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  "إسرائيل"مع توافق فلسطيني على التزام التهدئة : الحياة .1
أن مصر نجحت في مساعيها لتثبيت التهدئة واحتواء الموقف         » الحياة«علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

وجميـع القـوى    » حمـاس «المتوتر في قطاع غزة، وأن قراراً فلسطينياً اتُخذ أمس بالتوافق بين حركة             
الصواريخ واإللتزام التام بالتهدئة التي من المفترض أن يكون سـريانها           الفلسطينية يقضي بوقف اطالق     

  .بدأ في الساعة التاسعة من مساء امس
المقالة قراراً بنشر قواتها في الشوارع والميادين لحمايـة         » حماس«واتخذت وزارة الداخلية في حكومة      

 القوى والفصائل ولجان المقاومة، علمـاً       التوافق الوطني والتزاماً بالقرار الذي تم االتفاق عليه بين سائر         
  .انه تم ابالغ المسؤولين المصريين بذلك القرار البالغ الجانب االسرائيلي

برئاسة أمينه العام رمـضان     » الجهاد االسالمي «في غضون ذلك، يصل الى القاهرة اليوم وفد رفيع من           
كيفية المساعدة في وقـف شـن عمليـة         شلّح ونائبه زياد النخالة للتشاور مع المسؤولين المصريين في          

  .عسكرية اسرائيلية ضد قطاع غزة
معنيون بالتهدئة ولقـد أبلغنـا      «: »الحياة«لـ  » حماس«وعلى صعيد التهدئة، قالت مصادر موثوقة في        

االسرائيليين من خالل المسؤولين المصريين التزامنا التهدئة ووقف اطالق الصواريخ تأكيداً لمبدأ تهدئـة              
حماس اجرت مشاورات مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية بال إسـتثناء           «، موضحاً أن    »تهدئةفي مقابل   

أكـدت ايـضاً    » الجهاد«، الفتاً الى أن     »التي ابدت استعدادها التزام التهدئة ووقف اطالق الصواريخ       ... 
، » يكـون بكبـسة زر     التنفيذ الفوري ليس هيناً وال    «وقال ان   . التزامها لكنها على االرض لم تلتزم تماماً      

وسائر فصائل المقاومة بالتزام التهدئة عقب استالمها الرد االسرائيلي عبـر  » حماس«مشدداً على موقف    
وقع بعض التجاوزات الفردية لكن الفيصل وااللتزام بشكل كامل في الـساعه            «: الجانب المصري، وقال  

، »ن في الملعب االسرائيلي، ونحن نترقب     لذلك الكرة اآل  «: وأضاف. »المحددة التي تم التوافق في شأنها     
  .»حماس وجميع القوى الفلسطينية تريد تجنيب اهالي قطاع غزة ويالت الحرب«مشيراً الى أن 

غير معنية بالتصعيد، لكننا ايـضاً ال يمكننـا ان          » الجهاد«ان  » الحياة«في السياق ذاته، قال النخالة لـ       
المهم ان يوقف   «، مضيفاً ان    »سطيني ونظل نتفرج مكتوفي االيدي    نشاهد عدواناً إسرائيلياً على شعبنا الفل     

  .»اإلسرائيليون عدوانهم
  22/8/2011الحياة، لندن، 

  
   في غزة ويندد بحملة اإلعتقاالت في الخليلاإلسرائيليعباس يحذر من التصعيد  .2

ية بالعمـل علـى     في غزة، مطالباً األسرة الدول    ” اإلسرائيلي“حذّر عباس، أمس، من التصعيد      : )وكاالت(
وندد، خالل اجتماعه مع قادة األجهزة األمنية في مقر          .”اإلسرائيلية“حماية المدنيين العزل من آلة البطش       

لـن تثنـي    “الرئاسة في رام اهللا، باالعتقاالت الواسعة التي شنتها قوات االحتالل في الخليل، معتبراً أنها               
  .” كل القوانين والشرائع الدوليةشعبنا عن التمسك بحقوقه المشروعة التي كفلتها

وأكد أهمية الذهاب إلى األمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين في الهيئة الدولية، في ظـل رفـض                   
  .وقف االستيطان وااللتزام بمرجعية واضحة ومحددة للعملية السلمية” إسرائيل“
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 وتحقيق آمال وتطلعـات الـشعب       وشدد على أهمية المصالحة الوطنية في الدفاع عن المشروع الوطني،         
كما شدد عباس على     .”1967الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام           

  .ضرورة الحفاظ على حالة األمن واالستقرار وتطويرها بما يخدم األهداف السياسية للشعب الفلسطيني
  22/8/2011، الخليج، الشارقة

  
   االعتقاالت اإلسرائيلية للنواب في الضفة تستنكر واإلصالح بحر وكتلة التغيير .3

أدان النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمـد بحـر، حملـة المـداهمات               :وليد عوض  ـ رام اهللا 
كد بحر فـي    أو .واالعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل في مدينة الخليل والتي طالت النائب أبو جحيشة            

االحتالل يجتر ذات السياسة الرامية إلى االستمرار في تعطيل المجلس التشريعي           'ن  بيان صحافي االحد إ   
وضرب المصالحة عبر تفريغ الضفة من نوابها المنتخبين، وأنه لن يحصد سوى الفشل والخسران، وأن               

نواب الشرعية لن تؤدي إال لمزيد من اإلصرار والصمود والتحدي حتـى نيـل الحقـوق                ' حمالته على 
  .'ت الوطنيةوالثواب

فـي المجلـس التـشريعي      ' من جانبها استنكرت كتلة التغيير واإلصالح، الكتلة البرلمانية لحركة حماس         
وأكدت الكتلة في بيان صحفي أن سياسة االحـتالل باعتقـال           . اعتقال قوات االحتالل للنائب أبو اجحيشة     

لتجذر والـصمود والثبـات علـى       النواب، سياسة فاشلة لن يجني من ورائها إال مزيدا من اإلصرار وا           
  . المواقف

  22/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  مريكية بقطع المساعدات الماليةأفياض ينفي تلقيه تهديدات  .4
نفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس أن يكون الرجل قد تلقـى  : غزة ـ أشرف الهور 

ل أمس وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون،       تهديدات أمريكية خالل المكالمة التي أجرتها معه أو       
مفادها بأن واشنطن ستقطع المساعدات المالية إذا توجهت القيادة الفلسطينية في أيلول القادم لألمم المتحدة               

  .لطلب االعتراف بدولة فلسطينية
يـان  وأكد مكتب رئيس فياض في تصريح صحافي على أن مضمون المكالمة، والتي أعلن عنها فـي ب                

صدر عن مكتبه فور انتهاء المكالمة، تركز حول البحث في األزمة المالية التي تعـاني منهـا الـسلطة                   
الوطنية، وضرورة وفاء الجهات المانحة في تحويل االلتزامات المالية المقرة بما يمكن السلطة الوطنيـة               

  .من تجاوز هذه األزمة، كما ورد في البيان
  22/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
  سرائيلية في الضفةاإلعتقاالت ال احملةب السلطة الفلسطينية تندد .5

دانت السلطة الفلسطينية حملة االعتقاالت في الضفة والهجمات اإلسـرائيلية المتواصـلة علـى              : رام اهللا 
غيض من فيض العقوبـات     «قطاع غزة، ووصف الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة هذه االعتقاالت بأنها            

إنها لن ترهبنا، ولن تثنينا عن مواصلة       «: وأضاف. »تي تنزلها حكومة بنيامين نتانياهو بشعبنا     الجماعية ال 
وطالـب األسـرة الدوليـة      . »طريقنا وكفاحنا العادل الستعادة حقوق شعبنا الوطنية الثابتة والمـشروعة         

 مـا اسـماه     ومؤسساتها، خصوصاً مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، بالتدخل فـوراً لوقـف            
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المذبحة المفتوحة التي ترتكبها حكومة تل أبيب ضد األبرياء من أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجـرائم                 «
  .»ضد اإلنسانية التي تواصلها في الضفة

  22/8/2011، الحياة، لندن
  

   إلى اتخاذ قرارت حاسمة لوقف العدوان على غزة العربيةحكومة هنية تدعو الدول  .6
في غزة طاهر النونـو     » حماس«دعا الناطق باسم الحكومة التي تقودها حركة        : لشاذلي محمد ا  -القاهرة  

اتخاذ قرارات فاعلة وحاسمة اتجاه وقف العدوان اإلسرائيلي والضغط علـى  «في بيان الدول العربية إلى  
عربية تفعيل قرارات الجامعة ال   «، كما دعا إلى     »االحتالل من أجل وقف اعتداءاته وإرهابه في حق شعبنا        

وحض قيادات عربيـة علـى      . »تجاه إنهاء الحصار عن القطاع والقيام بخطوات عاجلة في هذا اإلطار          
  .»لالطالع على ما تقوم به قوات االحتالل وتساهم فعلياً في إنهاء الحصار عن شعبنا«زيارة القطاع 

  22/8/2011، الحياة، لندن
  

  ة  على قطاع غزاإلسرائيلية  االعتداءاتالزعنون يدين  .7
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون االعتداءات االسرائيلية على قطـاع غـزة              : عمان

واستنكرها بشدة وطالب المجتمع الدولي بإدانتها ووضع حد السـتهداف المـدنيين مـن قبـل الجـيش                  
  .اإلسرائيلي ومنعهم من الصالة في المسجد األقصى في شهر رمضان المبارك

 22/8/2011، انالدستور، عّم
 

   والمسلمين إلى نصرة القدس وحماية األقصى العربزكريا اآلغا يدعو  .8
 الحراق المسجد االقصى المبارك علـى  42احيا الفلسطينيون االحد الذكرى الـ : ـ وليد عوض   رام اهللا 

ينية زكريا اآلغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسط         .دعا د  و .1969يد متطرف يهودي عام     
رئيس دائرة شؤون الالجئين األمتين العربية واإلسالمية وكافة قادتها وشعوبها إلى نصرة القدس وحماية              

لبنـاء  'المسجد األقصى من مخططات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه الرامية إلى تدمير الحرم القدسي             
ة األبدية لدولـة فلـسطين وأن       وأكد األغا على أن القدس ستبقى العاصم       .'هيكلهم المزعوم على أنقاضه   

   .مدينة القدس بمقدساتها ستظل عربية وإسالمية الهوية
 22/8/2011، القدس العربي، لندن

   
   من أعضاء حماس في الضفة120 تعتقل "إسرائيل" .9

في » حماس«شنت السلطات اإلسرائيلية فجر أمس حملة اعتقاالت واسعة في صفوف حركة : رام اهللا
 شخصاً، بينهم 120 مناطق بيت لحم جنوب الضفة الغربية طاولت أكثر من محافظة الخليل وبعض

  .عضو في المجلس التشريعي وعدد من أبرز قيادات الحركة وكوادرها وناشطيها
أن تكون هذه االعتقاالت جاءت على خلفية الهجمات المسلحة التي وقعت » حماس«ورجحت مصادر في 

  .يات األمنية والسياسة التي نجمت عنهاأخيراً في إيالت جنوب إسرائيل والتداع
خالد طافش إن الحملة ربما جاءت للتغطية على فشل إسرائيل في منع وقوع » حماس«وقال النائب عن 
  .الهجمات في إيالت
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، موضحين 2003إن حملة االعتقاالت التي شهدتها الخليل هي األكبر منذ عام » الحياة«وقال شهود لـ 
كرية اقتحمت المدينة والقرى المجاورة، وفرضت عليها حظر تجول تمهيداً أن أكثر من مئة عربة عس

محمد مطلق أبو جحيشة والشيخ عزام حسونة » حماس«ومن بين المعتقلين النائب عن . لحملة االعتقاالت
  .ومفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا وغيرهم

  22/8/2011الحياة، لندن، 
  

  في الخليل "العنصرية"لية االعتقاالت مسؤو" إسرائيل"حماس تحمل  .10
قيام القوات اإلسرائيلية بشن حملة اعتقاالت واسعة طالت " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية " غزة
في مدينة الخليل، واعتبرت ) 21/8( مواطناً فلسطينياً، بينهم نائب في التشريعي، فجر اليوم األحد 120

  .خر على أن االحتالل ال تردعه إال لغة الصمود والمقاومةذلك جريمة عنصرية ودليل مادي آ
ندين بشدة الحملة " حماس"إنَّنا في حركة ": "قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ " حماس"وقال بيان لحركة 

المسعورة من االعتقاالت التعسفية التي نفَّذها جيش االحتالل الصهيوني في مدينة الخليل وقراها، ونؤكد 
ثر من مئة مواطن فلسطيني بينهم النّائب محمد أبو جحيشة، يعد جريمة عنصرية تنتهك أن اعتقال أك

  ".الحقوق واألعراف والقوانين الدولية، وهي دليل على أن االحتالل ال تردعه إال لغة الصمود والمقاومة
املة عن حياة إنّنا إذ ندين جريمة االعتقال لنحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية الك: "وأضاف البيان

وسالمة المعتقلين، كما ندعو المؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلى التحرك العاجل للضغط على االحتالل 
  ".لوقف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني

  21/8/2011قدس برس، 
  

  تحركات القادة السياسيين والعسكريين في غزة  تحّد من حماس: القدس العربي .11
ـ     : عوض  وليد -رام اهللا  االحد بانـه جـرى الحـد مـن         ' القدس العربي 'اكدت مصادر مطلعة بحماس ل

تحـسبا مـن    '  تحت االرض  إلىوتم انزال بعضهم    'تحركات القادة السياسيين والعسكريين للحركة بغزة       
ـ      .عمليات عسكرية اسرائيلية ضد القطاع     االحـد  ' القدس العربي ' واوضحت مصادر في حركة حماس ل

  .الجراءات االمنية حول القيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس بالقطاعبانه تم تعزيز ا
وحسب المصادر فانه تم الحد من االتصاالت التي تستقبلها القيادة السياسية لحمـاس وخاصـة رئـيس                 
الوزراء المقال اسماعيل هنية وعضو المكتب السياسي للحركة الدكتور محمـود الزهـار والحـد مـن                 

 المصادر الى انه في ظل االصرار االسرائيلي على استهداف الحركة فـان هنـاك               واشارت .تحركاتهم
قرارا بالنزول تحت االرض للقيادة السياسية والعسكرية لحماس لتفويت الفرصة علـى اسـرائيل التـي                

  .تواصل تهديدها لفصائل المقاومة بغزة
 22/8/2011القدس العربي، لندن، 

  
   لحماس بسبب اضطرابات سوريابياألجنتراجع التمويل : دبلوماسيون .12

قال دبلوماسيون يوم االحد ان ايران خفضت أو حتى أوقفت تمويلها لحركة :  نضال المغربي-غزة 
بعد ان امتنعت الحركة التي تحكم قطاع غزة عن ابداء التأييد الشعبي ) حماس(المقاومة االسالمية 

  .للرئيس السوري بشار االسد
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 اسمه ان تقارير مخابرات أظهرت أن ايران خفضت االموال التي تقدمها وقال دبلوماسي طلب عدم نشر
في حين قالت مصادر دبلوماسية أخرى استندت ايضا الى تقارير مخابرات ان االموال توقفت  .لحماس

  .في الشهرين االخيرين
الالجئين وأشار الدبلوماسيون الى استياء ايران من رفض حماس تنظيم مسيرات تأييد لالسد في مخيمات 

  . الفلسطينيين في سوريا بعد االنتفاضة المناهضة لحكمه
وقال . ويعتقد على نطاق واسع ان حماس تتلقى أمواال كذلك من جماعة االخوان المسلمين في مصر

 حولت أمواال لدعم ما اإلخواندبلوماسيون انه يحتمل ايضا ان تكون هذه االموال خفضت الن جماعة 
  .لعربييسمى بثوارت الربيع ا

  21/8/2011وكالة رويترز،لألنباء، 
  

   أربعة من أنصارها في الضفةباعتقالحماس تتهم أمن السلطة  .13
نسخة عنه االثنين " قدس برس"في بيان مكتوب وصل " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية  :رام اهللا

صارها في محافظات مختلفة من األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال أربعة من أن): 22/8(
  .الضفة الغربية

  22/8/2011قدس برس، 
  

  حماس ترحب بدخول الثوار الليبيين طرابلس وتهنئهم باالنتصار الكبير .14
بدخول الثوار الليبيين إلى العاصمة طرابلس وهنأتهم بما " حماس"رحبت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

  ".االنتصار الكبير"سمته 
المركز الفلسطيني " سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تصريحٍ مقتضب تلقى وقال الدكتور

حماس ترحب بدخول الثوار الليبيين العاصمة الليبية ): 8-22(نسخةً عنه، فجر اليوم اإلثنين " لإلعالم
  ".طرابلس، وتهنئهم على هذا االنتصار الكبير

 نقطة تحول في التاريخ الليبي نحو الحرية واالزدهار يمثل هذا التطور"وعبر أبو زهري عن أمله في أن 
  ".وتكريس إرادة الشعب

اإلثنين من دخول العاصمة الليبية من عدة محاور،  /وكان الثوار الليبيون تمكنوا بعد منتصف ليل األحد
وسط تقهقر لكتائب القذافي واستسالم عدد كبير منهم، بينما قالت أوساط المعارضة إنه جرى اعتقال 

 . سيف االسالم نجل القذافي
  

  22/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  عين الحلوةفي مخيم  وحركة حماس "اللينو"مصالحة بين : السفير .15
من مصادر موثوقة في مخيم عين الحلوة أن المصالحة قد تمت خالل الساعات الماضية              » السفير«علمت  

، »اللينـو «محمود عبد الحميد عيسى، الملقب بــ        بين حركة حماس في المخيم ومسؤول الكفاح المسلح         
  .والتي كانت قد توترت جداً في أعقاب االشتباك األخير في المخيم
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المساعي التي بذلت، قد أسفرت عن المصالحة، والتي توجت بزيـارات متبادلـة             «وأفادت المصادر أن    
عالجة مشكلة المتـضررين مـن      لقيادات حماس، وقيادة الكفاح المسلح، بحيث انتقل البحث الجدي إلى م          

  .»االشتباكات األخيرة والتعويض عليهم
  22/8/2011السفير، بيروت، 

    
  تتضمن المطالبة بالحقوق المدنية واإلنسانيةالتنمية لوزير مذكرة فلسطينية مشتركة : لبنان .16

كرة إلـى   رفع وفد فلسطيني مشترك من تحالف القوى الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مذ            
حـزب  «وزير التنمية اإلدارية محمد فنيش، الذي استقبلهم بحضور مساعد مسؤول الملف الفلسطيني في              

وتتضمن المذكرة مطالبة بالحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في لبنـان،          . الشيخ عطا اهللا حمود   » اهللا
  .وخصوصاً في ما يتعلق بحقي العمل والتملّك

سألة اإلسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإطالق حـوار سياسـي لبنـاني         وتناول البحث أيضاً م   
فلسطيني لمعالجة قضايا الشعب الفلسطيني في لبنان بجوانبها السياسية واألمنية واإلنسانية واالجتماعيـة             

  .والقانونية، كرزمة واحدة
لي بركة، وأمين الـسر     ع» حماس«أبو حسن غازي، وممثل حركة      » الصاعقة«وضم الوفد ممثل منظمة     

