة القضــايا العالقــة بمــا يخفــف مــن معانــاة 

  شعبنا الفلسطيني في لبنان".
  19/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  لعملية إيالت من أجل ضرب غزة "إسرائيل"الفلسطينيون متفقون على استغالل  .19

اتفق المسؤولون في فتح وحمـاس علـى أن : رام اهللا، القدس، غزة: عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكاالت
الحكومة اإلسرائيلية استغلت عمليات إيالت لتوجيه ضربات عسكرية لقطاع غزة بهدف إنهاء أزمتهـا الداخليـة 

  ية بسبب أزمة السكن واألوضاع االقتصادية الصعبة في إسرائيل.المتمثلة في تصاعد االحتجاجات الشعب
ويعــزو النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي القيــادي فــي حمــاس أحمــد بحــر التســرع اإلســرائيلي فــي توجيــه 
أصابع االتهام إلـى حمـاس للرغبـة العارمـة فـي تجـاوز المشـكالت الداخليـة، وقـال: "حكومـة االحـتالل سـارعت 
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إلــى اتهـام غــزة دون أي تحقيــق أو تمحــيص، مـا يجــزم بطبيعــة األهـداف والــدوافع واألجنــدات التــي  منـذ البدايــة
تقف خلف عدوان االحتالل وممارساته الوحشية. إسرائيل تريد منـع التوجـه الفلسـطيني إلـى األمـم المتحـدة فـي 

  سبتمبر المقبل عبر شن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة لخلط األوراق".
أكد مفوض العالقات الدولية لحركة فتح نبيل شعث أن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو يريـد وبدوره 

من خالل التصعيد العسكري إجهاض المسـاعي الفلسـطينية وتصـدير أزماتـه الداخليـة، وقـال: "إسـرائيل تبحـث 
يثنـي القيـادة عـن التوجـه  عن ذريعة لممارسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني ولكـن هـذا الجنـون لـن

  إلى هيئة األمم المتحدة بل ويعطي حافزا قويا لالستمرار في حراكنا ومساعينا".
  20/8/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  : العودة للمفاوضات مع االحتالل خطأ يضعفنا"الراية" كايد الغول لـ .20

ر فلســطين كايـد الغــول أن التفـاوض الثنــائي عبــداهللا عمـر: قــال القيـادي فــى الجبهـة الشــعبية لتحريـ –فلسـطين 
بين حركتي حماس وفتح علـى آليـات تنفيـذ اتفـاق المصـالحة يسـاعد علـى اسـتمرار حالـة المراوحـة فـي تنفيـذه، 

وأشار الغـول إلـى أن الجبهـة تـدعم توجـه السـلطة  مشددا على أهمية مشاركة الكل الوطني في هذه الحوارات.
لعــودة للمفاوضــات الثنائيــة مــع االحــتالل بعــد ذلــك يعــد تراخيــا وخطــأ سيضــعف لألمــم المتحــدة، لكنــه أكــد أن ا

  الموقف الفلسطيني، وقد يدفع بعض الدول التي باتت تدعمنا لسحب دعمها أو االستجابة للضغط األمريكي.
فيـذ وبشأن اللقاءات األخيرة في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، وما إذا كانت تشكل محاولـة جـادة للعـودة لتن

االتفاق، قال الغـول: "اسـتمرار المباحثـات الثنائيـة بالطريقـة الجاريـة عليهـا هـي محاولـة لإليحـاء وكـأن الجهـود 
مازالــت جاريــة، مــع إدراك الطــرفين بأنــه فــي القضــايا الجوهريــة ال تقــدم، األســاس إعــادة بنــاء النظــام السياســي 

  الفلسطيني على أساس مختلف".
  االعتقاالت السياسية

ـــا االعتقـــال وفـــي رد ـــال: "نحـــن جرمن ـــال السياســـي، ق ـــى ســـؤال حـــول دور الجبهـــة فـــي طـــّي ملـــف االعتق ه عل
السياسي، وأعلنا هذا األمـر فـي كثيـر مـن المحافـل، وقلنـا: مـن الجريمـة أن يعتقـل مناضـل فلسـطيني النتمائـه 

  لفصيل، ألن انعكاسات هذا الموضوع في غاية الخطورة".
  20/8/2011، الراية، الدوحة

  
  "عسكري إسرائيلي يدعو الغتيال هنية وقائد "كتائب القسام ولمسؤ  .21

دعا القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي، العميد احتيـاط تسـفيكا فوغـل، : الناصرة (فلسطين)
إلــى اغتيــال رئــيس الحكومــة الفلســطينية فــي غــزة، إســماعيل هنيــة، وقائــد "كتائــب عــز الــدين القســام"، أحمــد 

  ري، وٕاعادة احتالل محور صالح الدين الفاصل بين غزة ومصر.الجعب
وقال فوغل، في حديث لوسائل اإلعالم العبرية، "إن علـى إسـرائيل الـرد علـى ثـالث مسـتويات، األول سياسـي 
باســتهداف إســماعيل هنيــة كونــه يــرأس الحكومــة المســيطرة علــى القطــاع، والثــاني عســكري باســتهداف القيــادة 

اس" المتمثلة بشخص الجعبري، وثالثًا إعادة احتالل محور صـالح الـدين لمنـع تسـلل مقـاتلين العسكرية لـ "حم
مــن غــزة إلــى شــبه  جزيــرة ســيناء للقيــام بعمليــات ضــد أهــداف إســرائيلية باإلضــافة للحــد مــن إدخــال األســلحة 

  والصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب، حسب تعبيره.
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ي الســابق عـن اعتقـاده بـأن مـن بــين أهـداف منفـذي الهجمـات فـي إيــالت وأعـرب المسـؤول العسـكري اإلسـرائيل
  كان أسر جنود إسرائيليين.

  19/8/2011، قدس برس
  

  يتهم الجيش اإلسرائيلي بالقصور في التعامل مع إنذاره بشأن عملية إيالت "الشاباك" .22
الجـيش اإلسـرائيلي علـى  انتقد عناصر من قيادة جهاز المخـابرات العامـة (الشـاباك): نظير مجلي - تل أبيب

وانضم إليهما ، ادعوا أنه  كان للجيش اإلسرائيلي إنذارات عينيـة دقيقـة أفـادت ». إخفاقاته في منع الهجمات«
  بوجود خطر تنفيذ هجمات كهذه. 

لـم تكـن عينيـة. ولـم تحتـو علـى » الشـاباك«ورفض الجيش هذه االدعاءات، وقال ناطقون باسمه إن تحذيرات 
بالقول إن تحذيراتـه كانـت بمنتهـى الدقـة وٕانـه يسـتغرب كيـف تجاهلهـا الجـيش » الشاباك«. فرد معلومات دقيقة

لقـد رد الجـيش بسـرعة علـى الهجمـات واغتـال قـادة بـارزين «ولم يتخذ إجراءات واحتياطـات رادعـة. وتسـاءلوا: 
مـات المنظمـة فـي وضـح من لجان المقاومة الشعبية الذين أصدروا األوامر للمسلحين الفلسطينيين بتنفيذ الهج

  ».  النهار. فلماذا لم يتم اغتيالهم قبل العمليات الهجومية؟
وقــال الجنــرال عــوزي ديــان، الــرئيس األســبق لمجلــس األمــن القــومي فــي ديــوان رئــيس الــوزراء والنائــب األســبق 

إنـه جلـس لرئيس أركان الجيش، الذي أصبح في قيادة حـزب الليكـود ومـن المقـربين لـرئيس الحكومـة نتنيـاهو، 
فــي ســيناء وضــرورة » األوضــاع األمنيــة الخطيــرة«مــع رئــيس أركــان الجــيش، بينــي غــانتس، وتكلــم معــه حــول 

تغييـــر أســـلوب عمـــل الجـــيش اإلســـرائيلي فـــي المنطقـــة. وقـــال ديـــان فـــي تصـــريحات إلذاعـــة المســـتوطنين، إن 
رائيل أن تــدافع عــن الحــرص علــى بنــود اتفاقيــة الســالم مــع مصــر مهــم جــدا، ولكــن مــن جهــة ثانيــة علــى إســ«

  ».  مواطنيها، فال تسمح ألن تتحول تلك الحدود إلى ساحة للعمليات ضد إسرائيل
  20/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ليفني ترى أن حدود مصر لم تعد حدود سالم  .23

نقلـــت وســـائل إعـــالم إســـرائيلية عـــن ليفنـــي قولهـــا خـــالل عيادتهـــا جرحـــى أصـــيبوا : أســـعد تلحمـــي –الناصـــرة 
حدود مصر لم تعد حدود سـالم بعـد «ايالت ويرقدون في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع إن  بهجمات

علينا أن نغير مفهومنا تجاههـا (أي تجـاه الحـدود)، وهـؤالء (المسـلحين) لـم يكونـوا متسـللين «، مضيفة: »اآلن
وتابعــت أن ». الحــدود يســعون إلــى العمــل وٕانمــا هــم يريــدون القضــاء علينــا، ويجــب أن نغيــر النظــرة إلــى هــذه

  وتنفيذ العمليات العسكرية المطلوبة لمنعه.» اإلرهاب«سيؤيد شن حرب ضد » كديما«حزبها 
  20/8/2011، الحياة، لندن

  
  

  للخارجية اإلسرائيلية خارج نطاق الخدمة الرسميالموقع  .24
مصــر وقطــاع  تزامنــا مــع األحــداث الســاخنة التــي تشــهدها حــدود فلســطين المحتلــة مــع كــل مــن: محمــد شوشــة

غــزة، تعــرض الموقــع الرســمي لــوزارة الخارجيــة اإلســرائيلية "التواصــل"، أحــد أكبــر المواقــع اإلســرائيلية، لــبعض 
  المشكالت التقنية، التي أدت لحجبه عن الخدمة لبعض الوقت، قبل أن يعود جزئيا.
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شـــنها قراصـــنة ولـــم يعلـــن عـــن ســـبب واضـــح لرفـــع الموقـــع مـــن الخدمـــة، لكـــن ذلـــك تـــزامن مـــع حملـــة واســـعة ي
مصريون ضـد المواقـع اإللكترونيـة اإلسـرائيلية، كـرد إلكترونـي أولـي علـى استشـهاد عـدد مـن الضـباط والجنـود 

  المصريين بعد استهدافهم من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي.
  20/8/2011، الشروق، مصر

  
  يعود الى القاهرة امس قادما من تل أبيب "إسرائيل"سفير  .25

عاد السفير اإلسرائيلي لدى مصر اسحاق ليفانون الى القاهرة امس قادما من تل أبيب بعـد : د ب ا -القاهرة 
قطع زيارته التي بدأها قبل أسبوع لمتابعة التطورات األخيرة على الحدود المصـرية فـي سـيناء. وتوجـه السـفير 

المصــريين الــذين  مــن المطــار إلــي مقــر إقامتــه ولــم يــذهب إلــي مقــر الســفارة حيــث يتواجــد مئــات المتظــاهرين
يطالبون بطرد السـفير مـن مصـر بعـد مقتـل أكثـر مـن سـتة مصـريين علـى الحـدود مـع إسـرائيل أثنـاء عمليـات 

  إلقرار األمن ومطاردة بعض العناصر المشبوهة.
فـور نزولـه مـن طـائرة  3واضطر ليفانون إلنهاء إجراءات وصـوله مـن صـالة الركـاب العاديـة مـن المبنـى رقـم 

دمـــة مــن تـــل أبيــب بعـــد رفــض مصـــر فــتح صـــالة كبــار الـــزوار الســتقباله كمـــا تعــود فـــي ســـفره القا» إيرســينا«
  ووصوله قبل األحداث األخيرة في سيناء، ما يؤكد غضب القاهرة من األحداث األخيرة.

  20/8/2011، الدستور، عّمان
  

  الزعبي: العالم لم يشهد بعد تداعيات الثورات العربية .26
عضــو الحــزب الــديمقراطي العربــي فــي الكنيســت اإلســرائيلية النائــب حنــين وصــفت : فــارس الزعبــي –الســلط 

الزعبــي الثــورات العربيــة والتــي ال تــزال تــداعياتها تتواصــل داخــل العديــد مــن الــبالد العربيــة بــالتغييرات الجذريــة 
  البالغة األهمية على المستوى اإلقليمي حيث ستشهد المرحلة المقبلة بناء عربيا للديمقراطية.

لت النائـب الزعبـي خـالل المحاضـرة التـي نظمهـا ملتقـى روافـد الثقـافي بالتعـاون مـع مركـز موسـى السـاكت وقا
ان الشــعوب العربيــة تحمــل «اثــر الصــراع اإلســرائيلي العربــي علــى الثــورات العربيــة «الثقــافي / الســلط بعنــوان 

أن الشـعوب العربيـة ثـارت فقـط القضية الفلسطينية في وجدانها رغـم أن إسـرائيل لـم تفهـم ذلـك بعـد وهـي تظـن 
  على قضايا داخلية دون أن تمس الثورة الكرامة الوطنية العامة.

وأكدت الزعبي ان ثورة الشباب في مصـر أعـادت مـن جديـد االعتبـار للشـعب كقـوة اسـتراتيجية ناسـفة ألنظمـة 
بــة تغيــر واضــح إلســرائيل االســتبداد والقمــع مشــيرة إلــى أن تــوالي الثــورات العربيــة فــي العــالم العربــي جــاء بمثا

بعــد «وأضــافت أن حســابات إســرائيل والســلطة الفلســطينية ســتتغير  وباتــت تســتعد لكافــة االحتمــاالت المفتوحــة.
  ».سقوط نظام مبارك

 20/8/2011، الرأي، عّمان
  
 

  غزةقطاع ديختر: سنوضح لحماس بأنها ستدفع الثمن كونها من يسيطر على  .27
االسـرائيلي رئـيس الشـاباك السـابق آفـي ديختـر أن الـرد االسـرائيلي علـى  قـال عضـو الكنيسـت: القدس المحتلـة

عمليـــة ايـــالت يجـــب أن يرتكـــز علـــى ثالثـــة محـــاور اساســـية هـــي تحميـــل المســـوؤلية لمصـــر ورئـــيس الســـلطة 
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الفلسطينية أبو مازن الذي يسعى للتصالح مع حماس المسؤولة ايضـا وثالثـا : االيضـاح لحمـاس بانهـا سـتدفع 
  من يسيطر على قطاع غزة وتدمير منظومتها العسكرية. الثمن كونها

وهاجم ديختر بشكل ضمني المؤسسة العسكرية والسياسـية االسـرائيلية قـائال " خـالل السـنوات القليلـة الماضـية 
ــدنا للنــوم قلــيال الن الجــيش انشــغل باعتقــال وتجميــع المتســللين االفارقــة علــى حســاب االســتعداد لمواجهــة  خل

  ية.الخيارات االمن
 20/8/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  تحذر رعاياها من السفر إلى منطقة سيناء "إسرائيل" .28

أشرف الهور: حذرت هيئة مكافحة اإلرهاب اإلسرائيلية يـوم الجمعـة اإلسـرائيليين مـن مغبـة السـفر إلـى  - غزة
الجـيش اإلسـرائيلي أنـه لـم منطقة سيناء، وطالبت المتواجـدين هنـاك للمغـادرة فـورًا، فـي الوقـت الـذي أعلـن فيـه 
  يتسن له التأكد من خلو مناطق النقب الجنوبي من وجود مسلحين بعد هجوم إيالت.

وكــررت هيئــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لــديوان رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي تحــذيرها لســكان إســرائيل بعــدم الســفر 
عــــت المــــواطنين اإلســــرائيليين إلــــى منطقــــة شــــبه جزيــــرة ســــيناء، وقالــــت ان هنــــاك خطــــورة علــــى حيــــاتهم، ود

  المتواجدين في تلك المنطقة إلى مغادرتها
وأشار موردخاي في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن المسلحين تمكنوا من اختراق الحدود المصرية فـي 
ة منطقة لم ينشأ فيها بعد السـياج األمنـي، موضـحًا أن الـرد العسـكري علـى ذلـك يتمثـل بتكثيـف وسـائل المراقبـ

  اإللكترونية.
 20/8/2011، القدس العربي، لندن

 
  تتراجع أمام التحديات األمنية "إسرائيل"حملة االحتجاج في  .29

تــل أبيــب: فــي ظــل خيبــة أمــل كبــرى وشــعور باإلحبــاط، قــررت قيــادة حملــة احتجاجــات الكبــرى فــي إســرائيل 
رة صــامتة بهــا تضــامنا مــع ضــحايا التراجــع عــن النشــاطات الجماهيريــة المقــررة لنهايــة األســبوع واســتبدال مســي

المصــرية. وقالــت إحــدى المبــادرات لهــذه الحملــة،  -الهجمــات المســلحة التــي وقعــت علــى الحــدود اإلســرائيلية 
ســتيف شــبير، إنهــا تخشــى أن تنهــار هــذه الحملــة بســبب التــدهور األمنــي النــاجم عــن العمليــات المســلحة فــي 

  منطقة إيالت والتصعيد الذي أعقبها.
من المقرر أن تقام مساء اليوم مظاهرة قطرية ضخمة أمام مقر رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين كان حيث 

نتنيــاهو فــي القــدس المحتلــة، فــي إطــار تحميلــه المســؤولية بشــكل شخصــي عــن تــدهور األوضــاع االقتصــادية 
  واالجتماعية للطبقات الفقيرة والوسطى. 

