
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  منظمة التحرير ترفض قرار الرئيس عباس بتأجيل االنتخابات المحليةفي فصائل
  ضعيفة "إسرائيل"ليفني: نتنياهو هو الذي طلب وقف إطالق النار مع حماس وأظهر 

 إلعالن الدولة الفلسطينيةتتمسك بقرار التوجه لألمم المتحدة "المبادرة العربية"
  كان لدى "إسرائيل" خطة مبيتة لتوجيه ضربة عسكرية إلى غزة": الحياةلـ"مصدر مصري 

 مع "إسرائيل" من معاهدة السالم انسحبتمصر إذا: سنوقف مساعداتلجنة بالكونجرس األمريكي

فتح: حماس طلبت تأجيل
االنتخابات لحين إتمام 

  المصالحة 
 4... ص 

  24/8/2011 األربعاء 2246



  
  
 
 

  

            2ص                                     2246العدد:                24/8/2011 األربعاء التاريخ:

   السلطة:
 5 بحر: االحتالل يريد غزة كبش فداء لفشله العسكري والسياسي.2
 5   سبتمبرإعالن الدولة الفلسطينية في أيلول/ التميمي يستبعد تراجع عباس عن خيار.3
 5 ألف دينار 500شمل أراضي وتفسادالاتهام وزير الزراعة الفلسطيني بالئحة.4

   
   المقاومة:

 6  منظمة التحرير ترفض قرار الرئيس عباس بتأجيل االنتخابات المحليةفي فصائل.5
 6  دعم جنوب إفريقيا لالعتراف بـ "الدولة"مصطفى البرغوثي يتوّقع.6
 6  /سبتمبرأيلولتودع مكانتها كدولة فوق القانون قبل "إسرائيل"نزال: جمال.7
 7 قوى اليسار والمنظمات األهلية الفلسطينية تعارض تأجيل االنتخابات المحلية.8
ً غتال قياديت "إسرائيل".9  8   بارز في سرايا القدس في غارة على سيارة مدنية ا
 8  خمس سنواتفتح بعد اعتقال دام غزة: االحتالل يطلق سراح أحد قادة.10
 8  القذافيغزة: "الجهاد اإلسالمي" تنظم وقفة احتفاء بانهيار نظام.11
 9  الجهاد اإلسالمي: ال تهدئة مجانية مع االحتالل ونترك للميدان التعامل معه.12

   
    :اإلسرائيليالكيان

 9  ضعيفة "إسرائيل"ليفني: نتنياهو هو الذي طلب وقف إطالق النار مع حماس وأظهر .13
 9 تركيا»لنزوات«"إسرائيل" لن ترضخ: أيالون.14
10  سيطرة الثوار الليبيينبعد"إسرائيل" تتخوف من حصول حماس على أسلحة متطورة.15
10 ضد قطاع غزةالتصعيد"إسرائيل"سباب رفض: أ"هآرتس".16
11   وزير إسرائيلي: سنقضي على حكم "حماس" بغزة في الوقت المناسب.17
11 استطالع: غالبية اإلسرائيليين يؤيدون سياسة االغتياالت ضد قيادات حماس.18
12   فلسطيندولةمنع االعتراف باليمين يتهم نتنياهو بالتقاعس عن.19
12  تحول ليبيا إلى أكبر قاعدة لتنظيم الجهاد العالميّ منتخشى "إسرائيل": "معاريف".20
12  "سرائيل"إفي مصلحةليست لم تفقد قوتها تجاه غزة والتغيرات في ليبيا "سرائيل"إفلنائي: .21
13  يبحث مسألة تحصين مستوطنات "غالف غزة" بوجه صواريخ المقاومة "الكنيست".22
13  تحمي الغرب من اإلسالم المتطرف"إسرائيل"نتنياهو:عن  "يسرائيل هيوم".23
14  وكاالت سياحة إسرائيلية تخطط لرحالت إلى ليبيا ":االقتصادية "كلكلسيت.24

   
    األرض، الشعب:

14 على أراضي الولجةبين القدس وبيت لحمالفصلالمحكمة العليا اإلسرائيلية تقر بناء مقطع الجدار.25
15   "هار هزيتيم"مستوطنةالمستوطنون يسعون لتوسيعك": سلوان"مركز.26
15  األقصىالمسجد يستخدم العنف المفرط لمنع المصلين من الوصول إلى  اإلسرائيلي االحتالل.27
15  1967مخيمات الشتات ترفض إسقاط حق العودة مقابل دولة على حدود .28
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  اقتصاد:
 16  ي لم يحد من عوائق التنميةاالقتصادي الفلسطين :النمو"أونكتاد".29

  
  :صحة

 17 النظام الصحي في قطاع غزة يتجه نحو االنهيارغزة:في مدير المستشفيات .30
  

  ثقافة:
 18  "خيانة المثقفين".. النصوص األخيرة للمفكر الراحل إدوارد سعيد.31
 18 "الشهيد ناجي العلي"كتابفؤاد معمر يصدرالباحث .32

  
  األردن:

18 ألهالي األسرى والمفقودين في السجون اإلسرائيليةتنظم إفطارًا"اإلخوان المسلميناألردن: ".33
  

   عربي، إسالمي:
18 إلعالن الدولة الفلسطينية تتمسك بقرار التوجه لألمم المتحدة "العربية المبادرة".34
18  كان لدى "إسرائيل" خطة مبيتة لتوجيه ضربة عسكرية إلى غزة":الحياةلـ"مصدر مصري .35
19 مصر تنفي تدفق أسلحة ليبية لسيناء وغزة.36
19  السفير المصري لدى السلطة يدعو لتثبيت التهدئة لتفويت الفرصة على االحتالل.37
19  ويجب معاملتها بحسمال تحترم الضعفاء"إسرائيل"عمرو موسى: .38
20  "إسرائيل"ستعد لسحب سفيرها في ال تالقاهرة:ي لرويترزدبلوماسي مصر .39
20  يجب إعادة الترتيبات األمنية في سيناءسفير مصر السابق في تل أبيب:.40
20 "إسرائيل"الموقف المصري منمؤتمر رسمي وشعبي لتحديد.41
20  باالعتذار الرسمي.. ويدعو لفتح الملفات المماثلة السابقة"إسرائيل"مصر يطالباتحاد كتاب .42
21  آالف المصريين يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي مطالبين بطرد السفير اإلسرائيلي.43
21 مسيرة تضامنية مع غزة في تونس.44
21  االتحاد التونسي للشغل يدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة.45

  
  دولي:

22 مع "إسرائيل" من معاهدة السالم انسحبت: سنوقف مساعدات مصر إذالجنة بالكونجرس األمريكي.46
22  إسرائيليين اعتقال في إريتريا لتهريب أسلحةاإلفراج عن طيارين .47
22   في طريقها لغزةمن دولة جنوب إفريقياسفينة مساعدات .48

   
  مختارات:

23 بليون سنة 3.4دليل حياة قبل .49
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    حوارات ومقاالت:
23 مؤمن بسيسو... زوة إيالتما بعد غ.50
27  حلمي موسى...عملية إيالت أظهرت ضعـف االستعدادات اإلسرائيلية.51
29  نواف الزرو...الحراك اإلسرائيلي وسيناريوهات الهروب من المأزق.52
32 افرايم هليفي...سياسة جديدة مع حماس.53
34  ناحوم برنياع...ومصر قيد االختبار الجدي "إسرائيل"العالقات بين .54

   
 35 :كاريكاتير

***  
  

  فتح: حماس طلبت تأجيل االنتخابات لحين إتمام المصالحة .1
حركـة فـتح، أكـدت أن  كفـاح زبـون نقًال عن مراسـلها هللارام امن  24/5/2011الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

أمــس، أن قــرار تأجيــل االنتخابــات المحليــة فــي الضــفة الغربيــة التــي كانــت مقــررة فــي أكتــوبر (تشــرين األول) 
المقبل، جاء بطلب من حركة حماس، حتى يتسنى عقدها في وقت واحد فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة بعـد 

  إتمام عملية المصالحة.
حماس »: «الشرق األوسط«وقال عضو اللجنة المركزية لفتح، ومفوض االنتخابات فيها، محمد المدني، لـ

تمنت علينا في كل الحوارات تأجيل هذه االنتخابات.. قالت إنها تريد فرصة كي تشارك، وال تريد لألمر أن 
لمركزية، طلبنا من حماس بعد مشاورات مع الفصائل ولجنة االنتخابات ا«وأضاف ». يؤثر على المصالحة

تحديد موعد محدد إلجراء االنتخابات والمشاركة فيها، أو المشاركة في الضفة على أن تعقد في غزة في 
وقت الحق، غير أنها لم تستطع ذلك، وقالت إن الظروف ال تسمح، ثم قررنا أخيرا التأجيل إلعطاء فرصة 

  ».للمصالحة وإلتاحة الفرصة لمشاركتهم (حماس)
أن مصر كانت تميل أيضا لتأجيل االنتخابات لحين إتمام » الشرق األوسط«ت مصادر أخرى لـوأكد

  المصالحة، وهو ما كان له تأثير كبير أيضا في قرار التأجيل.
فتح كانت دائما جاهزة، وهذه المرة »: «الشرق األوسط«وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لفتح، لـ

ى ال نتهم لم نوافق على التأجيل، ولم نطلب من أحد ذلك، لكن بعد طلب حماس أيضا، كانت جاهزة، وحت
  ».األخير قررت الحركة إعطاء فرصة أخرى لحماس كي تشارك، فصدر مرسوم الرئيس

ــان،  وأضــافت ــةمــن  24/8/2011الدســتور، عم محمــود العــالول عضــو وفــد حركــة فــتح  أن ،القــدس المحتل
ئــة والتنظــيم فــي الحركــة صــرح امــس أن تأجيــل االنتخابــات المحليــة للحــوار مــع حركــة حمــاس ومفــوض التعب

الفلســطينية جــاء بعــد مناقشــات مــع حركــة حمــاس التــي طلبــت تأجيــل االنخابــات لتجــرى فــي الضــفة الغربيــة 
وقطاع غزة في آن واحـد وٕان الكثيـر مـن فصـائل العمـل الـوطني التـي أجـرت حركـة فـتح نقاشـا معهـا، تفهمـت 

  تي تدعو لتأجيل االنتخابات المحلية.الموقف واألسباب ال
وأوضــح فـــي تصــريح صـــحفي عممـــه مكتبــه أن وفـــد حمــاس طلـــب تأجيـــل عقــد هـــذه االنتخابــات لحـــين إتمـــام 
المصالحة، وٕاجراءها في نفس التوقيت بين غزة والضفة، مشيرا إلى أن القرار جاء بهدف إعطـاء أجـواء أكثـر 

  إيجابية أمام عملية المصالحة. 
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  ل يريد غزة كبش فداء لفشله العسكري والسياسيبحر: االحتال  .2
دعا الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلـس التشـريعي القـوى والفصـائل الفلسـطينية إلـى حمايـة : غزة

التوافق الوطني وتثبيـت الهـدوء وتفويـت الفرصـة علـى مخططـات االحـتالل الـذي يحـاول جـر شـعبنا ومقاومتـه 
  ي أهدافه العنصرية ومصالحه العدوانية.إلى تصعيد غير محسوب يلب

) أن الشـذوذ عـن 8-23وأكد بحر في بيان صحفي وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، الثالثـاء (
اإلجمــاع الــوطني ال يصــب فــي مصــلحة شــعبنا وحمايــة مقدراتــه الوطنيــة، داعًيــا إلــى التحلــي بالحكمــة والفهــم 

حـــداث وعـــدم التعامـــل بســـطحية وســـذاجة وأجنـــدة خاصـــة مـــع الشـــأن العميـــق للواقـــع ومجريـــات السياســـة واأل
  والمصير الوطني الفلسطيني.

وشدد بحر على أن حماية المقدرات واألرواح والمكتسـبات الفلسـطينية تشـكل مصـلحة وطنيـة عليـا، مؤكـًدا أن 
ل التـي تحـاول الوعي الفلسطيني الجمعي وااللتـزام بـالتوافق الـوطني كفيـل بإحبـاط مخططـات وأهـداف االحـتال

جعل قطاع غزة كـبش فـداء لفشـله األمنـي والعسـكري والسياسـي، وسـاحة لتصـدير أزماتـه ومعضـالته الداخليـة 
  المتفاقمة.

  23/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   سبتمبرإعالن الدولة الفلسطينية في أيلول/ التميمي يستبعد تراجع عباس عن خيار  .3
د عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير مـأمون التميمـي أن تتراجـع السـلطة استبع: لقمان اسكندر -عمان 

، فـي المقابــل، »البيـان«الفلسـطينية عـن ملـف ســبتمبر بفعـل الضـغوط. ولكـن التميمــي لـم يسـتبعد فـي حــديث لــ
وقـال ». محاولة األيدي اإلسرائيلية العبـث بهـذا الملـف أو إعاقتـه أو محاولـة قلـب مشـروعه رأسـًا علـى عقـب«

ال يتوقع تراجع الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس عـن إعـالن الدولـة تحـت الضـغوط، ألنـه لـم يعـد عنـده «إنه 
اسـتحالة إبقـاء الحـال علـى مـا هـو عليـه فـي الضـفة الغربيـة «وأكد التميمي  ».أمل بأي تقدم في عملية السالم

  .»لمدة أطول
  24/8/2011، البيان، دبي

  
  ألف دينار 500شمل أراضي وتفساد الطيني بالفلس الزراعةاتهام وزير الئحة  .4

تضمنت الئحة االتهـام الموجهـة بحـق وزيـر الزراعـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بـرام  :نادية سعد الدين –عمان 
اهللا إســماعيل دعيــق قضــايا فســاد مــالي وٕاداري طاولــت قطــع أراض فــي أريحــا ومبلــغ اســترداد ضــريبي بقيمــة 

  اآلن. ألف دينار، وفق ما تكشف حتى 500
وقــد حولــت هيئــة مكافحــة الفســاد أخيــرًا ملــف التحقيــق مــع دعيــق إلــى المحكمــة المختصــة بــالنظر فــي جــرائم 

  الفساد للفصل في القضية.
وقال دعيق فـي تصـريح لــ "الغـد" مـن األراضـي المحتلـة إنـه "سـيمتثل للمحكمـة الفلسـطينية ويحضـر الجلسـات 

دم وثائقه وأوراقه التي تثبـت براءتـه مـن كـل الـتهم المنسـوبة إليـه، التي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، وسيق
  من منطلق إيمانه بنزاهة القضاء الفلسطيني".

  24/8/2011، الغد، عّمان
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  منظمة التحرير ترفض قرار الرئيس عباس بتأجيل االنتخابات المحليةفي فصائل  .5
تحرير الفلسطينية يوم أمس رفضها أعلنت عدة فصائل تنطوي تحت لواء منظمة ال :أشرف الهور - غزة

للقرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس بتأجيل االنتخابات المحلية التي كانت ستعقد في الضفة الغربية 
  في شهر تشرين االول/أكتوبر القادم.

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفصيل الثاني في المنظمة قرار تأجيل االنتخابات المحلية إلى 
أجل غير مسمى حتى تتوفر الظروف المناسبة إلجرائها، بأنه 'خطوة جديدة للوراء في وضع الحريات العامة 

  والديمقراطية وحقوق المواطن'.
وأكدت في بيان لها أن المصلحة الوطنية والديمقراطية تقتضي إجراء هذه االنتخابات وفق استحقاقها 

  جيلها سابقا تحت 'أعذار واهية'.القانوني والديمقراطي، حيث قالت أنه جرى تأ
في السياق قال النائب قيس أبو ليلى وهو عضو في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أنه ليس في 

وأشار إلى أن قرار تأجيل االنتخابات يتعارض من  القانون ما يخول الرئيس إصدار قرار بتأجيل االنتخابات.
  به من قرار الرئيس بتأجيل إجراء هذه االنتخابات.الحاجات الملحة للمواطنين، وأبدى استغر 

كذلك رفض االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 'فدا' قرار التأجيل، وقال أن القرار 'يتناقض من جهة مع ما جاء 
م، ومن جهة ثانية، مع قرار محكمة العدل 2005) لسنة 10في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (

  '.العليا الفلسطينية
ودعا االتحاد الرئيس عباس للتراجع عن هذا المرسوم، داعيا كذلك مختلف القوى واألحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية الفلسطينية إلى رفض هذا المرسوم وتنظيم أوسع 

  االحتجاجات والفعاليات الشعبية في هذا االتجاه.
  24/8/2011القدس العربي، لندن، 

 
  مصطفى البرغوثي يتوّقع دعم جنوب إفريقيا لالعتراف بـ "الدولة" .6

توقــع النائــب الفلســطيني مصــطفى البرغــوثي األمــين العــام لحركــة المبــادرة الفلســطينية، ان تؤيــد  :(أ .ف .ب)
جنــوب افريقيــا العضــو غيــر الــدائم فــي مجلــس األمــن الــدولي طلــب انضــمام فلســطين الــى األمــم المتحــدة فــي 

، علــى هــامش نــدوات تســتمر أســبوعًا فــي جنــوب افريقيــا حــول ”ســيعطوننا التأييــد التــام“مبر/ايلول . وقــال ســبت
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة . وقــال البرغــوثي الــذي ســيلتقي عــددًا مــن البرلمــانيين ” االضــطهاد والظلــم“

  .ألصلجنوب افريقيا اعترفت بنا في ا“والمسؤولين الحكوميين في جوهانسبورغ إن 
  24/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  /سبتمبرتودع مكانتها كدولة فوق القانون قبل أيلول "إسرائيل"نزال: جمال  .7

جـــددت حركـــة فـــتح، فـــي تصـــريح صـــحفي لهـــا، اليـــوم الثالثـــاء، شـــجبها للسياســـات اإلســـرائيلية ضـــد  :رام اهللا
  الفلسطينيين.