حمـزة بيـشتاوي،   » الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة «في لبنان فتحي أبو العردات، وممثل » فتح«حركة 
غـسان أيـوب، ومـسؤول      » الشعب«شكيب العينا، ومسؤول حزب     » الجهاد اإلسالمي «وممثل حركة   

  .محيي الدين كعوش» الجبهة العربية الفلسطينية«
  22/8/2011السفير، بيروت، 

  
  نتنياهو يطلب من وزرائه عدم التحدث في الشأن المصري .17

 أمـس، إن رئـيس      ،قالت مصادر إسرائيلية رفيعـة المـستوى      : وكاالت - برهوم جرايسي    - الناصرة
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه في جلـسة الحكومـة األسـبوعية، عـدم اإلدالء                 

بأن " أملها" يتعلق بالتصعيد األمني، في حين أعربت تل ابيب عن           بتصريحات حول الشأن المصري، وما    
  .ينهي اعتذارها الرسمي األزمة مع مصر

وحسب تلك المصادر، فإن سكرتارية الحكومة اإلسرائيلية عممت هي أيضا بيانا علـى مكاتـب جميـع                 
م من أجـل عـدم      الوزراء، يتضمن طلبا حازما من نتنياهو منهم بعدم اجراء مقابالت مع وسائل اإلعال            

لدينا رغبة بعدم التهييج إن كان في الشأن المـصري، أو فـي             "األوضاع، وجاء في ذلك البيان،      " تأليب"
  ".مسألة الرد على اطالق الصواريخ

  22/8/2011، الغد، عّمان
  

   عن رفضه االعتذار لتركيامع مصر يجعله يتراجعقطيعة ال من نتنياهوخوف  .18
الدوليـة يبـدي    » بالمر«م واحد من الموعد المقرر لنشر تقرير لجنة         مرة أخرى وقبل يو   : حلمي موسى 

  .رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ميالً لقبول الطلب األميركي باالعتذار من تركيا
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وليس مستبعداً أن يكون ميل نتنياهو هذا أحد االستنتاجات التي خلصت إليهـا المـداوالت فـي الـشأن                   
لية إيالت، والتي يصعب بموجبها على إسرائيل احتمال القطيعة مـع كـل مـن               المصري في أعقاب عم   

  .تركيا ومصر
تأجيـل نـشر تقريرهـا، وأن    » بالمر«إلى أن تركيا طلبت من لجنة     » هآرتس«وفي هذه األثناء أشارت     

  .إسرائيل ال تمانع، األمر الذي يفسح المجال لتكثيف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية
لقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن نتنياهو يتذبذب ثانية في موقفه من تقـديم اعتـذار                 وأشارت ا 

وقال مراسل القناة السياسي أمنون أبراموفيتش إن تحوالً دراماتيكياً         . »مرمرة«لتركيا بشأن مجزرة سفينة     
مة التركية رجب طيـب     سجل ليلة أمس، حيث بات نتنياهو يدرس بشكل إيجابي تلبية طلب رئيس الحكو            

  .اردوغان بتقديم اعتذار رسمي إسرائيلي عن المجزرة
لعـشرة  » بالمر«عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تركيا طلبت تأجيل نشر تقرير            » هآرتس«ونقلت  

وكان مقرراً تقديم التقرير اليوم لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ونـشر مـضمونه                . أيام أخرى 
  .ومع ذلك قال المصدر اإلسرائيلي إن القرار بشأن تأجيل نشر التقرير لم يتخذ بعد. لمقبلالثالثاء ا

  22/8/2011، السفير، بيروت
  

  أعتذر عن حادث سيناء وحريصون على العالقات مع مصر: بيريز .19
قدم الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز، اعتذارا لمصر حول سقوط ضحايا مصريين في حـادث الحـدود                

 بسيناء، وأعرب عن تعازيه ألسر الضحايا والشعب المصري، مؤكدا عدم وجود أي تعمـد مـن                 األخير
  . جانب إسرائيل للقيام بهذه العملية، وأن إسرائيل حريصة على العالقات مع مصر

إن الحـرص   "وفي اتصال هاتفي مساء األحد، مع ياسر رضا السفير المصري في تل أبيب، قال بيريز                
عالقة مع مصر محل إجماع شعبي قبل الرسمي، وأن هناك حرصا على عدم خـدش               اإلسرائيلي على ال  

  ". هذه العالقة
وأضاف أنه ال يوجد على مستوى رجل الشارع اإلسرائيلي أي رغبة ونية لإلضرار بمـصر، وأن مـا                  

وكرر بيريز أسفه عن الحادث مرة      .. حدث كان بمحض الخطأ، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية         
ى خالل االتصال الهاتفي معربا عن أمله في سرعة احتواء آثار هذا الحادث وعدم خروج األمـور                 أخر

  . عن السيطرة
كما أعرب عن أمله في أن تكون سيناء دائما واحة للسالم واالستقرار، وأبدى استعداده للتعاون مع مصر                 

  .  في تحقيق ذلك دون أي تدخل في الشأن الداخلي المصري
  22/8/2011، القاهرةالمصريون، 

 
  حكومة نتنياهو إلى اإلسراع بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزةيدعو موفاز  .20

حكومة نتنيـاهو   » كديما«دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز، والقيادي في            
وأضـاف  . ية لهـا  إلى اإلسراع بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزة واستهداف قادتها والبنى التحت            

ال يمكن إلسرائيل أن تخوض حرب اسـتنزاف        «موفاز خالل جلسة خاصة للجنة الخارجية واألمن، أنه         
  .»مطولة
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أكد الناطق بلسان جيش االحتالل اإلسرائيلي البريغادير يواف مردخاي، أن حركة حماس ليست             في حين   
وفي مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية     . ليةضالعة مباشرة في إطالق الصواريخ على المدن والبلدات اإلسرائي        

  . قال مردخاي إن هذا ال يعفي حماس من المسؤولية عما حدث
  22/8/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   في أحداث سيناء تأسف لمقتل المصريين"اسرائيل: "باراك .21

صدر تعليمات   وا  في سيناء  قال وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك ان اسرائيل تأسف لمقتل المصريين          
وأضاف البيان إنّه على ضـوء هـذا         .لجيشه باجراء تحقيق مشترك مع مصر التي ردت بموافقة حذرة         

التفاق السالم بين إسرائيل ومـصر أهميـة قـصوى وقيمـة            "إن   حيث   التحقيق سيتم استخالص النتائج   
  ".استراتيجية كبيرة لالستقرار في الشرق االوسط

ن رغبة حكومتها بانهاء األزمة سريعا مع مـصر، بتـدخل جهـات        وأعربت مصادر إسرائيلية أمس، ع    
  .دولية خاصة بعد االعتذار اإلسرائيلي الرسمي

  22/8/2011، الغد، عّمان
  

  " من يطلقون صواريخ عن أجسادهمرؤوسبفصل "يهدد : باراك .22
ئيل بفصل رؤوس من يطلقون صواريخ على إسـرا       "هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك       : وكاالت

  .، ورجح أن يستمر التصعيد األمني في قطاع غزة وجنوب إسرائيل أياما معدودة"عن أجسادهم
 إلى  -خالل جولة في مدينة عسقالن مساء اليوم األحد       -ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باراك تطرقه        

د يستمر عـدة أيـام،      إن االمتحان الحالي ق   "اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ الفلسطينية، قائال         
  ".وسوف نواصل العمل طالما يتطلب األمر ذلك من أجل تحقيق تهدئة ومنع المس بمواطني إسرائيل

وأشار باراك إلى أن معظم منفذي الهجوم الخطير في إيالت يوم الخميس الماضي، تم قتلهم فـي مكـان                   
  .الهجوم، وتمت تصفية قادة المنظمة المسؤولة عن الهجوم

جيش اإلسرائيلي نفَّذ خالل األيام األخيرة عشرات العمليات الهجومية فوق غزة، مهدداً من             وأضاف أن ال  
  .يطلق صواريخ اتجاه إسرائيل بأنه سيتم فصل رأسه عن جسده، حسب تعبيره

ثالثـة،  ) قبة حديدية (وقال باراك إنه خالل األسبوعين المقبلين سيحصل الجيش اإلسرائيلي على بطارية            
عام الحالي سيحصل على بطارية رابعة، مشيراً إلى أنه خالل السنتين القـادمتين سـتكون               وحتى نهاية ال  
  . بطاريات9بحوزة الجيش 

  22/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   المسؤولية الكاملة عن هجمات إيالتالفلسطينيةليبرمان يحمل السلطة  .23
يغدور ليبرمان بـشدة الـسلطة الفلـسطينية        هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي أف    ): يو بي اي   (- تل أبيب 
عن الهجمات المسلحة التي وقعت قرب مدينة إيالت بجنوب إسرائيل واعتبر           " المسؤولية الكاملة "وحملها  

  .أنه ال توجد لدى الفلسطينيين قيادة مناسبة
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لـسلطة  أحداث األيـام األخيـرة تثبـت أن ا        "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ليبرمان قوله السبت إن          
الفلسطينية، المنشغلة طوال الوقت بالتحريض ضد إسرائيل وتعظيم اإلرهابيين، تتحمل مسؤولية كاملـة             

  ".عن الهجوم اإلرهابي الدموي ضد إسرائيليين أبرياء كانوا مسافرين لالستجمام
مـاس فـي    ال يوجد لدى الفلسطينيين قيادة مناسبة واألمر الوحيد الذي يوحد حكم ح           "واعتبر ليبرمان أنه    

  ".هو اإلرهاب والكراهية إلسرائيل) أي الضفة الغربية(غزة وحكم السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة 
  22/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  "اسرائيل"حماس مسؤولية التصعيد ضد يحمل حركة  الداخليوزير االمن ": إسرائيل" .24

رائيلي يتـسحق اهرونـوفيتش حركـة حمـاس     حمل وزير االمن الداخلي االس: رام اهللا ـ وليد عوض 
متوعدا بان اسرائيل ستوجه ضربة مؤلمة لحركة حمـاس،         ' المسؤولية عن موجة التصعيد ضد اسرائيل     

  .وقال إن االمور ستتضخ خالل االيام القليلة القادمة
رات فيما قال الوزير يوسي بيليد إن االوضاع الحالية ال تطاق، مشددا على أن اسـرائيل تـدرس الخيـا                 

  ''.المطروحة أمامها
، ولكـن   2ليس هناك نية للخروج في عملية رصاص مصبوب         'الي ذلك قال مسؤول حكومي اسرائيلي       

  .'إذا واصلوا إطالق النار فسيتلقوا ضربات موجعة: كل شيء متوقف على حماس
 ال يعني   عدم الرد اإلسرائيلي القوي على مقاومة غزة خالل اليومين الماضيين،         'وأوضحت المصادر أن    

الضعف، إنما يعني أن هناك خطوات مدروسة وخطط يتم العمل بموجبها وبشكل عقالني مدروس، بكل               
  .'تأكيد سيعود علينا بالثمار التي نريد 

 22/8/2011، القدس العربي، لندن
 

   لتخفيف حدة التوتر بين البلدينمصريةواتصاالت إسرائيلية  .25
ل في تل أبيب أن حكومة بالده تجـري اتـصاالت مـع          أكد مصدر سياسي مسئو   : أشرف الهور  -غزة  

مصر على المستويين السياسي واألمني بهدف تخفيف حدة التوتر وتجنب التصعيد والحفاظ على العالقات              
  ..الجيدة مع القاهرة، في أعقاب مقتل جنود مصريين بنيران إسرائيلية عقب الهجوم على إيالت

قوله أن إسرائيل تنوي التعاون مع مصر في التحقيق الجاري في           ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن المصدر      
األحداث التي وقعت في المنطقة الحدودية يوم الخميس الماضي وفي عملية استخالص العبر مـن هـذه                 

  .األحداث
تزعزع قدرة السلطات المصرية على فرض      'وقال المصدر أن كل من إسرائيل ومصر غير معنيتين بـ           

، مشيرا إلى أن إسرائيل تساهم في تحقيق هذا الهدف كثيـرا وقـد وافقـت                'سيناءسيطرتها على منطقة    
  .مؤخرا على دخول قوات مصرية إضافية إلى سيناء لهذا الغرض

وكان أيهود براك وزير الجيش اإلسرائيلي أوعز بإشراك الجيش المصري في عملية التحقيق في مقتـل                
  .الجنود المصريين

 22/8/2011، القدس العربي، لندن
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   للصراع مع الفلسطينيينها ويتوقع انضمام"إسرائيل"لـالعتذار امصر من مسؤول إسرائيلّي يطالب  .26
مقـاالً تحـت    ' يديعوت أحرونوت 'كتب المعلق السياسي شيمعون شيفر في       :  زهير أندراوس  -الناصرة  
 أن تطالب النظام الحـاكم      نأسف ألننّا قُتلنا، جاء فيه أن هناك ما يكفي من األسباب لدى إسرائيل            : عنوان

في القاهرة تقديم االعتذار، منها سلسلة اإلخفاقات األمنية المصرية في سيناء، التـي أدت إلـى العمليـة                  
 إسرائيليون، ولكن القيادة السياسية في تل أبيب، أضاف المعلق، اختارت التعبير            8الفدائية التي قُتل فيها     

ن، بهدف نزع فتيل االشتعال بين الدولتين، وكشف شيفر النقاب عن أن            عن حزنها لمقتل الجنود المصريي    
التوتر بين القاهرة وتل أبيب بدأ قبل عدة أسابيع على وقع تصريحات مسؤولين إسرائيليين بموجبها تجد                
مصر صعوبة في السيطرة على األوضاع في األمنية في سيناء، كما نقل شيفر عن مسؤول سياسي رفيع                 

في تل أبيب قوله إنّه يتحتم على المصريين االكتفاء بالتعبير عن األسف اإلسرائيلي، ألنّه فـي                المستوى  
  .حقيقة األمر، أضاف، مصر هي التي ملزمة بتقديم االعتذار وليس إسرائيل، على حد تعبيره

ول المخاطر  وفي نفس السياق، أعد مركز أبحاث األمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، دراسة مطولة ح              
التي تُحدق بإسرائيل جراء التغييرات التي طرأت في مصر، أكد من خاللها الباحثون الثالثة على أنّه ال                 
ضمان بعد اليوم ألن تبقى الجبهة الجنوبية، أي مع مصر، كما كانت عليه خالل الثالثين عاما من حكـم                   

ل أبيب االستعداد إلستراتيجية جديـدة علـى        مبارك، وبالتالي اقترحت الدراسة على صنّاع القرار في ت        
  .الجبهة مع مصر للمحافظة على أمن الدولة العبرية

وبرأي الباحثين فإن تسلسل عمليات االنفجار، ونجاح التنفيذ وعدم إلقاء القبض على الفاعلين تدلل علـى                
ز قوات األمن المصرية    أن المنفذين استغلوا الفراغ السلطوي الذي نشأ بعد خلع مبارك، وخصوصا تركي           

على تثبيت األمن في المدن الكبيرة، كما أنّه من الواضح أن اختيار أنبوب الغاز الذي يمد إسـرائيل لـم                    
 .يأت من فراغ، بل أنّه استهدف التسبب بأضرار للعالقات المصرية اإلسرائيلية، على حد قول الدراسة

 22/8/2011، القدس العربي، لندن
  

 توجيه ضربة قاسية لحماس يطالبون ب في الجنوباإلسرائيليط الجيش ضبا": يديعوت" .27
أمس، أن كافة ضباط الجيش اإلسرائيلي في المنطقـة الجنوبيـة،           » يديعوت أحرونوت «ذكرت صحيفة   

بضرورة توجيه ضربة قاسية لحركة حماس، ردا على االستمرار في إطالق الصواريخ علـى               يطالبون
وهت الصحيفة بأن الجيش اإلسرائيلي ال يـستعد لخـوض حـرب واسـعة              ون. المدن والبلدات الجنوبية  

واستخدام القوات البرية، وإنما يقوم بدراسة الكثير من الخيارات التي تصب في توجيه ضـربة قاسـية                 
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها      . لقيادات حركة حماس والبنى التحتية العسكرية لهذه الحركة       

األهداف التي وضعت كخيارات للجيش اإلسرائيلي لتنفيذها، مشيرة إلى أن المستوى           إن هناك الكثير من     
  .العسكري ينتظر تعليمات المستوى السياسي

 22/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   تقبل اقتراح حماس وقف إطالق النار"إسرائيل" .28
طـالق النـار فـي      وافقت إسرائيل على اقتراح حركة حماس بإعالن وقف إل        :  نظير مجلي  - تل أبيب 

التاسعة من مساء أمس حسب التوقيت المحلي، مؤكدة أن الحديث يجري عن وقف إطالق نار وليس عن                 
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن وقف إطالق النـار سـيقاس             . تهدئة طويلة األمد في هذه المرحلة     
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ة الحقا وصفقة تبـادل     وفقا للبحث في اقتراح مصري لرزمة صفقات بين الطرفين، يتضمن تهدئة طويل           
  .أسرى ومصالحة فلسطينية

  22/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ستسدد ضربة قاسية لحركة حماس"إسرائيل": الكنيستنائب ليكودي في  .29

ستسدد ضربة قاسية إلى حركة     ) إسرائيل(أكد النائب الليكودي في الكنيست اإلسرائيلي أوفير أكونيس أن          
  . اث األخيرةحماس تجعلها تندم على األحد

وبدوره، قال الوزير اإلسرائيلي دون حقيبة يوسي بيليد إن األوضاع الحالية ال تطاق، مـشددا علـى أن                  
  . إسرائيل تدرس الخيارات المطروحة أمامها

 22/8/2011، موقع فلسطين أون الين
 

   خيار شن عملية برية في غزةنستبعدال : سلفان شالوم .30

 الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة سلفان شالوم أن حكومته ال تـستبعد            أكد وزير التنمية اإلقليمية في    
  .شن عملية برية ضد قطاع غزة

إن عملية الرصاص المصبوب استنفدت نفـسها، ونحـن         : "وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العام، قال شالوم     
  ". سنكون بحاجة للرد، وال نستبعد إمكانية شن عملية برية

 22/8/2011، الينموقع فلسطين أون 
 

   إيالت مكثوا في سيناء شهراًعمليةمنفذو : "يديعوت" .31

كشفت محافل امنية إسرائيلية امس أن عدد أفراد الخليـة التـي نفـذت              : كامل إبراهيم  - القدس المحتلة 
 فرداً، وقالت إنهم مكثوا في سـيناء لمـدة          12 إلى   10هجمات إيالت، الخميس الماضي، تراوح ما بين        

ان المعلومـات   » يـديعوت «وذكـرت    .قل وعاد قسم منهم إلى قطاع غزة عـدة مـرات          شهر على األ  
االستخبارية التي تلقتها إسرائيل أفادت أن الخلية خططت لتنفيذ هجوم على طول الحـدود بـين مـصر                  
وقطاع غزة أو عند الحدود بين مصر وإسرائيل وبالقرب من إيالت، لكن في النهاية تقرر تنفيذ الهجـوم                  

  .ريق المؤدية إلى إيالت والمحاذية للحدود ألنها مع القطاع كانت محاطة بقوات مصريةعند الط
وعلى الرغم من زعم أجهزة األمن اإلسرائيلية أنه تمت تصفية كافة أعضاء الخليـة، إال أن الـصحيفة                  