عيد للحملة، وارتبكوا في طريقة التعامل معها. فجاءتهم عمليـة ولم يخف رجال نتنياهو مخاوفهم من هذا التص
إيــالت أول مــن أمــس كحبــل نجــاة، فأصــبحت نشــاطات االحتجــاج ثانويــة وحلــت محلهــا علــى رأس العنــاوين 
قصـــة هـــذه العمليــــة وتفاصـــيل أحــــداثها وتبعاتهـــا وجنــــازات القتلـــى اإلســــرائيليين الثمانيـــة فيهــــا، ونصـــفهم مــــن 

  العسكري الذي أعقبها. المدنيين، والتصعيد
وبناء على ذلك، قرر قادة حملة االحتجاج وقف نشاطات االحتجـاج لهـذا األسـبوع وٕالغـاء المظـاهرة أمـام مقـر 

  .صامتة بها في تل أبيب إجالال لذكرى الضحايا» مسيرة مشاعل وشموع«نتنياهو، واستبدال 
قررة في مطلع األسبوع المقبـل احتجاجـا علـى من جهة ثانية، ألغى اتحاد الطلبة اإلسرائيلي مظاهرات كانت م

ارتفــــاع تكــــاليف المعيشــــة. وقــــال ايتســــيك شــــموئيلي، رئــــيس االتحــــاد، إلذاعــــة الجــــيش اإلســــرائيلي بعــــد وقــــوع 
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كان من المقرر أن تكون هنـاك احتجاجـات فـي جميـع أنحـاء الـبالد مـع مظـاهرة رئيسـية «الهجمات المسلحة: 
لكنـــه أضـــاف أن الحملـــة الشـــعبية ضـــد السياســـة االقتصـــادية ». حـــداثفـــي القـــدس.. وقررنـــا إلغاءهـــا نظـــرا لأل

للحكومة التي انطلقت في يوليو (تموز) الماضـي ودفعـت مئـات آالف اإلسـرائيليين فـي مظـاهرات حاشـدة فـي 
  الشوارع ستستمر، ولكن من دون أن يحدد موعدا لذلك.

 20/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  يدة التخطيط "هآرتس": هجمات ايالت كانت ج .30
نشــرت صــحيفة "هــآرتس" اإلســرائيلية اليــوم الجمعــة تقريــرا أعــده أنشــيل فــايفر عــن  :مــاهر عثمــان -تــل ابيــب 

  الهجمات الثالث التي نفذها مسلحون على الطريق السريع بين بئر السبع وايالت امس. 
 20و 15مــا بــين  ونقلــت الصــحيفة عــن مصــادر عســكرية اســرائيلية ان الهجمــات كانــت جيــدة التخطــيط وان

مســلحًا شــاركوا فيهــا بعــد خــروجهم، حســب قولهــا، عبــر انفــاق مــن غــزة الــى صــحراء ســيناء ثــم دخــولهم الــى 
  اسرائيل بالقرب من الحدود مع مصر. 

ويعتقـد مسـؤولون بـالجيش اإلسـرائيلي أن هـدف  وتم التخطيط للعملية في غزة من قبل لجان المقاومـة الشـعبية
  . الهجوم كان اختطاف جندي

  20/8/2011، القدس، القدس
 

 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على معهد ديني يهودي عشرةإصابة "إسرائيل":  .31
إســرائيليين جــراء ســقوط  10قــال متحــدث عســكري أن إحــدى الصــواريخ التــي أطلــق مــن غــزة أدى إلــى إصــابة 

بين خطيــرة، ووصــف وقــال ان جــراح اثنــين مــن المصــا الصــاروخ علــى معهــد دينــي يهــودي فــي مدينــة أســدود.
  حالة الباقين بالمتوسطة والطفيفة.

وقــال انــه تــم إطــالق خمســة صــواريخ مــن نــوع 'غــراد' باتجــاه أســدود، إضــافة إلــى ســقوط صــاروخين مــن ذات 
النــوع علــى منطقــة 'كريــات مالخــي' القريبــة مــن تــل أبيــب، إضــافة إلــى عــدة صــواريخ أخــرى باتجــاه مــدينتي 

  صاروخية على النقب الغربي. أشكلون وبئر السبع، وعدة قذائف
وبحســب مــا أعلــن فــي إســرائيل فــأن منظومــة 'القبــة الحديــدة' اســتطاعت اعتــراض صــاروخين فــي الجــو قبــل 

  وصولهم إلى أهدافهم.
 20/8/2011، القدس العربي، لندن

 
  لتركياعلى خلفية رفض االعتذار  "إسرائيل"انتقادات واسعة في  .32

يــاهو عــدم االعتــذار إلــى انتقــادات واســعة فــي المجتمــع اإلســرائيلي، أدى قــرار نتن: نظيــر مجلــي - تــل أبيــب
وقــال ». الحكومــة تــدير سياســتها الدوليــة بــالعواطف«فقالــت رئيســة حــزب كــديما المعــارض، تســيبي ليفنــي، إن 

حكومـة «د.ألون لئيل، المدير العـام األسـبق لـوزارة الخارجيـة الـذي شـغل منصـب سـفير إسـرائيل فـي أنقـرة، إن 
تدير سياسية صفيقة، فهي تضحي بتحالف استراتيجي مـع دولـة قويـة فـي الشـرق األوسـط، فـي سـبيل  إسرائيل

 ».إرضاء غرورها القبلي
  20/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "األقصى" االحتالل يحرم مئات اآلالف من صالة الجمعة الثالثة في: األقصى للوقف والتراث مؤسسة .33
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ؤسسة األقصى للوقف والتراث، أن االحتالل منع عشرات آالف أكدت م منتصر حمدان: -رام اهللا 
والضفة الغربية من دخول المسجد األقصى ومدينة القدس، ألداء صالة  48 ـالفلسطينيين من أهل القدس وال

الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد األقصى. وأشار الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي مدير أوقاف 
ألف مصٍل، في حين  70 ـالمصلين في صالة الجمعة في المسجد األقصى لم يتجاوز الالقدس إلى أن عدد 

أكدت مؤسسة األقصى أن آالف المصلين اضطروا ألداء الصالة في الشوارع المؤدية إلى المسجد األقصى 
  بعد أن منعوا من الدخول.

ألقصى كباب الناظر وتمكن المصلون من كسر الحصار وتخطي حواجز االحتالل القريبة من أبواب ا
والدخول الى المسجد األقصى قبل صالة الجمعة بقليل، وتكرر المشهد نفسه عند باب العامود أحد أبواب 
القدس القديمة، فيما احتجز االحتالل عشرات آالف الفلسطينيين من أهل الضفة على الحواجز المؤدية الى 

  القدس، ومنعوا من الدخول إلى القدس.
  20/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  في غزة يطالبون حماس باالفراج عنهم  المعتقلينأهالي  .34

تجمهر أهالي معتقلين لدى حماس، ومحتجزين في مقر أنصار، قرب المعتقل فجر أمس، للمطالبة : غزة
  باإلفراج عن أبنائهم.

وصًا وأن ويخشى أهالي المعتقلين، من حركة فتح وغيرهم، استشهاد أبنائهم جراء القصف اإلسرائيلي خص
» حماس«التجربة تكررت قبل ذلك. وتعرض معتقل أنصار قبل ذلك لعشرات الغارات اإلسرائيلية قبل سيطرة 

  على غزة وبعدها.
  وتعتقل الحركة عددًا من المعتقلين من حركة فتح ألسباب سياسية أو مواطنين عاديين ألسباب أخرى.

  20/8/2011، البيان، دبي
  

  بالضفة مناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصرييرات الجيش اإلسرائيلي يقمع مس .35
شهدت قرى وبلدات عدة في الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين  منتصر حمدان: - رام اهللا 

والمتضامنين األجانب من جهة، وجنود االحتالل من جهة أخرى خالل مسيرات مناهضة لالستيطان وجدار 
بحاالت اختناق جراء اطالق جنود االحتالل قنابل الغاز المسيل الفصل العنصري، حيث أصيب العشرات 

  للدموع.
هاجمت قوات االحتالل مسيرة النبي صالح األسبوعية مستهدفة المشاركين فيها بالرصاص والغاز بغية 

وانطلقت المسيرة األسبوعية من القرية . منعهم من الوصول الى أراضيهم المصادرة الواقعة قرب القرية
تضامنًا مع قطاع غزة المحاصر في ظل العدوان اإلسرائيلي البشع حيث معبرين ” جمعة عزة غزة“بعنوان 

عن غضبهم الشديد على ما يحصل في غزة مطالبين بدعم المقاومة الشعبية وٕاسنادها وتعميمها إلى كل 
  الوطن ليدفع المحتل ثمن أعماله.

  20/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  قنابل الغاز على مسيرة في قلقيليةالجيش اإلسرائيلي يطلق  .36
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لندن: أصيب أمس عشرات المواطنين بحاالت االختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي مسيرة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، تنظمها حركة فتح أسبوعيا احتجاجا على 

  سنوات. 9استمرار إغالق الشارع الرئيسي للقرية منذ 
وأفاد المنسق اإلعالمي للمسيرات في كفر قدوم مراد اشتيوي، بأن جنود االحتالل اإلسرائيلي الموجودين 
على المدخل الشرقي للقرية، أطلقوا عشرات من قنابل الغاز السام والمسيل للدموع باتجاه المشاركين، مما 

  أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق.
خاصة من الجيش اإلسرائيلي تقدمت باتجاه القرية في محاولة العتقال المشاركين، وأوضح اشتيوي أن قوة 

  مما أدى إلى اندالع مواجهات بين المواطنين والجنود في مدخل القرية.
وكانت القوات اإلسرائيلية قد أعلنت منذ ساعات الصباح الباكر، قرية كفر قدوم منطقة عسكرية مغلقة، 

  ا.ووضعت الحواجز على مداخله
  20/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  في غزة تزامنًا مع التصعيد اإلسرائيلي وقودأزمة  .37

شهدت محطات الوقود بُمعظم ُمحافظات قطاع غزة من شماله حتى جنوبه تدفقًا كبيرًا من قبل : غزة
  الفلسطينيين، على شراء المحروقات خصوصًا البنزين.

جالونات، عدا عن عشرات السيارات والدراجات النارية،  وتجمهر المئات أمام محطات الوقود، يحملون
  لتعبئة الوقود خشية من انقطاعه بسبب التصعيد اإلسرائيلي على غزة.

  20/8/2011، البيان، دبي
  

  مخيم البارد يزورمهندسي مدينة القدس  نقابةوفد من  .38
هر البارد أمس، يرافقه رئيس زار وفد من نقابة مهندسي مدينة القدس، برئاسة النقيب أحمد الديلة مخيم ن

المهندس منعم عوض، حيث اطلع على سير عملية » االتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين ـ فرع لبنان«
  إعادة اإلعمار في الجزء القديم من مخيم البارد.

واستمع أعضاء الوفد إلى شرح عن معاناة النازحين وعن التأخر الحاصل في تسليم ما تبقى من مبان 
  ازل.ومن

في الشمال أبو جهاد فياض. وتم » حركة فتح«وبعد جولة في أرجاء المخيم، عقد الوفد لقاء مع أمين السر لـ
  البحث في آليات تفعيل التعاون بين المهندسين في لبنان وفلسطين.

  20/8/2011، السفير، بيروت
  
  

  مخيم عين الحلوة  قتيل وجريح بانفجار قنبلة في .39
وبترت ساق شقيقه بانفجار قنبلة يدوية ليل الخميس داخل منزل ذويهما في  قضى شاب فلسطيني: صيدا

  مخيم عين الحلوة.
وأفاد مصدر فلسطيني أن الشقيقين علي ومحمد خضر موسى، وهما في العقد الثاني، كانا يلهوان بقنبلة  

ا بجروح بالغة يدوية داخل منزل ذويهما قرب الملعب الرياضي في الشارع التحتاني، فانفجرت واصابتهم
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ونقال الى مستشفى االقصى داخل المخيم وما لبث ان فارق علي الحياة، بينما نقل محمد الى مركز لبيب 
  الطبي في صيدا لخطورة اصابته.

  20/8/2011، النهار، بيروت
  

  الترام للمرة األولى في القدس تشغيلبدء  .40
صباح أمس، بعد أن تعرض هذا  ،العملأ.ف.ب: بدأ خط الترام األول في القدس المحتلة في  - القدس 

المشروع المثير للجدل للعديد من التأخيرات. وللمرة األولى صعد ركاب متحمسون على متن وسيلة النقل 
الجديدة للتمتع بالخدمة التي ستكون مجانية ألسبوعين كاملين. وتعرض المشروع الذي كان من المفترض 

بب المشاكل التي حدثت للمخططين بعد االكتشافات األثرية للعديد من التأخيرات بس 2008إكماله عام 
  خالل العمل. وهوجم المشروع سياسيا ألن خط الترام يربط األحياء االستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

بسبب مشاركتهما في » فيوليا«و» الستوم«ورفعت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين قضية في فرنسا ضد شركتي 
من المشروع. ويمتد الخط األول » فيوليا«لترام يعد اختراقا للقانون الدولي. وانسحبت شركة المشروع، كون ا

محطة، من مستوطنة بيسغات زئيف وحتى جبل هرتسل  24كيلومترا في كال االتجاهين مع  14على طول 
راكبا  250ة تراما في المستقبل مع سع 46في القدس الغربية، مرورا بشارع يافا في وسط المدينة. وسيعمل 

  في الترام الواحد، وبمعدل واحد كل خمس دقائق في ساعات الذروة.
  20/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  نواف سالم: االعتراف بالدولة الفلسطينية ال يسّهل التوطين .41

تخوف منـدوب لبنـان الـدائم لـدى األمـم المتحـدة فـي نيويـورك السـفير نـواف سـالم فـي محاضـرة ألقاهـا : بيروت
، من اسـتخدام الواليـات »الدولة الفلسطينية والمجتمع الدولي«عن » مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية«في 

المتحدة الفيتو في مجلس االمن على طلب السلطة الفلسطينية العضوية الكاملـة فـي المنظمـة الدوليـة، معتبـرًا 
ثــتهم فــي األمــم المتحــدة مــن بعثــة فرصــة أمــام الفلســطينيين لتمريــر الموافقــة علــى طلــب تحويــل بع«ان هنــاك 

ال تصــور واضــحًا عنــد الفلســطينيين والمجموعــة العربيــة حتــى «، لكــن »منظمــة مراقبــة إلــى بعثــة دولــة مراقبــة
  ».الساعة، للخطوات الواجب اعتمادها في حال استعمل الفيتو األميركي

واليـات المتحـدة وبعـض الـدول خسائر خطوة طلب العضوية الكاملة تتمثل في تعكير العالقة مـع ال«ورأى أن 
الغربيــة علــى رغــم الموقــف األوروبــي المــتفهم، إال أن مكاســبها فــي مــا لــو كتــب لهــا النجــاح، ســتكون كثيــرة، 
وأبرزها تكريس الضفة الغربية والقطاع أرضًا محتلة ال أرضـًا متنازعـًا عليهـا، ومـنح السـلطة الفلسـطينية الحـق 

دوليــة، بمــا فيهــا محكمــة الجــزاء الدوليــة لمقاضــاة إســرائيل بتهمــة فــي عقــد المعاهــدات وعضــوية المنظمــات ال
  ».االستيطان

قيـام «، مشـيرًا إلـى ان »الـربط فـي لبنـان بـين االعتـراف بالدولـة الفلسـطينية وتسـهيل التـوطين«واستغرب سالم 
تــالي نــص علــى حــق العــودة كحــق فــردي، وبال 194الدولــة الفلســطينية ال يــؤثر علــى حــق العــودة، ألن القــرار 

فــإن الدولــة الجديــدة يمكــن ان تمــنح الجنســية لكــل الالجئــين الفلســطينيين، وهــي تمثــل كــل الفلســطينيين أينمــا 
  ».لبنان أثبت أن بإمكانه اتخاذ قرارات جيدة وٕايجابية«وعن عضوية لبنان في مجلس األمن، قال: ». كانوا

  20/8/2011، الحياة، لندن
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  الشرعية والمقاومةالحص: ال مبّرر للسالح إال في أيدي  .42
رأى الرئيس الدكتور سليم الحص فـي بيـان باسـم "منبـر الوحـدة الوطنيـة" ان "الجديـد علـى السـاحة اللبنانيـة ان 

  لفظة ميليشيا باتت تستخدم شتيمة، والكل يستخدمها ليشتم اآلخر".
السالح في غير مجـال وقال: "نحن نوافق الشتامين في الجانبين، فكالهما على حق، فالميليشيا التي تستخدم 

التصــدي للعــدوان االســرائيلي هــي مدانــة بطبيعــة الحــال. فــال مبــرر للســالح، اال فــي ايــدي قــوى الشــرعية وفــي 
  االسرائيلي قائما". -ايدي قوى المقاومة للعدو الصهيوني ما دام الصراع العربي 

شــــهداء ابــــرار، اال ان اضــــاف: "صــــحيح ان الجانــــب اللبنــــاني يتحمــــل نصــــيبه مــــن الخســــائر البشــــرية بوقــــوع 
التجــارب اظهـــرت ان لبنـــان اكثــر قـــدرة علـــى تحمــل الخســـائر مـــن الجانــب االســـرائيلي. لـــذا، مــع تفـــاوت عـــدد 
الضحايا بين الجانبين، يستطيع الجانب اللبناني تحمل عدد اكبر من الضحايا، وهذا يفسـر ظـاهرة عـدم اقـدام 

د اشـهر طويلـة، وذلـك تحاشـيا لتحمـل ضـحايا بشـرية العدو االسرائيلي على شن عدوان على لبنان علـى امتـدا
  في عصر الصواريخ".

