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 وحدة استيطانية 232تعزز تطويق القدس: مخططات لـ "إسرائيل"
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 االحت ل وضع ال يمكن القبول بوو  ...تعذ ب األطفال الفمسطينيين "إسرائيل"كي مون: بان  2
، بتعريض األطفاؿ الفمسطينييف "إسرائيؿ"اتيـ األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف، : )يو.بي.آي(
لدييا لسوء المعاممة واالعتداء عمييـ جسديًا إضافة إلى الحبس االنفرادي والتعذيب، واعتبر أف المحتجزيف 

في مذكرة لو إلى األمـ  ،وقاؿ باف وال أخالقيًا. وال اقتصادياً  االحتالؿ وضع ال يمكف القبوؿ بو ال سياسياً 
ييف المحتجزيف لدى إسرائيؿ األطفاؿ الفمسطين"إف  :وزعيا مكتب األمـ المتحدة في بيروتو  ،المتحدة

يتعرضوف باستمرار لسوء المعاممة، واالعتداءات الجسدية واإلساءات المفظية، وكذلؾ لمتيديد والترىيب 
 ."والحبس االنفرادي، وتصؿ ىذه المعاممة إلى حد التعذيب

وتنمية األراضي  تمارس التمييز واالستبعاد ضد الفمسطينييف في استصالح"واتيـ السمطات اإلسرائيمية بأنيا 
وتقسيميا وتخطيطيا في القدس الشرقية ما يعرقؿ النمو االقتصادي واالجتماعي لمفمسطينييف، بينما يوفر 

 ."معاممة تفضيمية لممستوطنات
% فقط مف األراضي إلنشاءات 25المحتمة، خصصت نسبة قدرىا  "القدس الشرقية"وأشار إلى انو في 

ولفت إلى أف  % مف أراضي المدينة إلنشاء مستوطنات.53ء عمى الفمسطينييف، بينما جرى االستيال
 مبنى ممموؾ لفمسطينييف. 300ألفًا و 13بيدـ أكثر مف  1022و 2691سمطات االحتالؿ قامت بيف عامي 

ألؼ مقدسي فمسطيني ما  24مف نحو  "القدس الشرقية"كما سحبت سمطات االحتالؿ تصاريح اإلقامة في 
% مف أراضي 40وأشار إلى مصادرة السمطات اإلسرائيمية نحو  .1022اـ وأواخر ع 2691بيف عاـ 

 الضفة الغربية المحتمة لمصمحة المستوطنيف.
بالتقاعس في إنفاذ القانوف إزاء عنؼ المستوطنيف واالستيالء عمى ممتمكات "واتيـ السمطات اإلسرائيمية 

د ىجمات المستوطنيف والتي خمفت % في عد50زيادة نسبتيا  1022الفمسطينييف، حيث ُسجؿ في عاـ 
ضحايا فمسطينييف وألحقت أضرارًا في ممتمكاتيـ، بما في ذلؾ تخريب كنيسة وسبعة مساجد أو إضراـ النار 

في حيف تـ تسجيؿ عدد مف الحاالت التي ". وأضاؼ "فييا والتحرش باألطفاؿ لدى ذىابيـ إلى المدارس
 ."رًا لممستوطنيف في ىجماتيـ عمى الفمسطينييفظير فييا الجيش اإلسرائيمي يقدـ دعمًا مباش

ال يزاؿ الحصار الذي تفرضو إسرائيؿ عمى قطاع غزة يفرض عقابًا جماعيًا عمى السكاف "وقاؿ إنو 
 ."المدنييف، في انتياؾ واضح اللتزامات إسرائيؿ بالقانوف الدولي

 4/8/2822الخميج، الشارقة، 
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 سمطة تجميد المصالحةلواليات المتحدة طمبت من الاىنية:  2
إسماعيؿ ىنية إف لديو معمومات تفيد بأف الواليات المتحدة في قطاع غزة قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية 

 وعدـ التوجو لألمـ المتحدة. "إسرائيؿ"طمبت مف السمطة تجميد ممؼ المصالحة والعودة لممفاوضات مع 
"ال أحد ضد المصالحة في   :5/8، الجمعة وقاؿ ىنية لمصحفييف عقب صالة الجمعة في مسجد العباس

الشعب الفمسطيني لكف أنا أقوؿ بأف الضغوطات األمريكية الممارسة عمى السمطة تؤتي ثمارىا كمما أردنا أف 
نتقدـ بممؼ المصالحة"، ولدينا معمومات بأف األمريكاف طمبوا مف السمطة تجميد ممؼ المصالحة والعودة 

وعف التعديؿ الحكومي في الحكومة، قاؿ ىنية :" ما  التوجو لألمـ المتحدة".لممفاوضات مع إسرائيؿ وعدـ 
 زاؿ النقاش جاريا حوؿ الموضوع". 

 3/8/2822موقع فمسطين أون الين، 
 

 ويطالب بتحييد المخيمات ال جئين الفمسطينيين في سوري مخيم اليرموكىنية يندد بقصف 3
إسماعيؿ ىنية، قصؼ مخيـ اليرموؾ في  في قطاع غزة،ة استنكر رئيس الحكومة الفمسطيني.(: اي.بي.يو)

صابة  10والذي تسبب بمقتؿ  ،سورية  :آخريف، قائالً  93مف الالجئيف الفمسطينييف الذيف يقطنوف بالمخيـ وا 
"نحتسب شيداء شعبنا الفمسطيني في مخيـ اليرموؾ ونعبر بكؿ الغضب وبكؿ األلـ عف استنكارنا وتندينا 

"لقد طالبنا وما زلنا نؤكد عمى طمبنا  :عقب صالة الجمعة في مسجد العباس بغزة ،ضاؼوأ ليذه المجزرة".
 بضرورة تحييد المخيمات الفمسطينية وحماية الشعب الفمسطيني مف آثار ما يجري داخؿ الساحة السورية".

نتظر وأشار إلى أف "الشعب الفمسطيني ىو شعب ضيؼ عمى الشعب السوري وعمى األراضي السورية وىو ي
لحظة العودة إلى ارض فمسطيف"، وقاؿ "ىذه دماء غالية ودماء عزيزة عمينا كفمسطينييف بؿ إف الدماء 

 دماء غالية وعزيزة عمينا". السورية أيضاً 
ف حركة حماس والحكومة أوشدد عمى ضرورة حقف الدماء واحتراـ إرادة الشعوب العربية اإلسالمية "خاصة و 

ـ الشعب الفمسطيني ومف رحـ شعوب األمة وىي تتحرؾ في دائرة ىذه في غزة ىي حركة خرجت مف رح
 اإلرادة العربية اإلسالمية".

وقمؿ ىنية في شأف آخر، ما تثيره إسرائيؿ عف سيناء، وقاؿ "ىذه فرقعات إعالمية.. سيناء بمد آمف وىي 
واتنا المسمحة ارض مصرية محاطة بالسياج المصري، والرئيس محمد مرسي قاؿ ىذه أرضنا وترابنا وق

وأكد ىنية "التزاـ الحكومة بحماية الحدود وبالتعاوف األمني مع أشقائنا في مصر  تتواجد عمى األرض".
لتوفير األمف الكامؿ في سيناء خاصة أف المقاومة الفمسطينية تتحرؾ عمى األرض الفمسطينية وال تعمؿ 

 خارج حدود األراضي الفمسطينية".
 4/8/2822الحياة، لندن، 

 
 الصراع الدموي عنطالب بتحييد المخيمات وت تدين مجزرة مخيم اليرموك السمطة رئاسة 4

الرئاسة الفمسطينية دانت  ، أفراـ اهللمف  3/8/2822نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينشرت 
ؽ والتي راح شعبنا في مخيـ اليرموؾ في دمش أبناء، الجريمة النكراء التي ارتكبت بحؽ 5/8 يوـ الجمعة

 أمثاؿمف  األطراؼونددت بمحاوالت بعض  ضحيتيا العشرات مف الشيداء والجرحى، مف المواطنيف العزؿ.
دائرة العنؼ  آتوفحمد جبريؿ والدور المشبوه الذي يقوـ بو ىو وفصيمو بالزج بأبناء شعبنا ومخيماتنا في أ

 .وقود ليذه المحرقة إلىالدموي الدائرة في سوريا، وتحويميـ 
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وجددت الرئاسة الفمسطينية موقؼ الرئيس محمود عباس بعدـ التدخؿ في الشأف الداخمي السوري، وتحييد 
خراجيا مف دائرة الصراع والعنؼ  أولبناف  أوالمخيمات سواء في سوريا  أي مكاف أخر مف دوؿ الشتات، وا 

وتوفير الحماية لسكانيا بمف القتؿ والتدمير في المخيمات،  أعماؿكما طالبت بوقؼ فوري لجميع  الدموي.
 السورييف كي يبقى المخيـ عنوانًا لألمف واألماف. األشقاءفييـ 

دائرة شؤوف الالجئيف بمنظمة  ، أفغزةمف  4/8/2822نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة وأضافت 
ـ اليرموؾ السبت الجريمة البشعة التي ارتكبت بحؽ الالجئيف الفمسطينييف في مخياليوـ التحرير دانت 

وقاؿ  بالعاصمة السورية دمشؽ يوـ أمس والتي راح ضحيتيا العشرات مف الالجئيف بيف قتمى وجرحى.
رئيس الدائرة زكريا األغا إف "الالجئيف الفمسطينييف في سورية ىـ ضيوؼ عمى أرض سورية الشقيقة، لحيف 

يف لـ يتدخموا بالشأف السوري الداخمي "، مشددًا عمى أف الالجئ48عودتيـ إلى ديارىـ التي شردوا منيا عاـ 
وطالب بتحييد المخيمات الفمسطينية عف كافة األحداث التي تجري  ولف يكونوا جزءًا مف الصراع القائـ.

، مستيجنًا محاوالت بعض األطراؼ الزج "التي ليس لمفمسطينييف أية عالقة بيا"داخؿ األراضي السورية 
ودعا األغا إلى اتخاذ كافة اإلجراءات التي  مؤلمة الجارية في سورية.بالالجئيف والمخيمات في األحداث ال

 لفمسطينييف وتحوؿ دوف المساس بحياتيـ وتجنيبيـ كافة أنواع العنؼ.اتوّفر الحماية لالجئيف 
 

 النظام في سوريا يتحمل المسؤولية التامة عن مجزرة مخيم اليرموك :ياسر عبد ربو 5
الفمسطينية يوـ الجمعة "المجزرة" التي وقعت في مخيـ اليرموؾ في سوريا  أدانت منظمة التحرير :راـ اهلل

أميف سر  ،وقاؿ ياسر عبد ربو توفير الحماية لالجئيف الفمسطينييف. إلىالمتحدة  األمـمساء الخميس ودعت 
امة عف لرويترز "إف النظاـ في سوريا يتحمؿ المسؤولية الت ،المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

سمسمة المجازر التي تعرض ليا السوريوف والفمسطينيوف في سوريا  إلىمجزرة مخيـ اليرموؾ التي تضاؼ 
"الشعب الفمسطيني لف يصمت عمى استباحة دـ المدنييف في  . وأضاؼ:"اآلفمنذ أكثر مف عاـ ونصؼ 
الشوارع بواسطة آلة عسكرية في  أبنائومف ىذه المخيمات واغتياؿ وقتؿ  اآلالؼالمخيمات العزالء وتيجير 

ترحـ ويتحمؿ المسؤولية كذلؾ كؿ مف يغطي عمى ىذه الجريمة ميما كاف االسـ الذي يستتروف  وحشية ال
 ."فمسطينياً  وراءه حتى لو كاف فصيالً 

 3/8/2822وكالة رويترز، 
 

 اع"الدائرة السياسية لمنظمة التحرير: تسميح أحمد جبريل يزج الفمسطينيين في "خندق الصر  6
 إفقاؿ مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية في دمشؽ السفير أنور عبد اليادي،  :بيت لحـ

مخيـ اليرموؾ سيدفع  أبناءبتسميح بعض  ،القيادة العامة-العاـ لمجبية الشعبية  األميف ،قياـ أحمد جبريؿ
 األخيريفالشيريف  أحداثريؿ مسؤولية وحمؿ عبد اليادي، جب "خندؽ الصراع السوري". إلىبالفمسطينييف 

: معاً وكالة وقاؿ عبد اليادي في حديث ل في مخيـ اليرموؾ والتي راح ضحيتيا عشرات الشيداء والجرحى.
 قاسية منذ اندالع الصراع في سوريا باستثناء  أحداثمخيـ اليرموؾ لـ يتعرض ألي  إف
 
 
 

، 93وأصيب ما يقارب  شخصاً  10حيث استشيد  أمس،يوـ  آخرىاالشيريف الماضييف والتي كاف  أحداث
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نرفضو  أمروذلؾ نتيجة قياـ احمد جبريؿ بتسميح بعض رجاؿ المخيـ بدواعي حماية الفمسطينييف، وىذا 
 ف المسؤولة عف حمايتنا ىي الدولة السورية فقط ونحف ضيوؼ لدييا".تماما أل

 4/8/2822وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 تفعيل صندوق إقراض الطالب بالجامعات الفمسطينيةر في رام اهلل تقر حكومة ال 7
قّررت حكومة راـ اهلل، تشكيؿ مجمس إدارة مؤقت لصندوؽ إقراض الطالب في مؤسسات التعميـ العالي 

وقاؿ وزير التعميـ  الفمسطينية لمنيوض بواقع صندوؽ إقراض الطمبة وتفعيمو وتصويب وضعو القانوني.
ي في بياف لو، إف القرار مف شأنو تحسيف مستقبؿ التعميـ العالي بكافة عناصره، العالي براـ اهلل عمي الجرباو 

 وخطوة عمى تحقيؽ مبدأ العدالة المجتمعية وتمكيف الجميع مف الحصوؿ عمى تعميـ جامعي.
 2/8/2822موقع فمسطين أون الين، 

 
 األزمة المالية الفمسطينية.. األسوأ لم يأت بعدتقرير:  8

يعتبر مصطمح األزمة المالية مالصقا لمسمطة الفمسطينية منذ تأسيسيا، بسبب براىيـ: إمحمد  -راـ اهلل 
تأخر المانحيف عف دفع التزاماتيـ وسياسات االحتالؿ التعسفية التي تخنؽ االقتصاد الفمسطيني وتحاصره 

ولويات الدوؿ بكافة أشكاؿ الحصار. ومع ذلؾ، يرى المراقبوف أف القادـ أسوأ في ظؿ أزمة عالمية وتغير أ
 العربية بعد ثورات الربيع العربي.

، لـ يجد خزانة السمطة 1001فعندما تولى سالـ فياض رئاسة حكومتو األولى عقب االنقساـ في يونيو 
نما أيضا مثقمة بديف كبير بمغت قيمتو حوالي ثالثة مميارات دوالر، ىي مميار مستحقات  خاوية فحسب، وا 

خاص تراكمت أثناء حكومة سمفو إسماعيؿ ىنية التي تعرضت لحصار مالي متأخرة لمموظفيف والقطاع ال
مميوف دوالر ديوف لمبنوؾ المحمية، فضال عف مميار ونصؼ ديوف  600دولي منذ يوميا األوؿ، وحوالي 

 إلىلمصناديؽ العربية منذ عيد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات. واألخيرة ىي ديف دوف فائدة وربما يتحوؿ 
 منحة.

 
 اقتصادي نمو

 إلىالثالثة األولى عمى نحو قاد معو اإلنفاؽ الحكومي  األعواـوتدفقت أمواؿ المانحيف عمى الحكومة في 
. وشجع ىذا النمو فياض، الذي تولى أيضا وزارة الماؿ، عمى انتياج %22نمو اقتصادي كبير وصؿ حتى 

مى أمواؿ المانحيف. ودفع ىذا الوضع االعتماد عمى الذات والتوقؼ عف االعتماد ع إلىسياسة مالية ىدفت 
فياض، الذي بدأ بعقد مؤتمرات سنوية في مدينة بيت لحـ لجذب المستثمريف خاصة العرب لالستثمار في 

اإلعالف عف سقؼ زمني لمتوقؼ عف االعتماد عمى المانحيف وىو نياية العاـ  إلىالفمسطينية،  األراضي
 المقبؿ.