  فرداً، واستخدموا سيارة للتحرك على طول الحـدود بهـدف          12 إلى   10قالت إن عددهم يتراوح ما بين       
استطالع المكان وجمع معلومات استخبارية، وكانوا يرتدون زيا عسكرياً شـبيهاً جـداً بـزي الجـيش                 

  .المصري بهدف تضليل الجيشين اإلسرائيلي والمصري
 22/8/2011، الرأي، عّمان

 
  صواريخ المقاومة تدفع مئات العائالت اإلسرائيلية للهرب من بئر السبع .32

واريخ المقاومة الفلسطينية في هروب مئات العائالت اإلسرائيلية من         تسببت ص :  نادية سعد الدين   –عمان  
محطة القطارات امتألت في بئر الـسبع بالركـاب       "وأفادت بأن   . مدينة بئر السبع باتجاه المركز والشمال     

  ".أمس ممن قرروا مغادرة المدينة خشية من الصواريخ، ومعظمهم مصابون بحاالت الهلع والفزع الشديد
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رؤوفين ريفلين أن أي اعتداء بئر الـسبع بمثابـة اعتـداء            " الكنيست"يس البرلمان اإلسرائيلي    واعتبر رئ 
وتعالت أمـس   . للقضاء على الكيان اإلسرائيلي   " المنظمات االرهابية "استراتيجي يدل على نية ما سماها       

زيـر  أصوات داخل المؤسستين السياسية والعسكرية لشن حملة عسكرية واسعة ضد غزة، حيث أكـد و              
حكومته ال تستبعد شن عملية برية ضد قطـاع         "التنمية اإلقليمية في الحكومة اإلسرائيلية سلفان شالوم أن         

  ".غزة
 22/8/2011، الغد، عّمان

  
  مليون دوالر منذ الخميس1.2 بلغت الحديديةعمليات اعتراض القبة  .33

ليف اعتراض الـصواريخ    صرح خبراء عسكريون في وزارة الجيش اإلسرائيلي بان تكا        : القدس المحتلة 
المنطلقة من قطاع غزة عبر منظومة القبة الحديدية وصلت ومنذ يوم الخميس الماضي ولغايـة صـباح                 

  . مليون دوالر1.2اليوم األحد إلى حوالي 
وأوضحت مصادر في الجيش اإلسرائيلي بأنه ومن يوم الخميس الماضي ولغاية اليوم جرى اعتـراض                

  . ة خرجت من قطاع غزة عملية إطالق مختلف12حوالي 
وكشف الخبراء العسكريون أن منظومة القبة الحديدية مازالت ال تعمل بشكل أوتوماتيكي، وإنما تعتمـد               
على طاقم يقوم على تشغيلها وهي قابلة للتقدم المهني في عملها مع مرور الزمن ، إضافة إلى االسـتفادة               

علـى حـد    -تطوير المنظومـة تكنولوجيـاً،      من األبحاث التي تجري بعد كل عملية اعتراض من أجل           
  .-ذكرهم

 اإلخباري الناطق بالعبرية والذي أورد الخبر، أن شركة رفائيـل لتطـوير وإنتـاج               wallaوذكر موقع   
األنظمة العسكرية كانت قد أنتجت منظومة القبة الحديدية والتي تعتبر في الطور العملي علـى األرض،                

نظومة في مراحل التطوير األخيرة وهي على وشـك التـسليم إلـى       فضالً عن أن هناك بطارية ثالثة للم      
  . سالح الجو اإلسرائيلي

 مليـون  200وأوضح الموقع أن هناك ثالث بطاريات إضافية أيضاً قيد اإلنشاء وتصل ميزانيتهـا إلـى    
، الفتاً  "باراك اوباما "دوالر ستدفع من أموال المساعدات األمريكية وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس األمريكي            

إلى أن الشركة سـارعت فـي عمليـة    " رفائيل"إلى أنه وبالرغم من أن األموال لم تحول بعد إلى شركة     
  .  اإلنتاج من اجل تسليم المنظومة إلى سالح الجو اإلسرائيلي في اقرب وقت ممكن

 22/8/2011وكالة قدس نت، 
  

  والجريمة مستمرة..  عاما على إحراق المسجد األقصى42 .34
تمر ذكرى جريمة إحراق المسجد األقصى وما تزال الجريمة الصهيونية تحفر في األذهان ذكرى : القدس

أليمة في تاريخ األمة المثخن بالجراح، هي محطة ظالم كبيرة ووصمة عار ال تغسلها سوى جحافل 
  .التحرير المنتظرة لبيت المقدس

بدعم من العصابات اليهودية » دينيس مايكل« قام اإلرهابي اليهودي األسترالي 21/8/1969ففي 
المغتصبة للقدس بإحراق المسجد األقصى المبارك في جريمة تعتبر من أكثر الجرائم إيالماً بحق األمة 

  .وبحق مقدساتها
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وال يزال االحتالل اإلسرائيلي حتى يومنا هذا يستمر في حصار األقصى، وإحراق المدينة المقدسة 
 أساسات المسجد، في حملة دائمة لم تتوقف يوم واحد منذ احتالل بنيران التهويد، وحفر األنفاق تحت

  .مدينة القدس هدفها هو هدم المسجد األقصى وإقامة الهيكل المزعوم
  22/8/2011، السبيل، عّمان

  
  الجيش اإلسرائيلي يستهدف األطفال في غزة :لإلسعاف والطوارئ الناطق باسم اللجنة العليا .35

ت غارة جوية اسرائيلية صباح أمس قطاع غزة ما ادى الى اصابة استهدف:  سمير حمتو-فلسطين 
  . شخصين بجروح طفيفة بحسب شهود عيان

أصيب ظهر أمس طفل بجراح خطيرة بشظايا صاروخ أطلقته طائرات االحتالل مستهدفة مجموعة من و
لى غزة رغم المواطنين في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة وذلك في اليوم الرابع للعدوان المستمر ع

وقال الناطق باسم اللجنة العليا . الحديث عن جهود فلسطينية وعربية لوقف العدوان والحفاظ على التهدئة
 عاما أصيب بشظايا في أنحاء 12أن الطفل وعمره » الدستور»لإلسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية لـ

ي استهدف مجموعة من األطفال وذكر أن القصف اإلسرائيل. مختلفة من جسمه، واصفا حالته بالخطيرة
في منطقة الشيماء في بلدة بيت الهيا شمال القطاع ما أدى إلى إصابة الطفل بجروح خطيرة في صدره 

  .وبطنه
  22/8/2011، الدستور، عّمان

  
  سرائيليإاالقصى بعد طعن ضابط المسجد ثر مواجهات في باب العامود واغالق إصابات إ .36

السرائيلي الليلة باب العامود، أحد أشهر بوابات البلدة القديمة في القدس أغلقت قوات االحتالل ا: القدس
المحتلة، تزامنا مع اغالق المسجد االقصى على من فيه من المعتكفين، وذلك عقب طعن ضابط اسرائيلي 
 .خالل تظاهرة ليلية حاشدة انطلقت من باب العامود ووصلت شارع صالح الدين ضد العدوان على غزة

  . قوات االحتالل عددا من الشبانواعتقلت
ذكر عدد من حراس المسجد االقصى لمراسلنا بأن قوات من شرطة االحتالل تقوم منذ نحو نصف و

ساعة بنصب ساللم وتقتحم ساحات المسجد االقصى وتقوم باستفزاز المصلين المعتكفين داخله، وتسود 
ة من شرطة االحتالل أن يكون ذلك في حالة من الغليان اوساط المعتكفين، فيما رجحت مصادر مقرب

  .اطار تدريب لشرطة االحتالل
  22/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إصابات واعتقاالت بمواجهات في الخليل والقدس  .37

 مواطنا بجراح وحاالت اختناق في مواجهات هي 57أصيب أكثر من :  محمد القيق-الضفة الغربية 
  . ينة الخليل في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات مماثلة في القدس المحتلةاألوسع في مد

 إصابة بين متوسطة وطفيفة وحاالت اختناق جراء 57وكانت مصادر طبية أكدت وقوع أكثر من 
  . المواجهات التي وقعت في أحياء مختلفة في المدينة من بينها باب الزاوية وأبو كتيلة 
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ادر عبرية عن تعرض مركبات تابعة للمستوطنين في رام اهللا إلى إلقاء وعلى صعيد آخر أعلنت مص
زجاجات حارقة صوبها دون وقوع إصابات وحضرت قوات االحتالل للمكان وباشرت أعمال التفتيش ، 
  . في حين أكدت تلك المصادر انفجار عبوة ناسفة قرب الطيرة في رام اهللا دون الحديث عن تفاصيل أكثر

  21/8/2011، ن الينموقع فلسطين أو
  

   يدين تصاعد العدوان على غزة"سواسية" .38
لحقوق اإلنسان في بيان له، تصاعد وتيرة العدوان اإلسرائيلي على قطاع ' سواسية'أدان مركز : الناصرة

  .غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين
تقام من المدنيين بات يصدر أزمته الداخلية من خالل سياسة االن'وأشار المركز إلى أن االحتالل 

الفلسطينيين واألبرياء بتنفيذ سياسة االغتيال والقتل بحق كل الفلسطينيين ودون تمييز، باإلضافة إلى 
استئناف سياسة القصف وإرهاب المواطنين، وهو ما زال ينتهك أبسط قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان التي 

  .اإلنسانينصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي 
كما حذر المركز من توسيع دائرة االستهداف والقصف في ظل النقص الحاد الذي تعانى منه مستشفيات 
القطاع من األدوية والمستهلكات الطبية، مضيفا أن أي ارتفاع في وتيرة التصعيد سيجعل األطقم الطبية 

الشديد، كما استنكر غير قادرة على السيطرة على الوضع وهو ما سيعرض حياة الجرحى للخطر 
التواطؤ الدولي الواضح والمتعمد تجاه ما تفعله دولة االحتالل والذي كان آخره رفض الواليات المتحدة '

  .'باألمس عقد جلسة لمجلس األمن لمناقشة التصعيد ضد غزة
  21/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  جد األقصى والمقدسيينقطر تساهم في حماية المس: جمال عمرو .39

أكد المهندس الدكتور جمال عمرو استشاري المسجد األقصى : مراد فتحي-السيد السعدني-القاهرة
 .المبارك على أن لدولة قطر دورا مهما جداً في المحافظة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

عام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على هامش لقائه األمين ال" الشرق"وقال في تصريحات خاصة لـ 
أن قطر تقدم كل ما لديها لنصرة المسجد األقصى وللمحافظة عليه من محاوالت إسرائيل الرامية إلى 
هدمه، وقال إن قطر قدمت مساعدات مالية كثيرة في هذا الصدد بصفة خاصة وفي العمل على عدم 

 أن دولة قطر تساهم بجهود متميزة كذلك في العمل تغيير هوية القدس الشريف بصفة عامة، مشيراً إلى
  . على توثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية وعلى توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية المحتلة

  22/8/2011، الشرق، الدوحة
  

  إشكـال فـردي يوقـع جريحـاً : في جنوب لبنانمخيـم البـص .40
إلى تبادل إلطالق النار، أسفر عن . ق. وأ. ط. ، بين كل من نتطور إشكال فردي في مخيم البص أمس

  .للعالج» مستشفى صور الحكومي«بطلق ناري في ساقه، نقل على اثرها إلى . ق. إصابة أ
وعلى أثر اإلشكال، الذي أدى كذلك، إلى إحداث أضرار بعدد من السيارات، وتسبب بحال من الذعر في 

بهدف تطويق ذيول الحادث، الذي «لوجهاء والفعاليات إلى اجتماع، المخيم، تداعت القوى والفصائل وا
وصدر عن االجتماع . ، بحسب المجتمعين»يسيء إلى صورة المخيم اآلمن، والمنسجم مع محيطه اللبناني
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رفع الغطاء السياسي، من كل الفصائل الفلسطينية داخل المخيم، عن المتسببين «بيان أكدوا على 
السلم األهلي «، معتبرين »محاسبة كل من يساهم اإلخالل باألمن« الحضور بـ كما تعهد. »باإلشكال

، مؤكدين على أنهم »داخل المخيم خطاً أحمر، باعتباره يساهم في تعزيز السلم االهلي مع المحيط
  .»على تسليم كل من يساهم في اإلخالل بأمن المخيم إلى الجهات األمنية المختصة«سيقدمون 

  22/8/2011 ،السفير، بيروت
  

   القطاع الصحي على حافة االنهيار:غزة .41
أشرف القدرة، من أن استمرار .حذَّر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د:  يوسف أبو وطفة-غزة

التصعيد اإلسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ مما يجعل القطاع الصحي على حافة االنهيار في 
  . تهلكات الطبية خصوصا أدوية التخدير الالزمة في غرف العملياتأية لحظة جراء نقص األدوية والمس

 من المستهلكات الطبية جلها 160 صنفًا من األدوية و150، أن "فلسطين"وأوضح القدرة في تصريح لـ
  . فارغة من مستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة

  21/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ع غزة عبارة عن أشالء ممزقة وجثث متفحمةجميع الشهداء في قطا: مصدر طبي .42
أكد مصدر طبي، أن جميع الشهداء الخمسة عشر الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خالل : غزة

العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كانوا عبارة عن أشالء ممزقة وجثث متفحمة وهو ما 
  .لتي يستخدمها االحتالل بحق المدنيين في القطاعيضع عالمات استفهام كبيرة على نوعية األسلحة ا

إن عدداً من المصابين بترت أطرافهم السفلية أو العلوية فيما أصيب البعض اآلخر بحروق في : وقال
أنحار متفرقة في الجسد، وهو ما يعيد للذاكرة مشاهد الحرب على غزة والتي تركت أثار خطيرة حيث 

  .مةأصيب مئات المواطنين بإعاقات دائ
ودعا المجتمع الدولي واإلتحاد األوروبي إلى ضرورة التحرك على أساس قواعد القانون الدولي اإلنساني 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي ينص على وجوب حماية المدنيين وعدم التعرض لهم خالل 

  .العمليات العسكرية
  21/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  في بعلبك عن نكبة فلسطين  معرض صور في مخيم الجليل .43

اقيم في مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك معرض للصور برعاية فصائل المقاومة الفلسطينية، تضمن 
صورا عن نكبة فلسطين وانتهاكات العدو الصهيوني بحق المواطنين العزل وصورا عن معاناة الشعب 

  .  أيار الفائت15رون الراس نحو الشريط الحدودي والتي جرت في الفلسطيني ومسيرة العودة من ما
افتتح المعرض، في حضور مسؤولي المقاومة في الجهاد الفلسطيني، حماس، القيادة العامة، فتح 

  . االنتفاضة، جبهة التحرير الفلسطينية والصاعقة
  22/8/2011، المستقبل، بيروت
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  ي في غزة ويدعو لوقفه اإلسرائيلالعسكرياألردن يدين التصعيد  .44
عبر وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم واالتصال، الناطق باسم الحكومة عبـد اهللا              : أ ف ب   -عمان  

رفض األردن القاطع وإدانتـه  «عن ) بترا(أبو رمان في تصريحات نقلتها وكالة األنباء األردنية الرسمية        
تها مدنيون في قطاع غزة وعـدد مـن الـضباط           الشديدة لألعمال العسكرية اإلسرائيلية التي راح ضحي      

ضرورة وقفها فوراً لكي ال تتجه األمور نحو مزيد من التأزيم والتـصعيد             «، مؤكداً   »المصريين األشقاء 
  .»الذي ال تحمد عقباه والذي من شأنه أن يؤدي الى أوضاع تهدد أمن المنطقة واستقرارها

  22/8/2011، الحياة، لندن
  

  ذر من التدمير اإلسرائيلي الممنهج للقدسيح" العمل اإلسالمي" .45
حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي من مواصلة اسرائيل لتدميرها الممنهج بحق القدس ومقدساتها،             : عمان

مشيرا إلى تحمل األردن مسؤولية خاصة ومضاعفة في الحفاظ عليها، معتبـرا ان العـدو االسـرائيلي                 
وندد الحزب في بيان له امس، بمضي غالة التطرف          ".دوليةيتحدى كل القوانين واألعراف والقرارات ال     "

الصهيوني في حشد الرأي العام الصهيوني والدولي لتقويض الدولة األردنية، واعتبارهـا وطنـا بـديالً                
وفـي  . للفلسطينيين، بما في ذلك العريضة التي يعمل عضو الكنيست آرييه الداد على توقيعها بهذا الشأن              

ب أيضا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى تبني قـرارات ملزمـة             سياق متصل، دعا الحز   
  . للدول التي وقعت اتفاقيات مع العدو والتي تقيم معه عالقات بقطع العالقات فورا

  22/8/2011، الغد، عّمان
  

  لجنة فلسطين النيابية تبحث موضوع األوقاف في القدس المحتلة .46
ين النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب يحيى الـسعود         بحثت لجنة فلسط  : )بترا (-عمان  

وقال النائب الـسعود إن      . بحضور عدد من النواب    موضوع األوقاف الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة      
اللجنة استمعت إلى عدد من القضايا التي تهم األوقاف في مدينة القدس منها الدور الذي تقوم بـه وزارة                   

اف في حماية المقدسات اإلسالمية والحفاظ على عروبتها والمشكالت التي تواجه الوزارة من قبـل               األوق
كما اسـتنكر    .سلطات االحتالل والخطط المستقبلية للوزارة في دعم المقدسات اإلسالمية والحفاظ عليها          

ي القـدس بـشكل     النواب الحضور اإلجراءات اإلسرائيلية تجاه سياسة التهويد في فلسطين بشكل عام وف           
  .خاص باعتبارها إجراءات تهدد وجود األوقاف اإلسالمية والمسيحية كذلك

  22/8/2011، الدستور، عّمان
  

   القائمة في األردن واتساع الفجوات بين الطبقات ستؤدي لالنفجار التوترات: دراسة إسرائيلّية .47
ـ السادات في تل أبيب أنّه مـن  رأت دراسة إسرائيلية أعدها مركز بيغن  : الناصرة ـ زهير أندراوس 

المبكّر في الوقت الراهن التنبؤ إلى أين تتجه المملكة األردنية الهاشمية، فمن غير المـستبعد أن يـتمكن                  
الملك من استيعاب االحتجاجات كما حدث في المملكات األخرى مثل المغـرب والـسعودية، وإرضـاء                

ابل، قال معد الدراسة، بروفيسور إيال زيسر، رئيس المركز         الشباب الذين يطالبون باإلصالح، ولكن بالمق     
المذكور، فإن القرب الجغرافي للمملكة الهاشمية من بؤر االحتجاج، أي سورية ومـصر، فـإن انـدالع                 
                 في األردن هو أمر من الصعب منعه، وزادت الدراسة أنّه حتى اليوم تمكن الملك األردني الربيع العربي
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نظار إلى الحكومة وكبار الموظفين، وبموازاة ذلك، فإن المحتجين امتنعوا حتى اآلن مـن              من تحويل األ  
التظاهر ضد الحكم الملكي، كما أنّه في الفئات التي تعتبرها الدراسة هامشية هنـاك مطالـب بتحويـل                  