  20/8/2011، النهار، بيروت
  

  للحرب المقبلة» حزب اهللا«و "إسرائيل"حول استعداد » بروكينغز«تقرير لـ .43
منذ عقود، على الحدود بين لبنان وٕاسرائيل. ذلك ال يعنـي » األطول«قوة الردع تحفظ الهدوء : جنان جمعاوي

حــزب «علــى المــديين المتوســط او البعيــد. فكالهمــا، » عرضــيا«لحــرب غيــر واردة، ال بــل إنهــا قــد تنــدلع ان ا
  وٕاسرائيل، يستعد للجولة الثانية من القتال على قدم وساق، كأن النزاع واقع اليوم أو غدًا.» اهللا

صـــفحة، درس  35األميركيــة للدراســات، يــوم االثنــين الماضــي، فــي » بروكينغــز«فــي تقريــر نشــرته مؤسســة 
كريستيان سـاينس «بالل صعب ومراسل صحيفتي » مركز جيمس مارتن لدراسات منع االنتشار«الباحث في 

حـزب «كيـف سـيكون شـكل النـزاع المقبـل بـين «البريطانيـة نيكـوالس بالنفـورد » التايمز«األميركية و» مونيتور
  ».وٕاسرائيل، وكيف يستعد كال الطرفين لهذه الحرب المقبلة» اهللا

وٕاســـرائيل، اســـتخلص الِعبـــر مـــن حـــرب تمـــوز » حـــزب اهللا«خلـــص صـــعب وبالنفـــورد إلـــى ان كـــال الجـــانبين، 
سـيادته فـي جنـوب لبنـان، وُكشـفت تكتيكاتـه «، فقـد الحـزب »صـموده أمـام الجـيش االسـرائيلي«. فبرغم 2006

ــاه التحتيــة العســكرية التــي كــان قــد  انفــق ســنوات علــى العســكرية مبكــرا، فضــال عــن انــه أرغــم علــى إخــالء بن
  ».إعدادها

  عانــت مــن الــذل لســوء تقــديرها عــدوها. كمــا لــم تحقــق ايــا مــن األهــداف التــي أعلنتهــا لحــرب «إســرائيل أيضــا 
  

سوء أداء الجـيش االسـرائيلي علـى مسـتويات متعـددة، القيـادة، التنسـيق، االمـور اللوجيسـتية «فـ». 2006تموز 
  ».ئيليةوالقدرات القتالية، قّوض قوة الردع اإلسرا

  20/8/2011، السفير، بيروت
  

  نفتخر بمقاومي إيالت»: حزب اهللا«.. يشيدان بالعملية» المرابطون«سعد وأسامة  .44
العمليــة البطوليــة التــي نفــذها مقــاومون فــي منطقــة أم الرشــراش (إيــالت) الفلســطينية والتــي » «حــزب اهللا«حّيــا 

افتخــاره «، معبــرا عــن »طنين بــين قتيــل وجــريحأدت إلــى ســقوط العشــرات مــن جنــود العــدو الصــهيوني والمســتو 
  ».بالمقاومين األبطال الذين نفذوا هذه العملية، إلى أي جهة انتموا
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كما أدان الحزب بالمقابل االعتداءات الوحشية التي نفذتها آلـة القتـل الصـهيونية بحـق المـواطنين الفلسـطينيين 
عـدد مـن الشـهداء والجرحـى فـي صـفوفهم. ورأى  في قطاع غزة، وبحق القوات المصرية، التي أدت إلـى وقـوع

أن هــذه الجــرائم نابعــة مـــن الطبيعــة العدوانيــة المتأصــلة فـــي كيــان االحــتالل والتــي قـــام عليهــا ويســتمر فـــي «
  ».استخدامها ضد أبناء منطقتنا

الــدكتور أســامة ســعد فــي خــالل لقائــه وفــدا مــن » التنظــيم الشــعبي الناصــري«فــي ســياق متصــل، اعتبــر رئــيس 
ان عمليــة إيــالت هــي عمليــة مقاومــة ضــد الصــهاينة أكــان هــؤالء الصــهاينة مــن » وى اليســار الفلســطينيقــ«

المســتوطنين أم مــن الجنــود، فهــم معتــدون علــى األرض الفلســطينية، ومــن حــق الشــعب الفلســطيني أن يوجــه 
جيــا ووحشــيا، وقــال إن رد فعــل العــدو الصــهيوني تجــاه غــزة كــان ردا هم». ضــرباته ضــد الجنــود والمســتوطنين

  ».حيث استهدف مناطق مدنية، واستشهد وأصيب فيها مدنيون
ـــة القياديـــة فـــي حركـــة الناصـــريين المســـتقلين  المرابطـــون العميـــد مصـــطفى حمـــدان باســـم  –وتقـــدم أمـــين الهيئ

مـــن رئـــيس المجلـــس األعلـــى للقـــوات المســـلحة المصـــرية محمـــد حســـين طنطـــاوي، ومـــن رئـــيس » المرابطـــون«
، كمـــا »بالتعزيـــة الستشـــهاد األبطـــال مـــن الجـــيش العربـــي المصـــري«ري عصـــام شـــرف مجلـــس الـــوزراء المصـــ

أن إرادة الجهاد والمقاومة عند الشعب الفلسطيني، هي السبيل الوحيد لكسر «أصدرت الهيئة بيانا، أكدت فيه 
عقليــــة اإلجــــرام الصــــهيوني. وأكــــدت أن لحمــــة المقــــاومين والمجاهــــدين علــــى امتــــداد الــــوطن العربــــي، هــــدف 

ســـتراتيجي يجـــب تحقيقـــه وحمايتـــه وتعزيـــز مناخـــات الـــدعم الشـــعبي لـــه، ألنـــه األســـلوب الوحيـــد الـــذي يحـــرر ا
  ».فلسطين

  20/8/2011، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل"القاهرة تبلغ حماس رسالة تحذير من ": الحياة" .45
انب اإلسرائيلي علمت الحياة أن السلطات المصرية أبلغت حركة حماس بأن الج: جيهان الحسيني - القاهرة 

غير معني بالتصعيد العسكري في قطاع غزة بل استهدف فقط مواقع منفذي هجوم إيالت، وأنه سيوقف 
هجماته على القطاع، على أال يتم إطالق صواريخ من غزة، محذرًا من أنه سيكون هناك رد فعل فوري على 

  أي صاروخ ُيطلق على أي من البلدات اإلسرائيلية.
في السياق ذاته، قال مصدر مصري موثوق به للحياة إن القاهرة أجرت اتصاالت وبذلت مساعي مكثفة مع 
الجانب اإلسرائيلي على مدار الساعة من أجل احتواء الموقف المتوتر على المنطقة الحدودية بين قطاع 

يه إسرائيلية موسعة ضد لوقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي وللحيلولة دون شن عمل "إسرائيل"غزة ومصر و
القطاع. وأوضح أن المساعي أفلحت في وضع حد للموقف المتوتر نتيجة عملية ايالت (أم الرشراش) 

  واحتواء األزمة، الفتًا إلى أن القاهرة أبلغت الجانب الفلسطيني بذلك.
ور فيالدلفي لمنع احتالل الشريط الحدودي بينها وبين مصر وصوًال إلى مح "إسرائيل"وعما إذا كان في نية 

اإلسرائيليون يدركون تمامًا أن هذه الخطوة ليست في صالحهم (احتالل "هجمات مستقبلية ضدها، أجاب: 
، لكنه لم يستبعد أن تعزز "محور فيالدلفي)، بل ويعلمون أن مثل هذه الخطوة ستخلق لهم مشاكل أمنية جمة

  مصر حرصًا منها على أمنها.من قواتها الدفاعية على الحدود بينها وبين  "إسرائيل"
  20/8/2011، لندن، الحياة

  
  رسميطالبها باعتذار تو  "إسرائيل"مصر تقرر سحب سفيرها في  .46
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 فيأصدر  المصري مجلس الوزراء، أن أشرف بدرنقًال عن مراسلها  20/8/2011األهرام، القاهرة، نشرت 
قامت  ، بيانًا شديد اللهجة للرد على ماسبتال بدأ منذ ليلة أمس، وحتى الثانية من فجر اليوم الذياجتماعه 

 بالقاهرة وٕابالغه رسمياً  اإلسرائيليعلى الحدود المصرية، وقرر المجلس استدعاء السفير  "إسرائيل"به 
بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وٕاراقة دماء داخل  اإلسرائيلياحتجاج مصر على إطالق النار داخل الجانب 

ولين عنه واتخاذ ؤ رسمي مشترك لكشف مالبسات الحادث وتحديد المس مصر، مع المطالبة بإجراء تحقيق
وفقًا ألسامة  ،أكد بيانو  اإلجراءات القانونية الالزمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.

على إدانة مصر للحادث، وأنه على  ،عصام شرف .ترأسه دالذي أن االجتماع  ،هيكل وزير اإلعالم
  لمصر، عن هذا الحادث. رسميتتقدم باعتذار  أن "إسرائيل"

ولية الجانب ؤ ولية الطرفين معًا وليس مسؤ هو مس اإلسرائيليةكد المجلس أن تأمين الحدود المصرية أكما 
  وحده. المصري

 اللجنة الوزارية ، أنحجازي عبد الفتاحنقًال عن مراسلها في  20/8/2011الشروق، القاهرة، وأضافت 
اإلسرائيلية قررت  -  المكلفة ببحث تداعيات األحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصريةالطارئة  المصرية

اجتماعاتها مساء أمس الجمعة، أنه "سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل؛ لحين موافاتنا بنتائج في 
"، كما جاء تحقيقات السلطات اإلسرائيلية واعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر

على موقع مجلس الوزراء الرسمي، كما حمَّلت مصر إسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة علي 
  اإلسرائيلية.- هذا الحادث الذي يعتبر خرقًاً◌ لبنود اتفاقية السالم المصرية

  
  دم المصري أغلى من أن يذهب بال رد وأكرم من أن يكون بال قيمةال عصام شرف: .47

قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف، الذي عقد اجتماعًا موسعًا لحكومته لمتابعة : )الوكاالتر، (السفي
دم اإلنسان "يناقش البدائل المتاحة للرد على استشهاد الجنود المصريين في سيناء، إن ولالوضع في سيناء، 

تنا المجيدة قامت كي ثور "وأضاف  ."المصري أغلى من أن يذهب بال رد، وأكرم من أن يكون بال قيمة
في  في مصر ما قبل الثورة، لن يكون مقبوالً  يستعيد المصري كرامته في الداخل والخارج. وما كان مقبوالً 

  ".عاشت مصر عظيمة وعاش أهلها يتمتعون بما يستحقون من كرامة". وختم قائًال "مصر ما بعد الثورة
  20/8/2011السفير، بيروت، 

  
  الكيان من صالة "كبار الزوار" القاهرة ترفض إدخال سفير .48

عاد السفير اإلسرائيلي لدى مصر يتحساق ليفانون إلى القاهرة، أمس، قادمًا من تل أبيب، بعد : ).(د.ب.أ
قطع زيارته التي بدأها قبل أسبوع لمتابعة التطورات األخيرة على الحدود المصرية في سيناء. وتوجه السفير 

هب إلى مقر السفارة، حيث يوجد مئات المتظاهرين المصريين الذين من المطار إلى مقر إقامته ولم يذ
واضطر ليفانون إلى إنهاء إجراءات وصوله من صالة الركاب العادية من  يطالبون بطرد السفير من مصر.

القادمة من تل أبيب، بعد رفض مصر فتح صالة كبار الزوار  "إيسينا"فور نزوله من طائرة  3المبنى رقم 
  كما تعود في سفره ووصوله قبل األحداث األخيرة في سيناء.الستقباله 

  20/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  أبيبعلى انتهاكات تل  احتجاجاً  "إسرائيل"مظاهرات بالتحرير وأمام سفارة القاهرة:  .49
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 للخروج في مسيرة حاشدة لمقر السفارة تظاهر عشرات المواطنين الجمعة بميدان التحرير تمهيداً  :المصريون
للتعبير عن الغضب الشعبي من استشهاد ضابط تابع لقوات حرس الحدود ومجندين من األمن  اإلسرائيلية

  تجاوزت الحدود المصرية الخميس.  إسرائيليةالمركزي وٕاصابة آخرين في قذيفة 
 يةاإلسرائيلحازم تجاه الممارسات  إجراءمن القاهرة واتخاذ  اإلسرائيليوطالب المتظاهرون بطرد السفير 

  داعين إلى قطع العالقات مع الكيان الصهيوني. 
بالقاهرة حاملين األعالم المصرية ومرددين  اإلسرائيليةمن ناحية أخرى تظاهر العشرات أمام مقر السفارة 

  ومطالبين برد فعل قوى.  ،السافر على الحدود المصرية اإلسرائيليشعارات منددة باالعتداء 
 باإلفراجوالمطالبة  لـ"إسرائيل" األمريكيللتنديد بالدعم  اهرة, تظاهر العشرات أيضاً بالق األمريكيةوأمام السفارة 

  . األمريكيةعن الشيخ عمر عبد الرحمن المحتجز في السجون 
  20/8/2011المصريون، القاهرة، 

  
  يطالب بطرد السفير اإلسرائيليالحزب الناصري مصر:  .50

، أنه " في القاهرةإسرائيل"ه على المتظاهرين أمام سفارة أعلن الحزب الناصري، في بيان يوزع: خالد فؤاد
يضع كافة جهوده تحت إمرة القوات المسلحة، داعيين إلى تكوين جبهة شعبية للدفاع عن سيناء، وأعلنوا 

  نيتهم عن االعتصام أمام السفارة اإلسرائيلية حتى يطرد السفير، ووافقهم الكثيرون على مبدأ االعتصام.
  20/8/2011رة، الشروق، القاه

  
  لـ"إسرائيل"تصدير الغاز  وإللغاءيدعو لطرد السفير اإلسرائيلي  الفتوح أبو .51

الفتوح المجلس العسكري بالتعامل مع ما حدث على  أبوعبد المنعم  .دعا المرشح الرئاسي المحتمل د
بطرد السفير  الحدود في سيناء ومقتل المصريين على أنه قضية أمن قومي، تمس كل المصريين، "مطالباً 

الجمعة انه  أصدرهوأضاف في بيان  ."اإلسرائيلي من القاهرة وٕالغاء عقود تصدير الغاز نهائيًا مع إسرائيل
"ُيحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير دفاعه ومن أعطى األمر 

وقال أبو الفتوح "يجب أن يدرك  ."لمصريةالمباشر بإطالق النار على الجنود المصريين داخل الحدود ا
وأن االتفاقيات والمعاهدات كلها ال تساوي الحبر الذي  العدو اإلسرائيلي أن الدم المصري هو أثمن ما نملك!