ــا، جمــال  نــزال، إن 'إرهــاب الدولــة الــذي تمارســه إســرائيل، وقــال المتحــدث اإلعالمــي باســم الحركــة فــي أوروب
بقصــفها المتعمــد أهــدافا مدنيــة فــي وطننــا هــو صــورة أصــلية مــن اإلرهــاب يمارســه مرضــى نفســيون، مســكنون 

  بأوهام توازن الرعب في ميزان موتى افتراضي يقوم على عقدة نقص ديموغرافية'.
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هي أن تقتل أضـعافا مـن مـدنيينا لعـدد ضـحاياها كـي وأضاف نزال: 'من ثوابت السياسة العسكرية اإلسرائيلية 
توصــل رســالة ضــمنية ال أخــالق فيهــا وفحواهــا 'ستنقرضــون قبــل أن ننقــرض ونــزول'... إن العــالم يحتقــر هــذه 
العقلية الالإنسانية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وال أصدقاء إلسرائيل فـي الـرأي العـام الغربـي وهـي تمـارس 

  المحسوب بدم بارد'.هذه األشكال من العنف 
واعتبـــر نـــزال أن إســـرائيل بهـــذه األعمـــال كأنمـــا تـــودع مكانتهـــا كدولـــة فـــوق القـــانون، اســـتباقا لتغيـــر المعادلـــة 
السياســية فــي أيلــول بمــا يجعــل فلســطين فــي وضــع قــانوني أفضــل لمجابهــة هكــذا عــدوان بصــفته مــن جــرائم 

  الحرب.
 23/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  قوى اليسار والمنظمات األهلية الفلسطينية تعارض تأجيل االنتخابات المحلية .8

دعت قوى اليسار والعديد من المنظمات األهلية الفلسطينية إلى لقاء لممثليها اليوم : محمد يونس -رام اهللا 
تي كانت مقررة في الثاني في مدينة رام اهللا للبحث في قرار السلطة الفلسطينية تأجيل االنتخابات المحلية ال

  والعشرين من تشرين األول (أكتوبر) المقبل.
وأعلنت مختلف قوى اليسار وعدد من أبرز المنظمات األهلية عن معارضتها قرار السلطة الذي جاء عبر 

  مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس أول من أمس.
المرسوم الرئاسي القاضي «إن » الحياة«لـ » شعبيةالجبهة ال«وقال عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام لـ 

وأضاف  ».بتأجيل االنتخابات المحلية فيه ضرر كبير على الديموقراطية، وعلى حق المواطن الفلسطيني
هناك حاجة لتعزيز الديموقراطية الفلسطينية بخاصة في المناخ العربي الراهن الذي يناضل فيه الكل من «

وهذه المرة الثالثة ». حاجة فلسطينية لالنتخابات، فيما يشكل إلغاؤها ضررًا كبيراً أجل الديموقراطية، وهناك 
  .2005التي يجرى فيها تأجيل االنتخابات المحلية الفلسطينية التي أجريت للمرة األخيرة في 

ة وكان من المقرر إجراء االنتخابات المحلية في التاسع عشر من تموز (يوليو) العام الماضي. لكن السلط
(الحزب الحاكم) في » فتح«قررت تأجيلها في اليوم األخير من تسجيل القوائم االنتخابية بسبب إخفاق حركة 

  تشكيل قوائم موحدة لخوض االنتخابات.
وعارضت قوى اليسار والعديد من المنظمات األهلية القرار في ذلك الحين، وقدمت شكوى إلى محكمة العدل 

  ض، وأصدرت قرارًا يلزم السلطة إجراءها.العليا التي أيدت هذا االعترا
وتنفيذًا لقرار محكمة العدل العليا حددت السلطة التاسع من تموز (يوليو) الماضي موعدًا إلجراء 

إلى اتفاق » حماس»و» فتح«تشرين األول بعد توصل  22االنتخابات. لكن الحكومة قررت تأجيلها إلى 
  الفرقاء للمشاركة في االنتخابات.المصالحة الوطنية، بهدف إعطاء فرصة أمام 

ال يجوز رهن األوضاع الفلسطينية للوضع الداخلي لحركة »: «فدا«وقالت زهيرة كمال األمين العام لحزب 
  ».فتح

بقرار تأجيل االنتخابات. وقال إسماعيل األشقر رئيس كتلة » حماس«وبخالف التوقعات رحبت حركة 
اق المصالحة ينص على إجراء االنتخابات بعد تشكيل الحكومة، اتف«إن » الحياة«البرلمانية لـ » حماس«

  ».وهذا المرسوم يأتي انسجامًا مع االتفاق
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مجلسًا محليًا في المرحلة األولى،  295وكان من المقرر إجراء االنتخابات في الضفة الغربية التي تضم 
ورجح عدد  ».حماس«مع حركة  مجلسًا فقط لحين االتفاق 25وتأجيل االنتخابات في قطاع غزة التي تضم 

  من المعارضين اتخاذ قرار في اجتماع اليوم بالتوجه مجددًا إلى محكمة العدل العليا.
  24/8/2011الحياة، لندن، 

  
  بارز في سرايا القدس في غارة على سيارة مدنية اً قياديغتال ت "إسرائيل" .9

أحد قادة سرايا القدس الذراع العسكري اغتالت طائرات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم األربعاء  :غزة
  لحركة الجھاد اإلسالمي  بعد قصف سيارته غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ادھم ابو سلمية الناطق الرسمي باسم لجنة االسعاف والطوارئ بمدينة غزة ان الشھيد ھو إسماعيل 
  ستقلھا غرب مدينة رفح.عام) ، استشھد جراء استھداف سيارته التي كان ي 38زھدي األسمر( 

من جانبھا نعت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجھاد االسالمي الشھيد اسماعيل االسمر وقالت انه 
وأكدت السرايا في بيان لھا وصل (سما) نسخه عنه على أن جريمة االغتيال لن تمر  احد قادتھا الميدانيين .

 اً.دون عقاب، وان العدو سيدفع ثمن  جرائمه غالي
 24/5/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  خمس سنوات فتح بعد اعتقال دام غزة: االحتالل يطلق سراح أحد قادة .10

)، عن أحد قادة حركة "فتح" في قطاع غزة، وذلك بعد 22/8أفرجت سلطات االحتالل، أمس االثنين ( غزة:
  اعتقال دام خمس سنوات.

عاًما)  49أمس االثنين عن األسير يزيد الحويحي ( وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل أفرجت
من مدينة بيت حانون (شمال قطاع غزة)، وهو أحد كوادر حركة "فتح" في القطاع، وذلك بعد خمس سنوات 
على االعتقال، حيث كان المئات من أنصار حركة "فتح" باستقباله على معبر بيت حانون "ايرز" شمال 

  القطاع.
  23/8/2011قدس برس، 

  
  معمر القذافي غزة: الجهاد اإلسالمي تنظم وقفة احتفاء بانهيار نظام .11

)، وقفة مباركة للشعب الليبي بانتصار 23/8نظمت حركة الجهاد اإلسالمي، صباح اليوم الثالثاء (: غزة
  ثورته على نظام العقيد معمر القذافي، وذلك وسط مدينة غزة.

لقياديين الشيخ أحمد المدلل، والشيخ خضر حبيب، أمام واحتشد العشرات من كوادر الحركة في مقدمتهم ا
برج الشوا حصري في المدينة، مباركين للشعب الليبي انتصاره على من أسموه "أبرز طواغيت العالم 

  العربي".
وقال القيادي حبيب خالل الوقفة:" من قلب غزة المحاصرة ومن حركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني 

  للشعب الليبي النتصار ثورته". نتقدم بالتهاني
وأضاف:" طاغوٌت آخر يتهاوى في ليبيا بعد سقوط زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في 

  قاهرة المعز، نهنئ الشعب الليبي وأنفسنا بهذا االنتصار الكبير".
رصيدًا قويًا ومهمًا  وأكد الشيخ حبيب أن انتصار الثورة الليبية ومن قبلها الثورات في تونس ومصر يمثل

  سيصب في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة االحتالل.
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وشدد على أن هذا االنتصار يضع الثورة والمجلس الوطني االنتقالي الليبي أمام تحديات كبرى, منبهًا 
تبعية وبناء ليبيا المجلس إلى ضرورة المحافظة على سيادة وهوية البلد، والعمل بجد على تحرره من نظام ال

  الحرة المسلمة.
  23/8/2011قدس برس، 

   
  الجهاد اإلسالمي: ال تهدئة مجانية مع االحتالل ونترك للميدان التعامل معه .12

وقال القيادي في   أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أنها ال يمكن أن تعطي االحتالل تهدئة مجانية.: غزة
) في غزة، احتفاًء بانتظار الثوار 23/8ظمتها الحركة اليوم الثالثاء (الجهاد احمد المدلل، خالل الوقفة التي ن

الليبيين على نظام العقيد معبر القذافي؛ "إن حركة الجهاد اإلسالمي ال يمكن أن تعطي االحتالل تهدئة 
مجانية، ومعركتنا مع العدو مستمرة، ونترك للميدان كيفية التعامل معه". وأضاف: "التصعيد اإلسرائيلي 

  مستمر، وقلنا والزلنا نقول ال يمكن أن يعيش االحتالل بأمن وسالم طالما يتعرض أبناء شعبنا إلجرامه".
  23/8/2011قدس برس، 

  
  ضعيفة "إسرائيل"ليفني: نتنياهو هو الذي طلب وقف إطالق النار مع حماس وأظهر  .13

ائيل ومصــر لــم تقعــا فــي الكمــين إســر «تــل أبيــب: فــي حــين تبــاهى وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي، إيهــود بــاراك، بــأن 
، كشفت رئيسة المعارضـة اإلسـرائيلية، تسـيبي »الذي نصب لهما بهدف تشويش العالقات االستراتيجية بينهما

ليفنــي، عــن أن رئــيس الــوزراء، بنيــامين نتنيــاهو، هــو الــذي طلــب وقــف إطــالق النــار فــي المعركــة األخيــرة مــع 
  وقف أضعف من السابق من ناحية قوة الردع. حركة حماس وبذلك تسبب في خروج إسرائيل بم

وقـــال عضـــو الكنيســـت نحمـــان شـــاي إن علـــى حكومـــة إســـرائيل أن تـــدير سياســـة مســـؤولة تجـــاه الفلســـطينيين، 
فتضرب بيد من حديد تنظيمات إرهاب وفي الوقـت نفسـه تقـدم العـون للسـلطة الفلسـطينية المعنيـة بالسـالم مـع 

فهـي تقـوي حمــاس وتظهـر إسـرائيل ضــعيفة «تفعـل العكـس، حســب رأيـه، إسـرائيل. ولكـن الحكومـة اإلســرائيلية 
  ».أمامها، وتستقوي على السلطة الفلسطينية وتضعفها في وجه حماس

  ».الذي أبدى مسؤولية رفيعة في إدارة هذه األزمة«وأشاد باراك بموقف نتنياهو، 
ات تورطـت فيهـا هـذه الحكومـة، إال أن ليفني ردت عليه قائلة إن ما حصـل هـو حلقـة أخـرى فـي سلسـلة إخفاقـ

هـذه الحكومـة تتهـرب مـن مسـؤوليتها وال تواجـه أيـا مـن األزمـات «بل لعلها أخطر هـذه اإلخفاقـات. وأضـافت: 
التــي تمــر بهــا. تتهــرب مــن مواجهــة خطــر حمــاس علــى مليــون إســرائيلي مهــددين. وتتهــرب مــن مواجهــة أزمــة 

جتماعيــة. وتتهــرب مــن عمليــة الســالم. ودعــت ليفنــي االحتجاجــات الجماهيريــة ضــد سياســتها االقتصــادية اال
  باراك إلى االستقالة.

 24/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  تركيا» لنزوات«ترضخ  لن"إسرائيل" : أيالون .14
فرح سمير: صـرح نائـب وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي دانـي أيـالون أمـس أن بـالده لـن ترضـخ  -القدس المحتلة 

الدولــة العبريــة باعتــذارات بعــد مقتــل تســعة أتــراك فــي هجــوم لوحــدة كومانــدوس تركيــا التــي تطالــب » لنــزوات«
لــن نقبــل الرضــوخ «. وقــال لإلذاعــة العامــة 2010إســرائيلية علــى أســطول متوجــه إلــى غــزة فــي مــايو (أيــار) 

وأضــاف المســؤول العضــو فــي حــزب إســرائيل بيتنــا ». للنــزوات التركيــة التــي ال مبــرر سياســيا أو معنويــا لهــا
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 ».يجـب وقـف هـذه المهزلـة وال مجـال لالعتـذار«مي المتشدد الذي يقوده وزير الخارجية أفيجدور ليبرمـان القو 
وردا على سؤال عن معلومات مصدرها أنقـرة تفيـد أن رئـيس الـوزراء التركـي ينـوي قطـع العالقـات الدبلوماسـية 

  ».ومات خاطئةلن نتحرك تحت التهديد وآمل أن تكون هذه المعل«مع إسرائيل، قال أيالون 
  24/8/2011عكاظ، جدة، 

 
  سيطرة الثوار الليبيينبعد  "إسرائيل" تتخوف من حصول حماس على اسلحة متطورة .15

عّبر مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون عن تخوفهم من احتمال حصول حركة حماس بقطـاع غـزة علـى 
لليبـــي معمـــر القـــذافي ســـيطرته علـــى أســـلحة بينهـــا منظومـــات مضـــادة للطـــائرات متطـــورة عقـــب فقـــدان العقيـــد ا

مخازن األسلحة التابعة لجيشه. وكان اإلعالم العبرّي نقـل عـن مسـؤولين أمنيـين إسـرائيليين قـولهم إن الثـورات 
فــي العــالم العربــي وبخاصــة انعــدام ســيطرة قــوات األمــن المصــرية علــى مــا يجــري فــي ســيناء، أدت إلــى زيــادة 

ل كبيـر. وقالـت المصـادر األمنّيـة فـي تـل أبيـب إن حمـاس حصـلت حجم تهريب األسلحة إلى قطاع غزة بشك
باألشهر األخيرة على قذائف صاروخية طويلة المدى ومطورة وعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدبابات، وعلى 

  ما يبدو أنها حصلت على صواريخ مضادة للطائرات أيًضا.
اع سيضــع صــعوبات أمــام حريــة حركــة وتخشــى إســرائيل مــن أّن وصــول صــواريخ مضــادة للطــائرات إلــى القطــ

طائراتهــا الحربيــة بــأجواء القطــاع، وقالــت (هــآرتس) العبرّيــة إنــه اآلن فرصــة لتهريــب األســلحة مــن ليبيــا عقــب 
الثورة هناك ضد نظام القذافي وسيطرة الثوار الليبيـين، وفقـدان القـذافي السـيطرة علـى مخـازن األسـلحة التابعـة 

أسلحة استغلوا الوضع وأجروا اتصاالت مع شبكات تهريب متخصصة بنقـل  للجيش الليبي، وتابعت إن تجار
األســلحة إلــى قطــاع غــزة، وأن الحــديث يــدور عــن كميــات كبيــرة ومتــوفرة يــتم تهريبهــا عبــر مســارات أســهل مــن 

  تلك التي كان يتم تهريب األسلحة اإليرانية بواسطتها.
 24/8/2011، القدس العربي، لندن

 
  ضد قطاع غزةالتصعيد  "إسرائيل" رفضسباب : أ"هآرتس" .16

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبريـة، أن الخشـية مـن تـدهور العالقـات مـع مصـر وخاصـة فـي أعقـاب األزمـة مـع 
فــي  لإلعتــراف بدولــة فلســطين تركيــا، والعزلــة الدوليــة وعــدم اســتعداد الجــيش اإلســرائيلي، والمســعى الفلســطيني

منعــت التصــعيد اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة وٕاعــالن الحــرب ، كــانوا مــن بــين األســباب التــي / ســبتمبرأيلــول
  الشاملة على القطاع. 

، أن المجلـس الـوزاري اإلسـرائيلي المصـغر، وفـي 2011-8-23وقالت الصحيفة في عددها الصادر الثالثاء 
عـن التصـعيد فـي قطـاع غـزة، وأن تتعـاون بشـكل غيـر مباشـر مـع  "إسرائيل"نهاية جلسة ليلية، قرر أن تمتنع 

  التهدئة التي أعلنت عنها حركة "حماس". 
كما نقلت "هآرتس" عن عدد من المقـربين مـن نتانيـاهو قـولهم: "إن سلسـلة مـن القيـود، غالبيتهـا سياسـية، تقيـد 

فـــي قطـــاع غـــزة"، وبحســـبهم فـــإن "الوضـــع حســـاس فـــي الشـــرق األوســـط الـــذي يغلـــي  "إســـرائيل"حريـــة عمـــل 
المســعى الفلســطيني فــي األمــم المتحــدة فــي أيلــول.. ولــذلك يجــب كالمرجــل، وهنــاك ســاحة دوليــة، إضــافة إلــى 

  استيضاح الطريق بحذر". 
وأشــارت الصــحيفة إلــى قيــود أخــرى عرضــها مقربــون مــن نتنيــاهو وصــفت بأنهــا "أمنيــة دفاعيــة"، مــن جهــة أن 

  الصواريخ. الجيش لم يستكمل التسلح بعدد كاف من بطارية "القبة الحديدية" للدفاع عن الجبهة الداخلية من 
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وبحسبهم فإن منظومة واحدة أخرى من "القبـة الحديديـة" تكفـي للـدفاع عـن مدينـة متوسـطة أخـرى، ولـذلك فـإن 
  يجب االستعداد أوال وعدم المسارعة إلى الحرب. 
لن تصعد الوضـع، ولـن تبـادر إلـى إطـالق النـار،  "إسرائيل"وقال نتنياهو: "إذا استمر الهدوء في الجنوب فإن 

  األنفاق، ولكن لن تتردد في استهداف خاليا تتجه إلى إطالق صواريخ أو تنفيذ عمليات".  ولن تقصف
 24/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  على حكم "حماس" بغزة في الوقت المناسب سنقضيوزير إسرائيلي:  .17

ـــذي اتب: الناصـــرة (فلســـطين) ـــال شـــتاينتص، أن الســـيناريو ال ـــة اإلســـرائيلي، يوف ـــر المالي ـــه الحكومـــة رأى وزي عت
اإلســـرائيلية فـــي التعامـــل مـــع التصـــعيد األخيـــر فـــي قطـــاع غـــزة والمنـــاطق الجنوبيـــة مـــن األراضـــي الفلســـطينية 

  ، كان "صارمًا جدًا ومتناسبًا".1948المحتّلة عام 
)، إلـــى 23/8وأشـــار شـــتاينتص، خـــالل مشـــاركته فـــي جلســـة  البرلمـــان اإلســـرائيلي  الخاّصـــة اليـــوم الثالثـــاء (

ء تــل أبيــب إلــى تصــعيد عــدوانها العســكري علــى غــزة مســتقبًال، وأضــاف "ســتكون هنــاك حاجــة احتمــال لجــو 
عاجال أم آجال للقضاء على حكم حماس في غزة غيـر أن إسـرائيل هـي التـي سـتحدد موعـد هـذه العمليـة ولـن 

  تقوم بذلك بسبب استفزازات الطرف اآلخر"، على حد قوله.
ن موجة العنف األخيرة في جنوب البالد تمخضت عـن إقـرار مبـدأ هـام من جانبه قال الوزير ميخائيل ايتان "إ

وهــو اعتبــار حركــة حمــاس مســؤولة عــن أي عمليــات إرهابيــة تنطلــق مــن قطــاع غــزة بغــض النظــر عمــا إذا 
  وقعت في سيناء أو في منطقة أخرى"، وفق تقديره.

