
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  بقطع العالقات في حال اعتدت على غزة"إسرائيل"هدد ت: مصر "معاريف"
 رئيس األركان اإلسرائيلي: الحدود مع مصر لم تعد حدود سالم

  "سرائيلـ "إعملية إيالت "غامضة" وحماس ليست شرطيا لالزهار لـ معا: 
 مصادر عسكرية إسرائيلية: ثالثة مصريين بين منفذي عملية "ايالت"

 لصالح االعتراف بدولة فلسطينستصوتدولة 150كثر من عريقات: أ

تقرر االلتزام بالتهدئة رغم "الجهاد"
خمسة شهداء .. حد قادتهاأاغتيال 

ي سلسة غارات وعشرات الجرحى ف
  سرائيلية على قطاع غزةإ
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   السلطة:
 6 حكومة هنية: "لن نقبل بمعادلة القتل في ظل التهدئة التي شروطها التبادلية".2
 7   لصالح االعتراف بدولة فلسطينستصوتدولة150كثر من عريقات: أ.3
 7  تهم الفساد الموجهة له القضاء بشأنبّتيتوقف عن العمل لحين بالضفة وزير الزراعة.4
 7   .. نؤكد على المقاومة السلميةالوضع المالي للسلطة الوطنية ال يزال صعبًاحكومة فياض: .5
 8   طلب االعتراف بالدولةحكومة فياض تدعو إلى أوسع مشاركة جماهيرية سلمية لدعم.6
 8  فياض: مؤسسات السلطة الفلسطينية جاهزة للعمل كجهاز دولة .7
 8  باألمم المتحدة عضوية دولة فلسطينعبد الرحيم: رفض "إسرائيل" للمفاوضات دفعنا لطلب.8
 8  على الساحة الفلسطينية"فرانس برس": عباس التقى فيلتمان لبحث المستجدات.9
 9 الحكومة الفلسطينية تطلق حملة تبرعات إلغاثة أهل الصومال.10
 9  يشكل خطرا على حقوق أساسية للفلسطينييناالعتراف بالدولة الفلسطينيةقانوني دولي: .11

   
   المقاومة:

10  "سرائيلـ "إالزهار لـ معا: عملية إيالت "غامضة" وحماس ليست شرطيا ل.12
11 صاروخ كرد على العدوان اإلسرائيلي األخير100"ألوية صالح الدين": أطلقنا.13
11 حماس تبارك نجاح الثورة الليبية.14
12 من كوادر حماس في الحملة المستمرة على الخليل 20االحتالل يعتقل .15
12 السلطة تواصل االعتقاالت السياسية في الضفة: حماس.16
12  أطر محسوبة على حركة فتح تصدر بياًنا تحريضًيا ضد البروفيسور عبد الستار قاسم.17
13  فتح: دعم الصين لتوجه القيادة لألمم المتحدة ينسجم مع مواقفها التاريخية المشرفة.18

   
    :اإلسرائيليالكيان

13  السماح ببناء مفاعل نووي للطاقة الكهربائيةاللجنة الدولية للطاقة النووية يطلب منزبيري.19
14 غزة تشعل خالفا بين نتنياهو وليفني.20
14 رئيس األركان اإلسرائيلي: الحدود مع مصر لم تعد حدود سالم.21
15  على التهدئة في قطاع غزة خطرالعناصركلستتواصل ضدتاالغتياال :الجيش اإلسرائيلي.22
15    حالة التأهب عقب استهداف طائرات االحتالل مقاومين فلسطينيينيرفعالجيش اإلسرائيلي .23
15  تتخذ سلسلة خطوات ضد قطر بسبب "نشاطها المعادي لها" "إسرائيل".24
16 "؟بثمن باهظ"ولكنة" تواجه صواريخ القسام"القبة الحديدي :خبراء عسكريون.25
16  تشكو الصواريخ الفلسطينية لألمم المتحدة ومجلس األمن "إسرائيل".26
16  ليفانون يتهم الحكومة المصرية بالتهاون في حماية السفارة اإلسرائيلية في مصر.27
17  "الثوار استقبلوني بحرارة"من طرابلس:"يديعوت أحرونوت"مراسل.28
17  بروفيسورا اسرائيليا يدعون الى مقاطعة انتاج المستوطنات29.36
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    األرض، الشعب:
18 نقابة موظفي الضفة تنتقد حكومة فياض.30
18  منتدى "شارك" الشبابي يقيم أربع دعاوى قضائية على حكومة غزة المقالة.31
18 تنتقد انتقائية أوكامبو"مؤسسة الضمير"غزة:.32
19  انلبن الشمالالالجئين فيلجنة من فلسطين لدعم العائالت في مخيمات.33
19 صيدا: مطالب صيادي األسماك الفلسطينيين.34
19  بالسرطان يقبعون داخل سجون االحتاللًاأسيًرا فلسطينًيا مصاب 25قراقع:.35
20  يوما لقراءته القرآن 22سيرا لمدة السجانون اإلسرائيليون يعزلون أ:نادي األسير الفلسطيني.36
20 تمنع الصحافيين من نقل الحقيقةالقصف اإلسرائيليظاعة صور جثثف :المصور الصحافي.37
21 االحتالل يستولي على العقارات في القدس في هجمة استيطانية غير مسبوقة.38

  
  اقتصاد:

 21  االقتصادية" بدعم الفلسطينيين حبر على ورق العربية قرارات "القمم.39
 21  رجل أعمال فلسطيني يخوض صفقة لشراء حي سكني يهودي في مدينة القدس.40

  
  :صحة

 22 في رام اهللا لى ناجحة في مجمع فلسطين الطبيعملية زراعة ك 22أبو مغلي: فتحي.41
  

  األردن:
22 "القدس عاصمة فلسطين األبدية"ان بعنوانملتقى للمنتجين العرب في عّم.42
23    اتدينار هبة للعاملين في لجان خدمات المخيم100صرف:دائرة الشؤون الفلسطينية.43

  
  لبنان:

23  "إسرائيلـ"الجميل يقترح قانون عفو عن كل الفارين لسامي.44
23  للصحافيين الفلسطينيين عمارنه وأبو عرفة"سكايز" يدين اعتقال السلطات اإلسرائيلية.45

  
   عربي، إسالمي:

23  بقطع العالقات في حال اعتدت على غزة"إسرائيل"هدد ت: مصر "معاريف".46
24  األقصىالمسجد "العالم اإلسالمي" تدين استمرار العدوان اإلسرائيلي على.47
24 ماليزيا تدين االعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزة.48
24  مصادر عسكرية إسرائيلية: ثالثة مصريين بين منفذي عملية "ايالت".49
25  وأسف باراك غير كافمع "إسرائيل": العالقة متوترةالمصري في رام اهللالسفير .50
26  بها: إغالق السفارة اإلسرائيلية وٕالغاء معاهدة كامب ديفيدالثورة المصرية تطّور مطال.51
26 محافظ سيناء ينفي ضبط أسلحة مهربة من "إسرائيل".52
26 غضب المصرياحذري"إسرائيل"..إخباري: تقرير.53
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27 تزال مصلحة مشتركة رغم الضغوط الشعبية اكامب ديفيد م.54
28  حمدين صباحي: الرئيس المصري المقبل يجب أال يخضع للبيت األبيض أو الكنيست.55
29  : معارض ليبي طلب دعمًا إسرائيليًا إلنهاء حكم القذافي"هآرتس".56
29 يبكون القذافي "إسرائيلـ"يهود ليبيا ب.57
30 القلعة اإلسرائيلية داخل أفريقيا هييديعوت: إريتريا .58

  
  دولي:

30 االتحاد األوروبي يؤكد بذل جهود للتهدئة بين مصر و"إسرائيل".59
31   زعيم األغلبية الجمهورية في الكونغرس األمريكي يربط مساعدة مصر بالسالم مع "إسرائيل".60
31 المبعوث الصيني لعملية السالم يؤكد دعم الصين للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة.61

   
  :تقارير

31 تقريرها السنوّي الذي ُيغّطي االعتداءات على المسجد األقصىتصدرمؤسسة القدس الدولّية.62
34 "سيناء المحررة" في حضن الثورة.63

   
    حوارات ومقاالت:

38  صالح النعامي...بعد عملية إيالت.. المأزق والتوظيف "إسرائيل".64
41 محمد جمال عرفة...معادلة غزة تغيرت بعد الثورة المصرية !.65
44 نواف الزرو...تحت االقصى...!»ديمونة نووي صهيوني«.66
46  ماجد عزام... جزء من األزمة أم الحل بالنسبة الى السلطة؟/ سبتمبراستحقاق أيلول.67
47  دوف فايسغالس...شرك استراتيجي.. شلل سياسي يجر شلال عسكريا.68

   
 48 :كاريكاتير
  

***  
  

خمســة شــهداء وعشــرات الجرحــى فــي سلســة .. حــد قادتهــاأتقــرر االلتــزام بالتهدئــة رغــم اغتيــال  "الجهــاد" .1
  سرائيلية على قطاع غزةإغارات 

واصـيب العشـرات فـي  واخمسـة فلسـطينيين استشـهد، أن غـزةمـن  24/8/2011، وكالة سما اإلخبارية كـرتذ
  سلسلة غارات نفذتها مقاتالت حربية اسرائيلية على قطاع غزة .

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة االسعاف والطوارئ بغزة ادهم ابو سلمية ان حصيلة القصف االسرائيلي 
  لماضية اسفر عن سقوط خمسة شهداء بالقطاع.) ساعة ا24خالل الـ(

وشنت الطائرات الحربية غارة جوية على نادي السالم الذي يقع في مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة مما 
  .وسيدات) عاما واصابة عشرين اخرين بينهم اطفال 20اسفر عن استشهد المواطن سالمة المصري (
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السالم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة واسفر القصف عن استشهد كما قصفت الطائرات الحربية نفقا في حي 
  المواطن هشام عدنان ابو حرب وفقدان ثالثة اخرين.

" عاما استشهد واصيب 20وقال الناطق الرسمي باسم لجنة االسعاف والطوارئ ادهم ابو سلمية ان مواطنا "
  .اخر في استهداف اسرائيلي لمجموعة من المواطنين بشارع النفق بغزة

عاًما)  65وعثرت الطواقم الطبية الفلسطينية بعد عصر األربعاء على جثمان الشهيد المسن إسماعيل أموم (
أشالء ممزقة إثر استهداف االحتالل له شرق مدرسة الثانوية  يهوعثر عل وذلك بعد ساعات من استشهاده.

  بأرض البنك اإلسالمي شرق مخيم البريج.
حركة الجهاد االسالمي اكدت أن ، وليد عوضعن مراسلها ،  25/8/2011القدس العربي، لندن،  وأضافت

لـــ'القدس العربــي' بانهــا قــررت االلتــزام بالتهدئــة مــع اســرائيل رغــم اغتيــال احــد قــادة الجنــاح العســكري التــابع لهــا 
دة'ســرايا وكانــت طــائرات االحــتالل اإلســرائيلي قــد اغتالــت فجــر األربعــاء أحــد قا بغــارة اســرائيلية فجــر االربعــاء.

وقـال  القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي'بعد قصف سيارته غرب مدينة رفح جنوب قطـاع غـزة.
ادهــم ابــو ســلمية النــاطق الرســمي باســم لجنــة االســعاف والطــوارئ بمدينــة غــزة ان الشــهيد هــو إســماعيل زهــدي 

وأفـاد شـهود عيـان  ا غـرب مدينـة رفـح.عاما)، استشهد جراء استهداف سيارته التي كـان يسـتقله 38األسمر ( 
فــي مدينــة رفــح أن طــائرات االحــتالل قصــفت ســيارة مدينــة مــن نــوع هونــداي قــرب بــرج الفيــروز فــي حــي تــل 

  السلطان برفح، ما أدى الى الى استشهاد االسمر.
الجهـاد فـي قطـاع غـزة قـال عقـب اجتمـاع عقدتـه الحركـة لبحـث الـرد علـى  حركة خضر حبيب احد قادةوقال 

غتيــال االســمر ' نحــن ملتزمــون بــالتوافق الــوطني' علــى 'التهدئــة مقابــل التهدئــة' مــع اســرائيل، مشــددا علــى ان ا
واوضـح  كل خرق اسرائيل سيواجه برد فعل، وقال ' ستتواصل ردودنا ان شاء اهللا على كل جريمة صهيونية'.

عقـب اغتيـال احـد قـادة سـريا القـدس  حبيب لـ'القدس العربي' االربعاء بان موقف الجهاد االسـالمي الـذي اتخـذ
فجر االربعاء هو االلتزام بالتهدئة التزاما بالتوافق الوطني عليها واالكتفاء بالرد المحدود على عمليـة االغتيـال 

وتــابع حبيــب قــائال لـــ'القدس العربــي' 'نحــن ملتزمــون بــالتوافق الــوطني  التــي نفــذها الطيــران الحربــي االســرائيلي.
  بكل تأكيد من حقنا ان نرد على كل خرق اسرائيلي'.على التهدئة لكن 

وشدد حبيـب علـى ان 'اي خـرق او اختـراق مـن العـدو الصـهيوني سـيواجه بـرد مـن المقاومـة'، مشـيرا علـى ان 
  هناك توافقا وطنيا فلسطينيا على هذا االمر، مطالبا بالتزام التوافق الوطني على التهدئة.

بعــاء عــن مصــادر عســكرية قولهــا ان الجــيش واجهــزة االمــن االســرائيلية ونقلــت اذاعــة الجــيش االســرائيلي االر 
ستواصل عمليات االغتيال المركزة لعناصر فلسطينية تعتبرها خطرا على التهدئة والهدوء في قطـاع غـزة دون 

  المساس بالصورة العامة لوقف اطالق النار.
متطرفــة بـــان تعيــد االوضــاع الــى مـــا وقالــت المصــادر: ان الجــيش االســرائيلي ال يســـتطيع الســماح لعناصــر 

كانــت عليــه قبــل 'الرصــاص المصــبوب' ولــذلك تقــوم بعمليــات نوعيــة تســتهدف محرضــين علــى العنــف ولهــم 
  ضلع كبير في الهجمات ضد الجيش والمناطق المدنية في اسرائيل او تهريب السالح من غزة الى سيناء.

مــة للهــدوء الســائد حاليــا فــي غــزة اال فــي حالــة واكــدت المصــادر ان الجــيش رغــم ذلــك لــن يمــس الصــورة العا
مواصــلة الفلســطينيين اطــالق الصــواريخ مــن القطــاع علــى مــدن وبلــدات الجنــوب االســرائيلي وتشــويش حيــاة 

  السكان بها، على حد قول المصادر االسرائيلية.
ين العـــام نائـــب األمـــ، أن جيهـــان الحســـينيعـــن مراســـلتها  القـــاهرةمـــن  ،25/8/2011، الحيـــاة، لنـــدن ونقلـــت

مـع اسـرائيل، وانـه لــدى » مصـر ضـامنة التفـاق التهدئـة«زيـاد النخالـة، أعلـن أن » حركـة الجهـاد االسـالمي»لــ
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تهدئــة متبادلــة وال «، مشــيرًا الــى »رغبــة جــادة فــي أن ال تنجــّر غــزة إلــى معركــة مــع العــدو اإلســرائيلي«القــاهرة 
  ».ل أن يتم االعتداء علينا فنلتزم الهدوءيمكن أن نقبل بوقف إلطالق النار من جانب واحد، وال نقب

المحادثات مع المسؤولين تناولت تثبيت التهدئة مـع العـدو اإلسـرائيلي باإلضـافة «إن » الحياة«وقال النخالة لـ 
إلى األحداث الراهنة في الساحة الفلسطينية وكذلك تقويم مجريات األحداث في البلـدان العربيـة خصوصـًا فـي 

أبلغنــا القــاهرة بأننــا لســنا معنيــين بالتصــعيد، وأننــا فــي وضــعية دفــاع «، وقــال النخالــة: »ةكــل مــن ليبيــا وســوري
ورأى النخالـة أن المنـاخ فـي مصـر تجـاه القضـية الفلسـطينية اختلـف بعـد ». وليس هجوم مع العدو اإلسرائيلي

، مضـــيفًا أن »فمصـــر مهتمـــة كثيـــرًا بالشـــأن الفلســـطيني (...) بـــل هـــي تعيشـــه وتحملـــه علـــى كاهلهـــا«الثـــورة 
المصـريين أكــدوا لنــا أنهــم داخـل الملــف الفلســطيني، وأنهــم يتعــاملون معنـا كشــركاء وكــإخوة، وأنهــم حريصــون «

  ».على دعم العالقات وتعزيزها في ما بيننا
المقاومة ال تريد أن تبدو في موقف الضـعيف. وال نقبـل أن يـتم االعتـداء علينـا فنلتـزم «وأشار النخالة إلى أن 

، ولفـت إلـى »لذلك نتحدث عن تهدئة متبادلة وال يمكن أن نقبل بوقف إلطالق النار مـن جانـب واحـدالهدوء، 
ردود المقاومـــة معنويـــة وال تعطـــي النتـــائج المرجـــوة ألن اإلمكانـــات لـــدى المقـــاومين متواضـــعة ومحـــدودة «أن 

ى المقاومـة التـي ال تنـزل خسـائر عدم االستهتار بقو «، داعيًا اإلسرائيليين إلى »بالمقارنة بما لدى اإلسرائيليين
  ».كبيرة في صفوفهم لكنها قطعًا تمس بهيبة الكيان الصهيوني

حركـة ، الـى أن وكـاالت، و محمـد جمـال-ريمـا زنـادةعـن مراسـليها ،  25/8/2011، الشرق، الدوحـةوأشارت 
ق القطـاع بســت أعلنـت عـن قصــف مواقـع كيسـوفيم والمخــابرات والكـاميرا التابعـة لقـوات االحــتالل شـر  ،الجهـاد

وقـال الشـيخ خضـر حبيـب لــ"الشرق" إن "اسـتهداف  قذائف هـاون رًدا علـى اغتيـال القيـادي إسـماعيل األسـمر.
قــادة الجهــاد اإلســالمي والــذي كــان آخــره القيــادي األســمر، والــذي زاد مــن جــرائم االحــتالل التــي يرتكبهــا بحــق 

  التهدئة".شعبنا األعزل المحاصر؛ برهان على عدم التزام االحتالل ب
توعــد  ،"أبــو أحمــد" النــاطق باســم ســرايا القــدس، أن غــزةمــن ،  24/8/2011، وكالــة معــًا اإلخباريــة وجــاء فــي

االحتالل اإلسرائيلي برد وصفه بـ "قاس ونوعي" على جريمة اغتيال األسمر في رفح ومحاولـة اغتيـال آخـرين 
حـديث لــ "معـا"، "العـدو ال يلتـزم بتعهداتـه وهـو وقـال أبـو احمـد فـي  االربعاء. (أمس) في دير البلح فجر اليوم

الذي بادر منذ السبت بطلب وقف اطالق النـار بعـد قصـف المقاومـة الفلسـطينية للمواقـع والبلـدات االسـرائيلية 
  مواطنا". 15بصواريخ مختلفة ردا على جريمة استشهاد 

عسكري في سيناء قال أبو أحمد: "هـذا وعن اتهام االحتالل للشهيد األسمر بتهريب أسلحة وأراد القيام بنشاط 
  كذب وافتراء واضح واالحتالل يريد أن يخرب الجهود التي تبذلها مصر وأطرافًا أخرى.

  
  بمعادلة القتل في ظل التهدئة التي شروطها التبادلية" نقبلحكومة هنية: "لن  .2

قتــل فــي ظــل التهدئــة التــي مــن رام اهللا ـ وليــد عــوض: أكــدت الحكومــة المقالــة بغــزة أنهــا 'لــن تقبــل بمعادلــة ال
وقال الناطق باسم الحكومـة بغـزة طـاهر النونـو' 'نحـن حريصـون علـى وقـف العـدوان علـى  شروطها التبادلية'.

شعبنا وتجنبيه الـدماء، ولكـن فـي الوقـت نفسـه ال نقبـل أبـدا بمعادلـة القتـل فـي ظـل التهدئـة التـي مـن شـروطها 
ـــة'، مؤكـــدا أن الحكومـــة بغـــزة ســـتجري ـــى أخـــر  التبادلي ـــع الوســـطاء إلطالعهـــم عل ـــة مـــع جمي اتصـــاالت عاجل

  المستجدات وخرق االحتالل للتهدئة.
  25/8/2011، القدس العربي، لندن

  لصالح االعتراف بدولة فلسطين ستصوت دولة  150اكثر من عريقات:  .3



  
  
 
 

  

            7ص                                     2247العدد:                25/8/2011 الخميس التاريخ:

ــاً : محمــد المكــي أحمــد -الدوحــة  ــدًا وزاري امعــة [مــن ج ذكــر عضــو الوفــد الفلســطيني صــائب عريقــات، أن وف
سيتوجه الى الدول دائمة العضـوية فـي مجلـس األمـن، فيمـا سـيتم تشـكيل مجموعـة جيوسياسـية  الدول العربية]

برئاســة األمــين العــام للجامعــة العربيــة وعضــوية االتحــاد األفريقــي ومنظمــة التعــاون اإلســالمي ومنظمــة دول 
لســطيني فــي اتجاهــه الــى نيويــورك القطــار الف« وشــدد علــى أن  االنحيــاز وهنــاك خطــوات قانونيــة وسياســية.

  ».وعاصمتها القدس الشرقية 1967للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 
دولة لصالح االعتراف  150تصوت اكثر من «عن عريقات أمس عن أمله بأن » فرانس برس«نقلت وكالة و 

وًا كامـل العضـوية فـي األمـم المتحــدة وعاصـمتها القـدس الشـرقية عضـ 1967بدولـة فلسـطين علـى حـدود عـام 
ــًا ويتوافــق مــع القــانون الــدولي وأوضــح ان تقــديم طلــب عضــوية فلســطين  ».ألن هــذا التصــويت نعتبــره اخالقي

  سيكون خالل ايلول (سبتمبر) لدى بدء اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.
  25/8/2011، الحياة، لندن

 
  القضاء بشأن تهم الفساد الموجهة له بتّ مل لحين يتوقف عن الع بالضفة وزير الزراعة .4

اعلن وزير الزراعة الفلسطيني اسماعيل دعيق االربعاء عن توقفه عن ممارسة مهامـه  ـ وليد عوض: رام اهللا 
كــوزير فــي حكومــة الــدكتور ســالم فيــاض لحــين بــت القضــاء الفلســطيني فــي تهــم الفســاد الموجهــة لــه، مشــددا 

صـــادر بإحالتــه إلـــى المحكمـــة للبــت فـــي الـــتهم الموجهــة إليـــه، معربـــا عــن ثقتـــه بـــأن علــى إنـــه يحتــرم القـــرار ال
وصـرح مصـدر رسـمي فـي الهيئـة، فـي بيـان بثتـه وكالـة األنبـاء  القضاء الفلسطيني سينصفه ويقضـي ببراءتـه.

الفلســطينية الرســمية (وفــا)، بــأن ملــف التحقيــق مــع دعيــق قــد اســتكمل وتــم تحويلــه إلــى المحكمــة المختصــة 
  لنظر في جرائم الفساد.با

 25/8/2011، القدس العربي، لندن
 

  .. نؤكد على المقاومة السلمية الوضع المالي للسلطة الوطنية ال يزال صعباً حكومة فياض:  .5
"اعتـــزازه بـــاالنخراط الشـــعبي الواســـع فـــي تحقيـــق الجاهزيـــة الوطنيـــة مجلـــس الـــوزراء فـــي رام اهللا  جـــدد: رام اهللا

فــي بيــان بعــد  حكومــة فيــاض تدعــو شــعبنا مــن انتــزاع اإلقــرار الــدولي بهــذه الجاهزيــة"  إلقامــة الدولــة، وَتمُكــن
جلســـته التـــي عقـــدت فـــي رام اهللا مســـاء أمـــس "أبنـــاء شـــعبنا وكافـــة العـــاملين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر 

ضـع مناقشـة الو ت الحكومـة وتابعـ الحكومية إلى االنخراط في هذه التحركات والحرص على طابعها السـلمي".
المــالي للســلطة الوطنيــة، والــذي ال يــزال صــعبًا، وكــذلك األفكــار واإلجــراءات الكفيلــة بمعالجــة هــذه الصــعوبات 
ـــة آخـــر  ـــر المالي ـــوزراء وزي ـــادم، وعـــرض رئـــيس ال ـــة للعـــام الق للتغلـــب عليهـــا فـــي إطـــار مشـــروع قـــانون الموازن

سـياق أعلـم رئـيس الـوزراء وزيـر المستجدات في مجال السعي للحصول على المساعدات الالزمة. وفـي هـذا ال
الماليــة المجلــس، أنــه ســيتم صــرف الجــزء المتبقــي مــن راتــب شــهر حزيــران (يونيــو) لكافــة المــوظفين يــوم غــٍد 

  الخميس.
وأقــر المجلــس توصــيات اللجنــة الخاصــة بتوحيــد التبعيــة االداريــة لمنطقــة الكفريــات، كمــا وافــق علــى إصــدار 

مــم المتحــدة فــي شــهر أيلــول للحصــول علــى عضــوية دولــة فلســطين فــي بطاقــة بريديــة بمناســبة التوجــه إلــى األ
  األمم المتحدة.