  ".كتبت به إذا سفكت دماء مواطنينا أو انتهكت حرمة حدودنا
  19/8/2011المصريون، القاهرة، 

  
  تكرار عدوانها على غزة أو اإلضرار بمصر حذر "إسرائيل" من مغبةي األزهرشيخ  .52

ألسر الشهداء المصريين األبرار ولألخوة من غزة  األزهرتعازيه باسم  ،شيخ األزهر ،أحمد الطيب .قدم د
من مغبة تكرار  "إسرائيل"وحذر  ،على غزة وعلى الحدود المصرية اإلسرائيليالذين استشهدوا جراء االعتداء 

 اإلسرائيلياالعتداء  ،بيان له مساء الجمعة في ،ار بمصر. وأدان شيخ األزهرعدوانها على غزة أو اإلضر 
غزة.  فيضرورة وقف االعتداء على المواطنين  مؤكداً  ،لكل األعراف والمواثيق الدولية اعتبره مخالفاً  الذي

وتناسي أية  اإلسرائيليلمواجهة تحديات االعتداء  واحداً  مصر الوقوف صفاً  فيوناشد جميع القوى السياسية 
  خالفات هامشية.  

  20/8/2011المصريون، القاهرة، 
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  قتلت كامب ديفيد وعلى من يلقى صهيوني في مصر أن يقتله "إسرائيل"لجنة القدس:  رئيس .53

صالح سلطان، أستاذ الشريعة اإلسالمية بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة القدس  .أفتى د: محمد محروس
 "إسرائيل"أن يقتله، بعد أن قتلت  مين، بأن من حق أي مصري يقابل صهيونياً باالتحاد العالمي لعلماء المسل

تستفز المصريين بالتصويب على جنود الجيش  "إسرائيل"أن  ، معتبراً معاهدة كامب ديفيد وأنهتها تماماً 
وان وقال سلطان، خالل وقفة نظمها نشطاء حزب الحرية والعدالة، وجماعة اإلخ المصري بطائراتها الحربية.

المسلمين، وحركة لبيك يا أقصى، وصفحة ثورة الغضب الثانية على فيس بوك، وحزب العمل، وقفة 
على استهداف الطيران اإلسرائيلي  احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، بعد صالة جمعة، احتجاجاً 

لشعب المصري لن يفرق بعد لمجندين مصرين، والمجزرة اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، أن ا
  اليوم بين الدم المصري والفلسطيني.

  19/8/2011الشروق، القاهرة، 
  

  المجلس العسكري إلى اتخاذ قرار فوري بإغالق السفارة اإلسرائيليةيدعو  مجدي حسين .54
منسق الحركة المصرية لفك الحصار عن غزة، والمرشح المحتمل  ،أكد مجدي حسين: محمد محروس

الجمعة، أن تقول أن الدم  يومأرادت بالمجزرة التي ارتكبتها  "إسرائيل"ئاسة الجمهورية، أن النتخابات ر 
وقال، خالل وقفة نظمها نشطاء حزب الحرية والعدالة، وجماعة  المصري والفلسطيني دم عربي واحد.

لعمل، وقفة اإلخوان المسلمين، وحركة لبيك يا أقصى، وصفحة ثورة الغضب الثانية على فيس بوك، وحزب ا
على استهداف الطيران اإلسرائيلي  احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، بعد صالة جمعة، احتجاجاً 

لمجندين مصرين، والمجزرة اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، إن هذه الجريمة لم تحدث منذ 
متد لتصعيد جماهيري حتى اتخاذ قرار إغالق توقيع كامب ديفيد، مشيرا إلى أن هذه الوقفة مجرد بداية ست

: "وان لم ودعا حسين المجلس العسكري إلى اتخاذ قرار فوري بإغالق السفارة اإلسرائيلية، مضيفاً  السفارة.
  مع إسرائيل". يفعل ذلك فسيتم اعتباره امتدادا لنظام مبارك الذي كان متواطئاً 

  19/8/2011الشروق، القاهرة، 
  

  ري والفلسطيني فوق القنصلية اإلسرائيلية باإلسكندريةرفع العلمين المص .55
اقتحم متظاهرون مبنى القنصلية اإلسرائيلية بمنطقة كفر عبده بحي رشدي : داليا عاصم - اإلسكندرية

وقالت  الراقي بوسط اإلسكندرية، وهو مبنى مغلق منذ فترة، ورفعوا عليه العلمين المصري والفلسطيني.
المبنى مغلق منذ فترة والقنصل اإلسرائيلي ال يقيم به ألنه "ية للشرق األوسط: مصادر أمنية باإلسكندر 

يقضي أغلب أوقات العام في إسرائيل، وتم على الفور التعامل مع الموقف وٕارسال قوة من الشرطة العسكرية 
  ."ومدرعة لتأمين المبنى

  20/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  توحد حول المقاومةلل أبادي يدعو الفلسطينيينإيران:  .56
والحرة  اإلسالميةالشعوب "في بيان صادر عن السفارة في بيروت،  أباديغضنفر ركن  اإليرانيدعا السفير 

حكومة وشعبًا مع الشعب الفلسطيني في  إيرانتضامن "، مؤكدًا "كافة إلى االحتفال بيوم القدس العالمي
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الوحدة  إلى، كما دعا الفلسطينيين بفصائلهم كافة "مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني ومخططاته التآمرية
  وااللتفاف حول المقاومة والتصدي لعوامل التفرقة والشقاق.

  20/8/2011السفير، بيروت، 
  

  "إسرائيل"ارتفاع واردات المغرب من  .57
ارتفعت خالل النصف األول من  "إسرائيل"أن واردات المغرب من  إسرائيليةالرباط: كشفت مصادر رسمية 

مليون درهم خالل نفس  70) مقارنة مع مليون دوالر تقريباً  11مليون درهم ( 81لتبلغ أكثر من  2011نة س
مليون درهم خالل  17إلى  "إسرائيل"الفترة من السنة الماضية، في حين انخفضت صادرات المغرب إلى 

وقال  نة الماضية.مليون درهم خالل نفس الفترة من الس 22، بعدما سجلت 2011النصف األول من سنة 
إن حجم المعامالت التجارية في ارتفاع مستمر خالل السنوات  "إسرائيلـ"تقرير دائرة اإلحصاء المركزية ب

من بذور الطماطم بالسوق المغربية  %80الماضية اغلبها يتم في المجال التجاري والفالحي، حيث أن 
ة األخيرة بسبب وجود عيوب في بعض أصنافها في الفتر  نسبياً  أصلها إسرائيلي، غير أنها عرفت تراجعاً 

  ."دانيال"خاصة نوع 
من  األولىأشهر  5مغربي خالل الـ  900بلغ  "إسرائيل"وكشف التقرير أن عدد السياح المغاربة الذين زاروا 

شخص ليبقى األردنيون على رأس المواطنين  100مايو  /أيارالسنة الحالية، وبلغ عددهم خالل شهر 
  .1800عن المصريين  فضالً  9000، إذ بلغ عددهم "إسرائيل"ر زيارة إلى العرب األكث

الحكومة مطالبة  أنونقلت صحيفة التجديد عن عزيز هناوي نائب منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة 
  بتقديم توضيح حول هذه األرقام التي تصدر بشكل دوري بمراكز إحصاءات إسرائيلية.
  20/8/2011، لندن، القدس العربي

  
  نشطاء تونسيون يحتفلون بـ"يوم القدس" بحضور رموز المقاومة الفلسطينية والعراقية .58

أكد رئيس الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين أحمد الكحالوي، أن  :تونس
 /آب 24وم األربعاء المقبل السلطات التونسية أذنت لهم بإقامة مؤتمر شعبي لالحتفال بيوم القدس العالمي ي

وأوضح الكحالوي في تصريحات خاصة  أغسطس الجاري في قاعة المؤتمرات في قلب العاصمة تونس.
لـ"قدس برس" أن المؤتمر يأتي بدعوة من الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين، وقال: 

لكي يتزامن مع ذكرى  21/8ظيمه يوم نوكنا نعد لت "هذا المؤتمر يأتي إحياء لذكرى يوم القدس العالمي،
إحراق األقصى، ولكننا لم نتمكن من ذلك، وهو يجري بدعوة خالصة من الهيئة الوطنية لدعم المقاومة 
العربية في العراق وفلسطين وبدعم من العروبيين واإلسالميين. وقد وجهنا الدعوة لفصائل المقاومة 

  لمؤتمر ".الفلسطينية والعراقية لحضور ا
  19/8/2011قدس برس، 

  
  لبنان يحبط قرار في مجلس االمن يدين عملية ايالت .59

تنكر الهجمــات التــي شــنها رفــض مجلــس االمــن الــدولي اصــدار بيــان يســ: وكالــة قــدس نــت لألنبــاء -نيويــورك
ئيل فــي مدينــة ايــالت بســبب معارضــة لبنــان اعتبارهــا هجمــات "ارهابيــة" واصــراره علــى اســتنكار اســرامقــاومون 

  .ايضا على خلفية اعمال البناء في المستوطنات
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ور تصرف مجلس االمن بفاضـح مضـيفا انـه يعيـد ئيلي لدى االمم المتحدة رون بروسووصف المندوب االسرا
واضـــاف الـــى االذهـــان الحقيقـــة المؤســـفة لتجاهـــل االمـــم المتحـــدة الهجمـــات التـــي تســـتهدف مـــواطني اســـرائيل. 

لــس ان تســيطر منظمــة "ارهابيــة" علــى لبنــان وهــو العضــو الوحيــد فــي مج ور انــه لــيس بصــدفةالمنــدوب بروســ
  االمن الذي عارض اصدار البيان.

وبــدورها اعربــت نائبــة المندوبــة االمريكيــة لــدى المنظمــة الدوليــة روزمــاري ديكــارلو عــن خيبــة املهــا مــن عــدم 
التـي تسـتخدم السـتنكار هجمـات  اصدار بيان االستنكار قائلة انه كان يحتوي على الصيغة والعبارات العاديـة

  .ارهابية. ورات المندوبة االمريكية انه كان يتوجب على االمم المتحدة ابداء موقفها من هذه الهجمات
امــا المراقــب الفلســطيني ريــاض المنصــور فقــال ان الفلســطينيين يســتنكرون قتــل المــدنيين االبريــاء اينمــا كــانوا 

  ستنكار قتل مدنيين في غزة واالستيطان االسرائيلي ايضا.  ولكنه اعتبر انه يجب على مجلس االمن ا
  20/8/2011، وكالة قدس نت

  
  وكالة الطاقة الذرية تخطط لمحادثات عربية اسرائيلية نادرة .60

انـه يـرى  "يوكيـا امـانو"يقول المدير العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة  :(رويترز) - من فريدريك دال - فيينا
الستضــافة محادثــات نــادرة بــين اســرائيل والــدول العربيــة بشــأن جهــوده لتخلــيص العــالم مــن  "قــوة دفــع" لخطتــه
  االسلحة الذرية.

وقــال دبلوماســيون ان اســرائيل وبعــض الــدول العربيــة اعربــت عــن اســتعدادها للمشــاركة فــي اللقــاء الــذي يعتبــر 
  وتنتقـــد الـــدول العربيـــة  المنطقـــة.وســـيلة لبـــدء حـــوار والمســـاعدة فـــي بنـــاء الثقـــة التـــي تشـــتد الحاجـــة اليهـــا فـــي 

  
اســرائيل بســبب ترســانتها النوويــة المفترضــة بينمــا تعتبــر اســرائيل والواليــات المتحــدة ايــران الخطــر الرئيســي فــي 

  انتشار االسلحة النووية في المنطقة.
 20/8/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
 المتحدة يخشون من تطرف المرشحين الجمهوريين الوالياتيهود  .61

تل أبيـب: بينمـا يحـاول مرشـحو الحـزب الجمهـوري للرئاسـة األميركيـة بنـاء شـعبيتهم بـين اليهـود عبـر مهاجمـة 
  .سياسة الرئيس باراك أوباما تجاه إسرائيل، يشن اليهود حملة مضادة ضد هؤالء المرشحين

ن، ريـك ، فـإن قـادة اليهـود يتحفظـون علـى تصـريحات ألقـوى المرشـحين الجمهـوريي»هـآرتس«وحسب صـحيفة 
بيــري، حــاكم تكســاس، يؤكــد فيهــا بشــكل مبــالغ فيــه تمســكه بــالقيم المســيحية المتشــددة (أفنجليــزم). وأضــافت 
الصحيفة أن العديد من اليهود غاضبون أيضا من تصريحات بيري ضد رئيس البنك الفيـدرالي، بـن برنـانكي، 

تــه، وبعضــهم يعتبرهــا تحريضــا وبعضــهم يعتبرهــا تصــريحات عنصــرية ناجمــة عــن كونــه يهوديــا معتــزا بيهودي
داميا عليه بسبب خلفيتها االقتصادية. وقال الزعيم اليهودي أبراهام فوكسمان، مدير عـام لجنـة ضـد التحقيـر، 
إن بيـــري اســـتخدم لغـــة ال تناســـب مرشـــحا للرئاســـة فـــي هجومـــه علـــى برنـــانكي، وٕان إبـــرازه انتمـــاءه المســـيحي 

ة خطيـرة ومقلقـة. وقـال زعـيم آخـر، هـو سـيمور رايـخ، إن أقـوال وفرضه القضية الدينية على االنتخابـات ظـاهر 
  .بيري تعيسة جدا

 20/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  شهيدًا فلسطينياً  12إدانة دولية لعملية إيالت وتجاهل  .62
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، ولـم يـأت أحـد ”ضبط الـنفس“أدانت روسيا واألمم المتحدة عملية ايالت، فيما دعت الصين إلى : (د .ب .ا)
ســـاعة، وبضـــمنهم نســـاء وأطفـــال. وأفـــاد  24فلســـطينيًا فـــي  12ارات العدوانيـــة علـــى غـــزة واستشـــهاد علـــى الغـــ

صوت روسيا، أمس، بأن وزارة الخارجيـة الروسـية أصـدرت بيانـًا أشـارت فيـه إلـى إدانـة روسـيا للهجمـات ضـد 
موســكو “. وأكــد ان ”أيــًا تكــن أهــداف مثــل هــذه االعتــداءات فــال يمكــن ابــدًا تبريرهــا“وأضــاف انــه ”. إســرائيل“

  ”.تدعو إلى ضبط النفس وتفادي اية تحركات من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة
نــدين أي “عــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة مــا شاتشــو قولــه ” شــينخوا“ونقلــت وكالــة أنبــاء الصــين الجديــدة 

ر ضـبط الـنفس وتفـادي العنـف أعمال عنيفة أو إرهابية تسـتهدف مـدنيين، ونـدعو األطـراف المعنيـة إلـى إظهـا
  ”.المضاد الذي يسهم في زيادة الوضع سوء

وقــدم بــان كــي مــون تعازيــة ”. إســرائيل“وأدان األمــين العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون بشــدة الهجمــات ضــد 
األمـين العـام يأمـل فـي القـبض علـى الجنـاة “ألسر الضحايا. وقال بيان اصـدره المتحـدث باسـم بـان كـي مـون 

بان كي مون قلق ازاء مخـاطر التصـعيد ويـدعو كـل االطـراف “وأضاف ”. ه السرعة وتقديمهم للعدالةعلى وج
  ”.إلى التحلى بضبط النفس

  20/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  "العفو الدولية" تدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين .63
الهجمـات “الفلسـطينية إلـى وقـف والفصـائل ” اإلسـرائيلية“دعـت منظمـة العفـو الدوليـة، القـوات : (يو .بي .آي)

  التي تلحق األذى بالمدنيين. ” العشوائية وغير المتناسبة
مقتــل وٕاصــابة مــدنيين “وقــال مــالكوم ســمارت، مــدير برنــامج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي المنظمــة إن 

رز الحاجــة وغــزة مقلــق للغايــة، كمــا أن تصــاعد الهجمــات يبــ” إســرائيل“بجــروح خــالل اليــومين الماضــيين فــي 
  ”. لكال الطرفين في النزاع إلى اتخاذ االحتياطات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين

  20/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  حجر األساس ألضخم توسعة في تاريخ الحرم المكي يضعخادم الحرمين  .64
(الجمعة) حجر األساس وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود أمس : الرياض

ألكبر مشروع توسعة في تاريخ المسجد الحرام. ودشن خادم الحرمين حفلة وضع حجر األساس للمشروع 
مترًا، وتقدر طاقة التوسعة االستيعابية بعد  380ألف متر مربع وبعمق  400الذي يقام على مساحة تقدر بـ

، فيما ثمنت قيمة العقار  1.2اكتمالها بنحو  بليون  40ات المنزوعة لمصلحة المشروع بأكثر من مليون مصلٍّ
وجاءت الموافقة على مشروع التوسعة لمواكبة االزدياد المطرد في أعداد الحجاج  بليون دوالر). 11لایر (

والمعتمرين والمصلين في جنبات المسجد الحرام في أوقات الذروة من العام، خصوصًا في رمضان واألعياد 
هذه التوسعة في زيادة الطاقة االستيعابية للساحات المحيطة بالحرم، وتذويب وموسم الحج، إذ ستسهم 

التكدس العمراني الموجود حول منطقة المسجد الحرام، المتمركز في الجهات الشمالية والغربية وفي الجهة 
  الشمالية الشرقية.