إبـداء أي رد فعـل "غيـر صـحيح"  فيما وصف الوضع في المنطقة بـ "معقد"، داعيًا حكومتـه إلـى االمتنـاع عـن
  تجنبا لتدهور الموقف أكثر.

  23/8/2011، قدس برس
 

  يؤيدون سياسة االغتياالت ضد قيادات حماس اإلسرائيلييناستطالع: غالبية  .18
محمد جمال: كشف أحدث استطالع للرأي العـام أجـراه معهـد "فـانلس" للدراسـات اإلسـرائيلية  - القدس المحتلة

% من المسـتوطنين يؤيـدون شـن عـدوان بـري 45فشى في المجتمع اإلسرائيلي وقال إن حجم التطرف الذي يت
  % من المستوطنين الذين أبدوا عدم موافقتهم على ذلك.38ضد قطاع غزة، على خالف 

% من المسـتوطنين يؤيـدون عـودة إسـرائيل 86وبين االستطالع الذي نشره موقع القناة السابعة اإلسرائيلية أن 
% مــن المصــوتين يعارضــون هــذه 5غتيــاالت المركــزة ضــد قيــادات مــن حركــة حمــاس، بينمــا إلــى سياســة اال

  الفكرة.
  24/8/2011، الشرق، الدوحة

  
 

  فلسطيندولة عن منع االعتراف ب بالتقاعساليمين يتهم نتنياهو  .19
فـــي الوقـــت الـــذي تـــدير فيـــه حكومـــة إســـرائيل حملـــة دبلوماســـية محمومـــة لمقاومـــة : نظيـــر مجلـــي - تـــل أبيـــب

لمشروع الفلسطيني لالعتراف بالدولة في األمم المتحدة والحصول علـى عضـويتها الكاملـة، شـن أحـد أقطـاب ا
عـن » التقـاعس المبـرمج«اليمين االستيطاني المتطرف هجوما على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتهمه بـ
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». فرضــا مــن المجتمــع الــدولي أن يتظــاهر بــأن الدولــة الفلســطينية فرضــت عليــه«إفشــال المشــروع، كونــه يريــد 
  ولكن الحكومة رفضت هذا االتهام وأشارت إلى أنها تدير معركة دولية شرسة ضد المشروع. 
 24/8/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  من تحول ليبيا إلى أكبر قاعدة لتنظيم الجهاد العالميّ  تخشى "إسرائيل": "معاريف" .20

العبرّيــة فــي عــددها الصــادر أمــس الثالثــاء، إّن مســؤوًال  "فمعــاري"زهيــر أنــدراوس: قالــت صــحيفة  - الناصــرة
سياسًيًا عالي المستوى أكد لها إّن الدولة العبرّية تؤيد الثوار في ليبيا، الفًتا إلى أّنها على أمـل فـي أْن يتمكنـوا 

  في إقامة نظام ديمقراطي بدًال من نظام معمر القذافي الديكتاتوري الذي سقط.
إلى أّن كبار المسـؤولين فـي تـل أبيـب أعربـوا عـن تفـاؤلهم بـالتغيير المتوقـع فـي ليبيـا،  وأشارت الصحيفة أمس

كما أكدوا على أّنه ما كان ليحدث لوال التـدخل الـدولي الكبيـر التـي قـّدمها حلـف النـاتو الـذي سـاعد الثـوار فـي 
هـم يخشـون مـن أْن تقـوم إسقاط نظام القذافي. ولكن بموازاة ذلك، قال المسؤولون عينهم، بحسب الصـحيفة، إنّ 

  قوى وصفوها بغير المسؤولة أو منظمات إرهابية بالسيطرة على جزء من ترسانة األسلحة الليبية.
قالت مراسلة شؤون الشرق األوسط في صـحيفة 'يـديعوت أحرونـوت' إّن رئـيس المجلـس االنتقـالي الليبـّي، تـّم و 

األمريكّيـــة، الفتـــة إلـــى أّنـــه سياســـي معتـــدل، وال يتمتـــع اختيـــاره بعيـــد انـــدالع الثـــورة فـــي ليبيـــا مـــن قبـــل اإلدارة 
  بالكاريزما، وهو النقيض التام للعقيد القذافي. 

من ناحيته قال المحلل العسكرّي في موقـع صـحيفة 'يـديعوت أحرونـوت' علـى اإلنترنـت إّن الغـرب بـدأ يخشـى 
قــع لإلرهــاب يقــوم بتنفيــذ عمليــات مــن اليــوم الــذي ســيلي القــذافي، ويبحــث عــن اآلليــة لمنــع تحــّول ليبيــا إلــى مو 

ضــد الغــرب وضــّد الــدول العربّيــة المعتدلــة، كمــا جــرى فــي العــراق بعــد إســقاط الــرئيس العراقــّي الراحــل، صــدام 
حســين. وبرأيــه فــإّن هــذا القلــق الغربــّي نــابع مــن أّن للثــوار ال توجــد أّي خطــة عمــل مرتبــة لتشــكيل نظــام بــديل 

ذلــك يخشــى الغــرب مــن وقــوع مــذابح خــالل المعــارك بــين مؤيــدي القــذافي لنظــام العقيــد القــذافي، عــالوة علــى 
وبين معارضـيه، كمـا يخشـون فـي الغـرب مـن انـدالع معـارك طاحنـة بـين العشـائر الليبّيـة حـول السـيطرة علـى 
النفط، علـى حـد قـول المحلـل بـن يشـاي. ولفـت إلـى أّن شـرائح واسـعة مـن الثـوار ينتمـون إلـى الجهـاد العـالمّي 

لقاعدة، ومن الممكن جًدا أْن يقوم هؤالء باستغالل الفوضى العارمة في ليبيا لتحويـل هـذه الدولـة إلـى وتنظيم ا
  القاعدة الرئيسّية في شمال إفريقيا لتنظيم القاعدة.

  24/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  "لسرائي"إفي مصلحة ليست لم تفقد قوتها تجاه غزة والتغيرات في ليبيا  "سرائيل"إفلنائي:  .21
زعـم وزيـر شـؤون حمايـة الجبهـة الداخليـة االسـرائيلية متـان فلنـائي بـأن اسـرائيل لـم تفقـد قوتهـا : القدس المحتلـة

  الرادعة في اعقاب موجة العنف األخيرة في جنوب الدولة. 
وقال خالل زيارة تفقدية لمنظومة القبة الحديدية المنصوبة قرب عسـقالن ان اسـرائيل اصـابت المسـلحين بدقـة 

  نها لن تتردد في اصابتهم مرة اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك. وا
وتعقيبا على التطـورات االخيـرة فـي ليبيـا أعـرب فلنـائي عـن اعتقـاده بـأن التغيـرات فـي هـذا البلـد ال تصـب فـي 

  على المدى القصير ولكنها ستكون في صالحها على المدى البعيد.  "اسرائيل"مصلحة 
د عما يسمى بالربيع العربي مستبعدا نشوء نظـام ديمقراطـي فـي هـذه الدولـة فـي واضاف ان ليبيا تبعد كل البع

  المستقبل القريب. 
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وبـــدوره قـــال وزيـــر التربيـــة والتعلـــيم االســـرائيلي غـــدعون ســـاعر علـــى التطـــورات االخيـــرة علـــى حـــدود غـــزة "ان 
ك اليـوم ان الحكومـة المستوى السياسي قام بدراسـة مختلـف نـواحي القضـية "مشـيرا الـى ان الطـرف اآلخـر يـدر 

االسرائيلية الحالية لن تسمح باستمرار اطالق الصـواريخ بـين حـين وآخـر علـى التجمعـات السـكنية فـي جنـوب 
  اسرائيل.

  24/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  مستوطنات "غالف غزة" بوجه صواريخ المقاومة تحصين"الكنيست" يبحث مسألة  .22
)، جلســـة 23/8ة فـــي البرلمــان اإلســـرائيلي "الكنيســـت"، اليـــوم الثالثـــاء (تعقـــد لجنـــة الماليـــ: الناصــرة (فلســـطين)

طارئــة لبحــث مســألة تمويــل أعمــال تحصــين المــدن والمســتوطنات اإلســرائيلية الواقعــة فــي محــيط قطــاع غــزة 
  ، ضد صواريخ المقاومة الفلسطينية.1948بجنوب األراضي المحتّلة عام 

لبرلمانية على مسألة تحصين المؤسسات التعليمية والطبية فـي المقـام ومن المقّرر أن تترّكز مباحثات اللجنة ا
األول، ضـــد صـــواريخ المقاومـــة الفلســـطينية والتـــي وصـــلت خـــالل موجـــة التصـــعيد األخيـــر علـــى غـــزة أهـــدافًا 

  إسرائيلية تبعد نحو خمسين كيلومتًرا عن القطاع.
ات فورية في مجـال تجهيـز "الجبهـة الداخليـة" من جانبه، دعا رئيس لجنة المالية موشيه غافني إلى اتخاذ قرار 

وتحصـــين المـــدارس والمستشـــفيات، فيمـــا انتقـــد رئـــيس "الكنيســـت" رؤوفـــين ريفلـــين إهمـــال الحكومـــة اإلســـرائيلية 
الحتياجات سكان المناطق الجنوبية البالغ عددهم مليون نسمة، وعدم االلتفات إلـيهم إال فـي أوقـات الطـوارئ، 

  وفق قوله.
  23/8/2011، قدس برس

 
  تحمي الغرب من اإلسالم المتطرف "إسرائيل": نتنياهوعن  "يسرائيل هيوم" .23

نقلـــت صـــحيفة "يســـرائيل هيـــوم" اإلســـرائيلية أمـــس الثالثـــاء، عـــن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين : الناصـــرة
يــادة الواليــات نتنيــاهو قولــه إن "ارهــاب اإلســالم المتطــرف يهــاجم إســرائيل ويــرى فيهــا جــزءا مــن ثقافــة الغــرب بق

المتحــدة. بهــذا المفهــوم هــم محقــون. نحــن نقــف معــا حيــال أولئــك الــذين يريــدون أن يخربــوا ثقافــة الحريــة فــي 
  العالم". 

وقال نتنياهو "عندما تدافع إسرائيل عن نفسها، فإنهـا تـدافع عـن المصـلحة األوسـع للعـالم الغربـي ضـد انتشـار 
  اإلسالم المتطرف".

  
  
  

قاومة فـي قطـاع غـزة مدعومـة مـن إيـران، وقـال إن "هـؤالء الـذين يطلقـون الصـواريخ علـى وزعم نتنياهو أن الم
إسرائيل يتلقون الدعم مـن إيـران بالسـالح وبالمـال وبالتـدريب، وهـم يشـكلون فرعـا متقـدما إليـران علـى حـدودنا. 

  ومثلما تهددنا إيران، فإنها تهدد الواليات المتحدة أيضا".
 24/8/2011، الغد، عّمان

  
  سياحة إسرائيلية تخطط لرحالت إلى ليبيا وكاالت ":االقتصادية كلكلسيت" .24
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قالــت "كلكلســيت" االقتصــادية التابعــة لصــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" إن هنــاك وكــاالت ســفر إســرائيلية تخطــط 
  لتسيير رحالت إلى ليبيا.

سـرائيليين زيـارة ليبيـا قال صاحب وكالة السفر "تونس تورز" فـي أسـدود، حـاييم دمـري، إنـه سـيكون بإمكـان اإل
  خالل احتفاالت جربة في تونس. 2012في أيار/ مايو 

وقال ديمري إنه التقى في كـانون األول/ ديسـمبر المضـاي مـع السـفير الليبـي فـي تـونس، وتحـدث معـه بشـأن 
  منح تأشيرات دخول لإلسرائيليين إلى ليبيا.

رغبون بزيارتها، وخاصة زيارة المقابر والكـنس. وأضاف إن هناك آالف العائالت، مهاجرون يهود من ليبيا، ي
مــن جهتــه قــال مــدير "الشــركة الجغرافيــة" دميــان يــافي إنــه مــن المبكــر الحــديث عــن ذلــك. وأضــاف أنــه يجــب 

  االنتظار إلى حين تشكيل الحكومة. 
  24/8/2011، 48موقع عرب

  
  على أراضي الولجة يت لحمبين القدس وب الفصل بناء مقطع الجدار تقرالمحكمة العليا اإلسرائيلية  .25

أقرت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس األول بناء مقطع جدار الفصل : وكاالت – عالء المشهراوي - رام اهللا 
 على أراضي قرية الولجة بين القدس الشرقية وبيت لحم. ،العنصري اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

دي في الولجة باسم األهالي لتغيير مسار مقطع الجدار هناك ورفضت المحكمة التماسا قدمه المجلس البل
بعيدًا عن القرية، ملغية بذلك قرارًا أصدرته العام الماضي ويتضمن نصًا يفيد بأن بناء الجدار سيؤدي إلى 

  إلحاق األذى بمزارعي القرية.
يطرة بلدية االحتالل في وتقول سلطات االحتالل اإلسرائيلي إن الجزء الشمالي من القرية سيبقى خاضعًا لس

القدس، بينما يتبع الجزء الجنوبي لسيطرة السلطات الفلسطينية في محافظة بيت لحم، مما يعني المضي 
إلى مصادرة سيؤدي القرار الجديد مع العلم بأن  ُقُدما في عزل القدس عن باقي األراضي الفلسطينية.

  أراضي القرية الزارعية وتدمير مقبرتها.
اإلسرائيلية المدافعة عن حقوق اإلنسان القرار، مؤكدة أنه يضع أهالي القرية ” عير عميم“مة وانتقدت منظ

فرانس “في موقف صعب للغاية. وقال المسؤول الكبير في المنظمة، وأحد مؤسسيها، دانيال سيدمان لوكالة 
الولجة بشكل غير إن حكم المحكمة ال يعالج قضية الولجة ألن اسرائيل تحكم “في القدس المحتلة ” برس

ليس من شأننا حكم الولجة في المقام األول، فنحن ال نوفر لسكانها الخدمات وال “، وأضاف ”حكيم وجائر
  ”.نسمح لهم بدخول الضفة الغربية وال بدخول إسرائيل

  24/8/2011، االتحاد، أبو ظبي
  
  

    "هار هزيتيم" مستوطنة يسعون لتوسيع المستوطنونك": سلوان"مركز  .26
سعت مجموعات المستوطنين، إلى توسيع مستوطنة "هار هزيتيم" المقامة على : محمد القيق –القدس

أراضي المقدسيين في حي رأس العامود من خالل االستيالء على بنايات وعقارات فلسطينية في عدة مناطق 
  هناك. 
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المقامة على  إن جمعيات تابعة للمستوطنين خططت لتوسيع المستوطنة المذكورة "مركز سلوانك"وقال 
عن طريق السيطرة على مزيد من العقارات والبنايات التي تتكون من عدة  ،مشارف المسجد األقصى المبارك

  طبقات في المنطقة. 
بأن المستوطنين ينوون بناء ثمانية وحدات سكنية قرب مركز الشرطة القديم الذي استولت  "المركز"وأضاف 

عليها  يالءستأن يتم االمارة أخرى مكونة من سبعة طوابق مهددة بعليه جمعية إلعاد العنصرية، كما أن ع
  من قبل المستوطنين في حي الفاروق قرب جبل المكبر للغرض نفسه. 

  23/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  األقصىالمسجد العنف المفرط لمنع المصلين من الوصول إلى  يستخدم اإلسرائيلي االحتالل .27
اتهم مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية سلطات االحتالل باستخدام : يوسف الشايب -رام اهللا 

القوة المفرطة خالل اعتدائها على آالف المصلين، الذين احتشدوا على بوابات البلدة القديمة في القدس بعد 
  أن ُمنعوا من الدخول إلى المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة الثالثة من رمضان.

أعدته وحدة البحث والتوثيق في المركز، إن قوات االحتالل التي انتشرت باآلالف في محيطي وقال تقرير 
البلدة القديمة والمسجد األقصى استخدمت وسائل عديدة في اعتدائها على المصلين مثل الغاز المسيل 

إلى استخدام  للدموع، وقنابل الصوت، والمياه الساخنة ذات الرائحة الكريهة، والضرب بالهراوات، إضافة
إصابات على األقل جراء استخدام  7الخيل في مداهمة جموع المصلين والصعود عليهم، ما تسبب بوقوع 

  الخيل، بينما تسبب استخدام بودرة الغاز الخانق، بإصابة العشرات من المواطنين، بحاالت اختناق.
قوة المفرطة بحقهم بأنه انتهاك فظٌّ ووصف التقرير القيود على دخول المصلين للمسجد األقصى، واستخدام ال

لحرية العبادة، وحق المواطنين في أداء شعائرهم الدينية، داعًيا سلطات االحتالل إلى وقف انتهاكاتها تلك 
  التي تعد مسًّا بالحقوق األساسية لإلنسان.