 24/8/2011، القدس، القدس
 

   طلب االعتراف بالدولةحكومة فياض تدعو إلى أوسع مشاركة جماهيرية سلمية لدعم  .6
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ي تحقيـــق اعتزازهـــا بـــاالنخراط الشـــعبي الواســـع فـــ«أكـــدت الحكومـــة الفلســـطينية أمـــس : كفـــاح زبـــون - رام اهللا
  ».الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، وتمكن شعبنا من انتزاع اإلقرار الدولي بهذه الجاهزية

تثــق بــوعي شــعبنا «ودعــت الحكومــة إلــى االلتفــاف فــي المرحلــة القادمــة حــول المقاومــة الشــعبية، وقالــت إنهــا 
م الســماح بانحرافهــا عــن هــذا والتفافــه حــول المقاومــة الشــعبية، وحرصــه علــى حمايــة الطــابع الســلمي لهــا، وعــد

المســار، والــذي شــكل مــع مســار البنــاء والتهيئــة إلقامــة الدولــة الرافعــة األساســية لــدعم النضــال السياســي الــذي 
ودعـت الحكومـة جميـع ». تقوده منظمة التحرير الفلسطينية فـي المحافـل الدوليـة، ومـن ضـمنها األمـم المتحـدة

الشــعبية القادمــة، التــي دعــا إليهــا الــرئيس الفلســطيني بــالتزامن مــع الفلســطينيين إلــى االنخــراط فــي التحركــات 
 تقديم طلب العضوية في األمم المتحدة.

 25/8/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  الفلسطينية جاهزة للعمل كجهاز دولة السلطةمؤسسات فياض:  .7
م األربعــاء، إن المرحلــة قــال رئــيس الــوزراء ســالم فيــاض، فــي حديثــه اإلذاعــي األســبوعي اليــو : وفــا – رام اهللا

  القادمة تتطلب االهتمام بالكادر واألنظمة لضمان التميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف فياض: 'بعد انقضاء عامين من العمـل الحثيـث الـذي بذلتـه مؤسسـات السـلطة الوطنيـة لتنفيـذ برنـامج 

عنونة 'موعد مع الحرية'، والتـي تركـزت حـول 'فلسطين إنهاء االحتالل وٕاقامة الدولة'، والخطة المنبثقة عنه الم
اســتكمال بنــاء مؤسســات دولــة فلســطين وبنتيهــا التحتيــة، تــوج هــذا الجهــد فــي شــهر نيســان الماضــي بــانتزاع 
ـــديم  ـــى تق ـــدرتها عل ـــل وبق ـــة، ال ب ـــة للعمـــل كمؤسســـات دول ـــة مؤسســـات الســـلطة الوطني ـــدولي بجاهزي اإلقـــرار ال

  قائمة'. الخدمات لمواطنينا بما يفوق أداء دول
، ثــم 2010–2008وأشــار إلــى أن وزارة الصــحة تابعــت فــي هــذا اإلطــار تنفيــذ خطتهــا اإلســتراتيجية لألعــوام 

، وحققت في إطارهما العديد من الخطوات األساسية، خاصـة فـي 2013–2011أتبعتها بخطة أخرى لألعوام 
  افق الصحية.مجال استكمال وتطوير شبكة خدمات الرعاية الصحية األولية، وبناء المر 

 24/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
 

  " للمفاوضات دفعنا لطلب عضوية دولة فلسطين باألمم المتحدةإسرائيلعبد الرحيم: رفض " .8
استقبل الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، مساء اليـوم األربعـاء، بمقـر الرئاسـة فـي مدينـة رام اهللا، : رام اهللا
وقال عبد الرحيم، إن السياسة اإلسرائيلية  وو سيكا المبعوث الصيني لعملية السالم في الشرق األوسط. السيد

التــي تــرفض العــودة إلــى المفاوضــات بمرجعيــة سياســية واضــحة وســقف زمنــي محــدد قــد ســدت اآلفــاق أمــام 
ار التفاوضــي الــذي نعــرف الجميــع ممــا دفعنــا إلــى التوجــه نحــو اللجنــة الرباعيــة الدوليــة للعــودة مــن جديــد للمســ

    بدايته ونهايته وفق المرجعيات الدولية.
  24/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  "فرانس برس": عباس التقى فيلتمان لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية .9

التقـى فـي  مـود عبـاس][مح ان الـرئيس الفلسـطيني» فـرانس بـرس«نقلـت وكالـة : محمد المكـي أحمـد -الدوحة 
الدوحــة جيفــري فيلتمــان مســاعد وزيــرة الخارجيــة األميركيــة واســتعرض معــه األوضــاع اإلقليميــة ووضــعه فــي 
صــورة التطــورات الفلســطينية ومــا يجــري علــى األرض مــن اعتــداءات إســرائيلية بحــق المــواطنين الفلســطينيين 

  ومواصلة االستيطان في الضفة الغربية وخاصة في القدس.
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ء االجتمـــاع فـــي وقـــت تواصـــل فيـــه االدارة االميركيـــة ممارســـة ضـــغوطها علـــى الفلســـطينيين لثنـــيهم عـــن وجـــا
واشـنطن وتـل «خطوتهم في االمم المتحدة، حسب ديبلوماسي عربي فضَّل عدم الكشف عن هويتـه، قـائًال ان 

ن اقتــراح اي بــديل أبيــب تمارســان الضــغوط إلفشــال الجهــود الفلســطينية العربيــة (فــي االمــم المتحــدة) ومــن دو 
  ».جدي

  25/8/2011، الحياة، لندن
  

  حملة تبرعات إلغاثة أهل الصومال تطلقالحكومة الفلسطينية  .10
أطلقت الحكومة الفلسطينية بغزة، حملة شعبية لجمع التبرعات إلغاثة أهالي الصـومال، وقـد تولـت وزارة : غزة

بــاء المســاجد المنتشــرة فــي محافظــات قطــاع األوقــاف والشــؤون الدينيــة عمليــة جمــع التبرعــات عبــر أئمــة وخط
ألف دوالر خالل الحملة، مبينة أنهـا أوعـزت لكافـة األئمـة  132وكشفت وزارة األوقاف أنها جمعت نحو  غزة.

والخطباء لحث الناس على التبرع لصالح المنكوبين والجوعى في دولـة الصـومال الشـقيقة التـي يعـاني أبناؤهـا 
  من المجاعة ونقص التغذية.

  24/8/2011، لمركز الفلسطيني لإلعالما
  

  يشكل خطرا على حقوق أساسية للفلسطينيين الفلسطينية بالدولةاالعتراف قانوني دولي:  .11
حصـل مـؤخرا الفريـق الفلسـطيني المسـؤول عـن تحضـير مبـادرة أيلـول فـي األمـم المتحـدة علـى رأي  :بيت لحـم

وقــد علمــت "معــا" بــأن هــذه "الوثيقــة القانونيــة"  يــا.قــانوني مســتقل مــن أســتاذ فــي القــانون الــدولي مشــهور عالم
تكشــف، وللمــرة األولــى، المخــاطر الكبيــرة التــي تشــكلها مبــادرة األمــم المتحــدة فــي حــال تضــمنت نقــل تمثيــل 
الشعب الفلسطيني في األمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية الى دولة فلسطين، حيـث أن هـذا سـيلغي 

(والمعترف بها دوليا منذ  1975ي تتمتع بها منظمة التحرير في األمم المتحدة منذ عام الوضعية القانونية الت
  ) كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.1974عام 

وعلــى مســتوى عــال مــن الخطــورة، ســيعني هــذا بأنــه لــن تكــون هنــاك أي مؤسســة قــادرة علــى تمثيــل الشــعب 
  سات الدولية المتصلة بها.الفلسطيني بأكمله في األمم المتحدة والمؤس

وستؤثر هذه الخطوة سلبا على تمثيل حق تقرير المصير، ألنه حق يخص كل الفلسطينيين سواء تواجدوا فـي 
داخــل الــوطن المحتــل أو خارجــه. ويؤكــد الــرأي القــانوني بــأن هــذا التغييــر فــي الوضــع التمثيلــي ســيهدد بشــكل 

  التي هجرو منها قسرا. كبير حق الالجئين للعودة الى ديارهم و أمالكهم
وقــد وضــع هــذا الــرأي القــانوني فــي ســبع صــفحات مفصــلة تحــت عنــوان "منظمــة التحريــر الفلســطينية، الدولــة 
الفلســطينية المســتقبلية، ومســألة التمثيــل الشــعبي"، وقــدم الــى الفريــق الرســمي الفلســطيني مــن قبــل البروفيســور 

مســتوى فــي جامعــة أكســفورد ومــن ألمــع أعضــاء جــاي جــودوين جيــل، وهــو خبيــر قــانوني مخضــرم ورفيــع ال
بقضـــية بنـــاء الجـــدار الغيـــر قـــانوني علـــى  2004الفريــق القـــانوني الـــذي فـــاز فـــي محكمـــة العـــدل الدوليــة عـــام 

  األراضي الفلسطينية.
ومــن الجــدير بالــذكر بــأن الفريــق الفلســطيني، برئاســة الــدكتور صــائب عريقــات، يعمــل منــذ فتــرة علــى مبــادرة 

ضــع منظمـة التحريــر الفلســطينية فــي األمـم المتحــدة، وتبــديلها بدولـة فلســطين كممثــل الشــعب تتضـمن تغييــر و 
  الفلسطيني.

  24/8/2011، وكالة معًا اإلخبارية
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  "سرائيلـ "إ"غامضة" وحماس ليست شرطيا ل إيالتالزهار لـ معا: عملية  .12

ت التي شنها مسـلحون ضـد وصف القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار سلسلة الهجما: بيت لحم
اهداف اسرائيلية قرب إيالت الخميس الفائـت، بــ "العمليـة الغامضـة"، مؤكـدا أن اسـرائيل اسـتغلت هـذه العمليـة 

  لالعتداء على غزة.
وتساءل الزهار في حديث لغرفة التحرير في وكالة "معا" عن السبب الذي يقف وراء اسـتمرار اسـرائيل باخفـاء 

قــائال: "حتــى اآلن ال نعــرف مــن هــم ومــن أيــن جــاؤوا، ولــم تعلــن اســرائيل عــن اســماء  هويــة منفــذي العمليــة؟،
المشاركين في هذه العملية (ايالت) وتقوم بنشـر صـورهم أو حتـى صـور القتلـى االسـرائيليين بعكـس مـا كانـت 

  تعمل في مثل هذه العمليات، كما أن العملية لم يتبناها أي فصيل فلسطيني".
ق األسباب لشن عدوان على غزة، وقال: "تم العدوان بقصد العدوان ودون أي مبـرر، ثـم واتهم اسرائيل باختال

اعتــدوا علـــى قائـــد كبيــر مـــن قـــادة المقاومــة الشـــعبية فـــي رفـــح أبــو عـــوض النيـــرب وخمســة آخـــرين، ممـــا دفـــع 
  المقاومة الى الرد والدفاع عن النفس".

  حماس ليست شرطيا إلسرائيل
ئة، وعدم االنجرار من جديد للتصعيد في أعقاب اغتيـال اسـرائيل الحـد قـادة وعن دور حماس في تثبيت التهد

سرايا القدس في رفح االربعاء، أكد الزهار أن دور حركته هو "التواصل مع الفصـائل وتنظـيم المقاومـة وأن ال 
مــع وقــال: "جــرى لقــاء مــع كــل الفصــائل واتفــق الجميــع علــى التهدئــة  تعيــد قطــاع غــزة لالحــتالل مــرة أخــرى".

االحتفــاظ بحــق الــرد علــى االعتــداءات االســرائيلية"، وشــدد علــى أن "حمــاس ليســت شــرطيا لحمايــة المصــالح 
  االسرائيلية".

ورأى القيادي في حماس أن التهدئة التي تسـعى إليهـا حركتـه مـع اسـرائيل "تقـوم علـى مبـدأ ردع العـدو" ولـيس 
  اومين أو سحب سالحهم.من خالل التعاون معه أو الخضوع المالءاته كاعتقال المق

  فصائل المقاومة تنظيمات على أرض الواقع وليست من صنع حماس
وردا على االتهامات االسرائيلية بأن حركة حماس تعمل على ضـرب اسـرائيل مـن خلـف تنظيمـات وهميـة فـي 

صــنعته  القطـاع، قــال الزهــار: "هــذه اكاذيــب واضـحة لتبريــر عــدوانها (اســرائيل)، مــا هـو التنظــيم الــوهمي الــذي
حمـــاس؟، مـــا هـــو موجـــود تنظيمـــات علـــى أرض الواقـــع ولهـــا قواعـــدها الشـــعبية والعســـكرية ولهـــا ارتباطاتهـــا 
الفصائلية ويتم دعوتها للقاهرة لحضـور مناسـبات وطنيـة مثـل اتفـاق المصـالحة، فهـل مصـر تتسـاوق مـع هـذه 

  التنظيمات المصطنعة؟!".
هاد اإلسالمي عنـدما اغتالـت بوحشـية الشـهداء مـن عائلـة وتابع "اسرائيل بدأت بالعدوان على عناصر من الج

قريقع في الشجاعية لترد الحركة بعد ذلك على اسرائيل، فهل الجهاد اختراع حمـاس أم أنـه حقيقـة علـى أرض 
  الواقع؟".

  الدور المصري أخذ بعدين في لجم العدوان على غزة
لــى قطــاع غــزة جــرى التواصــل مــع جهــات عربيــة وقــال الزهــار، إنــه منــذ اللحظــة األولــى للعــدوان اإلســرائيلي ع

ودوليــة مــن بينهــا مصــر، التــي أخــذت فيهــا االحتجاجــات بعــدين، تمثــل األول فــي الــدور الرســمي بهــدف لجــم 
العدوان، واآلخـر عبـر عنـه الشـعب المصـري مـن خـالل المسـيرات التـي خرجـت فـي معظـم المـدن وخصوصـا 

مقــر الســفارة االســرائيلية وانــزال العلــم االســرائيلي عــن  فــي القــاهرة ومــا جــرى هنــاك مــن احتجــاج صــاخب امــام
  المبنى.
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  لقاءات المصالحة محاوالت اليهام الناس
وبشأن ملف المصالحة بين حركتي فتح حماس، أوضح الزهار أن "تطبيـق اتفـاق المصـالحة مرهـون باللحظـة 

مــال علــى الوعــود االوروبيــة التــي يقتنــع فيهــا كــل طــرف بــأن الخيــار الوحيــد هــو المصــالحة بــدال مــن تعليــق اآل
ورأى أن هنـاك جهـات فـي فـتح تعطـل المصـالحة  واألمريكية فإذا وصلنا لهذه القناعة يصـبح التطبيـق سـهال".

على أمل أن تأتي قضية سبتمبر (توجـه الفلسـطينيين لالمـم المتحـدة للحصـول علـى اعتـراف بالدولـة) بشـيء، 
  ن فشل مشروع التفاوض".واصفا هذا "االستحقاق" بأنه "وهم جديد يعبر ع

وحول زيارة رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل األخيـرة للقـاهرة أوضـح الزهـار أنهـا تـأتي فـي 
إطـــار عالقـــات حركـــة حمـــاس فـــي المنطقـــة، ولـــيس لهـــا أي عالقـــة بملـــف الجنـــدي اإلســـرائيلي األســـير جلعـــاد 

  شاليط.
  24/8/2011، وكالة معًا اإلخبارية

  
  صاروخ كرد على العدوان اإلسرائيلي األخير 100 أطلقنالدين": "ألوية صالح ا .13

الناصرة: أعلنت "ألوية الناصـر صـالح الـدين"، الجنـاح العسـكري لــ "لجـان المقاومـة الشـعبية" الفلسـطينية، فـي 
بيان رسمي، تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أنها أطلقت مائة صاروخ وقذيفة باتجـاه أهـداف إسـرائيلية بجنـوب 

، ضــمن حملــة "األحــرار للثــأر للقــادة األبــرار" التــي أطلقتهــا للــرد علــى العــدوان 1948ضــي المحتلــة عــام األرا
  ). 18/8اإلسرائيلي الذي تصاعد ضد قطاع غزة منذ الخميس الماضي (

وقالــــت األولويــــة فــــي البيــــان، "إّن العــــدو اإلســــرائيلي اعتــــرف بســــقوط قتيلــــين وٕاصــــابة مــــا يزيــــد عــــن عشــــرين 
إلـى أن اإلعـالم العبـري اعتـرف بـتمكن المقاومـة مـن اسـتهداف منـزل وزيـر الشـؤون الدينيـة  مغتصب"، مشـيرةً 

في مستوطنة "أوفاكيم"، إلى جانب تحقيق دمار كبير فـي عـدد مـن المنـازل والنـوادي فـي كـل مـن بئـر السـبع، 
  وعسقالن، و"أوفاكيم"، و"أشكول". 

  24/8/2011قدس برس، 
  

  ةالثورة الليبي نجاححماس تبارك  .14
غــزة: هنــأت حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" الشــعب الليبــي وثــواره علــى نجــاح تحــركهم الشــعبي، والــذي 

  تّوجوه في األيام األخيرة في طرابلس في سياق تطلعاتهم نحو الحرية والديمقراطية.
ه القـانون وأعربت الحركة عن أملها في أن ينجح الشعب الليبي وجميع قواه في بناء مجتمع ليبي حديث يسود

  والديمقراطية والحرية واستقاللية القرار الوطني ورفض التدخل األجنبي. 
  
  
  

) أرســلت نســخة منــه لـــ "قــدس 24/8اء (عــن مكتبهــا اإلعالمــي اليــوم األربعــوأكــدت "حمــاس" فــي بيــان صــادر 
هتمــام بــرس" أنهــا علــى ثقــة بــأن قضــية فلســطين والموقــف مــن إســرائيل، ســتبقى كمــا كانــت دومــًا فــي مقدمــة ا

  الشعب الليبي وقواه الوطنية، كما قال البيان.
  24/8/2011قدس برس، 
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  من كوادر حماس في الحملة المستمرة على الخليل 20االحتالل يعتقل  .15
واصلت قوات االحتالل أمس حملة االعتقاالت التي تشنها منذ أيام في مدينة الخليل المحتلـة : الضفة الغربية

  مواطنا بعد مداهمة منازلهم. 20اومة اإلسالمية حماس، حيث اعتقلت ضد أنصار وكوادر حركة المق
وقالـت مصـادر محليـة  لــ"السبيل" إن قـوات كبيـرة مـن جـيش االحـتالل داهمـت عـددا مـن أحيـاء المدينـة فجـرا، 

  مواطنا ونقلتهم  إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن حملة االعتقاالت استغرقت عدة ساعات. 20واعتقلت 
صــادر أن قــوات االحــتالل داهمــت عــددا مــن المنــازل وأجبــرت ســاكنيها علــى الخــروج فــي العــراء وذكــرت الم

  وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وتركـزت االعتقـاالت فــي منطقـة رأس الجـورة ودائــرة السـير وحـي أبــو كتيلـة وعـدد مــن األحيـاء األخـرى القريبــة 

  بالمدينة.
  25/8/2011، السبيل، عّمان

  
  االعتقاالت السياسية في الضفة تواصللطة الس: حماس .16

مواطنا من أنصار الحركـة  12حسب بيان لحركة حماس بالضفة أمس، أكدت أنه تم اعتقال : الضفة الغربية
في اليومين الماضيين في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية وجنـين، بينمـا أّكـدت مصـادر مقربـة مـن عائلـة الشـاب 

  المدينة أنه يتعرض لتعذيٍب شديٍد وقاٍس في سجن الجنيد. أنـس عــواد من قرية عورتا شرق
وأشارت الحركة الى أن االعتقاالت طالت عددا من األسرى المحررين من سجون االحتالل، بينما تم أفرجـت 
عن الشاب عيسـى بنـي فضـل مـن بلـدة عقربـا بعـد اختطافـه لخمسـة أيـام بعـد رفضـه االنصـياع لالسـتدعاءات 

  الموجهة له.
جهزة السلطة قد اعتقلت عددا من الشبان الذين رفضوا االنصـياع لطلبـات االسـتدعاء مـن قبـل جهـاز وكانت أ

  األمن الوقائي والمخابرات، حيث رفض أكثر من مئة شاب وفتاة طلبات االستدعاء الموجهة إليهم.
  25/8/2011، السبيل، عّمان

  
  ور عبد الستار قاسمفتح تصدر بياًنا تحريضًيا ضد البروفيس حركةأطر محسوبة على  .17

أصدرت كل من نقابة العاملين ومجلـس اتحـاد الطلبـة والمكتـب الحركـي للعـاملين فـي جامعـة النجـاح، : نابلس
) تضــمن تحريًضــا واضــًحا ضــد 8-24وهــي أطــر محســوبة علــى حركــة "فــتح"، بيانــا مشــترًكا اليــوم األربعــاء (

وجــــاء هــــذا البيــــان فــــي أعقــــاب قيــــام  لجامعــــة.البروفيســــور عبــــد الســــتار قاســــم اســــتاذ العلــــوم السياســــية فــــي ا
البروفيســور قاســم وعبــر سلســلة مــن المقــاالت، بفضــح بعــض التجــاوزات الدارة الجامعــة ومؤسســات الســلطة 

وحــث البيــان علــى محاســبة البروفيســور قاســم بذريعــة الشــتم والتخــوين والتكفيــر، وجــاء فيــه:  واألجهــزة االمنيــة.
بية في جامعة النجاح الوطنية على تجـاوزات الـدكتور عبـد السـتار قاسـم "إن صمت المؤسسات النقابية والطال

قد وصل مداه وحده، وٕان تخوينه وشتمه لمجتمـع الجامعـة إرضـاًء لبورصـة مكتسـباته الماليـة والسياسـية يجـب 
ووجــه البيــان العديــد مــن االتهامــات للبروفيســور قاســم، أبرزهــا محاولــة "اغتيــال إنجــازات  أن يوضــع لــه حــٌد.

ودعــا  امعــة النجــاح"، وتصــوير طلبــة الجامعــة الــذين يعملــون فــي أجهــزة أمــن الســلطة "بالطــابور الخــامس".ج
البيـان جامعــة النجـاح ممثلــة بمجلسـي األمنــاء والعمــداء ورئاسـة الجامعــة "إلـى األخــذ بـدورهم التــاريخي ووضــع 

  نهايٍة فوريٍة لتجاوزات الدكتور عبد الستار قاسم".
  24/8/2011، عالمالمركز الفلسطيني لإل
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  القيادة لألمم المتحدة ينسجم مع مواقفها التاريخية المشرفة لتوجهفتح: دعم الصين  .18

ثمنت حركـة 'فـتح' دعـم جمهوريـة الصـين الشـعبية للقيـادة الفلسـطينية فـي توجههـا لألمـم المتحـدة لنيـل : رام اهللا
ريخيـة المشـرفة الداعمـة لحقـوق الشـعب عضوية دولة فلسطين، وعبرت عن تقديرها النسجامه مـع مواقفهـا التا
  الفلسطيني في الحرية واالستقالل والخالص من االحتالل اإلسرائيلي.

وأثنــى المتحــدث اإلعالمــي باســم الحركــة أســامة القواســمي، فــي بيــان صــحافي صــدر عــن مفوضــية اإلعــالم 
جمهوريـة الصـين الشـعبية والثقافة اليوم األربعاء، على الموقـف الصـيني، واعتبـره داللـة واضـحة علـى حـرص 

على السالم واالسـتقرار فـي المنطقـة وفقـا للقـانون والشـرعية الـدوليين، وأكـد دور الصـين الفاعـل وجهودهـا مـن 
  أجل حلول عادلة تفضي لقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة.

  24/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  السماح ببناء مفاعل نووي للطاقة الكهربائية للطاقة النووية الدولية اللجنة يطلب من زبيري .19
، مــن رئــيس اللجنــة الدوليــة للطاقــة النوويــة، يوكيــا أمــانو، زطلــب الــرئيس اإلســرائيلي، شــيمعون بيريــ تــل أبيــب:

خـــالل لقائهمـــا فـــي القـــدس الغربيـــة، أمـــس، الســـماح إلســـرائيل بإقامـــة مفاعـــل نـــووي إلنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة 
  ا من األغراض المدنية. وأكد أن إسرائيل تريد إخضاع هذا المفاعل للرقابة الدولية.وغيره
إســرائيل مظلومــة فــي تعامــل اللجنــة الدوليــة للطاقــة طيلــة الســنوات الماضــية، وخصوصــا فــي «إن  بيريــزوقــال 

كل متسـاو، من الخطـأ التعامـل مـع الـدول التـي تمتلـك الطاقـة النوويـة بشـ«وأضاف أن ». فترة محمد البرادعي
، »وأن هنــاك عنصــرا أساســيا يجــب أخــذه باالعتبــار وهــو مــدى الشــعور بالمســؤولية لــدى هــذه الدولــة أو تلــك

  ».  تهدد أمن إسرائيل وأمن العالم أجمع«مشيرا إلى أن القوى التي تقود إيران 
لواشـنطن، فـي  وقد تحدث نتنيـاهو فـي موضـوع المفاعـل النـووي المـدني مـع الـرئيس أوبامـا فـي زيارتـه األخيـرة

يوليو (تموز) الماضي. وشكا من أن اللجنة الدولية تمنع عن إسرائيل الخبرة في إقامة هذا المفاعل، ألنهـا لـم 
توقــع بعــد علــى الميثــاق العــالمي لحظــر انتشــار األســلحة النوويــة. وقــال نتنيــاهو إن أوبامــا وافــق علــى تقــديم 

ة لهــذا الغــرض. ومــع ذلــك فهــو يحبــذ الحصــول علــى دعــم الخبــرات األميركيــة واألجهــزة وقطــع الغيــار المطلوبــ
  اللجنة الدولية للطاقة.

 25/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  
 

  غزة تشعل خالفا بين نتنياهو وليفني .20
ردينة فارس: تبادلت الحكومة والمعارضة في إسـرائيل االتهامـات علـى خلفيـة التصـعيد فـي قطـاع غـزة  -غزة 

يعقـــد رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو اجتماعـــا للمجلـــس الـــوزاري المصـــغر فـــي أعقـــاب هجمـــات إيـــالت، فيمـــا 
  للشؤون السياسية واألمنية (الكابينيت) لبحث األوضاع في غزة.