عن ممرات المشاة، ويتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق حديثة مخصصة لمركبات النقل، منفصلة تمامًا 
إضافة إلى أنفاق داخلية مخصصة للمشاة مزودة بساللم كهربائية تتوافر فيها جميع معايير األمن والسالمة، 



  
  
 
 

  

            29ص                                     2242العدد:                20/8/2011 السبت التاريخ:

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد في سهولة الحركة واالنتقال من وٕالى الساحات الشمالية 
  ات جديدة واسعة.والغربية بعيدًا عن الحركة المرورية، بما يوفر مصلي

  20/8/2011، الحياة، لندن
  

  هل تتوقف قفزات الذهب؟ .65
في  46في آذار (مارس) الماضي، باع البليونير األميركي جورج سوروس الذي احتل المرتبة : زياد الدباس

مليون دوالر،  800ألغنى أغنياء العالم هذا العام، جزءًا كبيرًا من ثروته في الذهب بقيمة » فوربس«قائمة 
واتخذ آخرون من أغنى األغنياء خطوات مماثلة في تلك الفترة اعتُبرت إشارات قوية إلى عملية تصحيح 

  سيتعرض لها المعدن.
ولم يكن متوقعًا حصول األحداث االقتصادية والمالية التي تلت، وفي مقدمها خفض التصنيف االئتماني 

في سعر الذهب. ومعروف لدى كل المستثمرين  للواليات المتحدة، إذ أدت هذه األحداث إلى ارتفاع قياسي
أن الذهب هو أحد المالذات اآلمنة في أوقات عدم اليقين سواء السياسي أو االقتصادي أو المالي أو 
االستثماري، إضافة إلى أوقات اضطرابات أسواق الصرف، وهو في الوقت ذاته وسيلة تحّوط ضد التضخم 

  لكبير في سعر الفائدة.وضد ضعف العمالت الورقية واالنخفاض ا
 548دوالر هذا األسبوع، أي بارتفاع  1800ليتجاوز  2000دوالرًا عام  280وقفز سعر أونصة الذهب من 

في المئة سنويًا. وتفوقت عائداته على عائدات معظم األدوات  47في المئة، وبنسبة عائد متوسط يساوي 
لمستثمرون في أسواق المال والعقارات وبعض االستثمارية األخرى خالل هذه الفترة في وقت يتعرض ا

  األصول األخرى إلى صدمات وخسائر جسيمة منذ أربع سنوات خلت.
وساهم هذا االرتفاع المستمر في األسعار في توسيع قاعدة المستثمرين في الذهب والمضاربين عليه إذ 

ألولى في ثالثة عقود، خصوصًا تجاوزت مشترياتهم منه على المستوى العالمي مشتريات المستهلكين للمرة ا
بعد تأسيس كثير من صناديق الذهب التي أصبحت سادس أكبر مالكة للمعدن في العالم بعد المصارف 

  المركزية، إضافة إلى ازدياد الشراء في بورصات العقود اآلجلة.
لمئة عام في ا 25وعائدات نسبتها  2010في المئة عام  15وحقق المستثمرون في الذهب عائدات نسبتها 

في المئة. وتجاوز الطلب على الذهب من قبل المصارف  22، بينما ارتفع سعره هذا العام بنسبة 2009
بأكمله في ظل سياسات المصارف  2010المركزية خالل النصف األول من العام، حجم الطلب خالل عام 

األجنبي الذي يتعرض لتذبذبات المركزية الهادفة إلى زيادة أصولها من الذهب كاحتياطات، بدًال عن النقد 
حادة في أسعاره في ظل غموض آفاق االقتصاد العالمي والتخوف من تأثيرات أزمة ديون أوروبا والواليات 
المتحدة على أدائه العالمي وقلق المستثمرين من احتماالت خفض تصنيفات ائتمانية لدول أوروبية أخرى 

  وفي مقدمها فرنسا.
حدة تملك أكبر احتياطات العالم من الذهب تخزنها تحت أرض مانهاتن تصل إلى ومعلوم أن الواليات المت

طن) وصندوق النقد الدولي  3401بليون دوالر، تليها ألمانيا ( 350طنًا وتقدر قيمتها بنحو  8133نحو 
طنًا). وساهمت أيضًا تصريحات رئيس مجلس  2435طنًا) وفرنسا ( 2451طنًا) وٕايطاليا ( 2814(

الفيديرالي األميركي (المصرف المركزي) عن التمسك بأسعار مخفضة جدًا للفائدة لسنتين أخريين االحتياط 
على األقل لمساعدة االقتصاد األميركي الذي ينمو بمعدل أضعف من المتوقع، في ارتفاع الطلب على 
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ته عن الذهب على أمل الحصول على مكاسب رأسمالية إضافية من ارتفاع السعر، إضافة إلى تصريحا
  اللجوء إلى مزيد من سياسة اإلنعاش النقدي التي تؤدي طبعًا إلى تراجع سعر صرف الدوالر.

وتفاوتت توقعات المستثمرين والمضاربين هذا العام حول أسباب تذبذب سعره. فالمتفائلون يرون أن دورة 
تباطؤ أو استمرار الصعود ستستمر لفترة زمنية طويلة في ظل توقعات بحصول كساد اقتصادي عالمي أو 

حال عدم اليقين، إضافة إلى أن خفض التصنيف االئتماني للواليات المتحدة وتوقعات بخفض تصنيفات 
دول أخرى مهمة، فتح باب المجهول. وتغذي االضطرابات السياسية العالمية واضطرابات أسواق المال 

  ر لسعر صرف الدوالر.عوامل عدم اليقين وارتفاع مستوى الضبابية مع توقعات بانخفاض أكب
ويرى المتشائمون أن دورة الصعود قد تنتهي في أي لحظة بعد االرتفاع القياسي في األسعار ألن للذهب 
أيضًا دورات صعود وهبوط، خصوصًا في حال ظهرت مؤشرات أو بوادر على تحسن أداء االقتصاد 

زمنية غير قصيرة. وأشار التقرير  العالمي وُحّلت مشكالت الديون السيادية، وهو أمر قد يستغرق فترة
قبل أيام إلى نتائج استطالع شهري لرأي المستثمرين، الفتًا إلى أن » بنك أوف أميركا«الصادر عن 

المستثمرين جددوا إعرابهم عن اعتقادهم بأن أسعار الذهب مقومة بأكثر مما تستحق، وأن انفجار الفقاعة قد 
  بوا موجة الفقاعة في أوجها.يسبب خسائر جسيمة للمستثمرين الذين رك

  20/8/2011، الحياة، لندن
  

  التظاهرات المطلبية االسرائيلية تثير مجددًا مخاوف على الموازنة العسكرية .66
علــى رغــم النجاحــات التــي حققتهــا تظــاهرات االحتجــاج غيــر المســبوقة فــي : امــال شــحادة -القــدس المحتلــة 

ماعيــة لحكومــة بنيــامين نتانيــاهو، اال ان النجــاح االكبــر لهــا تــاريخ اســرائيل، ضــد السياســة االقتصــادية واالجت
التقليــدي وفتحــت نقاشــًا جماهيريــًا واســعًا للمــرة األولــى حــول الموازنــة » التــابو«يتمثــل فــي انهــا أدت الــى كســر 

 العسكرية التي تعتبر في اسرائيل البقرة المقدسة التي ال يمكن المساس بها. فأبرز المواضيع المطروحـة اليـوم
للنقــاش هــو تقلــيص موازنــة الجــيش إضــافة الــى مطالــب أخــرى ذات عالقــة، مثــل تــدفق االمــوال للمســتوطنات. 
وخالفًا لمطالب سابقة في شـأن تقلـيص الموازنـة العسـكرية فـإن هنـاك مـن يتجـاوب مـع هـذا المطلـب. وبسـبب 

والسياســية وبالتحديــد بــين  تأييــد وزراء ومســؤولين آخــرين لــه، يــدور الصــراع حاليــًا داخــل المؤسســتين العســكرية
وزير الدفاع، ايهود باراك وقيادة الجيش من جهة وبين وزير المالية، يوفـال شـطاينتس ورئـيس لجنـة الخارجيـة 
ــــدفاع فــــي الماضــــي  ــــذي ســــبق وشــــغل منصــــب رئــــيس اركــــان الجــــيش ووزيــــر ال واالمــــن، شــــاؤول موفــــاز، ال

دعومًا مـن نتانيـاهو بالتهديـد والترهيـب اذا وشخصيات سياسية، من جهة اخرى. وعلى رغـم محـاوالت بـاراك مـ
  ».ال بد من تقليص الموازنة العسكرية«ما تم تقليص الموازنة اال ان شطاينتس وموفاز، اعلنا موقفًا واضحًا 

شطاينتس يعد خطة لتحويل االموال من الموازنة العسكرية الى موازنة الرفـاه. وموفـاز لـم يكتـف بـرفض طلـب 
مئـــة وســـبعين مليـــون دوالر لهـــذه الموازنـــة فـــإعلن انـــه ســـيدعو لجنـــة الخارجيـــة واالمـــن لبـــاراك باضـــافة حـــوالي 

الجتماع طارئ، لمناقشة خطة لتغيير سلم االوليات تشمل باالسـاس اجـراء تقلـيص فـوري للميزانيـة العسـكرية. 
مســاس وبحســب موفــاز فــان الموازنــة مضــخمة بالبيروقراطيــة وبــالكثير مــن الشــحم ويمكــن تقليصــها مــن دون ال

بــأمن اســرائيل، بــل أوضــح فــي تصــريحاته بأنــه حتــى ولــو كانــت الموازنــة العســكرية بقــرة مقدســة فإنهــا ال تعــود 
ألــف متظـــاهر يطرحــون مطالـــب عادلـــة إلزالــة الظلـــم االجتمـــاعي  300محصــنة، عنـــدما يخــرج الـــى الشـــوارع 

  واالقتصادي.
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دعمــًا فــي تصــعيد اجــراءاتهم، مــن  تصــريحات شــطاينتس وموفــاز جــاءت لتعــزز موقــف المتظــاهرين وتمــنحهم
جهة، وتضاعف من ذلك العـدد مـن المـواطنين والسياسـيين الـذين يطـالبون بتقلـيص الموازنـة العسـكرية، بعيـدًا 
مــــن الرعــــب الــــذي يحــــاول بــــاراك وقيــــاديون عســــكريون اثارتــــه بــــين االســــرائيليين. وقــــد تجنــــد بعــــض الكتــــاب 

ية. وتوجــه الكاتــب اليســاري المعــروف فــي اســرائيل، جــدعون واليســاريين لــدعم مطلــب تقلــيص الموازنــة العســكر 
ليفي، للمتظاهرين بالقول إنه اذا لم يـتم توجيـه الغضـب الشـعبي وتركيـزه علـى مؤسسـة الجـيش االسـرائيلي فـال 
يمكن السرائيلي ان يتحدث، بعد انتهاء اعمال االحتجاج، عـن القيـام بثـورة اجتماعيـة حقيقيـة. ورأى ان الثـورة 

دولـة قائمـة بحـد ذاتهـا، وكأنهـا دولـة أخـرى تقـوم الـى «تكون في مواجهة هذه المؤسسـة التـي اعتبرهـا  الحقيقية
صـراعًا بـين اسـرائيل مـن جهــة «واعتبـر الصـراع الـذي يـدور حـول موازنتهـا حاليـًا ». جانـب اسـرائيل العسـكرية

  ».ودولة مجاورة لها من جهة اخرى
يش منــذ تأسيســها فــي جــوار ممتــاز مــع دولــة اســرائيل. فالحــدود إن دولــة الجــيش االســرائيلي تعــ«ويقــول ليفــي: 

بين الدولتين معترف بها وقابلة للدفاع عنها، وسفراء الدولة االخـرى، ويقصـد وزارة الـدفاع، يشـغلون مناصـبهم 
بنجاح داخل دولة اسرائيل، فيضغطون وُينقرون، وكما يحسن في العالقات بين قوة اقليمية ومن تخضـع لهـا، 

حيـــاة فـــي القـــوة االقليميـــة بـــال تشـــويش. وحتـــى عنـــدما احتشـــد مئـــات اآلالف علـــى حـــدود الجـــارة، أي تجـــري ال
التظــاهرات التــي جــرت فــي تــل ابيــب ضــمن اعمــال االحتجــاج التــي تشــهدها اســرائيل، لــم تُســجل أيــة أحــداث 

وزارة الـدفاع)، (كما يطلـق االسـرائيليون علـى مبنـى » الكرياه«حدودية. فالمتظاهرون طوقوا أسوار عاصمتها، 
لكــنهم لــم يتجهــوا اليهــا. وقــد رأوا األبــراج الفخمــة وعلمــوا انــه تســري عليهــا قــوانين تختلــف عــن تلــك التــي فــي 
دولــتهم، علــى حســابهم، لكــن ال أحــد مــنهم وجــه غضــبه أو أزمتــه نحــو عاصــمة الدولــة المجــاورة التــي ســيأتي 

  ».خالصهم منها فقط
كـة االن حولهـا، ربـع موازنـة الدولـة العبريـة تقريبـًا وهـي االكبـر، لـيس وتشكل موازنة الجـيش، التـي تـدور المعر 

فقط منذ قيام اسرائيل انما بين موازنات دول العالم الغربـي، مـن الناحيـة النسـبية. وسـكان مـا اعتبرهـا جـدعون 
برفـاه لـم  ليفي الدولة المجاورة السرائيل بعيدون كل البعد عن المشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية فهـم يتمتعـون

يحظ به أي اسرائيلي. رواتبهم عالية تقتطع ثلثي الموازنة وضماناتهم المستقبلية، التي يحصلون عليهـا ضـمن 
قــوانين خاصــة بهــم، ال يحلــم بهــا أي اســرائيلي، مثــل خــروجهم الــى التقاعــد فــي جيــل اربعــين عامــًا مــع مبــالغ 

  طائلة من االموال.
ار المحدقــة باســرائيل والتــي تفاقمــت، بــرأي القيــادة العســكرية، مــع وفــي قــاموس الجــيش االســرائيلي فــان االخطــ

التغييرات التي شهدتها المنطقة، تعني طلب موازنة اضـافية. وعلـى رغـم ان قيـادة الجـيش االسـرائيلي اعتـادت 
منذ حوالي خمس سنوات على مواصلة اثارة اجواء الرعب بـين السـكان مـن وجـود مخـاطر تهـدد امـنهم وكيـان 

اال ان هــذه القيــادة، ومــع مواصــلة التظــاهرات االســرائيلية بتــزامن االقتــراب مــن موعــد االعــالن عــن دولــتهم، 
الدولة الفلسطينية في االمـم المتحـدة، تصـعد قيـادة الجـيش وفـي مقـدمها ايهـود بـاراك، حملـة ترويجهـا لضـرورة 

الســيناريوات المتوقعــة تــدريبات الجــيش وتزويــده بأحــدث المعــدات وضــمان اســتعداده لمواجهــة مختلــف واخطــر 
ســواء فــي شــهر أيلــول (ســبتمبر) المقبــل او مســتقبًال فــي ظــل تعزيــز القــدرات العســكرية للتنظيمــات المعاديــة 
الســرائيل. وبــاراك الــذي يقــود هــذه الحملــة يحــرص علــى ضــمان مرافقــة اعالميــة واســعة لــه فــي كــل زيــارة الــى 

شخصـية كمشـاركته فـي تـدريبات لسـالح البحريـة  وحدات الجيش ومواقعه. وفي خالل ذلك يقوم باستعراضات
يظهر فيها وهو يتسلق أعلى السفينة ليلتقط الصـور وهـو يشـاهد بمنـاظير المراقبـة لجيشـه التـي يعتبرهـا واحـدة 

  ».الحديثة والمتطورة في العالم«من اكثر المعدات 



  
  
 
 

  

            32ص                                     2242العدد:                20/8/2011 السبت التاريخ:

  احداث ايلول السالح االقوى للجيش
لب تقليص الموازنة العسكرية هو في الترويج المتواصـل لمهمـات بات واضحًا ان السالح االقوى لمواجهة مط

الجــيش االســرائيلي ونشــر التقــارير التــي تــدعي احتمــاًال كبيــرًا لوقــوع مواجهــات عنــد الحــدود الشــمالية والجنوبيــة 
وفي الضفة، مع اعـالن الدولـة الفلسـطينية فـي االمـم المتحـدة فـي ايلـول (سـبتمبر) المقبـل. فقـد تـدرب الجـيش 

التي ستحاول اقتحام حواجز الجيش وبوابات المستوطنات والمبـادرة الـى «ى مواجهة التظاهرات الفلسطينية عل
وتدرب على مواجهة مسـيرات شـعبية لالجئـين الفلسـطينيين فـي الخـارج، تصـل الـى الحـدود ». صدامات دامية

قــول ألغــام جديــدة علــى مــع لبنــان ومــع ســورية، ومــن بــين االجــراءات المتخــذة لمواجهــة تطــور كهــذا، زرع ح
  الحدود في هضبة الجوالن السورية المحتلة وكذلك على الحدود مع لبنان.