  24/8/2011، الغد، عّمان
  

  1967مخيمات الشتات ترفض إسقاط حق العودة مقابل دولة على حدود  .28
أعرب الالجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات عن مخاوفهم من تبعات : نادية سعد الدين –عمان 

التوجه إلى األمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، محذرين من "إسقاط حق العودة مقابل قيام الدولة على 
  ".1967حدود 

ة الفلسطينية في التعامل مع حق العودة"، ويرد مبعث قلق الالجئين، في األساس، إلى "عدم جدية السلط
  بحسب اعتقادهم، قياسًا بتجارب ومحطات تاريخية سابقة.

ورغم تأييدهم ألي خطوة تشكل انتصارًا للقضية الفلسطينية، ولكن الالجئين، في المخيمات المترامية بأنحاء 
وتقرير المصير، حيث يقتصر  متفرقة من المملكة، يستبعدون "إسهام مسعى أيلول في مقاربة هدف التحرير

  جدواه على الجانب الرمزي فقط".
والحظوا غياب قضية الالجئين الفلسطينيين عن الحراك النشط منذ أن خرجت القيادة الفلسطينية بفكرة 
التوجه األممي، على وقع ثورات التغيير العربية، تزامنًا مع جوالت دبلوماسية مكوكية جابت مختلف دول 

  أييد االعتراف بالدولة وكسب الدعم لخطوتها القادمة.العالم لحشد ت
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وافتقد التحرك، بحسب رأيهم، لتصور واضح عن وضع الالجئين وأحقية عودتهم إلى أراضيهم وديارهم التي 
  .1948ُهّجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 

  24/8/2011، الغد، عّمان
  

  من عوائق التنميةالفلسطيني لم يحد  االقتصادي: النمو "أونكتاد" .29
قال تقرير لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد'، إن النمو االقتصادي الفلسطيني البالغ : رام اهللا

  % لم يحد من العوائق الهيكلية التي تعرقل إحداث التنمية.9
ي 'ماس' سمير وجاء في التقرير، الذي استعرضه مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطين

عبد اهللا وممثل 'األونكتاد' مسيف مسيف، في سياق مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثالثاء، أن االقتصاد 
، ورغم ذلك، إال أن البطالة ما زالت 2010% عام 9.3، و2009% عام  7.4الفلسطيني نما بنسبة 
ى المعونات وال ينشىء % خالل هذه الفترة، وذلك بسبب أن هذا النمو يعتمد عل30مرتفعة، حيث بلغت 

  عمالة، و'ألنه نمو غير مستدام، ولن يؤدي لزيادة فرص العمل'.
ويقول التقرير: إن النمو جاء بعد تراجع اقتصادي استمر عقدا من الزمن، وأن أوجه القلق المتعلقة باستدامة 

تمد على اع 2010النمو ناشئة عن حدوث تراجع تكنولوجي ملحوظ، وعن كون النمو الحاصل في عام 
  المعونة الكبيرة المقدمة من المانحين.

ويشير التقرير إلى أن الصعوبات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني ما زالت قائمة، وتتمثل في استمرار فقدان 
  األرض الفلسطينية والموارد الطبيعية، والعزل عن األسواق العالمية.

بفعل  2010وسلعهم في الضفة الغربية أعيق في عام ويقول التقرير في هذا الصدد، إن تنقل الفلسطينيين 
حاجز ونقطة تفتيش إسرائيلية، وٕان الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل والتي يبلغ  500وجود أكثر من 

  %.30% من مجموع الصادرات الفلسطينية قد انخفضت بنسبة كبيرة قدرها 90نصيبها 
مليارات دوالر، ووصل العجز التجاري  4اتسع ليصل إلى وأشار التقرير إلى أن العجز التجاري الفلسطيني 

  مليار دوالر. 2.8الفلسطيني مع إسرائيل إلى 
وجاء في التقرير، أن الوضع المالي للسلطة الوطنية ال يزال خطيرا على الرغم من التحسينات التي طرأت، 

  اد اإلسرائيلي مستمرا.وذلك ألن العجز التجاري ما زال كبيرا، فيما ما زال االعتماد على االقتص
مليون دوالر، نتيجة فقد  500وأشار مسيف إلى الخسائر المالية الكبيرة للسلطة الوطنية التي تقدر بـ

'الواردات غير المباشرة'، مضيفا أن من شأن العائدات الضريبية الناجمة عن تحصيل هذه الواردات رفع 
  %.25اإليرادات العامة الفلسطينية بنسبة 

اهللا: إن التقرير يشير لتراجع استخدام التكنولوجيا في االقتصاد الفلسطيني، األمر الذي يؤدي إلى وقال عبد 
تراجع في اإلنتاجية، إضافة إلى معدالت الفقر وحالة انعدام األمن الغذائي، والبطالة التي ما زالت نقاط 

  ضعف أساسية في االقتصاد الفلسطيني.
  تفعة والفقر الواسع يشكالن تهديدا خطيرا لرأس المال البشري الفلسطيني'.وأضاف عبد اهللا، أن 'البطالة المر 

ودعا التقرير إلى ضرورة إعارة القدس المزيد من االهتمام الجاد، حيث يتمثل أحد المعوقات الكبيرة التي 
ض تعترض نمو االقتصاد الفلسطيني في الفصل المتزايد للقدس الشرقية، عمرانيا وسكانيا عن باقي األر 

  الفلسطينية المحتلة.
  23/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
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  النظام الصحي في قطاع غزة يتجه نحو االنهيار :غزةفي مدير المستشفيات  .30

أن قطاع  ،أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور مدحت محيسن محمد جمال:-عالء الحلو- غزة
نتيجة نقص األدوية واستمرار منع  ،ية وانهيار في النظام الصحي الفلسطينيغزة يتجه نحو كارثة حقيق

دخولها عبر المعابر المؤدية إلى القطاع، موضحًا أن معالجة األزمة القائمة حاليًا ستكون أسهل بكثير من 
  معالجة االنهيار الذي يمكن أن يحدث في حال استمرارها.

ى أن الجانب المصري مازال يماطل في إدخال األدوية التي عل ،وشدد محيسن في لقاء خاص مع "الشرق"
ماليين جنيه مصري. مشيرًا إلى  8تم جمعها قبل شهرين في جمهورية مصر العربية والتي تقدر بحوالي 

وأنه قبل عشرة أيام تم دخول جزء بسيط  ،صنفا لمدة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر 180أنها تغطي حوالي 
ء األكبر محتجزًا رغم الضغوطات والتحركات األهلية المصرية التي تطالب بإدخالها، منها وال يزال الجز 

وأوضح أن الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ خمس سنوات على قطاع غزة أثر سلبا كذلك على العديد من 
صنفا قبل دخول  180صنفا من األدوية صفر. وقبل عدة أيام ضم النقص  140الخدمات. حيث إن رصيد 

وأدوية  ،لتبرعات عبر مصر. مشيرًا إلى أن نقص األدوية يطال أدوية التخدير الالزمة لغرف العملياتا
والعديد من األدوية الحساسة جدًا. إضافة إلى أن هناك نقصا  ،جراحات العيون وجراحات األوعية الدموية

  الكفات المعقمة والعادية.صنفا من المستهلكات الطبية مثل بعض الخيوط الطبية والشاش الطبي و  147في 
شدد محيسن على أن هناك مراقبة من وزارتي الصحة  ،وعن األدوية التي تدخل قطاع غزة عبر األنفاق

والداخلية عليها. وأن هناك حمالت متواصلة على الصيدليات والمعابر واألنفاق من أجل فحصها والمراقبة 
دخلت القطاع من المستوطنات اإلسرائيلية عبر معبر كرم  المتواصلة عليها. الفتًا إلى أن هناك أدوية فاسدة

  تبين بعد فحصها أنها غير صالحة لالستخدام. ،أبو سالم
حيث إن تكلفتها عالية  ،وشدد على ضرورة إيجاد سياسة واضحة إلمداد غزة باألدوية والمستهلكات الطبية

 5سنويًا. ومن المستهلكات الطبية  مليون دوالر 33جدًا وتصل تكلفة احتياجات قطاع غزة من األدوية 
  الفتا إلى ضرورة العمل وفق آلية واضحة إليصال تلك االحتياجات لغزة. ،ماليين دوالر سنوياً 

  24/8/2011، الشرق، الدوحة
  
  

  األخيرة للمفكر الراحل إدوارد سعيد  النصوص"خيانة المثقفين"..  .31
دار نينوى للدراسات والنشر، كتاب "خيانة صدر، حديثًا في دمشق، عن : دمشق ـ أوس داوود يعقوب 

المثقفين ـ النصوص األخيرة"، يضم نصوصًا غير معروفة، كتبها المفكر واألكاديمي الفلسطيني إدوارد سعيد 
م)، في السنوات األخيرة من حياته، وفيها يناقش دور المثقف في مواجهة اإلستبداد والقمع 2003ـ  1935(

  واإلنحالل الفكري العربي.
وفي هذا الكتاب، الذي قام بترجمته أسعد الحسين، تم رصد المفاهيم األساسية لكتابات سعيد من أجل 
اكتشافه من جديد وتحديد األساسيات التي اشتغل عليها، من أجل إبرازها وتحديد مكانتها فكريًا وفلسفيًا 

من األسئلة العميقة حول العالقة وثقافيًا. هذه النصوص التي كتبها سعيد في سنواته األخيرة، تثير الكثير 
  الملتبسة بين المثقف ومحيطه، وأثر التحوالت العالمية في إقصاء دور النخب، على يد األنظمة المستبدة.

  24/8/2011، الدستور، عّمان
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  "الشهيد ناجي العلي"  كتاب يصدرفؤاد معمر الباحث  .32

لعلي"، الذي يتناول فيه سيرة حياة رسام صدر، حديثا، للباحث فؤاد معمر كتاب "الشهيد ناجي ا: عمان
الكاريكتير الفلسطيني الشهير، وأحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في تاريخ الثورة الفلسطينية، كما 
يضم الكتاب وثائق ومعلومات تنشر للمرة األولى حول ناجي العلي، وعالقاته االجتماعية والسياسية، ودوره 

  األرض واإلنسان.  في النضال الوطني لتحرير
  24/8/2011، الدستور، عّمان

  
  ألهالي األسرى والمفقودين في السجون اإلسرائيلية تنظم إفطاراً  "المسلميناإلخوان األردن: " .33

في نادي اليرموك  إفطاراً  األولأمس  األردنية في جماعة اإلخوان المسلمين األسرىنظمت لجنة  :عمان
 األسرىبو السكر إن قضية أوقال رئيس اللجنة م علي  .اإلسرائيليةون والمفقودين في السج األسرىألهالي 

تعتبر من القضايا المغيبة والمهمشة في حين يقوم العدو الصهيوني بتسليط الضوء  األردنيينوالمفقودين 
  أكثر من بعض المسؤولين الصهاينة. معروفاً  األسيرحتى بات هذا  "شاليط"على أسيره الوحيد 

  24/8/2011، عمان، الدستور
  

  إلعالن الدولة الفلسطينية بقرار التوجه لألمم المتحدة تتمسك "المبادرة العربية" .34
وزير الخارجية القطري رئيس مجلس الوزراء  ثانيأعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل  محمد دفع اهللا:

على خطوات تنفيذية  اقاً بالدوحة أن هناك اتف أمسعقب ترؤسه اجتماع لجنة المبادرة العربية للسالم مساء 
االعتداء غير المقبول وغير  إنوقال  ،المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية لألممبخصوص توجه العرب 

  .ياإلسرائيلالمبرر في غزة ال ينم عن بادرة أمل أو بادرة سالم من قبل الجانب 
  24/8/2011الشرق، الدوحة، 

  
  ة مبيتة لتوجيه ضربة عسكرية إلى غزةكان لدى "إسرائيل" خط": الحياةلـ"مصدر مصري  .35

على تهدئة متبادلة مع  "إسرائيل"ن موافقة أذكر مصدر مصري رفيع للحياة  :جيهان الحسيني - القاهرة 
الجانب الفلسطيني جاءت بعد اتصاالت مصرية مكثفة مع الجانب اإلسرائيلي، مشيرًا إلى اتصال هاتفي 

مراد موافي مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إلقناعه أجراه رئيس االستخبارات المصرية الوزير 
كانت ترفض التعاطي مع أي مبادرة بالتهدئة ووقف  "إسرائيل"بضرورة االستجابة لهذه التهدئة، الفتًا إلى أن 
  خطة مبيتة لتوجيه ضربة عسكرية إلى قطاع غزة. "إسرائيل"هجماتها على غزة، وأشار إلى أنه كان لدى 

  24/8/2011لندن،  ،الحياة
  

  مصر تنفي تدفق أسلحة ليبية لسيناء وغزة .36
نفى مصدر رسمي مصري رفيع المستوى بمحافظة شمال سيناء، أمس، ما  الخليج، وكاالت: -القاهرة 

نشرته صحيفة هآرتس العبرية عن تدفق كميات كبيرة من األسلحة الليبية إلى شبه جزيرة سيناء وٕالى قطاع 
ل سيناء، السيد مبروك: إن كل ما نشر ال أساس له من الصحة، وٕان األجهزة األمنية وقال محافظ شما غزة.

المصرية تحكم قبضتها على المنطقة الحدودية، وعلى الطرق المؤدية إلي مدينه رفح، وعلى جسر قناة 
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رجال السويس المؤدي إلى سيناء، وعلى مداخل سيناء ومخارجها من خالل قوات الشرطة المدعومة ب
الجيش. وأضاف أن األجهزة األمنية المصرية تقوم بحمالت أمنية متالحقة على الخاليا المطلوبة أمنيًا 

وال توجد حرب بين الجيش المصري والخاليا "وعلى مناطق األنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، 
  ."المتطرفة كما تدعي الصحيفة

  24/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  السلطة يدعو لتثبيت التهدئة لتفويت الفرصة على االحتالل لدىصري السفير الم .37
نية ياسر عثمان، كافة األطراف والفصائل الفلسطينية يطفلسدعا سفير مصر لدى السلطة ال :رام اهللا

 أنوأكد  لاللتفاف حول التوافق الوطني بشأن تثبيت التهدئة لتفويت الفرصة على االحتالل اإلسرائيلي.
  ي استعادة تثبيت التهدئة ومستمرة في جهودها إلجهاض مخطط العدوان على قطاع غزة.مصر نجحت ف

  23/8/2011نية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  ويجب معاملتها بحسم ال تحترم الضعفاء "إسرائيل"عمرو موسى:  .38
 ىإل ىعمرو موس صرية،الم دعا المرشح المحتمل للرئاسة كتب سمير السيد ونهاد صالح وهالة السيد:

 "إسرائيل"أن  ىوأشار إل ،عن الحرب المتبادل بعيداً  االحترام ىتقوم عل "إسرائيل"سياسة حاسمة مع  انتهاج
وما حدث في  ،يصح أن تلزم تل أبيب القاهرة باألمن في سيناء بدون قوات قائال ال، تستهين بالضعفاء

بالتخلف في  "إسرائيل" ىوصف موسو فال.  اآلنا أم ،كان يسمح بها في الماضي ،سيناء حركة عدائية
ما  قائالً  ،المنطقة في مصر وتونس وليبيا وغيرها من البلدان العربية ىتعاملها مع التغيير الذي طرأ عل

 وواضحاً  عادالً  بأننا نريد حالً  نلإلسرائيلييرسالة واضحة من الشعب المصري  اإلسرائيليةحدث أمام السفارة 
  ية.الفلسطين للقضية

  24/8/2011األهرام، القاهرة، 
  
  
  

  "إسرائيل"ال تستعد لسحب سفيرها في القاهرة : ي لرويترزدبلوماسي مصر  .39
 "إسرائيل"مصر ال تستعد لسحب سفيرها لدى  إنقال دبلوماسي مصري يوم الثالثاء : مروة عوض - القاهرة 

المصريين قرب  األمنمن رجال على مقتل خمسة  مهونا من شأن تهديد سابق باستدعاء السفير احتجاجاً 
تتخذ  إجراءات عدم نشر اسمه "ال توجد حالياً  وقال الدبلوماسي المصري لرويترز طالباً  .اإلسرائيليةالحدود 

  ".إسرائيللسحب السفير المصري في 
استدعاء السفير سيعتمد على مدى تعاون  أنوقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري طلب عدم نشر اسمه 

  بشأن مقتل الجنود ومتى يبدأ. إجراؤهفي التحقيق المشترك الذي طلبت مصر  "إسرائيل"
  23/8/2011وكالة رويترز، 

  
  يجب إعادة الترتيبات األمنية في سيناء سفير مصر السابق في تل أبيب: .40
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استبعد السفير المصري السابق في تل أبيب محمد بسيوني في حديث مع البيان إلغاء معاهدة : القاهرة
، مؤكدًا أنه من الممكن تعديل هذه المعاهدة بين البلدين بما يكفل إعادة "إسرائيل"بين مصر و السالم

الترتيبات األمنية أي إعادة الصالحيات للقوات المصرية داخل شبه جزيرة سيناء التي تفصل بين مصر 
ل حققت مكاسب معاهدة السالم بين مصر وٕاسرائي "إنوأضاف بسيوني في حوار مع البيان:  ."إسرائيل"و

على األرض لمصر وأعادت لها المناطق المحتلة في سيناء بما في ذلك مناطق إنتاج البترول، كما حققت 
. "تحاول جر مصر إلى حرب أو مواجهة عسكرية". وقال إنه ال يعتقد أن إسرائيل "مكاسب سياسية إلسرائيل