إسـرائيل «وقالت رئيسة حزب كديما والمعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني لإلذاعة العامـة اإلسـرائيلية أمـس، إن 
إن «وأضـافت ليفنـي:  ».ألخيـرة فـي الجنـوب وعليهـا أن تعيـد ردعهـاخرجت بصورة سيئة من جولة المواجهـة ا

، »والحــرب هــو تضــليل للجمهــور» عــدم القيــام بشــيء«طــرح الحكومــة للبــدائل ضــد غــزة بأنهــا تتــراوح مــا بــين 
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المحاولـة «محذرة من أن عزلة إسرائيل السياسـية تقيـد قـدرتها علـى شـن عمليـة عسـكرية ضـد، غـزة معتبـرة أن 
  ».ملية سياسية (مع السلطة الفلسطينية) تمس بأمن إسرائيللالمتناع عن ع

عنـــدما تكـــون لـــدى الدولـــة قـــوة فإنهـــا مطالبـــة «مـــن جانبـــه، رفـــض الـــوزير بينـــي بـــيغن أقـــوال ليفنـــي وقـــال إنـــه 
وأضـاف بـيغن: إن حمـاس نفسـها اهتمـت بـأن توقـف ». باستخدامها بتعقل ونسبية، ووفقا لما هو مطلوب فقط

  ».ق النار، ليس ألن إسرائيل استخدمت القوة؛ وٕانما ألنها مارست قوة نسبيةالفصائل األخرى إطال
  25/8/2011عكاظ، جدة، 

 
  : الحدود مع مصر لم تعد حدود سالماإلسرائيليرئيس األركان  .21

أعلنــت مصــادر عســكرية رفيعــة فــي إســرائيل أن نتــائج التحقيــق فــي عمليــة إيــالت : نظيــر مجلــي - تــل أبيــب
اطنين مصـريين علـى األقـل كـانوا بـين المهـاجمين، وأن الجـيش اإلسـرائيلي تفـادى قـدر دلت على أن ثالثـة مـو 

  .اإلمكان إصابة الجنود المصريين عند مطاردتهم لبعض المهاجمين
وقالــت هــذه المصــادر إن نتــائج التحقيــق اإلســرائيلية نقلــت إلــى مصــر يــوم االثنــين الماضــي بســرية، بواســطة 

حتـى ال تحـرج «تخطـيط فـي رئاسـة هيئـة األركـان. ولكنهـا امتنعـت عـن نشـرها اللواء أمير إيشل، رئيس قسم ال
وأضافت أن قائد العملية هو مواطن مصري ينتمي إلى تنظيم مرتبط بالقاعـدة يعمـل فـي  ».القيادات المصرية

  .سيناء
ن قيــام وجــاء فــي التقريــر اإلســرائيلي أن الجنــود المصــريين الســتة ينقســمون إلــى قســمين؛ ثالثــة مــنهم قتلــوا مــ

مسلح بتفجير نفسه بالقرب منهم، وآخر فجر عبوة ناسفة، والثالثة اآلخرون قتلوا بعد أن كـانوا قـد شـاركوا فـي 
جتمــاع تغييــر سياســة إالمجلــس الــوزاري األمنــي المصــغر فــي الحكومــة اإلســرائيلية بعــد  . وقــرراشــتباك ثالثــي

  قبة مشددة.إسرائيل في هذه المنطقة، بحيث تصبح الحدود مع مصر محط مرا
الحدود مع مصـر لـم تعـد حـدود سـالم، ويجـب تغييـر «ونقل عن رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، قوله إن 

تحتــاج إلــى الحــذر والنظــر إليهــا كمــا لــو أنهــا حــدود معاديــة، إلــى «وفســروا أقوالــه علــى أنهــا ». التعامــل معهــا
  ».كامب ديفيدحين تتضح صورة النظام الجديد في مصر ومدى التزامه باتفاقيات 

وأكد ناطق عسكري أنه من اليوم فصاعدا سيتبع الجيش اإلسرائيلي نموذج العمليـات األخيـرة فـي التعامـل مـع 
النشاطات العسـكرية العدائيـة؛ فكلمـا يهـاجمون إسـرائيل مـن سـيناء سـترد علـيهم بقصـف مـواقعهم األصـلية فـي 

 قطاع غزة. 
 25/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  

  على التهدئة في قطاع غزة خطرالستتواصل ضد كل عناصر  تاالغتياال :رائيليالجيش اإلس .22
قالت مصادر عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبيـة فـي الجـيش اإلسـرائيلي إن عمليـات : صالح النعامي - غزة

االغتيال ستتواصل ضد كل العناصر التي تعتبرها خطرا على التهدئة والهـدوء فـي قطـاع غـزة، دون المسـاس 
بالصورة العامة لوقف إطـالق النـار. ونقلـت اإلذاعـة اإلسـرائيلية صـباح أمـس عـن المصـادر قولهـا إن الجـيش 
ال يستطيع السـماح لعناصـر متطرفـة بـأن تعيـد األوضـاع إلـى مـا كانـت عليـه قبـل الحـرب األخيـرة علـى غـزة. 

ف ولهم ضلع كبيـر فـي يقوم بعمليات نوعية تستهدف محرضين على العن«وأشارت المصادر إلى أن الجيش 
وزعمـــت ». الهجمـــات ضـــد الجـــيش والمنـــاطق المدنيـــة فـــي إســـرائيل أو تهريـــب الســـالح مـــن غـــزة إلـــى ســـيناء
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إال فـي حالـة «المصادر أن الجيش رغم ذلك سيحرص علـى عـدم المـس بالصـورة العامـة للهـدوء السـائد حاليـا 
 ».نوب وتشويش حياة السكان بهامواصلة الفلسطينيين إطالق الصواريخ من غزة على مدن وبلدات الج

 25/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  حالة التأهب عقب استهداف طائرات االحتالل مقاومين فلسطينيين يرفعالجيش اإلسرائيلي  .23
)، فـي 24/8غزة (فلسطين): أعلن الجيش اإلسرائيلي عن رفع حالة التأهب مرة أخرى صباح اليوم األربعـاء (

، وذلـك فـي 1948ودية، التي تقع إلـى الجنـوب مـن األراضـي الفلسـطينية المحتلـة سـنة التجمعات السكنية اليه
  أعقاب استهداف طائرات االحتالل عددًا من المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، خالل الساعات األخيرة. 

ع غــزة، وقالــت مصــادر إســرائيلية إن الشــرطة اإلســرائيلية عــززت مــن تواجــدها فــي المنــاطق المحيطــة فــي قطــا
وتم إلغاء فعاليات جماعية مقررة، بناء على تعليمات ما يمسى "قيادة الجبهة الداخلية"، بما فـي ذلـك مهرجـان 

  "بريزا" في عسقالن.
وبحسب اإلذاعة العبرية؛ فان ما يسمى "قيادة الجبهة الداخلية" طلبت من سكان التجمعـات السـكنية المحيطـة 

رف المحصــنة ليتســنى لهــم دخولهــا فــي غضــون خمــس عشــرة ثانيــة إذا بقطــاع غــزة البقــاء علــى مقربــة مــن الغــ
  اقتضت الضرورة ذلك.

  24/8/2011قدس برس، 
 

  خطوات ضد قطر بسبب "نشاطها المعادي لها" سلسلةتتخذ  "إسرائيل" .24
ذكــرت تقــارير إعالميــة إســرائيلية أن تــل أبيــب أعــدت سلســلة خطــوات ضــد دولــة قطــر  :د ب أ -تــل أبيــب 

  بـ "نشاطها المكثف المعادي لها".بسبب ما وصفته 
ونقلــت اإلذاعــة اإلســرائيلية صــباح اليــوم الخمــيس عــن صــحيفة "معــاريف" أن تلــك الخطــوات تــأتي ردا علــى 
نشاط قطر "على عدة أصعدة عالميا وال سيما دعمها الواسع للمسعى الفلسـطيني األحـادي الجانـب لالنضـمام 

  إلى األمم المتحدة الشهر القادم".
موضــحا أنهــا "ترســل  تقريــر أن دولــة قطــر تقــيم "عالقــات وطيــدة" مــع حركــة حمــاس وتســاعدها ماديــا،وذكــر ال

 نحو مليون يورو سنويا إلى حماس، كما أنها تدعم ماديا الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل".
  24/8/2011القدس، القدس، 

  
 

  "؟بثمن باهظ" ولكن "القبة الحديدية" تواجه صواريخ القسام :خبراء عسكريون .25
يقــول خبــراء عســكريون إن اســرائيل تحتــاج إلــى خمــس عشــرة وحــدة : أحمــد البــديري - بــي بــي ســي - القــدس

، علما ان كل وحدة تكلف ستين مليون دوالر. بالمقابل، ال يتعدى سـعر القبة الحديدية اطالق التمام منظومة
  الصاروخ الفلسطيني محلي الصنع بضعة آالف من الدوالرات.

ة هذا النظام قد تكـون موضـع تسـاؤل خصوصـا عقـب فشـله فـي اعتـراض احـد الصـواريخ التـي اسـتهدفت كفاء
  مدينة بئر السبع ما أدى إلى مقتل شخص وجرح العشرات.

وطالمــا اعلنــت القيــادة العســكرية والسياســية ان النظــام ال يســتطيع اعتــراض كــل الصــواريخ الفلســطينية محليــة 
، وال يمكـــن ان يـــوفر حمايـــة كاملـــة، ولكـــنهم فـــي نفـــس الوقـــت اعتبـــروه انجـــازا الصـــنع ســـواء القســـام او الجـــراد

  عسكريا واختراعا فعاال وحاولوا تسويقه عالميا.
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ويــرى بعــض العســكريين الســابقين ان حــل مشــكلة الصــواريخ لــن يكــون بنظــام القبــة الحديديــة كمــا يــرى العقيــد 
ارة الــدفاع، إذ يقــول "مشــكلة هــذا النظــام هــو ســعر شــاؤول اريلــي القائــد الســابق لوحــدة قطــاع غــزة ومستشــار وز 

صــواريخه التـــي تصـــل لعشـــرات اآلالف مـــن الـــدوالرات للصـــاروخ المعتـــرض الواحـــد. وعـــدم قـــدرة النظـــام علـــى 
  اعتراض صواريخ موجهة إلى مناطق حيوية وهذا يخلق وهم بوجود حل عسكري لمشكلة صواريخ غزة".

نظام وسيقدم تقريرا مفصال للحكومة يوضح فيه ما اذا كـان مـن المفيـد أجرى الجيش االسرائيلي تقييما ألداء ال
انتاج المزيد من وحدات اطالق الصواريخ خصوصا وان الوضع علـى الحـدود مـع القطـاع جنـوبي إسـرائيل ال 

  يزال قابال للتصعيد في أي وقت.
رائيلية التـي مـن جانبهـا مطالبـة ولكن التكلفة العالية لهذا النظام سيزيد من العـبء علـى ميزانيـة الحكومـة االسـ

  من قبل الشعب بتخفيض الميزانية العسكرية.
 25/8/2011، هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)

 
  الفلسطينية لألمم المتحدة ومجلس األمن الصواريختشكو  "إسرائيل" .26

األمـم المتحـّدة ومجلـس توّجهت الحكومة اإلسرائيلية، الليلة الماضية، إلى كل من منظمة : الناصرة (فلسطين)
األمــن الــدولي بشــكوى ضــد العمليــات العســكرية الفلســطينية المتمّثلــة بــإطالق القــذائف الصــاروخية مــن قطــاع 

، والتــي حّملــت مســؤوليتها لحركــة المقاومــة 1948غــزة باتجــاه أهــداف إســرائيلية داخــل األراضــي المحتّلــة عــام 
  اإلسالمية "حماس".

لية عـــن بـــالغ اســـتياءها واحتجاجهـــا علـــى امتنـــاع مجلـــس األمـــن الـــدولي عـــن فيمـــا أعربـــت الحكومـــة اإلســـرائي
استنكار سلسلة العمليات العسكرية التي نّفـذتها مجموعـة مسـلحة مجهولـة ضـد أهـداف إسـرائيلية فـي مدينـة أم 

  ، قبل نحو أسبوع.1948الرشراش (إيالت) بجنوب األراضي الفلسطينية المحتّلة عام 
  24/8/2011قدس برس، 

  
  بالتهاون في حماية السفارة اإلسرائيلية في مصر المصريةفانون يتهم الحكومة لي .27

القــاهرة: اتهــم الســفير اإلســرائيلي فــي القــاهرة إســحق ليفــانون الحكومــة المصــرية بالتهــاون فــي حمايــة الســفارة 
السـفارة  والتقصير في توفير األمن الكافي لها، علـى خلفيـة قيـام شـاب مصـري بتسـلق العمـارة التـي تضـم مقـر

  وٕازالة العلم اإلسرائيلي ووضع علم مصر مكانه.
ـــم  كمـــا اتهـــم ليفـــانون، فـــي بـــالغ قدمـــه إلـــى النائـــب العـــام المصـــري، الشـــاب أحمـــد الشـــحات، الـــذي نـــزع العل

  اإلسرائيلي، بـ "اختراق أرض إسرائيلية"، باعتبار أن السفارة جزء من دولة إسرائيل، على حد تعبيره.
فعــت، أســتاذ القــانون الــدولي، أن الســفير اإلســرائيلي اســتند فــي بالغــه إلــى اتفاقيــة فيينــا وقــال الــدكتور أحمــد ر 

الدولية، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية وعـدم انتهـاك السـيادة، وأنـه اعتبـر أن إنـزال العلـم اإلسـرائيلي 
  ة الوفد" االلكترونية.من على السفارة هو انتهاك للدبلوماسية والسيادة اإلسرائيلية، بحسب موقع "بواب

وأضـــاف أن الـــبالغ، الـــذي قدمـــه إســـحق ليفـــانون إلـــى النائـــب العـــام، يريـــد أن يســـتخدمه للضـــغط علـــى لجنـــه 
التحقيــق المشــتركة التــي تباشــر تحقيقاتهــا فــي مقتــل خمســة جنــود مصــريين علــى الحــدود األســبوع الماضــي، 

وأن قوات حفظ السالم الموجودة علـى الحـدود  ويساوم به "لعدم إدانة إسرائيل وٕاصدار عقوبات بحقها، خاصة
أدانت الجيش اإلسرائيلي، وقالت إن الطائرات اإلسرائيلية التي أمطرت الجنود على الحدود انتهكـت األراضـي 

  المصرية.
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  25/8/2011قدس برس، 
  

  "الثوار استقبلوني بحرارة"من طرابلس:  "يديعوت أحرونوت"مراسل  .28
العبرّيــة، فــي عــددها الصــادر أمــس األربعــاء  "يــديعوت أحرونــوت"صــحيفة  زهيــر أنــدراوس: نشــرت -ة الناصــر 

تقريرا مطوًال عن األحداث األخيرة في طرابلس، والـذي قـام بإعـداده مراسـلها، تسـور شـيزاف، الـذي وصـل إلـى 
ذكر العاصمة الليبّية قبل يومين. وقال المراسل إّن ممثلين عـن الثـوار هـم الـذين وّقعـوا علـى جـواز سـفره (لـم يـ

ان كان جواز سفره اسرائيليا ام غربيا)، ورحبوا به قائلين له، على حد تعبيره، أهًال بك في ليبيـا الحـّرة. وغالبـا 
كما كشف الصحافي أّنـه وصـل  ما يزور الصحافيون االسرائيليون الدول العربية حاملين جوازات سفر غربية.

  .إلى ليبيا قادما من مدينة جربة التونسية
 25/8/2011، بي، لندنالقدس العر 

  
  يدعون الى مقاطعة منتوجات المستوطنات اسرائيليابروفيسورا  36 .29

الــديمقراطي االســرائيلي اعالنــا كبيــرا فــي صــحيفة "هــآرتس" اليــوم تحــت  -القــدس: نشــر المعســكر االشــتراكي 
اتخـذها الكنيسـت حتى هنا"، وبعد سلسـلة مـن القـوانين المناهضـة للديمقراطيـة التـي  -عنوان "قانون المقاطعة 

بروفيسـورا فـي القـانون انـه "قـانون غيـر قـانوني، النـه يمـس  36هذا العام تجاوز كافة الخطوط الحمراء، واكـد 
باالنســــانية وبحريــــة التعبيــــر السياســــي وبحريــــة االحتجــــاج فــــي اســــرائيل، ويتضــــمن هــــذا المــــس مســــا بــــاحترام 

  االنسان".
القافلــة تســير" هــذه المــرة يجــب حــدود عصــيان مــدني. ولهــذا " -ويحظــر هــذه المــرة االكتفــاء بنبــاح المعارضــة 

فاننا الموقعين ادناه "نـدعو علنـا الـى مقاطعـة منتوجـات المسـتوطنات، ونعلـن بأنـه اذا قـدم مسـتوطنون دعـاوى 
  قضائية وفرضت المحاكم علينا تقديم تعويضات للمستوطنين، سنرفض الدفع وسنفضل السجن".

  عين على هذا االحتجاج هي القائمة الرابعة التي تنشر في اعالنات مماثلة. وتضمن االعالن قائمة من الموق
 24/8/2011القدس، القدس، 

  
  نقابة موظفي الضفة تنتقد حكومة فياض .30

انتقدت نقابة الموظفين في الضفة الغربية المحتلة سلوك "حكومة" فياض (غير الدستورية) مع قرب : رام اهللا
  الرواتب وما يتعلق بعطلة العيد. عيد الفطر بسبب قرار عدم صرف 

واستنكر نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي "حكومة" فياض، واتهمها بتجاوز كافة المعايير والنظم 
  والمنطق الذي يكفل للموظف حياة كريمة.

ها ) "أن حكومة فياض تطل علينا بقرارات أقل ما يقال عنها أن8- 24وأضاف في بيان له  اليوم األربعاء (
  ال ترتقي إلى قرارات حكومة"، منتقًدا وبشدة صرف نصف راتب فقط للموظفين.

ودعا عنساوي حكومة فياض إلعادة النظر في هذا القرار وٕانزال راتب كامل حتى يستطيع الموظف تحمل 
  األعباء المادية للعيد.

راًرا غريًبا"، ودعت إلى  "إعادة كما انتقدت النقابة اقتصار عطلة العيد على ثالثة أيام فقط، واعتبرت ذلك "ق
  النظر فيه".

  24/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  منتدى "شارك" الشبابي يقيم أربع دعاوى قضائية على حكومة غزة المقالة .31

قرر منتدى "شارك" الشبابي إقامة أربع دعاوى قضائية على حكومة غزة المقالة للبت في جملة  :رام اهللا
قانونية التي أدت إلى اغالق مقار وأفرع ومكاتب "شارك" في قطاع غزة، وبناء عليه من القرارات غير ال

المقرر أن ينظر القضاء في قضية الحجز التحفظي على موجودات المنتدى وممتلكاته في قطاع غزة، أمام 
بتاريخ  ، وقضية اإلغالق المؤقت لمقرات "شارك" أمام المحكمة العليا،25/8/2011محكمة الصلح بتاريخ 

. وقضية إعادة فتح المقرات لحين البت في 27/9/2011. وقضية قرار حل المنتدى، بتاريخ 27/9/2011
  .13/9/2011بقية القضايا بتاريخ 

وقال المدير التنفيذي لمنتدى "شارك" الشبابي بدر زماعرة إن "المنتدى وهو يتابع بشكل قانوني جميع هذه 
ن أي من قرارات الحكومة المقالة بخصوص المنتدى لم تكن قانونية، وتمثل القضايا، يؤكد قناعته الكاملة بأ

انتهاكا صارخا لقانون الجمعيات الخيرية، وأكثر من ذلك تعطيال متعمدا من قبل السلطة التنفيذية في المقالة 
  الختصاصات القضاء".

  25/8/2011، القدس، القدس
  

  تنتقد انتقائية أوكامبو "مؤسسة الضمير"غزة:  .32
انتقد حقوقي فلسطيني بشدة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو : فتحي صّباح -زة غ

التي ينتهجها في عمله، وعدم تقديمه مجرمي الحرب االسرائيليين » الكيل بمكيالين«أوكامبو على سياسة 
  الى العدالة.
عدم «ة الى اوكامبو طالبه فيها بـ خليل ابو شمالة رسال» مؤسسة الضمير لحقوق االنسان«ووجه مدير 
  ».إعادة النظر في هذه السياسة«، وطالبه بـ »الكيل بمكيالين

  25/8/2011، الحياة، لندن
  
  

  لبنان الشمالالالجئين في  لجنة من فلسطين لدعم العائالت في مخيمات .33
الى مخيمات الشمال أمس. قام وفد لجنة التكافل االجتماعي الفلسطينية القادم من الداخل الفلسطيني بزيارة 

وضم الوفد رئيس اللجنة حسن العوري واالعضاء رائد طه وراغب الحاج حسن ومسؤولة االتحاد العام للمرأة 
  الفلسطينية في لبنان آمنة سليمان.

وكان في استقبالهم امين سر حركة فتح في الشمال ابو جهاد فياض الذي أشاد "بصمود ابناء شعبنا 
أبناء مدينة غزة خصوصا في مواجهة هجمات الصهاينة الساعية لقتل وقهر وتجويع الفلسطيني عموما و 

وارهاب هذا الشعب العظيم". واكد "أن اهالي القدس اليوم يدافعون عن مقدسات االمتين العربية واالسالمية 
  ومحاوالت طمس تاريخها العربي واالسالمي وسط صمت عربي واسالمي مريب" .

الرئيس الفلسطيني ابو مازن لجهة انشائه صندوق دعم الطالب الفلسطيني في لبنان. ونوه فياض بمبادرات 
  كما نوه بلجنة التكافل االجتماعي لدعمها االسر الفلسطينية في لبنان وفي فلسطين .

وأكد العوري من جهته، اهمية التواصل المعنوي واالجتماعي بين العائالت الفلسطينية الميسورة وتلك القليلة 
  دوالر . 200خل وتحديدا في لبنان وسوف يتم تقديم كفالة شهرية لهذه العائالت بقيمة الد
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  25/8/2011، المستقبل، بيروت
  

  صيدا: مطالب صيادي األسماك الفلسطينيين .34
موضوع اعتراض الغرفة البحرية لصيادي األسماك الفلسطينيين في بحر صيدا، كان عنوان اللقاء الذي 

شعبي الناصري" أسامة سعد مع وفد من "لجنة صيادي االسماك الفلسطينيين" في عقده رئيس "التنظيم ال
مكتبه أمس. وعرض الوفد للمشاكل التي يعاني منها صيادو االسماك الفلسطينيون، بخاصة موضوع 

، ويقضي 2000، الذي جدد سنة 93اعتراض الغرفة البحرية لهم، وذلك تنفيذًا منها للقرار الصادر سنة 
ادين الفلسطينيين من "الكسح" (الخروج إلى البحر) من دون رّيس لبناني على المركب. وقد لفت بمنع الصي

أعضاء الوفد بأن ذلك "القرار ال يطبق إال في صيدا، بينما بقية المناطق اللبنانية كعدلون، وصور، 
هذه األجواء". وطرابلس، ال يطبق فيها"، مؤكدين على وجود "تخوف كبير من الصيادين من العمل في ظل 

وعلم أن سعد أجرى اتصاًال بوزارة األشغال العامة والنقل، حيث تبين أن هناك تعميم صادر منذ أكثر من 
سنة يقضي بالسماح للصيادين الفلسطينيين بـ"الكسح"، وبالتالي من المفترض توقف الغرفة البحرية عن 

  بطاقات للصيادين الفلسطينيين الجدد.اعتراضهم. ووعد سعد أعضاء الوفد بإيجاد حّل لموضوع إعطاء 
  25/8/2011، السفير، بيروت

  
  بالسرطان يقبعون داخل سجون االحتالل اً مصاب فلسطينًياأسيًرا  25قراقع:  .35

ذكر وزير األسرى وشؤون المحررين في حكومة رام اهللا، عيسى قراقع، أن عدد األسرى : الناصرة
ائيلي ارتفع خالل السنوات األخيرة، فيما ازداد معّدل انتشار الفلسطينيين المرضى في سجون االحتالل اإلسر 

  األمراض الخبيثة بينهم.
وأفاد قراقع، في تصريح صحفي له، بأنه وفقًا إلحصائيات الوزارة األخيرة؛ فإن هناك نحو خمسة وعشرين 

فيما  لب وغيرها.حالة مرضية باألورام السرطانية، إضافة إلى حاالت كثير أخرى تعاني أمراضًا قاتلة كالق
حّمل السلطات اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات سياسية اإلهمال الطبي المتبعة "بشكل مقصود" ضد 
األسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن االحتالل يهدف من خاللها إلى قتل األسرى من خالل "الموت 

  البطيء".
العام الماضي تشكيل لجنة للوقوف على األوضاع  وأشار قراقع، إلى أن منظمة الصحة العالمية أقّرت

الصحية لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي بالتعاون مع منظمة "الصليب األحمر"، إال أن تل أبيب 
استقبال أي لجنة أممية للتحقيق في عدة حاالت  1967رفضت استقبال اللجنة، كما أنها ترفض منذ عام 

  منها االستشهاد والقمع.
  24/8/2011س، قدس بر 

 
  يوما لقراءته القرآن  22السجانون اإلسرائيليون يعزلون أسيرا لمدة  :نادي األسير الفلسطيني .36

أكد نادي األسير الفلسطيني أن السجانون اإلسرائيليون في سجن "عسقالن" عمدوا لتضييق الخناق : رام اهللا
ياسات الهادفة إلى محاربتهم نفسيا، على األسرى خالل شهر رمضان، من خالل سلسلة من الممارسات والس

والخضوع إلجراءاتها من خالل التفتيش المستمر وبدون مواعيد محدده، وتقديم وجبات طعام فاسدة أحيانا 
  وبطريقه غير الئقة صحيا، ونقص في المواد الغذائية.
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ن عسقالن قامت ) إن إدارة سج24/8وقال "نادي اإلسير" في بيان صدر عنه وتلقته "قدس برس" األربعاء (
مؤخرا بعزل عدد من األسرى بذرائع وحجج غير منطقية وقانونية، كما حدث مع األسير قاسم مسلم الذي تم 

شيكل، والمنع شهرين من الكنتينا، كونه قام بفتح القران الكريم أثناء  450، وغرامة 22عزله في زنزانة لمدة 
  أشرف الصباح من قطاع غزة، وغيرهم من األسرى. قيام إدارة السجن بالتفتيش، إضافة إلى عزل األسير

وطالب "نادي األسير" المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية، بضرورة التدخل الفوري العاجل 
  لوضع حد للسياسات اإلسرائيلية التعسفية بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.