هــذا األســلوب التقليــدي للجــيش يثيــر مخــاوف العديــد مــن االســرائيليين، إذ يخشــون أن يقــدم علــى حــرب تجعلــه 
ن اســـرائيل ، اذ ا1967يصـــدر األزمـــة الداخليـــة الـــى الخـــارج. فقـــد ســـبق وحصـــل مثـــل هـــذا األمـــر فـــي حـــرب 

عاشت يومها أزمة ركود اقتصادي شديد تسبب في هجرة األلوف من اليهود الى الخارج. وكذلك فعـل الجـيش 
، عنــدما اتفــق رئــيس الــوزراء، ايهــود أولمــرت، مــع وزيــر الــدفاع، عميــر بيــرتس، علــى تقلــيص 2006فــي عــام 

، وفـق »ب غير مدروسـة اسـتراتيجياً حر «بليون دوالر. فقد جر الجيش الحكومة الى  1.5موازنة الجيش بقيمة 
  ما ورد في تقرير لجنة فينوغراد التي حققت في إخفاقات اسرائيل في الحرب.

ومــن تصــريحات الجــيش وتلميحاتــه، يمكــن أن نستشــف هــذا التوجــه بســهولة. وقــد بــدأوا يتحــدثون عــن أخطــار 
هم يتجاهلون الموقـف الفلسـطيني ايلول بذريعة ان الفلسطينيين سيهاجمون حواجز الجيش والمستوطنات، اذ ان

هنــاك مخــاطر أمنيــة حقيقيــة قــد تــدفع الــى تــدهور امنــي أو «القائــل إن التظــاهرات ســتكون ســلمية ويــدعون ان 
  ».تصعيد امني خطير يتحول الى حرب في المنطقة

فرصـة ولكن هناك من يتخذ موقفًا معاكسًا، أيضًا من بين الجنراالت، ممن يجدون البحـث فـي األمـم المتحـدة 
للسالم. وتعلو االصوات الداعية الى استباق االعالن في االمم المتحدة عن دولة فلسطينية بخطوات سياسـية 
تعيــد اســرائيل والســلطة الفلســطينية الــى طاولــة المفاوضــات وكمــا يقــول ضــابط االحتيــاط يســرائيل زيــف فــإن 

يًا في تاريخ النزاع في المنطقـة، وسـيكون ذا اعتراف االمم المتحدة بالسلطة الفلسطينية سيشكل تغييرًا دراماتيك
  تأثير كبير على مكانة، وصورة وحرية عمل دولة اسرائيل في موضوع النزاع.

وفي الوقت نفسه لن يغير الحاجة الى حل متفق عليه في مواضيع الحدود، مسألة الالجئـين، والقـدس ومكانـة 
ن اســـرائيل الـــى واقـــع جديـــد وخطيـــر لفقـــدان المســـتوطنات. وفـــوق هـــذا كلـــه، بـــرأي زيـــف، ســـيجر قـــرار االعـــال

  المرونة  السياسية.
ومــن هــذا المنطلــق يــرى يســرائيل زيــف احتمــالين ال ثالــث لهمــا بالنســبة الســرائيل فإمــا ان تعــرض حــًال سياســيًا 
شــجاعًا يــدفع الفلســطينيين الــى تأجيــل الخطــوة احاديــة الجانــب والعــودة فــورًا الــى طاولــة المفاوضــات او القيــام 

وة مفاجئـــة تتمثـــل باســـتعداد اســـرائيلي للتصـــويت الـــى جانـــب االعتـــراف الـــدولي، فـــي ظـــل االشـــتراط بـــأن بخطـــ
وحـل المسـائل موضـع الخـالف فـي مفاوضـات مباشـرة  1967يتحدث مضـمون االعـالن عـن دولـة فـي حـدود 

  مع اسرائيل في ظل الحفاظ على الوضع الراهن في المواضيع المختلفة.
ر أمنــي خطيــر فــي المنطقــة وفــي الوقــت نفســه، وفــق زيــف، ستســاعد اســرائيل خطــوات كهــذه ســتمنع أي تطــو 

علــى جمــع نقــاط مهمــة فــي الســاحة الدوليــة، وتمنــع مضــمون اعــالن اشــكالي بالنســبة اليهــا، تعيــد الفلســطينيين 
  الى طاولة المفاوضات في المسائل االساس ولن تفقد السيطرة على الخطوة السياسية.

  19/8/2011، الحياة، لندن
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  واتصاالت الحتواء األزمة "إسرائيل"على الحدود بين مصر و تخيمنذر الحرب  .67

خيمـت نـذر تـوتر غيـر مسـبوق فـي المنطقـة الحدوديـة بـين مصـر وٕاسـرائيل الخمـيس فـي : أحمد سعد البحيـري
، بعـد أن استشـهد ضـابط بـالقوات المسـلحة ومجنـدان 1973يوم وصـف بأنـه األكثـر دمويـة منـذ انتهـاء حـرب 

األمــن المركــزي عنــدما أطلقــت طــائرة إســرائيلية صــاروًخا علــى الشــريط الحــدودي جنــوب رفــح علــى مــا بقــوات 
تعتقــد إســرائيل إنهــم مســلحون قــاموا بتنفيــذ الهجمــات فــي مدينــة إيــالت الحدوديــة الخمــيس وأســفرت عــن ســقوط 

قطــاع غــزة أدت إلــى ثمانيــة قتلــى إســرائيليين بيــنهم جنــدي، ردت إســرائيل فــي أعقابهــا بغــارات انتقاميــة علــى 
ـــة علـــى األقـــل مـــن قادتهـــا،  ـــنهم األمـــين العـــام للجـــان المقاومـــة الشـــعبية وثالث استشـــهاد ســـبعة فلســـطينيين، بي

  وطفالن.
وصـــرح مصـــدر عســـكرى مصـــري مســـئول، أن ضـــابًطا مـــن القـــوات المســـلحة وجنـــديين مـــن األمـــن المركـــزى 

شــريط الحــدودي بطابــا. وقــال المصــدر إنــه استشــهدوا مســاء الخمــيس وأصــيب آخــرين بنيــران إســرائيلية علــى ال
أثنــاء قيــام الطــائرة اإلســرائيلية بتعقــب متســللين داخــل الشــريط الحــدودى علــى الجانــب اآلخــر ومطــاردتهم حتــى 
وصــلوا إلــى الشــريط الحــدودي عنــد رفــح أطلقــت أعيــرة ناريــة علــيهم فــى وجــود عــدد مــن جنــود األمــن المركــزى 

  المصري طالتهم النيران.
القتلى المصـريين فـي الغـارة اإلسـرائيلية، استشـهد ضـابط شـرطة واثنـان مـن جنـود األمـن المركـزي وٕالى جانب 

خــالل اشــتباك مــع مســلحين بوســط ســيناء، إثــر قيــام مجهــولين بــإطالق النيــران علــى قــوة أمنيــة عنــد العالمــة 
لنيـران علـيهم بصـورة ) بالمنطقة (ج) بوسط سيناء، حين فوجئـت القـوة بقيـام ملثمـين بـإطالق ا79الدولية رقم (

  مكثفة, مما اضطر أفرد القوة إلى مبادلتهم إطالق النيران.
وأسفر تبادل إطـالق النيـران عـن استشـهاد النقيـب أحمـد جـالل عبـد القـادر والمجنـد أسـامة جـالل إمـام حرسـي 

حمـد محمـد من محافظة الدقهلية, والمجند طه محمد إبراهيم عبـدالقادر مـن محافظـة القـاهرة, وٕاصـابة المجنـد أ
أحمد أبو عيسى من محافظة الغربية, فيما تمكن مطلقو النيران مـن الهـرب. ووقـع الهجـوم علـى خلفيـة عمليـة 
"النسر" التي تقوم بها قوة مشتركة من الجيش والشرطة المصرية منذ يوم االثنين الماضي لمطاردة المسـلحين 

دير الغــاز, ومراكــز أمنيــة فــي ســيناء الــذين يعتقــد بضــلوعهم فــي هجمــات أو مخططــات تســتهدف منشــآت تصــ
قتلــى فــي مواجهــات مســلحة مــع  6يوليــو التــي أســفرت عــن ســقوط  29والتــي جــاءت فــي أعقــاب اشــتباكات 

  مجهولين.
وترجــع أحــداث الخمــيس الــدامي عنــدما تمكنــت مجموعــة مســلحة مــن التســلل إلــى جنــوب إســرائيل بــالقرب مــن 

ا هجمــات أدت إلـى مقتــل ثمانيــة إســرائيليين بيــنهم جنــدي، فــي مدينـة إيــالت المتاخمــة للحــدود المصــرية، ونفــذو 
هجـــوم أنحـــت إســـرائيل بالالئمـــة فيـــه علـــى الجانـــب المصـــري، إثـــر زعمهـــا أن منفـــذي الهجمـــات هـــم مقـــاتلون 
فلســطينيون انطلقــوا مــن قطــاع غــزة تمكنــوا مــن التســلل إلــى إيــالت عبــر الحــدود المصــرية، غيــر أن مصــادر 

لهجمــــات، ونفــــت أن يكــــون الهجــــوم المســــلح جــــاء انطالًقــــا مــــن األراضــــي مصــــرية نفــــت أي صــــلة لمصــــر با
  المصرية.

وفــي أعقــاب الهجمــات ســارع الجــيش اإلســرائيلي إلــى مالحقــة المســلحين وأســقطت قتلــى فــي صــفوفهم، إال أنــه 
ويبــدو أن مجموعــة مســلحة أخــرى فلســطينية لــم تشــارك فــي الهجمــات بــإيالت قامــت باالختبــاء داخــل إســرائيل 

ب مــن الحــدود مــع مصــر إلــى حــين دخــول الظــالم فــي محاولــة للفــرار إلــى مصــر، لكــن طــائرة إســرائيلية وبــالقر 
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قامــت بمطــاردة تلــك المجموعــة وقامــت بــإطالق النــار عليهــا جنــوب رفــح، مــا أدى إلــى ســقوط ثالثــة قتلــى هــم 
  ضابط بالقوات المسلحة وجنديان باألمن المركزي.

الرد علـى مصـدر النيـران اإلسـرائيلية، ويتـردد سـقوط قتلـى فـي الجانـب وأدى ذلك إلى قيام الجنود المصـريين بـ
اإلسرائيلي، إال أنه لـم يـتم تأكيـد ذلـك بشـكل رسـمي، وٕاثـر ذلـك هيمنـت أجـواء مـن التـوتر بالمنطقـة الحدوديـة، 
فيما اعتبره مراقبون مؤشرا على تصعيد غير مسـبوق بـين مصـر وٕاسـرائيل منـذ آخـر الحـروب بينهمـا فـي عـام 

، إال أن جـــرى محاولـــة احتـــواء األزمـــة مـــن خـــالل المســـارعة بـــإجراء اتصـــاالت مصـــرية اســـرائلية علـــى 1973
أعلــى مســتوى مــن أجــل ضــبط الــنفس. وعلمــت "المصــريون" أن مســئوال عســكريا مصــريا رفيعــا قــام بزيــارة إلــى 

  يل وقطاع غزة.سيناء، في محاولة لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة وقام بتفقد منطقة الحدود مع إسرائ
إسرائيليا، قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلى العميد يوئيف موردخاى، إن القـوات اإلسـرائيلية التـى انتشـرت 
على الحـدود المصـرية لـم تسـتهدف قـوات ألمـن المصـرية عـن عمـد، موضـحًا أن قـوات األمـن المصـرية غيـر 

قائـد المنطقـة الجنوبيـة للجـيش اإلسـرائيلى، قـائًال  متورطة بالمرة فى الهجمات بإيالت. األمر الـذي أكـده أيضـا
  إن قوات األمن المصرية لن تكون مستهدفة من القوات اإلسرائيلية.

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك اعتبر بدوره، أن الهجمات التي اسـتهدفت حـافالت إسـرائيلية بمدينـة 
به جزيـرة سـيناء. وقـال خـالل مشـاورات أمنيـة إن" إيالت الخمـيس تعكـس انخفـاض السـيطرة المصـرية علـى شـ

االعتداء الخطير في جنـوب الـبالد يعكـس انخفـاض السـيطرة المصـرية علـى شـبه جزيـرة سـيناء واتسـاع نشـاط 
العناصــر اإلرهابيــة"، وأضــاف إن مصــدر مــا وصــفها بـــ "النشــاطات اإلرهابيــة" هــو قطــاع غــزة، متوعــًدا بــأن 

  وة والصرامة، بحسب اإلذاعة "إلسرائيلية.إسرائيل ستعمل ضدها بمنتهى الق
وجــاءت التطــورات األخيــرة لتثيــر مخــاوف جديــة فــي إســرائيل جــراء خــروج الوضــع فــي شــبه جزيــرة ســيناء عــن 
السيطرة ، نتيجة ما وصف بتراخي القبضة المصرية مع وصف سيناء بالمنطقـة الخارجـة عـن السـيطرة وذلـك 

  ت الساحلية ومحيطها.في أعقاب العملية التي امس بمدينة إيال
وقال المحلل امير آرون في مقال بصحيفة "هآرتس" بالعبرية إن السـالم مـع مصـر هـو أخطـر المصـابين فـي 
تلك العملية قائال: "شّكل السالم مع مصـر أهـم أعمـدة األمـن اإلسـرائيلي علـى مـدى ثالثـة عقـود مضـت لكنـه 

فيات اســرائيل وأصــبح وضــع الســالم مــع أصــيب يــوم أمــس بمــا ال يقــل عــن أي مصــاب آخــر يرقــد فــي مستشــ
  مصر ال يقل سوءا حتى عن وضع مبارك الذي يرقد على سرير المرض داخل قفص االتهام".