مف جديد.  األوؿالمربع  إلىوتوقؼ مف قبؿ البعض، ما أعاد األزمة  لكف الدعـ الدولي سرعاف ما تراجع
واصطدـ ىدؼ االستغناء عف المانحيف بعقبة أخرى كبيرة ىي تراجع النمو االقتصادي الناجـ عف تراجع 

الربيع "الحكومي، الناجـ بدوره عف األزمة المالية العالمية وتغير أولويات الدوؿ العربية في مرحمة  اإلنفاؽ
 وعدـ حدوث تقدـ سياسي يجذب المستثمريف سواء مف الداخؿ أو الخارج. "لعربيا
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 تقميص االحتياجات
 إلىأف وصمت  إلىاألربعة األولى  األعواـونجحت سياسة فياض في تقميص االعتماد عمى المانحيف في 

 .مميوف دوالر العاـ الماضي 610 إلى 1008مميار دوالر العاـ  2.8النصؼ. إذ تقمصت مف 
األربعة  األعواـالدعـ الخارجي في  إلىوبحسب أرقاـ وزارة المالية، فإف السمطة قمصت احتياجات الخزينة 

جانب العوامؿ السابقة، وىو أف  إلىالماضية، لكف سرعاف ما ظير عنصر آخر ساىـ في تفاقـ األزمة، 
قتراض مف البنوؾ لتعويض النقص عددا مف الدوؿ العربية لـ يؼ بالتزاماتو تجاه السمطة، ما دفعيا إلى اال

 الناجـ عف ىذا التراجع.
وواصؿ عدد مف ىذه الدوؿ في سياسة عدـ الوفاء بالتزامات تجاه السمطة قطعتيا عمى نفسيا في مؤتمرات 

مرحمة عدـ القدرة عمى دفع رواتب موظفييا  إلىالمانحيف الدولية، ما فاقـ األزمة بصورة أشد وأوصميا 
 بعض الشيور في العاـ الرابع مف عمر الحكومة.بصورة منتظمة في 

مئة مميوف دوالر، تبعة عجز  1020وبمغ العجز الناجـ عف عدـ وفاء بعض الدوؿ بالتزاماتيا في العاـ 
مميارات دوالر منيا أكثر  أربعة.وبمغت موازنة السمطة لمعاـ الحالي حوالي  1021و 1022شبيو في العاميف 

 ارجية.مف مميار دوالر مساعدات خ
 

 منحة عاجمة
مميوف دوالر قبؿ  499ويقوؿ وزير الماؿ الفمسطيني نبيؿ قسيس إف السمطة تمقت مف ىذه المساعدات 

 المنحة السعودية األخيرة والعاجمة التي بمغت مئة مميوف دوالر.
 ويشير المسؤولوف في الوزارة إف الدوؿ المتأخرة عف دفع مساعداتيا ىي العربية بالدرجة األولى.

مميوف دوالر في  100وكاف مف المقرر أف تقدـ الواليات المتحدة مساعدتيا السنوية لميزانية السمطة البالغة 
 يونيو الماضي، لكنيا تأخرت ألسباب غير معمنة.

الثالثة الماضية إلى االقتراض مف المصارؼ المحمية الستكماؿ دفع رواتب  األعواـولجأت السمطة في 
وزارتو لـ تتمكف الشير األخير مف  إفي لقاء مع الصحافييف في مكتبو قبؿ أياـ موظفييا. وقاؿ قسيس ف

مميار  2.1االستدانة مف المصارؼ الستكماؿ الرواتب بعد أف تخطت الحد المسموح بو لالقتراض وقدره 
 مف الراتب ثـ تتبعو بالباقي بعد وصوؿ المنحة السعودية. %90دوالر، ما جعميا تدفع 

الماضية ديوف أخرى محمية بمغت حوالي مميار دوالر لممورديف خاصة  األعواـسمطة في وتراكمت عمى ال
موردي األدوية، ولصندوؽ التقاعد وغيرىا. ومف المتوقع أف تتضاءؿ قدرة السمطة عمى دفع الرواتب 

 واالستحقاقات األخرى في الشيور المقبمة في حاؿ عدـ تمقي مساعدات مالية خارجية كبيرة.
 

 كبةأزمة مر 
الفمسطينية تتمثؿ في تراجع مستويات النمو  األراضيالمالية لمسمطة مع أزمة اقتصادية في  األزمةترافقت 

 مف القوى العاممة. %19 إلىوتزايد البطالة التي وصمت 
ويرى المراقبوف أف السمطة ستظؿ تعتمد عمى المساعدات الخارجية بدرجة كبيرة طالما بقي االحتالؿ 

كما في الموارد والمعابر الفمسطينية. وفشمت محاوالت السمطة لجذب االستثمارات الخارجية متح اإلسرائيمي
مف الضفة الغربية المحتمة. وىي المساحة المرشحة إلقامة االستثمارات،  %90بسبب سيطرة إسرائيؿ عمى 

 لمعابر.خاصة المناطؽ الصناعية عمييا، وتحكميا في الصادرات والواردات مف خالؿ سيطرتيا عمى ا
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 4/8/2822البيان، دبي، 
 

 " مسممي بورماإبادةالرشق يدعو لوقف " 9
أكػػدت حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس"، وقوفيػػا والشػػعب الفمسػػطيني إلػػى جانػػب األقميػػة المسػػممة فػػي إقمػػيـ 

 أراكاف )بورما(، واصفة ما يجري بأنو "تصفية جسدية وتطيير عرقي".
عػػزت الرشػػؽ: "إننػػا نتػػابع بقمػػؽ وألػػـ كبيػػريف مػػا يتعػػّرض لػػو إخواننػػا وقػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لمحركػػة، 

المسمموف في إقميـ أراكاف )بورما( مف تصفية جسدية وتطيير عرقي ومجازر يندى ليا جبػيف اإلنسػانية، فػي 
وأضاؼ الرشؽ في تصػريح صػحفي:" إننػا نػديف بشػدَّة تمػؾ المجػازر المرّوعػة  ظؿ الصَّمت والتباطؤ الدَّولي".

ي تعّد إبادة ممنيجة ألقمية ليس ليا ذنٌب سوى أنَّيا مسػممة، والتػي راح ضػحيتيا آالؼ الشػيداء وأكثػر مػف الت
 ألؼ مشّرد". 60

وأعرب القيادي في "حماس" عف تضامف "حماس" والشعب الفمسطيني "ووقوفنا إلى جانب إخواننا في العقيػدة 
الّرسػػػمية والشػػػعبية والحكومػػػات "إلػػػى اتخػػػاذ مواقػػػؼ لمػػػا يتعّرضػػػوف لػػػو مػػػف مأسػػػاة حقيقيػػػة"، داعًيػػػا المنظمػػػات 

حازمػػة تجػػاه النظػػاـ الػػذي يقػػوـ بيػػذه المجػػازر الوحشػػية ومقاطعتػػو سياسػػيًا واقتصػػاديًا، والضػػغط عميػػو لوقػػؼ 
 انتياكاتو ضد األقمية المسممة، كما دعت إلى ضرورة تقديـ كافة أنواع الدَّعـ والمساندة ليـ في محنتيـ". 

 3/8/2822 ،فمسطين أون الين
 

 بناء شعبنا في مخيم اليرموكأالجريمة النكراء بحق  ا تدينفصائل منظمة التحرير في سوري 28
تواصػػػؿ التنديػػػد الفمسػػػطيني الجمعػػػة باسػػػتيداؼ مخػػػيـ اليرمػػػوؾ : راـ اهلل  غػػػزة  وليػػػد عػػػوض واشػػػرؼ اليػػػور

ت الجرحػػػى مسػػػاء شػػػييدا وعشػػػرا 10لالجئػػػيف الفمسػػػطينييف بسػػػورية بقػػػذائؼ اليػػػاوف التػػػي خمفػػػت اكثػػػر مػػػف 
بيانػػا أدانػػت بأشػػد العبػػارات الجريمػػة المروعػػة النكػػراء  اصػػدرت فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر فػػي سػػوريأو  الخمػػيس.

التي ارتكبػت بحػؽ ابنػاء شػعبنا الفمسػطيني فػي مخػيـ اليرمػوؾ مسػاء الخمػيس الثػاني مػف أب الجػاري، وقالػت 
قػػؼ عػػف العبػػث بػػأمف شػػعبنا وسػػالمتو وأمػػف 'اف فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية تػػدعو الجميػػع الػػى التو 

مخيماتو مػف خػالؿ عمميػات تجيػيش عبثيػة لػف تحمػؿ إال مزيػدًا مػف الػويالت عمػى شػعبنا، ولػف تسػيـ إال فػي 
  اضعاؼ وحدة مجتمعو وتماسكو'.

 4/8/2822، القدس العربي، لندن
 

 قعشرات الفمسطينيين في مخيم اليرموك بدمش وجرحالجياد االس مي تندد بقتل  22
نددت حركة الجياد اإلسالمي بما أسمتو "المجزرة" التي ارتكبت بحؽ الفمسطينييف فػي مخػيـ : غزة )فمسطيف(

ورفضػت الحركػة  اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف في سورية، وأسفرت عف مقتؿ عشريف الجًئا وجرح العشرات.
مسػػطيني فػػي أحػػداث سػػورية"، فػػي بيػػاف ليػػا، تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو "كػػؿ محػػاوالت الػػزج بالعنصػػر الف

مؤكدة أف "الشعب الفمسطيني الذي يستيدؼ بالمجازر اإلسرائيمية منذ أكثػر مػف سػتيف عامػًا ليتػألـ لكػؿ قطػرة 
 دـ سورية تنزؼ عمى ىذه األرض الطيبة".

وأكدت حركة الجياد اإلسالمي حرصيا عمى أمف وسػالمة المخيمػات والوجػود الفمسػطيني فػي سػورية، داعيػة 
لفصػػػائؿ والفعاليػػػػات إلػػػى التعػػػػاوف وتوحيػػػد الجيػػػود والمواقػػػػؼ لتخفيػػػؼ معانػػػػاة الفمسػػػطينييف وحمػػػػايتيـ كافػػػة ا

 وتجنيبيـ المخاطر في ىذه المرحمة.
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 3/8/2822، قدس برس
 

 بشأن القذائف التي استيدفت مخيم اليرموك ةلتحديد المسؤولي الفصائل: لجنة تنسيقية من المقدح 22
العػػاـ لحركػػة "فػػتح" فػػي لبنػػاف العميػػد منيػػر المقػػدح النقػػاب عػػف أف لجنػػة كشػػؼ قائػػد المقػػر : بيػػروت  دمشػػؽ

تنسيقية مف الفصائؿ الفمسطينية تسعى اآلف لتحديد المسؤوليات بشأف القذائؼ التي استيدفت مخػيـ اليرمػوؾ 
(، لكشػفيا لمػػرأي العػاـ العربػػي 8|1لالجئػيف الفمسػطينييف فػػي العاصػمة السػػورية دمشػؽ مسػػاء أمػس الخمػػيس )

 لدولي.وا
ورفػػض مقػػدح فػػي تصػػريحات خاصػػة ؿ "قػػدس بػػرس" الحػػديث عػػف أيػػة تفاصػػيؿ تخػػص مػػا جػػرى فػػي مخػػيـ 

( عمػؿ شػيطاني ىدفػو اسػتدراج 8|1اليرموؾ، لكنو قاؿ: "بالتأكيد استيداؼ مخػيـ اليرمػوؾ بػاألمس الخمػيس )
التخػػاذ الموقػػؼ المخيمػػات لتكػػوف طرفػػا فػػي األزمػػة السػػورية. وىنػػاؾ مسػػعى لتحديػػد المسػػؤوليات فيمػػا جػػرى 

 المناسب"، عمى حد تعبيره.
وفػػي دمشػػؽ ذكػػرت مصػػادر فمسػػطينية مطمعػػة تحػػدثت ؿ "قػػدس بػػرس" وطمبػػت االحتفػػاظ باسػػميا، أف ىنػػاؾ 
اختالفػا حػػوؿ الجيػة المعنيػػة باسػػتيداؼ المخػيـ، ففيمػػا تحمػػؿ أطػراؼ فمسػػطينية داخػػؿ المخػيـ النظػػاـ السػػوري 

ؤوؿ الجبيػػة الشػػعبية أحمػػد جبريػػؿ، تتحػػدث جيػػات أخػػرى عػػف المسػػؤولية وتتحػػدث عػػف مسػػؤولية مباشػػرة لمسػػ
مواجيات تجري بيف الجيش السوري وعناصر مف المعارضة السورية موجودة في حػي التضػامف شػرؽ مخػيـ 

 اليرموؾ.
 3/8/2822، قدس برس
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كػػػدت حركػػػة فػػػتح اف مػػػا قالػػػو اسػػػماعيؿ ىنيػػػة بػػػأف الضػػػغوط أ :وكػػػاالت –الحيػػػاة الجديػػػدة  -غػػػزة  - راـ اهلل
األميركيػة التػػي مورسػت عمػػى السػػمطة الوطنيػة لتجميػػد ممػػؼ المصػالحة أتػػت بثمارىػػا ال تمػت لمحقيقػػة بصػػمة، 

ئيس محمػود ألف الحركة وقعت عمى إعالف الدوحة الػذي نػص عمػى تشػكيؿ حكومػة توافػؽ وطنػي، ووافػؽ الػر 
عبػػاس عمػػى رئاسػػتيا لتجػػاوز عقبػػة الحكومػػة، التػػي كػػاف مػػف أبػػرز مياميػػا اإلشػػراؼ عمػػى إجػػراء االنتخابػػات 

 العامة، التي يتطمب إجراؤىا السماح لمجنة االنتخابات المركزية بتحديث السجؿ االنتخابي في قطاع غزة.
مػس "اف الػػذي عطػػؿ المصػػالحة ىػػو وأضػافت الحركػػة فػػي بيػػاف صػػدر عػف مفوضػػية اإلعػػالـ والثقافػػة مسػػاء أ

الػػذي منػػع لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة مػػف القيػػاـ بعمميػػا لتحػػديث سػػجؿ النػػاخبيف فػػي قطػػاع غػػزة، وىػػي حركػػة 
وأكػػػػدت "فػػػػتح" انيػػػػا تعتبػػػػر المصػػػػالحة الوطنيػػػػة مصػػػػمحة وطنيػػػػة عميػػػػا ال تخضػػػػع لممسػػػػاومات أو  حمػػػػاس".

لدخوؿ إلى المصػالحة تػتـ مػف خػالؿ االحتكػاـ إلػى الضغوطات أو التيديدات مف أية جية كانت، وأف بوابة ا
الشعب مصدر كؿ السمطات، وذلؾ مف خالؿ تحديد موعد إلجراء االنتخابػات الرئاسػية والتشػريعية والمجمػس 

 الوطني، ليتـ بعد ذلؾ تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني.
الحة مف خػالؿ وضػع وأشارت إلى أنو أصبح واضحا لمجميع أف حركة حماس تتحمؿ مسؤولية تعطيؿ المص

 العقبات في طريقيا، األمر الذي ينعكس سمبا عمى قضيتنا الوطنية وعمى مصالح شعبنا.
 4/8/2822، الحياة الجديدة، رام اهلل
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ياسػػة قػػاؿ متحػػدث باسػػـ حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" إف تييئػػة األجػػواء ووقػػؼ س: محمػػد عيػػد -غػػزة
االعتقاالت وتكميـ األفواه في الضفة الغربية أساس إتماـ المصالحة الفمسػطينية وفػؽ توصػيات اتفػاؽ القػاىرة 

وعمؽ المتحدث باسـ الحركة فػوزي برىػوـ عمػى تصػريحات رئػيس السػمطة محمػود عبػاس التػي زعػـ  والدوحة.
و مػف عطػؿ المصػالحة قػائاًل: "إف خالليا بأف وقؼ حركة حماس لعمؿ لجنة االنتخابات المركزية في غػزة ىػ

 تييئة األجػواء تعنػي إطػالؽ الحريػات لممػواطنيف فػي الضػفة الغربيػة ووقػؼ االعتقػاالت والمالحقػات األمنيػة".
وأضػػػاؼ: "إف أراد عبػػػاس المصػػػالحة، فعميػػػو أف ييػػػتـ بتييئػػػة األجػػػواء والظػػػروؼ المحميػػػة، المسػػػاعدة إلجػػػراء 

 ف شقي الوطف".االنتخابات الفمسطينية، وبشكؿ موحد بي
واعتبر عمؿ لجنة االنتخابات المركزيػة فػي غػزة خطػوة "إجرائيػة"، مبينػًا أف قػرار تعميػؽ عمميػا بغػزة، جػاء ردًا 
عمػػى سياسػػة قمػػع الحريػػات، واالعتقػػاالت المسػػتمرة بحػػؽ أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني، وأنصػػار حمػػاس بالضػػفة 

ى اإلجػػراءات، التػػي ال تتحقػػؽ إال بػػالقرارات وأضػػاؼ:" األولػػى مػػف عبػػاس، تفضػػيؿ األساسػػات، عمػػ الغربيػػة.
 واألعماؿ األساسية".

وقاؿ المتحدث باسـ حماس إف "ارتفػاع وتيػرة االعتقػاالت السياسػية فػي الضػفة الغربيػة، وخصوصػًا فػي شػير 
رمضػاف المبػػارؾ، ييػػدؼ إلػػى تحقيػؽ "الغصػػة واآلالـ" لػػدى البيػػوت الفمسػطينية، التػػي يخػػوض أبناؤىػػا إضػػرابا 

 ـ في سجوف السمطة، مف أجؿ اإلفراج عنيـ".عف الطعا
 3/8/2822، فمسطين أون الين
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استنكرت حركة الجياد اإلسالمي فػي فمسػطيف الحممػة المشػبوىة والمغرضػة، التػي تشػنيا بعػض  :سما -غزة 
بمػة حػوؿ مواقػؼ حركػة الجيػاد اإلسػالمي، وأمػاكف الصحؼ الصفراء ضد الحركة، بغػرض إثػارة الشػكوؾ والبم

وقالت الجياد في بيػاف وصػؿ وكالػة "سػما" انػو "إذ نحػرص فػي  تواجد قياداتيا وكوادرىا وتنقالتيا في الخارج.
حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي عمػػػى عػػػدـ االنجػػػرار لمسػػػجاؿ مػػػع أحػػػد، فإننػػػا نؤكػػػد اف مقػػػر حركػػػة الجيػػػاد وميػػػداف 

، واف وجودىػا فػي الخػارج ىػو وجػود رمػزي وسياسػي يحكمػو تػوفر األمػف وقػدرة تواجدىا الرئيسي ىو فمسػطيف
 القيادة عمى التحرؾ ألداء مياميا".