ول أوروبا  المملكة إلى مملكة دستورية، بحيث تضع حدودا لصالحيات الملك، كما هو الحال في بعض د              
الغربية، ولكن البروفيسور زيسر يرى أنّه من المستحيل تطبيق النموذج المذكور فـي منطقـة الـشرق                 

  .األوسط، ألنّه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء المملكة
كما رأت الدراسة أنّه مثل سورية ومصر، أيضا فـي األردن هنـاك رزمـة مـن األسـباب النـدالع                     

وضع االقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطنون في األردن، واتساع الفجـوات            االحتجاجات، منها ال  
بين مركز الدولة وبين الضواحي، باإلضافة إلى الفساد الذي طال أركان المملكة الـسياسيين، والـسبب                

                الشاب األردني ال  الرابع يكمن في رغبة الشباب في المملكة بتغيير شكل الحكم القائم في األردن، ذلك أن 
  .يمكنه بعد تقبل النظام الحالي

والحظت الدراسة أن الفلسطينيين في األردن يحافظون على الهدوء، ذلك أن قسما ال بـأس بـه مـنهم                   
ينتمون إلى العائالت الثرية في األردن، ووضعهم االقتصادي مرضٍ، خالفًا لوضـع القبائـل وسـكان                

     هناك توترات مفهومة في المملكة بـين الفلـسطينيين          الضواحي، الذين يقودون حملة االحتجاجات، ولكن 
واألردنيين، بين سكان المركز وسكان الضواحي، كما أن الفروقات االقتصادية في اتساع مستمر، هـذه               

  .األمور مجتمعة قد تنفجر يوما في وجه الملك عبد اهللا الثاني
حافظ على عالقات معينة معها، ولكن هـذا        وتابعت أن حركة اإلخوان المسلمين تحترم العائلة المالكة وت        

                  ضـد الوضع لن يستمر إلى ما ال نهاية، فالحركة تستعد للمشاركة المكثّفة في حال وصول المد الثوري
النظام الحاكم إلى األردن، وخلص البروفيسور زيسر إلى القول إنّه منذ بداية السنة كانت المظاهرات في                

ت فيها أعداد قليلة من المواطنين، ولكن المظاهرات التـي انـدلعت فـي              المملكة الهاشمية قليلة وشارك   
الماضي في العاصمة عمان وفي عدد من المحافظات كانت واسعة النطـاق            ) يوليو(منتصف شهر تموز    

وأكدت على القدرة الكامنة لدى الشعب األردني في إنجاح االحتجاجات، ومن الواضح جدا أنّه في حـال                 
الحتجاج في األردن، فإن هذه الموجة ستطال الملك األردني والعائلة المالكة، على حد قول              اندالع موجة ا  

  .البروفيسور زيسر
  22/8/2011، القدس العربي، لندن

  
   اإلسرائيلي على غزة والقوات المصريةالعدوانالجامعة العربية تدين  .48

ته كاملة وسرعة اتخاذ ما يلزم من طالبت جامعة الدول العربية مجلس األمن بتحمل مسؤوليا: القاهرة
إجراءات لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة، الذي اعتبرته خرقا للقوانين والمواثيق واالتفاقيات الدولية 

  . وتهديدا لألمن والسلم واالستقرار في المنطقة
ين الدائمين وعبر المجلس في اجتماعه الطارئ أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوب

وبرئاسة سلطنة عمان عن تضامنه مع مصر وتأييده التحرك المصري في مواجهة هذا العدوان الغاشم 
 المسؤولية الكاملة عن هذه "إسرائيل"وتداعياته، الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، محمال 

عشرات الشهداء والجرحى كما أدان العدوان اإلسرائيلي على غزة الذي أوقع . الجريمة النكراء
  .الفلسطينيين من المدنيين واألطفال والنساء العزل
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وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي للوقف الفوري لهذا 
  .نيةالعدوان، وحملته المسؤولية القانونية والمادية الكاملة عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسا

وطلب المجلس من األمين العام للجامعة إجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا البيان، 
وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، مطالبا مجلس األمن بتحمل مسؤولياته كاملة 

ووصف المجلس هذا العدوان  .وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة
وحث المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل لفك الحصار الذي تفرضه  .بأنه جريمة مبيتة ضد قطاع غزة

  .على قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة
  22/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   تل أبيب جريمة حرب ال تسقط بالتقادمفعلتهإن ما : نبيل العربي .49

 األمين العام لجامعة ، أنالقاهرة من 21/8/2011، )وفا(نية الة األنباء والمعلومات الفلسطيوكنشرت 
ن هذا العدوان يؤكد استمرار إ، وقال "إسرائيل"ـ نبيل العربي هاجم السياسة العدوانية ل.الدول العربية د

   . في نهج السياسة العدوانية وزاد عليها عدوانها على القوات المصرية"إسرائيل"
وشدد العربي في مؤتمر صحفي عقب االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين 

على أن الموقف العربي  الدائمين، يوم األحد، لمناقشة تداعيات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
لحصول على عضوية وفيما يتعلق بالجهد العربي ل . وأكثر من ذلك عاما50ًبالنسبة لفلسطين ثابت منذ 

 هي نفسها شهادة ميالد فلسطين وهو لقرار "إسرائيل"فلسطين لألمم المتحدة، قال العربي إن شهادة ميالد 
 اعتمدت على هذا البيان في "إسرائيل" بإنشاء دولتين، وحكومة 1947الذي صدر عن األمم المتحدة عام 

  .ين ستقول نفس الكالم وفلسط"إسرائيل"األمم المتحدة في القرار الخاص بإنشاء 
ن ما تفعله إنبيل العربي قال ، أن ).أ.ب.د ( نقالً عن وكالة22/8/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 

  . يعد جريمة حرب وهو أثناء الحرب كذلك، فما بالنا بحالة السلم وهي جريمة ال تسقط بالتقادم"إسرائيل"
  

  ة غز الوحشية على قطاعاإلسرائيليةقطر تدين الغارات  .50
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للغارات اإلسرائيلية الوحشية على قطاع : )قنا( وكالة – الدوحة

جاء ذلك في تصريح . غزة وعمليات القتل التي تمارسها القوات اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني
داً أن هذه الغارات تشكل لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة األنباء القطرية أمس األحد، مؤك

 ضد أبناء الشعب الفلسطيني في تحد سافر وانتهاك "إسرائيل"استمرارا لسياسة العدوان التي تقوم بها 
  .صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي واإلنساني

  22/8/2011الشرق، الدوحة، 
  

  غزة ومصر على اإلسرائيلية االعتداءات تدينالخارجية السودانية  .51
 الحكومة السودانية العدوان اإلسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني وعلى الجيش أدانت :الخرطوم

 عن تأييدها لنضال الشعب الفلسطيني وهو يستخدم كافة الوسائل المشروعة لمقاومة وأعربتالمصري 
جرى من تطورات في األراضي وأعربت الخارجية السودانية في بيان لها، عن بالغ قلقها لما ي .االحتالل

 الفلسطينية، وما يتصل بذلك من اعتداءات إسرائيلية على -الفلسطينية المحتلة وعلى الحدود المصرية 
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السكان المدنيين في قطاع غزة وعلى المقاومين الفلسطينيين وعلى جنود الجيش المصري وهم يحرسون 
  .حدود بالدهم

  21/8/2011قدس برس، 
  

  عتذار اإلسرائيلي ال يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصريبيان اال: القاهرة .52
أكدت مصر أن االعتذار واألسف  :دومة  وحازم أبو، وسمير السيد،الكريم  عصام عبد-القاهرة 

 أفراد من الجيش المصري في منطقة الحدود ىاإلسرائيليين عن قيام قوات إسرائيلية بإطالق النار عل
ن إلزالة االحتقان الشعبي الناجم عن إراقة دماء مصرية دون مبرر والبد أن يتبع ذلك شمال طابا ال يكفيا

 وفي أسرع وقت ممكن واإلعالن عن اإلجراءات ،تحديد سقف زمني لالنتهاء من التحقيقات المشتركة
س وأكد بيان صادر عن االجتماع المشترك للمجل . لمنع تكرار مثل هذه الحوادث"إسرائيل"التي تتخذها 

 "إسرائيل" واللجنة الحكومية إلدارة األزمات أن التزام مصر بمعاهدة السالم مع ، للقوات المسلحةاألعلى
 وأكد أن أمن ،ينبغي أن يقابله التزام مماثل في التصريحات والتصرفات اإلسرائيلية في القضايا المختلفة

ح أو الرأي من أي طرف سيناء شأن مصري خالص ال تقبل مصر فيه أي تدخل بالفعل أو التصري
 لحالة  والبعد عن دعوات اإلثارة من جانب البعض استغالالً،كما طالب البيان بتوخي الحذر. خارجي

  . األمن القومي المصريى عل وبشكل يؤثر سلباً،الغضب الشعبي
  22/8/2011األهرام، القاهرة، 

  
  ه أسطول تل أبيب في وج"السويس" وإغالق  اإلسرائيلي السفيرطردب  تطالبقوى مصرية .53

تصاعدت حدة الغضب في األوساط  :دومة  وحازم أبو، وسمير السيد،الكريم  عصام عبد-القاهرة 
 حيث مقتل جنود مصريين على أيدي الجيش اإلسرائيلي على الحدود، ى علالسياسية المصرية احتجاجاً

عمرو : ن للرئاسة هم وأربعة مرشحي، من بينهم ستة أحزاب، والرموز السياسيةىقرر عدد من القو
قرروا تشكيل وفد للقاء ، الفتوح المنعم أبو  عبد. وممثل عن د، وأيمن نور، وهشام البسطويسيى،موس

سحب السفير المصري من تل أبيب : هي المجلس العسكري فورا وتسليمه قائمة تضم ثمانية مطالب
 اإلسرائيلي من المرور في قناة  ومنع األسطول العسكري، وطرد السفير اإلسرائيلي في القاهرة،فوراً

 ودخول قوات مصرية إضافية مزودة بسالح متطور يضمن سيادة مصرية غير منقوصة علي ،السويس
 ،وتسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم المصرية، أرض سيناء

ولين اإلسرائيليين عن ؤ بمحاكمة المس والمطالبة،وإبالغ مجلس األمن باختراق الحدود وقتل الشهداء
  .اتخاذ قرار االعتداء

  22/8/2011األهرام، القاهرة، 
  

   االعتداء اإلسرائيلي على الجنود المصريينيستنكراناألزهر ودار اإلفتاء  .54
 حادث مقتل ضابط مصري وجنديين من قوات ، شيخ األزهر، أحمد الطيب.استنكر د: كتب حسين أحمد

 االعتداء ،دره السبتص في بيان أ،وأدان الطيب. األمن المركزي بنيران إسرائيلية يوم الخميس الماضي
اإلسرائيلي الغاشم على السيادة المصرية مقدما التعازي ألسر الشهداء األبرار من المصريين، مؤكدا دعم 

وطالب بوقف العدوان على إخواننا في . ألمن في ربوع سيناء الغاليةجهود القوات المسلحة في تثبيت ا
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 خالفاتها بتناسيقطاع غزة مع تعازيه ألسر شهداء أبناء غزة، مناشدا جميع القوى السياسية المصرية 
  . اآلن والوقوف صفا واحدا لمجابهة تحديات العدو التي تواجه الوطن وتتحدى المصريين

ولين في مصر في موقفهم الداعي ؤء المصرية في بيان إنها تشد على أيدي المسبدورها، قالت دار اإلفتا
إلى وجوب عمل تحقيق شامل وعاجل للحفاظ على حقوق شهدائنا وضمان عدم المساس بكرامة المواطن 

وأدانت كل الممارسات اإلجرامية التي يقوم بها هذا الكيان ضد إخواننا . المصري في الداخل والخارج
  . في غزة

  21/8/2011المصريون، القاهرة، 
  

  "إسرائيل"يطالب المجلس العسكري بالندية في التعامل مع  حزب الحرية والعدالة بالقاهرة .55
 األعلىالمجلس ،  أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، محمد البلتاجي.طالب د : أماني ماجد-كتبت

واالستقالل الكامل   الندية والسيادة الكاملةىائمة عل ق"إسرائيل"للقوات المسلحة بإقامة عالقات جديدة مع 
 وطالب ،والدفاع عن كل شبر من أرض مصر وليس التبعية والخنوع وااللتزام بحماية الكيان الصهيوني

 وأن يكون هناك ،"إسرائيل"البلتاجي بطرد السفير الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من 
 وأن تكون هناك محاكمة رسمية لكل ، وتحقيق جاد فيما حدث"إسرائيل"من جانب   واضحاً رسمياًاعتذاراً

 يناير لن تقبل أي 25 وأضاف أن مصر بعد.  مواطن مصريى علىمن انتهك السيادة المصرية أو اعتد
 تسال قطرة دم مواطن أو ضابط أو جندي مصري أو أن يحدث أن ولن نقبل أرضها، لشبر من انتهاكاً

  .ىأو غزة أو القدس مرة أخر سيناء ىأي اعتداء عل
  22/8/2011األهرام، القاهرة، 

  
  "نهايتك اقتربت: ""إسرائيل"لـ" مصر الثورة"حزب  .56

األفعال اإلجرامية التي تقوم بها " مصر الثورة"أدان حزب  : ومجدي مصطفى،صبحي عبد السالم
 ، مؤكداً"إسرائيل"ضد  الحدود المصرية، ودعا الحكومة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة ى عل"إسرائيل"
هناك مخططات صهيونية الحتالل مساحة من أرض "وحذر من أن  ".نهايتك قد اقتربت: ""إسرائيل"ـل

، مطالبا الحكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لعد إهدار دم الشهداء، وحث القوى السياسية الوطنية "سيناء
ف عن الصراعات الداخلية والمظاهرات، على االلتفاف حول المجلس العسكري والقوات المسلحة والك

  . ومساعدة القوات المسلحة في درء خطر القوات الصهيونية على الحدود المصرية
  22/8/2011المصريون، القاهرة، 

  
  موقف الحكومة من العدوان اإلسرائيلي دون المستوى: المصري" القضائيتيار االستقالل " .57

في مصر المستشار " تيار االستقالل القضائي"ة وأحد قيادات  طالب رئيس محكمة استئناف القاهر:القاهرة
جريمة إسرائيل "، وعقد جلسة طارئة لمجلس األمن لمناقشة "كامب ديفيد"فؤاد راشد بمراجعة بنود اتفاقية 

االلكترونية في / إخوان الين/ووصف راشد في تصريح صحفي أذاعته صحيفة ". على الحدود المصرية
إن العدو : "وأضاف ".أكبر كارثة في التاريخ الحديث" اتفاقية كامب ديفيد بأنها ،21/8مصر يوم األحد 

الصهيوني اعتاد إذالل النظام المصري السابق، فكان جنودنا يستشهدون بيد إجرامهم، ثم يلتقي الكنز 
حكومة مع زعماء الكيان يتضاحكون وكأن شيًئا لم يقع، وهو ما يجب أال تقع فيه ال) مبارك(االستراتيجي 
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متى تدعو : "، متسائالً"دون مستوى القوة المطلوب"، مشددا على أن موقف الحكومة المصرية "الحالية
  ".مصر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس األمن إن لم تدع بعد الدم المصري الذي أريق؟

  21/8/2011قدس برس، 
  

  وصول ثاني مبعوث إسرائيلي إلى القاهرة لتهدئة األوضاع .58
 من تل أبيب، في زيارة لمصر تستغرق عدة ثاني مبعوث إسرائيلي، قادماً" األحد"هرة يوم وصل إلى القا

جاء وصول  . مع مصر لتهدئة األوضاع في سيناء"إسرائيل"ساعات، في إطار االتصاالت التي تجريها 
  األحدالمبعوث الثاني بعد دقائق من مغادرة المبعوث األول الذي وصل في وقت سابق من صباح يوم

ولين ؤومن المقرر أن يجري المبعوث الثاني مباحثات مع عدد من المس .على رأس وفد من تل أبيب
 في أعقاب الهجوم الذي قامت به القوات "إسرائيل"تتناول سبل احتواء التدهور في العالقات بين مصر و

  . نقيباإلسرائيلية على الحدود المصرية، ما أدى إلى مقتل خمسة مصريين بينهم ضابط برتبة
 تجري "إسرائيل"ول أن ؤوكانت اإلذاعة اإلسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر سياسي مس

تخفيف حدة التوتر وتجنب التصعيد والحفاظ "اتصاالت مع مصر على المستويين السياسي واألمني بهدف 
  ".على العالقات الجيدة مع القاهرة

  21/8/2011المصريون، القاهرة، 
  

  ال علم لي بوجود قرار بسحبي: أبيبفي تل سفير مصر  .59
 السفير ياسر رضا إنه لم تتقرر مغادرته تل أبيب "إسرائيل"قال سفير مصر في :  ربيع حمدان-القاهرة 

 مصريين بينهم 5على خلفية االعتداءات التي قامت بها القوات اإلسرائيلية على الحدود المصرية، ومقتل 
 عبر الهاتف إلى "الراي"صر لدى تل أبيب في تصريحات خاصة لـوأشار سفير م .ضابط برتبة نقيب

أنه ال يعلم أي شيء عن وجود قرار صدر عن مجلس الوزراء المصري بسحبه، وقال إنه سمع عن هذا 
البعثة الديبلوماسية المصرية في تل أبيب بخير، وأنه "وشدد رضا على أن  .األمر من وسائل اإلعالم فقط

  ."أمام سفارة مصر هناك، أو أي مضايقات من الجانب اإلسرائيليال توجد أي تظاهرات 
  22/8/2011الراي، الكويت، 

  
   ضرورة حتمية"إسرائيل"ـوجود السفير ب: المصريوزير الخارجية  .60

شدد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على أهمية وجود السفير ): .اي.بي.يو (- القاهرة
وأضاف  .ة الحالية، واصفاً وجوده بالضرورة الحتمية لمصلحة مصر خالل الفتر"إسرائيل"ـالمصري ب

 االثنين، –المصرية ليل األحد ) الحياة(على فضائية ) الحياة اليوم(عمرو، في مداخلة هاتفية مع برنامج 
وهذا ما انعكس فعلياً وبشكل  ""إسرائيل"ـ وجود السفير هو الوسيلة لتوصيل الرسائل المصرية لأن

 ساعة لتقديم أسف واضح للمصريين، والموافقة على 24جابة الجانب اإلسرائيلي خالل إيجابي باست
  ".تشكيل لجنة مشتركة لبحث وتقصي الحقائق بمقتل العسكريين المصريين

  22/8/2011، لندن، القدس العربي
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  " ديفيدمّيزات كامب"قطع مصر لعالقاتها مع تل أبيب سُيفقد البالد : "إسرائيل"بـ سفير مصر األسبق .61
في " الدعوات المنفعلة" رفض محمد بسيوني، سفير مصر األسبق لدى تل أبيب، ما أسماه :القاهرة

الشارع المصري، التي تدعو لقطع العالقات مع الدولة العبرية، ودعا لتجنيب البالد خسارة ما اعتبر أنها 
ل بسيوني، في تصريحات هاتفية لقناة وقا .للسالم مع إسرائيل، وفق تعبيره" كامب ديفيد"التفاقية " ميزات"
يجب علينا قبل التفكير بقطع العالقات مع إسرائيل، أن نرى "، 20/8المصرية، مساء السبت / أوربيت/