وأضــاف: "صــحيح أن حربــا فعليــة بــين مصــر واســرائيل لــم تســتاأف وال يوجــد حتــى اآلن أعمــال عدائيــة بــين 
ودون أن يزعجها أحد تنطلـق مـن منـاطق الطرفين لكن يوجد عداء وهناك عمليات تنفذ دون حسيب أو رقيب 

  السيادة المصرية".
ورأى أن أكبر خسائر اسرائيل يتمثل في خسارة سـيناء كمنطقـة عازلـة ومـع سـقوط نظـام مبـارك وتـدهور حالـة 
نظام بشار األسد فقدت إسرائيل شريكا باردا لكنه مصمما، صحيح أنه حتى مبارك لم ينجح في فـرض إرادتـه 

  أسقطوه وورقة نظامه يتهربون من كل شيء ويفقدون السيطرة بشكل تام.على سيناء لكن من 
وتحت عنوان: "سيناء شبه الجزيرة المتطرفـة"، كتـب المحلـل االسـرائيلي تسـيبي بارئيـل واصـفا سـيناء بالمنطقـة 
 الخارجـــة عـــن الســـيطرة ومرتـــع المنظمـــات اإلرهابيـــة المؤيـــدة لــــ "القاعـــدة" التـــي أقـــام زعيمهـــا فـــي الـــيمن ســـامي

لكطـــري قواعـــد تـــدريب ومخـــازن ســـالح فيهـــا لخدمـــة المنظمـــات المتطرفـــة مثـــل التكفيـــر والهجـــرة التـــي امتـــدت 
فروعهــا الــى قطــاع غــزة عبــر منظمــات، مثــل "كتائــب عبــد اهللا عــزام" والتوحيــد والجهــاد" والمنظمــات الســلفية 

  األخرى العاملة في القطاع.
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ــ از دغمــش الــذي وصــفها بالمنظمــة الجديــدة نســبيا والتــي واتهــم الكاتــب جــيش االســالم الفلســطيني وقائــده ممت
وضعت نصب عينيها اقامـة فرعـا لمنظمـة القاعـدة داخـل سـيناء. وادعـى اسـتنادا لتقـارير لـم يفصـح عنهـا بـأن 
حركــة "حمــاس" خططــت األســبوع قبــل الماضــييالعتقال ممتــاز دغمــش وذلــك فــي إطــار التعــاون األمنــي مــع 

  مصر.
فلــة عــن نشــاطات تلــك المنظمــات وغيــر جاهلــة بعالقاتهــا مــع تنظــيم القاعــده وخلــص إلــى أن مصــر ليســت بغا

يشغل المصريون منظومة استخبارية وعسـكرية فـي  2005-2004في اليمن والصومال ومنذ تفجيرات سيناء 
سيناء، تلك المنظومة التي تعاملت مـع بـدو شـمال وجنـوب سـيناء بعنـف واعتقلـت آالف مـنهم وفـي أكثـر مـن 

  هم ضحايا خالل اشتباكات مسلحة خاصة وأن أبناء القبائل البدوية ال يعانون نقصا في السالح.مرة وقع بين
وكانت النتيجة صـعوبات مصـرية جمـة فـي تجنيـد البـدو كمخبـرين أو كرجـال دوريـات وهنـا بـرزت الصـعوبات 

وجنـــوب اللوجيســتية والعســـكرية التــي صـــعبت إمكانيــة وصـــول الجــيش المصـــري إلــى المنـــاطق الجبليــة وســـط 
  سيناء التي تحولت إلى مالذات آمنة وقواعد لمسلحي المنظمات المتطرفة، على حد قوله.

وتابع: في تلك المناطق ال يستطيع الجيش المصري استخدام المدرعات وهنـاك حاجـة للقيـام بعمليـات تمشـيط 
إسـرائيل السـماح  واسعة بمشاركة عدد كبير من الجنود وهناك احتمال بأن تطلب مصر بعد عملية إيالت من

  لها بتعزيز قواتها العسكرية في سيناء.
  20/8/2011، المصريون، القاهرة 

  
  
  

  »الكريدور األمني الرخو«غزة و عنمرة أخرى  .68
  عريب الرنتاوي

فــي حفــظ حــدودها مــع الدولــة العبريــة، لتكــرر بــذلك  "واجبهــا"حرصــت الواليــات المتحــدة علــى تــذكير مصــر بـــ
لكـن ساسـة »...النقب/إيالت«ل منذ اللحظة األولى لتوارد األنباء عن العملية في مطالبات انطلقت من إسرائي

إســرائيل وٕاعالميهــا وأمنييهــا، ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك فــي تحميــل مصــر مســؤولية العمليــة غيــر المســبوقة، بــأن 
عا، ، غيــر قــادرة علــى حفــظ حفــظ األمــن والســيادة واالســتقرار داخــل حــدودها، واســتتبا»دولــة فاشــلة«صــّورها 

  ».جارتها«عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه 
مـــن يقـــرأ صـــحف إســـرائيل وتعليقـــات كتابهـــا وصـــحفييها علـــى العمليـــة، يلحـــظ مـــن دون عنـــاء، ذلـــك الـــربط 
االستثنائي التعسفي، بين العملية وسـقوط نظـام مبارك...والحقيقـة أن وجـود نظـام مبـارك، حتـى وهـو فـي ذروة 

يناء والخليج وٕايالت وطابا والمنتجعات، وصوًال إلى النقب وأطراف غزة، مـن ، لم يمنع من تحول س»هيمنته«
  كما أسميناه قبل عدة سنوات من اآلن، وليس اآلن أو قبل بضعة أيام.» كريدورًا أمنيًا رخواً «أن تصبح 

فــي  وفقــًا للتعبيــر األثيــر علــى قلــوب محــرري الصــحف اإلســرائيلية،» الجهــاد العــالمي«لقــد ســعت القاعــدة، أو 
وهي ضربت مواقع وأهدافا أمنيـة  ضرب البنية السياحية واالستثمارية في شرم الشيخ وٕايالت والعقبة وطابا...

المبثـوث » الجهـاد العـالمي«مصرية، لم يكن الهجوم على العريش مؤخرًا سوى امتداد لعمليـات كـر وفـر، بـين 
وأجهزتــه األمنيــة...ما يجعلنــا نقطــع بــأن  فــي ثنايــا البيئــة البدويــة لســيناء مــن جهــة، وقــوات النظــام المصــري

عمليات إيالت/ النقب باألمس، هي استمرار لذاك المسلسل، الذي بدأ فصوًال عندما كان مبـارك متربعـا علـى 
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الــرئيس المخلــوع علــى ســرير المــرض، وخلــف » اســتلقاء»عــرش الفراعنــة فــي مصــر، وأن لــيس لألمــر صــلة بـــ
  قضبان المحكمة.

» مخرجـات«على وجه اليقين، ما إذا كانت العملية المزدوجة واالحترافيـة، هـي إحـدى  نحن ال ندري إلى اآلن
فـي » الجهـاد العـالمي«الوضع الفلسطيني وتبـدالت القـوى وتحوالتهـا فـي غـزة، أم أنهـا ثمـرة لتطـور بيئـة وبنيـة 

بـــين أصـــولية  ســـيناء...أم أنهـــا، وهـــذا احتمـــال ثالـــث، قـــد تكـــون ثمـــرة لـــتالقح وتبـــادل منـــافع وخبـــرات وتنســـيق،
فلســـطينية تنمـــو فـــي القطـــاع، بالضـــد مـــن إرادة حمـــاس وحكمهـــا وحكومتهـــا، وأصـــولية جهاديـــة، تبحـــث عـــن 
صالت القربي وأواصر التقارب مع نظيرتها في فلسطين...في كل األحوال، لم نعرف شيئا جوهريـًا بعـد، عـن 

  نتائج التحقيقات، وٕان كّنا نرجح االحتمال الثالث الذي أشرنا إليه.
لكن في مطلق األحوال، فإن أحدًا ليس بمقدوره أن ينكر أن سيناء قد تحولت منذ سنوات، إلـى حاضـنة لقـوى 
 التطـــرف األصـــولي ... وأن لألمـــر صـــلة بواقـــع المنطقـــة الجغرافـــي والـــديمقراطي واالقتصـــادي/االجتماعي...

بخليجيهمــا وقناتهمــا، » رينبحــ»للتهريــب والمهــربين، تقــع علــى شــواطئ» مفتــرق طــرق«فالمنطقــة تعــد تاريخيــا، 
ومفتوحـــة علـــى صـــحاري وقفـــار تمتـــد مـــن باديـــة الشـــام والصـــحراء العراقيـــة والســـعودية، وتضـــرب جنوبـــا حتـــى 

وتـداخل روابـط النسـب » المترحلـة«السودان، وال تنتهي عند الصحراء الليبية.... والمنطقة تتسم ببنيتها القبلية 
والمنطقـــة عانـــت مـــن التهمـــيش السياســـي  عشـــائر المنتشـــرة فيهـــا...وعالقـــة القرابـــة والمصـــائر بـــين القبائـــل وال

واالقتصــادي واالجتمــاعي، ولــم يشــعر ســكانها يومــًا بعمــق ارتبــاطهم بالدولــة المصــرية، ولــم يشــعر كثــرة مــن 
المصريين بأن هذه المنطقة، هي جزء محوري مـن بنيـتهم الثقافيـة والسياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة، حتـى 

ن تجــد روايــة تــدور أحــداثها فــي هــذه المنطقــة، أو فيلمــًا يتحــدث عــن ســكانها، خــارج إطــار أفــالم أنــه ينــدر أ
  الحرب ومسلسالت الجاسوسية.

وتــوفر هــذه المنطقــة، لــبعض الجماعــات األصــولية الجهاديــة فــي القطــاع، وتلــك المنشــقة عــن حركــة حمــاس 
مجـاًال حيويــًا «، يمكـن أن تعطـي لهـذه القـوى، والمتمـردة علـى قيادتهـا وحكومتهـا وكتائبهـا، قاعـدة إسـناد خلفيـة

  أرحب لنشاطها وحركتها.
إسرائيل تدرك ذلك جيدًا، وهي فـي ردات فعلهـا علـى العمليـة، كانـت حريصـة علـى اسـتبعاد أن يكـون لحمـاس 
عالقــة أو حتــى معرفــة، بمــا جــرى، ولكــن إلســرائيل مصــلحة فــي أن تحمــل حمــاس المســؤولية عــن العمليــة، 

مســؤولة عــن قطــاع غــزة، وبحكــم مســؤوليتها هــذه، ودائمــا مــن أجــل تحقيــق هــدفين اثنــين: األول، طالمــا أنهــا ال
تبريـــر العمليـــات االنتقاميـــة والثأريـــة المؤلمـــة والموجعـــة ضـــد القطـــاع، والتـــي يبـــدو نتنيـــاهو بأشـــد الحاجـــة لهـــا 

النتقــادات إلفالســه للهــروب إلــى األمــام مــن أزماتــه المحليــة (التظــاهرات المتصــاعدة، الخــالف مــع واشــنطن، ا
أمــا الهــدف الثــاني، فهــو حــث حمــاس علــى بــذل جهــود أكبــر  السياســي أمــام اســتحقاق أيلــول وغيــر ذلــك)...

لتــأمين حــدود قطــاع غــزة مــع إســرائيل، ومنــع أي مجموعــة فلســطينية مــن المــس بهــذه الحــدود، أو الخــروج مــن 
دة عـن القطـاع، وهنـا تتجلـى لنـا الرغبـة قطاع غزة، للقيام بعمليات ضد إسرائيل، حتى من منـاطق أخـرى، بعيـ

اإلســـرائيلية المتأصـــلة، فـــي تحويـــل الجيـــوش العربيـــة (بمـــا فيهـــا جـــيش حمـــاس) إلـــى قـــوات حـــرس حـــدود لهـــا، 
والمفارقة أن المطالبـات اإلسـرائيلية إلسـرائيل وحكومـة األمـر الواقـع بضـبط األمـن، يتـزامن مـع تخفيضـات فـي 

على طول الحدود وعرضها، لقد استمرأت إسرائيل لعبة إجبارنا علـى حمايـة أعداد القوات اإلسرائيلية المنتشرة 
  حدودها، أو باألحرى، الحصول على هذه الحماية، بأدنى سعر وأقل ثمن؟!

من الناحية الجوهرية، ال يبدو أن إسرائيل راغبة في الخروج إلى حرب على قطاع غزة، وال حماس راغبة فـي 
سيظل فـي إطـاره » التصعيد األخير«ا مع إسرائيل، وهذا يدعونا لالعتقاد بأن اإلنزالق إلى حرب سابقة ألوانه
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بقـوة حضـوره فـي غـزة وسـيناء، كمـا فاجأنـا بقـوة حضـوره فـي كثيـر » الجهاد العالمي«التكتيتكي، ما لم يفاجئنا 
  من البؤر والمناطق الطرفية السورية...وٕان غدا لناظره قريب.

  20/8/2011، الدستور، عّمان
  

  المتحدة األممن عّراب فلسطين في لبنا .69
  نايلة تويني

وسـيطلب  2011ايلول  20يتقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بطلب االعتراف بدولة فلسطين في 
  الى االمين العام لالمم المتحدة انضمام فلسطين الى المنظمة الدولية.

ان نقـدم الطلـب فـي ايلـول الن لبنـان سـيكون وقرأت امس فـي "النهـار" نقـال عـن مسـؤول فلسـطيني قولـه "نريـد 
رئــيس مجلــس االمــن، وهــذا سيســاعدنا الن دور رئــيس مجلــس االمــن مفصــلي والن لديــه بعــض الصــالحيات 
التــي يتمتــع بهــا". واشــار الــى ان الطلــب "ســيقدم مباشــرة مــن الــرئيس عبــاس الن الدولــة التــي تريــد ان تصــير 

 130ل عـدد الـدول التـي تعتـرف بدولـة فلسـطين الـى اكثـر مـن عضوا هي التي تقدم الطلـب". وتوقـع ان "يصـ
دولة، وهو ما يشكل اكثر من نسبة الثلثـين المطلوبـة فـي الجمعيـة العموميـة للحصـول علـى العضـوية الكاملـة 

  اذا لم يتم التصويت بالفيتو في مجلس االمن ضد العضوية".
ــا الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات الــى غســان تــويني الــذي كتــب مــرار  اعــادني الخبــر الــى عميــد "النهــار" ا داعي

اعــالن الدولــة مــن جانــب واحــد، واضــعا المجتمــع الــدولي امــام مســؤولياته التاريخيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني، 
ودعاه مرارا الى اصدار جواز سفر خاص بالدولة الجديدة يعطى لكل فلسطيني مقيم او في الشتات مما يبعـد 

  بالسفر او باالحرى يمنحهم حرية الحركة. شبح التوطين ويسمح للفلسطينيين
ولعل لبنان الرسمي، المطلوب منه ان يكون عراب الطلب خـالل رئاسـته مجلـس االمـن، سيسـتعيد بعضـًا مـن 
ألقه في دعم الحق الفلسطيني ومواجهة الرياح التي ستهب حتما لرفض الطلـب، وممارسـة حـق الـنقض، وهـو 

  ة طريقة تعاملها معه في حال حدوثه.امر متوقع لم توضح الرئاسة الفلسطيني
وبيروت من اكثر المعنيين بالملف الفلسطيني، اذ وقعت على ارض لبنان عواقب قيام دولـة اسـرائيل وتهجيـر 

الفلسـطينية، مواكبـة للزيـارة المقـررة  -الفلسطينية والفلسـطينية  -الفلسطينيين، وفيها تتواصل اللقاءات اللبنانية 
ا االســبوع. ورغــم تركيــز االجتماعــات علــى الخطــوات المرتبطــة بطلــب االعتــراف، للــرئيس محمــود عبــاس هــذ

فهـــي تترافـــق مـــع اتصـــاالت لتحديـــد التـــداعيات السياســـية والقانونيـــة الناجمـــة عـــن االعتـــراف المرتقـــب بالدولـــة 
وخصوصـــا حيـــال آليـــة تنظـــيم وضـــع الالجئـــين بعـــد القيـــام المفتـــرض للدولـــة، وســـط بـــروز رأي يطـــرح معادلـــة 

  هم من الجئين الى رعايا.تحول
واذا كان لبنان يأمل كما السلطة الفلسطينية في مواكبة الربيع العربي فـي هـذا المجـال، فـان االمـل لـيس كبيـرا 
حتى الساعة علـى رغـم الحـراك القـائم اذ يتمثـل التحـدي األكبـر فـي الموقـف االميركـي. ووفـق المؤشـرات التـي 

رة االميركيـة تتجـه الـى واحـد مـن خيـارْين: االول هـو تأجيـل بحـث الطلـب تلقتها الرئاسة الفلسطينية، فـإن االدا
  )، والثاني إستخدام "الفيتو". 2012الى الجلسة السنوية التالية لألمم المتحدة (

  فهل يعمل عباس بنصيحة غسان تويني في مواجهة التعنت االسرائيلي واالنحياز االميركي؟
  20/8/2011، النهار، بيروت
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  عاموس هرئيل
في الجيش اإلسرائيلي يرون بقلق كيف يتـدهور الوضـع فـي سـوريا وفـي مصـر، ويواصـلون التخطـيط اليلـول. 
بــالتوازي، فــي جهــاز األمــن يفهمــون بــأن المــال لتمويــل مطالــب احتجــاج الخيــام لــن يــأتي مــن األصــوليين أو 

  تهم. من الصعب أن نقول انهم راضون.المستوطنين بل من ميزاني
  عدم االستقرار

رئيس األركان، بني غانتس توقف للحظة أمام شاشة التلفزيون في قاعـدة سـالح الجـو فـي سـديه دوف، حيـث 
بثت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبـارك. واطلـق غـانتس تـنفس صـعداء طفيفـا مشـكوكا أن يكـون 

ي طريقه هكذا، ملقيا على سريره ومهانـا فـي قفـص، مشـكوك أن يفكـر بوجـع يشارك فيه أسى الزعيم الذي ينه
  الرأس الذي بانتظار الجيش اإلسرائيلي في السنوات القريبة القادمة في الساحة الجنوبية.