وحػػذرت الجيػػاد" مػػف التقػػارير االمنيػػة التػػي تروجيػػا بعػػض الصػػحؼ لرصػػد تحركػػات قيػػادات وكػػوادر الحركػػة، 
 ونرى انيا ال تخدـ سوى العدو الذي يستيدؼ المقاومة ورموزىا".

 3/8/2822، ما اإلخباريةوكالة س
 

س مية: االنقسام دمر النسيج االجتماعي 26  قيادات فصائل وطنية وا 
نيػػاء االنقسػػاـ إلعػػادة النسػػي   :الغػػد -غػػزة أكػػد سياسػػيوف فمسػػطينيوف ضػػرورة إتمػػاـ المصػػالحة الفمسػػطينية وا 

نيػػاء كافػػة المظػػاىر التػػي تعكػػر صػػفو الوحػػدة ال وطنيػػة الفمسػػطينية االجتمػػاعي الفمسػػطيني الػػداخمي لقوتػػو، وا 
الداخميػػة، وضػػرورة إشػػػاعة ثقافػػة التسػػػامح وتعزيػػز ثقافػػػة تقبػػؿ األخػػر داخػػػؿ المجتمػػع الفمسػػػطيني ونبػػذ ثقافػػػة 

 العنؼ واإلقصاء وتعزيز مفيـو الشراكة السياسية.
وحذروا مف استمرار حالة االنقساـ ألنيا تساىـ بشكؿ كبير في تدمير النسي  االجتمػاعي والعالقػات األسػرية 
كمػػا حػػذروا مػػف مغبػػة إفشػػاؿ الجيػػود المبذولػػة إلنجػػاح المصػػالحة، كمػػا طػػالبوا حركتػػي حمػػاس وفػػتح بتييئػػة 
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األجػػواء والتحمػػي بػػروح المسػػؤولية وتغميػػب المصػػالح الوطنيػػة عمػػى المصػػالح الحزبيػػة والفئويػػة الضػػيقة والبػػدء 
 . بتنفيذ بنود المصالحة فورا عدـ التأخير
تحػػالؼ السػػالـ الفمسػػطيني فػػي غػػزة  ضػػمف المشػػروع الػػدنمركي بعنػػواف"  جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ لقػػاء سياسػػي نظمػػو

المصػػػػالحة الفمسػػػػطينية وأثرىػػػػا فػػػػي حفػػػػظ النسػػػػي  االجتمػػػػاعي الفمسػػػػطيني " بحضػػػػور العشػػػػرات مػػػػف قيػػػػادات 
 الفصائؿ الوطنية واإلسالمية والشخصيات الرسمية واإلعالمييف والصحفييف والميتميف.

 4/8/2822، الغد، عم ان
 

 حاشدة لحماس شمال القطاع نصرًة لألقصىمسيرات  27
شػػارؾ آالؼ المػػواطنيف فػػي محافظػػة شػماؿ قطػػاع غػػزة فػػي المسػػيرة الجماىيريػػة الحاشػػدة : صػػفا - شػماؿ غػػزة

التي دعت ليػا حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" رفضػا لقػرارات سػمطات االحػتالؿ تحويػؿ سػاحات المسػجد 
 األقصى إلى حدائؽ عامة.

الحاشدة مف مسجد الخمفاء الراشديف بمخػيـ جباليػا عقػب صػالة الجمعػة لتمػتحـ مػع مسػيرات  وانطمقت المسيرة
فرعية انطمقت مػف عػدة مسػاجد بالشػماؿ، لتجػوب شػوارع معسػكر جباليػا وسػط ىتافػات غاضػبة تػدعو لنصػرة 

 المسجد األقصى.
ي حماقػػة صػػييونية ومػػف جيتػػو، قػػاؿ القيػػادي بحركػػة حمػػاس محمػػد أبػػو عسػػكر خػػالؿ كممتػػو بالمسػػيرة: "إف أ

 بحؽ المسجد األقصى ستواجو بانتفاضة عارمة وستفتح الباب عمى مصراعيو أمػاـ رد المقاومػة الفمسػطينية".
وشػػدد أبػػو عسػػكر عمػػى أف االحػػتالؿ ييػػدؼ مػػف وراء قػػراره تحويػػؿ سػػاحت المسػػجد األقصػػى لحػػدائؽ عامػػة 

 طمس معالمو اإلسالمية وتدمير حقوؽ وثوابت الشعب الفمسطيني.
ا وقد ردد المشاركوف في المسػيرات الجماىيريػة عيػد وقسػـ البيعػة والوفػاء لنصػرة المسػجد األقصػى ومدينػة ىذ

القػػدس مػػف سياسػػات االحػػتالؿ اليادفػػة إللغػػاء الوجػػود الفمسػػطيني مػػف محػػيط المسػػجد األقصػػى والحفػػاظ عمػػى 
 ثوابت وحقوؽ شعبنا الفمسطيني.

 3/8/2822، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 اإليرانيةيمية ضد المنشات النووية ال أخشى لجنة تحقيق في حال فشل الضربة االسرائنتنياىو:  28
كشػػفت صػػحيفة "ىػػارتس" االسػػرائيمية فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو الجمعػػة، اف رئػػيس الحكومػػة : وكػػاالت

ئيمية ضػد المنشػات االسرائيمية فاؿ في جمسات مغمقة انو ال يخشى لجنة تحقيؽ في حاؿ فشؿ الضربة االسػرا
النوويػػة االيرانيػػة، اذا مػػا اتخػػذ قػػرارا بػػذلؾ، متيمػػا القيػػادة العسػػكرية بأنيػػا تسػػعى، مسػػبقا، لجمػػع الػػدالئؿ التػػي 

 تدينو في لجنة التحقيؽ المفترضة.
 الصػػحيفة اوردت تحميمػػيف القػػواؿ نتنيػػاىو، االوؿ يشػػير الػػى اصػػرار نتنيػػاىو عمػػى عػػدـ االتكػػاؿ عمػػى امريكػػا 

 
ربة منفردة لممنشات االيرانية. والتحميؿ الثاني يعتبر ذلؾ مناورة مػف نتنيػاىو لمضػغط عمػى الواليػات وتنفيذ ض

 المتحدة ودفعيا لشف ىجـو ضد ايراف.
 3/8/2822، 48عرب 

 
 مميون دوالر 888سفن لمبحرية اإلسرائيمية بـ  : أربعةاإلسرائيمية لدفاعوزارة ا 29
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مميػػػوف دوالر لصػػػالح سػػػالح البحريػػػة  800ًا، عمػػػى تخصػػػيص مبمػػػغ بػػػػ اإلسػػػرائيمية، أخيػػػر  لػػػدفاعوافقػػػت وزارة ا
اإلسػرائيمي السػتكماؿ لمحصػوؿ عمػى أربػع سػفف حربيػة. وتخطػط الػوزارة إلطػالؽ مناقصػة ألغػراض التصػميـ 

 والتجميع لمسفف في الشيور المقبمة.
أف السػػفف سػػوؼ وذكػػر مصػػدر رفيػػع المسػػتوى فػػي سػػالح البحريػػة االسػػرائيمي لمجمػػة "جينػػز ديفػػنس ويكمػػي" 

طف، وأنو يجري حاليا تقييـ عروض مف عػدة شػركات لبنػاء السػفف،  2500طف و  2100تتراوح أوزانيا بيف 
 بما في ذلؾ شركات في ألمانيا واسرائيؿ وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة.

 4/8/28222، البيان، دبي
 

 ية السوريةفي األمم المتحدة يحذر من األسمحة الكيماو  "إسرائيل"مندوب  28
قاؿ مندوب إسرائيؿ روف بروسور إف الػرئيس السػوري يسػتحؽ ميداليػة أولمبيػة فػي تشػويو الواقػع، : 48 عػرب

وحػػذر مػػف أف "األسػػد لػػف يتػػردد فػػي اسػػتخداـ السػػالح الكيمػػاوي ضػػد أبنػػاء شػػعبو"، كمػػا حػػذر مػػف نقػػؿ أسػػمحة 
 كيماوية إلى حزب اهلل.

يراف وحزب اهلل بتقديـ المساعدة لمرئيس السوري. وادعى أف إيرانييف واتيـ مندوب إسرائيؿ في األمـ المتحدة إ
واسػتغؿ بروسػور المناسػبة  موجودوف عمػى األراضػي السػورية يقػدموف المسػاعدة لألسػد إلػى جانػب حػزب اهلل.

 وطالب األمـ المتحدة باعتبار حزب اهلل عمى أنو "منظمة إرىابييف دولييف".
تردد في استخداـ السػالح الكيمػاوي ضػد أبنػاء شػعبو. وطالػب أيضػا األمػـ كما ادعى أف الرئيس السوري لف ي

المتحدة بػأف تبعػث برسػالة إلػى األسػد تحػذره مػف نقبػؿ أسػمحة كيماويػة إلػى حػزب اهلل أو أي "منظمػة إرىابيػة" 
 باعتبار أف ذلؾ خط أحمر يمنع تجاوزه.

وري، وقػاؿ إف إسػرائيؿ عمػى اسػتعداد وزعـ بروسور أف إسرائيؿ والشعب الييػودي يتضػامنوف مػع الشػعب السػ
 لتقديـ مساعدات إنسانية ومواد غذائية وأدوية.

 4/8/2822، 48عرب 
 

 مشروع قانون إسرائيمي لتسريع تيويد القدس"ىآرتس":  22
اإلسػػرائيمية أمػػس أف الحكومػػة اإلسػػرائيمية تسػػتعد لممصػػادقة، خػػالؿ بضػػعة ” ىػػترتس“ذكػػرت صػػحيفة  :راـ اهلل

نوف غيػػر مسػػبوؽ يسػػمح بتقػػديـ المػػنح الماليػػة الحكوميػػة لمبنػػاء االسػػتيطاني فػػي الػػداخؿ أيػػاـ، عمػػى مشػػروع قػػا
” القػػدس الكبػػرى“الفمسػػطيني، وتحديػػدا فػػي القػػدس المحتمػػة، مػػف أجػػؿ تسػػريع وتيػػرة العمػػؿ عمػػى إقامػػة مشػػروع 

 وفؽ المفيـو الصييوني لتيويدىا.
 
 
 

(، حيػث 2648نوعو منذ قياـ دولة إسػرائيؿ )عػاـ إف إقرار مشروع القانوف سيعد األوؿ مف “وقالت الصحيفة 
عمػػى تقػػديـ الػػدعـ والمػػنح الماليػػة لممشػػروعات السػػياحية فػػي  2636يػػنص القػػانوف االسػػرائيمي الػػذي ُأقػػر عػػاـ 

 ”.الداخؿ الفمسطيني فقط
 4/8/2822، االتحاد، ابوظبي
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 شبية فساد ضد نتنياىو ":إسرائيل"مراقب الدولة في  22
الدولػػة فػػي إسػػرائيؿ أمػػس الجمعػػة، عػػف نيتػػو تحويػػؿ ممػػؼ شػػبية فسػػاد ضػػد بنيػػاميف أعمػػف مراقػػب  :الناصػػرة

نتنياىو إلى رئػيس الكنيسػت لمتحقيػؽ فييػا، ويجػري الحػديث عػف تمويػؿ خػارجي لسػفرات نتنيػاىو إلػى الخػارج 
 ، بشكؿ يخالؼ القوانيف واألنظمة القائمة.1006حينما كاف عضو كنيست حتى العاـ 

 4/8/2822، الغد، عم ان
 

 يران سيكون خطأإسرائيمي السابق: شن ىجوم عمى إلرئيس االستخبارات الحربية ا 23
قاؿ رئيس االستخبارات الحربية االسرائيمي السابؽ اىاروف زئيفي فاركاش في مقابمة خاصػة : دب ا -القدس 

عيػدا، معربػا اف قرار شف ىجـو اسرائيمي ضد المنشأت النووية االيرانية لػيس ب "جيروزاليـ بوست"مع صحيفة 
.  وىي خطوة وصفيا بأنيا سوؼ تكوف سابقة الوانيا. عف معارضتو لشف ىذا اليجـو

وقاؿ اف شف ىجـو عمى ايراف سػيكوف خطػأ، متابعػا انػو ال يعتقػد اف مثػؿ ىػذا اليجػـو سػيتـ قبػؿ االنتخابػات 
ف حتى لوكاف اليجـو التوقيت ليس اال« الرئاسية االمريكية التي تجرى في شير تشريف ثاف المقبؿ. واستطرد

وذلػػؾ فػػي اشػػارة الػػى الػػدعـ الدبموماسػػي الػػذي تحتاجػػو  ناجحػػا حيػػث انػػو سػػيقوض الشػػرعية التػػي يحتػػاج إلييػػا،
اسرائيؿ في أعقاب اليجػوـ لضػماف اال يػتـ السػماح لاليػرانييف باعػادة بنػاء منشػأتيـ، والسػباؽ صػوب تصػنيع 

 قنبمة نووية.
د الى المرحمة الفارقة في تصنيع قنبمة النيػـ مػازالوا يخصػبوف اليورانيػـو واشار الى اف االيرانييف لـ يصموا بع

 %.60% واقؿ مف ذلؾ بينما اليورانيـو المخصص لالستخداـ العسكري يجب تخصيبو باكثر مف 10عند 
 واعرب فاركاش في المقابمة عػف اعتقػاده بػأف مػا سػيمنع قائػد الثػورة االسػالمية االيرانيػة ايػة اهلل عمػى خػامنئي
والػػرئيس االيرانػػي محمػػود احمػػدي نجػػاد مػػف المضػػي قػػدما فػػي تصػػنيع سػػالح نػػووي ىػػو الشػػعور بػػأف النظػػاـ 

 ، يعرض لمخطر وجوده مستقبال.«تيديدا لوجوده»االسالمي يواجو 
وقػػاؿ انػػو يمكػػف تحقيػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ فػػرض مزيػػد مػػف العقوبػػات ومزيػػد مػػف العزلػػة عمػػى النظػػاـ االسػػالمي 

عسكري حقيقي وقادر واف احدى الوسائؿ لمقياـ بذلؾ ىى ارساؿ اربع حامالت طائرات وتوضيح اف التيديد ال
امريكيػػة الػػى الخمػػي  وقيػػاـ اسػػرائيؿ بػػاجراء تػػدريبات فػػي مجػػاؿ الػػدفاع المػػدني وتػػدريبات سػػالح الجػػو، بعيػػدة 

 المدى.
تحػديات اضػافية واردؼ فاركاش اف ىناؾ سبب اخر يمنع اسرائيؿ مػف مياجمػة ايػراف ىػو اف اسػرائيؿ تواجػو 

 جسػػػػػػيمة يجػػػػػػب التعامػػػػػػؿ معيػػػػػػا وىػػػػػػى ىجػػػػػػـو محتمػػػػػػؿ ضػػػػػػد ايػػػػػػراف واخػػػػػػر محتمػػػػػػؿ لمنػػػػػػع انتشػػػػػػار ترسػػػػػػانة 
 
 
 

االسمحة الكيمياوية السورية وتيديد ارىابي متنػاـ فػي شػبو جزيػرة سػيناء المصػرية وعمميػة تمػوح فػي االفػؽ فػي 
جية محتممة مع حزب اهلل الػذي لديػو قطاع غزة لوقؼ اليجمات الصاروخية والحاجة المستمرة لالستعداد لموا

 الؼ صاروخ، بحصب ماذكر تقرير الصحيفة. 30
 4/8/2822، الدستور، عم ان

 
 فضيحة جديدة.. قضية تحرش جنسي في مكتب نتنياىو 24
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قدمت موظفة في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية، شكوى ضد موظػؼ كبيػر فػي المكتػب تتيمػو فييػا : لندف
 ؿ إسماعيا مالحظات جنسية.بالتحرش الجنسي، مف خال

اإلخباري، إف الموظؼ يتعامؿ معيا بشكؿ غيػر الئػؽ « وال»وقالت الموظفة في شكواىا، كما جاء في موقع 
أف « الموظػػؼ الكبيػػر»ويتحػػرش بيػػا جنسػػيا، مطالبػػة بنقميػػا إلػػى وحػػدة أخػػرى فػػي المكتػػب، فػػي حػػيف ادعػػى 

 دوامو في المكتب.الموظفة ىي مف تعيؽ عممو وتقـو بمضايقتو خالؿ ساعات 
بدوره، رفض مكتب نتنياىو التعقيب عمى شكوى الموظفة، التي تأتي بعد شيور قميمة مف إرغاـ مػدير مكتػب 
نتنيػػاىو السػػابؽ عمػػى االسػػتقالة مػػف عممػػو بعػػد أف قػػدمت ضػػده شػػكوى حػػوؿ التحػػرش الجنسػػي بموظفػػة فػػي 

 المكتب.
 4/8/2822، الشرق األوسط، لندن

 
 الميكود مقابل تقدم لحزب العملاستط ع: تراجع شعبية  25

أ.ؼ.ب: سجمت شعبية حزب الميكود اليميني تراجعا مدفوعا بانخفاض شعبية زعيمو رئيس الػوزراء  -القدس 
بنياميف نتنياىو ألدنى مستوياتيا في ثالثة أعواـ، مقابؿ ارتفاع تأييد حزب العمؿ، كما أظير استطالع لمرأي 

ظيػر االسػتطالع الػذي أجػراه معيػد ديػالوج، أف الميكػود الػذي يشػغؿ نتائجو أمس.وأ« ىترتس»نشرت صحيفة 
فػػػي يوليػػػو )تمػػػوز( الماضػػػي، بينمػػػا  16مقعػػػدا، مقابػػػؿ  13مقعػػػدا فػػػي الكنيسػػػت، سيحصػػػؿ عمػػػى  11حاليػػػا 

مقعػػدا حاليػػا(. وسػػجؿ االسػػتطالع تراجعػػا  25مقعػػدا ) 12سيحصػػؿ العمػػؿ بزعامػػة شػػيمي ياشػػيموفيتش عمػػى 
نائبا حاليا(، الذي سيناؿ سبعة مقاعد فقػط فػي حػاؿ إجػراء االنتخابػات حاليػا.  18)كبيرا لحزب الوسط كديما 

ف  21وسيحصؿ حزب الوسط الجديد بزعامة الصحافي يائير لبيد، غيػر الممثػؿ فػي البرلمػاف، عمػى  مقعػدا وا 
 مقعػدا(. وسػينجح حػزب االسػتقالؿ الػذي أسسػو 29تراجع بعض الشيء عػف النتػائ  التػي سػجميا فػي يوليػو )

وزير الػدفاع اييػود بػاراؾ فػي الحصػوؿ عمػى نػائبيف، وىػو الحػد األدنػى المسػموح لػدخوؿ الكنيسػت. وحافظػت 
 األحزاب األخرى عمى مواقعيا الحالية.