من يفكر بقطع العالقات "وأضاف  ".المزايا التي تتمتع بها مصر من خالل عالقاتها الجيدة مع تل أبيب
ات التي حصلت عليها من اتفاقية كامب ديفيد، وسيدخلنا في وتوتيرها؛ سيدفع مصر ألن تخسر كل الميز

  .، وفق قوله"حرب مع الجانب اإلسرائيلي ستؤدي لتوتير الحدود بيننا
  21/8/2011قدس برس، 

  
   يطالب بفتح تحقيق دولي في مقتل الجنود المصريين بسيناءاإلنسانمجلس حقوق  .62

نسان في مصر بإجراء تحقيق دولي مستقل في طالب المجلس القومي لحقوق اإل:  محمد أحمد- القاهرة
شأن المناوشات التي شهدتها الحدود المصرية اإلسرائيلية قبل عدة أيام والتي أسفرت عن مقتل ضابط 

 آخرين، بعد اجتياز القوات اإلسرائيلية للشريط الحدودي داخل الحدود 3 جنود وإصابة 4مصري و
  .المصرية

  22/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   في سيناء انتقام من الثورة المصرية"إسرائيل"ما حدث من : األشعل .63
 في سيناء من "إسرائيل"اهللا األشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن ما حدث من  أكد عبد

 انتقام من الثورة المصرية، ورداً إالتجاوزات ومخالفات كانت قد ارتكبتها في األيام الماضية ما هي 
 من "إسرائيل"ـ لاالستراتيجيوقال األشعل أن مبارك كان يمثل الكنز . مبارك ونجليهعلى محاكمات 

  .خالل سياسية تطبيع العالقات
  22/8/2011المصريون، القاهرة، 

  
  اً دولي ُمحرَّماًاً استخدمت رصاص"إسرائيل": الجيش المصري لشهداءالتقرير الطبي  .64

نيابة شمال سيناء لجثث الشهداء ليفضح الهجوم  الخاص بمعاينة الطبي جاء التقرير :مصطفى سنجر
 حيث تم رصد رصاصات  باستهدافهم بالرصاص المحرم دولياًالمصري على أفراد األمن اإلسرائيلي

 "إسرائيل"اخترقت أجساد الشهداء تنفجر داخل الجسم وهى نوعية من الرصاص المحرم دوليا واستخدمته 
  . خالل السنوات الماضية واالنتفاضة اعتداءاتها عليهفي الفلسطينيضد الشعب 

  21/8/2011الشروق، القاهرة، 
  

   بالقاهرة يطالبون بتحرير القدس"إسرائيل" سفارةالمتظاهرون أمام  .65
 القاهرة منذ دقائق في أمام السفارة اإلسرائيلية اإلسرائيلياشتعلت المظاهرات الرافضة لبقاء السفير 

ن الفتات ضخمة تم تعليقها أمام تمثال نهضة مصر، مطالبين  رافعيالمتظاهرينبتدفق أعداد كبيرة من 
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 من تل أبيب معترضين على االعتذار الهزيل المصري من مصر وسحب السفير "إسرائيل"بطرد سفير 
  .  يناير25 ال يماشى مع حجم ومقدار مصر خاصة بعد ثورة والذي إلى مصر "إسرائيل" تقدمت به التي

 المحتلة، وتحرير القدس المرة، مطالبين بتحرير هين من سقف مطالبهم هذورفع المتظاهرون الفتات رافع
  .  األقصىالمسجد 

  21/8/2011المصريون، القاهرة، 
  

  "إسرائيل" التجاري بين مصر والعوجةإعادة فتح معبر  .66
 أن "إسرائيل"أعلن مسؤول مصري بمعبر العوجة التجاري بين مصر و: يسري محمد -العريش 

 أعادت أمس فتح المعبر بعد إغالقه لمدة ثالثة أيام من الجانب المصري عقب الحادث السلطات المصرية
  .األخير

  22/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل" مع اإلخوان ومراجعة االتفاقيات التجارية مع للتحالفعمرو موسى مستعد  .67
ول العربية انه يطمح لرئاسة أكد عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الد.): ا.ب.د( -الجزائر 

مصر وانه مستعد من اجل ذلك للتحالف مع اإلخوان المسلمين ومراجعة االتفاقيات التجارية مع 
 "الخبر" موسى لصحيفة أكدو . دون المساس باتفاقية كامب ديفيد شريطة احترام إسرائيل لها"إسرائيل"

كامب " إلغاؤها في الوقت الحالي، وان معاهدة الجزائرية إن االتفاقيات السياسية القائمة ليس مطروحاً
 ملتزمة باحترام مضمونها وتفاصيلها، وال ترتكب ما يمكن أن يكون "إسرائيل" ستستمر مادامت "ديفيد

 يجب إعادة "إسرائيل"لكنه أشار إلى إن هناك اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين مصر و. تجاوزا لمقرراتها
  . روف معينة وباشتراطات ال تخدم مصالح مصر، مثل اتفاقية الغازالنظر فيها، كونها عقدت في ظ

  22/8/2011، عمان، الدستور
  

  ن قطاع غزة تسقط في داخل األراضي المصرية مصواريخ :التلفزيون المصري .68
 من ]يوم األحد [صواريخ عدة سقطت هذا الصباح"التلفزيون المصري أن   أعلن: فتحي صباح-غزة 

وأكد . "اضي المصرية في المنطقة الواقعة غرب بوابة رفح من دون أضرارقطاع غزة داخل األر
مصدر أمني أن صواريخ سقطت في الجانب المصري، مرجحاً أن يكون ذلك ناجماً عن خطأ، وقال 

  ."يبدو إنها كانت موجهة إلى إسرائيل": طالباً عدم كشف هويته
  22/8/2011، لندن، الحياة

  
  رتها في القاهرة ورفع العلم المصري مكانهعن سفا" إسرائيل"إنزال علم  .69

هذا ما قاله الشاب المصري ... " من مليار مسلم منذ زمنأكثرما فعلته يتمناه : " أحمد مجاهد-القاهرة 
 عن المبنى الذي يضم السفارة اإلسرائيلي طابقاً وأنزل العلم 18 تسلق أن بعد "الراي"أحمد الشحات لـ

  .ع مكانه العلم المصري، واصفا أنه سعيد سعادة غامرة لم يحسها من قبلاإلسرائيلية في القاهرة، ورف
 "إسرائيل"وأوضح الشحات عقب االنتهاء من مهمته، أن الهدف هو توصيل رسالة بقطع العالقات مع 

وأضاف انه حاول االقتراب من المبنى ولكنه لم  .وطرد سفيرها من بالدنا وإنزال العلم من فوق السفارة



  

  

 
 

  

            28ص                                     2244:                العدد22/8/2011 ناإلثني :التاريخ

وكشف أنه أثناء . تحقيق ذلك في البداية، بسبب التشديدات األمنية الشديدة من الجيش والشرطةيتمكن من 
 طابقا فقط، 12قيام قوات األمن بتغيير الدوريات عند منتصف الليل، تسلل إلى البناية المجاورة، وهي 

 طابقا وكان يربط 18ونجح في تسلق البناية المجاورة ومنها تسلق إلى بناية السفارة اإلسرائيلية، وهي 
 بسبب بعد المسافة ياإلسرائيللى أنه تمكن بصعوبة من انتزاع العلم إ  وأشار.العلم المصري خلف ظهره

  .التي تفصله عنه
  22/8/2011الراي، الكويت، 

  
   بعد الثورة%35 مصر وإسرائيل بنسبة بينانخفاض حركة السفر  .70

إيرسينا حدوث انخفاض في حجم حركة السفر بين ول شركة ؤأعلن مجدي أحمد مس: .)أ.ب.د( –القاهرة 
 حجم ى بعد الثورة وعدم ظهور أثار لألحداث الجارية في سيناء عل%35القاهرة وتل أبيب بنسبة 

 /يبلغ عدد الرحالت التي تنظمها الشركة بين القاهرة وتل أبيب خالل آب": وقال أحمد .الحركة حالياً
بب قلة السفر خالل شهر رمضان المبارك حيث ستزيد إلى  بسأغسطس الحالي ثالث رحالت أسبوعياً

وأضاف أن نسبة  ." مع بداية الشهر القادم وهو المعدل الطبيعي طوال العامأربع رحالت أسبوعياً
 ومعظم الركاب من الترانزيت حيث يتم نقلهم من خالل رحالت مصر للطيران %50االمتالء تبلغ حاليا 

  . قلة من اإلسرائيليينمن مختلف دول العالم إلى جانب
  22/8/2011، لندن، القدس العربي

  
  "إسرائيل"ـ من مبارك لحسين سالم في أسعار الغاز ل"تفضيلية"كانت هناك معامالت : يحيى الجمل .71

 يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، صفقة الغاز المصري التي .انتقد د: حجازي عبد الفتاح
المعاملة التفضيلية التي كان يخصها مبارك وابنه وحسين : "، قائالً"معاملة تفضيلية"خصها مبارك بـ

سالم، إلسرائيل فيما يتعلق بأسعار الغاز مرفوضة شكال وموضوعا، وموقفنا كان واضحا أنه ال إلغاء 
للمعاهدات الدولية، وال تمييز لمصلحة إسرائيل في أسعار الغاز، وهناك ارتباطات دولية والتزامات 

  ".إسرائيل بإثارة الفتنة الطائفية في مصر"تهم الجمل  وا".رارةأتذرعها بم
  22/8/2011الشروق، القاهرة، 

  
   لمراجعة سياساتها"إسرائيل"الرأي العام المصري يدفع : الصحف الغربية .72

 "إسرائيل"واصلت الصحف الغربية تغطية تفاصيل األزمة المتصاعدة بين مصر و: كتبت رضوى جمال
 احتواء األزمة، في "إسرائيل"ود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود، ومحاولة على خلفية مقتل جن

  .وقت تقول فيه الحكومة المصرية إن الرد اإلسرائيلي غير كاف وال يتناسب مع جسامة الحادث
البريطانية إن تصريحات إيهود باراك، وزير الدفاع اإلسرائيلي، التي أعرب " الجارديان"وقالت صحيفة 

على مقتل ثالثة من أفراد قوات األمن المصرية هي محاولة الستدراك األمور ونزع فتيل " أسفه" عن فيها
لكنها قالت بأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التصريحات كافية  .أزمة دبلوماسية خطيرة مع القاهرة

ضب هو أكبر عالمة لتفادي رد الفعل العنيف من الجانب المصري، معتبرة أن رد الفعل المصري الغا
  .على نفاد الصبر لدى المصريين تجاه إسرائيل منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك
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مصر  ( بمواجهة مشاكل متزايدة مع اثنين"إسرائيل"وأضافت أن التوترات الدبلوماسية مع القاهرة تهدد 
  .م بالمنطقة بعالقات دبلوماسية معه"إسرائيل" من الثالث دول المسلمة التي تتمتع )وتركيا

األمريكية إلى محاوالت دبلوماسية عاجلة لتجنب حدوث " نيويورك تايمز"من جانبها، أشارت صحيفة 
للحكومة اإلسرائيلية " البيان النادر"، ولفتت إلى ما وصفته بـ"إسرائيل"أزمة في العالقات بين مصر و

  .ائرة حربية إسرائيليةالذي أعربت فيه عن أسفها لمقتل ضابط وأربعة جنود مصريين بنيران ط
 على تجنب أزمة دبلوماسية "إسرائيل"األمريكية إن حرص " لوس أنجلوس تايمز"بدورها، قالت صحيفة 

خطيرة مع مصر الذي دفعها إلى إصدار تصريحات فريدة من نوعها تعتذر فيها عن مقتل رجال األمن 
صرية اإلسرائيلية، لكن التهديدات المصريين، قد يكون ساعد في تجنب تعميق الصدع في العالقات الم

المصرية بسحب السفير من إسرائيل عالمة أخرى على تنامي مشاعر الحقد بين الحليفين الرئيسيين 
  .للواليات المتحدة في المنطقة

وأضافت أن األحداث األخيرة تعكس كيف أن الثورات المؤيدة للديموقراطية والتي تنتشر بأنحاء العالم 
  .عا جديدا في الصراع المستمر منذ عقود في الشرق األوسطالعربي تخلق واق

 أكثر حدة منذ سقوط "إسرائيل"ـوقالت الصحيفة إن الرأي العام المصري والذي جعل انتقادات مصر ل
 إلى إعادة تقييم سياساتها وافتراضاتها القديمة حول أمنها، مشيرة إلى "إسرائيل"نظام مبارك هو ما دفع 

  .ن نتنياهو تواجه الكثير من االنتقادات لبطئها في استيعاب التغيرات التي تجتاح المنطقةأن حكومة بنيامي
 بأن القواعد القديمة في التعامل مع مصر  اعترفوا أخيراًناإلسرائيلييولين ؤوأكدت الصحيفة أن المس

  .ربما لم تعد تنطبق على الحكومة االنتقالية في القاهرة
  22/8/2011المصريون، القاهرة، 

  
   تقرر دعم عدد من المشاريع التربوية في فلسطين"األلكسو" .73

 خالل مؤتمرها العام للعام الجاري، يوم "األلكسو" أقرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :جدة
األحد، تقديم الدعم لعدد من المشاريع التربوية، وذلك في إطار الدعم المستمر المقدم لصالح المؤسسات 

  .بوية والثقافية والعلمية في فلسطينالتر
  21/8/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  حان الوقت للقيام بخطوة نحو االعتراف بالدولة الفلسطينية: ةسباني الخارجية اإلةوزير .74

م بخطوة أكدت وزيرة الخارجية اإلسبانية ترينيداد خمينيس أنه حان الوقت للقيا:  حسين مجدوبي-مدريد 
 "الباييس"وكشفت وزيرة الخارجية في حوار شامل مع جريدة  .نحو االعتراف بالدولة الفلسطينية

اإلسبانية أمس األحد موقف مدريد من التطورات التي يشهدها العالم العربي بما في ذلك القضية 
ديمقراطية والحرية وترى الوزيرة أن الفلسطينيين يرغبون في أن يكونوا جزءا من آفاق ال. الفلسطينية

وفي ردها على . التي يعيشها العالم العربي، وعليه يجب إبداء إشارة في هذا الصدد لتفادي خيبة األمل
اللجوء الى األمم المتحدة ' باالعتراف بالدولة الفلسطينية، ترى أن "إسرائيل"سؤال بشأن مدى نجاح إقناع

ظمة األكبر واألكثر شرعية التي تمثلنا جميعا، ويبقى فهي المن. ال يمكن اعتباره عمال معاديا ضد أي أحد
وتضيف حول هذه النقطة . 'من األحسن اللجوء الى اآلليات القانونية دوليا بدل اللجوء الى أخرى بديلة
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عندما تسلك السلطة الفلسطينية هذا المسلك فهذا أحسن للسالم، لقد شرحنا ذلك في عدد من المناسبات '
  .'للسلطات اإلسرائيلية

22/8/2011، القدس العربي، لندن  
  

    الشرق األوسطتعرقل السالم في" إسرائيل"ممارسات  :االتحاد من أجل المتوسط .75
دان أمين عام االتحاد من أجل المتوسط يوسف العمراني الممارسات التي تمارسها  : محمد أدهم- القاهرة

سالم وال تساعد على إنجاز مشروعات  في المنطقة، مؤكداً أنها تعمل بذلك على عرقلة ال"إسرائيل"
  .االتحاد

وأعرب العمراني، في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية المصرية أمس عقب لقائه مساعد 
وزير الخارجية المصري لشؤون مكتب الوزير السفيرة وفاء بسيم، عن تضامنه مع مصر في ما 

ال تساعد على إيجاد الفضاء ” اإلسرائيلية“ت مؤكداً أن التصرفا. تعرضت له من اعتداءات إسرائيلية
  .االقتصادي الذي يحتاج إلى إقرار السلم واألمن للقيام بمشروعات تحقق مصالح الشعوب

نحن نريد السالم واالستقرار “: وأوضح أن المهم هو إقرار السالم في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية قائالً
متها القدس، وأن أي طرف يعرقل هذه المسيرة عليه أن يتحمل ونتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاص

  .” المسؤولية
  22/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" سبع نقاط إذا لم تعتذر منتركيا ستطبق خطة  .76

وقتل تسعة أتراك كانوا    » أسطول الحرية « شهرا على العدوان اإلسرائيلي على       15بعد  : محمد نور الدين  
، هدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إسرائيل للمرة األولى باتخـاذ             »مرةمر«على متن سفينة    

إجراءات عملية ضدها إذا لم تقدم اعتذارا عشية أو بعد صدور تقرير األمم المتحدة المتوقع غدا الثالثـاء        
  .حول الحادثة

عتذار فإنه ال يمكن التفكيـر      وقال داود اوغلو، من جنوب أفريقيا التي زارها، إنه ما لم تقدم إسرائيل اال             
واعتبر انه في حـال     . بتطبيع العالقات بين الدولتين، وال ببقاء الجمود الحالي، بل ستشهد تراجعا إضافيا           

  .توصل التقرير إلى قناعات خاطئة فسيشكل ثغرة في القانون الدولي، وال يعني ذلك أن الملف سيغلق
مضمون التقرير، قال داود اوغلو انه في كل مرة كانـت           وإذ قال انه ال يعرف بالضبط ما سيكون عليه          

  .إسرائيل تصل إلى عتبة تلبية المطالب التركية ثم ما تلبث أن تتراجع عن ذلك في اللحظة األخيرة
إن تركيا ستطبق خطة من سبع نقاط إذا لم تعتـذر           » خبر تورك «عن محطة   » راديكال«ونقلت صحيفة   
ـ        والخ.  آب الحالي  23إسرائيل بحلول    الخطة «طة أعدها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وتعرف ب

  :وتشمل على» باء
 عودة القائمة باألعمال التركية تولغا اونجو إلى أنقرة، وبالتالي بقاء السفارة التركية من دون تمثيـل،                 -1

  .»غير الموجودة«أي ستكون العالقات الدبلوماسية في وضع 
لحالي في أنقرة غابي ليفي في شهر أيلول المقبل، ولن تقبل تركيـا              ستنتهي فترة السفير اإلسرائيلي ا     -2

  .اعتماد أي سفير إسرائيلي جديد أو أن إسرائيل لن تبادر إلى إرسال سفير جديد
  . إذا لم يحدث اعتذار فسوف يقوم رئيس الحكومة التركية بزيارة إلى غزة-3
لى السلطات اإلسرائيلية، وستقدم وزارة     األتراك لرفع دعوى ع   » أسطول الحرية « دفع أهالي ضحايا     -4

  .الخارجية التركية الدعم القانوني لهم
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  . الدعم الكامل لفلسطين، وال سيما االعتراف بالدولة الفلسطينية-5
 إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل، وعدم دعوتها إلى أي مناورات عسكرية كانت تـدعوها إليهـا                 -6

وعدم الدخول في مشاريع تعاون عسكرية جديدة على        » حورية البحر «و» نسر األناضول «سابقا، ومنها   
  .مستوى عال

  . تخفيض العالقات التجارية والثقافية واالجتماعية مع إسرائيل إلى أدنى حد ممكن-7
  :وفي الواقع فإن هذه الخطة المفترضة تثير مالحظات و تساؤالت متعددة منها