 24/8/2011قدس برس، 
  

  تمنع الصحافيين من نقل الحقيقةالقصف اإلسرائيلي عة صور جثث ظاف :المصور الصحافي .37
يقول صحفيون ان بشاعة القتل اإلسرائيلي للمستهدفين خالل األيام الثالثة الماضية : ماهرابراهيم - غزة

حالت دون تمكن الصحافيين من تصوير جثث الضحايا والمصابين مباشرة، نظرًا لبشاعة الحروق وتقطيع 
أحدثتها األسلحة المستخدمة في جثث المستهدفين. وتساءل المصور الصحافي أشرف أبو  األوصال التي

عمرة عن ماهية األسلحة المستخدمة في قتل واستهداف الشهداء، مشيرًا إلى أنه قام بتصوير معظم الشهداء 
والجرحى الذين وصلوا مستشفيات الشفاء وشهداء األقصى، والحظ عن كثب حجم الحروق الكبيرة 
والتشوهات التي تحدثها الصواريخ التي تطلقها قوات االحتالل صوب المستهدفين، إضافة إلى تقطيع 

  األوصال إلى درجة تمزيق الجسد وفصل كل جزء فيه عن اآلخر وتحويله إلى أشالء يصعب جمعها.
متسائًال كيف  أن المشهد كان مأساويًا لدرجة أنه لم يحتمل رؤية الصور التي قام بتصويرها، وأكد المصور

  يمكنه نشرها وعرضها على المدنيين في العالم الذين ال يحتملون مشاهدة مثل هذه المشاهد المؤلمة. 
 25/8/2011، البيان، دبي

  
  االحتالل يستولي على العقارات في القدس في هجمة استيطانية غير مسبوقة .38

استيطانية تهويدية غير مسبوقة ضد تشن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هجمة : نادية سعد الدين –عمان 
 القدس المحتلة، مصحوبة باالستيالء على عقاراتها، استباقًا أليلول (سبتمبر) المقبل وحًال ألزمتها الداخلية.

وتزامن ذلك مع انتهاكات متكررة للمسجد األقصى المبارك، واستمرار شق األنفاق وتنفيذ الحفريات حول 
  يقع غربًا وجنوبًا. موقعًا، أغلبها 38المسجد ضمن 

وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن "االحتجاجات داخل 
الكيان اإلسرائيلي انعكست في هيئة المصادقة على آالف الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة 

  وتخفيض أسعارها تشجيعًا ودعمًا لمستوطنيها".
اف لـ "الغد" من القدس المحتلة إن "حكومة االحتالل تمنح االمتيازات االقتصادية الوفيرة للمستوطنين وأض

  في الضفة الغربية، بغرض تسهيل مهمة االستيطان فيها وحل أزمتها الداخلية".
ورأى بأن "سلطات االحتالل تستغل الظروف الجارية في المنطقة للمضي بخطوات متسارعة في التوسع 

ستيطاني، لمنع أي محاولة لتقسيم القدس المحتلة بوصفها "العاصمة األبدية والموحدة إلسرائيل"، وفق اال
  مزاعمهم".
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مليون دوالر حتى نهاية العام الجاري للتوسع االستيطاني وأقرت  100وكانت سلطات االحتالل رصدت "
ألف وحدة  50رائيلي إلقامة وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ضمن مخطط إس 7900أخيرًا إقامة 

  "، وفق ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية.2020استيطانية في المدينة حتى العام 
  25/8/2011، الغد، عّمان

  
  االقتصادية" بدعم الفلسطينيين حبر على ورق العربية قرارات "القمم  .39

اقتصادية بعيدا عن القمم  قررت الدول العربية بحث شؤونها االقتصادية في قمم:  نرمين ساق اهللا - غزة
في العاصمة الكويتية، واتخذت مجموعة من  2010السياسية, وانعقدت القمة االقتصادية األولى عام 

القرارات على صعيد تعزيز التكامل العربي، ودعم الشعب الفلسطيني بتخفيف الحصار عن غزة، وٕاقامة 
  رق. مشروعات دعم ألهل القدس، لكن القرارات بقيت حبرا على و 

وأكد مختصون اقتصاديون أن القمم االقتصادية تكمن قوتها في بحثها للقضايا االقتصادية بشكل واقعي 
  وجدي وتقديم حلول للمشاكل االقتصادية المتصاعدة، خاصة أن معدالت الفقر والبطالة في ارتفاع مستمر. 

ل اإلسرائيلي, موضحين أنه وطالبوا بدعم عربي جدي لالقتصاد الفلسطيني وأّال يترك تابعا لالحتال
  باستطاعة الدول العربية توفير آالف فرص العمل للفلسطينيين ولو بعقود مؤقتة. 

وأضافوا إن: "تحقيق العدالة االجتماعية أصبح مطلب الشعوب العربية الثائرة؛ لذلك لن تستطيع القمة 
  القادمة تجاهل هذا األمر، وٕان التحديات أمامها كبيرة". 

  24/8/2011، ين أون الينموقع فلسط
  

  رجل أعمال فلسطيني يخوض صفقة لشراء حي سكني يهودي في مدينة القدس .40
يسعى رجل األعمال الفلسطيني بشار المصري إلى شراء حي سكني يهودي أقيم على : حامد جاد -غزة 

ها دونما من ارض جبل المكبر في مدينة القدس وذلك في محاولة غير مسبوقة أحاطت ب 115مساحة 
أشكال مختلفة من الضغوط والتهديدات التي مارسها متطرفون يهود من اجل إفشال هذه الصفقة والحيلولة 

  دون تمكين رجل أعمال فلسطيني من شراء هذا المشروع .
ويخوض المصري مجددا معركة للفوز بصفقة االستحواذ على مشروع إسكان حي جبل المكبر المتعثر 

شقة" وذلك بعد أن أعلن مؤخرا عن انسحاب رجل األعمال اإلسرائيلي  91أولى  بالديون "يضم حاليا كمرحلة
  رامي ليفي وشريكه االسترالي من هذه الصفقة التي ما زالت تراوح مكانها منذ عامين.   

وكشف المصري في حديث إلى الغد انه يعتزم في حال فوزه بهذه الصفقة العمل على  فصل البيوت التي  
عن البيوت المعتزم إنشاؤها في المستقبل، وعرضها على الفلسطينيين من الطبقات ذات  تم بناؤها أصال

الدخل المتوسط والمرتفع، الفتا إلى أن محاوالته لالستحواذ على شركة ديغال العام الماضي، قوبلت بمقاومة 
  حادة من نشطاء اليمين اإلسرائيلي المتطرف ومالكي البيوت في الحي.

  25/8/2011، الغد، عّمان
  

  في رام اهللا عملية زراعة كلى ناجحة في مجمع فلسطين الطبي 22أبو مغلي: فتحي  .41
قال وزير الصحة رئيس مجلس أمناء مجمع فلسطين الطبي فتحي أبو مغلي اليوم األربعاء، إن : رام اهللا

سالم  مجمع فلسطين الطبي برام اهللا أصبح وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء
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فياض وجهود الطواقم الطبية، صرحا طبيا متميزا في فلسطين بل وعلى صعيد المنطقة كلها على الرغم من 
  حداثة نشأته.

وأضاف أبو مغلي خالل عيادته لخمسة مرضى أجريت لهم مؤخرا عمليات زراعة الكلى فى المجمع، أن 
النوعية، إضافة إلى استضافته خيرة  مجمع فلسطين الطبي أصبحت تجرى فيه عدد من العمليات الجراحية
  الفرق الطبية التي تضم أفضل الكفاءات العالمية بشتى التخصصات.

وبإجراء عمليات زراعة الكلى للمرض الخمسة، ارتفع العدد الكلي لهذه العمليات في مجمع فلسطين الطبي 
  عملية، تكللت جميعها بالنجاح التام. 22الحكومي حتى اآلن إلى 

  24/8/2011، نباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)وكالة األ 
  

  "القدس عاصمة فلسطين األبدية"ان بعنوان ملتقى للمنتجين العرب في عمّ  .42
اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب ألعمال التلفزيون رئيس مجلس ادارة : محمد القرعان - عمان 

ى حضور الفنان والمخرج والفني والمنتج االردني في اتحاد اذاعات الدول العربية الدكتور إبراهيم أبو ذكر 
جميع المجاالت الفنية العربية. واعلن عن اطالق اعمال الملتقى الخامس التحاد المنتجين العرب 
واجتماعات اللجنة العليا لالنتاج التلفزيوني بعمان الذي ينظمه االتحاد بدعم من جامعة الدول العربية بعنوان 

  أيلول المقبل. 20- 18خالل الفترة من» ين االبديةالقدس عاصمة فلسط«
ويشارك بالملتقى  نخبة من العاملين باالعالم بجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الثقافة واالعالم العرب  

والدبلوماسيين واالعالميين والفنانين والمبدعين واصحاب االقمار الصناعية واصحاب القرار بالمحطات 
والعامة والمدن االعالمية واالنتاجية العربية وعدد من المؤسسات االعالمية الرسمية  العربية الخاصة

  والخاصة عربيا ودوليا. 
  25/8/2011، الرأي، عّمان

  
  دينار هبة للعاملين في لجان خدمات المخيمات   100صرف  :دائرة الشؤون الفلسطينية .43

المهندس محمود العقرباوي انه تم االيعاز لرؤساء  قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة: عمان
  لجان خدمات المخيمات لصرف مبلغ مئة دينار للعاملين والمستخدمين في اللجان.

وأضاف لوكالة االنباء االردنية (بترا) امس ان قرار صرف هذا المبلغ يأتي اقتداء بمكرمة الملك عبداهللا 
والمتقاعدين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وبما يوفر لهم الثاني لمنح مئة دينار للموظفين العاملين 

وألسرهم أجواء االستقرار النفسي واالجتماعي ويساعدهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة. ويقدر عدد 
  موظفا ومستخدما. 130العاملين في لجان خدمات المخيمات بنحو 

  25/8/2011، الدستور، عّمان
  

  من العمالء  "إسرائيل"ح قانون عفو عن اللبنانيين الالجئين إلى الجميل يقتر سامي  .44
تقّدم النائب سامي الجمّيل باقتراح قانون عفو عن اللبنانيين الالجئين إلى إسرائيل من العمالء الذين كانوا 

كانون األول  31في صفوف ميليشيا أنطوان لحد، عرض فيه منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 
، على أن تسقط منحة العفو عن كل لبناني موجود داخل األراضي اإلسرائيلية ولم يعد إلى األراضي 2000

  اللبنانية ضمن مهلة سنة اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القانون.



  
  
 
 

  

            23ص                                     2247العدد:                25/8/2011 الخميس التاريخ:

  25/8/2011، السفير، بيروت
  

  للصحافيين الفلسطينيين عمارنه وأبو عرفة "سكايز" يدين اعتقال السلطات اإلسرائيلية .45
دان مركز الدفاع عن الحريات االعالمية والثقافية "سكايز" في بيان استمرار السلطات االسرائيلية في سياسة 

  االعتقال التعسفي للصحافيين الفلسطينيين.
وقال البيان: "ان مركزالدفاع عن الحريات االعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) يدين استمرار 

في سياسة االعتقال التعسفي للصحافيين الفلسطينيين والتضييق على عملهم خصوصًا  السلطات االسرائيلية
صور فضائية "االقصى" الصحافي اسيد عمارنه ومراسل وكالة "شهاب" االخبارية في موانه مع اعتقال 

/  يرتفع عدد الصحافيين المعتقلين في السجون االسرائيلية خالل شهر آب ،الضفة الغربية عامر ابو عرفة
آب) ويطالب  22آب) عامر أبو عرفة ( 21آب) ، اسيد عمارنة ( 9اغسطس الى ثالثة ، سامر عالوي (

المركز الجهات الدولية بممارسة الضغط الجدي والفعال من اجل اطالق سراحهم الفوري والحد من انتهاكات 
من االعالن العالمي لحقوق  19السلطات االسرائيلية لحرية الرأي والتعبير وانتهاكاتها المتواصلة للمادة 

  االنسان".
  25/8/2011، المستقبل، بيروت

  
  بقطع العالقات في حال اعتدت على غزة "إسرائيل"هدد ت: مصر "معاريف" .46

، عقب "إسرائيل"ذكر تقرير إسرائيلي، أمس، أن مصر حذرت  الخليج، وكاالت: - غزة، القدس المحتلة 
واسعة ضد غزة ستؤدي إلى قطع العالقات بينهما. وقالت  هجمات إيالت الخميس الماضي، من أن عملية

على هجمات  إن التحذير المصري يفسر سبب رد الفعل اإلسرائيلي الضعيف نسبياً  "معاريف"صحيفة 
قال لمسؤول مصري رفيع خالل محادثة بينهما األسبوع  جداً  رفيعاً  إيالت. وأضافت أن مسؤوال إسرائيلياً 

 إيهود، وأنه سبق ذلك محادثات بين وزير الحرب اإلسرائيلي "ي غزة من أجلكمأوقفنا التصعيد ف"الحالي 
باراك ورئيس المجلس العسكري األعلى في مصر الفريق حسين طنطاوي ورئيس المخابرات المصرية مراد 
موافي. وأشارت إلى أن قرار طاقم الوزراء الثمانية خالل اجتماع طارئ عقد السبت الماضي أال تدخل 

إنه تقرر عدم التصعيد بعدما استمع الوزراء إلى تقارير  "معاريف"قوات برية إلى غزة. وقالت  "يلإسرائ"
تحدثت عن أن الوضع الحساس في مصر وهجوم شديد ضد غزة سيصعدان االحتجاجات في الشارع 

طع ، األمر الذي سيدفع الحكومة المصرية إلى التجاوب مع المطالب الشعبية وق"إسرائيل"المصري ضد 
  العالقات معها.

  25/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  األقصىالمسجد "العالم اإلسالمي" تدين استمرار العدوان اإلسرائيلي على  .47
برابطة  عّبر الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين الشرق:، قناوكالة  –القدس المحتلة  ،مكة المكرمة

استمرار العدوان على المسجد األقصى والتضييق على  إزاءم العالم اإلسالمي عن قلق المسلمين في العال
المصلين والمعتكفين فيه في شهر رمضان، ودعا المنظمات الدولية إلى منع العدوان واالنتهاكات ومواصلة 
أعمال الحفر تحت المسجد األقصى مما يؤدي إلى حدوث انهيارات متتابعة فيه. جاء ذلك في بيان أصدره 

 .1969الذكرى الثانية واألربعين إلحراق المسجد األقصى في شهر أغسطس من عام  الملتقى بمناسبة
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وحذر البيان من خطورة االعتداء على المسجد األقصى وعلى المصلين فيه، وخطر ذلك على األمن 
  والسالم واالستقرار في المنطقة.

  25/8/2011الشرق، الدوحة، 
  

  غزة ماليزيا تدين االعتداء اإلسرائيلي على قطاع .48
دانت ماليزيا االعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت األمم المتحدة وال سّيما مجلس : ).آي.بي.(يو

األمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقفه. ونقلت وكالة األنباء الماليزية (برناما)، أمس، عن وزير الخارجية 
جوم العسكري اإلسرائيلي المتواصل والغارات الجوية ماليزيا تدين بشدة، اله"الماليزي حنيفة أمان، قوله إن 

وطالب أمان األمم المتحدة وال سّيما مجلس  ."شخصًا حتى اآلن 15على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل 
توقف فورًا عدوانها العسكري "بأن  "إسرائيل"األمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان على غزة. كما طالب 

من أفراد األمن المصري  5، وال سيما في غزة. وذكر أن ماليزيا أيضًا تدين مقتل "نيضد الشعب الفلسطي
  ."إسرائيل"في منطقة رفح الواقعة في الحدود المصرية، بنيران 

  25/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

    "ايالت"مصريين بين منفذي عملية  : ثالثةعسكرية إسرائيلية مصادر .49
مصادر ، أن نظير مجلي ،تل أبيبنقًال عن مراسلها في  25/8/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

أعلنت أن نتائج التحقيق في عملية إيالت دلت على أن ثالثة مواطنين  "إسرائيل"عسكرية رفيعة في 
مصريين على األقل كانوا بين المهاجمين، وأن الجيش اإلسرائيلي تفادى قدر اإلمكان إصابة الجنود 

بعض المهاجمين، وأن معرفة هوية مصادر النيران التي قتلت الجنود المصريين المصريين عند مطاردتهم ل
  يتطلب تشريح الجثث الموجودة بحوزة المصريين.

وقالت هذه المصادر إن نتائج التحقيق اإلسرائيلية نقلت إلى مصر يوم االثنين الماضي بسرية، بواسطة 
حتى ال تحرج "ألركان. ولكنها امتنعت عن نشرها اللواء أمير إيشل، رئيس قسم التخطيط في رئاسة هيئة ا

وأضافت أن قائد العملية هو مواطن مصري ينتمي إلى تنظيم مرتبط بالقاعدة يعمل في  ."القيادات المصرية
في السجن وهرب من معتقله مع المئات أمثاله الذين استغلوا الفوضى التي عمت  سيناء، وقد كان معتقالً 

يناير؛ فقد جّند معتقلين سابقين من زمالئه وعمل مع خاليا تابعة للجان  25 في سيناء منذ بداية ثورة
المقاومة الشعبية العاملة في قطاع غزة وفي سيناء. وعملوا في سيناء وتدربوا لعدة أسابيع في مناطق 

قة عندما باتوا جاهزين، دخلوا إلى المنط"خاضعة لسيطرة بدو سيناء، وسط تعاون ومساندة محلية واضحة، و
اإلسرائيلية على مرأى من الجنود المصريين، المرابطين في أحد المواقع العسكرية الحدودية، الذين لن 

  ."يحركوا ساكنا لمنعهم
أن المسلحين ارتدوا زي الجيش المصري خالل عملياتهم، ومع ذلك فإن  وجاء في التقرير اإلسرائيلي أيضاً 

يمات صارمة بأن ال ُيطلق الرصاص إال على مصادر النيران. قادة الجيش اإلسرائيلي في الميدان تلقوا تعل
من المسلحين، وحرصت على إطالق الرصاص من حولهم  وأن الطائرات اإلسرائيلية المقاتلة لم تقتل أياً 

وأضاف أن الجنود المصريين الستة ينقسمون إلى قسمين؛ ثالثة منهم  مصريين. من أن يكونوا جنوداً  خوفاً 
سلح بتفجير نفسه بالقرب منهم، وآخر فجر عبوة ناسفة، والثالثة اآلخرون قتلوا بعد أن كانوا قتلوا من قيام م
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قد شاركوا في اشتباك ثالثي، حيث إن المسلحين أطلقوا النيران عليهم وعلى الجنود اإلسرائيليين فرد 
  .المصريون واإلسرائيليون، وبذلك أصيب جنود من األطراف الثالثة

بالصور الفوتوغرافية وصور الفيديو  ور إن الجيش اإلسرائيلي قدم تقريره موثقاً وقال المصدر المذك
وتسجيالت أخرى كثيرة. وأبدى الجيش اإلسرائيلي استعدادا للتعاون في مواصلة التحقيق مع المصريين 

انة اتفاقيات المعنية بصي "إسرائيل"وتقديم كل ما يلزم لذلك، مؤكدا أنه ينفذ بذلك سياسة القيادة السياسية في 
لجمت نفسها ولم تبادر إلى عملية واسعة في قطاع غزة، بسبب احترامها  "إسرائيل"السالم. وقال إن 

  لألوضاع في مصر ورغبتها في االمتناع عن التسبب في توتر جديد إضافي معها.
ي مصادر مصرية كشفت أن ثالثة من منفذ ، أنرام اهللامن  25/8/2011، بيروت، المستقبلوأضافت 

لتحقيق قوات  "متطرف" في مصر وفقاً  إسالميتنظيم  إلىعملية ايالت يحملون الجنسية المصرية، وينتمون 
أن السلطات المصرية ما زالت تتحفظ على  أمس اإلسرائيليةوذكر موقع صحيفة "هآرتس"  المصرية. األمن
  المصريين المشاركين في العملية. أسماءنشر 

سرائيلية اإلالتحقيقات  ، أنالقدس المحتلةنقًال عن مراسلها في  25/8/2011، عمان، الدستوروجاء في 
مصادر الجيش ايالت، في عملية  واكشفت شارك مجموعات أربعتوزعوا على  مقاتالً  12ومصرية أن 

 أنهامصادر الجيش المصري  أكدتمن عناصر المجموعة، في الوقت الذي  8قتلت  أنهاتؤكد  اإلسرائيلي
  ين.قتلت عنصرين اثن

  
  وأسف باراك غير كاف مع "إسرائيل" : العالقة متوترةالمصري في رام اهللالسفير  .50

 اإلسرائيليةصرح السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان بان العالقات المصرية  :بيت لحم
الخميس بقتل جنود مصريين  "إسرائيل"يشوبها الكثير من التوتر وحساسية في العالقات على اثر قيام 

وهذا غير كاف كما يقول السفير المصري.  األسف،لم تقدم لنا سوى  "إسرائيل" الماضي في سيناء.
  في المستقبل". األعمالبعدم تكرار مثل هذه  وتعهداً  وقوياً  واضحاً  نحن نريد اعتذاراً "ويضيف: 
 ،من باراك أسفما وصلنا هو "عثمان في حديث عبر الهاتف لغرفة تحرير معا من القاهرة:  وأضاف

  ن هذا غير كاف".أ أعلنولكن المجلس الوزاري المصري  يزوبير 
الجانب المصري منع  أنكما كشف عثمان . يكون منفذو عملية ايالت من مصر أنكما نفى السفير عثمان 

إسرائيل"ً فعال قيام    بشن عملية واسعة على قطاع غزة. "ً
الهدف  أنمصر تدرك  أنعثمان  أوضح. األنفاقمن على سؤال حول نية مصر التخلص  وقال عثمان رداً 

 األنفاقعلى قطاع غزة لذلك ما سنقوم به هو محاربة  "إسرائيل"هو لكسر الحصار الذي تفرضه  األنفاقمن 
  القومي المصري والفلسطيني. باألمنالتي تستخدم لتهريب المخدرات والمواد الضارة 

  24/8/2011وكالة معًا اإلخبارية، 
  

  مطالبها: إغالق السفارة اإلسرائيلية وٕالغاء معاهدة كامب ديفيد تطّورلمصرية الثورة ا .51
طّورت الثورة المصرية من خطاب مطالبها تجاه "الطرد" و"اإلغالق" و"اإللغاء" : الدين نادية سعد -عمان 

اقية كامب المقدر لها تصدر واجهة مظاهرة مليونية دعت إليها الفاعليات الشبابية غدًا، بعدما أخفقت اتف
 ديفيد في احتواء أزمة عالقات دبلوماسية بات مصيرها على محك حادثتي سيناء وأم الرشراش (إيالت).

ودعا ناشطون سياسيون ومعتصمون أمام مقر السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة إلى تنظيم مظاهرة مليونية الجمعة 
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اإلسرائيلية،  –سفارة وٕالغاء المعاهدة المصرية للمطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة وٕاغالق مقر ال
  فيما واصل النشطاء اعتصامهم أمام منزل السفير اإلسرائيلي إلجباره على مغادرة بالدهم.

  25/8/2011الغد، عّمان، 
  

  أسلحة مهربة من "إسرائيل" ضبطمحافظ سيناء ينفي  .52
هاب مبروك، أمس، تقارير إعالمية الو  محافظ شمال سيناء عبد ىنف سيناء، القاهرة محمد سليم سالم:

إلى مصر بمنطقة النقب في  "إسرائيل"آالف قطعة سالح قبل تهريبها من  3زعمت قيامه بضبط نحو 
  دهشته من هذه التصريحات. وقال مبروك إن كل ما نشر ال أساس له من الصحة، مبدياً  سيناء.