ت التنمية المتكاملة التي توقفت هناك الوضع في سيناء اآلن يتطلب خطة كاملة إلقامة مشروعا"وأردف: 
ضرورة إعادة الترتيبات "، مؤكدًا "واستكمال مشروع إقامة هيئة قومية لتنمية سيناء وٕاصدار قانون منظم لها

  ."األمنية هناك
بخصوص االعتذار اإلسرائيلي لمصر عن مقتل جنودها في سيناء، رأى بسيوني أن رد الفعل اإلسرائيلي 

قديم وزير الدفاع اإلسرائيلي اعتذارًا رسميًا وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أسباب جيد وخاصة بعد ت"
  وأبدى اعتراضه على المطالبة بسحب السفير المصري من تل أبيب. ."الحادث

  24/8/2011البيان، دبي، 
  

  "إسرائيل"الموقف المصري من  مؤتمر رسمي وشعبي لتحديد .41
في  ،السياسية المصرية ىاتفقت القو  :ىمصطف ىاألسمر وليل أحمد سليم وهاني -شمال وجنوب سيناء 

 ىعل ،علي السلمي .د ونائبه ،ورئيس الوزراء د. عصام شرف ،شخصية سياسية 14 اجتماع مهم ضم
وموقف القوي  ،الدعوة لمؤتمر موسع لكل القوي بمقر مجلس الشعب غدا إلعالن الموقف الرسمي للحكومة

العال ماضي: إن  وقال أبو من اعتداءات علي أرض سيناء. "إسرائيل"تكبته السياسية الشعبية بشأن ما ار 
  باإلضافة إلي أعضاء الحكومة. ،شخصية سياسية 300المؤتمر سوف تشارك فيه

  24/8/2011األهرام، القاهرة، 
  

  باالعتذار الرسمي.. ويدعو لفتح الملفات المماثلة السابقة "إسرائيل"اتحاد كتاب مصر يطالب  .42
محمد سلماوي، ما وصفه بـ"انتهاك وتعٍد سافر من  .أدان "اتحاد كتاب مصر"، برئاسة د :بد الفتاححجازي ع

جانب الكيان الصهيوني على الحدود المصرية" واستنكر ارتكابه لتلك "الجريمة الوحشية النكراء" التي أسفرت 
قها عن عمد من قبل عن استشهاد عدد من جنود مصر الشرفاء. كما طالب فتح ملفات قديمة، تم إغال

النظام السابق؛ مثل ملف األسرى المصريين؛ والتعويضات الواجبة لمصر جراء احتالل أراضيها من قبل 
الكيان الصهيوني، وهى ما تقره القوانين واألعراف الدولية. كذلك، مجموعة االتفاقيات المبرمة بين مصر، 

الكويز؛ وهما خارج اتفاقية السالم المعروفة بـ"كامب  وهذا الكيان المعتدي كاتفاقية تصدير الغاز واتفاقية
  ديفيد "، على حسب البيان الصادر عنه.

  24/8/2011الشروق، القاهرة، 
  

  آالف المصريين يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي مطالبين بطرد السفير اإلسرائيلي .43
الثالثاء أمام السفارة اإلسرائيلية  -  اإلثنين واصل آالف المصريون تظاهرهم ليل.): أي.بي.يو( –القاهرة 

وطالب  بالقاهرة لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجًا على مقتل عسكريين مصريين بنيران إسرائيلية.
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ثأرًا لدماء الشهداء وفي مقدمتها طرد السفير  "إسرائيل"المتظاهرون الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد 
كما طالب المتظاهرون بإلغاء معاهدة السالم  ."إسرائيل"ير المصري من اإلسرائيلي من القاهرة وسحب السف

  ."إسرائيل"المصرية اإلسرائيلية، وبقطع جميع أشكال العالقات مع 
  1/8/2011، لندن، القدس العربي

  
  مسيرة تضامنية مع غزة في تونس .44

محاصر والذي في تونس دعًما لقطاع غزة ال 23/8تظاهر عشرات األشخاص مساء الثالثاء  :تونس
وقال حاتم الفقيه، الكاتب العام  يتعرض لعدوان متواصل، وللمطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

لمنظمة حرية وٕانصاف، وهو أحد منظمي التظاهرة في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "نحن هنا 
  يع مع إسرائيل والمطالبة بتجريمه".تضامًنا مع أهلنا في غزة" ولتأكيد "موقفنا الرافض للتطب

  يناير وسط العاصمة تونس. كانون الثاني/ 14وأحرق المتظاهرون العلم الصهيوني في ساحة 
  24/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  االتحاد التونسي للشغل يدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة .45

سبتمبر  /غل دعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة في أيلولأعلن االتحاد العام التونسي للش :رام اهللا ،تونس
وعاصمتها  1967المقبل، لطلب العضوية الكاملة لفلسطين كدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 

وقال األمين العام لالتحاد التونسي للشغل عبد السالم جراد "إن االتحاد سيكثف جهوده وكافة  القدس.
بالمنظمات العربية والدولية لدعم الطلب الفلسطيني بالتوجه لألمم المتحدة في أيلول عالقاته واتصاالته 

وجدد جراد خالل لقائه جمعه أمس االثنين بالسفير الفلسطيني المناوب بالسفارة لدى تونس عمر  المقبل".
  عادلة.دقة، في مقر االتحاد بتونس، تأكيده موقف االتحاد الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية ال

  23/8/2011قدس برس، 
  
  
  
  

  مع "إسرائيل" من معاهدة السالم مساعدات مصر إذا انسحبت سنوقف : األمريكي لجنة بالكونجرس .46
أكـدت كـاي جرينجـر رئيسـة اللجنـة الفرعيـة لمخصصـات العمليـات األجنبيـة بمجلـس   : العزيز كتب ـ أيمن عبد

ي تقــدر بمليــاري دوالر ســنويا ســيتم قطعهــا إذا انســحبت النــواب األمريكــي أن المعونــات األمريكيــة لمصــر والتــ
   . "إسرائيل"مصر من معاهدة السالم مع 

وقالت جرينجر, النائبة الجمهورية عن والية تكساس ذات الـدورات الثمـاني بمجلـس النـواب والتـي تحـدد سـنويا 
اإلســــرائيلية إن " ســــتجيــــروزاليم بو "قيمــــة المســــاعدات األمريكيــــة للــــدول األجنبيــــة, فــــي مقابلــــة مــــع صــــحيفة 

وبالتـالي فـإن العالقـات  "،إسـرائيل"المساعدات التي تقدمها واشنطن لمصر مرتبطة أساسا بمعاهدة السالم مع 
بــين القــاهرة وتــل أبيــب فــي غايــة األهميــة, وقالــت إنهــا معنيــة بــأمرين أساســيين أولهمــا العالقــات بــين البلــدين, 

ا واشـنطن فـي مصـر والـدور الـذي سـيلعبه اإلخـوان المسـلمون واألمر اآلخر هـو الحكومـة التـي سـتتعامل معهـ
فـــي تلـــك الحكومـــة. وأضـــافت النائبـــة األمريكيـــة أن الجميـــع يعلـــم أن اإلخـــوان ســـيكون لهـــم دورا فـــي الحكومـــة 
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المقبلة في مصـر وسـتتأثر المسـاعدات األمريكيـة تبعـا لموقـف اإلخـوان المسـلمين ودرجـة سـيطرتهم علـي تلـك 
  الحكومة.

24/8/2011، القاهرةاألهرام،   
  

  ة اعتقال في إريتريا لتهريب أسلح إسرائيلييناإلفراج عن طيارين  .47
” إسـرائيليين“كشف النقاب، أمس، عـن أن السـلطات االريتريـة اعتقلـت قبـل أسـبوعين طيـارين : (يو .بي .آي)

وزارة الخارجيـــة لالشـــتباه بأنهمـــا هّربـــا أســـلحة إلـــى الدولـــة اإلفريقيـــة، وتـــم إطـــالق ســـراحهما أمـــس بعـــد تـــدخل 
  اإلسرائيلية. 
اإللكترونــي أنــه تــم اعتقــال قبطــان الطــائرة يهــودا مــاعوز والضــابطة األولــى  "يــديعوت أحرونــوت"وذكــر موقــع 

إلســـرائيلي، فـــي الفنـــدق الـــذي نـــزال فيـــه قبـــل أســـبوعين افيـــرد أهرونســـون، وهمـــا ضـــابطان ســـابقان فـــي الجـــيش 
ــ بإريتريــا ولــم يســمح لهمــا بمغادرتــه كمــا تــم وضــع ــًا ل  ـحــراس عنــد مــدخل الفنــدق لمنعهمــا مــن المغــادرة. ووفق

فإنه خالل تفتيش الرزمـة فـي المطـار اإلريتـري صـرح الطيـاران اإلسـرائيليان بأنهـا تحتـوي  "يديعوت أحرونوت"
على قطعة تستخدم في تركيب آلة معينة، لكن الشحنة أثارت شبهات جهـاز األمـن فـي المطـار كونهـا مرسـلة 

  سة الخاصة وتم اتهام الطيارين بنقل قطعة لتركيب سالح.إلى شركة الحرا
24/8/2011، الخليج، الشارقة  

  
    في طريقها لغزة  جنوب إفريقيا دولةسفينة مساعدات من  .48

إن مينـاء العـريش البحـري  ،المقصـود، أمـس قال مـدير عـام مينـاء العـريش البحـري الربـان جمـال عبـد القاهرة:
أن  "الخليجـ"دولـة جنـوب إفريقيـا، فـي طريقهـا إلـى قطـاع غـزة . وأضـاف لـ استقبل سفينة مسـاعدات قادمـة مـن

طنـًا  40شاحنات تحمل على متنهـا  3سيارات إسعاف، و 7السفينة التي ترفع علم جورجيا تحمل على متنها 
 وأشـار إلـى انـه سـيتم إدخالهـا من المساعدات الغذائية والطبية المقدمة ألهل القطـاع مـن دولـة جنـوب إفريقيـا.

إلى غزة عن طريق معبـري رفـح والعوجـة، وفقـًا لآلليـة المتبعـة فـي هـذا الشـأن بعـد تفريـغ حمولتهـا، وذلـك عـن 
  طريق الهالل األحمر المصري .

24/8/2011، الخليج، الشارقة  
  
  

  بليون سنة 3.4دليل حياة قبل  .49
راليا، قد تكون عثر علماء بريطانيون على ميكروبات متحّجرة في صخور غرب أست -يو بي آي  -لندن 

  بليون سنة. 3,4الدليل األقدم على الحياة على األرض قبل 
والميكروبات تعود إلى زمن كانت ظروف الحياة على األرض قاسية جدًا، إذ كانت درجات الحرارة في 

درجة فهرنهايت، وكمية األوكسيجين قليلة جدًا. لكن العلماء ذكروا أن  120و 100المحيطات بين 
  المتحجرة كانت تستخدم الكبريت للطاقة والنمو وليس األوكسيجين.الميكروبات 

بليون سنة. إن تلك  3,4أخيرًا بات لدينا دليل جيد على الحياة قبل «وقال الباحث مارتين برازير: 
  ».المتحجرات تؤكد وجود البكتيريا في ذلك الوقت، حينما كانت تعيش من دون أوكسيجين
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وقال  ».ألولى على األرض كانت متكّيفة مع الظروف الصعبة في بيئتهاالجراثيم ا«وذكر العلماء إن 
يعتقد أن هذه القدرة على تنّفس الكبريت هي إحدى المراحل األولى لالنتقال من عالم «الباحث ديفيد ويسي: 

  ».غير بيولوجي إلى عالم بيولوجي
 24/8/2011، الحياة، لندن

  
  ما بعد غزوة إيالت .50

  مؤمن بسيسو
استلهام أحداث التاريخ لتوصيف مجريات الواقع، خصوصا في ظل تشابه بعـض القـيم  -مجازا-ا قد يجوز لن

والمعــايير، فعمليــة إيــالت المركبــة ذات المســار المتــدحرج التــي هــزت إســرائيل وأصــابتها فــي الصــميم توافقــت 
دة كـان لهـا مـا زمنيا مع غـزوة بـدر الكبـرى التـي ضـربت الكفـر ورمـوزه آنـذاك فـي مقتـل، وأسسـت لمرحلـة جديـ

  بعدها، آثارا ونتائج وتداعيات.
ومــن دون شــك فــإن عمليــة إيــالت شــكلت غــزوة حقيقيــة تمكنــت مــن إحــداث اختــراق هــام فــي بنيــة اإلجــراءات 
العســـكرية واألمنيـــة اإلســـرائيلية، وتركـــت جملـــة واســـعة مـــن اآلثـــار والتـــداعيات التـــي طالـــت الواقـــع اإلســـرائيلي 

ــداخلي، كمــا طبيعــة العالقــة  مــع الجــارة المصــرية فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة، ومــع قطــاع غــزة الــذي يشــكل ال
  صداعا مزمنا للسياسة اإلسرائيلية.

 -أيضـا–ال تكمن أهمية عملية إيالت في قيمتها المجردة التي أسقطت نظرية األمـن اإلسـرائيلية فحسـب، بـل 
شهد دراماتيكي وجدت فيه إسـرائيل في مجموع الظروف المحيطة التي تواطأت إلخراج تداعيات العملية في م

  ضالتها المنشودة فرارا من مآزق خانقة على مختلف الجبهات.
ومــن أشــد المفارقــات أن عمليــة إيــالت بقــدر مــا تشــكل ضــربة قاســية للنظريــة األمنيــة اإلســرائيلية، وتصــحيحا 

طني، غيـر أن توقيتهـا للحال والمسار الفلسطيني الداخلي من حيث إعادة تعريفه في إطـار مسـيرة التحـرر الـو 
أشـــد مـــا يكـــون أريحيـــة للحكومـــة اإلســـرائيلية التـــي تواجـــه ســـطوة االحتجاجـــات الداخليـــة الصـــاخبة، وٕاشـــكاليات 
اســتحقاق ســبتمبر/أيلول الــذي تصــر فيــه الســلطة الفلســطينية علــى التوجــه إلــى األمــم المتحــدة للحصــول علــى 

  عضوية الدولة الفلسطينية المنشودة.
  منية اإلسرائيليةسقوط النظرية األ

النتيجة المباشرة لعملية إيالت تمثلت في السقوط المدّوي للنظرية األمنية اإلسرائيلية التي تباهت فـي السـنوات 
األخيرة بمدى ومستوى قـدرات األجهـزة األمنيـة اإلسـرائيلية وٕاجراءاتهـا المحكمـة التـي كرسـت األمـن واالسـتقرار 

زاتهــا األمنيــة التــي منعــت الفلســطينيين مــن تنفيــذ أيــة عمليــة عســكرية فــي الــداخل اإلســرائيلي، وتفــاخرت بإنجا
على غرار العمليات التي شهدها العمق اإلسرائيلي في السنوات األولـى النتفاضـة األقصـى التـي انـدلعت عـام 

2000.  
وبصــرف النظــر عــن الجهــة المنفــذة للعمليــة، فــإن مــا جــرى يشــكل فضــيحة مدويــة بكــل المقــاييس للمؤسســتين: 

عســكرية واألمنيــة فــي إســرائيل، خصوصــا فــي ظــل مــا كشــف مــن فشــل فــي تعامــل الجــيش اإلســرائيلي مــع ال
معلومات مسبقة تلقاها من جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي "الشـاباك" حـول نيـة عناصـر مقاومـة تنفيـذ عمليـة 

  مسلحة داخل إيالت.
ذا القبيـل، ولعـل األخطـر مـن ذلـك ال يتمثـل للمرة األولى منذ أعوام تستفيق إسرائيل على عملية موجعة من هـ

في قدرة العناصر المسلحة على اختراق كل اإلجـراءات األمنيـة الحدوديـة، المصـرية واإلسـرائيلية، بـل  -فقط-
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في التكتيك الفعـال الـذي تـم تنفيـذه فـي سـياق العمليـة، والـذي يشـبه إلـى حـد بعيـد عمليـات حـزب اهللا اللبنـاني، 
  ، واستخدام العبوات الناسفة، والمتابعة، وغير ذلك، ومن ثم القدرة على االنسحاب.من حيث طبيعة االشتباك

وحتـى اللحظــة عجــزت إســرائيل عــن تحديــد هويــة المهــاجمين أو أعــدادهم الحقيقيــة، ولــم تــتمكن ســوى مــن قتــل 
جــزء مــنهم، فيمــا قتلــت القــوات المصــرية جــزءا آخــر، ورجحــت بعــض التقــديرات وجــود عــدد آخــر تمكــن مــن 

  فالت.اإل
األخطــر مــن ذلــك كلــه أن غــزوة إيــالت قــد كســرت حالــة الرتابــة والجمــود القاتــل التــي أرخــت بظاللهــا علــى 
الوضــع الفلســطيني طيلــة المرحلــة الماضــية التــي شــهدت استئصــاال وحربــا علــى المقاومــة فــي الضــفة الغربيــة، 

اريعها لمرحلــة جديــدة مــن وتهدئــة اضــطرارية وتجميــدا للمقاومــة فــي قطــاع غــزة، وفتحــت األبــواب علــى مصــ
العمــل المقــاوم الــذي يجعــل مــن التكتيكــات واآلليــات المبدعــة وخيــارات التنفيــذ المفتوحــة عنوانــا لــه فــي المرحلــة 

  المقبلة.
  أهداف بعيدة

لــم تكــد الموجــة األولــى مــن غبــار معركــة إيــالت فــي االنقشــاع حتــى كانــت غــزة فــي بــؤرة االتهــام والتحــريض 
فصـــل فـــي ذلـــك أن إســـرائيل تـــدرك يقينـــا أن غـــزة وفصـــائلها المقاومـــة ال عالقـــة لهـــا واالســـتهداف. والقـــول ال

بالعمليــة، وتتــوفر لهــا معلومــات مســبقة بــأن جهــات ســلفية متشــددة تتحضــر لتنفيــذ العمليــة انطالقــا مــن شــبه 
ى جزيرة سيناء المصرية، بل تملك معلومات واضحة حتى عن عدد الخلية التي نفذت العملية، كما أشارت إلـ