عتذار من تركيا ألنها لم تجد ردة الفعل القوية من جانب أنقرة،             إن إسرائيل لم تبادر حتى اآلن إلى اال        -1
  .سوى المطالبة باالعتذار والتعويض واالكتفاء بسحب السفير التركي من تل أبيب

ومع أن الحادثة خطيرة جدا حيث سقط قتلى أتراك للمرة األولى منذ الحرب العالمية األولى علـى يـد                   
ية، فإن ردة الفعل التركية كانت خجولة وضعيفة، في حين أن حـاالت             جنود دولة أجنبية وفي المياه الدول     

 بتخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية فورا، ولم تكن تركيا         1980 و 1956أقل من ذلك استدعت عامي      
وعدم تخفيض العالقات أو حتى قطعها أعطى انطباعا لدى إسرائيل علـى ضـعف              . طرفا مباشرا فيهما  
  .الموقف التركي

نقرة لم تكتف بعدم ردة فعل قوية، بل توالت المواقف التي ال تليق ال بتركيا كدولة كبيرة وال بـ                    إن أ  -2
لداود اوغلو الخارجية، وهو الطامح للعب دور مركـزي فـي الـسياسة اإلقليميـة         » السياسات العميقة «

من دون تقديم تـل     من ذلك موافقة تركيا على االجتماع أكثر من مرة مع مسؤولين إسرائيليين             . والدولية
كما أن تركيا أقدمت على خطوات مستغربة وغير مفهومة وهي إرسال طـائرات          . أبيب أي تنازل مسبق   

وكـان  . إلخماد حرائق في شمال فلسطين المحتلة في كانون األول الماضي من دون أي طلب إسرائيلي              
ية تجاه دولة لم يعرف عنهـا       اعتبار اردوغان وداود اوغلو مهمة الطائرات لغايات إنسانية مثيرا للسخر         

سوى اإلجرام وتجاه دولة قامت بتصفية تسعة أتراك ما زالت دماؤهم تستصرخ من ينظفها مـن علـى                  
  . شهرا على سفكها15سطح مياه البحر األبيض المتوسط رغم مرور 

 . من المستغرب فعال أن يهدد اردوغان بأنه في حال عدم االعتذار اإلسرائيلي سيزور قطـاع غـزة                 -3
وهذا يعطي انطباعا وربما أبعد من انطباع أن القضية الفلسطينية هي مجرد ورقة مساومة بيد األتـراك                 

  .لغايات ومصالح معينة وليست قضية مبدئية تستوجب الدعم، وزيارة غزة بمعزل عن قضية االعتذار
ات اإلسـالمية    ومن المحطات المثيرة أيضا لالستغراب، والتي تتشارك فيها الحكومة وبعض المنظم           -4

أو أي سفينة تركية أخرى أو أي ناشط تركـي فـي سـفن              » مرمرة«في تركيا، هو عدم مشاركة سفينة       
وال شك أن هذه الخطوة كانـت فـي         . قبل أن يواجه بقمع قبرص واليونان وآخرين      » 2أسطول الحرية   «

ركية هذه، بل وجدت فيها     ومع ذلك فإن إسرائيل لم تقدر الخطوة الت       . سياق التراجع التركي تجاه إسرائيل    
  .مؤشر ضعف إضافي في الموقف التركي

 من المستغرب أيضا أال تكون الحكومة التركية قد سمحت حتى اآلن ألهـالي الـضحايا أن يفتحـوا                   -5
ومن المستغرب أكثـر أن تكـون المنظمـات المعنيـة           . دعاوى ضد إسرائيل حتى أمام القضاء التركي      

في األسطول من بين    » مرمرة«ثة اإلنسانية التركية التي نظمت مشاركة       بالقضية، وال سيما منظمة اإلغا    
الجهات التي صمتت على هذا التقاعس، الذي ال يخدم صورة تركيا تجاه القضية الفلـسطينية ويطـرح                 
عالمات استفهام حول أولوية األهداف، كما في السياسة الخارجية التركية كذلك لـدى تلـك المنظمـات                 

  .خدمات اإلنسانيةالرافعة لشعار ال
إذ أن الجميع ربطه بردة     .  إن توقيت التحذير الذي أطلقه داود اوغلو تجاه إسرائيل لم يأت موفقا البتة             -6

فجـاء الموقـف    . الفعل المصرية الشعبية والرسمية إلى حد ما على مقتل الجنود اإلسرائيليين الخمـسة            
صم المنطقة والعالم خالل خمـس سـاعات        بينما حرك الموقف المصري عوا    .  شهرا 15التركي متأخرا   

  .فقط
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، »أسطول الحريـة  «تخبطت السياسة الخارجية التركية منذ أن أفهمتها إسرائيل والغرب، بالعدوان على            
وهو ما ادخل السياسة التركيـة      . انه ال دور لتركيا خارج الضوابط الغربية، وقبول أنقرة بهذه الضوابط          

لمواقف التركية المتناقضة وغير المنسجمة من الثورات العربيـة،         في ارباكات وتعثرات إضافية، عبر ا     
وصوال إلى ظهور وزير الخارجية التركي بصورة الوكيل للسياسات األميركية أثناء زيارته األخيرة إلى              

  .دمشق
لقد نفد صبر اردوغان تجاه سوريا ونفد صبره تجاه األكراد، وال ندري لماذا لم ينفد بعد صـبره علـى                    

  . شهرا على مقتل األتراك التسعة15 رغم مرور إسرائيل
 22/8/201، السفير، بيروت

  
   المكتومةالقدسصرخات  .77

  محسن صالح. د
تمر هذه األيام الذكرى الثانية والثمانون لثورة البراق التي اندلعت دفاعاً عن الحـائط الغربـي للمـسجد                  

  .جد األقصىاألقصى، كما تمر أيضاً الذكرى الثانية واألربعون إلحراق المس
الوقوف إلى جانب القدس واألقصى كان دائماً قضية يجتمع عليها المسلمون، مهمـا كانـت اختالفـاتهم                 

والضغط على القدس كان يعني الضغط على العصب الحساس في األمة، الذي كان             . ومذاهبهم ونزاعاتهم 
  .يستثير غضبها وحميتها وكرامتها

 1931 بلداً في المؤتمر اإلسالمي العام في القدس سـنة           22 من   فبعد ثورة البراق اجتمع ممثلو المسلمين     
ليبحثوا سبل حماية األقصى والقدس وفلسطين، وبعد إحراق األقصى اجتمع ممثلو دول العالم اإلسـالمي               
وأسسوا منظمة المؤتمر اإلسالمي، التي تُمثل حتى اآلن اإلطار الجامع للعالم اإلسالمي، حيث يشارك في               

  .اً بلد56عضويته 
، انـدلعت شـرارة انتفاضـة     28/9/2000وعندما قام شارون بزيارته االستفزازية للمسجد األقصى في         

  .األقصى التي استمرت نحو خمس سنين، وتفاعل معها العالم العربي واإلسالمي تفاعالً رائعاً
ية تتمخض عـن    اندثر المؤتمر اإلسالمي العام، وتحولت منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى حالة احتفالية شكل           

مواقف وبيانات بين حين وآخر، وبعض أعمال خجولة ال تليق بمقام القـدس، وال تليـق بـدور العـالم                    
  .اإلسالمي، كما توقفت انتفاضة األقصى

وبقي االحتالل اإلسرائيلي، واستمرت حمالت التهويد واالستيطان واالقتالع الصهيونية، وصـمد أهـل             
؛ ولكنها تحولت في هـذه      ...مرت صرخات القدس وأنات األقصى    القدس وهم يقبضون على الجمر، واست     

األيام إلى صرخات مكتومة وأنات مخنوقة ال يكاد يسمع بها أحد، كأن الناس اعتادت عليها فلم يعد ذلـك                  
  .خبراً مهماً أو مثيراً أو مستفزاً

 44بي القدس و   سنة على احتالل غر    63ربما أصابت العرب والمسلمين حالة إحباط بعد مرور أكثر من           
سنة على احتالل شرقي القدس، وربما تعود الكثيرون على تكرار األخبار نفسها لفترات طويلة، وربمـا                
ـُطرية، وربما انتظر البعض نتائج مفاوضـات التـسوية الـسلمية،                انشغل آخرون بهمومهم المحلية والق

 ثالث األمر إلى انشغال الجميع      وربما أنحى آخرون بالالئمة على االنقسام الفلسطيني، وربما عزى طرف         
  .بالثورات العربية وما قد يترتب عليها

ربما تكون هذه األسباب الستة السابقة أو بعضها، ولكن المهم الذي يجب أن يدركه الجميع أن المـشروع         
الصهيوني لتهويد القدس يسير بخطى حثيثة، وبعمل منهجي منظم، يصنع الحقائق على األرض، ويحاول              

إن صـرخات القـدس هـي       .  صورة مزورة جديدة للقدس مغايرة لهويتها العربية اإلسالمية        أن يصطنع 
صرخات حقيقية، ولكنها أصبحت مكتومة تحت األحذيـة الغليظـة لالحـتالل، وبـسبب آذان العـرب                 

  .والمسلمين المغلقة بالطين والعجين
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  القدس الغربية
ة منظمة التحرير بأنهـا جـزء مـن الكيـان           لم يعد الكثيرون يذكرون غربي القدس، التي اعترفت قياد        

أنين غربي القدس المكتوم يتردد     . اإلسرائيلي حسب اتفاقيات أوسلو، ولم تعد جزءاً من العملية التفاوضية         
 ألفاً من سكانها العرب، من أحياء مأمن اهللا، والبقعـا           60، وقاموا بطرد    1948منذ احتلها الصهاينة سنة     
قطمون، والطالبية، والمصرارة، والكولونيالية األلمانية، والحي اليوناني، وقـسم         الفوقا، والبقعا التحتا، وال   

  .من أبي طور وحي الثوري
من مجمل مساحة القدس الغربية، التي قام الصهاينة بتهويدها، وبنـاء           % 88.7ويملك الفلسطينيون نحو    

، مثل قرية لفتا التـي بنـي        أحياء سكنية يهودية فوق أراضيها، وأراضي القرى العربية المصادرة حولها         
وعدد من الوزارات، وقرى عين كارم وديـر ياسـين والمالحـة            ) الكنيست(عليها البرلمان اإلسرائيلي    

  .وغيرها
  شرقي القدس

احتاللها لشرقي القدس الذي كان تحت السيطرة األردنية، والذي يعـد           " إسرائيل" أكملت   1967وفي سنة   
لك الوقت بدأت حملة تهويد محمومة لشرقي القدس، فأعلنـت توحيـد            ومنذ ذ . جزءاً من الضفة الغربية   

 أن القـدس    30/7/1980، ثم أعلنت رسمياً في      27/6/1967شطري القدس تحت اإلدارة اإلسرائيلية في       
  .عاصمة أبدية موحدة للكيان اإلسرائيلي
لمستعمرات التي  من أراضي شرقي القدس، فبنيت عليها ا      % 87.5وضعت دولة االحتالل يدها على نحو       

أحاطت شرقي القدس من كل جانب، وحرمت الفلسطينيين من حقّ البناء على معظم أراضي القدس، ولم                
% 12.5مخصصة ألغراض البناء، أي ما يعـادل        )  ألفاً 72من أصل   (تبق سوى تسعة آالف دونم فقط       

  .من مساحة شرقي القدس
ات اإلسرائيلية شرقي القـدس وهـي مـستعمرة         وقد باشرت السلطات اإلسرائيلية إنشاء أولى المستعمر      

وفي نطاق بلدية شرقي القـدس      . ؛ ثم تابعت إنشاء المستعمرات بشكل متسارع      1968رامات إشكول منذ    
 مـستعمرة   17كما أنشأت طوقاً آخر، أكثر اتساعاً، حول القدس مـن           .  حياً يهودياً  11أنشأت طوقاً من    

مي، وبالتالي قطع الطريق على أي تسوية سلمية يمكن أن          يهودية لقطع القدس عن محيطها العربي اإلسال      
  .تعيد شرقي القدس للفلسطينيين
 هادفاً إلى عزلها عن محيطها العربـي        -الذي يتم إنشاؤه فإنه يحيط بالقدس     -أما جدار الفصل العنصري     

 أي  ألف فلـسطيني 231وبحسب التقارير فإن .  كم167ويمتد مساره حول القدس على نحو  . واإلسالمي
ثم إن استكمال هذا الطوق الخطيـر       . من سكان محافظة القدس سيتأثرون سلباً بإقامة الجدار        % 56نحو  

  . موقعاً مقدساً وأثراً حضارياً عن محيطها العربي واإلسالمي617على القدس عزل 
ة فـي    قامت سلطات االحتالل بإطالق حملة لتهويد أسماء آالف المعالم والمواقع األثري           2009وفي سنة   

القدس، وهي حملة مستمرة تسعى لفرض طابع يهودي على المدينة، وتشويه معالمها العربية واإلسالمية              
  .وإلغائها

، "معاليـه ديفـد   "ومن أمثلة ذلك تغيير اسم شارع وادي الحلوة جنوب المسجد األقصى إلى اسم شـارع                
 تطوراً خطراً   2009ا شهدت سنة    كم". جاي هينوم "وتغيير اسم وادي الربابة جنوب المسجد األقصى إلى         

على هذا الصعيد، إذ بدأت األسماء العبرية لكثير من المواقع تحّل محّل األسماء العربيـة فـي خـرائط                   
 على شبكة اإلنترنت، بما فـي ذلـك اسـم المـسجد             Google وغوغل   Wikimapiaموقعي ويكيمابيا   

  .س المسجد األقصى أو الحرم الشريفولي" جبل المعبد"األقصى المبارك، الذي أصبح اسمه الرئيسي 
  البلدة القديمة
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التي ال تزيـد    ( قامت القوات اإلسرائيلية بطرد سكان حي المغاربة، في البلدة القديمة            11/6/1967وفي  
، بعد توجيه إنذار بالخروج لدقائق قليلة، وتبع ذلك تدمير لمنازل الحي            )مساحتها عن كيلومتر مربع واحد    

، ومعظمهـا أمـالك أوقـاف       )حائط البـراق  (مقابل الحائط الغربي للمسجد األقصى       منزالً   135البالغة  
وقامـت الـسلطات    . وجرت تسويتها باألرض لتكون ساحة يستخدمها اليهود ألغراض عبادتهم        . إسالمية

  .اإلسرائيلية بالسيطرة أيضاً على حي الشرف أو ما يسمى الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس
 دونماً تشمل ذلك الحي، وشارع باب السلسلة، وهـي          116 أمراً بمصادرة    18/4/1968في  إذ أصدرت   

 700وكانت تضم خمسة مساجد، وزاويتين، وأربع مدارس، وسوقاً أثريـاً، و          . الباشورة، وحي المغاربة  
 مبان، أما ما كان يملكه العرب فكان        105 ما مجموعه    1948مبنى، كان اليهود يملكون منها قبل حرب        

وقد تمكن الصهاينة من إقامة العديد من البؤر االستيطانية في البلدة القديمة، غير أن األغلبية               .  مبنى 595
  .السكانية ال تزال للعرب، الذين يفضلون القبض على الجمر على ترك بيوتهم

  األقصى في خطر
 ومحيطه، إلضفاء   سعت السلطات اإلسرائيلية إلى تحقيق وجود يهودي دائم ومباشر في المسجد األقصى           

وعملت علـى التهيئـة لمـصادرة     . الطابع اليهودي على البلدة القديمة، ولتوفير غطاء ألعمال الحفريات        
  .أجزاء منه، والسيطرة عليه في مراحل الحقة، تمهيداً لبناء ما يسمى الهيكل الثالث
له إلى منطقـة مفتوحـة       وشجعت أو تغاضت عن االقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهود، وسعت لتحوي         

أمام اليهود والسياح، ليأخذ شكل المتحف والمزار السياحي، ولتنـزع عنـه هيبتـه ومكانتـه وطبيعتـه       
  .اإلسالمية

كما سمحت السلطات اإلسرائيلية ببناء الكنس عند أسوار المسجد ككنيس المدرسة التنكزية، وأسفل منـه               
وكنيس هوفير؛ وكانت أبرز إنجازاتهـا فـي هـذا          كقنطرة ويلسون، وفي محيطه ككنيسي خيمة إسحاق        

  ).هاحوربا( افتتاح كنيس الخراب 2010المجال خالل سنة 
وبدأ الصهاينة حملة محمومة من الحفريات تحت المسجد األقصى والمنطقة التي حوله، مركّـزين علـى               

نها الجامع العثماني،   المنطقة الغربية والجنوبية للمسجد، ونتج عن هذه الحفريات تصدع عدد من األبنية م            
  .ورباط الكرد، والمدرسة الجوهرية، والمدرسة المنجكية

 مرت الحفريات بعشر مراحل، كانت تتم بنشاط ولكن بهدوء وتكتم، وبلغت الحفريـات              1967ومنذ سنة   
مراحل خطيرة عندما أخذوا يفرغون األتربة والصخور من تحت المسجد األقصى وقبة الصخرة، ممـا               

  .تحت خطر االنهيار في أي لحظة، بسبب أي عاصفة قوية أو زلزال خفيفيجعل األقصى 
، باتـت   21/8/2010 حفرية بحلول    34كما زاد عدد الحفريات واألنفاق أسفل المسجد وفي محيطه إلى           

تشكّل ما يشبه مدينة متصلة متعددة المداخل والمخارج، وبلغت الحفريات المكتملة والمفتوحة أمام الزوار              
 وقد أدت هذه الحفريات إلى عدد من االنهيارات والتشققات داخل المسجد وفي محيطه خالل               . حفرية 13

  .2010سنة 
، ولم تنفع التسوية    1990-1967 اعتداًء خالل الفترة     40أما االعتداءات على المسجد األقصى فقد جرى        

، ممـا   1998-1993ة   اعتداًء خالل الفتر   72السلمية واتفاقات أوسلو في وقف االعتداءات، فتم تسجيل         
وتزايد عـدد االقتحامـات للمـسجد       . يشير إلى ازدياد الحملة الشرسة ضد أحد أقدس مقدسات المسلمين         

  . 21/8/2010-22/8/2009 اقتحاماً خالل الفترة 55بحماية من شرطة االحتالل ليبلغ 
  معاناة وصمود.. السكان العرب

ن جحيماً ال يطاق، ويستخدمون كافة وسائل الضغط        ويقوم الصهاينة بجهود محمومة لجعل حياة المقدسيي      
ويعاني المقدسي بشكل هائل مـن إمكانيـة الحـصول علـى       . واإلغراء والتزوير للحصول على بيوتهم    
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 آالف بيـت وشـقة   15ترخيص لبناء مسكنه، لدرجة اضطرته للبناء دون ترخيص فأصبح أكثـر مـن      
  . مهددين بالهدم

كما تقوم بمصادرة الهويات المقدسية     . ات الهدم بشكل منهجي وبدم بارد     وتقوم السلطات اإلسرائيلية بعملي   
 4672 بتجريد   2008ألبناء القدس بحيث تطردهم وتمنعهم من اإلقامة في مدينتهم، وقد قامت خالل سنة              