 4/8/2822، الشرق األوسط، لندن
 

 
 وحدة استيطانية 232القدس: مخططات لـ تطويقتعزز  "إسرائيل" 26

وحدة استيطانية في ثالث مستوطنات  151ديدة لبناء كشفت مصادر إعالمية إسرائيمية عف مخططات ج
نشرت « إدارة أراضي إسرائيؿ»األسبوعية العبرية إف « يروشاليـ»وقالت صحيفة . في محيط القدس المحتمة

في « جفعات زئيؼ»في مستوطنة « اغاف ايموت»األسبوع الماضي نتائ  أربع مناقصات بناء في حي 
مناقصة بناء فردي في  11دة استيطانية جديدة، باإلضافة إلى نتائ  وح 280شمالي القدس تتضمف إقامة 

 في جنوبي المدينة.« بيتار عيميت»المستوطنة الدينية 
وحدة  13أف وزارة البناء واإلسكاف اإلسرائيمية أصدرت مناقصة لبناء « كوؿ ىعير»بدورىا، كشفت أسبوعية 

)أبو غنيـ( في جنوبي « ىار حوما»مستوطنة وحدة تخطط إلقامتيا في  600سكنية جديدة، مف مجموع 
القدس.مف جيتيا كشفت اسبوعية "كوؿ ىعير" العبرية اف وزارة البناء واالسكاف االسرائيمية اصدرت مناقصة 

وحدة تخطط الوزارة القامتيا في مستوطنة ابو غنيـ "ىار  600وحدة سكنية جديدة، مف مجموع  13لبناء 
 % مف ايجارىا الحقيقي. 30ويمة، وذلؾ بنسبة حوما"، بيدؼ تأجيرىا لفترات ط
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 4/8/2822، السفير، بيروت
 

 ماضيلممستوطنين عمى الفمسطينيين خ ل الشير ال اعتداء 48"ىآرتس" رصدت  27
اعتداء  40أوردت صحيفة ىارتس في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ الجمعة، انيا قامت برصد ما يقارب مف 

الفمسطينييف وممتمكاتيـ خالؿ الشير الماضي، كاف مف بينيا قتؿ عدد مف نفذه المستوطنوف عمى المواطنيف 
المواشي التابعة لعائمة مف قرية عقربة، كذلؾ احراؽ العديد مف االراضي الزراعية باالضافة الى تدمير 

 ممتمكات لمفمسطينييف.
ستوطنوف يوميا عمى "ىترتس" منتصؼ ىذا االسبوع بمتابعة االعتداءات التي ينفذىا الم وقامت الصحيفة

المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ، حيث زارت مراسؿ الصحيفة القرية الواقعة جنوب مدينة نابمس والتي 
 تموز الماضي. 1كانت مسرحا العتداء مجموعة مف المستوطنيف عمييا يوـ 

"بتسيمـ" وأخرى  وأشارت الصحيفة أنو بالرغـ مف توثيؽ بعض ىذه االعتداءات مف قبؿ منظمات حقوقية مثؿ
تابعة لالمـ المتحدة، فإف العديد مف االعتداءات ال يتـ توثيقيا، وفي كمتا الحالتيف فإف ىذه االعتداءات تتـ 
في معظميا تحت أعيف جنود الجيش االسرائيمي، والذي يتدخؿ باطالؽ العيارات النارية في اليواء وقنابؿ 

 طينييف الذيف يحاولوف الدفاع عف انفسيـ وممتمكاتيـ.الغاز المسيؿ لمدموع لتفريؽ المواطنيف الفمس
 3/8/2822، 48عرب 

 
 يؤدون ص ة الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد االقصى المبارك  مصلالف  328اكثر من  28

الؼ مصؿ فمسطيني صالة الجمعة الثالثة بالمسجد االقصى  510القدس ػ وليد عوض: ادى اكثر مف 
ؼ لقوات االحتالؿ االسرائيمي وشرطتو في شوارع وازقة القدس وعمى االبواب المبارؾ في ظؿ انتشار كثي

 الرئيسية لمحـر القدسي الشريؼ.
وجاء الحضور الكثيؼ لصالة الجمعة الثالثة مف رمضاف رغـ منع شرطة االحتالؿ المواطنيف ممف تقؿ 

الة في المسجد األقصى، أعمارىـ عف األربعيف عاما مف محافظات الضفة الغربية مف دخوؿ القدس والص
 عاما بالصالة. 21وسمحت لمنساء، واألطفاؿ حتى سف الػ 

 4/8/2822، القدس العربي، لندن
 
 
 

 عشرات اإلصابات خ ل قمع االحت ل المسيرات األسبوعية ضد االستيطان والجدار 29
ناؽ بعد استيداؼ أصيب عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب واإلسرائيمييف باالخت مندوبو "األياـ":

متضامنيف أجانب،  9ؿ االمسيرة السممية في قرية النبي صالح، غرب راـ اهلل، بعشرات قنابؿ الغاز. واعتق
ومنعت قوات االحتالؿ المواطنيف والمتضامنيف المشاركيف في مسيرة المعصرة مف  ،بينيـ مصور صحافي

 الوصوؿ إلى األراضي المصادرة لصالح الجدار.
عامًا( بجروح في يدىا بعد إصابتيا بقنبمة  42يف أصيبت، أمس، المتضامنة السويسرية آنا )ففي قرية بمع

غاز، والعشرات مف المواطنيف ونشطاء سالـ إسرائيميوف ومتضامنوف أجانب بحاالت تقيؤ واختناؽ، جراء 
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لتي أطمقتيا قوات استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع ورشيـ بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيماوية، ا
 االحتالؿ لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية المناىضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري.

وفي كفر قدوـ أصيب، أمس، مصور وكالة "بالميديا" أشرؼ أبو شاويش بجراح، وعشرات المواطنيف 
أشجار الزيتوف، في القرية جراء والمتضامنيف األجانب، بحاالت اختناؽ، إضافة إلى احتراؽ العشرات مف 

إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع واألعيرة المعدنية المغمفة بالمطاط، لقمع المشاركيف في 
 مسيرة القرية األسبوعية المناىضة لالستيطاف والمطالبة بفتح شارع القرية المغمؽ منذ عشر سنوات.

 4/8/2822، األيام، رام اهلل
 

 عائمة فمسطينية من مخيم اليرموك الى لبنان 38لشعبية الفمسطينية: وصول المجان ا 38
وصؿ إلى لبناف خالؿ الساعات الماضية عشرات العائالت الفمسطينية النازحة مف : وليد عوض -راـ اهلل 

 مخيـ اليرموؾ في سورية إلى لبناف.
مخيـ اليرموؾ توزعت عمى مخيمات عائمة فمسطينية نازحة مف  50وأكدت المجاف الشعبية الفمسطينية أف 

 عائمة وجدت ليا مأوى في مخيمي عيف الحموة والمية ومية. 13برج الشمالي والرشيدية والبص، و
وأضافت أف عددا مف العائالت الفمسطينية النازحة مف مخيـ اليرموؾ، توزعت في مخيـ الجميؿ وتجمعات 

 ثعمبايا وبر الياس .
تفترش األرض في منطقة الرممة البيضاء في بيروت، مقابؿ فندؽ  ولفتت إلى أف عائالت فمسطينية

نقاذىـ مف محنتيـ.  البوريفاج، ويستصرخوف الضمير العربي والعالمي لمساعدتيـ وا 
وناشدت المجنة الشعبية الفمسطينية المؤسسات األىمية والمدنية الفمسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات 

جمة لمنازحيف الفمسطينييف بسبب الظروؼ القاسية التي يتعرضوف ليا بسبب الدولية تقديـ المساعدات العا
 نزوحيـ القصري عف منازليـ في سورية.

 4/8/2822القدس العربي، لندن، 
 

 طراف المخيمأمعا: قصف مكتب الشعبية بمخيم اليرموك وقذائف عمى وكالة  32
ليرموؾ ، اف جيش نظاـ االسد يقوـ منذ قالت مصادر فمسطينية موثوقة لػ"معا" مف داخؿ مخيـ ا :بيت لحـ

 ساعات صباح اليوـ بقصؼ اطراؼ مخيـ اليرموؾ بقذائؼ الياوف وقذائؼ مدفعية والرشاشات الثقيمة.
واضافت المصادر اف احدى قذائؼ الياوف سقطت عمى مكتب الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بمخيـ 

 لـ يبمغ عف وقوع اصابات. اليرموؾ، والحقت اضرارا مادية كبيرة فيو، اال انو
 وقالت المصادر لػ"معا" اف قصفا واشتباكات تدور بالقرب مف شارع الثالثيف وشارع فمسطيف بمخيـ اليرموؾ.

 4/8/2822، وكالة معًا اإلخبارية
 

 : االحت ل نفذ عشر اعتداءات عمى األسرى خ ل الشير الماضي"لمدراساتفمسطينأسرى" 32
سطيف لمدراسات" أف إدارة السجوف اإلسرائيمية ووحداتيا الخاصة نفذت خالؿ شير أكد "مركز أسرى فم : غزة

 تموز )يوليو( المنصـر عشر اعتداءات مختمفة عمى األسرى في عدة سجوف.
وأضح المدير اإلعالمي لممركز الباحث رياض األشقر أف االحتالؿ صعد خالؿ الشير الماضي مف 

اعتداءات عمى  20مع بداية  شير رمضاف المبارؾ، حيث نفذ سياستو القمعية بحؽ األسرى، و خاصة 
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واستعرض األشقر، في تقرير صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، ىذه االعتداءات والتي تنوعت  األسرى.
 ما بيف عمميات اقتحاـ وتفتيش واعتداء بالضرب عمى األسرى.

 3/8/2822قدس برس، 
 

 رأس وفد من الرباعية الدولية فراس بن رعد يزور غزة عمى األردني األمير 33
األمير األردني فراس بف رعد رئيس مكتب بعثة ممثؿ  أف "القدس العربي"أشرؼ اليور: عممت  - غزة

المجنة الرباعية في القدس، غادر قطاع غزة الجمعة بعد أف أقاـ فيو ألياـ قميمة، عمى رأس فريؽ مكمؼ مف 
وبحسب  ابعة بعض الممفات التي تشرؼ عمييا ىذه المجنة.المجنة الرباعية الدولية لعممية السالـ، لمت

لقطاع غزة أحيطت بالسرية، وقاـ خالليا باإلطالع عمى سير حركة التجارة زيارة األمير المعمومات فإف 
 والمعابر في قطاع غزة، كونيا أحد الممفات التي تشرؼ عمييا المجنة الرباعية.

'القدس العربي' اف جممة التقارير ىذه الذي يعدىا فريؽ الرباعية  وقاؿ مسؤوؿ يعمؿ في ىيئة دولية كبيرة لػ
ترفع في نياية المطاؼ إلى مكتب توني بمير منسؽ المجنة الرباعية. ولـ يمتؽ األمير فراس بف رعد أيا مف 

 مسؤولي الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في قطاع غزة.
4/8/2822، القدس العربي، لندن  

 
 اليرموك حصمت بتوقيع األسد وأحمد جبريل معاً  مجزرة :وري الحرالجيش الس 34

النظاـ "أكد ضابط قيادي في الجيش السوري الحر، أف : كفاح زبوف ،يوسؼ دياب -راـ اهلل  ،بيروت
، تعقيبًا الشرؽ األوسطجريدة . وقاؿ ل"السوري يحاوؿ منذ مدة إدخاؿ العامؿ الفمسطيني في األزمة السورية

منذ مدة قتؿ جنود )الرئيس السوري( " التي حصمت في مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف: عمى المجزرة
بشار األسد عناصر مف منظمة التحرير الفمسطينية واتيـ الجيش الحر بقتميـ، كما حاوؿ تصدير األزمة 

يما أحمد جبريؿ . مت"إلى األردف ولـ ينجح، واآلف لـ يعد يجد أمامو إال مخيـ اليرموؾ لينفس أحقاده فيو
إقحاـ الشعب الفمسطيني في األزمة السورية لمتخفيؼ عف حميفو المتياوي بشار األسد في محاوالت "بػ

 ."مجزرة اليرموؾ حصمت بتوقيع األسد وأحمد جبريؿ معاً ". مؤكدا أف "مدروسة
 4/8/2822الشرق األوسط، لندن، 

 
 المسجد األقصىحرمة  "إسرائيل""اإليسيسكو" تؤكد إدانتيا النتياكات  35

إدانتيا الشديدة لالنتياكات المتكررة  (إيسيسكو)جّددت المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة  :الرباط
التي تقـو بيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي والمستوطنوف الييود، لحرمة المسجد األقصى وتحدييا السافر 

رفضيا التاـ لقرار المستشار القانوني  5/8يوـ الجمعة وأكدت اإليسيسكو في بياف ليا  لمقانوف الدولي.
لمحكومة اإلسرائيمية اعتبار المسجد األقصى المبارؾ وساحاتو أماكف عامة تابعة لبمدية القدس، وقاؿ البياف: 
"إف القدس بكامميا مدينة محتمة بحكـ القانوف الدولي، وىي ممؾ لمشعب الفمسطيني ولألمة اإلسالمية 

ودعت اإليسيسكو الدوؿ  الث الحرميف الشريفيف ومسرى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ".بصفتيا تضـ ث
األعضاء إلى اتخاذ موقؼ قوي وسريع بإدانة ىذه االنتياكات اإلسرائيمية السافرة لحرمة المسجد األقصى 

ألمـ المتحدة المبارؾ ولحقوؽ الشعب الفمسطيني الثابتة. كما دعت المنظمة الدوؿ األعضاء إلى مطالبة ا
 التدخؿ لضماف تطبيؽ قرارات الشرعية الدولية بشأف القدس وسائر األراضي الفمسطينية المحتمة.
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 3/8/2822قدس برس، 
 

 سيناء أوضاعشائعات مغرضة حول  بإط ق "إسرائيل" يتيموزير الداخمية المصري  36
أنو سيعمؿ خالؿ الفترة المقبمة عمى : شدد المواء أحمد جماؿ الديف وزير الداخمية عمى .(أ.ش.أ) –القاىرة 

 مواجية ظاىرة قطع السكؾ الحديدية والطرؽ الرئيسية والفرعية بكؿ حسـ وحـز ووفقا لمقانوف.
بتحذير  "إسرائيؿ"وردا عمى سؤاؿ لمندوب وكالة أنباء الشرؽ األوسط حوؿ األوضاع في سيناء وقياـ 

ميات إرىابية، نفى المواء أحمد جماؿ الديف وزير سيناء بسبب احتماؿ وقوع عم إلىمواطنييا مف السفر 
أف تؿ أبيب عمدت عمى إطالؽ تمؾ الشائعات عمى  ، مؤكداً جممة وتفصيالً  اإلسرائيميةالداخمية المزاعـ 

وأضاؼ المواء جماؿ الديف أف  إيالت. فيفترات متقاربة لضرب السياحة المصرية وتنشيط السياحة 
لوجود تعاوف وتنسيؽ كامؿ بيف األجيزة األمنية وكبار المشايخ  رة حالياً سيناء مستق فياألوضاع األمنية 

 والعواقؿ بسيناء، والذيف يمثموف بحؽ حراس بوابة مصر الشرقية.
 4/8/2822، لندن، القدس العربي

 
 يالضرب السياحة في يسعبال "إسرائيلوتتيم " " في سيناءإرىابية تنظيمات"مصر تنفي وجود  37

بعد أربعة أياـ مف ، أنو أيمف قناوي ،شـر الشيخنقاًل عف مراسميا في  4/8/2822ة، الشرق، الدوحنشرت 
نفى محافظ شماؿ سيناء وجود عناصر لتنظيـ القاعدة، انتقد محافظ جنوب سيناء المصرية المواء خالد فودة 

المزاعـ بوجود  في إطالقيا شائعات تحذير مف دخوؿ السائحيف إلى سيناء، نافياً  "إسرائيؿ"، 5/8 يوـ الجمعة
اعتادت إطالؽ مثؿ ىذه  "إسرائيؿ"وقاؿ فودة إف  خاليا أو تنظيمات إرىابية عمى أرض المحافظة.