  ذلك بعض المعطيات اإلسرائيلية الرسمية.
ومــع ذلــك، فــإن المصــلحة اإلســرائيلية القاضــية بعــدم االصــطدام الصــارخ والمباشــر مــع المصــريين، وضــرورة 
إبقاء حدود النقد عند حدود معقولة سياسيا العتبارات مختلفة، أملت على الحكومـة اإلسـرائيلية توجيـه اتهامهـا 

  و غزة لقناعتها بأنها تشكل الحلقة األضعف في المعادلة القائمة.وتصويب مسار استهدافها نح
وهكــــذا، ودون أي تمحــــيص أو تحقيــــق، ســــارعت إســــرائيل إلــــى اتهــــام الفلســــطينيين وتحميــــل حركــــة حمــــاس 
المســؤولية، واقتنصــت وصــول معلومــة اســتخبارية عــن اجتمــاع لقــادة لجــان المقاومــة الشــعبية فــي أحــد بيــوت 

ة لجعل لجان المقاومة كبش الفداء الذي يتولى تخليص حكومة وجيش االحـتالل مـن مدينة رفح كفرصة ذهبي
ورطة الرد على العملية في ظل إدراك إسرائيل بصعوبة اتخاذ أي إجراء مباشر يمس السيادة المصـرية داخـل 

  سيناء.
لــرد علــى أســير احتيــاج ا -فقــط–ومــن المؤكــد أن القــرار اإلســرائيلي بالتصــعيد المحســوب ضــد غــزة لــم يكــن 

  عملية إيالت، بقدر ما كان أشد حاجة إلى تحقيق هدفين هامين، األول داخلي واآلخر خارجي.
ويتمثـل الهــدف الــداخلي فــي الرغبــة الجامحــة لنتنيــاهو وحكومتــه فــي الهــروب مــن تــداعيات أزمــة االحتجاجــات 

هــا يومــا بعــد يــوم، وتهــدد الداخليــة التــي تعصــف بــالمجتمع اإلســرائيلي، وترفــع مطالــب عادلــة، وتتصــاعد وتيرت
بضرب استقرار االئتالف الحكومي في إسرائيل، والدفع باتجاه انتخابات مبكرة ال يبدو فيها نتنيـاهو واألحـزاب 

  اإلسرائيلية على استعداد لتحمل النتائج المتمخضة عنها.
داخـل إسـرائيل  وبالفعل، فما إن بدأت القذائف والصواريخ تتسـاقط علـى غـزة حتـى أعلـن منظمـو االحتجاجـات

عن تأجيل كل أشكال فعالياتهم الموجهة ضد الحكومة إلى أجل غير مسمى، واالصطفاف مـع حكـومتهم فـي 
  مواجهة التحديات األمنية التي باتت في مقدمة أولوياتهم على المستوى التكتيكي المرحلي.

نيــاهو إثــر انــزواء حركــة ولــن يكــون صــعبا توقــع مــدى الراحــة واالســتقرار النفســي الــذي خــّيم علــى حكومــة نت
  االحتجاجات الداخلية التي كادت تعصف بحاضره ومستقبله السياسي.
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أمــا الهــدف الخــارجي فــيكمن فــي محاولــة إحبــاط جهــد الــرئيس الفلســطيني "أبــو مــازن" والســلطة الفلســطينية فــي 
  .التوجه إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل

ـــة عســـكرية علـــى غـــزة،  ـــة إيـــالت، ومـــا تبعهـــا مـــن حمل وغنـــّي عـــن القـــول أن إســـرائيل حاولـــت توظيـــف عملي
دبلوماسيا، من أجـل إثبـات رؤاهـا وسياسـاتها القائمـة علـى عـدم وجـود شـريك فلسـطيني يـؤمن بمبـادئ السـالم، 

ا تســميه العنــف وعلــى صــعوبة الموافقــة علــى طلــب الفلســطينيين االعتــراف بدولــة لهــم فــي ظــل ممارســتهم مــ
  واإلرهاب ضد أراضيها ومواطنيها.

وتـــدرك إســـرائيل أن تصـــعيدها المحســـوب ضـــد غـــزة مـــن شـــأنه أن يربـــك "أبـــو مـــازن" ويشـــوش علـــى الجهـــد 
الفلســطيني الهــادف الســتجالب وتــأمين المواقــف الداعمــة للموقــف الفلســطيني علــى الســاحة الدوليــة، وهــو مــا 

ءات ضــغط أخــرى، سياســية واقتصــادية وميدانيــة، علــى الســلطة بهــدف تحــاول إســرائيل بلوغــه مترافقــا مــع إجــرا
  حملها على التراجع عن خطوة أيلول.

  تصحيح الحال والمسار
ال شــك أن عمليــة إيــالت أحرجــت كــل األطــراف، وعلــى رأســها حركــة فــتح والســلطة الفلســطينية التــي أخرجــت 

مـــل علـــى ترســـيخ ســـلطتها وحمايـــة العمـــل المســـلح مـــن قاموســـها الـــوطني مـــن جهـــة، وحركـــة حمـــاس التـــي تع
  منجزاتها عبر تهدئة غير معلنة من جهة أخرى.

فالواقع الراهن المتمخض عن تفاعالت وتطورات األعوام األخيرة أفرز مرحلـة شـاذة فـي إطـار العمـل الـوطني 
  الفلسطيني، وتراجعا مطردا أصاب مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني.

لفلسطيني عن قبلتها الحقيقيـة، وتنخـرط فـي مسـارات ملهيـة عـن الهـدف وحين تنحرف بوصلة العمل الوطني ا
الــوطني العــام الــذي يقربنــا مــن إنهــاء االحــتالل، فــإن الحاجــة إلــى تصــويب الواقــع والمســار تغــدو أكثــر مساســا 

  وٕالحاحا.
 ومــن هنــا جــاءت عمليــة إيــالت لتــذكر األطــراف الفلســطينية التــي انســاقت وراء مشــروع الســلطة والحكــم علــى

حساب مشروع التحرر الوطني، ببدهيات الصراع، وتعيد تصـحيح الحـال والمسـار الفلسـطيني وتعريفـه مجـددا 
  في قالب التحرر الوطني بعيدا عن الخطوط والتعرجات الجانبية.

لقد كان مأموال أن يشكل اتفاق المصالحة األخير في القاهرة في مايو/أيار الماضي فرصـة للمراجعـة، وشـكال 
االســتدراك الفصــائلي الــذاتي، غيــر أن تعثــر جهــود المصــالحة بــدد اآلمــال المرجــوة، وضــخ روحــا  مــن أشــكال

  جديدة وحياة جديدة في جسد الواقع الفلسطيني الشاذ إلى أجل غير مسمى.
ورغم األزمة التي يراوح فيها الفلسطينيون، والناجمـة عـن تعطيـل خيـار الكفـاح الـوطني لصـالح أجنـدة سياسـية 

وفشــلها طيلــة العقــدين الماضــيين، فــإن أحــدا فــي الســلطة وفــتح لــم يمتلــك زمــام الجــرأة والمبــادرة ثبــت عقمهــا 
بالتصــحيح، فيمــا تتســاوق حمــاس مــع متطلبــات فوزهــا فــي االنتخابــات التشــريعية، والحقــا ســيطرتها علــى غــزة، 

  مع ما أورثه ذلك من إشكاليات أثرت على مسيرة الكفاح الوطني في وجه االحتالل.  
  ن مصر وٕاسرائيلبي

لـــيس صـــحيحا أن الســـالم بـــين مصـــر وٕاســـرائيل كـــان أول المصـــابين فـــي عمليـــة إيـــالت كمـــا زعمـــت بعـــض 
التقــديرات التــي تماهــت مــع ظــواهر األمــور بعيــدا عــن الفهــم العميــق لحقيقــة السياســة والظــروف التــي تحكــم 

  العالقات بين البلدين ومجرياتها الواقعية.
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ســرائيل إلــى تكثيــف إطــالق اتهاماتهــا التــي تنعــت الوضــع فــي ســيناء بأســوأ منــذ ســقوط نظــام مبــارك عمــدت إ
النعـــوت واألوصـــاف، وتصـــور المنطقـــة كمـــا لـــو أنهـــا بـــؤرة لإلرهـــاب وتهريـــب الســـالح وملجـــأ لكـــل العناصـــر 

  المعادية للدولة العبرية.
فــي محاولــة البتــزاز  وبــين الفينــة واألخــرى كانــت إســرائيل تتقصــد إثــارة "إشــكالية ســيناء" عبــر وســائل اإلعــالم،

  الموقف المصري ودفعه لمزيد من اليقظة وتشديد األوضاع واإلجراءات األمنية هناك.
وبلــغ األمــر حــد قيــام الــبعض باتهــام الموســاد اإلســرائيلي بــالوقوف وراء تفجيــر خطــوط أنابيــب الغــاز المصــري 

وير السياسة األمنية المصـرية الواصل إلسرائيل، في محاولة إلحداث ضغط إسرائيلي جديد بهدف تعزيز وتط
  في سيناء.

لكــن ذلــك كلــه، بمــا يكتســيه مــن تجاذبــات ومناكفــات شــيء، وحقيقــة العالقــات القائمــة علــى المســتوى األمنــي 
  شيء آخر تماما.

وال ريب أن العـالمين ببـواطن األمـور يـدركون أن وتـائر ومسـتويات التنسـيق األمنـي بـين الطـرفين لـم تتـأثر أو 
طالق عقب الثورة، وأن حدة األلفاظ التي قد تطلق سياسيا ضد إسرائيل وممارساتها بين الحـين تتغير على اإل

  واآلخر ال تغير من حقيقة العالقة األمنية المتينة بين الطرفين شيئا.
وعليـــه فـــإن نـــار االتهـــام والتحـــريض اإلســـرائيلية لـــم تفـــتح علـــى الجبهـــة المصـــرية علـــى اإلطـــالق، وٕان بـــدا أن 

ية بتوجيه رسالة ذات مستوى محدود حول مسؤولية مصر في ضـبط حـدودها، ودورهـا فـي ضـبط إسرائيل معن
  ومحاربة العناصر السلفية التي تتخذ من سيناء قاعدة لها ومركزا لنشاطاتها.

فـي الرغبـة فـي زيـادة أشـكال ووتـائر التنسـيق األمنـي مـع  -فقـط-ومن هنا يتبدى أن الهدف اإلسرائيلي يكمـن 
  عملية إيالت قد شكلت فرصة مناسبة لتكريس المطالب اإلسرائيلية بهذا الخصوص.  المصريين، وأن

لـــذلك فـــإن حادثـــة مقتـــل عـــدد مـــن الجنـــود المصـــريين بالرصـــاص اإلســـرائيلي، وٕان كـــان لهـــا وقـــع مـــؤثر علـــى 
 الشعب المصري، وبدت ترجماتها العملية باستدعاء السفير المصري من تل أبيب، إال أن ذلـك لـم يتبلـور فـي

إطار سياسي يشكل تغييرا في صلب السياسة المصرية الراهنة أو تعديال في مسار العالقة مع االحـتالل، وال 
يعدو كونه خطـوة تسـتجيب لمطالـب ومـزاج الشـعب المصـري فحسـب، وال يتوقـع أن تتلوهـا خطـوات تصـعيدية 

  أخرى العتبارات مختلفة.
م التقديرات والتوقعات لما بعد غزوة إيـالت التـي لـم تتكشـف وأخيرا.. فإن األسابيع واألشهر المقبلة كفيلة بحس

كامـل خيوطهــا بعــد، وتبيــان مـدى األثــر والتــداعيات التــي يمكــن أن تخلفهـا علــى الوضــع الفلســطيني الــداخلي، 
  وساحة العالقتين: الفلسطينية والمصرية مع كيان االحتالل.
اإلسـرائيلي، -مفصـلية فـي تـاريخ الصـراع العربـي وأيا يكن األمر، فـإن غـزوة إيـالت، ومـا بعـدها، تشـكل نقطـة

  ومنعطفا هاما في مسار العالقة الشائكة والمعقدة بين االحتالل ومحيطه الفلسطيني والعربي.
  23/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  عملية إيالت أظهرت ضعـف االستعدادات اإلسرائيلية .51

  حلمي موسى
مسـتعدة لمواجهـة التطـورات أو علـى األقـل غيـر كاملـة االسـتعداد. كشفت عملية إيالت عـن أن إسـرائيل غيـر 

ويناقض هذا كثيـرا الـرأي السـائد فـي المنطقـة العربيـة، وربمـا أيضـا فـي بعـض األوسـاط اإلسـرائيلية، التـي رأت 
بزعامة نتنياهو لن تدخر جهدا لصرف األنظار عن االحتجاج االجتماعي فـي » القامة المنتصبة«أن حكومة 
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بتــوتير أمنــي علــى الحــدود. وكانــت غــزة المرشــح األبــرز لتحقيــق هــذه الرؤيــة. لكــن يبــدو أن حســابات  إســرائيل
  الحكومة اإلسرائيلية تختلف عن حسابات الكثيرين داخل وخارج إسرائيل.

فمن ناحية يحاول حزب المعارضة األساسي، كـديما، حـث الحكومـة اليمينيـة علـى اسـتنفاذ الوسـائل العسـكرية 
ة فــي قطــاع غــزة بــالرغم مــن أنــه ســبق لهــذا الحــزب أن اتهــم نتنيــاهو وحكومتــه بــالتهور. كمــا أن ضــد المقاومــ

التـي انتهجتهـا » ضـبط الـنفس«حوالى نصف الجمهور اإلسـرائيلي، وفـق اسـتطالعات الـرأي، ال يحبـذ سياسـة 
يس كـديما حكومة اليمين. وقد دفع ذلك عضو عربي في الكنيست إلى التصريح بـأن مـن حظنـا أن اليمـين ولـ

في الحكم، ألن كديما خاض فـي أقـل مـن ثالثـة أعـوام حـربين طـاحنتين فـي لبنـان وغـزة فيمـا اليمـين ال يجـرؤ 
  على ذلك.

التــي ال تجبــي » الرخــاوة«والواقــع أن هنــاك أوســاطا حتــى داخــل الجــيش ال تحبــذ التعامــل مــع قطــاع غــزة بهــذه 
ئـل لمصـلحة إسـرائيل. وهنـاك فـي الجـيش مـن يسـنون كمية كبيرة من الدماء تجعل ميزان الدم راجحا بشكل ها

الحـــراب ويتحـــدثون عـــن تآكـــل قـــدرة الـــردع اإلســـرائيلية. ومـــن المؤكـــد أن هنـــاك نوعـــا مـــن التغييـــر فـــي مقاربـــة 
  الحكومة اإلسرائيلية للتطورات.

 ويعــود هــذا التغييــر لعــدة أســباب أهمهــا الوضــع الــراهن فــي المنطقــة العربيــة والــذي يكــاد يكــون قضــى علــى
الوضــع الــذي كــان قائمــا ويعمــل علــى خلــق نظــام جديــد ال أحــد يعــرف وجهتــه النهائيــة بعــد. وفضــال عــن ذلــك 
ليس هناك من يستهين بتطوير القدرات القتالية للمقاومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، والتـي وضـعت فـي دائـرة 

درة مؤكـدة تسـتطيع إدخـال مـا استهدافها حتى اآلن ما ال يقل عن مليون إسرائيلي في ظل حديث متزايد عن ق
ال يقل عن مليون إسرائيلي آخر في الدائرة. وال يقل أهمية عـن ذلـك أن حكومـة اليمـين فـي إسـرائيل ال تمتلـك 
أي تصور واضح عن مستقبل عالقتها بقطاع غزة، وهل تنوي االعتراف به جـزءا مـن دولـة فلسـطينية أم أنهـا 

  ئيل الكاملة.لتبعيتها ضمن أرض إسرا» استرداده«ستحاول 
للقــول » مصــدر سياســي رفيــع المســتوى«وربمــا أن هــذا كــان وراء إصــرار بنيــامين نتنيــاهو علــى التخفــي خلــف 

وقــال أن ». ال ينبغـي الـدخول للحــروب بتسـرع. فمـن الخطـأ االنجـرار للحــرب خلـف خليـة دمويـة«صـراحة أنـه 
حــافظ الطــرف الثــاني علــى إذا «إعــالن وقــف إطــالق النــار مــن جانــب حمــاس عمــل مــن طــرف واحــد ولكــن 

  ».الهدوء، فلن نبادر إلطالق النار في غزة. لن نضرب األنفاق
إذا كــان «وكــان نائــب رئــيس الحكومــة ســيلفان شــالوم هــدد باجتيــاح قطــاع غــزة بريــا إال أن نتنيــاهو قــال أنــه 

لية والحكمـة. ينبغي اتخاذ القـرار بالـدخول إلـى عمليـة بريـة واسـعة فـي القطـاع، فـإن كلمـات السـر هـي المسـؤو 
فال ينبغي دخول الحرب بتسرع، ولن ندخلها بغير حذر. نحن في وضع يعيش فيه الشـرق األوسـط بأسـره فـي 
طنجــرة تغلــي علينــا فيــه أن نستوضــح طريقنــا بحــذر مفــرط. ينبغــي أن ننظــر إلــى كــل مــا يجــري فــي المنطقــة، 

  ».جرار للحرب بسبب الخلية الدمويةوكيف يمكن أن يؤثر ذلك علينا أو يتأثر بنا. من الخطأ الجسيم االن
ونفى المصدر اإلسـرائيلي أن تكـون إسـرائيل شـاركت فـي بلـورة التهدئـة مـع حمـاس بالتعـاون مـع مصـر. وقـال 

وبحسـب كالمـه ». أحدا فـي إسـرائيل لـم يتفـاوض مـع الفلسـطينيين، وال مـع المصـريين وال مـع األميـركيين«إن 
. ولكـن إذا حـافظ الجانـب اآلخـر علـى الهـدوء، فإننـا لـن نبـادر إلطـالق لقد قررنا أننا ال نشد باتجاه التصعيد«

النار على غزة، لن نبـادر بضـرب األنفـاق فـي غـزة. ولكـن إذا اكتشـفت خليـة تحـاول أن تطلـق النـار علينـا أو 
  ».تنفيذ عملية إرهابية فسيتم تدميرها

الم وهو نتنياهو، بنسبتها الكالم إلى أن تكشف النقاب عن اسم قائل هذا الك» إسرائيل اليوم«وكادت صحيفة 
نقلــت عــن » نحــن ال نهــرع للحــروب«وتحــت عنــوان ». مصــدر سياســي كبيــر فــي ديســوان رئاســة الحكومــة«
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لقد عملنا بحـذر ومسـؤولية وفـي ظـل فهـم اجمـالي لخـط العالقـات مـع الواليـات المتحـدة، «المسؤول هذا قوله: 
نحـن ال نهـرع للحـروب، بـل نصـل اليهـا فقـط بعـد اسـتنفاذ  مصر وباقي الدول والتطورات فـي الشـرق االوسـط.