  25/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  غضب المصري ذرياح"إسرائيل".. إخباري: تقرير  .53
يناير، ال يكف الكيان اإلسرائيلي عن التمسح بهذه الثورة، بعدما لحق به من  25منذ نجاح ثورة  القاهرة:

حسبما وصف قادته النظام المخلوع، فطوال األشهر الماضية كانت  "الذخر االستراتيجي"خسارة جراء فقدانه 
  يعة بين الشعب وجيشه.نوايا الكيان واضحة بحق الثورة ومحاولة إثارة الوق

هذه النوايا عكستها شبكات التجسس الصهيونية في مصر إلحداث هذه الوقيعة بين أبناء الثورة، وتمكنت 
أجهزة المخابرات المصرية من اصطياد هذه الشبكات التي وصل عددها إلى خمس كان أبرزها تلك التي 

يونيو الماضي، وما سبقه وما  /ه في حزيرانإيالن غرابيل، الذي تم القبض علي "الموساد"تزعمها ضابط 
استتبعه من شبكات أخرى، تورط فيها مصريون وعرب، ما ألقى الضوء على كفاءة جهاز المخابرات 

  المصري الذي وضع نفسه بذلك في مصاف أكفأ أجهزة المخابرات العالمية.
الشعب المصري في رفضهم  وعقب العدوان اإلسرائيلي على الحدود المصرية ظهر تالحم قوي بين أبناء

لهذا العدوان، وبعدما كانت هناك قوى ثائرة ضد المجلس األعلى للقوات المسلحة، بسبب اإلجراءات البطيئة 
حسب اعتبارهم، كان التوحد سريعًا وٕاعالن جميع القوى والحركات السياسية والحزبية وقوفها خلف الجيش 

  ى العدوان.المصري لما يراه ضروريًا من إجراءات للرد عل
جميع الفعاليات التي خرجت من مصر معبرة عن غضبها ومطالبة بالقصاص من استهداف ضباط وجنود 
مصريين قضوا جراء العدوان الصهيوني على الحدود، أعلنت عن دعمها للجيش المصري الذي سارعت 

للقاء ما أعلنه األهالي أنفسهم قياداته بدورها إلى تنظيم العديد من اللقاءات مع أهالي سيناء. داللة مثل هذا ا
من رفضهم للمزايدة على وطنيتهم، بعدما كانت بعض األصوات إبان النظام السابق تشكك في وطنيتهم، 
وتصفهم بالتهميش، ما نتج عنه تجاهل، تسعى مصر الثورة اليوم إلى محوه ومد الجسور مع أهالي شبه 

  لمصريين من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.الجزيرة، باعتبار أهلها مواطنين مصريين لهم ما ل
هذا التكاتف الذي ظهر في جميع التصريحات التي أطلقها السيناويون من تمسك بجيشهم ورفضهم 
لمحاوالت العدوان على األراضي المصرية، كان تأكيدًا لمعنى كان مشّوهًا طوال عقود ثالثة مضت، بأن 

  وطنية السيناويين راسخة.
بأن  "إسرائيل"حد، فإن جميع الرسائل التي حملها المصريون للرد على العدوان توجه رسالة إلى ومع هذا التو 

عليها الحذر من غضب المصريين وهو ما ترجمه بيان أصدره األزهر الذي حذر الكيان من غضبة 
على ذلك  عالوة المصريين الذين فاض بهم الكيل من تصرفات العدو، الذي ال يراعي العهود وال المواثيق.
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فإن الروح المتحدية للعدوان ترجمتها فعاليات مختلفة في مصر أعلنت نفسها مشاريع للشهادة، ومفادها أن 
  مليون مصري على استعداد للشهادة دفاعًا عن الوطن وحماية حدوده. 85

  25/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  مصلحة مشتركة رغم الضغوط الشعبية تزال كامب ديفيد ما .54
  لى ما جرى من تغيرات في مصر.إبعين االطمئنان  "سرائيل"إال تنظر : أحمد البديري -القدس 
الحراك الشعبي  أنالمجلس العسكري المصري الذي يدير دفة الحكم لم يلغ اتفاق كامب ديفيد، إال  أنفرغم 

 األحزابب قد يغير من المعادلة. رغم ذلك، لم تطال "سرائيلـ"إل ليس ودوداً  باألساسفي مصر والذي هو 
  االتفاقية. بإلغاءالمسلمين  اإلخوانالمصرية بما فيها جماعة 

اتفاقية كامب ديفيد جعلت مصر شريكة، األمر الذي أّهلها للعب دور الوسيط  أن "إسرائيل"من جهتها، ترى 
 حكم مبارك مختلفة عن إبانمصر  أنتماما  اإلسرائيليونفي محادثات السالم مع الفلسطينيين، وقد فهم 

  مصر اليوم.
 األمنفي تصاعد منذ خلع مبارك، حيث بدأت بالقبض عما قال  "إسرائيل"بين مصر و األزمةوما لبثت 

الغاز المصري وٕاعالن فتح معبر رفح بشكل  ألنبوب، تال ذلك تفجيرات عدة إسرائيليالمصري إنه جاسوس 
  دائم.

رجال شرطة مصريين يوم الخميس على قتل خمسة  اإلسرائيليالجيش  إقدامووصل األمر لذروته في 
مطالبة بطرد  اإلسرائيليةخروج مظاهرات في القاهرة توجهت إلى مقر السفارة  إلىأدى ذلك  الماضي.

  السفير. وقد احرق المتظاهرون العلم اإلسرائيلي وأنزلوه من على المبنى.
من دون تقديم اعتذار المصريين، ولكن  األمنبفتح تحقيق مشترك في حادث قتل رجال  "إسرائيل"وردت 
بقيادة جنرال إلى  عسكرياً  وفداً  اإلسرائيليةكما أرسلت الحكومة  عما جرى. األسفالتصريح بعبارات  وٕانما

  تعازيه بالقتلى. زالقاهرة وزودت المصريين بتفاصيل التحقيق، وقدم الرئيس شمعون بيري
  حدة. أكثر وأصبحتت تغير  "إسرائيل"ن اللهجة المصرية تجاه أ اإلسرائيليونلقد فهم 

التفاعالت في مصر ستؤثر على عالقة البلدين  أنالسابق في مصر  اإلسرائيليويرى زفي مازيل السفير 
المسلمين والقوميين، وهذه مشكلة بالنسبة للجيش الذي عليه  باإلخوانلفترة، فقال "الشارع المصري متأثر 

. هذا الوضع المعقد إسرائيليةمصلحة  ألنها ائيلإسر التصرف لتهدئة الشارع واالستمرار في التعاون مع 
  ."مصر للحياة المدنية من جديد إعادةسيستمر لغاية 

وشكلت اتفاقية كامب ديفيد مصدر دخل مالي على شكل مساعدات مالية أمريكية من جانب ووفرت من 
  مصر أيضا. أفادتكما  ""إسرائيل أفادت، فهدوء تلك الجبهة لثالثة عقود اإلسرائيليةميزانية وزارة الدفاع 

كما اجمع الجانبان الن سيناء تحولت إلى مركز  األمنيمع هذا، كانت االتفاقية بحاجة لتعديل في شقها 
  . األمنيناهيك عن مشكلتي التهريب والفلتان  لـ"إسرائيل"لعدد من الجماعات المناهضة 

ية لكنهما اختلفا على الشكل وليس على عهد الرئيس السابق مبارك تعديل االتفاق إبانوحاول الطرفان حتى 
  المضمون أال وهو زيادة الوجود العسكري المصري على الحدود.

، لألمناالتفاقية مهمة وضمانة  إنويرى كبير الباحثين في معهد السادات بيجن البروفيسور شمؤيل ساندلر 
االتفاقية تسمح لنا بالتركيز على إذ يقول "االتفاقية مهمة جدا بالنسبة لنا، فمصر دولة مهمة في المنطقة. 
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وحزب اهللا وحماس وكنتيجة لهذه  إيرانيريدون سالمنا وال سالمة مصر مثل  الذين ال اآلخرين أعدائنا
  ."سنقدر على التعامل مع هذه المشاكل فإننااالتفاقية 
ف منه هو بناء جدار امني على الحدود بكلفة ربع مليار دوالر والهد أحاديبشكل  "إسرائيل"وباشرت 

يشكل مصدر قلق بالغ  أيضا، خاصة وأن عدم االستقرار في سوريا األمناالعتماد على نفسها لتوفير 
  إلسرائيل التي تراقب التطورات المتسارعة في المنطقة. 

االستقرار  األمنالعليا تقتضي المحافظة على اتفاق كامب ديفيد الذي وفر لها  اإلسرائيليةلذا فإن فالمصلحة 
  دودها الجنوبية.على ح

على توقيع اتفاقية كامب ديفيد ووفرت األموال  أشرفتمن جانبها، ال يمكن للواليات المتحدة، التي 
  .بإلغائهاتسمح  أنالستقرارها والدعم السياسي لدعمها 

 األوسط، فهي أحد دعائم االستقرار في الشرق "إسرائيل"تبدو اتفاقية كامب ديفيد أكبر من مصر وأكبر من 
  ونها فإن المنطقة ستتغير.ود

  23/8/2011هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
  

  المصري المقبل يجب أال يخضع للبيت األبيض أو الكنيست الرئيسحمدين صباحي:  .55
الرئيس القادم للبالد عليه  إنقال المرشح المحتمل للرئاسة في مصر حمدين صباحي  :إبراهيم جاد - القاهرة 

للبيت األبيض وال للكنيست اإلسرائيلي؛ بل تكون قراراته ومواقفه تستند أوال إلى مصالح مصر أال يكون تابعا 
  وسيادتها ومكانتها الرائدة في عالمها العربي واإلسالمي واألفريقي.

  25/8/2011الراي، الكويت، 
  

  : معارض ليبي طلب دعمًا إسرائيليًا إلنهاء حكم القذافي"هآرتس" .56
، مقابلة مع المدعو أحمد األربعاءنشرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس  :سيبرهوم جراي -الناصرة 

شباني، الذي وصفته الصحيفة أنه "من قادة المكافحين ضد الحكم في ليبيا" ومقيم في لندن، وقال فيها، إنه 
نباء عن "يسّره الحصول على مساعدة إسرائيل" للحكم الجديد في ليبيا، وحتى أنه عبر عن "قلقه" من "األ

وتقول الصحيفة إن شباني، هو مؤسس الحزب الديمقراطي الليبي ونجل  تهريب أسلحة من ليبيا إلى غزة".
، "إننا بحاجة ألية مساعدة من ةوزير سابق في العهد الملكي في ليبيا ويعيش في لندن، وقال في تلك المقابل

إننا نطلب من إسرائيل أن تمارس تأثيرها في أية جهة في المجتمع الدولي وبضمنها إسرائيل"، وتابع يقول، "
إطار المجتمع الدولي من أجل وضع نهاية لحكم القذافي وعائلته االستبدادية ولسنا بحاجة إلى أكثر من 

  ذلك في هذه المرحلة".
 ، إن "هذه مسألة حساسةرّد شباني قائالً  "إسرائيلـ"وردا على سؤال، ما إذا سيعترف الحكم الجديد في ليبيا ب

وقال شباني إنه يعارض فكرة القذافي من الصراع  للغاية والسؤال هو هل إسرائيل ستعترف بنا؟".
الفلسطيني بإقامة دولة واحدة للشعبين يطلق عليها اسم "إسراطين" وقال شباني "نحن جديون في  -اإلسرائيلي

  لى جنب".توجهاتنا ومقتنعون بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين وأن تعيشان بسالم جنبا إ
  25/8/2011الغد، عّمان، 

  
  يبكون القذافي "إسرائيلـ"يهود ليبيا ب .57
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تشهد أوساط اليهود من أصل ليبي داخل إسرائيل جدال حول سقوط معمر القذافي من : وديع عواودة -حيفا 
  سدة الحكم في بالده، بينما تواصل مصادر إسرائيلية التأكيد على جذوره اليهودية.

بلدة إسرائيلية وتجمعهم جمعية أور شالوم لحماية  16ألفا من اليهود الليبيين يقيمون في  120ُيشار إلى أن 
  تراث يهود ليبيا، ويصدر عنها مجلة ناطقة باسمهم ُتدعى عادا.

ويعبر رئيس مركز أور شالوم، بديتسور بن عطية المولود في مصراتة، عن أسفه لسقوط القذافي ويقول إن 
  يا من بعده وتحول دون زيارة اليهود لها.جهات إسالمية ستحكم ليب

  ويوضح أن يهود ليبيا يشعرون باأللم لسقوط القذافي وهم يتذكرون عدم مساسه بمن تبقى منهم في ليبيا.
ويكشف بن عطية في تصريح لموقع "والال" العبري أنه قبل الثورة بقليل كان يقوم باتصاالت مع مسؤولين 

  رة يهود إسرائيليين لليبيا بغرض زيارة الجذور والسياحة.ليبيين بطرق مختلفة لتيسير زيا
يبدي رفرام حداد المنحدر من عائلة أصلها ليبي، عدم اكتراث بما يجري في ليبيا ويقول إنها بالد صحراوية و 

وردا على سؤال الجزيرة نت اكتفى بالقول إنه يتفهم أسف  مملة وتحكم من قبل نظام شمولي غير إنساني.
ل ليبي على رحيل القذافي ألنه سمح لهم بزيارة البالد خلسة في رحالت للتعرف على جذورهم، يهود من أص

وتابع "كانت هناك مفاوضات متقدمة بينهم وبينه بهدف الحصول على حصتهم  ولم يتعرض لهم وألمالكهم.
  تعمار بالدهم".من األموال التي أعلنت إيطاليا عن نيتها قبل عامين تحويلها لليبيا تعويضا عن حقبة اس

وال تزال جيتا بوارين التي تقيم وعائلتها بمدينة نتانيا اإلسرائيلية اليوم، تؤكد أن قرابة دم تربطها مع القذافي 
  وتبدي حزنها على ما آل إليه هو وعائلته، متهمة الثوار بتصفيته وتجريده من الحكم.

  
  

مع نجل القذافي  ة وهي تنقل قبل أيام حديثاً وتؤكد أن غصة كبيرة مألت قلبها حينما شاهدت قناة الجزير 
  محمد، وقد بدا من صوته أن كل شيء انتهى.

  24/8/2011موقع الجزيرة.نت، 
  

  القلعة اإلسرائيلية داخل أفريقيا هييديعوت: إريتريا  .58
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية عن معلومات سرية، تنشر ألول مرة عن مدى  :القدس المحتلة

السنوات األخيرة لتصبح  فيوٕاريتريا، مؤكدة أنها تحولت  "إسرائيل"والتعاون الوثيق بين  التجاريلتبادل حجم ا
وأوضحت يديعوت خالل تقرير مفصل لها نشرته يوم األربعاء، أن  قلعة إسرائيلية داخل القارة األفريقية.

عدة  فيالدولة الفقيرة  عشرات الشركات اإلسرائيلية تعمل تحت غطاء شركات أوربية على أرض هذه
  مجاالت بدء من المجاالت األمنية مرورًا باألدوية ومناجم الماس وانتهاء بالزراعة والتجارة. 

، وأن العالقة األمنية بينهما "إسرائيلـ"ل وتقديرًا كبيراً  وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن إريتريا تكن احتراماً 
اإلسرائيليين يشرفون على تدريب وحدات الجيش والشرطة  متينة للغاية، حيث إن عددًا من كبار الضباط

السنوات األخيرة أصبحت  فيوكذلك الوحدات الخاصة "الكوماندوز" هناك، باإلضافة إلى ذلك فإن العالقة 
 فيمركبة ومعقدة أكثر، ذلك ألن العديد من الالجئين الذين يجتازون الحدود عبر سيناء ويطلبون اللجوء 

  تريون. هم إري "إسرائيل"
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الجانب  فيارتريا قاعدتين عسكريتين، األولى متخصصة  في "إسرائيلـ"وكشفت يديعوت إنه يوجد ل
، اإلسرائيلييستخدمها الجيش  التيوجمع المعلومات والثانية قاعدة تزويد للغواصات األلمانية  االستخباري

  .اإليراني الثوريستخدمه الحرس ارتريا ي في إيراني بحريوفى مقابل ذلك ُنشرت أنباء عن إقامة ميناء 
 فيتريا، ويعملون يار  فيوأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك العشرات من اإلسرائيليين يقيمون اليوم 

  الزراعة لصالح شركات أوروبية.
"عدى برونشتاين" مستشار جمعية الصداقة اإلسرائيلية اإلفريقية بأنه  اإلسرائيليونقلت يديعوت عن المحامى 

  حجم النشاطات بين كال من تل أبيب وأسمرة خالل السنوات الخمس الماضية. فيارتفاع هائل  طرأ
كما نقلت الصحيفة العبرية عن أحد العمال اليهود الذين يعملون بإرتريا قوله إن اإلسرائيليين يحبون هذا 

لبطاطس وحتى جلب النوع من الدول الناشئة حيث إمكانيات العمل هائلة، من تزويد األدوية والسكر وا
  ."إسرائيل"السمسم والكاكاو إلى 

  24/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "إسرائيل"االتحاد األوروبي يؤكد بذل جهود للتهدئة بين مصر و .59
أكــد ســفير االتحـاد األوروبــي لــدى مصــر مــارك فرانكــو علــى أن مقتــل : يســري محمــد - شـمال ســيناء (مصــر)

كــان لــه تــأثيره علــى العالقــات المصــرية اإلســرائيلية،  "إســرائيل"صــرية مــع الجنــود المصــريين داخــل الحــدود الم
مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها للتهدئة حتى ال يكون لهذا الحادث تأثير مستدام على العالقـات أو 

  على عملية السالم.
رية اإلســـرائيلية وأعـــرب فرانكـــو، فـــي تصـــريحات صـــحافية أمـــس، عـــن أملـــه فـــي أن تـــتمكن المحادثـــات المصـــ

إن هنـاك لجنــة لتقصــي الحقـائق ســتقوم بعملهــا، وعلينــا «الحاليـة مــن حــل الموضـوع وتهدئــة األوضــاع. وقــال: 
  ».االنتظار لنرى نتائجها

25/8/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  األمريكي يربط مساعدة مصر بالسالم مع "إسرائيل"  الكونغرسزعيم األغلبية الجمهورية في  .60
ربــط زعــيم األغلبيــة الجمهوريــة فــي مجلــس النــواب األمريكــي ايريــك كــانتور، الثالثــاء، اســتمرار : (أ .ف .ب)

. وقــال كــانتور فــي مــؤتمر "إســرائيل"مــع ” الســالم“تقــديم المســاعدة األمريكيــة إلــى مصــر بإبقــاء القــاهرة علــى 
لـــى مصـــر أن تبقـــى مـــن األهميـــة الكبـــرى الســـتمرار المســـاعدة األمريكيـــة إ“صـــحفي فـــي القـــدس المحتلـــة إنـــه 

تـدعم الـذين يـدعمون “. وأضـاف أن الواليـات المتحـدة "إسـرائيل"الحكومة المصرية موقعة لمعاهـدة السـالم مـع 
 52وأكـد كـانتور الـذي يقـود وفـدًا يضـم ” . السالم وفي الكونغرس نريد أن نرى من هـم الـذين يـدعمون السـالم

بــين حركتــي فــتح وحمــاس ولطلــب الفلســطينيين المقبــل نائبــًا جمهوريــًا، مــن جديــد معارضــته التفــاق المصــالحة 
  انضمام دولتهم الى األمم المتحدة .

25/8/2011، الخليج، الشارقة  
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الطيـب عبـد الـرحيم لقائـه خـالل نقل وو سيكا المبعـوث الصـيني لعمليـة السـالم فـي الشـرق األوسـط ، : رام اهللا
أمين عام الرئاسة، مساء اليوم األربعاء رسالة مـن القيـادة الصـينية، أكـدت فيهـا دعمهـا الكامـل لموقـف القيـادة 

  الفلسطينية بالتوجه إلى األمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين في الهيئة الدولية.
ع عمليـة السـالم واسـتئناف المفاوضـات، مشـددا وأكد المبعوث الصيني، أن الخطـوة الفلسـطينية ال تتعـارض مـ

علــى أن أســاس الحــل وٕاقامــة الســالم العــادل يتمثــل بإنهــاء االحــتالل وٕاقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى 
  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حدود عام 

مســؤولياتها تجــاه وأشــار الســيد ســيكا، إلــى أن التوجــه الفلســطيني يــأتي مــن أجــل أن تتحمــل األمــم المتحــدة ل 
  حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

24/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)  
  

  األقصىالمسجد  تقريرها السنوّي الذي ُيغّطي االعتداءات على تصدر ؤسسة القدس الدولّيةم .62
فل األقصى، والمسجد يشهد أّول مؤسسة القدس الدولّية: أكثر من مليون زائر للمدينة اليهودّية التاريخّية أس

أصدرت مؤّسسة القدس الدولّية تقرير "عين . صالة علنّية لليهود فيه، ويواجه أكبر اقتحام له منذ احتالله
 22/8/2010على األقصى" السنوّي الخامس الذي ُيغّطي االعتداءات على المسجد األقصى في الفترة من 

ؤسسة في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى المبارك . التقرير الذي تطلقه الم21/8/2011وحتى 
، يرصد االعتداءات على المسجد األقصى 1969/8/21على يدي المتطرف الصهيوني مايكل روهان في 

  مساراٍت رئيسة:   4خالل اآلونة المذكورة  ليحاول رسم صورٍة متكاملٍة لمشروع تهويد المسجد األقصى، عبر 
  جود اليهودي في المسجد األقصى:األول: تطور فكرة الو 

رصد التقرير خالل العام الماضي تطّوًرا على مختلف المستويات فيما يتعّلق بالوجود اليهودّي في المسجد 
األقصى فعلى المستوى السياسّي يتوقف التقرير على صدور تقرير "مراقب عام الدولة" ميكا ليندنستراوس 

على المسجد األقصى، وٕاخضاعه بالتالي لقانون اآلثار اإلسرائيلي  حول إمكانية فرض السيادة اإلسرائيلية
  وتداعيات ذلك. 

وعلى مستوى الموقف الديني فقد كان التطور األبرز خالل العام الماضي الفتوى التي أصدرها حاخام صفد 
"جبل  شموئيل إلياهو، أحد الحاخامين األساسيين للسفارديم في الدولة بوجوب تقديم قرابين الفصح في

المعبد"، أمام قبة الصخرة. وتعد هذه الفتوى أول رأي لحاخام أساسي في الدولة يجيز لليهود تقديم قرابينهم 
  في "جبل المعبد".

أّما على المستوى القانوني فكان التطّور األبرز خالل العام الماضي الحملة السياسية واإلعالمية المنظمة 
ين بنواب من الكنيست ضد الشرطة اإلسرائيلية متهمينها "بالتمييز ضد التي أطلقها المتطرفون اليهود مدعوم

اليهود" في إجراءات الدخول للمسجد، وعلى أثر ذلك جرى استجواب قائد الشرطة آفي بيتون أمام لجنة 
،  و"أقرت" شرطة االحتالل بوجود "تمييز ضد اليهود"، 16/6/2011الداخلية واألمن في الكنيست في 

 500باقتحام أكثر من  9/8/2011سهيالت أكبر لدخول اليهود، وقد ترجم ذلك ميدانيًا في ووعدت بمنح ت
متطرف يهودي للمسجد بحماية الشرطة في "ذكرى خراب المعبد" وهي سابقة تحصل ألول مرة منذ احتالل 

  المسجد خالل شهر رمضان.    
  الثاني: الحفرّيات والبناء أسفل المسجد األقصى وفي محيطه
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الفترة التي ُيغّطيها التقرير انتقلت الحفرّيات أسفل المسجد األقصى ومحيطه إلى مرحلٍة جديدٍة، إذ بعد  خالل
أن كان جهد االحتالل ينصّب على توسيع رقعة الحفرّيات وزيادة عددها، أصبح جهده اليوم يترّكز حول 

هيز البنى التحتّية والخدمات الالزمة فوق ترميم المواقع الموجودة وٕاعدادها الستقبال الزّوار، باإلضافة إلى تج
األرض وتحت األرض لتحويل "المدينة اليهودّية التاريخّية" التي يبنيها أسفل المسجد ومحيطه إلى المزار 
السياحّي الرئيس في دولة االحتالل، وقد زار هذه المدينة بالفعل خالل العام المنصرم أكثر من مليون زائٍر 

  وسائح.
مشاريع الحفرّيات وأبرزها خالل العام الماضي هو ذلك الهادف إلى إعادة بناء وترميم ساحة  وقد كان أكبر

البراق والذي يمتّد على كامل المساحة الواقعة بين حائط  البراق وحارة الشرف "الحّي اليهودّي" والتي تربو 
البراق منذ أن هدم  دونمات، وهذا المشروع ُيعّد األّول من نوعه الذي يستهدف توسيع ساحة 7على 

  االحتالل حّي المغاربة وأقام الساحة مكانه عند احتالل المدينة.
 9ورغم التراجع الذي شهدته زيادة الحفرّيات على الصعيد العددي إذ انخفض عدد الحفرّيات الجديدة من 

 - 22/8/2010مواقع جديدة خالل الفترة من  4إلى  21/8/2010 -  22/8/2009خالل الفترة من 
، إال أّنه باإلمكان مالحظة أن طبيعة هذه الحفرّيات هي مشاريع نوعّية هي األكبر واألكثر 21/8/2011

 38خطورًة على اإلطالق. وٕاضافة هذه المواقع األربعة الجديدة ُيصبح عدد مواقع الحفرّيات حول المسجد 
 19حفرية منها جنوب المسجد، و 17مكتملة. أما من الناحية الجغرافية فتقع  13منها نشطة، و 25موقًعا، 

  شماله.  2حفرية غربه و 
  الثالث: البناء ومصادرة األراضي في محيط المسجد

أبرز التطّورات التي شهدها هذا المجال خالل الفترة التي ُيغّطيها التقرير تحويل االحتالل منطقة حوش 
الغربّية) إلى ساحٍة شبه رسمّية الشهابي المجاورة لباب الحديد (أحد أبواب المسجد األقصى في الجهة 

لصالة اليهود، ووضع الفتٍة تعريفية تحمل االسم العربّي الصحيح للموقع لكنها ُتعّرفه بالعبرية واإلنجليزّية 
، ومناقشة برلمان االحتالل "الكنيست" 2011على أّنه "المبكى الصغير"، وذلك في شهر كانون الثاني/يناير 

وًعا لبناء خط للتلفريك يصل بين منطقة المحّطة في غرب القدس وباب مشر  3/8/2011يوم األربعاء 
شخص يوميًّا بين غرب القدس  4,000المغاربة جنوب البلدة القديمة ويهدف المشروع إلى نقل أكثر من 

  والبلدة القديمة.
  الرابع: تحقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدّخل المباشر في إدارته

اليهودّي في المسجد األقصى خالل الفترة التي ُيغّطيها التقرير أولوّية لدى االحتالل،  مّثل تحقيق الوجود
وانصّب جّل جهده على تجهيز األرضّية الالزمة لتأمين هذا الوجود وحمايته، ومنحه صفًة شرعّية توازي تلك 

يحات المعادية، إّال التي للوجود اإلسالمّي في المسجد. وعلى الرغم من انخفاض عدد االقتحامات والتصر 
  أّن االقتحامات باتت أكبر حجًما وتنظيًما ونوعّية. 