  . مقدسيا من حق اإلقامة في القدس
حسوبة على حركة حماس، هـم   وكان من أبرز النماذج اإلسرائيلية محاولتها طرد أربعة من القيادات الم         

ثالثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق، وقد ضـربوا مثـاالً رائعـاً فـي صـبرهم             
 400وصمودهم، وما زال ثالثة منهم يقومون باالعتصام في مبنى الصليب األحمر،  منذ ما يزيد عـن                  

  .ئب محمد أبو طير وإبعادهيوم في ظروف استثنائية صعبة، بينما تمكن الصهاينة من أسر النا
من سكانها، غير أن    % 22وقد خططت السلطات اإلسرائيلية حتى ال يزيد عدد سكان القدس العرب عن             

 يسكن القدس   2009صمود أهل القدس جعلهم يتزايدون بالرغم من قسوة االحتالل، فحسب تقديرات سنة             
 ألـف   200، يسكن نحو    %)64.3(هودي   ألف ي  497 ألفاً من بينهم     773بشقيها الغربي والشرقي حوالي     
  .كلهم تقريباً يسكنون شرقي القدس%) 35.7( ألف عربي 276منهم شرقي القدس؛ بينما هناك 
 حتى اآلن في تنفيـذ مخططـه        -بالرغم من كل اإلجراءات التي يتخذها     -وقد فشل االحتالل اإلسرائيلي     
جع نسبة المسيحيين في القدس من نحـو        غير أن من الظواهر الالفتة ترا     . الساعي لتخفيض نسبة العرب   

، حيث يعانون من الضغوط التي يعاني منها المـسلمون،          2009سنة  % 2 إلى حوالي    1948سنة  % 20
  .مما اضطر العديدين للهجرة وترك القدس

ويقوم أهل القدس وفلسطين بالسهر على حماية األقصى بالرغم مما يعانونه من احـتالل وقهـر، وهـم                  
  . دفاع عن حرمته بأجسادهم وحجارتهم، بعد أن فقدوا النصير العربي واإلسالمييهبون دوماً لل

  إنفاق صهيوني وتجاهل عربي إسالمي
معاناة القدس ال تكاد توصف، تحت احتالٍل يزداد قسوة وشراسة، ويعمل في إطار منهجي حثيث، وتنفق                

ا عن الموازنات التي يتم صرفها فـي        بلدية القدس اليهودية ميزانية سنوية تزيد عن مليار دوالر، هذا عد          
المدينة عبر الوزارات المختصة، كوزارة اإلسكان والتطـوير العمرانـي ووزارة األشـغال والـدوائر               

  .الحكومية األخرى
وخصوصاً مـن   -" إسرائيل"ويقوم األثرياء اليهود أمثال موسكوفيتش، والمسيحيون الصهاينة من خارج          

 بتمويل مشاريع الجمعيات االستيطانية الناشطة في القدس كجمعية عطيـرت    -الواليات المتحدة األميركية  
وغيرها، والتي ال تقل موازناتها عـن       " أمناء جبل المعبد  "كوهانيم أو تاج الكهنة، وجمعية العاد وجمعية        

  . مليون دوالر سنويا150ً
 بحدود عشرة ماليين دوالر سنوياً،       دولة مسلمة فهو   56أما ما تنفقه منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تمثل         
  .وهو يقل كثيراً عما يتبرع به أحد أثرياء اليهود

هذه بعض صرخات القدس المكتومة، لعلها تجد اهتماماً مثل االهتمام الذي يوليه عربنا ومسلمونا لنجـوم                
  .هللا، وال حول وال قوة إال با...الغناء والسينما ونجوم كرة القدم ومواقع الترفيه واإلثارة

  21/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   مرفوضاسرائيليإعتذار  .78
  عبد الباري عطوان

اسرائيل لم تعتذر لمصر عن اقدام قواتها على قتل خمسة جنود مصريين، وانما عبـرت عـن أسـفها،                   
م وهناك فرق شاسع بين االعتذار والتعبير عن االسف، فاالول تترتب عليه تبعات قانونية، والثاني كـال               

  .في الهواء، يصدر من قبيل المجاملة ورفع العتب



  

  

 
 

  

            36ص                                     2244:                العدد22/8/2011 ناإلثني :التاريخ

ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي الذي قيل خطأ انه اعتذر لمصر، اختار كلماته بعناية شديدة، وقـال                 
واعتبرته اعتـذارا، واصـرت     ' االسف'، ومن المؤسف ان بعض القنوات العربية، تلقفت هذا          'يأسف'انه  

  .اتها، وسقطت في المصيدة نفسها قنوات تلفزيونية مصريةعلى موقفها هذا، طوال نشر
االسرائيليون، وببساطة شديدة، ال يعتذرون للعرب والمسلمين، ويتوقعون منهم االعتـذار لهـم، النهـم               

فممنـوع علـى    . يحتقرونهم، ويحتقرون شهداءهم، وال يرون اي خطأ في قتل هؤالء يستوجب االعتذار           
افع عن نفسه وحرمة ترابه وشرفه الوطني، بل ان يتواجد علـى هـذا              الجندي المصري ليس فقط ان يد     

فاالرض العربية مستباحة في العرف االسرائيلي، ال كرامة لها، وال سيادة ألهلها، سواء كانـت               . التراب
  .'دير الزور'او ' قانا'او ' غزة'او ' سيناء'تحمل اسم 

 لمسؤولين اسـرائيليين سـابقين، ال تـرفض         ووصلت الوقاحة االسرائيلية ذروتها عندما سمعنا اصواتا      
االعتذار فقط، وتشدد على عدم تقديمه تحت اي ظرف من الظروف، وانما تلقي الكـرة فـي الملعـب                   
المصري، وتطالب قيادة الجيش المصري باالعتذار، النها فشلت في منع العملية الفدائية الجريئـة التـي                

الذهاب الى ما هو ابعد من ذلك، اي التهديد بإعادة احـتالل            ادت الى مقتل ثمانية اسرائيليين في إيالت، و       
  .سيناء

، هي حماية دولة اسرائيل، ودور جيـشها        )المواجهة سابقاً (فمهمة مصر، مثل كل الدول العربية االخرى        
ان يمنع اي عمليات للمقاومة، والمقابل هو الرضا االسرائيلي، والمباركة االمريكية، فهل هناك استخفاف              

  ن هذا االستخفاف، وهل هناك احتقار اكثر من هذا االحتقار؟اكثر م
وهذه الوقاحة والغطرسة االسرائيليتان ليستا مستغربتين، فحتى هذه اللحظة ترفض الحكومة االسـرائيلية             
االعتذار الصريح لتركيا عن قتل فرقة كوماندوز بحري تابعة لها تسعة ناشطين اتراك، كانوا على مـتن                 

التي كانت في طريقها ضمن قافلة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وحتى هذه              السفينة مرمرة،   
اللحظة يصر السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي على هذا االعتذار، ويرفض كل ضغوط               

  .امريكا التي تريد مخرجا وسطا لهذه األزمة، بين حليفيها االستراتيجيين في البحر المتوسط
' ' '  

لمصري ال يرفض االعتذار فقط، وانما وجود السفارة، والعلم االسرائيلي بالتالي فوق ارضـه،              الشعب ا 
وعبر عن موقفه الشهم والمبدئي هذا من خالل التظاهر باآلالف امام السفارة االسرائيلية فـي القـاهرة                 

  .مطالبا بإغالقها
 طابقـا   22الصلبة، عندما تسلق    كان رائعا هذا الشاب المصري، الذي يجسد مشاعر ابناء مصر الوطنية            

إلنزال العلم االسرائيلي، ورفع العلم المصري مكانه، غير عابئ بالنداءات التي تطالبه بالحـذر حفاظـا                
  .على حياته

هذا الشاب يمثل اكثر من ثمانين مليون مصري، يمثل الثورة المصرية في اروع صـورها، بـل يمثـل        
 في قارات العالم الخمس، في اظهار كل مشاعر الغـضب           ملياراً ونصف مليار عربي ومسلم، ينتشرون     

  .تجاه هذه الدولة الغاصبة التي ترفض السالم وتمارس كل اعمال القتل بوحشية غير مسبوقة
السلطات المصرية يجب ان ال تقبل االعتذار االسرائيلي، حتى في حال تقديمه، ونحن نشك في ذلك، الن                 

ود الخمسة استشهدوا بعد قتلهم بدم بارد، وبطريقة متعمدة، وهـي           الدم المصري ليس مباحا، وهؤالء الجن     
على اي حال ليست المرة االولى التي يقتل فيها جنود مصريون بالطريقة نفسها، فالتاريخ حافل بـسجل                 
الشهداء المصريين المشرف، ابتداء من شهداء مجزرة مدرسة بحر البقر، ومـرورا بالـشهيد سـليمان                

ر على اسرائيليين انتهكوا حرمة ارضه في سيناء، وانتهاء بالجنود الخمسة الـذين             خاطر، الذي اطلق النا   
مزقت اجسادهم الطاهرة صواريخ الطائرات االسرائيلية التي انتهكت االجواء المصرية، تحـت ذريعـة              

  .تعقبها لمنفذي عملية ايالت االخيرة
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السرائيلية تقتل ما شاء لهـا القتـل مـن    في الماضي، وبالتحديد قبل ثورة يناير المباركة، كانت القوات ا      
المصريين دون ان يفكر المسؤولون االسرائيليون، مجرد التفكير بالتعبير عـن االسـف، ناهيـك عـن                 
االعتذار، الن هناك رئيسا حليفا في مصر، ال يعبأ مطلقا بكرامة شعبه، وطهارة ارضه، وقدسية دمـاء                 

عبية المصرية التي قلبت كل المعادالت، واعادت لمـصر        اآلن تغيرت الصورة، بفضل الثورة الش     . ابنائها
كرامتها ودورها ومكانتها، ووضعت رجاالت اسرائيل وحلفاءها خلف القضبان، بـتهم الفـساد والقتـل               

  .وتقديم مصالح اسرائيل على مصالح ابناء مصر واالمة العربية بأسرها
' ' '  

 الى لجنة تحقيق، لمعرفة دوافعهـا واسـبابها،         ال تحتاج مجزرة قتل الجنود المصريين الخمسة في سيناء        
فالدوافع معروفة، وهي اذالل الشعب المصري، وانتهاك سيادته الوطنية، وقتل جنوده في وضح النهـار،               
بل وقتل ابناء قطاع غزة ايضا، الذين ما زالوا قانونيا واداريا تقع مسؤولية حمـايتهم علـى الحكومـة                   

  .المصرية
مية المتشددة التي نشطت في االشهر االخيرة في سيناء قد شـكلت تهديـدا              صحيح ان الجماعات االسال   

لالمن المصري، من وجهة نظر البعض، ولكنها حققت لمصر في الوقت نفسه ما فشلت في تحقيقه كـل                  
، التي قدمتها السلطات المصرية السرائيل على مدى اربعين عامـا، فـي تعـديل               'غير الجليلة 'الخدمات  

فبفضل هذه الجماعات وعملياتهـا     . فيد واعادة السيادة المصرية او جزء منها الى سيناء        اتفاقات كامب دي  
العسكرية ضد اهداف اسرائيلية رضخت اسرائيل، وتنازلت من عليائها، وسمحت للـسلطات المـصرية              
بإرسال دباباتها والفين من جنودها الى العريش للسيطرة على الوضع االمني، والتصدي لهذه المنظمـات               

لمتشددة، وتوفير الحماية النبوب الغاز المصري السرائيل، الذي تعرض للتفجير خمس مرات في اقـل               ا
  .من عام

اسرائيل خسرت تركيا كحليف استراتيجي، وها هي على وشك ان تخسر مصر كـشريك فـي الـسالم                  
ي العدوان  واتفاقات كامب ديفيد، والسبب في ذلك غرورها وتجبرها، الذي شاهدنا ونشاهد ابشع صوره ف             

وقد ترتكب خطيئة عمرها اذا نفذت تهديداتها التي تتعاظم مع كل           . على قطاع غزة وتشديد الحصار عليه     
  .صاروخ يسقط على مدنها، وتعيد الهجوم على القطاع

خريطة المنطقة العربية تتغير سياسيا وعسكريا وبشريا، بفضل الثورات العربية التـي تطـيح بأنظمـة                
ن واالمان، الواحد تلو اآلخر، ولكن الالفت ان اسرائيل ال تتغير، وما زالت تعـيش               وفرت السرائيل االم  

في مرحلة ما قبل الثورات، وتتمسك بالسياسات المتعجرفة نفسها في التعـاطي مـع محيطهـا العربـي                 
  .واالسالمي

عملية ايالت، وهطول صواريخ غراد كالمطر فوق اسدود وبئر السبع وسيدروت، وتظـاهر عـشرات               
الف من المصريين امام السفارة االسرائيلية في القاهرة للمطالبة بإغالقها، كلها مؤشـرات تؤكـد ان                اآل

االستقرار الذي نعمت به اسرائيل في طريقه للتآكل، وان الزمن الذي كانت تقتل فيه ابناء مصر والعرب                 
  .دون اي رد قد انتهى، وربما الى غير رجعة

  22/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  السياسي الذي ال يرى إال ما يريد أن يرى .79
  بالل الحسن

بنيامين نتنياهو نموذج للسياسي الذي ال يرى إال ما يريد أن يرى، وأحيانا تكون هذه الظاهرة سمة للكثير                  
من القادة اإلسرائيليين، يندرج في إطارها شخص من نوع إيهود أولمرت، وحتى شخص من نوع إيهود                

ن أدارا مفاوضات مع الفلسطينيين، لم يتصورا أثناءهـا إال أن علـى المـسؤول               وهذان األخيرا . باراك
هكذا فعـل أولمـرت مـع       . الفلسطيني أن يوافق على رؤيتهما وعلى المخطط اإلسرائيلي الخاص بهما         

وهكذا فعـل إيهـود     . الرئيس محمود عباس، وفشلت المفاوضات معه، ولم يستخلص من ذلك أي درس           
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 عرفات في كامب ديفيد، وفشلت المفاوضات معه، ولم يستخلص مـن ذلـك أي               باراك مع الرئيس ياسر   
  .درس

اآلن، يطبق نتنياهو النهج نفسه، إنما على صعيد أوسع وأشمل، يتجاوز الفلسطينيين إلى العـرب وإلـى                 
  .المجال اإلقليمي

 ارتـأى   وحـين . مع الفلسطينيين توقفت المفاوضات زمنا طويال، ومن دون أي إشارة إلمكان تجـددها            
محمود عباس، بعد أن وجد طريق التفاوض مسدودا، أن يذهب إلى األمم المتحدة، ليطالـب بـاعتراف                 
دولي بمبدأ الدولة الفلسطينية، ثارت ثائرة نتنياهو، وتمثلت ثورته بشتم الفلسطينيين واسـتنكار مـوقفهم               

فه، وهو يردد بكل اهتمام أنه      هذا، كما تمثلت ثورته بجهد إسرائيلي لكسب دول مؤيدة لموق         » الدبلوماسي«
وهو يردد أيضا .  تؤيد موقف الفلسطينيين130 إلى   120 دولة، مقابل    70 – 60يعمل لكسب تأييد موقف     

بكل غباء تحذيرا يوجهه إلى اإلسرائيليين لكي يستعدوا لمواجهة مظاهرات فلسطينية حاشـدة، سـتجتاز               
ط أن الخطر يأتي من هذه الناحية، وال يأتي أبـدا           حدود الضفة إلى داخل حدود دولة إسرائيل، معتبرا فق        

  .»الدبلوماسي«من ناحية الموقف اإلسرائيلي الذي يرفض كل شيء حتى في اإلطار 
وحاليا، طورت إسرائيل موقفها هذا، ودخلت في حالة مواجهة مع مصر، الدولة التي تقيم إسرائيل معها                

السبب اآلني والمباشر لهذه المواجهة هو أن الجـيش         و. »اتفاق كامب ديفيد  «أوثق اتفاق أمني يحمل اسم      
 عسكريين مـصريين،   3اإلسرائيلي أقدم على شن غارة عند حدود إسرائيل مع مصر، أسفرت عن مقتل              

وردت مصر على هذه الخطوة بأبسط درجات االحتجاج، فأعلنت استدعاء سفيرها من تل أبيب وطلبـت                
 وبدال من التعامل دبلوماسيا مع هذه األزمة، تـرد إسـرائيل            أن تقدم إسرائيل اعتذارا رسميا عما فعلت،      

مصعدة فتعلن أنها تبحث رسميا في سحب سفيرها من مصر، وهي التي تحذر دائما من احتمال تـضرر                  
  .اتفاق كامب ديفيد، وهو تضرر تخسر منه إسرائيل الشيء الكثير، بينما تتخلص مصر من عبء كبير

 حول نتنياهو الذي ال يرى إال ما يريد أن يرى، يتعلـق بتركيـا؛ فمنـذ                 لكن التطور اإلسرائيلي األبرز،   
جريمة العدوان اإلسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، ومنذ اإلعالن عن محاصرة غزة ومنع الغذاء عـن                
مليون ونصف مليون نسمة من سكانها، ومنذ تحرك السفن المدنية الدولية والتركية التي توجهـت نحـو                 

زي يرفع شعار فك الحصار عن غزة، لم تجد إسرائيل نتنياهو ردا على ذلك سـوى                غزة، في تحرك رم   
أن تهاجم سفن السالم هذه في المياه الدولية، وتستهدف إحدى السفن التركية بالذات، وتهاجمها مباشـرة،                

و أن  وتقتل تسعة من النشطاء المدنيين األتراك على متنها، وكان كل ما طلبته تركيا إزاء هذه الجريمة ه                
وحتى حين دخلت الواليات المتحدة األميركية على الخط قبل أيام، وطلبـت  . تعتذر إسرائيل عن جريمتها  

 اإلسـرائيلي   -من إسرائيل علنا أن تقدم االعتذار المطلوب منها، على أمل أن يعود التحـالف التركـي                 
ـ               ك مـن تخريـب لتـصور       القديم، إال أن نتنياهو رفض االستجابة لطلب أميركا هذا، مع ما يعنيـه ذل

ولسان حال نتنياهو هنا أن على تركيا أن تعتذر إلسرائيل ألنها أرسلت سفينة نحـو غـزة                 . استراتيجي
نتنياهو ال يريد أن يرى جريمة غزة، وال يريد أن يرى احتجاج تركيا،             . متحدية بذلك السياسة اإلسرائيلية   

ريد أن يرى الطلب األميركي ومعانيه السياسية،       وال يريد أن يرى قتل إسرائيل للمواطنين األتراك، وال ي         
فهي مصيبة دائما، واآلخرون كلهـم علـى        . ويصر على أن يرى فقط أن إسرائيل يجب أال تعتذر ألحد          

  .خطأ دائما، بما فيهم الواليات المتحدة األميركية، أكبر حليف إلسرائيل
ر، ومع تركيا، تبرز أزمـة إسـرائيلية        مع الدبلوماسية الفلسطينية، ومع مص    : وبعد هذه األزمات الثالث   

فحين ينطلق صاروخ واحد، نعم صاروخ واحد، على تخوم مستوطنة ما، تقوم إسرائيل             . جديدة مع غزة  
وأيضا ما إن يحدث صدام مع مسلحين بعيدا        . بشن غارة تأديب على غزة تدمر فيها المنازل وتقتل الناس         