 الموسـ السياحي في المحافظة. انتعاشالتحذيرات عند 
شركات السياحة "قاؿ إف  اً مصري اً أمني اً مصدر  ، أفالقاىرةمف  4/8/2822الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ة الخاسرة ىي مف تقؼ وراء دعوة سمطات إسرائيؿ لجميع السياح اإلسرائيمييف في شبو جزيرة سيناء اإلسرائيمي

أنو ال يوجد أي تنظيمات إرىابية في .( د.ب.أ). وأكد المصدر، لوكالة األنباء األلمانية "المصرية بمغادرتيا
ياح اإلسرائيمييف الذيف لـ يتأثروا سيناء وأف سيناء مؤمنة وتحت السيطرة تماما وال يوجد أي خطورة عمى الس

بتؾ الدعوات فمـ يغادروا ألنيـ يدركوف مف يروج تمؾ الشائعات واألكاذيب. وطالب المصدر شركات 
 السياحة اإلسرائيمية بالكؼ عف تمؾ المزاعـ واألكاذيب.

 
 ألف دوالر 58فمسطيني دخل عبر األنفاق وبحوزتو  مصر: اعتقال 38

 ،كاف متجيا إلى القاىرةو  ،دخؿ البالد عبر األنفاؽ القاىرة: ضبطت األجيزة األمنية بشماؿ سيناء فمسطينياً 
 ألؼ دوالر وقد تمت إحالتو إلى الجيات المعنية لمتحقيؽ معو. 30وبحوزتو 

 4/8/2822الشرق األوسط، لندن، 
 

 إلى غزة قطريشاحنة سوالر  238 39
ر الصناعي القطري التي أدخمتيا السمطات المصرية إلى قطاع غزة مف بمغت كمية السوال القاىرة، رفح:

مالييف ونصؼ المميوف لتر، وذلؾ لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء  3معبر العوجة التجاري بوسط سيناء نحو 
مالييف لتر ونصؼ المميوف مف  3شاحنة محممة بنحو  250وقاؿ مصدر مصري مسؤوؿ إف  بالقطاع.
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وصمت مف مستودع الجمعية التعاونية لمبتروؿ بمدينة السويس إلى معبر العوجة عبر السوالر القطري، 
الطريؽ الدولي بوسط سيناء، بعد تأمينيا مف قبؿ قوات الجيش، حيث تـ إدخاليا إلى قطاع غزة عبر معبر 

 ”.اإلسرائيمي“كـر أبو سالـ بالتنسيؽ مع االحتالؿ 
 4/8/2822الخميج، الشارقة، 

 
 عممية قمب مفتوح خ ل العامين الماضيين 568نفذ ي القطري األحمر الي لغزة:  48

مواصمة اليالؿ األحمر  ،المدير التنفيذي لميالؿ األحمر القطري، كشؼ السيد صالح الميندي ىديؿ صابر:
القطري لمشروع القمب المفتوح في غزة، وذلؾ مف خالؿ توفير بنية تحتية متكاممة، وتأىيؿ الطاقات 

وشدد  لطبية الفمسطينية بتدريبيـ وتكوينيـ في ىذا الصدد لتحقيؽ أىداؼ المشروع كاممة.والكفاءات ا
الصائـ" حرص اليالؿ األحمر القطري عمى مواصمة المشروع، نظرا  الميندي في تصريحات خاصة لػ"دوحة

عممية قمب مفتوح  390 لنتائجو الجيدة، ورغبة في تطويره وضماف استمراره، سيما وأفَّ المشروع نفذ قرابة الػ
 خالؿ العاميف الماضييف.

 4/8/2822الشرق، الدوحة، 
 

 السورية المبنانيةالحدود إلىرض جو أينقل بطاريات صواريخ  األسد: أحرونوت"يديعوت " 42
 أمرالرئيس السوري  إفعمى موقعيا االلكتروني الجمعة  أحرونوتقالت جريدة يديعوت  :القدس المحتمة

قرار نشر بطاريات  إفوقالت يديعوت  الحدود السورية المبنانية. إلىاريخ ارض جو قواتو بنقؿ بطاريات صو 
كيميائية قد تنقميا سوريا  أسمحةشاحنات  أو أسمحةبضرب مخازف  إسرائيميةالصواريخ ىذه جاء بعد تيديدات 

ـ يستبعدا بنياميف نتنياىو ووزير حربو ل اإلسرائيميحزب اهلل المبناني خصوصا واف رئيس الوزراء  إلى
 حزب اهلل. ىغالالغير تقميدية  األسمحةنقؿ ترسانة  األسدما قرر  إذاالتدخؿ العسكري  إمكانية

 3/8/2822وكالة سما اإلخبارية، 
 

 محامين مع األطفال الفمسطينيين أثناء التحقيق بوجودحركة دولية تطالب  42
التزاـ وجود محاميف إلى جانب  سرائيميةاإلطالبت الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ السمطات  :راـ اهلل

وقدمت الحركة أخيرًا شكوى ضد جياز المخابرات  األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف أثناء التحقيؽ معيـ.
صبي في السادسة عشرة مف عمره مف قرية شويكة  "سوء معاممة"العامة اإلسرائيمي عمى خمفية ما قالت إنو 

إف  :في بياف ليا األطفاؿغربية. وقالت الحركة العالمية لمدفاع عف في محافظة طولكـر شماؿ الضفة ال
إساءة معاممة األطفاؿ وتعذيبيـ تشكؿ خرقًا اللتزامات إسرائيؿ القانونية بموجب اتفاقية مناىضة التعذيب، "

في "دت: وزا ."واتفاقية حقوؽ الطفؿ والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية واتفاقية جنيؼ الرابعة
ضوء كؿ ذلؾ، طالبنا نحف فرع فمسطيف في الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ، بفتح تحقيؽ في معاممة 

. وشددت عمى ضرورة وجود محامي األطفاؿ "الطفؿ، خصوصًا ظروؼ احتجازه وكيفية التحقيؽ معو
عي لمطفؿ أثناء التحقيؽ الخوؼ الطبي"جانبيـ أثناء جميع جمسات التحقيؽ بسبب ما وصفتو  إلىالمعتقميف 

 ."واالستجواب
 4/8/2822الحياة، لندن، 
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 إعادة فتح المؤسسات المقدسية المغمقة إلى "إسرائيل"يدعو  األوروبياالتحاد  43
عبرت ممثميات وبعثات االتحاد األوروبي في كؿ مف القدس وراـ اهلل عف خيبة أمميا : وكاالتال ،48عرب

المؤسسات الفمسطينية في القدس الشرقية  إغالؽاألخير القاضي بتجديد  اإلسرائيميالشديدة حياؿ القرار 
 إغالؽعمى  اآلفوجاء في بياف صدر عف ىذه البعثات "لقد مضى  وبالتحديد بيت الشرؽ والغرفة التجارية.

ىذه المؤسسات أحد عشر عاما ويجب السماح بإعادة فتحيا لتتمكف مف لعب دورىا الحيوي في خدمة 
البياف  وأضاؼ طينييف في القدس الشرقية، عمى النحو المطموب بموجب خارطة الطريؽ".السكاف الفمس

ىذه المؤسسات ويحث إسرائيؿ  إغالؽعف قمقو الجدي مف المنطؽ خمؼ استمرار  األوروبي"يعبر االتحاد 
لغاءمجددا عمى إعادة النظر في اإلغالقات   قرارىا". وا 

 3/8/2822، 48موقع عرب 
 

 في العالم آخذة باالنييار "إسرائيل": صورة أبيبفي تل سفير بريطانيا  44
متيؼ غولد صباح أمس مف أف الصورة الحسنة التي تحاوؿ  "إسرائيؿ"حذر السفير البريطاني في  :لندف

في ظؿ الممارسات التعسفية التي تقـو بيا بحؽ المواطنيف  "آخذة في االنييار"رسميا لمعالـ  "إسرائيؿ"
ة الغربية وقطاع غزة، واستمرارىا في ني  البناء غير القانوني في أراض يمتمكيا الفمسطينييف في الضف

عمى كؿ شخص تيمو مكانة "ونقؿ موقع القناة العاشرة عف غولد قولو:  مواطنوف فمسطينيوف في الضفة.
، إسرائيؿ أف يقمؽ مف انخفاض مستوى التأييد ليا في العالـ، وأنا أرى أف ىذا األمر آخذ في االتساع
. "والحديث ىنا ال يدور عف أشخاص عادييف بؿ عف نواب برلمانييف وشخصيات ميمة حوؿ العالـ

إسرائيؿ تستثمر موارد كبيرة في الناحية اإلعالمية، لكف الناس عمى رغـ أنيـ ليسو خبراء فيـ "وأضاؼ: 
ستوطنات، ويقرأوف القصص يشاىدوف يوميًا القرارات الخاصة بالبناء الجديد في الم إنيـأيضًا ليسو أغبياء، 

 ."عما يحدث في الضفة وقطاع غزة
الييئة فتحت "، قائاًل: (بي بي سي)البريطانية  اإلذاعةوتطرؽ غولد إلى الخالفات اإلسرائيمية مع ىيئة 

صفحة خاصة لكؿ الدوؿ المشاركة في األلعاب األولمبية، وتـ ذكر عاصمة كؿ دولة في الصفحة الخاصة 
وضعت صورة جندي يشتبؾ مع شاب فمسطيني داخؿ  إذولـ ينتو ىذا األمر عند ىذا الحد، بيا إال إسرائيؿ، 
 ."صفحة إسرائيؿ

 4/8/2822الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"و الفمسطينية بريطانيا ترح ب باالتفاق الضريبي بين السمطة 45
ر الدولة لشؤوف التنمية رّحب وزير الدولة البريطاني لشؤوف الشرؽ األوسط ألستير بيرت ووزي: (.)يو.بي.آي

لدولية ألف دنكاف، أمس، باالتفاؽ الضريبي الذي وّقعو وزير المالية اإلسرائيمي يوفاؿ شطاينتس ورئيس 
نحف نرى ذلؾ خطوة إيجابية نحو زيادة الفرص " :وقاؿ بيرت وزراء السمطة الفمسطينية سالـ فياض.

التي تمّكف اإلسرائيمييف والفمسطينييف مف التفاوض  االقتصادية لمفمسطينييف ومؤشرًا مرحبًا بو حوؿ السبؿ
 ."بنجاح والتوصؿ إلى اتفاؽ يحقؽ منافع متبادلة

 4/8/2822الخميج، الشارقة، 
 

 الفمسطيني عمى اإليرادات الضريبية -واشنطن ترحب باالتفاق اإلسرائيمي 46
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عمى  "إسرائيؿ"ينية وحكومة توصمت إليو السمطة الفمسط الذيرحبت الواليات المتحدة بالتفاىـ : )أ.ش.أ(
أف يسيؿ تدفؽ  ينبغيتحصيؿ اإليرادات الضريبية، مشيرة إلى أف ىذا أمر ميـ لكال الطرفيف، حيث إنو 

والسمطة الفمسطينية ويحد مف التيريب، ويزيد اإليرادات الضريبية المشتركة لكال  "إسرائيؿ"السمع بيف 
ية باتريؾ فينتريؿ فى بياف، إف ىذا االتفاؽ يجب أف يعكس وقاؿ المتحدث باسـ الخارجية األمريك الطرفيف.

القيمة العممية لنتائ  المحادثات بيف الطرفيف، مؤكدًا أنو مع تشجيع األطراؼ عمى العودة إلى المفاوضات 
أف يغيب عف األذىاف قيمة أتباع التدابير،  ينبغيالرامية إلى التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف حؿ الدولتيف، فإنو ال 

وشدد عمى أف حؿ  تعمؿ عمى تحسيف الحياة اليومية لمفمسطينييف، فضال عف اإلسرائيمييف. التيممية الع
أمر  الفمسطينيتواجو السمطة الفمسطينية وضماف استمرارية االقتصاد  التيالصعوبات االقتصادية والمالية 

واليات المتحدة والمجتمع صالح الطرفيف وال فيالمستقبؿ، ويصب  فيمف أجؿ قياـ دولة فمسطينية  ضروري
تبذليا السمطات اإلسرائيمية لتحسيف الجمارؾ وغيرىا مف  التيبأسره، كما أنو أمر قيـ لتيسير الجيود  الدولي

 اإلجراءات الضريبية.
 4/8/2822اليوم السابع، القاىرة، 

 
 صياينة "بيتسيمممركز ": قادة "صندوق إسرائيل الجديد"رئيس  47

برياف لوري الجمعة أف قادة مركز  "صندوؽ إسرائيؿ الجديد"كشؼ رئيس : فاترجمة ص -القدس المحتمة
وقاؿ لوري في تصريحات  صياينة. (بيتسيمـ)المعمومات اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة 

 اإلسرائيميةودور المؤسسات  "إسرائيؿ"نشرتيا جريدة ىترتس الجمعة في حديث لو حوؿ تجربتو في دعـ 
أو خارجيا وحوؿ تطمعاتو في الصندوؽ اإلسرائيمي وخططو: إنو  "إسرائيؿ"يونية والييودية سواء داخؿ والصي

"عندما نتحدث عمى سبيؿ المثاؿ عف قادة مؤسسة بيتسيمـ فيـ صياينة وىـ لف يعمنوا ربما عف ذلؾ صراحة 
وموف بدور نقد ذاتي يحتاجو وأضاؼ "ىـ )قادة مؤسسة بيتسيمـ ( يق ولكنيـ ممتزموف إلسرائيؿ بشكؿ كامؿ".

 أي مجتمع ديمقراطي".
 3/8/2822نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 

 
 "إسرائيل" خطة لضرب إيران خ ل السنة المقبمةعمى عرض ي بانيتايديعوت أحرونوت:  48

 أفادت تقارير إسرائيمية، أمس، بأف وزير الدفاع األميركي، ليوف بانيتا، عرض: نظير مجمي - تؿ أبيب
مالمح الخطة األميركية الحربية لضرب إيراف في حاؿ فشؿ الجيود الدبموماسية  "إسرائيؿػ"خالؿ زيارتو ل

لثنييا عف تطوير األسمحة النووية. وقاؿ روف بف يشاي، الناطؽ األسبؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي، لموقع 
ا بجدية التوجو األميركي وضرورة جريدة يديعوت أحرونوت عمى الشبكة، إف الكثير مف اإلسرائيمييف اقتنعو 

عف خطة منفردة لضرب إيراف، وفي الوقت نفسو عززت الخطة األميركية موقؼ القادة  "إسرائيؿ"تخمي 
 ضربة كيذه. "إسرائيؿ"العسكرييف اإلسرائيمييف الذيف يعارضوف أصال في أف توجو 

راف تقوـ عمى ثالث مراحؿ وقالت يديعوت أحرونوت، في عددىا أمس، إف الخطة األميركية لضرب إي
تيدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ استراتيجي واحد ىو نزع القدرات النووية اإليرانية. وأضافت الجريدة أف الموقؼ 

ىو أف أي ضربة إسرائيمية إليراف ال يمكف ليا أف  "إسرائيؿ"األميركي الذي يطرح باستمرار في النقاش مع 
تؤخر المشروع اإليراني سنة أو سنة ونصؼ السنة، ومف شأنيا أف ، بؿ إنيا سنيائياً  "المشكمة اإليرانية"تحؿ 

تسبب نتائ  معكوسة وتحث إيراف عمى تسريع مشروعيا. وبحسب الجريدة فإف الواليات المتحدة تعكؼ عمى 
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بناء خطتيا اليجومية التي ستكوف جاىزة خالؿ عاـ ونصؼ العاـ مف اآلف، وستكوف قادرة عمى ىدـ كؿ 
وأشارت الجريدة إلى أف مصادر أميركية قالت إف  تقميدية وغير التقميدية لمقوة اإليرانية.البنى التحتية ال

الواليات المتحدة تعرؼ وتدرؾ الموقؼ المعارض لرئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي بني غينتس ورئيس 
 جياز المخابرات الخارجية )الموساد( لشف عممية إسرائيمية ضد إيراف.