وقد كان التطّور األهّم خالل الفترة الماضية التغّير الذي طرأ في طريقة تعامل شرطة االحتالل مع 
ة، بل االقتحامات، فقد باتت تتعامل بتساهل واضح مع المتطّرفين اليهود وتسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينيّ 

وبعض أفرداها ُيشاركون في هذه الشعائر، في حين أّنها تتعامل بعنٍف مبالٍغ فيه مع المصلّين. ويرى التقرير 
أّن لجوء شرطة االحتالل لهذا األسلوب يهدف لزرع الرعب في نفوس المصّلين وٕايجاد حاجٍز من الخوف 

  الشرطة المصاحبة لهم كبيًرا. يمنعهم من االقتراب من المتطرفين اليهود حتى حين ال يكون عدد
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وقد شهد المسجد األقصى  للمّرة األولى منذ احتالله صالًة جماعّية علنّية لليهود تحت حماية الشرطة وذلك 
بناًء على اتفاق مسبق بين قيادة شرطة االحتالل والمسؤولين السياسّيين والناشطين من المتطرفين، وقد 

إعالم مختلفة بعضها رسمّي،  ورغم ذلك فقد مّرت بهدوٍء بالغ سيفتح  صّورت هذه الصالة وُبّثت عبر وسائل
  في ظّننا شهّية االحتالل لتكرارها بتواتٍر أكبر في المستقبل وصوًال إلى فرضها  كأمٍر واقع.  

أكبر اقتحاٍم جماعّي للمستوطنين منذ احتالله عام  2011كما شهد المسجد األقصى في شهر آب/أغسطس 
شخص المسجد في ذكرى "خراب المعبد" وهذه هي المّرة األولى أيًضا  500مت مجموعٌة من إذ اقتح 1967

  التي يحصل فيها اقتحاٌم كبير لألقصى خالل شهر رمضان. 
  ردود الفعل على التطورات الجارية في المسجد األقصى:

جزة عن أي رد فعلي وباالنتقال إلى تفاصيل ردود الفعل فعلى مستوى الفصائل الفلسطينية، فقد بقيت عا
على أرض الواقع تجاه الممارسات اإلسرائيلية واالنتهاكات في المسجد األقصى، مكتفية بالتحذير من خطورة 

  ما يجري، وبالتذكير بالمسؤولية العربية واإلسالمية. 
جولة، أما على المستوى العربي واإلسالمي فقد اقتصرت ردود الفعل العربية واإلسالمية على اإلدانات الخ

مع غياب التحركات الشعبية، ربما بسبب غمرة االنشغال بالثورات العربية وما فرضته من ارتباك على 
  المستويات الداخلية في الدول التي امتدت إليها، وعلى المستوى اإلقليمي العام. 

  التوصيات:
يات تهدف لتشكيل يختتم التقرير هذا االستعراض المفّصل ألوضاع المسجد األقصى المبارك بوضع توص

خارطة طريٍق إلعادة بناء معادلة الردع التي كانت وحدها كفيلًة بوقف اعتداءات االحتالل على المسجد 
األقصى في الماضي، وُتخاطب هذه التوصيات مختلف الجهات الفاعلة والقادرة على التأثير ليرسم صورًة 

  لمسجد األقصى المبارك.متكاملة حول الدور المطلوب من كّل فئات األّمة لحماية ا
وأّول هذه الجهات هي المقاومة الفلسطينية التي يرى التقرير أّنها غابت عن ساحة الفعل منذ انتهاء انتفاضة 
األقصى ويدعوها للتكّيف مع الواقع الجديد في القدس والضّفة الغربّية وقطاع غّزة وٕاعادة إنتاج نفسها بطرٍق 

المسجد األقصى على الرغم من واقع االنقسام والتنسيق األمنّي وتكثيف مختلفة تسمح لها بالتحّرك لنصرة 
  االحتالل لمالحقته لها.

ويتوجه التقرير  للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ويدعوهما إلى عدم تقديم أي تنازٍل فيما خّص السيادة 
االعتراف الدولّي بالدولة والحّق الفلسطينّي الحصرّي في المسجد األقصى كامًال في سبيل الحصول على 

الفلسطينّية حتى وٕان كان هذا االعتراف ُيمّثل خطوًة سياسّية إيجابّية. كما يحث التقرير السلطة الفلسطينّية 
على بحث السبل العملّية الكفيلة بترجمة هذا االعتراف إلى فعٍل على األرض بالتنسيق مع الحكومة 

لتغّير الوضع القانونّي للسلطة كمدخٍل لسحب االعتراف باإلدارة  األردنّية، وُيّحذر من استغالل االحتالل
األردنّية للمسجد األقصى، واعتبار المسألة خالًفا بين دولة االحتالل والدولة الفلسطينّية الوليدة وحسمه على 

  هذا األساس مع كّل ما يحمله ذلك من تبعات قانونّية وسياسّية.
وصّي القانونّي على المسجد األقصى فيدعوها إلى الرفض القاطع والنهائي أّما الحكومة األردنّية بوصفها ال

  ألي محاولٍة لنزع الحصرية اإلسالمية عن المسجد.
ثم يتوجه التقرير للحكومات العربية واإلسالمية: ويدعوها الستغالل الزخم الشعبّي العربّي، وترجمته في رفع 

ٍة موّحدة للضغط على االحتالل، والعالقات والمصالح سقف مواقفها تجاه المسجد األقصى، وتشكيل جبه
المشتركة مع أبرز الالعبين الدولّيين. كما يدعو هذه الحكومات إلى دعم الموقف الفلسطينّي المتمّسك 
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بالحقوق العربّية واإلسالمّية في المسجد األقصى واالمتناع عن تغطية أّي تنازٍل عن المسجد من قبل أّي 
  طرٍف كان.

ينتقل التقرير لُيقّدم توصياٍت للجماهير العربية واإلسالمية داعًيا إّياها رغم حجم االنشغال الداخلّي بعدها 
الذي تفرضه الثورات العربّية، إلى تخصيص حّيز للمسجد األقصى في تحركاتهم ورؤيتهم السياسّية اآلخذة 

ختيارهم للشخصّيات والبرامج بالتشّكل. وجعل الموقف من القدس واألقصى أحد المعايير التي تحكم ا
  واألحزاب السياسّية في أي انتخاباٍت قادمة.

وفي الختام يدعو التقرير وسائل اإلعالم واإلعالميين إلى تخصيص مساحٍة للمسجد األقصى في تغطياتها 
االنشغال اإلعالمّية والتفاعل مع التطّورات الميدانّية الحاصلة فيه أّوًال بأّول لمنع االحتالل من استغالل 

  العربّي لتمرير مخّططات التهويد والتقسيم التي ُيبّيتها للمسجد األقصى. 
كما يدعو الشباب والقائمين على اإلعالم اإللكترونّي لتخصيص مساحٍة في تغطياتهم ألوضاع المسجد 

ا الموضوع األقصى وتطّورات األحداث فيه، والتفاعل معها بما يليق بمكانة المسجد األقصى، إذ ال يزال هذ
  غائًبا إلى حدٍّ بعيد في اإلعالم اإللكترونّي العربّي في مقابل حضوٍر نوعّي وكثّيٍف له على الجانب اآلخر.

  22/8/2011، موقع مؤسسة القدس الدولية
  

  "سيناء المحررة" في حضن الثورة .63
بقـوة غيـر مسـبوقة عادت قضية سيناء لتطل من جديد على المشهد السياسي المصري، و  ”:الخليج“ -القاهرة 

مــن جانــب، والتــي ” اإلســرائيلية“هــذه المــرة، فــي أعقــاب التطــورات األخيــرة التــي شــهدتها العالقــات المصــرية 
تجلــت فــي مقتــل ســتة مــن الجنــود المصــريين علــى الخــط الحــدودي وٕاصــابة آخــرين بســالح جــيش االحــتالل، 

ة عن نفسـها بأعمـال عنـف تجـاه محـاوالت وٕاعالن بعض قوى التكفير الهاربة منذ عقود في صحرائها المترامي
تكثيف الوجود الشرطي في أعقاب ثورة يناير، وما صاحب ذلك مـن بيانـات لـم يتثبـت أحـد مـن صـحتها بعـد، 

  ال تعترف بسلطة الدولة وال سيادة القانون.” إمارة إسالمية”عن إعالن تلك القوى السعي إلقامة ما يسمى ب
اضيين أيامًا عصيبة، وأحداثًا غاية في السخونة، لعبت دورًا كبيـرًا فـي عاشت سيناء على مدى األسبوعين الم

نكء جراح لم يتغافل عنها النظام السابق فحسب، وٕانما أسهم فـي تقرحهـا بصـب الملـح عليهـا، عبـر سياسـات 
ره مـن تعاملت مع تلك المساحة التي تمثل عمليًا ثلث مساحة مصر تقريبًا، باعتبارها نتوءًا زائدًا عمل على بت

الجسد األم، بغياب كامل لخطط تنمية حقيقية، تستهدف االستثمار البشري والطبيعي لواحدة مـن أهـم وأخطـر 
  المناطق المصرية قاطبة، باعتبارها البوابة الشرقية للبالد.

المؤكــد أن النظــام الســابق فــي مصــر يتحمــل إلــى حــد كبيــر المســؤولية عمــا آلــت إليــه األوضــاع فــي ســيناء 
علــى مــدى عقــود ثالثــة لــم تشــهد تلــك المنطقــة أيــة تنميــة حقيقيــة بــرغم كــم المشــروعات الكبــرى التــي مــؤخرًا، ف

أعلن عنها النظام في وسائل اإلعالم المختلفة، والتي لـم تصـب ثمارهـا عمليـًا إال فـي جيـوب حفنـة مـن رجـال 
لــى أراضــيها بــأبخس األعمــال الــذين حولــوا جنوبهــا إلــى مجموعــة مــن المنتجعــات الســياحية، بعــدما حصــلوا ع

األثمـــان، مـــن دون أن تقـــدم هـــذه المنتجعـــات أيـــة خـــدمات حقيقيـــة للســـكان األصـــليين وال حتـــى فـــرص العمـــل 
  آلالف من شبانها المتعطلين، وشمالها إلى ما يشبه مقلب نفايات كبير للجنوب السياحي.

الرئيس السابق أنور السادات  إحدى أكبر األكاذيب التي عاشتها سيناء منذ أعلن” زمزم الجديد“ويعد مشروع 
وهــو العــام الــذي أعطــى فيــه الســادات إشــارة البــدء لحفــر ترعــة  1979عنــه فــي يناير/كــانون الثــاني مــن عــام ،

السالم التي كان مقررًا لها أن تنطلق من فارسكور (علـى فـرع دميـاط) إلـى منطقـة التينـة شـرق قنـاة السـويس، 
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ويس مــن خــالل ثالثــة أنفــاق لتعبــر بميــاه النيــل إلــى ســيناء لــري مــا حيــث كــان مقــررًا أن تقطــع الترعــة قنــاة الســ
  يقرب من نصف مليون فدان.

ورغـم أن الســادات طلـب حينــذاك دراسـات جــدوى مـن منظمــات دوليـة عديــدة، لتوصـيل ميــاه النيـل إلــى القــدس 
 أن بعـض عبر ترعة السالم، األمـر الـذي أدى إلـى إثـارة موجـة مـن الغضـب العـارم فـي الشـارع المصـري، إال

المحللـــين فســـّروا هـــذا األمـــر فـــي حينـــه بأنـــه ال يعـــدو أكثـــر مـــن منـــاورة سياســـية أراد الســـادات أن يضـــمن مـــن 
للمشروع، الذي كان إحدى األوراق التي لعب بها في ما بعد عند توقيـع معاهـدة ” إسرائيل“خاللها عدم عرقلة 

لم يمنع عرقلة المشـروع إذ لـم يبـدأ التخطـيط مارس/آذار من العام نفسه، لكن ذلك كله  26في ” كامب دافيد“
ألــف  250عنــدما أعلنــت وزارة الزراعــة المصــرية إمكانيــة استصــالح  1986الفعلــي لــه إال مــع نهايــات عــام ،

  فدان كمرحلة أولى للمشروع في منطقة شمال سيناء.
جــاوز مرحلــة علــى مــدى أكثــر مــن عشــر ســنوات خضــع مشــروع تنميــة ســيناء للعديــد مــن الدراســات التــي لــم تت

التخطيط، حتى فاجأت الحكومة المصرية أهالي سيناء بالتخلي عما كانت قد أعلنت عنه من قبل، بـاإلعالن 
عـن إعـادة رسـم اسـتراتيجية التنميـة الشـاملة لسـيناء، لتتضـمن إلـى جانـب هـذا المشـروع  2000في نهايـة عـام 

الخــدمات، وٕانشــاء هيئــة خاصــة للتنميــة الزراعــي العمــالق، مشــروعات أخــرى فــي مجــاالت البنيــة األساســية و 
الصناعية تتولى إنشاء سبعة مصانع كبرى، فضًال عن إنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنيـة، 

ألف فدان جديدة في الشمال بهدف زيادة فرص تـوطين الخـريجين، غيـر أن أيـًا مـن مالمـح  400واستصالح 
على أرض الواقع، باستثناء بعـض المشـروعات الخاصـة لعـدد محـدود مـن هذه االستراتيجية الجديدة لم تظهر 

  رجال األعمال حتى انهيار النظام السابق.
على مدى سنوات ظلت المشروعات العمالقـة التـي تعلـن عنهـا الحكومـات المصـرية المتعاقبـة، ال تعـدو أكثـر 

ت كبـــار السياســـيين فـــي النظـــام مـــن بروباجنـــدا كبـــرى فـــي نظـــر أهـــالي ســـيناء، الـــذين كـــانوا يتـــابعون تصـــريحا
السابق لإلعالم بكثير من الدهشة واالستنكار في آن، فالحديث عن إعادة التوطين وزرع سيناء بالبشـر يعنـي 

وضـع مـدنيين أمـام “بالنسبة إلى أهـالي سـيناء علـى نحـو مباشـر اعتبـارهم جـدارًا بشـريًا عـازًال، أو بمعنـى أدق 
ا الجدار البشري العازل مـن المـدنيين، لحمايـة سـيناء مـن االحـتالل، ال ، ومن ثم فإن الحديث عن هذ”المدافع

يعـــدو أكثـــر مـــن وهـــم كبيـــر، ذلـــك أن حمايـــة ســـيناء باألســـاس تســـتلزم إعـــادة انتشـــار حقيقيـــة للقـــوات المســـلحة 
باعتبارهــا لــيس فقــط جــدار الحمايــة الحقيقيــة للمنطقــة، وٕانمــا المظهــر األهــم بــين مظــاهر ســيادة مصــر الكاملــة 

  أراضيها. على
المؤكــد أنــه وعلــى امتــداد ســنوات حكــم النظــام الســابق لــم يحــظ أهــالي ســيناء بالمعاملــة الالئقــة بهــم، لــيس فقــط 
بمشروعات تنموية حقيقية، وٕانما بداية من فرص تملـك األراضـي واسـتزراعها، حيـث يحظـر القـانون المصـري 

اخـل المصـالح واإلدارات الحكوميـة المختلفـة، تملك األراضي في سيناء حتى ألهلها(!) وليس انتهـاًء بالعمـل د
ـــة العظمـــى مـــن هـــذه الوظـــائف كانـــت تخصـــص للوافـــدين إلـــى المنطقـــة مـــن دون أن يكـــون للســـكان  فاألغلبي
األصــليين حــق فيهــا، بــل إن العــدد القليــل مــن المصــانع التــي أنشــئت فــي منطقــة العــريش ومعظمهــا مصــانع 

أبنــــاء الشــــمال فــــي ســــيناء بوظــــائف حقيقيــــة فيهــــا، إذ اســــتخراجية، إضــــافة إلــــى مصــــنعي أســــمنت، لــــم يحــــظ 
خصصـــت الوظـــائف اإلداريـــة العليـــا فـــي هـــذه المصـــانع والمصـــالح لوافـــدين مـــن الـــوادي يحصـــلون علـــى كـــل 
االمتيــازات بدايــة مــن الرواتــب المغريــة، وفــرص الســكن، وهــو األمــر نفســه الــذي تكــرر فــي الجنــوب، بازديــاد 

يعملـــون فـــي قطـــاع الســـياحة التـــي شـــهدت انتعاشـــًا ملحوظـــًا منـــذ مطلـــع اســـتيطان القـــادمين مـــن الـــدلتا الـــذين 
  التسعينات، بينما اكتفى السكان األصليون بوظائف هامشية.
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لــم يــنس أهــالي ســيناء بــرغم حالــة الحــوار الجــاد التــي بــدأتها حكومــة الثــورة األولــى ممثلــة فــي رئــيس الــوزراء 
الحكومــة فــي العمــل علــى بنــاء جــدار بطــول عنــدما شــرعت  2005عصــام شــرف، مــا جــرى فــي أواســط عــام ،

عشرة كيلومترات يحيط بالبلدة السياحية في شرم الشـيخ، بهـدف ضـبط الـدخول إليهـا والخـروج منهـا، وقـد كـان 
متــر ولــه ثــالث بوابــات، ســببًا فــي  1. 5هــذا الجــدار الــذي كــان مقــررًا أن يبلــغ ســمكه متــرًا واحــدًا، وارتفاعــه 

المحليــة، أجبــرت الحكومــة علــى التراجــع وتعليــق العمــل بهــذا المشــروع،  انفجــار حمــالت عنيفــة فــي الصــحف
الذي كان يستهدف في حقيقته عزل هـذه المنتجعـات عـن سـكان سـيناء، ومـنعهم مـن الحصـول علـى نصـيبهم 
مــن عائــد الســياحة، وأن تظــل النشــاطات االقتصــادية الوحيــدة المتاحــة أمــام الســكان، هــي تــوفير رحــالت علــى 

  ن أجل السياح والعمل بصفة مرشدين سياحيين غير رسميين في الجوالت الجبلية.ظهور الجمال م
تراجع النظام السابق عـن هـذا المشـروع العنصـري لكنـه لـم يتراجـع علـى مـدى سـنوات عـن التعامـل مـع سـكان 

ل الجنوب باعتبارهم غير مرغوب في وجودهم، وقد بلغ األمر في السنوات األخيـرة عـدم السـماح للبـدو بـالتجو 
في محيط شرم الشيخ مع جمالهم وعرض ركوبها على السياح، رغم أنها كانـت المهنـة الوحيـدة التـي يمارسـها 
عدد كبير منهم، ويحصلون منها على نصيب ضـئيل للغايـة مـن عائـدات السـياحة علـى أراضـيهم، ورغـم أنهـا 

قة، األمــر الــذي دفــع لــم تكــن ذات تــأثير مباشــر فــي خفــض معــدالت البطالــة التــي ارتفعــت بنســب غيــر مســبو 
كثيرًا من شباب سيناء إلى العمل في التهريب بكل أنواعه، وقـد أدى ذلـك إلـى انفجـار العديـد مـن المشـكالت، 
إذ بدأت أجهزة األمـن المصـرية تتعامـل مـع كـل أبنـاء سـيناء وفـق هـذه الصـفة، ومـا اسـتتبعه هـذا التعامـل مـن 

  انفجار مروع في العالقة بين الطرفين.
ف األمنـــي أحـــد أبـــرز الملفـــات التـــي تواجـــه اإلدارة المصـــرية فـــي ســـيناء فـــي أعقـــاب ثـــورة الخـــامس ويعـــد الملـــ

والعشرين من يناير، وهو ملف حسب كثير مـن أبنـاء الباديـة يحمـل الكثيـر مـن المـرارات تجـاه العاصـمة التـي 
ـــارهم إمـــا إرهـــابيين متـــورطين فـــي العد يـــد مـــن العمليـــات تعاملـــت معهـــم طـــوال العقـــود الثالثـــة الماضـــية باعتب

اإلرهابية التي ضربت منتجعات سـياحية فـي الجنـوب خـالل السـنوات العشـر األخيـرة، وٕامـا تجـار مخـدرات أو 
مهــربين أو خــارجين عــن القــانون، وربمــا كانــت تلــك المــرارة ســببًا فــي أن يصــرخ أهــالي ســيناء بمطــالبهم فــي 

امهـــا األولـــى، مطـــالبين بـــاإلفراج الفـــوري وغيـــر العديـــد مـــن الفعاليـــات االحتجاجيـــة التـــي شـــهدتها الثـــورة فـــي أي
المشــروط عــن كــل المعتقلــين مــن أبنــائهم مــن دون مســاومات، وٕالغــاء كــل األحكــام الغيابيــة المدنيــة والعســكرية 
التــي صــدرت بحقهــم علــى مــدى الســنوات العشــر األخيــرة علــى وجــه الخصــوص، وهــي الســنوات التــي شــهدت 

مـن التابعـة للنظـام السـابق، التـي قامـت باعتقـال عشـرات اآلالف مـن تجاوزات غير مسبوقة من قبل أجهـزة األ
أبنــاء ســيناء إمــا مــن دون مســوغ قــانوني، أو علــى ذمــة قضــايا غيــر مكتملــة، وهــي فــي ذلــك لــم تــراع طبيعــة 
المجتمــع القبلــي فــي المنطقــة، وال األعــراف والتقاليــد التــي تحكمهــا، والتــي تجعــل مــن اقتحــام البيــوت جريمــة ال 

  ا جريمة، حتى لو تم هذا االقتحام لتوقيف مطلوب على ذمة قضية.تضاهيه
في إبريل/نيسان الماضـي، أعلـن رئـيس مجلـس الـوزراء المصـري الـدكتور عصـام شـرف فـي أثنـاء زيارتـه إلـى 
سيناء ولقائه بشيوخ القبائل فيها عـن خطـوات حكوميـة ملموسـة سـوف تبـدأها مصـر مـن أجـل تعـويض سـيناء 

إلبعاد، وقـد تجلـى ذلـك الحقـًا بـاإلعالن عـن مشـروع قـانون لتنميـة سـيناء تـتم دراسـته فـي عن سنوات المذلة وا
الــوزارات والجهــات ذات الصــلة، تمهيــدًا لصــدوره بمرســوم عســكري خــالل الفتــرة المقبلــة، وحســب نصــوص هــذا 

افظــات المشــروع ســيتم إنشــاء جهــاز وطنــي لتنميــة ســيناء يتبــع مباشــرة مجلــس الــوزراء، ويكــون مقــره إحــدى مح
ســــيناء، ويمــــنح مجلــــس اإلدارة الحــــق فــــي مــــنح الموافقــــات الخاصــــة بالتعامــــل ســــواء بتخصــــيص األرض أو 
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العقــارات أو الوحــدات بغــرض اإلقامــة فيهــا، أو بحــق االنتفــاع لألجانــب لالســتثمار وتنميتهــا، علــى أن يعــين 
  زراء.رئيس الجهاز من رئيس الجمهورية، وبترشيح من وزير الدفاع وموافقة مجلس الو 

ويمــنح مشــروع القــانون الجديــد أهــالي ســيناء للمــرة األولــى الحــق فــي تخصــيص واســتغالل األراضــي والعقــارات 
لألشــخاص االعتباريــة والعاديــة، ومــن األجانــب بالمنــاطق االســتثمارية بشــبه جزيــرة ســيناء بنظــام حــق االنتفــاع 

دارة، ويجـــوز تقريـــر حـــق االنتفـــاع لغيـــر عامـــًا قابلـــة للتجديـــد لمـــدد مماثلـــة، بعـــد موافقـــة مجلـــس اإل 50لمـــدة 
عامــــًا بعــــد موافقــــة وزارتــــي الــــدفاع، والداخليــــة،  99المصــــريين فــــي وحــــدات بغــــرض اإلقامــــة لمــــدة أقصــــاها 

  والمخابرات العامة.
المشروع الذي لم تعلن تفاصيله بالكامل، والحوار الـذي بدأتـه حكومـة الـدكتور عصـام شـرف ومـؤخرًا المجلـس 

كم المؤقت للبالد مع شيوخ وعواقـل القبائـل فـي سـيناء، ال يعـدو أكثـر مـن مجـرد خطـوة، العسكري بصفته الحا
علــى طريــق رد االعتبــار لتلــك البقعــة الغاليــة مــن التــراب المصــري، بعــد ثالثــة عقــود مــن التجاهــل، الــذي لــم 

  ر.يسفر إال عن مزيد من الخراب في العالقة بين سكان تلك المنطقة من جانب والدولة من جانب آخ
  25/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  
  

  بعد عملية إيالت.. المأزق والتوظيف "إسرائيل" .64
  صالح النعامي

شــكلت عمليــة "إيــالت" التــي أســفرت عــن مقتــل ثمانيــة مــن جنــود االحــتالل ومســتوطنيه واستشــهاد ســبعة مــن 
ة هـذه العمليـة بدرجـة المنفذين نقطة تحول بارزة في مسار العمل المقاوم ضد الكيان الصهيوني. وتكمن أهمي

  أساسية في تداعياتها اإلستراتيجية وتبعاتها السياسية.
وقــد عكســت هــذه العمليــة بعــض مظــاهر المــأزق اإلســتراتيجي الــذي باتــت تعيشــه إســرائيل منــذ تفجــر ثــورات 
التحـول الــديمقراطي فــي الــوطن العربــي، ودللـت علــى محدوديــة هــامش المرونــة الـذي تبقــى أمــام تــل أبيــب فــي 

  اب التحوالت التي يشهدها الوطن العربي.أعق
ويشي السلوك اإلسرائيلي في أعقاب العمليـة أن النخبـة الحاكمـة فـي تـل أبيـب تحـاول بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة 

  تقليص األضرار الناجمة عن العملية عبر توظيف نتائجها لتحقيق إنجازات في ساحات أخرى.
  انهيار مفهوم "حدود السالم"

ئيل علــى أن اتفاقيــات الســالم بينهــا وبــين مصــر تمثــل أبــرز مركبــات األمــن القــومي فــي ال خــالف فــي إســرا
العقــود الثالثــة األخيــرة، إذ إن هــذه االتفاقيــات ضــمنت لــيس فقــط تحييــد أكبــر دولــة عربيــة فــي الصــراع بــين 

جاعتـه علـى إسرائيل وبقية األطراف العربية، بـل إنهـا مأسسـت التعـاون األمنـي بـين الجـانبين، وهـو مـا ثبتـت ن
  مدى أكثر من ثالثين عاما.