  ».كل السبل
ــم تجــر علــى مــدى كــل األحــداث مفاوضــات مــع حمــاس أو مصــر حــول وقــف  وروى المســؤول أن اســرائيل ل
النــار، واضــاف انــه حتــى عنــدما طلبــت االمــم المتحــدة واالميركيــون واالوروبيــون التوســط، لــم تعقــب اســرائيل 

أعلنت حماس من طرف واحد عن وقف للنار من جانبها. وتطرق المسؤول ايضـا الـى  بااليجاب وفي النهاية
التوتر مع مصر وقال ان اسرائيل لـم تعتـذر لهـا، بـل أعربـت عـن األسـف واتفقـت علـى اجـراء تحقيـق مشـترك 

  الستيضاح تفاصيل الحادثة التي ُقتل فيها أفراد الشرطة المصريون.
نتنيـاهو فـي المجلـس «راك رابيد نسب الكالم مباشرة لنتنياهو في عنوانه: با» هآرتس«لكن المراسل السياسي لـ

وقــال أن إســرائيل قــررت االمتنــاع عــن تصــعيد آخــر فــي القطــاع ». الــوزاري: لــن نهــرع إلــى حــرب فــي القطــاع
والتعــاون ولــو بشــكل غيــر مباشــر مــع التهدئــة التــي أعلنتهــا حمــاس. وأشــارت الصــحيفة إلــى أنــه اثنــاء جلســة 

الــوزاري المصـــغر للشــؤون األمنيــة عـــرض رئــيس الحكومــة ووزيـــر الــدفاع علــى الـــوزراء سلســلة مـــن للمجلــس 
االضطرارات التي تفرض على اسرائيل كالعزلة الدوليـة، التغطيـة الجزئيـة لمنظومـة قبـة حديديـة والتخـوف مـن 

حـرب شـاملة نحـن ال نـركض الـى «احتدام االزمة مع مصـر. فـي مثـل هـذا الوضـع، أوضـح نتنيـاهو للـوزراء، 
  ».في غزة

وكان المجلس الوزاري دعي الى جلسة يوم االحد في حوالى السـاعة العاشـرة لـيال. وبـدأت الجلسـة قبـل سـاعة 
من منتصف الليل واستمرت حتى الثالثة قبل الفجر. واسـتمع الـوزراء الستعراضـات مـن كبـار مسـؤولي جهـاز 

ســرائيلي عمليــات رد اخــرى. وكبــديل، عنيــت الجلســة االمــن ولكــنهم لــم يكونــوا مطــالبين بــان يقــروا للجــيش اال
  بالذات بالسبل لتلطيف حدة االزمة ومنع التصعيد.

وكان نتنياهو ووزير الدفاع باراك تحدثا في الجلسة مطوال عن الحاجة الى التفكر والمسؤولية في ادارة االزمة 
ياســي وشــرعية دوليــة تســمح بعمليــة فــي غــزة، لكــن بــرز بــين اقوالهمــا الفهــم بــان الســرائيل ال يوجــد ائتمــان س

واسعة في قطاع غزة. االزمة التي نشأت مع مصر ما بعد مــبارك فـي أعقـاب العمــلية علـى الحـدود، فرضـت 
  قيودا اخرى على حرية عمل الجيش االسرائيلي.

ئيل قادة المؤسسة األمنية شددوا امام الوزراء علـى أن حمـاس ال تشـارك أبـدا فـي اطـالق الصـواريخ علـى اسـرا
  وان من يطلق النار هي منظمات مثل لجان المقاومة الشعبية والجهاد االسالمي.

  24/8/2011، السفير، بيروت
  

  الحراك اإلسرائيلي وسيناريوهات الهروب من المأزق .52
  نواف الزرو
اديا ال نبالغ في الربط اإلستراتيجي ما بين ثالثية الحراك الشعبي اإلسـرائيلي الـذي يحمـل ظاهريـا طابعـا اقتصـ

، وهسـتيريا االسـتيطان فـي أنحـاء 1991معيشيا، وحالة "السالم المستحيل" الذي يـراوح مكانـه منـذ مدريـد عـام 
  القدس والضفة الغربية.

فبينمـــا نتـــابع فـــي المشـــهد اإلســـرائيلي تســـيد الحـــراك الشـــعبي المتصـــاعد ضـــد قيـــادة نتنيـــاهو وغـــالء األســـعار 
الفلسطيني الماثـل اليـوم، لـيس فقـط فشـل عمليـة السـالم وانغـالق وضائقة السكن وغير ذلك، نتابع في المشهد 

األفق السياسي التسووي تماما، بل نتابع كذلك حربا إسرائيلية شرسة علـى المسـتوى الـدولي إلجهـاض مشـروع 
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الدولة الفلسطينية المزمع تقديمه أمام األمم المتحدة، في الوقت الذي نتـابع فيـه علـى األرض حروبـا إسـرائيلية 
رى ضد الشعب الفلسطيني، تمتد من الحصارات والحواجز واألطواق العسكرية، إلى جدار الضـم والتهويـد، أخ

إلـــى حمـــالت واجتياحـــات الجـــيش والمســـتوطنين ضـــد المـــدن والقـــرى وكـــل األمكنـــة الفلســـطينية، إلـــى التغـــول 
لجيوديمغرافيــة علــى االســتيطاني علــى األرض العربيــة المحتلــة، حيــث تقــوم جرافــاتهم برســم ونحــت الخريطــة ا

  امتداد مساحة الضفة الغربية، مدمرة أي احتمال للتسوية، وأي أفق للسالم المزعوم.
  األبعاد السياسية للحراك

فـــالحراك الشـــعبي اإلســـرائيلي الــــذي يطالـــب بــــ"العدالة االجتماعيـــة" وبـــــ"دولة الرفـــاه"، ويحظـــى حســـب أحــــدث 
% مـــنهم اســـتعدادهم للمشـــاركة فـــي المظـــاهرات، ولـــم 53% مـــن اإلســـرائيليين الـــذين أكـــد 88اســـتطالع بـــدعم 

يسبق له مثيل في تاريخ "إسرائيل"، قد يبدو للناظر والمتابع من بعيد أنه ينطـوي فقـط علـى عوامـل ومحركـات 
اقتصادية داخلية صرفة، مثل شلل الخدمات في قطاعات الصحة والتعلـيم، وغـالء األسـعار وضـائقة السـكن، 

رائيلية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، لـه مـن األسـباب والمفجـرات السياسـية مـا لـه وقصور لدى القيادة اإلس
  أيضا.

فلــوال سياســات الحــروب واألمــن واالســتعمار االســتيطاني فــي القــدس والضــفة، التــي خصصــت وتخصــص لهــا  
خيامـــا  المليـــارات مـــن الـــدوالرات، لمـــا تفجـــرت مثـــل هـــذه المشـــاكل االقتصـــادية المتفاقمـــة التـــي أخـــذت تفـــرخ

منصـوبة  2300خيمـة منهـا  3383احتجاجية، بلغت حسب تحقيق للشرطة اإلسرائيلية في جميع المدن نحـو 
خيمــة فــي جنــوب الــبالد  200فــي القــدس و 245خيــام فــي مــدن بوســط إســرائيل و 410فــي مدينــة تــل أبيــب و

لمســـتوطنات ألن فـــي منطقـــة الســـهل الســـاحلي، وتبـــين أنـــه ال توجـــد أيـــة خيـــام فـــي ا 98فـــي شـــمالها و 130و
  المستوطنين ال يشاركون في هذه االحتجاجات.

"إن االحـتالل  1968يقول الثوري اليهودي السابق كوهين بنديت الذي قاد احتجاجات الطلبة في بـاريس عـام 
اإلســرائيلي للضــفة الغربيــة والنشــاط االســتيطاني همــا مــن أبــرز أســباب عمــق األزمــة االقتصــادية واالجتماعيــة 

"، وقال الثوري الملقب "داني األحمر": "هذا الجنون االقتصادي لالحتالل والمستوطنات هـو الـذي في إسرائيل
  )".4/8/2011أشعل االحتجاجات (القدس 

فالحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة علــى مــدى العقــود الماضــية مــن عمــر الدولــة الصــهيونية، وعلــى نحــو محــدد 
وال تــزال برامجهــا السياســية علــى "أرض إســرائيل الكاملــة"، ، كرســت 1967مــن احــتالل الضــفة الغربيــة عــام 

والقــدس، وعلــى الهجــرة اليهوديــة وطـــرد  -أي الضـــفة الغربيــة-وعلــى االســتيطان فــي أنحــاء "يهــودا والســامرة 
الفلســطينيين وغيــر ذلــك، كمــا أغــدقت تلــك الحكومــات عشــرات الباليــين مــن الــدوالرات علــى ميزانيــات جيشــها 

لمختلفة، وكذلك علـى دعـم وتغذيـة وتقويـة قاعـدتها االجتماعيـة المكونـة مـن اليمـين واليمـين وأجهزتها األمنية ا
المتشــدد العلمــاني والــديني، وكــذلك علــى المــدارس الدينيــة التوراتيــة العنصــرية اإلرهابيــة التــي تفــرخ علــى مــدار 

منفـــذ -وخ غولدشســـتاين الســـاعة المزيـــد مـــن المســـتوطنين التـــوراتيين اإلرهـــابيين الـــذين يعتبـــرون المجـــرم بـــار 
  مثلهم األعلى. -المجزرة في الحرم اإلبراهيمي

  المشهد السياسي اإلسرائيلي الراهن
وفــي البعــد السياســي كــذلك، تــربط بعــض المصــادر اإلســرائيلية ربطــا جــدليا مــا بــين الحــراك الشــعبي وعمليــة 

إنجــــاز حقيقــــي لهــــا مــــن المفاوضــــات واالســــتيطان، إذ تعتبــــر أن مراوحــــة المفاوضــــات منــــذ ســــنوات بــــال أي 
  التداعيات السلبية ما لها.
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فالحكومات اإلسرائيلية المتعاقبـة انشـغلت باسـتثمار مظلـة المفاوضـات فـي كسـب الوقـت الـذي يتـيح لهـا إقامـة 
المزيد والمزيد من حقائق األمر الواقع االحتاللي التهويدي على األرض، فتلك القيادات تجمع مـن جهـة أولـى 

انســحابا إســرائيليا مــن األرض المحتلــة وٕاقامــة  -إذا مــا تــم-م" الــذي يعنــي فــي الحاصــل علــى "اســتحالة الســال
الدولة الفلسطينية، وتجمع مـن جهـة ثانيـة علـى ثالثيـة الهجـرة اليهوديـة والسـطو علـى األرض وزرعهـا بالمزيـد 

  من المستعمرات، إلى جانب تدمير مقومات الصمود والبقاء واالستقالل الفلسطيني.
عـــون فـــي الخريطــة السياســـية الحزبيـــة الصـــهيونية لــيس فقـــط علـــى اســـتحالة التوصــل إلـــى ســـالم مـــع وهــم يجم

  الفلسطينيين والعرب، وٕانما على عدم السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ما بين البحر والنهر.
يـر قابـل للحـل وفي استحالة السالم أعلن نتنياهو مرارا بمنتهى الوضوح أن: "الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي غ

مــا دام الفلســطينيون ال يعترفــون بإســرائيل كدولــة يهوديــة" (وهــذا شــرط تعجيــزي يخفــي وراءه االســتحالة)، بينمــا 
كــان نتنيــاهو اســتبق هــذا التصــريح بسلســلة الءات أغرقــت عمليــة المفاوضــات، وتكفــي لنســف أي تســوية مــن 

ئيلية"، وبــــ"بقاء االســـتيطان" و"تواجـــد جـــيش أساســـها، إذ كـــرر التمســـك بــــ"القدس موحـــدة تحـــت الســـيادة اإلســـرا
االحتالل فـي منطقـة األغـوار المحاذيـة لـألردن"، و"االعتـراف بيهوديـة إسـرائيل" و"أن تكـون الدولـة الفلسـطينية 
منزوعـــة الســـالح"، وأن تحـــل مشـــكلة الالجئـــين الفلســـطينيين خـــارج حـــدود إســـرائيل، و"اتفـــاق الســـالم يجـــب أن 

الفلســــطينية"، وتنســــحب الءات واشــــتراطات نتنيــــاهو هــــذه علــــى كــــل القيــــادات  يضــــع حــــدًا للنــــزاع والمطالــــب
  اإلسرائيلية.

وٕالـــى جانـــب صـــناعة "الســـالم المســـتحيل"، نتـــابع هســـتيريا االســـتيطان والتهويـــد، فهـــم يواصـــلون العمـــل علـــى 
حرثــا  األرض الفلســطينية، فيتخــذون القــرارات ويصــادقون علــى المشــاريع، ويتحركــون فــي جســم الضــفة الغربيــة

  وتهديما واستيطانا.
هكذا هي حقيقة المشـهد السياسـي اإلسـرائيلي، وال يبـدو أن هنـاك أفقـا ألن يتغيـر نتنيـاهو أو تتغيـر السياسـات 

  اإلسرائيلية مستقبال!
  في إطار اإلجماع الصهيوني

ئيلي وعلــى صــلة جوهريــة بشــأن الحــراك والسياســة أيضــا، قــد يــذهب الــبعض فــي قــراءة الحــراك الشــعبي اإلســرا
علــى أنــه ربمــا يكــون بدايــة لتفكــك المجتمــع والمشــروع الصــهيوني، وهــذا حلــم لــدى الكثيــرين، فــالكثيرون راهنــوا 
ســابقا وال يــزال الــبعض يراهنــون علــى تفكــك وانهيــار المجتمــع الصــهيوني مــن الــداخل، أو أنــه قــد يــؤدي فــي 

توجيه المليارات المتـوفرة إلنقـاذ تلـك الدولـة النهاية إلى قرار إسرائيلي باالنسحاب من األراضي المحتلة، لغاية 
من األزمات والضائقات االقتصادية، غير أن الخريطة اإلدراكية الصهيونية، وخريطة الرأي العام اإلسرائيلي، 

  تشير إلى غير ذلك.
 والخريطــة اإلدراكيــة اإلســرائيلية منشــغلة دائمــا وفــق المرحــوم الــدكتور عبــد الوهــاب المســيري بثالثــة هــواجس

تهــيمن عليهــا هــي: الهــاجس الــديمغرافي وهــاجس نهايــة وجــود إســرائيل كدولــة يهوديــة، وهــاجس حــق العــودة 
وتقريـــر المصـــير لماليـــين الالجئـــين الفلســـطينيين، ويالحـــظ أن كـــل البـــرامج السياســـية األمنيـــة واالســـتيطانية 

  اإلسرائيلية من وحي هذه الهواجس الوجودية.
لصـــهيونية علـــى تثقيـــف وتكـــوين وبلـــورة اصـــطفافات شـــعبية وراء برامجهـــا لـــذلك، عملـــت القيـــادات واألحـــزاب ا

االســتعمارية، وسياســاتها الحربيــة واالســتيطانية، وتشــير اســتطالعات الــرأي العــام اإلســرائيلي التــي تنشــر تباعــا 
شــهريا إلــى شــبه إجمــاع علــى بقــاء وتخليــد االحــتالل للقــدس والضــفة الغربيــة، وٕالــى شــبه إجمــاع علــى عــدم 

  ح بعودة الالجئين، وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.. وغير ذلك. السما
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وفــي ذلــك يســتخلص عــالم االجتمــاع اإلســرائيلي البروفيســور يهــودا شــنهاف مــن قراءتــه لمســار االحتجاجــات 
) وأنهـا "احتجاجـات وطنيـة 05/08/2011( 48اإلسرائيلية أنها حراك داخـل اإلجمـاع الصـهيوني: عـن عـرب 

يلية وصهيونية، ومع كّل يوم يمّر هناك أعالم إسرائيلية أكثر وأكثر على الخيام، فاالحتجاجات المعادية إسرائ
  للصهيونية ال تنجح في إسرائيل".

ويبدو أن هذه هي الحقيقة الكبـرى فـي المشـهد االحتجـاجي اإلسـرائيلي، فاالحتجاجـات المعاديـة ال تـنجح، فلـو 
ئيلي حــول االنســحاب مــن القــدس والضــفة الغربيــة، أو حــول إقامــة الدولــة أجــري اســتطالع للــرأي العــام اإلســرا

الفلســطينية المســتقلة، أو حــول حــق الالجئــين الفلســطينيين فــي العــودة إلــى وطــنهم وممتلكــاتهم المهــودة، فمــاذا 
  ستكون النتائج يا ترى؟!

  لعودة!نتوقع أن تكون باألغلبية الساحقة إلى حد كبير ضد االنسحاب وضد الدولة وضد ا
  نحو الحرب أم االستيطان أم االنتخابات المبكرة؟

وتبقــى األســئلة الكبيــرة فــي ضــوء كــل ذلــك: مــا الخيــارات أمــام نتنيــاهو فــي مواجهــة مأزقــه، ومــا الســيناريوهات 
  المنتظرة؟!