اريؼ خرجت، أمس، بتقرير عمى صدر صفحتيا األولى يقوؿ إف عددا مف أعضاء بيد أف جريدة مع
الكونغرس األميركي، مف الديمقراطييف والجميورييف، يروف أف شف ىجوـ إسرائيمي عمى إيراف عشية 

 انتخابات الرئاسة األميركية مف شأنو أف يكوف لصالح الرئيس الحالي باراؾ أوباما.
 4/8/2822الشرق األوسط، لندن، 

 
 مميون دوالر لبرنامج المعونة الغذائية الطارئة بغزة 2.4ألمانيا تتبرع بـ  49

مميوف دوالر( لبرنام  المعونة  1.4تعّيدت الحكومة األلمانية، بتقديـ تبرع مالي بقيمة مميوني يورو ) :راـ اهلل
رئيس مكتب التمثيؿ األلماني  ،وقاؿ جويتز لينجينتاؿ الغذائية الطارئة في قطاع غزة والتابع لوكالة األونروا.

لدى السمطة الفمسطينية، "إف ألمانيا تبذؿ كؿ ما بوسعيا مف أجؿ منع حدوث تدىور إضافي في مستوى 
انعداـ األمف الغذائي في غزة، وأف ىذا التبرع يظير االلتزاـ المستمر أللمانيا لمتخفيؼ مف الوضع اإلنساني 

 المساعدات الغذائية"، كما قاؿ. لالجئيف الذيف ىـ بأمس الحاجة إلى ىذه
مميوف دوالر، حيث كانت  9.1إلى  1021وبيذا التبّرع تصؿ قيمة إجمالي التبرعات األلمانية خالؿ عاـ 
ألؼ دوالر( لممساعدة الغذائية الطارئة  925الحكومة  األلمانية قد تبرعت بمبمغ خمسمائة ألؼ يورو ) نحو 

 ف دوالر( لبرنام  التغذية المدرسية في غزة.مميو  1.8إضافة لثالثة مالييف يورو )
 3/8/2822قدس برس، 

 
 مصر: مرسي يطمب منح الحكومة فرصة وحمفاؤه وخصومو ينتقدون تشكيميا 58

طمب الرئيس المصري محمد مرسي منح الحكومة الجديدة التي عينيا برئاسة ىشاـ قنديؿ فرصة ة: القاىر 
ا انتقد حمفاء لو وخصومو التشكيؿ الوزاري لضمو عددًا مف لحؿ المشاكؿ التي يعاني منيا المصريوف، فيم

بيروقراطيي نظاـ الرئيس المخموع حسني مبارؾ وأعضاء في الحزب الوطني المنحؿ، وأيضًا بسبب ضميا 
 دوف سواىا.« اإلخواف المسمميف»وزراء مف جماعة 

إلى محافظة األقصر لزيارة  واضطر مرسي إلى أف ينتقؿ بمروحية مف محافظة قنا حيث أدَّى صالة الجمعة
بعض المناطؽ السياحية ولقاء القيادات التنفيذية والشعبية ىناؾ، بسبب قطع أىالي قنا الطريؽ البرية 
وقضباف السكؾ الحديد احتجاجًا عمى االنقطاعات المتكررة لمكيرباء والمياه لساعات طويمة عف قرى ومدف 

 د.بأكمميا، وىو ما بات سمة غالبية مناطؽ البال
الحادث في خدمات الكيرباء والمياه المنقطعة « الخمؿ»وأقرَّ الرئيس في كممة ألقاىا عقب صالة الجمعة بػ 

بصفة شبو دائمة عف بعض المناطؽ. واعتذر قائاًل انو يواصؿ الميؿ بالنيار مف أجؿ االنتياء مف ىذه 
مف أجؿ العمؿ عمى تحقيؽ مطالب الفرصة الكاممة »المشكمة الطارئة. ودعا إلى منح الحكومة الجديدة 

 «.وطموحات الشعب المصري وأىداؼ الثورة
وكاف قنديؿ عقد اجتماعًا عاجاًل أمس مع وزراء في حكومتو لدراسة التكميفات الواردة في خطاب الرئيس 

ة وبدء تنفيذىا وتأطيرىا في برنام  واضح ُيترجـ إلى برام  وخطط عمؿ تنفيذية تمتـز بيا الحكوم»لمحكومة 
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البرام  التي تتصدى »، بحسب بياف لمجمس الوزراء أوضح أف خطاب الرئيس يتضمف «وتحاسب عمييا
«. لممشكالت اليومية لممواطنيف، والبرام  والخطط المستقبمية التي يتـ تنفيذىا عمى المدى المتوسط والبعيد

كاألمف والنظافة والمرور وأشار قنديؿ إلى أنو سيعقد اجتماعات لمجموعات عمؿ تتصدى لألمور العاجمة 
 والوقود.

وكاف مرسي سمـ قنديؿ خطاب التكميؼ خالؿ اجتماع ترأسو لمجمس الوزراء أوؿ مف أمس. وأوضح مرسي 
أىـ الحاجات في الفترة الحالية ىي تحقيؽ األمف واالستقرار في الشارع، وضبط قواعد »خالؿ االجتماع أف 

براز الوجو الحضاري لمشارع المرور وتوفير رغيؼ الخبز بجودة جيدة وتو  فير كؿ حاجات الوقود لممواطف وا 
 «.المصري في النظافة واالنضباط ودعـ البنية األساسية لممرافؽ مف المياه والكيرباء والصرؼ الصحي

ألف الشعب المصري يعمؽ آمااًل كبيرة عمييا وينتظر »وأكد لموزراء أنو سيتابع بنفسو مؤشرات أداء الحكومة 
 «.التخمي عف لغة الصداـ والتخويف»وطمب «. ؽ الكثير مف طموحاتومنيا تحقي

السمفي في بياف « النور»ونالت الحكومة الجديدة قدرًا كبيرًا مف االنتقاد حتى مف حمفاء الرئيس. وقاؿ حزب 
يرى أنو كاف مف األوفؽ مشاركة جميع القوى السياسية في إدارة المرحمة الحالية، ضمانًا لاللتحاـ »إنو 

 «.الوطني في النيوض بالبالد مف كبوتيا وعالج األزمات المزمنة
جميع القوى الوطنية ساىمت بصدؽ في إنجاح مرشح الثورة النتخابات الرئاسة، وتـ االتفاؽ »وذّكر بأف 

دارة مؤسسات الدولة بعيدًا مف أساليب اإلقصاء والتيميش  عمى التكاتؼ والتشارؾ في تحمؿ المسؤولية وا 
قيادات الحزب فوجئت بعد خطاب تنصيب الرئيس باالنقطاع »وأوضح أف «. مارسيا النظاـ البائدالتي كاف ي

الكامؿ عف عممية التفاىـ والتواصؿ سواء مع مؤسسة الرئاسة، أو مع حزب الحرية والعدالة، إذ تـ التجاىؿ 
الكفاءات العممية والفنية  التاـ ألي تنسيؽ أو مبادرة تشاور، أو مجرد استطالع الرأي أو محاولة التعرؼ عمى

 «.واإلدارية لحزب النور والقوى السياسية كافة ما سيؤثر سمبًا عمى مجريات األمور
يعمف بوضوح أنو يمد يديو إلى »، قاؿ الحزب في بيانو إنو «اإلخواف»وفي ما بدا عرضًا لمتحالؼ ضد 

 «.المستجدات عمى الساحةالقوى الوطنية كافة لمتنسيؽ والتعاوف لتكويف جبية موحدة لمواجية 
في بياف تشكيؿ الحكومة الجديدة. وقالت عضو المكتب السياسي في الحركة « أبريؿ 9حركة »وانتقدت 

استمرار لعدـ تنفيذ الرئيس لوعوده ومنيا تشكيؿ حكومة »إنجي حمدي في بياف إف الحكومة الجديدة 
ب واألقباط تمثياًل حقيقيًا، لكنو أخمؼ وعده تكنوقراط يغمب عمييا أصحاب الكفاءات وتمثيؿ المرأة والشبا

 «.وغاب عف التشكيؿ الوزاري تمثيؿ المرأة واألقباط والشباب في شكؿ قوي
ولـ تضـ الحكومة الجديدة سوى امرأتيف ىما وزيرة البحث العممي نادية زخاري ووزيرة التأمينات نادية خميؿ. 

مف حؽ »اب القوى الثورية تمامًا. وأضافت حمدي أف ولـ تضـ أقباطًا باستثناء زخاري كما غاب عنيا شب
مرسي أف يختار حكومتو كي يتحمؿ مسؤولية اختياره عندما يتـ محاسبتو عمى أفعاليـ. ولكف مف حؽ 

 «.المواطف أف يعمـ ما ىي معايير االختيار
يمو في وقت صرَّح لماذا تـ تعييف )رئيس الوزراء السابؽ( كماؿ الجنزوري مستشارًا لمرئيس وتكر »وتساءلت: 

مرسي بأف حكومة الجنزوري فاشمة والبد مف رحيميا؟ أيف التشاور مع القوى الوطنية والشفافية والوضوح التي 
نعمـ أف المجمس العسكري يمارس ضغطًا في اختيار الوزراء واإلبقاء »وأضافت: «. وعد بيا الرئيس شعبو؟

«. سنحاسب الرئيس المنتخب إذا تقاعس عف دوره عمى الجنزوري ولكف عمى الرئيس مصارحة شعبو ألننا
نما قامت ضد نظاـ مبارؾ  13ثورة »وأشارت إلى أف  يناير لـ تقـ ضد الرئيس المخموع حسني مبارؾ وا 

وفكر مبارؾ، فمماذا يبقي أوؿ تشكيؿ وزاري لرئيس منتخب بعد قياـ الثورة عمى فكر مبارؾ ويحتفظ بوزراء 
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البد مف أف يعمـ الرئيس أف الكثير مف المصرييف قاموا باختياره في «افت:وأض«. ممف يحمموف ىذا الفكر؟
 «.جولة اإلعادة فقط إلسقاط الفموؿ. فمماذا يأتي بالفموؿ في حكومتو الجديدة؟

لماذا االحتفاظ بوزير الماؿ ممتاز السعيد رجؿ وزير الماؿ السابؽ يوسؼ بطرس غالي، ما »وتساءلت: 
يف لوزارة الداخمية وىو مساعد وزير الداخمية في أحداث محمد محمود ومجمس سبب اختيار أحمد جماؿ الد

الوزراء والعباسية وبورسعيد؟ ىؿ ىذا تكريـ المصابيف والشيداء؟ لماذا اإلبقاء عمى وزارة اإلعالـ؟ بدؿ 
تطيير ىذا الجياز وتطويره والدفع نحو إعالـ حر مستقؿ ال يعبر عف حاكـ أو سمطة أو حزب، يأتي 

لرئيس( بعضو في جماعة اإلخواف المسمميف )صالح عبدالمقصود( وزيرًا لإلعالـ. ما أسباب اإلبقاء عمى )ا
عواقب وخيمة إذا استمر ىذا المسار الذي ال »وحذر مف «. وزراء الماؿ والخارجية واإلنتاج الحربي والدفاع؟

 «.قية لجميع أبناء الوطفيرضي شباب الثورة وال يفي بوعوده )مرسي( وال يدؿ عمى الشراكة الحقي
إف وزير اإلعالـ « تويتر»أحمد خيري في مدونتو عمى موقع « المصرييف األحرار»وقاؿ الناطؽ باسـ حزب 

، في إشارة إلى نائب مرشد الجماعة «نموذج اإلخواني المطيع، وىو اختيار شاطري بالدرجة األولى»الجديد 
 خيرت الشاطر.
تي تحالفت مع مرسي قبؿ إعالف فوزه حمدي قنديؿ تشكيؿ الحكومة. ال« الجبية الوطنية»وانتقد عضو 

وزيرًا ليس بينيـ سوى  53كيؼ يمكف الدفاع عف حكومة مف «: »تويتر»وتساءؿ في مدونتو عمى موقع 
«. امرأتيف، ووزارة واحدة أعطيت لمسيحية، وكيؼ يمكف الدفاع عف حكومة ليس فييا أحد مف شباب الثورة؟

ف الدفاع عف حكومة ليس فييا مف الوجوه التي ميدت لمثورة سوى وزير واحد ىو وزير كيؼ يمك»وأضاؼ: 
 «.العدؿ أحمد مكي؟ وكيؼ يمكف الدفاع عف حكومة ال يزاؿ فييا وزير لإلعالـ؟

 4/8/2822، الحياة، لندن
 

 فورين بوليسي: سبع طرق لتحسين الع قات المصرية األمريكية 52
ة "فػػوريف بوليسػػى" األمريكيػػة سػػبعة طػػرؽ قالػػت إنػػو يمكػػف مػػف خالليػػا كتبػػت ريػػـ عبػػد الحميػػد: طرحػػت مجمػػ

 تحسيف العالقات بيف مصر والواليات المتحدة والتى تدىورت فى الفترة األخيرة.
وأشػػارت المجمػػة فػػى المقػػاؿ الػػذى كتبػػو إريػػؾ ترايجػػر، الباحػػث بمجمػػس العالقػػات الخارجيػػة األمريكيػػة إلػػى أف 

صر فوضوية بينما تحاوؿ الواليات المتحدة تحسػيف عالقتيػا بالشػعب المصػرى، البيئة السياسية الحالية فى م
واألمػػور ال تسػػير بشػػكؿ جيػػد، ففػػى الشػػير الماضػػى، تػػـ إلقػػاء الطمػػاطـ والخضػػراوات عمػػى وزيػػرة الخارجيػػة 

 األمريكية ىيالرى كمينتوف أثناء زيارتيا لمصر، وتظاىر اآلالؼ ضد وجودىا فى القاىرة واإلسكندرية.
المجمػػة أف العػػداء ألمريكػػا لػػيس جديػػدا فػػى مصػػر بالتأكيػػد، فطالمػػا اعتػػرض المصػػريوف العػػاديوف عمػػى  وتػػرى

جوانب عديػدة مػف السياسػة الخارجيػة األمريكيػة بػدءا مػف دعػـ واشػنطف إلسػرائيؿ وحمالتيػا العالميػة لمكافحػة 
نظػار عػف أخطائػو، لكػف اإلرىاب، وعمؿ الرئيس السابؽ حسنى مبارؾ عمى تعزيػز العػداء لمغػرب لتشػتيت األ

الصػػحيفة تػػرى أف االحتجاجػػات التػػى واجيػػت كمينتػػوف كػػاف بيػػا شػػىء جديػػد ميػػـ، أال وىػػو مشػػاركة األقبػػاط 
وغير اإلسالمييف فييا، وىـ مف أكثر الجماعات التى كانت تؤيد أمريكا، وليذا السبب، يخشػى صػناع القػرار 

يتسػػع خػػارج نطػػاؽ اإلسػػالمييف والقػػومييف الػػذيف كػػانوا األمريكيػػوف مػػف أف العػػداء ألمريكػػا ال يتفػػاقـ فقػػط، بػػؿ 
 يعارضوف السياسة األمريكية بشكؿ تقميدى فى مصر.

وتبحث إدارة أوباما اآلف عف طرؽ جديدة لتحسيف صورة أمريكا فى مصر، وىػذه أىػـ سػبعة طػرؽ يمكػف بيػا 
 تحقيؽ ذلؾ:
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 أوال التواصل مع غير اإلس ميين:
التغييرات وضوحا فػى سياسػة واشػنطف إزاء مصػر فػى مرحمػة مػا بعػد مبػارؾ  يقوؿ ترايجر إف واحدا مف أكثر

ىو تواصميا مع اإلخواف المسمميف، وكاف ىذا التحوؿ ضروريا مع الصعود السياسى الػذى لػـ يكػف مفػر منػو 
لإلخػػواف، واألىميػػة االسػػتراتيجية لمصػػر التػػى تعنػػى أف تيمػػيش اإلخػػواف لػػـ يعػػد خيػػارا ممكنػػا، إال أف سياسػػة 

 دارة األمريكية ركزت عمى بناء الروابط مع اإلسالمييف فقط وتجاىمت غير اإلسالمييف.اإل
ويبدو أف اإلخواف وصعودىـ وليد المحظة، ومف السيؿ تخيؿ أنيـ سيظموف أقوى جماعػة فػى مصػر لسػنوات 

انيػػا قادمػػة، إال أف اإلطاحػػة المفاجئػػة بمبػػارؾ العػػاـ الماضػػى يجػػب أف تجعػػؿ واشػػنطف حػػذرة فػػى أف تضػػع رى
 عمى طرؼ واحد ميما كانت سيطرتو.