فعلــى مــدى هــذه الفتــرة الطويلــة تقاســمت مصــر وٕاســرائيل عــبء الحفــاظ علــى أمــن الحــدود المشــتركة، وهــو مــا 
ســـمح للجـــيش اإلســـرائيلي بـــااللتزام بعقيـــدة قتاليـــة علـــى هـــذه الحـــدود تقـــوم علـــى توظيـــف مبـــدأ "القـــوة الدفاعيـــة 

إلسرائيلي بتقليص قواته علـى طـول الحـدود المشـتركة التـي تمتـد ألكثـر المركزة"، وهو ما سمح عمليا للجيش ا
ــدفع بــالقوات التــي تــم االســتغناء عنهــا لتعزيــز وجــود  240مــن  كلــم، بعضــها حــدود جبليــة وعــرة، حيــث تــم ال

  الجيش اإلسرائيلي على جبهات أخرى، سواء على الحدود مع لبنان أو مع قطاع غزة.
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عــدد مــن الجنــود المصــريين، األمــر الــذي أثــار حفيظــة الشــارع المصــري بشــكل وممــا زاد األمــور تعقيــدا مقتــل 
كبير، وهو ما وجد تعبيره فـي المظـاهرات التـي نظمـت أمـام السـفارة اإلسـرائيلية فـي القـاهرة للمطالبـة بإغالقهـا 

  وطرد السفير اإلسرائيلي.
رك، فــإن الحكــم الجديــد فــي وبخــالف ســوابق الماضــي التــي تمــت أثنــاء عهــد حكــم الــرئيس المخلــوع حســني مبــا

ولــو علــى المســتوى -مصــر، المتــأثر بضــغط الشــارع والنخبــة السياســية ســارع إلــى اتخــاذ إجــراءات أكثــر شــدة 
  ضد إسرائيل. –اإلعالمي

لقد أضفى الجدل الذي احتدم داخل إسرائيل في أعقاب العملية صدقية علـى عبـارة الـوزير اإلسـرائيلي السـابق 
يرة "مبارك كنز إستراتيجي إلسرائيل". صحيح أنـه حتـى الحكـم الجديـد فـي مصـر غيـر بنيامين بن إليعاز الشه

معنــي بــالمطلق بــأن تتحــول ســيناء إلــى نقطــة انطــالق لتنفيــذ عمليــات ضــد إســرائيل لــدواع كثيــرة، لكــن حكــام 
  مصر بعد الثورة ال يمكن أن يوافقوا على أي طلب إسرائيلي يمس بالسيادة المصرية.

يــة "إيــالت" أول اختبــار للمخــاوف اإلســرائيلية الكثيــرة مــن تــداعيات الثــورة المصــرية علــى مــن هنــا شــكلت عمل
اتفاقيـــة الســـالم بـــين الجـــانبين، حيـــث بـــات فـــي حكـــم المؤكـــد أن العالقـــات بـــين مصـــر وٕاســـرائيل قبـــل العمليـــة 

  ستختلف عما كانت قبلها.
ة المجلــس العســكري األعلــى فــي وهــذا مــا دفــع بــبعض النخــب فــي إســرائيل لحــث حكومــة نتنيــاهو علــى مطالبــ

مصر بالسماح للجيش اإلسـرائيلي بالعمـل عسـكريا داخـل سـيناء لتعقـب الجهـات المسـؤولة عـن تنفيـذ العمليـة، 
وفي حال رفضت مصر الطلب اإلسرائيلي، فإن هذه النخب ترى أنه يتوجـب عـدم التـردد فـي التوجـه للواليـات 

ديها علـى قـادة العسـكر فـي القـاهرة إلرغـامهم علـى الموافقـة المتحـدة، ومطالبتهـا بتوظيـف كـل أوراق الضـغط لـ
  على الطلب اإلسرائيلي.

إن مثـــل هـــذه الـــدعوات التـــي ال يوجـــد أي فرصـــة ألن يـــتم االســـتجابة لهـــا مـــن قبـــل المصـــريين تعكـــس بدرجـــة 
  أساسية عمق األزمة اإلستراتيجية التي تعيشها إسرائيل في أعقاب الثورات العربية.

  ام الرسمي العربياالرتباط بالنظ
دللــت عمليــة "إيــالت" التــي تمكــن منفــذوها مــن اقتحــام مســاحات واســعة، جــزء منهــا تصــنف علــى أنهــا منــاطق 
ذات قيمــة إســتراتيجية كبيــرة بســبب تواجــد مرافــق أمنيــة هامــة فيهــا، علــى أن قــدرة إســرائيل علــى حمايــة نفســها 

  بي.مرتبطة في كثير من األحيان بحسن نية النظام الرسمي العر 
ويمكــن للمــرء أن يتخيــل فقــط المــأزق اإلســرائيلي فــي حــال تمكنــت المقاومــة مــن تنفيــذ عمليــات مماثلــة عبــر 

  الحدود مع دول عربية أخرى، ال سيما األردن، التي تعد حدودها األقرب للتجمعات السكانية الصهيونية.
عمليــة "إيــالت"، وهــو محــاط  فـإن كــان وزيــر الحــرب الصــهيوني إيهــود بــاراك قــد نجــا مــن المــوت بأعجوبــة فــي

بعدد كبير من جنراالته وقواتـه، فـإن قـدرة إسـرائيل علـى مواجهـة عمليـات تسـلل علـى نطـاق واسـع فـي منـاطق 
ـــوة العســـكرية  ـــى اســـتنزاف الق ـــات ســـيعمل عل ـــى أن هـــذا النـــوع مـــن العملي أخـــرى ســـتكون محـــدودة، عـــالوة عل

  اإلسرائيلية.
  تبعات مادية باهظة

ت" فـي خضـم نقـاش يجـرى داخـل أروقـة صـنع القـرار السياسـي وبمشـاركة قـادة الجـيش لقد جاءت عملية "إيـال
  واألجهزة االستخبارية حول اإلستراتيجية اإلسرائيلية تجاه مصر بعد الثورة.

وقد ارتكـز الكثيـرون داخـل إسـرائيل علـى هـذه العمليـة لتبريـر المطالبـة بإدخـال تغييـرات بنيويـة شـاملة وجذريـة 
إلســرائيلي، بحيــث يعــاد االعتبــار للجبهــة الجنوبيــة فــي الجــيش اإلســرائيلي لتصــبح الجبهــة علــى مبنــى الجــيش ا
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األهم في التراتبية الميدانية الجغرافية، إلى جانب التوسع في إقامة المزيد من ألوية المشاه المختـارة، وتركيزهـا 
  في الجنوب، وتوسيع سالح الجو وٕاقامة المزيد من المطارات الحربية.

  واضح أن االستجابة لهذه المطالب تضع إسرائيل أمام مشكلتين هامتين، وهما:ومن ال 
أوال: محدودية الموارد البشرية المتاحة للجيش في ظل تدني الدافعية للخدمة العسكرية في أوسـاط العلمـانيين، 

  وهو ما يعني زيادة العبء على شرائح اجتماعية محددة.
يتطلبهــا تنفيــذ هــذه التغييــرات البنيويــة، بينمــا تواجــه الحكومــة اإلســرائيلية  ثانيــا: األعبــاء الماليــة الباهظــة التــي
  احتجاجات جماهيرية بسبب الغالء.

ــا جــدارا علــى طــول الحــدود مــع مصــر يكلــف مليــاري دوالر، فــإن  وٕاذا أخــذنا باالعتبــار أن إســرائيل تقــيم حالي
  فاتورة القيام بكل هذه التحوالت ستكون باهظة جدا.

  استنزاف حماس
لكن مظاهر المأزق الذي باتت إسرائيل تقف أمامه لـم يحـل دون أن تفطـن النخبـة الحاكمـة فـي تـل أبيـب إلـى 
محاولــة توظيــف العمليــة فــي تحقيــق أهــداف إســتراتيجية وأمنيــة وسياســية أخــرى، ظلــت الحكومــة اإلســرائيلية 

  تسعى لتحقيقها.
يـة قــد قـدموا مـن قطــاع غـزة، وعلــى الـرغم مــن أن فـرغم أن إسـرائيل لــم تقـدم دلــيال واحـدا علـى أن منفــذي العمل

"لجـان المقاومـة الشـعبية" التــي اتهمتهـا إسـرائيل بـالوقوف خلــف العمليـة قـد نفـت أي عالقــة بهـا بشـكل مطلــق، 
فــإن إســرائيل ســارعت إلــى تحميــل غــزة المســؤولية عــن العمليــة، وشــرعت فــي تنفيــذ عمليــات اغتيــال وقصــف 

  ثمن من األطراف التي تقف خلف العملية. واسعة النطاق بحجة السعي لجباية
وكمــا جــرت العــادة، اســتهدفت إســرائيل، إلــى جانــب قيــادات وعناصــر فــي "لجــان المقاومــة الشــعبية"، مــا تعــده 
"بنى تحتية" لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس، إلـى جانـب ضـرب مؤسسـات تابعـة 

ســرائيلية هــذا الســلوك بــالقول إنــه نظــرا لســيطرة حمــاس علــى قطــاع غــزة، لحكومــة هنيــة. وقــد بــررت القيــادة اإل
فإنها تتحمل المسؤولية عن كـل عمـل ينطلـق مـن قطـاع غـزة، هـذا مـع العلـم أن جميـع التقييمـات التـي يقـدمها 

  قادة األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية لحكومة نتنياهو تشدد على أن حماس غير معنية بالتصعيد.
بشكل واضح وجلي أن إسرائيل توظف عمليـة "إيـالت" السـتنزاف حركـة حمـاس وضـرب قـدراتها  من هنا يبدو

العسكرية. في الوقت نفسه نجح التكتيك اإلسرائيلي في استدراج حماس لمواجهة غير متكافئـة، إذ إن "كتائـب 
بعيـد تنفيـذ  عز الدين القسام"، التي حافظت علـى ضـبط الـنفس منـذ شـرعت إسـرائيل فـي توجيـه ضـرباتها لغـزة

عمليــة "إيــالت"، لــم يكــن بوســعها مواصــلة ضــبط الــنفس، فــردت علــى التصــعيد اإلســرائيلي، وهــذا بــدوره مثــل 
  مسوغا إضافيا لتوجيه ضربة قوية للحركة.

لكن على كل األحوال فإن التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة يهدف بشكل أساسي إلى ردع المقاومة عن مواصلة 
ومن المستبعد أن تتطـور ردة الفعـل اإلسـرائيلية إلـى عمليـة عسـكرية واسـعة علـى إطالق الصواريخ من جهة، 

  .2008غرار الحرب األخيرة على القطاع أواخر العام 
يبدو جليا وواضحا أن إسرائيل معنية بـأن تسـمح نتـائج عملياتهـا العسـكرية بـالعودة إلـى القواعـد التـي ضـبطت 

  فصائل المقاومة الفلسطينية.تفاهمات التهدئة غير المباشرة بينها وبين 
وتحــذر إســرائيل مــن التــورط فــي عمليــة واســعة ضــد غــزة عشــية توجــه الفلســطينيين فــي ســبتمبر/أيلول القــادم 
للمطالبــة بعضــوية للدولــة الفلســطينية فــي األمــم المتحــدة، إذ يــرى صــناع القــرار فــي تــل أبيــب أن قــدرتهم علــى 

ني ستكون محدودة في ظل مشاهد القتل التي تسـتهدف المـدنيين إقناع دول العالم بعدم تأييد المسعى الفلسطي
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الفلسطينيين. في الوقت نفسه فإن مثل هذه العملية لن تخدم جهود إسرائيل الهادفة إلى عدم تـدهور العالقـات 
  مع مصر.

  الدفع نحو القطيعة بين مصر وغزة
أيضــا إلــى تأليــب الحكــم الجديــد فــي  إن المــزاعم اإلســرائيلية بــأن منفــذي العمليــة قــدموا مــن قطــاع غــزة تهــدف

  مصر على قطاع غزة وحكومة هنية.
ويــدرك صــناع القــرار فــي تــل أبيــب أن مصــر ســترى فــي أي عمــل عســكري يــتم ضــد إســرائيل عبــر ســيناء فــي 
ظل األوقات الدقيقة التي تمر بها مصر بمنزلة استدعاء للضـغوط الدوليـة علـى الحكومـة والمجلـس العسـكري 

  األعلى في مصر.
وتــرى تــل أبيــب أن اإليقــاع بــين الحكــم الجديــد فــي مصــر وحركــة حمــاس يمثــل مصــلحة إســتراتيجية عليــا لهــا، 
على اعتبار أن هذا قد يؤدي إلى تعاون مصري أكثر عمقا مع إسرائيل في محاربة عمليات تهريـب السـالح، 

العلـم أن إسـرائيل كانـت  عالوة على أنه يعني مواصلة العزلـة السياسـية التـي تعـاني منهـا حكومـة حمـاس، مـع
  وما زالت تخشى من أن تمثل ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي بداية النهاية لهذه العزلة.

وٕالى جانب ذلك، فإن إسـرائيل معنيـة بتوظيـف نتـائج العمليـة فـي إقنـاع حكـام القـاهرة بفـرض قيـود علـى طـابع 
تشريعية ورئاسـية فـي مصـر، وهـو التطـور الـذي تخشـى  العالقة مع حماس مستقبال حتى بعد إجراء انتخابات

  إسرائيل أن يشكل نقطة تحول فارقة نحو فتح صفحة جديدة في العالقة بين غزة ومصر.
  القضاء على االحتجاجات االجتماعية

جاءت عملية إيالت في غمرة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة في تـاريخ الكيـان الصـهيوني، حيـث تظـاهر 
من الصـهاينة ضـد السياسـات االقتصـادية واالجتماعيـة لحكومـة نتنيـاهو، التـي أسـفرت بوضـوح  مئات اآلالف

  عن ارتفاع األسعار وتفاقم مشكلة السكن وتآكل األجور.
وألول مرة فـي تـاريخ إسـرائيل تقـدم حركـة احتجـاج جماهيريـة الئحـة اتهـام ضـد المشـروع االسـتيطاني اليهـودي 

الن، حيـث إن المتظـاهرين اعتبـروا إن األزمـة االقتصـادية واالجتماعيـة التـي في الضـفة الغربيـة والقـدس والجـو 
تعاني منهـا إسـرائيل هـي فـي الواقـع نتـاج االسـتثمار فـي االسـتيطان فـي الضـفة الغربيـة، وطـالبوا بإعـادة بلـورة 

  "جدول األولويات الوطني" على أسس مختلفة تماما.
ئيلي مــن خلفــه أن تحــدث تطــورات أمنيــة تقلــص االهتمــام مــن هنــا كــان مــن مصــلحة نتنيــاهو واليمــين اإلســرا

بحركة االحتجاج االجتماعي، من هنا وجد نتنياهو ضالته في عملية "إيالت"، وبالتالي فهو معني باسـتغاللها 
حتـــى تـــنفض هـــذه الحركـــة التـــي هـــددت مصـــير حكومتـــه، عـــالوة علـــى أنهـــا أظهـــرت تهـــاوي خطـــاب اليمـــين 

  اإلسرائيلي. 
أنه إزاء مظـاهر األزمـة الكثيـرة التـي وقفـت أمامهـا إسـرائيل فـي أعقـاب العمليـة، فـإن صـناع ويتضح مما تقدم 

القرار في تـل أبيـب يسـعون فـي المقابـل إلـى محاولـة تقلـيص األضـرار اإلسـتراتيجية الناجمـة عـن هـذه العمليـة 
ل الفلسـطينية عبر تحقيق إنجازات أخرى. ممـا ال شـك فيـه أن هـذا الواقـع يفـرض علـى حركـة حمـاس والفصـائ

  التنسيق بشكل كامل مع الحكومة المصرية لمواجهة المخطط اإلسرائيلي وٕاحباطه.
  24/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  معادلة غزة تغيرت بعد الثورة المصرية ! .65

  محمد جمال عرفة
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األخيــر  ال يختلــف اثنــان علــى أن جملــة مــن العوامــل كانــت وراء ردع الصــهاينة عــن توســيع نطــاق عــدوانهم
    ى.على غزة عقب عملية (إيالت) وقبول الهدنة مرة أخر 

من بين هذه العوامل : المخاوف من تضـرر العالقـات مـع الحكـم الجديـد فـي مصـر خصوصـا بعـدما تـدخلت 
أمريكــا بقــوة لوقــف التصــعيد، ونجحــت فــي إقنــاع القــاهرة بعــدم ســحب ســفيرها مــن تــل أبيــب مقابــل االكتفــاء 

، ومن بينها رغبة أمريكا في التركيز على ملفي ليبيا وسوريا حاليا ، وعدم جاهزية القبة  باالعتذار اإلسرائيلي
الحديديــة اإلســرائيلية لصــد الصــواريخ وقــدرات المقاومــة العاليــة فيمــا يخــص دقــة تصــويب الصــواريخ وٕايقاعهــا 

  خسائر كبيرة بالمدن التي ضربتها.
س للجـم (إسـرائيل) هـذه المـرة عـن االسـتمرار فـي العـدوان ولكن العامل الذي ال جـدال حولـه وهـو السـبب الـرئي

وقبولها ما يسـمى ضـبط الـنفس، والعـودة لاللتـزام بالتهدئـة والبـدء مـن جانبهـا بهـا علـى غيـر المعتـاد لحـد عـدم 
الرد على صواريخ المقاومة، هو الخشية الحقيقية من أن يؤدي أي عمل عدواني صهيوني مسـتمر علـى غـزة 

وار المصــريين إلــى تــل أبيــب، خصوصــا أن المظــاهرات مســتمرة منــذ أســبوع أمــام الســفارة لتحويــل واجهــة الثــ
والقنصــلية اإلســرائيلية فــي مصــر، وهنــاك حالــة تحفــز واســتنفار مصــرية تجــاه (تــل أبيــب)، وهــو مــا يعنــي أن 

  الثورة المصرية فرضت على (إسرائيل) معادلة جديدة في التعامل مع غزة.
ي المشترك هو السعي لعدم إغضاب الثورة المصرية حاليـا وتجنـب اسـتفزاز الثـوار فالهدف األمريكي الصهيون

والحرص على هدوء الجبهة مع مصر .. ليس فقـط لعـدم تهديـد العالقـات بـين القـاهرة وتـل أبيـب ولكـن أيضـا 
ألن هـــدفهم الحـــالي هـــو تركيـــز األضـــواء علـــى الخالفـــات بـــين الثـــوار فـــي مصـــر وتعميقهـــا خصوصـــا بـــين 

ين والليبراليين لضـرب الثـورة ، فـي حـين أن األزمـة مـع (إسـرائيل) توحـد الفـريقين ضـد (إسـرائيل) كمـا اإلسالمي
  ظهر في االحتجاجات المشتركة أمام السفارة اإلسرائيلية وتعرقل خطط ضرب الثورة المصرية من الداخل !. 

  تدخل أمريكي عاجل إلطفاء الحريق
بيـــب لعبتـــا دورا فوريـــا فـــي إطفـــاء حريـــق األزمـــة بـــين مصـــر ولـــيس ســـرا أن ســـفارتي أمريكـــا فـــي مصـــر وتـــل أ

و(إسرائيل) عبر لقاءات موسعة ومكثفة واقتراح فكرة التحقيق المشترك إلرضاء مصر ، وأن ما سمي اعتـذار 
  باراك وبيريز لمصر (هو مجرد إبداء األسف وليس اعتذارا) كان أمرا ملحا بالنسبة ألمريكا لتبريد األزمة.

عـّدت كـالًّ مـن  –كما قـال إيهـود بـاراك فـي حـواره مـع التلفزيـون االسـرائيلي مسـاء اإلثنـين  –ل) بل إن (إسرائي
عملية إيالت وكذا إطالق المقاومة الصواريخ على (إسرائيل) (كمينا استراتيجيا) كان يستهدف جر (إسـرائيل) 

صـاعد فـي مصـر لتعـديل لمواجهة مع مصر وٕاثارة مارد الثورة المصرية ضد تـل أبيـب خاصـة وأن الحـديث يت
  اتفاقية كامب ديفيد أو رفضها، ولهذا اختارت تل أبيب المسارعة بتبريد الجبهتين.

وبارك عبر عن هذا عندما قال: إنـه "مـن الحماقـة أن ترضـى (إسـرائيل) بخسـارة العالقـات الجيـدة مـع مصـر، 
ي" لــ(إسرائيل) فـي المقـام األول" ، أو تخاطر بفسخ اتفاقية كامب ديفيد للسالم التي تمثل أكبـر "كنـز اسـتراتيج

ـــادة اإلســـرائيلية علـــى عـــدم الســـماح ألعـــدائها بتحميلهـــا مســـئولية تـــدهور  وقـــال : "بنـــاء علـــى هـــذا عملـــت القي
األوضاع األمنية مع مصر، ونعمل اآلن على احتواء األزمة مع القاهرة، رغم حساسـية الموقـف بيننـا الناتجـة 

  عن الغضب الشعبى في مصر".
"بــاراك" العمليــات العســكرية التــي نّفــذها مجهولــون يــوم الخمــيس الماضــي فــي مدينــة أم الرشــراش  فقــد وصــف

، والتـي تخّللهـا حـادث مقتـل خمسـة جنـود مصـريين 1948(إيالت) بجنوب األراضي الفلسطينية المحتلّـة عـام 
نه تشـويش العالقـات في سيناء بنيران إسرائيلية، بأنها تنطوي على محاولة لـ "نصب كمـين اسـتراتيجي مـن شـأ

  بين تل أبيب والقاهرة"، على حد تعبيره.
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وأعرب في الوقت ذاتـه عـن ارتياحـه لـتمّكن الحكومـة اإلسـرائيلية مـن اختصـار فتـرة "التـوتر األمنـي مـع الجـارة 
مصــر"، وأضــاف: "الوضــع حســاس فيمــا يخــّص عالقاتنــا مــع مصــر، وعليــه يجــب التأكــد مــن عــدم المســاس 

  قعة معها، حيث أنها تعّد أكبر ذخر استراتيجي بالنسبة لـ(إسرائيل)"، كما قال.بمعاهدة السالم المو 
وقـال بــاراك: "إن الهــدف األساسـي مــن إطــالق الصـواريخ مــن قطــاع غـزة علــى المنطقــة الجنوبيـة هــو تشــويش 

  العالقات بين (إسرائيل) ومصر،وأنه لهذا تم قبول الهدنة التي عرضتها حماس".
أغســطس بهــذا وقالــت: "إن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين  23رتس" الثالثــاء وقــد اعترفــت صــحيفة "هــآ

نتنياهو، ووزير (الدفاع) إيهود باراك، حرصا، في أثناء االجتماع الـذي عقـده "طـاقم الـوزراء الثمانيـة" (األحـد) 
الوضع ضـد أغسطس، على تأكيد أن هناك عدة أسباب تستلزم االمتناع من اإلقدام على أي تصعيد في  21

قطــاع غــزة، وفــي مقــدمها الخشــية مــن ازديــاد عزلــة (إســرائيل) الدوليــة، ومــن تفــاقم األزمــة مــع مصــر، التــي 
اندلعت عقب العمليات المسلحة التي وقعـت بـالقرب مـن إيـالت الخمـيس الفائـت، وشـدد رئـيس الحكومـة علـى 

  ة".أنه في ظل أوضاع كهذه ال يجوز أن تشن (إسرائيل) حرًبا شاملة على غز 
وأضافت الصحيفة: "إن نتنياهو وباراك تكلما مطوًال فـي االجتمـاع نفسـه عـن الحاجـة إلـى أن تلتـزم (إسـرائيل) 
جانب الحذر والمسئولية إزاء األزمة مع القطاع، وذلك بصورة لم تدع مجاًال للشك فـي أن (إسـرائيل) ال تملـك 

وفـي أن األزمـة التـي انـدلعت مـع السـلطة  شرعية دولية لشن عملية عسكرية واسـعة النطـاق علـى قطـاع غـزة،
الجديدة في مصر عقب العمليات المسلحة بالقرب من منطقة الحدود بين الدولتين فرضـت قيـوًدا جديـدة علـى 

  حرية نشاط الجيش اإلسرائيلي.
اإلخباري اإلسرائيلي عـن ضـباط كبـار قـولهم: "إن رئـيس األركـان اإلسـرائيلي السـابق، » واال«أيضا نقل موقع 

ملفـًا باألهـداف التـي يجـب أن تهاجمهـا (إسـرائيل)، » بنـي جـانتس«، نقل إلى نظيره الحـالي »جابي أشكنازي«
  في عملية واسعة ضد قطاع غزة، إال أن المستوى السياسي أوقف هذه العملية الواسعة النطاق".