فهل يذهب نتنياهو نحـو حـرب عدوانيـة ضـد غـزة أو لبنـان مـثال، تتسـيد المشـهد اإلسـرائيلي واإلقليمـي لتختفـي 
  في ظاللها كل األزمات والتفجرات االجتماعية واالقتصادية اإلسرائيلية؟

أم يشن حملة استيطانية تهويدية مكثفـة فـي القـدس والضـفة الغربيـة؟ أم تسـقط حكومتـه ويـذهب إلـى انتخابـات 
  مبكرة؟

نتشـرة فـي المؤشرات األولى تتحدث بدءا عـن اعتـزام الشـرطة اإلسـرائيلية إخـالء معسـكرات خيـام االحتجـاج الم
المـــدن اإلســــرائيلية، وذلــــك بذريعـــة االســــتعداد لمواجهــــة مظـــاهرات ضــــخمة محتملــــة فـــي الضــــفة الغربيــــة فــــي 
سبتمبر/أيلول المقبل بالتزامن مع التصويت في الجمعية العامة لألمـم المتحـدة علـى المسـعى الفلسـطيني لنيـل 

أنـــه مـــن أجـــل االســـتعداد والتفـــرغ للحلبـــة اعتـــراف دولـــي بدولـــة فلســـطينية، وتعتبـــر قيـــادة الشـــرطة اإلســـرائيلية 
  الفلسطينية يتعين إخالء خيام االحتجاج في المدن اإلسرائيلية.

  أال يمكن اعتبار هذا التوجه تصديرا وتسييسا لألزمة االقتصادية االجتماعية اإلسرائيلية؟!
ى غــزة أو علــى لبنــان وفــي البعــد الحربــي، تتزايــد التقــديرات التــي تتحــدث عــن احتماليــة شــن نتنيــاهو حربــا علــ

للهـروب مـن المـأزق الـداخلي، وحسـب المصـادر اإلعالميـة اإلسـرائيلية فـإن مثـل هـذا االحتمـال الحربـي يتزايـد 
لـــدى نتنيـــاهو، وفـــي صـــميم هـــذه العالقـــة والمعادلـــة الجدليـــة مـــا بـــين الحـــراك واألزمـــة والمـــأزق والهـــروب نحـــو 

ونيـة "إّن مـن بـين أسـباب انـدالع االحتجاجـات االجتماعيـة الحروب، قال الوزير سيلفان شالوم في مقابلـة تلفزي
هــــو الهــــدوء األمنــــي الــــذي يســــود فــــي الســــنوات األخيــــرة بمــــا يتــــيح للجمهــــور التركيــــز علــــى قضــــايا المجتمــــع 
واالقتصــاد"، ممــا يستشــف منــه أّن المخــرج مــن هــذا المــأزق االقتصــادي االجتمــاعي المتفــاقم هــو هــروب مــن 

  ات الحربية كي تعود الحتالل قمة األجندات اإلسرائيلية مجددا.الهدوء األمني إلى الخيار 
إلى ذلك، نتابع الهروب اإلسرائيلي إلى الجبهة االسـتيطانية، فوفـق أحـدث تطـورات المشـهد الفلسـطيني الماثـل 

وحدة اسـتيطانية  4300اليوم في ظل الحراك اإلسرائيلي نتابع بلدية القدس االحتاللية تصادق على بناء نحو 
  ديدة في أنحاء القدس.ج
وزيرًا وعضو كنيست يوقعون على عريضة تطالب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو بحـل أزمـة  42و

يقتـــرح فـــي  -منـــافس نتنيـــاهو-الســـكن مـــن خـــالل البنـــاء فـــي المســـتوطنات. والناشـــط اليمينـــي موشـــيه فيجلـــين 



  
  
 
 

  

            32ص                                     2246العدد:                24/8/2011 األربعاء التاريخ:

) تعزيز االستيطان في الضفة الغربية 31/7/2011و 25/7/2011مقالتين نشرهما على موقع 'أن أر جي" (
  من أجل حل األزمة العقارية في "إسرائيل".

وعلـــى طاولـــة الكنيســـت اإلســـرائيلي وضـــع مشـــروع قـــانون بتغييـــر التعريـــف الـــدارج إلســـرائيل كــــ"دولة يهوديـــة 
  الصهيونية. ديمقراطية"، لُتعرف على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، مما يؤجج مناخات العنصرية

إســرائيليا أيضــا يبقــى الســؤال: هــل موجــة االحتجاجــات ستســقط حكومــة نتنيــاهو؟ حســب المؤشــرات اإلســرائيلية 
فإن أطراف االئتالف الحاكم وأكثر أعضاء الكنيست ال يستعجلون االنتخابات. وحزب كديما لـيس فـي صـورة 

  وهات اإلسرائيلية على الفلسطينيين والعرب!البديل اآلن. ولكن، األهم من كل ذلك هو تداعيات هذه السيناري
نعتقــد أن الكــرة فــي الملعــب الفلســطيني والعربــي، فعلــى قــدر مــا نستحضــر مــن أوراق القــوة والضــغط والفعــل 

  الحقيقي على قدر ما نتقدم في التصدي للقضية والتحديات!
  23/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  سياسة جديدة مع حماس .53

  افرايم هليفي
بــل نحــو مــن شــهرين تكلــم نبيــل شــعث، رئــيس مكتــب العالقــات الخارجيــة فــي منظمــة التحريــر، فــي مــؤتمر ق

دولــة. وقــد وجــد فــي مركــز كالمــه رســالتان مركزيتــان: االولــى أن الســلطة  40شــارك فيــه نــاس مــن أكثــر مــن 
لالمــم المتحــدة الفلســطينية مصــممة وعازمــة علــى متابعــة مبادرتهــا الحــراز تأييــد شــامل مــن الجمعيــة العامــة 

الستقالل الفلسطينيين في الحـال، والثانيـة أن االتفـاق الـذي ُأحـرز بـين السـلطة وحمـاس هـو اجـراء اسـتراتيجي 
  مهم ال عودة عنه. وقد كرر كالمه أنه ال عودة ثالث مرات.

سـرائيلي ليس عجبا أن شعث ال غيره هو الذي سارع الى التنديد بشدة بعمليـة االغتيـال التـي نفـذها الجـيش اال
في قادة لجان المقاومة في غزة في حين كانوا ل يزالون يجلسون في غرفة العمليات التي تولـت قيـادة العمليـة 
االرهابيـة فــي يــوم الخمــيس الماضــي. وقـد قطــع قــادة الســلطة الفلســطينية صـمتهم الهــادر عــن العمــل االرهــابي 

  ائيلي للنقاش في مؤسسات االمم المتحدة.بعد يومين حينما أعلنوا بأنهم سيطرحون عمليات الجيش االسر 
مــع انقضــاء كــالم شــعث فــي المــؤتمر تقــدم منــه ســفير ايرانــي رفيــع المســتوى، شــارك فــي الحفــل وقبلــه قبلتــين 

قلــت لشــعث إننــي لــو كنــت مكانــه لحــذرت ». أنــا فخــور بــك!«مجلجلتــين وقــال لــه باالنجليزيــة بصــوت جهيــر: 
  ي عن حرج أم عن استحياء.القبالت المسمومة، فرد بابتسامة أشك أه

ــائرة لقــادة شــباب حركــة االخــوان المســلمين فــي مصــر  وأكثرهــا نســاء  –فــي ذلــك المــؤتمر ظهــرت مفوضــية ث
ــــد  ــــان مــــنهن كالمــــا أساســــه التماثــــل والتأيي ــــم. تكلمــــت اثنت لمطــــامح » المتطــــرف«شــــابات ذوات تصــــميم وعل

أحاديـث معهـن أن أكثـرهن زرن غـزة بعـد  الفلسطينيين والخوتهن وألخواتهن في قطـاع غـزة خاصـة. وقـد بينـت
ســتحتل منــذ اآلن مكانــا ســيزداد » القضــية الفلســطينية«اســقاط النظــام فــي بلــدهن وكــان انطبــاعي الواضــح أن 

  ُقدما في الخطاب السياسي الداخلي في مصر ويؤجج الغرائز كلما اقترب موعد االنتخابات الجديدة هناك.
فمــن الواضــح أن مــن حقنــا الكامــل أن نحمــي أنفســنا فــي ميــدان  –» عدالــة الطريــق«ليســت مشــكلتنا الرئيســة 

بيــد ان الوســائل التــي نملكهــا لــم تفــض الــى أدنــى قــدر مــن النتــائج المطلوبــة  –القتــال فــي الســاحات السياســية 
لضــمان نصــرنا. وتوجــد تناقضــات داخليــة صــارخة بــين تقــديرات الوضــع عنــدنا. ومــن نتيجــة ذلــك أننــا نصــوغ 

  طيع أن تؤدي بنا الى أي هدف ُمراد.طرق عمل ال تست
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نحن ُنقدر مثال أن الحلـف بـين فـتح وحمـاس غيـر ذي بقـاء. ويبـدو وهـم هـذا التقـدير كـل يـوم، وحتـى لـو كـان 
، فانـه ال ُيتـرجم الـى عملـة »يهـودا والسـامرة«يوجد تعاون حقيقي بين السلطة الفلسطينية والجهات االمنية فـي 

سـي. فـي نهايـة االسـبوع اسـتمر رئـيس الحكومـة وزعـيم االكثريـة الجمهوريـة مشابهة في غـزة فـي الصـعيد السيا
في مجلس النواب االميركي في تهديـد فـتح بـالمس بجيبهـا اذا لـم تتخـل عـن االتفـاق اللعـين مـع حمـاس. وهـذا 

  لن يحدث، فكل محاولة للضغط الحراز هذا الهدف حكمها الفشل.
يا فان االختيار أمام اسرائيل هـو بـين محاولـة اجـراء محادثـة في وضع ليس التفريق فيه بين فتح وحماس واقع

سياســية مــع الفلســطينيين كمــا هــم، أو أن تقــرر عــدم اجــراء تفــاوض معهــم البتــة. ستســأل الحكومــة نفســها مــا 
  ومن يردون عليه بصمت مشايع.» االرهاب«الفرق في الحقيقة بين فتح وحماس، وبين منفذي 

أن القيادة العسكرية، في الوضع الذي نشأ في مصر، ستدير ظهرهـا لالخـوان واالفتراض الثاني المخطوء هو 
المسلمين، وستجري معهم معركة مكشوفة حاسمة وتجابه حليفـتهم حمـاس. وهـذا لـن يحـدث، لهـذا يجـب علـى 
اسرائيل ان تقرر هل مصلحتها العليا في اقامـة معاهـدة السـالم مـع مصـر بصـورة فعالـة، تقتضـي العـودة الـى 

اسة جديدة مع حمـاس وأال تضـائل جهودهـا لترتيـب عالقاتهـا مـع مصـر. اذا اقتصـرت الحكومـة فـي صوغ سي
مباحثاتها هذا االسبوع علـى احتـواء التـوتر الحـالي مـن غيـر تطـرق الـى القضـايا األساسـية فـان الجولـة التاليـة 

  قريبة جدا وكانت بقايا نهاية االسبوع هدرا.
مــاس يقــود اســرائيل الــى معركــة داميــة نتائجهــا غيــر مضــمونة. اذا إن مــن يــدعو اليــوم الــى اســقاط ســلطة ح

حــدثت عمليــة رصــاص مصــبوب اخــرى فســتكون كلفتهــا أكبــر مــن أن تحتمــل، وســيكون انجازهــا فــي أحســن 
  الحــاالت قصــير األمــد. إن الهدنــة فــي الجنــوب يجــب أن تكــون مــدخال لتغييــر سياســة شــاملة إزاء غــزة. هــذه 

  
  

تركتها ايران، ومصلحة قيادة مصر الحالية، التـي توجـه الدفـة فـي ميـاه داخليـة  مصلحة حماس الضعيفة التي
  مائجة، ويجب أن يكون هذا مصلحة حقيقية السرائيل.

  23/8/2011، يديعوت
  24/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ومصر قيد االختبار الجدي "إسرائيل"العالقات بين  .54

  ناحوم برنياع
الحكومـات: فـي أعقـاب العمليـة يـدخل الطرفـان فـي سلسـلة مـن ردود الفعـل والـرد  تكرر القصة نفسـها فـي كـل

  عليها. في النهاية المعركة هي لمن يطلق الصلية األخيرة، من يخرج بطال ومن يخرج جبانا.
هذا مأساوي، ألنه ال توجد بالفعل أهمية لمسألة من يكون آخر من يطلق النار، ال يتحقق الردع بصاروخ أو 

مــا، حتــى عنـدما تكــون هــذه هـي األخيــرة، وفــي هــذه األثنـاء يصــاب المزيــد فالمزيـد مــن المــواطنين، فــي  بقذيفـة
جانبنــا وفــي الجانــب اآلخــر أيضــا، كــل قتيــل يجــر وراءه مزيــدا مــن التصــعيد، وكــل تصــعيد يجــر وراءه قتلــى. 

  ويفقد الطرفان السيطرة.
يــة األســبوع، فــان العمليــة "اإلرهابيــة" المركبــة حســب التقــديرات التــي طرحــت فــي مــداوالت جهــاز األمــن فــي نها

من شمال إيالت كانت مفاجئة لـ "حمـاس"، فــ "حمـاس" لـم تكـن علـى علـم مسـبق بالعمليـة، وعلـى أي حـال لـم 
  تكن مشاركة في التخطيط وفي التنفيذ، من حيث المبدأ فضلت "حماس" مواصلة التهدئة حتى إشعار آخر.
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فوا لمـوت إسـرائيليين، فعالقـات قيـادة المنظمـة، التـي تسـيطر فـي غـزة، مـع هذا ال يعنـي أنهـم فـي "حمـاس" أسـ
المنظمــات األخــرى هــي عالقــات مركبــة، أحــد ضــباط الجــيش اإلســرائيلي شــبهها، بالعالقــات التــي كانــت بــين 
ياسر عرفات و"حماس": يمكنكم أن تجنوا، ولكنـي لسـت المسـؤول، هـذه اللعبـة تقـود بالضـرورة إلـى االنفجـار: 

انــت "حمــاس" هــي الحكــم صــاحب الســيادة فــي غــزة، فهــي ال يمكنهــا أن تعفــي نفســها مــن المســؤولية، ال إذا ك
تجاه إسرائيل وال تجاه سكانها، وفي النهاية تجدها تنجر إلى التدخل، فـي معركـة ال ترغـب فيهـا، معركـة لـيس 

  فيها نصر.
ارهـا الـرد علـى العمليـة بسلسـلة مـن وحكومة إسرائيل هي األخـرى لـن تحقـق نصـرا فـي هـذه المعركـة، خلفيـة قر 

الهجمات من الجو واضحة، أما اإلستراتيجية فليست واضحة: ما الذي نريد تحقيقه في هذه الجولـة، مـا الـذي 
تريــد تحقيقــه فــي المــدى البعيــد؟، إذا كــان الهــدف هــو تــدمير حكــم "حمــاس" فــي غــزة، فلــيس هــذا هــو الطريــق. 

  دف هو التسليم بوجوده.وهذا بالتأكيد ليس الطريق إذا كان اله
  تحت تصرف حكومة إسرائيل توجد أدوات عسكرية متطورة، ولكن ليست لديها إستراتيجية.

وضعت سلسلة العمليات على الحدود المصرية العالقات بين إسرائيل والنظام الجديد في القاهرة قيد االختبـار 
ليســت ال لــبس فيهــا: مــن جهــة، القــادة  الجــدي األول، هــذا هــو الجديــد هنــا، وهــذا هــو الخطــر، االســتنتاجات

المصــريون فــي الميــدان تعــاونوا مــع الجــيش اإلســرائيلي أثنــاء األحــداث وبعــدها وهــم مســتعدون للتحقيــق فــي مــا 
حصل على نحو مشترك؛ من جهة أخـرى، سـمحت السـلطات المصـرية لــ "المخـربين" بالوصـول إلـى الحـدود، 

  ة من موقع مصري مأهول.والعمل على األقل في حادثة واحدة على مقرب
على المستوى العملي، تصرف المصريون بمسؤولية: لم يعيدوا سفيرهم، لم يطردوا سفيرنا، صدوا المتظاهرين 
أمام سفارة إسرائيل واستقبلوا باإليجاب اإلعراب عـن األسـف مـن جانـب بـاراك علـى مـوت أفـراد شـرطتهم، مـن 

  الفعل الحماسية في الشارع. جهة أخرى، انجرفوا في خطابهم البياني خلف ردود
مصــر يســيطر عليهــا اليــوم نظــام عســكري مؤقــت، يعــيش تحــت رحمــة الشــارع، االلتــزام باالتفــاق مــع إســرائيل 
قائم، ولكنه يتعرض لهجوم يومي. يمكن االفتراض بان النظـام التـالي سـيخفض أكثـر فـأكثر التزامـه باالتفـاق، 

إسرائيل التخلي عنه، حكومة إسرائيل ملزمة باسـتخالص  اتفاق كامب ديفيد ذخر أمني حيوي، ومحظور على
  الدروس من فشلها في إدارة األزمة مع تركيا: محظور علينا أن نخسر مصر.

لــيس كــل حــدث فتــاك يبــدأ بفشــل، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــان قســما كبيــرا مــن هــذه األحــداث يمكــن منعــه، هــذا 
ألمور فـي هـذه اللحظـة كـان يمكـن إحباطـه أو علـى الحكم ينطبق بال ريب على الحدث الحالي: فكما تظهر ا

األقل تقليص ضرره. فقد كان إخطار مركز، ألسباب لم تتضح بعد بما فيـه الكفايـة، لـم يتـرجم إلـى الخطـوات 
الالزمة على األرض، الثمن كـان باهظـا، بـل بـاهظ جـدا. لشـدة األسـف، نحـن نواصـل دفعـه، فـي بئـر السـبع، 

  في أوفكيم، وفي أسدود.
  23/8/2011، ت احرونوتيديعو 

  24/8/2011، الدستور، عّمان
  

  كاريكاتير: .55
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  24/8/2011الرأي،عمان،                                                                     