 ثانيا: الحديث عن اتفاقية كامب ديفيد كمصمحة مصرية وليس مصمحة أمريكية.
ويوضػػػػح الباحػػػػث أف أكثػػػػر الشػػػػكاوى المصػػػػرية مػػػػف السياسػػػػة األمريكيػػػػة فػػػػى الشػػػػرؽ األوسػػػػط ىػػػػى انحيازىػػػػا 

ذلؾ ينظػػر المصػريوف إلػػى اتفاقيػػة إلسػرائيؿ، وأف ىػػدؼ تمػؾ السياسػػة إبقػاء إسػػرائيؿ قويػػة والعػرب ضػػعفاء، وبػ
السالـ باعتبارىا مفروضة عمييـ لمصمحة إسرائيؿ، وىذا ما يفسر سعى اإلخػواف المسػمميف مػرارا إلػى البحػث 
عػػػف أعػػػذار لتخمػػػيص نفسػػػيا مػػػف اتفاقيػػػة كامػػػب ديفيػػػد بػػػاقتراح وضػػػعيا لالسػػػتفتاء أو اتيػػػاـ إسػػػرائيؿ بانتيػػػاؾ 

 المعاىدة.
عممػػوا أف تمػػؾ االتفاقيػػة ليسػػت باألسػػاس مصػػمحة أمريكيػػة ولكنيػػا مصػػمحة ولػػذلؾ فػػإف المصػػرييف يجػػب أف ي

مصػػرية ألنيػػا منعػػت الحػػرب وأنقػػذت أرواح المصػػرييف. ولػػذلؾ يجػػب أف تكػػوف النقطػػة األساسػػية فػػى الػػدعـ 
األمريكػى لمسػػالـ المصػرى اإلسػػرائيمى ىػػى تقػديـ دفعػػة لمصػر نحػػو مسػػتقبؿ مزىػر ومسػػتقر، بعيػدا عػػف كونػػو 

 وأنو منقذ لحياة المصرييف. فرضا أمريكيا،
 ثالثا: التواصل مع اإلس ميين فى ضوء المصمحة وليس فى ضوء دعم الديمقراطية

يقوؿ خبير معيػد واشػنطف، إف تواصػؿ واشػنطف مػع اإلسػالمييف كػاف وال يػزاؿ قػرارا عمميػا، لكػف إدارة أوبامػا، 
جعمػػت دعػػـ الديمقراطيػػة ىػػو سػػبب بػػدال مػػف أف تصػػيغ سياسػػتيا فػػى ضػػوء المصػػالح االسػػتراتيجية الضػػيقة، 

تأييػػػدىا لإلخػػػواف، وىػػػو مػػػا تجمػػػى فػػػى تصػػػريحات عػػػدد مػػػف المسػػػئوليف األمػػػريكييف. لكػػػف المشػػػكمة فػػػى ىػػػذه 
التصػػػريحات أنيػػػا خاطئػػػة. فػػػدعوة اإلسػػػالمييف إلػػػى جعػػػؿ الشػػػريعة مصػػػدر التشػػػريع تجعميػػػـ ثيػػػوقراط وليسػػػوا 

 ديمقراطييف وبالتأكيد ليسوا عممانييف.
واشػػنطف تشػػجع غيػػر اإلسػػالمييف عمػػى مواصػػمة نضػػاليـ مػػف أجػػؿ مسػػتقبؿ أكثػػر عممانيػػة  ولػػذلؾ يجػػب عمػػى

لمصػػر، والػػذى كػػاف السػػمة األساسػػية فػػى الثػػورة فػػى ميػػداف التحريػػر، والتػػى لػػـ ينضػػـ إلييػػا اإلسػػالميوف إال 
 مؤخرا.

 رابعا: الحديث بشكل أكثر قوة عن حقوق األقميات
ألقبػاط فػى واشػنطف زاد بعػد الثػورة بعػدما رد أوبامػا بشػكؿ ضػعيؼ وتشير فػوريف بوليسػى إلػى أف تراجػع ثقػة ا

 عمى موجة العنؼ الذى استيدؼ األقباط فى تمؾ الفترة، وما شممو مف حرؽ لكنائسيـ وصدامات طائفية.
ولذلؾ يجب أف تتواصؿ اإلدارة األمريكية بوضوح مع اإلخواف المسمميف بشأف ضماف حمايػة المسػيحييف فػى 

أف تحسػف اإلدارة أيضػا عالقتيػا مػع األقبػاط بػالرد بشػكؿ أكثػر عنفػا عمػى العنػؼ المسػػتيدؼ بالدىػـ، ويمكػف 
 لألقباط مثؿ األحداث الحالية فى قرية دىشور.

وكحػد أدنػػى، يجػػب أف تصػدر اإلدارة األمريكيػػة اسػػتنكارات قويػػة لمثػؿ ىػػذه اليجمػػات بػدال مػػف الػػدعوة لضػػبط 
 النفس.
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 ئد المحددة لممساعدات األمريكية لمصرخامسا: الحديث بصوت مرتفع عن الفوا
وفقا لما تقولػو المجمػة، فػإف المصػرييف يجػب أف يعرفػوا الفوائػد الممموسػة لعالقػتيـ بأمريكػا، ويجػب أال يخجػؿ 

 الدبموماسيوف األمريكيوف مف تسميط الضوء عمييا.
ألمريكيػة لمصػر، فػػإف ومػف خػالؿ التأكيػد عمػى الفوائػػد التػى تعػود عمػى المصػرييف العػػادييف مػف المسػاعدات ا

صػػػػػناع القػػػػػرار يمكػػػػػف أف يوصػػػػػموا األعمػػػػػاؽ الحقيقيػػػػػة لمعالقػػػػػات المصػػػػػرية األمريكيػػػػػة. وأف الشػػػػػراكة ليسػػػػػت 
 استراتيجية فقط بؿ مجتمعية أيضا.

ــة ــة العربي ــويتر بالمغ ــى ت ــى مصــر عم ــة ف ، مػػع ضػػرورة أف تكػػوف سادســا: إنشــاء حســاب لمســفارة األمريكي
، وأال تكوف مجرد كتابات بسيطة، فوضع اسـ دبموماسى حقيقى عمى تويتر تغريدات السفارة قيمة بشكؿ أكبر

 السفارة سيجعؿ تغريداتيا أكثر شخصية ويعزز قدرتيا عمى االتصاؿ بمستخدمى اإلنترنت فى مصر.
  سابعا وأخيرا: عدم المبالغة فى القمق بشأن صورة أمريكا فى مصر:

حقوف فػى قمقيػـ إزائيػا، فبينمػا أدت الثػورة إلػى إنتػاج ثقافػة فصحيح أف صناع السياسة فى الواليات المتحدة م
سياسػػة أكثػػر انفتاحػػا جعمػػت الػػرأى العػػاـ المصػػرى أكثػػر تػػأثيرا، فػػإف المسػػئوليف األمػػريكييف يجػػب أف يكونػػوا 

 مدركيف لحدود ما يمكف أف تحققو الدبموماسية العامة.
لذلؾ فإف القاعدة التى ينبغى أف تحكػـ الدبموماسػية فالعداء ألمريكا لو جذوره فى الثقافة السياسية المصرية، و 

العامػػػة لمواليػػػات المتحػػػدة فػػػى مصػػػر ىػػػى ال ضػػػرر، ولػػػو اسػػػتطاع الدبموماسػػػيوف أف يتجنبػػػوا اسػػػتعداء خمفػػػاء 
واشػػنطف فػػى مصػػر، وشػػرح فوائػػد العالقػػات المصػػرية األمريكيػػة، فيمكػػنيـ عمػػى األقػػؿ أف يمنعػػوا تزايػػد عػػدـ 

 شعبية أمريكا.
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 العربي رأي القدس
يبدو اف قدر الفمسػطينييف فػي البمػداف العربيػة اف يتعرضػوا بػيف الحػيف واآلخػر الػى محػف حقيقيػة، تتػراوح بػيف 
المضػػايقات فػػي سػػبؿ العػػيش واالقامػػة وىضػػـ الحقػػوؽ االنسػػانية االساسػػية، وتمتػػد حتػػى تصػػؿ الػػى مجػػازر 

 ما حصؿ في العراؽ ولبناف واخيرا في مخيـ اليرموؾ في سورية.دموية مثم
فمسطينيا قتمى في مخػيـ اليرمػوؾ لػيس بػالرقـ الكبيػر بالمقارنػة بسػقوط عشػريف الػؼ سػوري  10سقوط حوالى 

حتػػى اآلف ومنػػذ انػػدالع االنتفاضػػة معظميػػـ عمػػى يػػد قػػوات النظػػاـ، ولكنػػو رقػػـ ينطػػوي عمػػى معػػاف ودالالت 
 كبيرة. سياسية وانسانية

معظػػـ الفمسػػطينييف فضػػموا الوقػػوؼ عمػػى الحيػػاد فػػي سػػورية منػػذ انػػدالع انتفاضػػتيا السػػممية ومػػف ثػػـ المسػػمحة 
المطالبػة باسػقاط النظػػاـ، وىػذا الحيػػاد لػـ يػرض الحكومػػة التػي عػػاممتيـ مثػؿ كػؿ الحكومػػات السػابقة، معاممػػة 

و اغضػب المعارضػة التػي تػرى اف الشػعب السورييف في جميع الحقػوؽ والواجبػات باسػتثناء التجنػيس. كمػا انػ
الفمسطيني الذي فجر واحدة مف اعظـ الثورات في المنطقة يجب اف ينحاز الى جانب معظـ الشعب السوري 
الػػػذي يعػػػاني مػػػف الظمػػػـ واالضػػػطياد بػػػؿ والقتػػػؿ النػػػو يطالػػػب بابسػػػط حقوقػػػو فػػػي الكرامػػػة والعدالػػػة والحريػػػات 

 باشكاليا كافة.
ا فػػي قصػػؼ عمػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ بمػػدافع اليػػاوف، ومػػا زاؿ مصػػدر ىػػذا القصػػؼ القتمػػى الفمسػػطينيوف سػػقطو 

مجيوال حسب رواية وكاالت االنباء االجنبية، ولكف ما ىو معمػـو اف كػؿ طػرؼ مػف طرفػي الصػراع يريػد اف 
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يكوف الشعب الفمسطيني الى جانبو، ومف المحتمػؿ اف يكػوف ىػدؼ ىػذا القصػؼ ىػو انيػاء حيػاد ىػذا المخػيـ 
 الذي جنبو حتى اآلف اعدادا اكبر مف الخسائر، واف كاف لـ يجنبو كراىية الجانبيف. الفمسطيني

مخيـ اليرموؾ الفمسطيني يقع الى جانب حي التضامف الذي شػيد اشػتباكات دمويػة بالمدفعيػة يػـو امػس بػيف 
نو، وىو يشكؿ الجيش السوري الحر والقوات النظامية التي تريد السيطرة عميو وابعاد المسمحيف المعارضيف م

الػؼ الجػ ،  230مخزونا بشريا ىو االضخـ مف حيث الكثافة السكانية في كؿ سػورية، ويتواجػد فيػو حػوالى 
ىذا غير عشرات االالؼ مف السورييف انتقمػوا اليػو مػف الضػواحي واالريػاؼ، وعاشػوا بػيف ابنائػو فػي انسػجاـ، 

ميـ 'شواـ' في نياية المطاؼ وينتموف الى سورية وال يوجد فرؽ اساسا في الشكؿ او المعاممة بيف الجانبيف فك
 الكبرى.

الروايػػات تتعػػػدد، فالسػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي راـ اهلل اتيمػػت عمػػػى لسػػػاف السػػيد ياسػػػر عبػػػد ربػػو احػػػد المتحػػػدثيف 
باسػػميا الجبيػػة الشػػعبية القيػػادة العامػػة برئاسػػة السػػيد احمػػد جبريػػؿ بػػالوقوؼ خمػػؼ ىػػذه المجػػزرة بعػػد خػػروج 

ا وزعيميػا بسػبب دعمػو لمنظػاـ السػوري. بينمػا قالػت وكالػة االنبػاء السػورية الرسػمية 'سػانا' اف مظاىرة تندد بي
 مجموعة ارىابية مسمحة استيدفت المخيـ بقذائؼ ىاوف مف حي التضامف المجاور.

الفمسطينيوف ليسوا افضؿ حاال مف مضيفييـ السورييف، وال تمييز بيف القتمى عندما تغرؽ البالد اي بػالد فػي 
الفوضى والصدامات المسمحة، ولكف المشكمة تكمف فػي محاولػة الػزج بيػؤالء اي الفمسػطينييف، وىػـ ضػيوؼ، 
في صػراع داخمػي ال يريػدوف او معظميػـ التػورط فيػو، او االنحيػاز الػى ىػذا الطػرؼ او ذاؾ، حتػى ال يػدفعوا 

 ثمنا باىظا في مرحمة الحقة بعد حسـ االمور.
واستخدموا  2660بدعـ نظاـ الرئيس العراقي صداـ حسيف وغزوه لبالدىـ عاـ  الكويتيوف اتيموا الفمسطينييف

الػػؼ فمسػػطيني، الغالبيػػة السػػاحقة مػػنيـ وقفػػت عمػػى الحيػػاد وىػػـ مػػف  400ىػػذا االتيػػاـ كذريعػػة البعػػاد حػػوالى 
ي مؤيدي الحكـ الكويتي والمتعاطفيف مع الكويتييف في الباطف، وحيػادىـ كػاف لتجنػب اي موقػؼ نػزؽ وانتقػام

 مف القوات العراقية التي لـ تقبؿ الحموؿ الوسط.
ومف المؤسؼ اف الكثير مف الفمسطينييف تعرضوا لمقتؿ والتعذيب مف الميميشيات الكويتيػة العائػدة بعػد اخػراج 
القوات العراقية مف بمدىا، وتكرر الشيء نفسو مف ميميشػيات عراقيػة طائفيػة بعػد اسػقاط النظػاـ العراقػي عمػى 

 حتالؿ االمريكي.يد قوات اال
السوريوف والعراقيوف والكويتيوف والمبنانيوف يستطيعوف في معظـ االحياف اف يفروا بارواحيـ الى دوؿ الجػوار 
فػػي اثنػػاء الحػػروب واالزمػػات، ولكػػف االنسػػاف الفمسػػطيني يجػػد ابػػواب دوؿ الجػػوار وخاصػػة االردف مغمقػػة فػػي 

 رة في ىذا المضمار وال مجاؿ ىنا لمناقشة االسباب.وجيو باعتباره الجئا غير مرغوب فيو، واالمثمة كثي
المنطؽ يقوؿ بانو يجب عمى النظاـ والمعارضة في سورية احتراـ وضع الالجئيف الفمسطينييف وعدـ ممارسة 
اي ضغوط لمزج بيـ الى جانب ىذا الطرؼ او ذاؾ في الصػراع الحػالي، ولكػف متػى كػاف المنطػؽ يسػود فػي 

 ما تكوف انظمة ميددة بالسقوط او شعوب ميددة بالفناء؟البمداف العربية خاصة عند
رحـ اهلل القتمى الفمسطينييف والسورييف معا، فيـ ضػحايا ابريػاء فػي نيايػة المطػاؼ فػي حػرب لػـ يختاروىػا او 
يريػػػدوىا، وتحولػػػت الػػػى حػػػرب بالوكالػػػة بػػػيف دوؿ عظمػػػى، بعػػػد اف بػػػدأت انتفاضػػػة سػػػممية لممطالبػػػة بحقػػػوؽ 

 لديمقراطي.مشروعة في التغيير ا
 4/8/2822، القدس العربي، لندن
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 محمد جماؿ عرفة
لطػػردىـ  2648آخػػر مػػا تمخضػػت عنػػو العقميػػة الصػػييونية لمتضػػييؽ عمػػي فمسػػطينيي األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 

عمػػػػي  مػػػػف أراضػػػػييـ ىػػػػو فػػػػرض حكومػػػػة نتنيػػػػاىو مزيػػػػدا مػػػػف الضػػػػرائب عمػػػػييـ وبالمقابػػػػؿ تخفيػػػػؼ الضػػػػرائب
 اإلسرائيمييف وتقدـ المساعدات لممستوطنيف !.

صحيفة "ىترتس" اعترفت بيذه العنصرية حتى في فرض الضرائب ، فقالت إف الخط األخضر )الذي يفصؿ 
( تحػوؿ إلػى خػط يفصػؿ بػيف 2691وأراضي فمسطيف المحتمة عػاـ  2648بيف أراضي فمسطيف المحتمة عاـ 

ضػي الخاضػعة لمسػيادة اإلسػرائيمية، و)دولػة الرفػاه( فػي األراضػي التابعػة دولتيف: )دولػة التقميصػات( فػي األرا
 لممستوطنيف !.

، وبالمقابػػػؿ تقػػػديـ  48فػػػال يمػػػر يػػػـو مػػػف دوف إعػػػالف رفػػػع الضػػػرائب وتقمػػػيص المخصصػػػات لفمسػػػطينيي الػػػػ 
ولػػة % مػػف مجمػػوع سػػكاف الد3المسػػاعدات واالسػػتثمارات لمجموعػػة المسػػتوطنيف الػػذيف ال تتعػػدى نسػػبتيـ الػػػ 

الصييونية مف جية أخرى ، واعترفت الصحيفة العبريػة بػأف سياسػة الدولػة الصػييونية االسػتيطانية ال تشػكؿ 
فقط عائقًا أساسيًا أماـ التوصؿ إلى السالـ واألمف بيف إسرائيؿ والفمسطينييف بؿ ىػي أيضػًا السػبب األساسػي 

 لمفوارؽ االقتصادية واالجتماعية بيف اإلسرائيمييف أنفسيـ .
 