بــأن اغتيــال قــادة ونقــل الموقــع عــن ضــابط إســرائيلي رفيــع المســتوى قولــه: "إنــه كــان هنــاك شــعور فــي الجــيش 
لجــان المقاومــة الشــعبية هــو فقــط البدايــة، لكــن الضــغط السياســي أوقــف كــل شــيء"، وقــال المصــدر العســكري 

  اإلسرائيلي: "إن المصريين أصروا على وقف الرد اإلسرائيلي الشديد على المنظمات في قطاع غزة".
ه الجميـع فـي الشـرق األوسـط، األتـراك "تحولنا إلى الطفل الـذي يصـفع»: واال«وقال المصدر العسكري لموقع 

جــاءوا وطلبــوا أن نقــول آســفين، وجــاء المصــريون وطلبــوا أال نــرد علــى الفلســطينيين، الشــارع الفلســطيني كلــه 
  ».يفهم أن عدم الرد اإلسرائيلي يعني ضعفاً 

أشــاروا إن المســئولين المصــريين خــالل محادثــاتهم مــع الجانــب اإلســرائيلي » واال«وقــال مصــدر أمنــي لموقــع 
إلـــى الغضـــب الشـــعبي المصـــري ضـــد (إســـرائيل)؛ بســـبب مقتـــل الجنـــود المصـــريين علـــى الحـــدود، برصـــاص 

  إسرائيلي".
وأضـاف المصــدر: "المصــريون أبلغونـا بــأنهم لــن يســتطيعوا الوقـوف أمــام تظــاهرات الشـارع فــي الفتــرة الحاليــة، 

  اإلسرائيلية هي أنموذج لما قد يحدث". وٕاذا هاجمت (إسرائيل) غزة، فإن المظاهرة الموجودة أمام السفارة
الـــرئيس األســـبق لجهـــاز الموســـاد و"مجلـــس األمـــن القـــومي": "إن علـــى  -ربمـــا لهـــذا أيضـــا قـــال إفـــرايم هليفـــي 

(إسرائيل) أن تبلور سياسة جديدة إزاء حمـاس بعـد الثـورة المصـرية"، وقـال: إن "علـى (إسـرائيل) أن تـدرس مـا 
ة عــن ضــرورة تطبيــق اتفــاق الســالم مــع مصــر تســتلزم أيًضــا بلــورة سياســة إذا كانــت المصــلحة العليــا الناجمــ

  جديدة إزاء حماس؟!".
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وطالمــا أن الصــهاينة يعترفــون بهــذا التراجــع فــي قــوتهم علــى الــردع تجــاه غــزة واخــتالف المعــادالت بعــد الثــورة 
المقاومــة فــي المصــرية وٕازاحــة حكــم الــرئيس الســابق مبــارك .. فمــن الضــروري أن تتحــرك حركــة حمــاس وقــى 

  غزة لالستفادة من هذا التطور الجديد وفرض أمر واقع جديد.
  24/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  
  

  تحت االقصى...!» ديمونة نووي صهيوني« .66
  نواف الزرو 

يكشف لنا التقرير االخباري الذي اصدرته مؤسسة األقصى للوقف والتراث قبل ايام، النقاب عن أّن االحـتالل 
لي بدأ في االيام االخيرة بحفر المزيد من األنفـاق تحـت األرض فـي البلـدة القديمـة، فـي جـوف المغـارة اإلسرائي

المســـماة بمغـــارة الكتـــان، الواقعـــة مـــا بـــين بـــابي العـــامود والســـاهرة علـــى حـــدود الســـور الشـــمالي للبلـــدة القديمـــة 
درسـة العمريـة فـي جهـة الجـدار بالقدس، أحدها يمتد جنوبـًا ليصـل إلـى أسـفل المسـجد األقصـى فـي منطقـة الم

الشــمالي للمســجد األقصــى المبــارك، واآلخــر يمتــّد شــرق شــمال ليصــّل إلــى المنطقــة القريبــة مــن بــاب الســاهرة، 
أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس.وبحسـب التقريـر فـإن سـلطات االحـتالل تخطـط لـربط هـذه األنفـاق مـع شـبكة 

ســجد األقصــى ومحيطــه المالصــق ليشــكل بــذلك حيــزًا مــن األنفــاق األنفــاق الممتــدة مــن بلــدة ســلوان وأســفل الم
األرضــية، تبــدأ مــن وســط ســلوان وتختــرق البلــدة القديمــة والمســجد األقصــى جنوبــًا وشــماًال وتصــل إلــى أقصــى 

  م.1600شمال البلدة القديمة، في مجموعة من األنفاق يصل طولها اإلجمالي نحو 
سة الحفريات االحتاللية الجارية على قدم وساق فـي البلـدة القديمـة فالواضح تمامًا في ضوء ذلك اذن، أن سيا

، لم تتوقف على االطالق، بل هي تشـكل ذروة االنتهاكـات والجـرائم التـي 1967من القدس منذ احتاللها عام 
تقترفهــا ســلطات االحــتالل ضــد القــدس ومقدســاتها، وهــي تشــكل فــي الوقــت ذاتــه أشــد األخطــار الحقيقيــة التــي 

شـــكك عالمـــا آثـــار إســـرائيليان «ألقصـــى المبـــارك وتهـــدد بهدمـــه تمهيـــدًا إلقامـــة هـــيكلهم المزعـــوم الـــذي تتهـــدد ا
مرموقان في صحة نصـوص يتضـمنها كتـاب الشـريعة اليهوديـة ( التـوراة ) بشـأن مكانـة القـدس لـدى اليهـود ، 

  ».واستبعدا احتمال بناء الهيكل في عهد سليمان
المســتمرة تحــت أساســات الحــرم القدســي الشــريف، تحمــل معهــا أشــد وأخطــر فالحفريــات اإلســرائيلية المبرمجــة و 

التهديدات اإلسرائيلية لمقدساتنا في الحـرم الشـريف، وٕان كانـت سـلطات االحـتالل تواصـل مخططاتهـا الحفريـة 
بهدوء وصـمت ودون ضـجة، إال أن نتنيـاهو كـان قـد كشـف النقـاب واألنيـاب فـي تصـريحاته التـي أطلقهـا يـوم 

لــن نغلــق النفــق ... وهــذه « عنــدما أعلــن قــائًال :  1996النفــق فــي الخــامس والعشــرين مــن أيلــول دشــن فــتح 
  ».هي صخرة وجودنا اليهودي هنا -مشيرًا إلى صخرة عثر عليها في النفق  -الصخرة 

ومنذ ذلك التـاريخ فتحـت أزمـة النفـق التـي قـررت حكومـة نتنيـاهو تفجيرهـا، ملـف المدينـة المقدسـة علـى أوسـع 
اق، وسلطت األضواء على جملة عناوين أساسـية كبيـرة تمـس ماضـي وحاضـر ومسـتقبل الحفريـات مثـل : نط

بـــدايات وتطـــورات وأهـــداف الحفريـــات اإلســـرائيلية فـــي القـــدس، واألبعـــاد واألخطـــار التهويديـــة التدميريـــة التـــي 
  تحملها معها.

ضــات العقيمــة، ودالالت فــتح النفــق وكــذلك مكانــة القــدس السياســية واحتمــاالت الحــل فــي إطــار عمليــة المفاو 
على مختلـف الصـعد واالستخالصـات األساسـية النتفاضـة األقصـى التـي تفجـرت فـي أعقـاب فـتح النفـق ، ثـم 
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واألهم من كل ذلك المكانة السياسية الحقيقية للمدينة المقدسة وغير ذلك من العناوين بالغة األهميـة التـي لـن 
  هذه الدراسة المحددة. نتمكن من االحاطة بتفاصيلها في إطار

وانطالقًا من هذه الخطوط والخلفية العريضة الواضحة ، تبنت الحكومـات اإلسـرائيلية المختلفـة بالتـالي سياسـة 
سافرة ترمي الى تهويد القـدس عبـر سلسـلة مـن اإلجـراءات واالعتـداءات ضـد أهـل المدينـة وضـد كـل األمـاكن 

  وتحت ذرائع مختلفة .المقدسة اإلسالمية والمسيحية على حد سواء ، 
وكــان مــن أهــم وأخطــر تلــك اإلنتهاكــات واالعتــداءات الشــروع فــي تنفيــذ مخططــات الحفريــات تحــت أساســات 
البلــدة القديمــة واألمــاكن المقدســة، بحجــة الكشــف عــن التــاريخ اليهــودي، وهيكــل ســليمان، وقــد دأبــت الســلطات 

رية تمامــًا ربمــا باســتثناء مــا تمكنــت المصــادر ، بصــورة ســ 1967اإلســرائيلية علــى إجــراء الحفريــات منــذ عــام 
  الفلسطينية من كشف أمره .

ال تتوقــف ابــدا علــى مــدار »اســرائيل«فلــيس مــن قبيــل التهويــل والمبالغــة والــديماغوجيا اذن، ان نثبــت ان دولــة 
حصـري،  الساعة عن حفرياتها واجراءاتها التهويدية الكاسـحة للمدينـة المقدسـة وللبلـدة القديمـة منهـا علـى نحـو

بــل ان االمــور وصــلت الــى مســتوى خطيــر جــدا يهــدد بنســف االقصــى ومحــوه عــن وجــه االرض ، والمســالة 
  بالنسبة لهم مسالة وقت وتوقيت وفق المؤشرات المتوافرة ...!

حســب »مفاعــل ديمونــة«فالحفرّيــات الســرية باتــت علــى مقربــة شــديدة مــن األقصــى، وهــي حفريــات محّصــنة كـــ 
بتمويــــل مليارديــــر يهــــودي أميــــركي وبــــال رقابــــة » صنــــدوق إيفيرســــت«لحفريــات يجريهــــا وثيقــة عبريــة، وتلــك ا

سلطــة اآلثــار : وفيمـا ينصـّب االهتمـام اإلعالمـي علـى الحفريـات اإلسـرائيلية عنـد بـاب المغاربـة المـؤدي إلـى 
علـى بعـد ثمـانين متـرًا مـن » صـةخا«الحرم القدسـي فـي القـدس المحتلـة، تقـوم جمعيـة يهوديـة بحفريـات سـرّية 

  ».الهيكل«بحثًا عن » الباب«
أن الحفريــات محّصــنة مثــل مفاعــل نــووي لتخصــيب «وذكــرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت فــي تحقيــق نشــرته 

  ».عبوة ناسفة تهّدد بانفجار الوضع مجدداً «، واصفة الوضعية بأنها »اليورانيوم
مقابـل الحفريـات «حفريـات المـذكورة، وقالـت فـي حينـه إّنـه وكانت وسائل إعالم عديدة قد نشرت عن أعمال ال

، أي باتجـــاه المســـجد األقصـــى، وهـــو مـــا ينكـــره »إلـــى األعمـــاق، هنـــاك حفريـــات مـــن األطـــراف باتجـــاه الشـــرق
المرتبطون بالقضية، وحتى سلطة اآلثار، المسؤولة عن كل شبر حفريات في الدولة الصهيونية، ادعت بأنهـا 

، »جمعيـة خاصـة»وعّلقت تلك السلطة علـى الحفريـات الجديـدة بـالقول إنهـا تابعـة لــ ،»ال تستطيع فعل شيء«
  ».المخّولة الوحيدة، بسماح أو عدم سماح ألحد بالدخول اليها/ نقال عن موقع فلسطين اليوم«وهي 

ان المكــان ســري للغايــة، وال أحــد يعــرف مــا يجــري فــي الــداخل، وعنــدما اقتــرب منــدوبو »وقــال تقريــر يــديعوت
لصــحيفة مــن البــاب المــؤدي إلــى العقــار الــذي تــتم منــه الحفريــات، خــرج رجــل إســرائيلي فــي الخمســينيات مــن ا

هــل أنــت اســرائيلي؟ هــل أنــت يهــودي؟ أنــا ال «العمــر، وبــدأ يصــرخ بالروســية ويــوبخ مصــور الصــحيفة بقولــه 
، »ت مــن الســعوديةأصــدق أنــك يهــودي أصــًال، إذا أتيــت لتصــور هنــا، فمــن نــاحيتي أنــت لســت إســرائيليًا، أنــ

  ».نبني ملجًأ للعرب«، رد بالقول »ماذا تبنون هنا؟«وعندما حاول المصّور سؤال الرجل 
اذن، يتضح تمامًا أن كل االجراءات االسـرائيلية ليسـت صـدفية، وٕانمـا هـي تطبيـق لسياسـة إسـرائيلية احتالليـة 

مدينـة المقدسـة بمـا فيهـا األمـاكن المقدسـة مبيتة راسخة تكـرس واقـع الهيمنـة والسـيادة اإلسـرائيلية علـى كامـل ال
اإلسالمية والمسيحية، وتسعى الضفاء البعد الديني اليهودي والصبغة الدينيـة اليهوديـة علـى القـدس باعتبارهـا 

لـــديهم ، وباعتبارهـــا مدينـــة يهوديـــة الطـــابع والواقـــع ... !، ومـــا الحفريـــات األثريـــة « مدينـــة اآلبـــاء واألجـــداد « 
ة إال فــي هــذا اإلطــار وهــذا البعــد تحديــدًا . ويبقــى الغائــب النغيــب االكبــر فــي هــذا المشــهد المحمومــة المســعور 
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ــــة القــــدس  ــــدور والفعــــل العربــــي االســــالمي الحقيقــــي فــــي حماي ــــد ال ــــدي المســــعور ، هــــو ذل الصــــهيوني التهوي
  والمقدسات...!

  25/8/2011، الدستور، عّمان
  

  لنسبة الى السلطة؟جزء من األزمة أم الحل با / سبتمبراستحقاق أيلول .67
  ماجد عزام

علــى عكــس مــا يتصــّور كثيــرون، ال يمّثــل اســتحقاق أيلــول جــزءًا مــن الحــل بالنســبة الــى الســلطة الفلســطينية، 
وٕانمـــا هـــو تعبيـــر عـــن األزمـــة وشـــكل مـــن أشـــكال الهـــروب إلـــى األمـــام، وطريـــق التفـــافي غيـــر مـــأمون النتـــائج 

، وباتـت عمليـة التسـوية ميتـة سـريريًا. ويحتـاج األمـر، والعواقب بعدما وصلت المفاوضـات إلـى طريـق مسـدود
  في رأيي، إلى إرادة سياسية وشجاعة شخصية لإلعالن الرسمي عن ذلك.

ـــة » اســـتحقاق أيلـــول«يعنـــي مصـــطلح  أن تـــذهب الســـلطة الفلســـطينية إلـــى األمـــم المتحـــدة لنيـــل اعتـــراف بدول
، وهـــو مـــا يفتـــرض حكمـــًا المـــرور 1967فلســـطينية مســـتقلة كاملـــة العضـــوية ضـــمن حـــدود حزيـــران (يونيـــو) 

بمجلس األمن حيث الفيتو األميركي المنتظر، أو بدولة غير عضو علـى غـرار الفاتيكـان، األمـر الـذي يمكـن 
  الحصول عليه عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة.

يــار األمثــل لــم يخــف الــرئيس عبــاس يومــًا انحيــازه إلــى خيــار التفــاوض ثــم التفــاوض ثــم التفــاوض، باعتبــاره الخ
السترجاع الحقـوق الفلسـطينية ولـو بحـّدها األدنـى. وعلـى هـذا األسـاس، خـاض االنتخابـات الرئاسـية الماضـية 
التي نال عبرها الشرعية الديموقراطية المطلوبة والضرورية. وعندما اتضـح أن هـذا الخيـار لـم ولـن يـؤدي إلـى 

رام اهللا وأنــا الــى تصــريح مماثــل للخــروج مــن ال يــزال الــرئيس يحتــاج إلــى تصــريح للخــروج مــن («أي نتيجــة 
وفــق التصــريح الشــهير لصــائب عريقــات)، لــم يــتم التوقــف ومصــارحة الجمهــور بالحقيقــة واســتخالص » أريحــا

الِعبر الشخصية والسياسية المالئمة. وبدًال من ذلك، جـرى الهـروب إلـى األمـام واعتبـار اسـتحقاق أيلـول غيـر 
ى رغــم أن الــرئيس نفســه كــان قــد وضــعه ضــمن الخيــارات الســتة البديلــة متنــاقض مــع الخيــار التفاوضــي، علــ

  للتفاوض. وليس من الصعوبة بمكان استنتاج أنه يأتي في مسار منفصل ومناقض تمامًا.
وحتى عندما تّم تبّني فكرة أو خيار الذهاب إلى األمم المتحدة، لم يجر نقاش مرّتب ومنّظم حوله فـي أي مـن 

وكـــل مـــا جـــرى فـــي هـــذا الخصـــوص كـــان متـــأخرًا جـــدًا وأقـــرب إلـــى النقـــاش ». ظمـــةالســـلطة والمن«مؤسســـات 
الشخصــي بــين الـــرئيس عبــاس والمعارضـــين البــارزين لـــه، وهمــا الســيدان ســـالم فيــاض الـــذي يــرى أن الواقـــع 

، وناصر القدوة الذي تّم التنكيـل بـه عنـدما »دولة ميكي ماوس«يسّميها » دولة كرتونية«الحالي ال ينتج سوى 
ـــة جـــاه ـــة، حيـــث ال يجـــوز التجريـــب، لدرجـــة أن الوكال ـــارات التجريبي ـــه المعـــارض للخي ر فـــي وقـــت مبكـــر برأي

  كتبت افتتاحية حادة وشخصية جدًا ضد القدوة ورأيه السالف الذكر.» وفا«الفلسطينية الرسمية 
قهريــًا، وال مـع كــل التحفظـات والمعطيــات السـابقة، وبعــدما تـّم فــرض االسـتحقاق فــي شـكل يكــاد يكـون جبريــًا و 

يجــري التعــاطي مــع الجمهــور الفلســطيني فــي شــكل شــفاف ونزيــه وال يــتّم شــرح األمــور بصــدق وصــراحة، فــال 
أحــد يقــول مــثًال إن مــن المســتحيل الحصــول علــى دولــة كاملــة العضــوية فــي ظــل التهديــد األميركــي باســتخدام 

العامــة لألمــم المتحــدة للحصــول علــى  الفيتــو فــي مجلــس األمــن، وأن مــا ســيتّم غالبــًا هــو الــذهاب إلــى الجمعيــة
مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلثي أعضـائها، أي مئـة وثالثـين دولـة، بينمـا تعتـرف اآلن بالدولـة الفلسـطينية 
مئة وعشر دول تقريبـًا. واألهـّم مـن ذلـك كلـه، ال أحـد يتحـّدث عـن صـباح اليـوم التـالي، وأن ال شـيء سـيتغّير 

يزداد اإلحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السـلطة نفسـها، وأيضـًا على األرض، بل على العكس، قد 
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مــن دون نقــاش مرتــب ومنهجــي للفكــرة، واســتعداد وتحّســب لتــداعياتها الســلبية السياســية واالقتصــادية واألمنيــة 
  على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني في شكل عام.

استحقاق أيلول (سبتمبر) حقيقة واقعـة. وعلـى رغـم أن الوقـت  لألسف، دونما نقاش واستعداد كما ينبغي، بات
بات متأخرًا، إال أن ال يزال في اإلمكان سّد بعض الثغرات؛ عبر بناء أوسـع توافـق سياسـي فلسـطيني ممكـن. 
وهذا مرتبط حكمًا بالمضي قدمًا في عملية المصالحة وٕانجاز ما تيّسر من بنودها ومصارحة الشعب بأهـداف 

ســتحقاق واالســتعداد كمــا ينبغــى لصــباح اليــوم التــالي، مــع عــدم غــّض الطــرف عــن ضــرورة، بــل أو آفــاق اال
وحتمية اإلجابة عن أسئلة السلطة المنظمة والمقاومة، وعدم الخجـل مـن حقيقـة أن السـيرورة السياسـية القائمـة 

تتــرك مجــاًال ألكثــر مــن منــذ أوســلو حتــى اآلن، كمــا البيئــة اإلقليميــة والدوليــة الناجمــة عــن الربيــع العربــي ال 
مقاومــة جماهيريــة شــعبية ســلمية (نمــوذج بلعــين واالنتفاضــة األولــى) انتظــارًا او اســتعدادًا لتغّيــر مــوازين القــوى 

  اإلقليمية في شكل يسمح بتبّني مقاربات مختلفة للصراع وكيفية إدارته وصوًال إلى حله في شكل نهائي.
  25/8/2011، الحياة، لندن

  
  . شلل سياسي يجر شلال عسكرياشرك استراتيجي. .68

  دوف فايسغالس
تجـاه حمـاس  –قاسـيا وأليمـا  –غزيون اسـتدعت ردا عسـكريا مناسـبا » ارهابيون«الجريمة النكراء التي ارتكبها 

وعالئــــم حكمهــــا، وذلــــك الن حكومــــة حمــــاس فــــي غــــزة هــــي التــــي تتحمــــل المســــؤولية عــــن العمليــــة الوحشــــية 
كــم هــي  –لــذي يتلــوى فــي تفاصــيل تعريــف المنظمــات المعربــدة فــي غــزة ا –والمتحديــة. التفســير االســرائيلي 

عمــا حصــل، بعيــد عــن االقنــاع؛ واضــح جــدا انعــدام الرغبــة فــي الــرد علــى حكومــة » مســؤولة«حمــاس غيــر 
؛ »الوحـــوش البشـــرية المجرمـــة«حمـــاس كمـــا تســـتحق. فـــال أهميـــة للهويـــة الدقيقـــة للعصـــابة التـــي تنتمـــي اليهـــا 

في غزة؛ وهي تعرف، أو يفتـرض بهـا أن تعـرف، أمـر الجريمـة المخطـط لهـا. وهـي  حماس هي الحكم الفاعل
  تتحمل المسؤولية وملزمة بان تقدم الحساب على ذلك.

  هذا لم يحصل.
لنعتــرف بالحقيقــة: اســرائيل تخشــى المــس بحمــاس. مثــل هــذا المــس، كمــا اعتــرف باســتقامة وزيــر الــدفاع فــي 

  السرائيل.» شرك استراتيجي«مقابلة مع القناة الثانية، هو مثابة 
الفلســطينية أدى الــى تــدهور العالقــات مــع  –ايهــود بــاراك كــان محقــا: الجمــود السياســي فــي القنــاة االســرائيلية 

هــو الذريعــة التركيــة والمصــرية لتفــاقم  –وعلــى أي حــال ال يســوى  –معظــم دول العــالم. النــزاع الــذي ال يعــالج 
من شـأنها أن  –كما تستحق حماس  –ن خطوة عسكرية أليمة في غزة العالقات مع اسرائيل. اسرائيل تفهم با

تؤدي الى خطوة مصـرية وتركيـة متطرفـة فـي شـدتها، وتشـجيع دول فـي العـالم علـى تأييـد المبـادرة الفلسـطينية 
  في األمم المتحدة.

العـالم، تركيا، مصر ودول اخرى تعـرف جيـدا الواقـع الـذي علقـت فيـه اسـرائيل: فهـي تشـعر بـوهن موقفهـا فـي 
التــي قوتهــا أيضــا، لشــدة  –وتقــدم علــى أي حــال بانــه عنــدما تنــزل علــى اســرائيل، باســتثناء الواليــات المتحــدة 

فـان احـدا لـن يـنهض للمسـاعدة والتأييـد للدولـة المسـببة للضـرر، عـن حـق شـديد  –االسف، وهنت بقدر كبيـر 
ف والـــواهن، علـــى عمليـــة القتـــل العـــالمي، الضـــعي» االحتجـــاج«للســـاعين الـــى نـــزع روحهـــا. يخيـــل أن همـــس 

النكــراء، يؤيــد هــو ايضــا االســتنتاج البشــع بــان عمليــة اســرائيلية فــي غــزة لــن تحظــى بالتصــفيق. وبالفعــل هــذا 
  تملصت منه الحكومة بنجاح، ولكن امتنعت ايضا عن محاسبة القتلة أبناء الموت.» شرك استراتيجي«
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ها السياســية علــى العمــل: قوتهــا هــي لــيس فقــط فــي نوعيــة منــذ األزل اشــترطت القــوة العســكرية الســرائيل بقــدرت
لتفعيله. ما العمل، ولكن موقفنا السياسي في العالم يتقـرر فقـط » الحبل السياسي«سالحها وكميته، بل بطول 

هــذا هــو الموضــوع االساســي الــذي  –الفلســطينية؛ خيــرا كــان أم شــرا  –حســب مــا يجــري فــي القنــاة االســرائيلية 
  م العالم.بين اسرائيل وأم

انعدام الفعل السياسي للحكومة الحالية في السياق الفلسـطيني قصـر الحبـل جـدا. حكومـة اولمـرت بـادرت الـى 
علـــى تلـــك  –بمـــا فـــي ذلـــك المـــتحفظ أيضـــا  –خطـــوتين عســـكريتين واســـعتين وموضـــع خـــالف؛ الـــرد الـــدولي 

رة سياسـية ذات مغـزى. اليـوم، فـي الخطوتين كان معتدال للغاية وذلك النه الى جانب نار المدافع وجدت مباد
  صفر الفعل السياسي، كل رصاصة تطلقها اسرائيل تثير جلبة عالمية.

  بالفعل، هذا شرك استراتيجي: شلل سياسي يجر بالتدريج الى شلل عسكري.
  24/8/2011، يديعوت
 25/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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