. د مصر، حتى تقوم إسرائيل بشن غارات على غزة      عن غزة عشرات الكيلومترات، وقريبا حتى من حدو       
غزة دائما هي المذنبة، والقذيفة سواء جاءت من داخل غزة أو من خارجها، فإن المسؤولية تقـع علـى                   

  .عاتق غزة
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وال يستطيع  . وليت األمر يقف عند هذا الحد؛ إذ ثمة أزمة خامسة تنشب حاليا داخل المجتمع اإلسرائيلي              
المجتمـع اإلسـرائيلي يتحـرك      . مجتمع اإلسرائيلي، أن يرى إال ما يريد أن يرى        نتنياهو، حتى داخل ال   

محتجا، وألول مرة، على أولويات صرف الميزانية اإلسرائيلية؛ إذ تذهب هذه األولويات إلى الـصرف               
على الجيش وعلى بناء المستوطنات، وهو يريد تحويل هذا االتجـاه نحـو الـصرف علـى الخـدمات                   

وقد جرت العادة أن يكون الحديث عن نفقات الجيش أمرا          . بناء المساكن للناس العاديين   االجتماعية وعلى   
محرما؛ ألنه، حسب معاييرهم، أمر مقدس، لكن الغضب االجتماعي تجاوز هذه المـسألة، وبـدأ يقـول                 

وقد جاء رد نتنياهو مدويا ضد هـذا        . صراحة إن هذا المحرم ليس محرما بل هو مطلب طبيعي ومحق          
، واتهم الذين يرفعونه بأنهم يهددون أمن إسرائيل، لكن المفاجأة جاءت هذه المرة من الجنراالت؛               المطلب

بـإجراء تقلـيص فـوري للميزانيـة        ) رئيس أركان سابق ووزير دفاع سابق     (إذ طالب شاؤول موفاز     
 مقدسة،  العسكرية، وذهب إلى حد القول إن الموازنة مضخمة بالنفقات البيروقراطية، وهي حتى لو كانت             

 ألف متظاهر يطرحون مطالب عادلة إلزالـة الظلـم          300فإنها ال تعود كذلك حين يخرج إلى الشوارع         
  .االجتماعي واالقتصادي

وبهذا تتكون لوحة سياسية شاملة، ويوجد داخل هذه اللوحة فلسطينيون ومصريون وأتراك وأميركيـون              
هو يواجههم جميعا، ويرفضهم جميعا، ويعلن على       وإسرائيليون، وكلهم ينتقدون مواقف نتنياهو، لكن نتنيا      

  .المأل أنه هو وحده فقط من يملك الرأي الصواب
إلى متى يستطيع حاكم من هذا النوع أن يصمد في موقفه؟ البعض يقول إنه يستطيع أن يصمد إلى زمن                   

يجبـر  ألـم  . طويل، ما دام الكونغرس األميركي يقدم له الدعم المطلق، حتى ضـد رئيـسه األميركـي          
الكونغرس رئيسه األميركي على أن يغير مواقفه علنا ليرضي مطالب نتنياهو، وحين كان نتنياهو يجلس               
في لقاء الكونغرس نفسه، ويتصرف وكأنه هو الرئيس األميركي، بينما يوجه له الرئيس األميركي كلمات               

  االعتذار؟
  هل يمكن لهذا الواقع المقلوب أن يستمر؟

  يا السبع أن تصبح ثماني عجائب؟وهل يمكن لعجائب الدن
  22/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ؟"إسرائيل"خلل استراتيجي جديد يصيب  .80

  جورج سمعان
التداعيات األمنية التي خلفتها عملية إيالت في قطاع غزة ثم          . بدأ الحراك العربي يلقي بثقله على إسرائيل      

حدود بين البلدين قد تخلّف تداعيات سياسـية        مقتل الجنود المصريين برصاص الجيش اإلسرائيلي على ال       
: وباتت حكومة بنيامين نتانياهو أمام تحديات ال تحسد عليها        . تهدد الدولة العبرية بخلل استراتيجي فاضح     

 عسكري بـين    -حراك داخلي متصاعد يستلهم عواصف التغيير التي تضرب المنطقة، وصراع سياسي            
نفاق على المستوطنين، ومواجهة التحرك الفلسطيني نحو مجلـس         النخبة الحاكمة على موازنة الدفاع واإل     

األمن الشهر المقبل الستصدار قرار بإعالن دولة فلسطين وما يخلّفه من تبدل في العالقات بين الـسلطة                 
وما يخلّفه من تبدل في إدارة التفـاوض والمرجعيـات          ... والمجتمع الدولي، وبينها وبين دولة االحتالل     

  .وسطة ألي مفاوضاتالناظمة والمت
استدعاء الحكومة االنتقالية في    . قد ال يكون المجلس العسكري المصري أفضل حاالً من حكومة نتانياهو          

صحيح انه رسالة احتجاج وتصعيد رداً على مقتل الجنـود          . القاهرة السفير من تل أبيب قد ال يكون كافياً        
بل إن الحشود التـي     . مل بمعاهدة كمب ديفيد   لكنه موقف لن يصل إلى حد التلويح بوقف الع        . المصريين

تطالب المجلس بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة تفاقم الصراع المحتـدم بـين العـسكر وحكومتـه                 
االنتقالية من جهة، وحركات وأحزاب إسالمية وسلفية، بعد إعالن المجلس أن دستور الدولة سينص على               
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حركات كانت ألسابيع خلت تقف إلى جانب العسكر في مواجهـة           علماً أن هذه األحزاب وال    . مدنية الدولة 
التيار الليبرالي واليساري بعدما هدد بالثورة على المجلس العسكري وطالب برحيـل رئيـسه ورحيـل                

  .الحكومة
تمامـاً كمـا    . أبدى أسفه لسقوط الجنود المصريين    . لم يقدم وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك اعتذاراً       

لم تقدم إسرائيل   . »ليكود«يومها عاند أفيغدور ليبرمان وجاراه زعيم       . »يوم مرمرة «يا في   حصل مع ترك  
وهكـذا خـسرت    ... »أسطول الحريـة  «اعتذاراً ولم تقدم تحقيقاً شفافاً وال تعويضات إلى ذوي ضحايا           

طوق خسرت عالقات وثيقة سياسية وأمنية وعسكرية مع دولة إسالمية كبرى من دول ال            . إسرائيل تركيا 
فهل تكابر حكومة نتانياهو مرة أخرى فتعطي الشارع المصري زاداً لرفع وتيرة الضغط علـى               . العربي

  المجلس العسكري لدفعه إلى مواقف ال يرغب بها؟
الحدود الجنوبية إلسرائيل لم تكن آمنة حتى في عهد مبارك الذي أبدت حكوماته المتعاقبة التزاماً شـديداً                 

الحدود مع الدولة العبرية، العتبارات تتعلـق باتفـاق الـسالم والمـساعدات             في منع أي عمليات عبر      
لكـن  . األميركية، وتتعلق أيضاً بالموقف الرسمي من الحركات االصولية المتشددة، فلسطينية أو عربيـة            

كانت تعتمد في السابق لحماية أمن حـدودها اعتمـاداً   . وهذا ما تدركه إسرائيل جيداً   . الموقف تغير اليوم  
كان النظام البائد يوفر لها ضماناً، على رغم الحوادث المشابهة التي حدثت            . بيراً على الجيش المصري   ك

كانت تعرف جيداً أن سياسة نظام مبارك تقيم وزناً كبيراً للمساعدات االقتصادية والعسكرية             . في الماضي 
فضالً عـن   . اإليرانية في المنطقة  وكانت ترى إليه سداً ديبلوماسياً وازناً في وجه التحركات          . األميركية

وخططهـا  » حمـاس «مـصر و    » إخـوان «وقوفه في وجه طموحات الحركات االصولية، خـصوصاً         
  .وتحركاتها، وشكل دعماً كبيراً للسلطة الفلسطينية

لذلك باتت الدولـة العبريـة تحـسب        . لم تعد قائمة بعد التغيير الذي شهدته مصر       » االمتيازات«كل هذه   
الشارع المصري الذي نادى فريق كبير منه بطرد السفير اإلسرائيلي من القـاهرة، علـى               حساباً لموقف   

رغم أن المجلس العسكري أكد منذ اليوم األول لسقوط النظام السابق تمسكه بمعاهدة الـسالم والتزامـه                 
  .االتفاقات الدولية، وعلى رغم تحركه النشط لضبط أمن الحدود بعد الحوادث األخيرة

حذرت من احتمـال    . ر إسرائيلية بعيداً في التعبير عن مخاوفها، بعد نجاح الثورة في مصر           وذهبت دوائ 
سيطرة األحزاب اإلسالمية على السلطة في القاهرة، أو على األقل غلبة كلمة هذه األحزاب في مـصدر                 

مـر  في غـزة، األ   » اإلخوان«مصر يد المساعدة إلى     » إخوان«ألن أخطر ما تخشاه هو أن يمد        . القرار
ثانياً، أي محاولة بناء توازن     » جنوب لبنان «الذي قد يعزز ميل الفصائل التي تمسك بالقطاع إلى تحويله           

  .الشمال... رعب جنوباً بعد
إذا كابرت إسرائيل كعادتها ولم تبادر إلى إجراءات تريح المجلس العسكري في القاهرة، تجـازف فـي                 

وسيكون عليها تالياً أن تواجه  . ر نمط العالقة مع تل أبيب     تحقيق مطالبة شريحة واسعة من الثوار في تغيي       
أصابتها الثورة اإليرانية بخلل اسـتراتيجي      . تحدياً مفصلياً كبيراً ليس األول في تاريخ عالقاتها بالمنطقة        

وزعيمـه رجـب طيـب      » حزب العدالة والتنميـة   «وأصابتها سياسة   . بعد عالقات وثيقة مع نظام الشاه     
بعدما كانت العالقات الثنائية وثيقة     . »موقعة مرمرة « بانتكاسة استراتيجية مماثلة بعد      أردوغان في تركيا  

لذلك ربما تستعجل عملية إيالت وما رافقها من تـداعيات، دفـع            . بين الطرفين، سياسياً وعسكرياً وأمنياً    
محاذيـة لقطـاع    إسرائيل إلى البحث عن استراتيجية جديدة لحماية هذه الحدود الجنوبية والمستوطنات ال           

  .غزة
وال تقل تداعيات الوضع الفلسطيني وتداعيات الحراك في سورية والتغييرات التي شهدها لبنان ويشهدها،              
بعد التغيير الحكومي وصدور القرار االتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خطورة علـى               

إال إذا كانـت لجـأت إلـى        ... ملية إيالت على علم بع  » حماس«ربما لم تكن    . االستراتيجية االسرائيلية 
أسلوب المرحوم ياسر عرفات الذي كان يوعز أو يسهل لبعض الفصائل الفلسطينية أن بنفذ عملية نوعية                
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لكن يبقى المهم أن عملية التهدئـة التـي قادتهـا           . كلما كان يشعر بأن الجمود السياسي يصيبه بالضعف       
  .نة القائمة منذ زمنالقاهرة لم تثمر التزاماً قاطعاً بالهد

وما يواجهه من تحـديات فـي لبنـان         » حلف الممانعة «وإذا كان لعملية إيالت غرض إقليمي يتعلق بـ         
قد تجد نفسها مرغمـة     » فتح«التي تواجه تعثر المصالحة مع السلطة و        » حماس«وسورية والعراق، فإن    

 من مسيرة المحكمة الخاصة     ال يخفي توتره  » حزب اهللا «: على خوض صراع يسعى إليه أكثر من طرف       
وسورية التـي بـدأت     . بلبنان، على رغم إمساكه بالوضع الحكومي سياسياً بعد إمساكه بالوضع األمني          

حاولت قبل أكثر من شهرين أن توحي بأن        . تطوقها عزلة خانقة ال تبدو قادرة على حسم الحراك الداخلي         
وإيران ال تنظر بعين الرضا إلى تقويض       .  تنجح لكنها لن . الوضع على حدودها مع إسرائيل قابل للتغيير      

أما إسرائيل فتواجه، إضافة إلى التحديات الداخليـة، هـاجس          ... كل ما جنته وبنته في العقدين األخيرين      
  .الحملة الديبلوماسية التي ستقودها السلطة لطرح موضوع إعالن الدولة في مجلس األمن الشهر المقبل

ولين االسرائيليين أن استمرار الحراك العربي في أكثر من بلد عربـي            أبعد من ذلك، يدرك بعض المسؤ     
وقـد يـدفع هـذه      . مصحوباً بمواجهات عسكرية ومشاريع حروب أهلية متصاعدة، يقلق القوى الكبرى         

الدول، وعلى رأسها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، إلى الضغط علـى الدولـة العبريـة لتقـديم                 
وسـيكون  . لتسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تقوم أساساً على إعالن دولة فلـسطين          التنازالت المطلوبة   

توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس األمن الشهر المقبل لتبني مثل هذا اإلعالن اختبـاراً لمـدى تطـور                  
  .المواقف الدولية من القضية الفلسطينية

اث في المنطقة؟ من انفجار انطلياس الغامض       هل بالغت دوائر غربية في ربطها بين سلسلة من األحد         ... 
أليـست رداً واضـحاً علـى القـرار         . شرق بيروت إلى سلسلة التفجيرات في العراق إلى عملية إيالت         

االتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان، ورداً واضحاً على قرار تشديد العزلة على نظام الرئيس بشار األسـد،               
مرير التمديد لبقاء قوات أميركية في العراق، أو دفع هذا الحكم إلـى             وإرباكاً لبغداد والحكم الذي يحاول ت     

  مزيد من التشدد في مواجهة خصومه الذي يلقون دعم واشنطن وأنقرة وعواصم عربية كثيرة؟
  22/8/2011، الحياة، لندن
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  تسفي بارئيل
، 'بناؤنا دون رد حاد من جانبنا انقضت بال عودة        على اسرائيل أن تعرف بان االيام التي كان يقتل فيها ا          '

محمد البرادعـي هـو     . د. صرح عمرو موسى، هذه المرة كمن يتنافس على منصب الرئاسة في مصر           
االخر، الذي يتنافس ايضا على الرئاسة، سارع الى التقدم برد فعل طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق ونـشر             

  .نتائجه في أقرب وقت ممكن
 على طريق ايالت ال تتعلق فقط بالتعاون االمني بين اسرائيل ومصر، فقد علقت مباشـرة                قضية العملية 

وفي اسرائيل من يدرس رد الفعل المصري المشوش بعـض          . في قلب الحياة السياسية الداخلية في مصر      
الشيء حين تلقت وسائل االعالم قبل فجر يوم السبت بيانا مفصال يتضمن بندا جـاء فيـه صـراحة ان                    

صريين قرروا اعادة السفير من اسرائيل، وبعد ساعات من ذلك افادت الحكومة بان البيـان الـسابق                 الم
  .مضلل ففي مصر يختبر النظام الجديد بالمقارنة مع نظام مبارك

إحدى الشكاوى العامة التي وجهت لمبارك بعد الثورة تتهمه بالوهن تجاه اسرائيل، بالتعاون معها ضـد                
واالن نجد ان الحكومة المصرية والمجلس العسكري االعلى        . باعتبار ومكانة مصر  الفلسطينيين وبالمس   

ضارة بقدر ال يقل    . حيال ما يعتبر كهجوم اسرائيلي على جنود مصريين       ' موقف وطني 'مطالبان باظهار   
من ناحية سياسية هي المعادلة التي ضربها مسؤولون اسرائيليون، بمن فيهم ايهود بـاراك، بـين قـدرة            

فـي مـصر ال ينـسون ان        . ك على السيطرة في سيناء وبين ما وصفوه كاهمال من النظام الجديد           مبار
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 علـى   2006 2004يذكروا بان في عهد مبارك ايضا عانت سيناء من عمليات شـديدة فـي سـنوات                 
في اثناء حـرب لبنـان      : شواطىء سيناء، وان في عهده ايضا اعيد السفير المصري في اسرائيل مرتين           

  .ي فترة االنتفاضة الثانيةاالولى وف
وتبدي الحكومة المصرية حساسية شديدة تجاه مطالب الجمهور وهي تجتهد الن تصور نفسها بخالف تام               

وهكـذا، عنـدما    . عن النظام السابق، ولكنها ملتزمة ايضا باتفاقات السالم وبالتعاون االمني مع اسرائيل           
حو الف جندي آخر ترافقهم دبابات ومجنزرات       تطلب مصر وتحصل من اسرائيل على االذن الن تدخل ن         

الى سيناء لغرض القتال ضد المنظمات الراديكالية، وعندما يكون الصراع ضد التسلل من والى القطـاع                
  .هو معركة مشتركة للدولتين، تحرص مصر ان ال تقطع الخيط الدقيق الذي يربط بين الدولتين

ي ال تغذي االصوات العالية التي تتظاهر امام الـسفارة          هذه عالقة تلزم اسرائيل بالتصرف بحذر زائد ك       
فاذا كان يمكن السرائيل في الماضي ان تعتمد على مبارك فـي            . االسرائيلية او قنصليتها في االسكندرية    

. أن يقرر جدول االعمال بنفسه ويقمع المشككين به، فقد تقلص االن جدا مجال مناورة الحكومة المصرية               
مة على وسائل االعالم تقلصت جدا كجزء من الثورة التي تمر على الدولة ولم تعد               كما أن سيطرة الحكو   

  .السيطرة على تصميم الرأي العام في ايديها بشكل حصري
في نفس الوقت، تبنت حكومة مصر سياسة جديدة بالنسبة للبدو في سيناء، والذين في عهد مبارك كـانوا                  

حكومة عصام شرف، بتوجيـه مـن   .  وحقوقهم ظلمتيعتبرون سكانا مشبوهين، مصادر رزقهم تقلصت   
الجنرال طنطاوي، اتخذت أول أمس قرارا بموجبه منذ يوم االثنين ستقام سلطة خاصة لمعالجة مـشاكل                

هذا قرار هام في الجانب االمني وذلك الن البدو في سيناء أصبحوا متعاونين هامين مع المنظمات                . البدو
  .ريب السالح، وليس بسبب اتفاق ايديولوجي بل كمصدر للرزقالراديكالية وال سيما في مجال ته

اسرائيل ال يمكنها أن تسمح لنفسها بنهج ضيق يتجاهل ما يجري في مصر، الصراع الـسياسي حـامي                  
اسرائيل، التـي تـرى فـي       . الوطيس الجاري فيها وبأنها جزءا ال يتجزأ من السياسة الداخلية المصرية          

ثلما شرح الوزير موشيه يعلون معارضته العتذار اسرائيل لتركيا، يتعـين           االعتبار ذخرا استراتيجيا، م   
االعتـذار هـو    . عليها أن تعترف بان مصر ايضا تتبنى ذات الفهم عندما تطالب باالعتذار من اسرائيل             

احيانا سلم مستقر للنزول عليه عن شجرة االعتبار العالية التي يمكن لها أن تسمم العالقات بـين الـدول                   
اذا قررت  ' اختبار االعتذار 'العالقات الهشة مع مصر قد ال تصمد في         .  ضررا استراتيجيا جسيما   وتلحق

  .'النموذج التركي'اسرائيل تبني 
  21/8/2011هآرتس 
  22/8/2011، القدس العربي، لندن
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