قال غانتس مؤخرا للجنة الخارجية واألمن في الكنيست، عدم االستقرار هو األمـر المسـتقر  2011في صيف 
لوقت الذي ينشغل فيه الجمهور اإلسرائيلي باحتجاج الخيـام، يتـابع الجـيش اإلسـرائيلي بقلـق في المنطقة. في ا

التــوتر المتعــاظم بــين الحكــم االنتقــالي العســكري فــي مصــر واالخــوان المســلمين، وأيضــا المــذابح اليوميــة فــي 
  سوريا، ويستعد الحتمال مظاهرات فلسطينية جماهيرية في ايلول.

  فوضى في سيناء
ية النظر اإلسرائيلية يتطـور الوضـع فـي مصـر إلـى مشـكلة أكبـر ممـا كـان يمكـن تصـورها فـي البدايـة. من زاو 

فســيناء هــي اآلن منطقــة ســائبة تعــيش فوضــى تامــة وســلطات القــاهرة ال تتجــرأ علــى التصــدي للقبائــل البدويــة 
سـالح مـن سـيناء إلــى المركزيـة فيهـا. فـي الجـيش اإلسـرائيلي وفــي المخـابرات لـم يعـودوا يتحـدثون عــن تهريـب 

قطاع غزة، بل عن نقل سالح، في إجراء مرتب ومخطط علـى خلفيـة رفـع تـام لليـدين فـي مصـر. فـي حمـاس 
بــدأوا يســتخدمون خطــوط انتــاج للســالح فــي قلــب ســيناء انطالقــا مــن الفهــم بــان هــذه ســتكون محميــة اكثــر فــي 

  ها.األراضي المصرية منه في القطاع، وذلك الن إسرائيل ستخشى من قصف
في شعبة االستخبارات العسكرية يقولون انه رغم التغطية االستخبارية الفاخرة في السـاحة السـورية، ال يمكـنهم 
ان يتوقعوا الموعد الدقيق لالنهيار ولكن التطورات تسير في اتجاه واحد فقط. اعادة سفراء عـرب مـن دمشـق، 

لــى أن األمـور تسـير فــي االنـزالق فـي المنحــدر. وكـذا الخـط المتصــلب لتركيـا تجـاه جارتهــا الجنوبيـة، يـدالن ع
انشغال مصر وسوريا بنفسيهما يقلص ظاهرا الخطر األمني الفوري على إسرائيل، ولكـن عـدم االسـتقرار يزيـد 

  عدم اليقين ومن شأنه أيضا أن يؤثر على الوضع في لبنان.
  الساحة الفلسطينية

يحتمــل أن تكــون المواجهــة توجــد خلــف الزاويــة. الخطــر عاجــل وفــوري أكثــر فــي الســاحة الفلســطينية، حيــث 
الســلطة الفلســطينية وان كانــت أبلغــت إســرائيل فــي األســابيع األخيــرة بــان فــي نيتهــا الســيطرة علــى المظــاهرات 
حول خطوة االعالن عن الدولة في االمم المتحدة في نهاية ايلول، إال أنهم في الجيش واعون للخطر في أن 

يفـــة بســـرعة إلـــى صـــدامات فـــي الحـــواجز وحـــول اســـيجة المســـتوطنات. فـــي جلســـة تنتقـــل المســـيرات غيـــر العن
، خطـوات عقـاب تجـاه الفلسـطينيين حتـى قبـل أن »العصـي«الثمانية أول أمس ضغط وزراء اليمين الستخدام 

يتوجهوا إلى االمم المتحدة. وزير الدفاع، ايهود باراك حذر من انهيار السلطة الفلسطينية. احد ال يعـرف بـان 
  توقع كيف ستنتهي األزمة.ي

  ميزانية الدفاع
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علــى هــذه الخلفيــة، ورغــم انخفــاض خطــر حــرب واســعة فــي المــدى الفــوري، فثمــة شــيء تبســيطي فــي اإلدعــاء 
بأن الوضع األمني بالضرورة يتحسن بفضل ربيع الشعوب العربي. بالمقابـل، احتجـاج الخيـام سـيلزم الحكومـة 

. ميزانيـة الـدفاع توجـد هـذه المـرة علـى بـؤرة االسـتهداف أكثـر ممـا فـي بتغييرات في سلم األولويات االقتصادي
الماضــي. بنيــامين نتنيــاهو الــذي تحــدث قبــل شــهرين فقــط علنــا عــن زيــادة ميزانيــة الــدفاع بســبب التحــوالت فــي 

  العالم العربي، معني االن بتجميدها.
إذا انتهى احتجاج الخيام بـال شـيء. في الخلفية يحتمل هبوط في الدافعية للخدمة من جانب جنود االحتياط، 

هذا الخطر سيحتدم إذا ما شـك رجـال االحتيـاط بـان نتنيـاهو يشـعل عـن قصـد نـار المواجهـة مـع الفلسـطينيين 
في الشهر القادم. ولكن رئيس الـوزراء، خالفـا لـوزير خارجيتـه، الـذي يلعـب بالنـار بحماسـة ظـاهرة، بقـي حـذرا 

ســكرية. مشــكوك أن يختــار نتنيــاهو المبــادرة إلــى التــدخل الــذي ال يعــرف فــي كــل مــا يتعلــق باســتخدام القــوة الع
  كيف ينتهي.
  عسكرة سيناء

ــم يكــن  إســقاط نظــام مبــارك يفســر فــي هيئــة األركــان اإلســرائيلية كتحــذير اســتراتيجي للســاحة الجنوبيــة. وٕان ل
ى حشـد قـوات مصـرية للحرب، ولكـن بالتأكيـد إلمكانيـة اشـتعال فـي سـاحة اخـرى، إذ مـن المتوقـع أن يـؤدي إلـ

  ســنة لــم تبحــث إســرائيل تقريبــا بوحــدات إلــى الحــدود الجنوبيــة وأبقــت  30فــي ســيناء. فــي حــين أنــه علــى مــدى 
  
  

  فــــي األدراج الخطــــط العملياتيــــة، لقــــد صــــار مطلوبــــا انعــــاش األفكــــار. ومــــن المعقــــول االفتــــراض بــــأن إحــــدى 
  وبية.األفكار التي تدرس هي اقامة قيادة فيلق جديد للجبهة الجن

  هآرتس
 20/8/2011، البيان، دبي
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  دوري غولد
إن القيــادة الفلســطينية، كمــا ذكــرت فــي الماضــي فــي هــذا العــامود الصــحافي، تعلــم جيــدا انهــا غيــر قــادرة علــى 
احــراز عضــوية فــي االمــم المتحــدة بالتوجــه الــى مجلــس االمــن فــي ايلــول القريــب النهــا ســتلقى قــرار الــنقض 

ي. الفلســطينيون عــالمون ايضــا بحقيقــة انــه لــيس لقــرارات الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة قــوة قانونيــة االمريكــ
ملزمة وأن رفع منزلة وفد م.ت.ف من منزلة مراقب ليس دولة في االمم المتحدة الى منزلـة مراقـب دولـي، لـن 

  يغير الواقع على االرض في الضفة الغربية.
ثر تواضعا هو قرار من االمم المتحـدة يعـزز االعتـراف الـدولي بكـون خطـوط سيبقي ذلك للفلسطينيين هدفا أك

هي حدود الدولة الفلسـطينية فـي المسـتقبل ويحطـم حـق اسـرائيل فـي حـدود قابلـة للحمايـة، وهـو حـق عبـر  67
  عن مجلس االمن. 242عنه أول مرة القرار 

ذا الشأن واحدا من أهدافه الرئيسـية ان صائب عريقات، المسؤول عن التفاوض من قبل الفلسطينيين، جعل ه
في جهوده الدبلوماسية منذ عـدة سـنين. ففـي خـالل حضـوره مـع االعـالم العـالمي يكـرر علـى الـدوام جملـة ان 

فـي المائـة مـن عـرض 'فلسـطين التـاريخي'، وان كـل مـا  78الفلسطينيين قبلوا واعترفوا باسرائيل الموجـودة فـي 
 2011ايـار  16قيـة. واسـتعمل ابـو مـازن ايضـا هـذه الـدعاوى فـي مقالـة فـي في المائة البا 22يطلبونه هو الـ 
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في صحيفة 'نيويورك تايمز'، حينما قال: 'نحن نتوجه االن الى االمم المتحدة بضمان حقنا في العـيش بحريـة 
  في المائة الباقية من وطننا التاريخي'. 22في الـ 

جـــة المئويـــة، يظهـــر اســـرائيل وكأنهـــا تطلـــب الـــى ان عـــرض القضـــية علـــى هـــذا النحـــو مـــع اســـتعمال هـــذه الدر 
في المائة أو اقل من ذلـك مـن  15او  18الفلسطينيين ان يصالحوا وان يتخلوا عن اراض اكثر وان يبقوا مع 

: 'يبــدو لــي 2009االرض. قــال عريقــات فــي برنــامج 'برســتيانه امينفــور' فــي الســي.ان.ان فــي تشــرين الثــاني 
في المائة هذه'. وهذا التوجـه يعـرض اسـرائيل باعتبارهـا الجانـب االنـاني  22م الـ االن ان نتنياهو يريد أن يقس

فــي الصــراع. يؤمــل قــادة فلســطينيون ان يثبطــوا باســماعهم هــذه الــدعاوى، المطالــب الدوليــة التــي تطلــب الــى 
  الفلسطينيين المصالحة.

  'ندب صغير' على الخريطة
ريقـات منـذ سـنين دورا المعـا فـي الحيلـة الدعائيـة المخطـط من المحقق أن تلعب هذه القصة التي يـروج لهـا ع

لهــا فــي ايلــول. توجــد طــرق كثيــرة للفحــص عــن قضــية النســب المئويــة فــي الصــراع العربــي االســرائيلي، وكــل 
  واحدة منها قد تغير 'ميزان' العدل من وجهة الناظر الموضوعي.
صراع على ارض اسـرائيل االنتدابيـة فـي سـياق بعد نشر تصريح بلفور، اراد البريطانيون ان يعرضوا مسألة ال

تمــوز  12اقليمــي أوســع. فعلــى ســبيل المثــال، فــي خطبــة خطبهــا اللــورد بلفــور وزيــر الخارجيــة البريطــاني فــي 
، ذكــر ان فلســطين االنتدابيــة التــي كانــت مرشــحة لتصــبح وطنــا للشــعب اليهــودي لــن تكــون أكثــر مــن 1920

  الجغرافية مع المناطق الواسعة التي سيحقق فيها العرب سيادتهم.'ندب صغير' على الخريطة في الموازنة 
وأمــل اال 'يحقــد' العــالم العربــي علــى االرض الصــغيرة التــي ســتعطى للشــعب اليهــودي. وفــي واقــع االمــر فــان 

فـي المائـة مـن االراضـي  5المنطقة االصلية لفلسطين االنتدابية التي تشمل االردن فـي ايامنـا تشـكل أقـل مـن 
  ررها البريطانيون في الحرب العالمية االولى من أجل الدول العربية عامة.التي ح

 1922ان ُعريقــات فــي محاولتــه البرهــان علــى عدلــه باســتعمال النســبة المئويــة 'ينســى' ان يــذكر االردن. فــي 
قســم بريطانيــا، التــي حصــلت علــى انتــداب علــى ارض اســرائيل مــن عصــبة االمــم، قســمت فلســطين االنتدابيــة 

لم تطبـق المـواد المتصـلة بانشـاء وطـن قـومي للشـعب اليهـودي علـى منطقـة شـرقي االردن التـي اصـبحت بان 
  بعد ذلك المملكة االردنية.

في المائـة مـن منطقـة االنتـداب االصـلية وابقـوا لليهـود  77وفي واقع االمر أعطى البريطانيون السكان العرب 
، بعـد أن احتلـت االردن الضـفة الغربيـة وسـيطرت 1948في المائة فقط. وتضاءلت هذه النسبة اكثر في  23

مصر على قطاع غزة. وفي ايامنا ايضا تقول جهات فلسطينية واردنية في احيـان كثيـرة، لكـن لعـدم االقتبـاس 
انه بعد بضع سـاعات مـن انشـاء دولـة فلسـطينية سينشـئون اتحـادا كونفـدراليا. وقـد اثيـرت هـذه الفكـرة اول مـرة 

  بين حسين وعرفات ولم تزل عن برنامج العمل منذ ذلك الحين.، في اتفاق 1985في 
  فلسطين واالردن ستتحدان

تبدو مسألة العدل في الصراع االسرائيلي الفلسطيني مختلفة تماما حينما ال نحصـر االنتبـاه فقـط فـي المنطقـة 
الفلسـطينيين يطلبـون  الواقعة بين نهر االردن والبحـر المتوسـط. ان ُعريقـات يضـلل الجماعـة الدوليـة بقولـه ان

في المائة فقط من فلسطين وأنهم قد يحصلون على اقل من ذلـك بالفعـل، اذا أخـذت دول كثيـرة المطالـب  22
  االسرائيلية في حسابها.

والحقيقة مختلفة. فحينما تعود االردن على نحو حتمي لتصبح جزءا من تسوية سلمية في المسـتقبل سيسـيطر 
  في المائة من المنطقة االصلية من أرض اسرائيل االنتدابية. 80الجانب العربي على أكثر من 
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فـي  100في المائة هو فـي الحقيقـة ان تحـرز  22وفي الخالصة فان هدف الدعوى الفلسطينية الحقيقي عن 
المائة من مساحة الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة. واالخـتالف فـي غـزة اقـل الن اسـرائيل انسـحبت منهـا فـي سـنة 

الذي صدر عن مجلـس  242فصال'. وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، ينبغي أن نؤكد ان القرار بـ 'االن 2005
االمن، والذي اتخذ بعـد سـتة اشـهر مـن حـرب االيـام السـتة، لـم يطلـب الـى اسـرائيل قـط أن نتخلـى عـن جميـع 

لوماســـية المنطقـــة التـــي ســـقطت فـــي يـــديها نتـــائج حـــرب دفاعيـــة. وقـــد كـــان هـــذا واحـــدا مـــن أجـــّل انجـــازات الدب
  االسرائيلية تحت وزير الخارجية آبا ايبان.

وان تفرغــه مــن مضــمونه. يطمــح  242تريــد المبــادرة الفلســطينية الحاليــة فــي االمــم المتحــدة أن تبطــل القــرار 
الفلســطينيون فــي ايلــول الــى اشــراب الــوعي الــدولي معــايير جديــدة لحــل الصــراع والــى تضــييق مجــال المنــاورة 

ســنة. ومــن الواضــح أن هــذا الشــيء ســيزيد الضــغط الــدولي  45بــه اســرائيل اكثــر مــن  المنــاطقي الــذي تمتعــت
علـى تعزيـز  242على اسرائيل. في الماضي حصـل تفسـير دولـة اسـرائيل لحقوقهـا القانونيـة فـي ضـوء القـرار 

ذا طوال سنين كثيرة على ايدي طائفة من وزراء خارجية الواليات المتحدة. ويحاول الفلسطينيون وضع حـد لهـ
  الشيء.

وهكذا فان تحدي اسرائيل في االمم المتحدة في ايلول القريـب ال يـتلخص بنضـال عـن انشـاء دولـة فلسـطينية. 
، وهــو حــق ثبتتــه االمــم 67فالحــديث عــن نضــال عــن حــق اســرائيل فــي اال تضــطر الــى العــودة الــى خطــوط 

  المتحدة في الماضي. لكنه يواجه االن هجوما واسعا.
  19/8/2011اسرائيل اليوم 
 20/8/2011، القدس العربي، لندن
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