الصػػحفي الصػػييوني )حػػاييـ لفينسػػوف( كتػػب فػػي صػػحيفة "ىػػترتس" يقػػوؿ : "إف الحكومػػة تنػػوي الموافقػػة ألوؿ 
% مػػف األمػػواؿ المخصصػػة لتشػػييد فنػػادؽ وأمػػاكف 10إلػػى  20مػػرة عمػػى مػػنح مسػػاعدات تتػػراوح قيمتيػػا بػػيف 

ت فػػي الميزانيػػة سػػياحية فػػي مسػػتوطنات معاليػػو أدومػػيـ وغػػوش عتسػػيوف، وسػػيأتي ىػػذا التمويػػؿ مػػف التقميصػػا
 ومف المداخيؿ المترتبة عمى رفع الضرائب عمى فمسطينيي األراضي المحتمة !!.

األرقػػاـ الرسػػمية لمكتػػب اإلحصػػاء المركػػزي االسػػرائيمي تشػػير إلػػى أف المخصصػػات الحكوميػػة مػػا وراء الخػػط 
ة في الميزانية العامة % مقارنة بالعاـ الماضي، بينما اقتصرت الزياد58األخضر قد ارتفعت ىذا العاـ بنسبة 

% فقػػط. وُتظيػػر ىػػذه األرقػػاـ أف األمػػواؿ التػػي ُصػػرفت عمػػى سػػكاف المسػػتوطنات ىػػي أكثػػر 1,1لمدولػػة عمػػى 
 % مما يفترض أف يحصؿ عميو ىؤالء السكاف.80بنسبة 

وفػػي مقابمػػة أجرتيػػا القنػػاة الثانيػػة مػػع رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو أنكػػر وجػػود تعػػارض فػػي كالمػػو عػػف 
ارات اقتصادية تفرض عمى الحكومة القياـ بتقميصات تمس رفاىية المواطف اإلسرائيمي، في الوقت الػذي اعتب

 تصرؼ الحكومة بسخاء عمى المستوطنيف الذيف يعيشوف وراء الخط األخضر !.
اقػػػػتالع العػػػػرب مػػػػف القػػػػدس بػػػػات يأخػػػػذ أشػػػػكاال متعػػػػددة اقتصػػػػادية بجانػػػػب ممارسػػػػات االحػػػػتالؿ العنصػػػػرية 

اإلسػػػرائيمية عمػػػى المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ وتمػػػة بػػػاب المغاربػػػة، وفػػػرض أمػػػر واقػػػع جديػػػد فػػػي  واالعتػػػداءات
 المسجد األقصى.

ـ الشػػيخ رائػػد صػػالح كشػػؼ مػػؤخرا أف 2648ورئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني المحتػػؿ عػػاـ 
أبنيػة  8ء بتنفيػذ مشػروع إقامػة عامػا، والبػد 230االحتالؿ االسرائيمى يعتـز القياـ بأخطر حفريات ينفذىا منذ 

حػػدائؽ  6يعتبرىػػا مرافػػؽ لييكمػػو المزعػػـو سػػيبنييا حػػوؿ محػػيط المسػػجد األقصػػى، كمػػا يواصػػؿ االحػػتالؿ بنػػاء 
 توراتية تبدأ مف سمواف وتنتيي في قرية العيسوية.

ـ مػػف أجػػؿ فػػرض أمػػر واقػػع يقضػػي عمػػى عروبػػة 2648مػػا يحػػدث ىػػو أكبػػر وأسػػرع عمميػػة تيويػػد منػػذ نكبػػة 
دس تماما، ويجعؿ مػف الصػعب اسػتعادتيا فػي أى مفاوضػات أو اتفاقيػات، ويمكػف الحاخامػات والصػياينة الق

 في إسرائيؿ مف بناء الييكؿ المزعوـ عمى انقاض المسجد االقصى المبارؾ.



 
 
 

 

 

           38ص                                    2583العدد:                4/8/2822 السبت التاريخ:

 3/8/2822، فمسطين أون الين
 

 ىناك إمكانية لمعركة قانونية وديبموماسية ضد االستيطان 54
 نبيؿ السيمي

ح الفمسػػطيني الجزئػػي عمػػى الصػػعيد الديبموماسػػي والقػػانونيا والمتمثػػؿ بػػاالعتراؼ بفمسػػطيف عضػػوًا بعػػد النجػػا
كامؿ العضوية في اليونسكوا كاف يمكف تحسيف األداء عمى الصعيد المذكور باالعتماد عمى عوامؿ عديدةا 

ينييفا فػي وقػت تفاقمػت وفي المقدمة منيا زيادة الوعي الشعبي في العالـ والتعاطؼ الكبير مع حقوؽ الفمسط
فيػػػػو العنصػػػػرية اإلسػػػػرائيمية. وتبعػػػػًا لػػػػذلؾ يمكػػػػف لمفمسػػػػطينييف خػػػػوض معركػػػػة دبموماسػػػػية ببعػػػػد قػػػػانوني ضػػػػد 
الممارسػات والسياسػات اإلسػرائيمية المطبقػة عمػى الشػعب الفمسػطينيا وقػد يكػوف مػف بػاب أولػى العمػؿ بشػكؿ 

رائيمية التي تعتبر وفؽ غالبية الدوؿ في العػالـ مدروس وممني  لوقؼ النشاط االستيطاني والمستوطنات اإلس
 عمى المستوى الرسمي والشعبي غير شرعيةا ومف ثـ العمؿ عمى تفكيكيا كونيا معالـ احتاللية.

وقػػػد تعػػػزز القػػػرارات الدوليػػػة التوجػػػو الفمسػػػطيني الجديػػػد، حيػػػث نصػػػت القػػػوانيف الدوليػػػة عمػػػى حمايػػػة حقػػػوؽ 
( الفقرة 46يشير في مادتو ) 2646حتالؿا فميثاؽ جنيؼ المدني لعاـ المواطنيف في أرضيـ الواقعة تحت اال

السادسػػة إلػػى أف "القػػوة المحتمػػة ال يجػػب أف تنقػػؿ أو تحػػوؿ جػػزءًا مػػف سػػكانيا إلػػى األراضػػي التػػي احتمتيػػا". 
 وتبعًا لذلؾ يعتبر النشاط االستيطاني وعممية مصادرة األراضي وضميا وبناء المستوطنات اإلسرائيمية عمييػا

( مػف ميثػاؽ 41في الضفة الغربية بما فييػا القػدس متعارضػة ومنافيػة لمميثػاؽ المػذكور وكػذلؾ لػنص المػادة )
جنيػػؼا فضػػاًل عػػف تعػػارض النشػػاطات االسػػتيطانية وعمميػػة اإلحػػالؿ الػػديموغرافي فػػي األراضػػي الفمسػػطينية 

والمػوائح الممحقػة  2601ي عػاـ المحتمة ألبسط قواعد القانوف الدولي وبشكؿ خاص التفاقية الىاي الموقعة فػ
بيػػا والتػػي تؤكػػد بمجمميػػا عمػػى ضػػرورة حمايػػة مصػػالح الشػػعب تحػػت االحػػتالؿ. وىػػذا مػػا ينطبػػؽ عمػػى سػػكاف 

( آالؼ في محافظة القدس. والمالحظ بأف الحكومات 520( مميوني فمسطيني بما فييـ )1.1الضفة الغربية )
ض القوانيف الدولية المذكورةا بؿ ذىبت إلى ابعد مػف ذلػؾ، لـ تكتؼ بنق 2691اإلسرائيمية المتعاقبة منذ عاـ 

حيف قامت بالسػيطرة عمػى األراضػي الخاصػة فػي الضػفة الغربيػة التػي نصػت المواثيػؽ الدوليػة عمػى حمايتيػا 
، حيػػث تمػػت اإلشػػارة فييمػػا إلػػى منػػع عمميػػات 2646إلػػى ميثػػاؽ جنيػػؼ لعػػاـ  2601ابتػػداء مػػف ميثػػاؽ عػػاـ 

كميػػًا، واالسػتثناء الوحيػػد ألسػػباب أمنيػػةا وحتػػى فػي ىػػذه الحالػػة ال يجػػوز مصػػادرة مصػادرة األراضػػي الخاصػػة 
األراضػػي، بػػؿ يسػػمح بالسػػيطرة الموقتػػة عمييػػا، بخػػالؼ الػػنقض الفاضػػح الػػذي تقػػوـ بػػو السػػمطات اإلسػػرائيمية 

أف بإقامػة مبػاف سػكنية دائمػة إلسػكاف ميػاجريف ييػودا ونقصػد ىنػا المسػتوطنات.وفي ىػذا السػياؽ نشػير إلػػى 
( مسػتوطنة 232أدت إلػى بنػاء ) 1021وحتػى بدايػة عػاـ  2691النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية منذ عاـ 

( ألػػػؼ مسػػػتوطف إسػػػرائيمي، ناىيػػػؾ عػػػف سػػػت وعشػػػريف 530إسػػػرائيمية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة تسػػػتحوذ عمػػػى )
مسػتوطف إسػرائيمي، مستوطنة تمؼ القدس بطوقيف مف المستوطنات ويتركز فييا أكثر مف مائة وثمانيف ألؼ 

وصػػادرت الحكومػػات اإلسػػرائيمية المتعاقبػػة أكثػػر مػػف أربعػػيف فػػي المائػػة مػػف مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة لمصػػمحة 
إنشػػاء المسػػتوطنات والطػػرؽ االلتفافيػػة، ناىيػػؾ عػػف سػػيطرة إسػػرائيمية عمػػى أكثػػر مػػف ثمػػانيف فػػي المائػػة مػػف 

( 110لجػػدار العػػازؿ الػػذي سيصػػؿ طولػػو إلػػى )مسػػاحة مدينػػة القػػدس. ومػػف األىميػػة بمكػػاف اإلشػػارة إلػػى أف ا
كيمػػػومترا وسػػػيمتيـ أكثػػػر مػػػف أربعػػػيف فػػػي المائػػػة مػػػف مسػػػاحة الضػػػفة الغربيػػػة ويعتبػػػر ىػػػو اآلخػػػر مػػػف اكبػػػر 
النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية غير الشرعية في عمؽ الضفة الغربية. وقد أكدت ذلؾ ىيئات دولية عديدة 

لتي استصدرت قرارًا يعتبر الجدار عمال إسرائيميال غير شرعي، وىػو بػذلؾ في مقدميا محكمة العدؿ الدولية ا
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منػػػاؼ لمقػػػوانيف الدوليػػػة المشػػػار إلييػػػا. وقبػػػؿ ذلػػػؾ كانػػػت الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة استصػػػدرت القػػػرار 
، ونػص عمػى إنشػاء لجنػة دوليػة لمتحقيػؽ فػي ممارسػات 2698في التاسػع مػف كػانوف األوؿ عػاـ  1445/15

ـّ تسػجيؿ عػدة توصػيات بنػاًء عمػى القػرار إسرائيؿ  تجػاه حقػوؽ اإلنسػاف فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، وتػ
المػػذكور مػػف أىميػػا: بطػػالف التصػػرفات التػػي اتخػػذتيا إسػػرائيؿ فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػةا وعػػاودت 

.وفي عقد الثمانينات مف ا 2611األمـ المتحدة التأكيد عمى القرار المذكور في عاـ   لقرف المنصـر
سياسات محددة لإلطباؽ  2691وفي مواجية القوانيف الدولية اتبعت الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة منذ عاـ 

عمػػػػى األرض الفمسػػػػطينية وشػػػػرعنة بنػػػػاء المسػػػػتوطنات عمييػػػػا. فقػػػػد استصػػػػدرت السػػػػمطات اإلسػػػػرائيمية األمػػػػر 
تمػػت مػػف خاللػػو سػػيطرة إسػػرائيؿ بشػػكؿ والػػذي  2691( الصػػادر فػػي شػػير تمػػوز مػػف عػػاـ 20العسػػكري رقػػـ )

ا واسػتحدثت حارسػًا ألمػالؾ الغػائبيف، وتػـ منػع 2691مباشر عمى أمالؾ الغائبيفا ونقصد ىنا نازحي العػاـ 
(. 38بيػع أو تػأجير تمػؾ األمػالؾ دوف موافقػة السػمطات والمؤسسػات اإلسػرائيمية وفػؽ القػرار اإلسػرائيمي رقػػـ )

، كػاف األسػموب المتبػع مػف قبػؿ الحكومػات 2691أراضػي الضػفة منػذ عػاـ وبالنسبة لمسيطرة التدريجيػة عمػى 
اإلسرائيمية المتعاقبة منذ التاريخ المذكور ىو مصادرة مزيد مف األراضي ألغػراض عسػكرية. أمػا ذرائػع إقامػة 

ىػـ المستوطنات اإلسرائيمية فكانت تتركز حوؿ حج  دينية تارة، واعتبارات تاريخية مزيفة تارة أخرى. لكف األ
كانت ذريعػة االعتبػارات األمنيػة والدفاعيػةا وتػرتبط ىػذه الحجػة إلػى حػد كبيػر بقػدرة المسػتوطنات عمػى القيػاـ 

 بدور خط الدفاع األوؿ عف إسرائيؿ.
ويبقى السؤاؿ المطروح ا ىؿ سػيخوض الفمسػطينيوف معػركتيـ الدبموماسػية والقانونيػة ضػد أىػـ رمػز احتاللػي 

مػػػػى األرض الفمسػػػػطينية، أـ سػػػػتبقى شػػػػعارات المصػػػػالحة والوحػػػػدة الوطنيػػػػة يتمثػػػػؿ بالمسػػػػتوطنات الجاثمػػػػة ع
لمواجيػػة التحػػديات مجػػرد رسػػائؿ شػػفوية تتػػردد بػػيف الفينػػة واألخػػرى لكسػػب الػػرأي العػػاـ الفمسػػطيني، فػػي وقػػت 

 ازدادت فيو وتيرة النشاط االستيطاني وترسيخ فكرة ييودية الدولة عمى األرض؟.
 4/8/2822، المستقبل، بيروت
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 اليكس فيشماف
بنياميف نتنياىو واييود باراؾ صعدا الى شجرة عالية وتعمقا عمى ثالثة أغصػاف وىمػا ال يعرفػاف كيػؼ ينػزالف 
مػػػف ىنػػػاؾ. صػػػحيح أو غيػػػر صػػػحيح ىػػػذه ىػػػي الصػػػورة التػػػي تظيػػػر اليػػػـو فػػػي االدارة االمريكيػػػة فػػػي ظػػػؿ 

ي تصػػدر مػػف اسػػرائيؿ بصػػدد شػػف ىجػػـو عمػػى ايػػراف. البيػػت االبػػيض ومجمػػس االمػػف القػػومي التيديػػدات التػػ
يعتقداف انو ما زاؿ مف الممكف وضع سمـ بطوؿ كاؼ يتيح لنتنياىو وباراؾ النزوؿ عف الشجرة بصػورة الئقػة 
 مػػػف دوف اف يظيػػػرا كمػػػف خضػػػعا لالبتػػػزاز والضػػػغوط سػػػواء مػػػف قبػػػؿ الواليػػػات المتحػػػدة أو مػػػف قبػػػؿ الجػػػيش
االسرائيمي وجياز االمف. وفقا لمتحميؿ النفسػي الػذي يجريػو االمريكيػوف، نتنيػاىو يخشػى مػف اف يظيػر كقائػد 
ضػػعيؼ. ىػػو ال يريػػد اف يكػػوف فػػي صػػورة ليفػػي اشػػكوؿ الػػذي ابتُػػز مػػف قبػػؿ القيػػادة العسػػكرية عشػػية حػػرب 

 عراقي.حزيراف. نتنياىو يفضؿ الظيور كمناحيـ بيغف عشية مياجمة المفاعؿ النووي ال
الغصف االوؿ الذي يتشبث فيو االثناف وفقا لالمػريكييف ىػو 'االلتػزاـ بػاليجوـ': اسػرائيؿ تعتبػر التيديػد النػووي 
تيديدا وجوديا آخذا في التطور ولذلؾ يبػدو ليػا اف تػدمير السػالح النػووي االيرانػي مسػألة ضػرورية وحاسػمة. 

رة مػػف األمػػؿ فػػي اف تػػؤدي العقوبػػات الػػى ايقػػاؼ الغصػػف الثػػاني ىػػو 'العقوبػػات غيػػر ناجعػػة': ليسػػت ىنػػاؾ ذ
المشػػروع النػػووي االيرانػػي. الغصػػف الثالػػث ىػػو 'لػػيس أمامنػػا مفػػر': اذا كػػاف العػػالـ وخصوصػػا االمريكيػػوف ال 
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يقوموف بالميمة فنحف ليا. االمريكيػوف يقولػوف أنيػـ صػعدوا الػى الشػجرة فقػط مػف اجػؿ اخافػة العػالـ وتجنيػده 
وضػػع ُطرحػػت فيػػو عمػػى المحػػؾ مصػػداقيتيـ السياسػػية والشخصػػية. اذا تراجعػػوا  ضػػد ايػػراف. ىػػـ تورطػػوا فػػي

 فسيبدو ذلؾ حالة مف الضعؼ ولذلؾ يتمترسوف عمى الشجرة.
عمى ىذه الخمفية جاء وزير الدفاع االمريكي ليوف بانيتا الى اسػرائيؿ فػي ىػذا االسػبوع فػي زيػارة خاطفػة. ىػو 

وشػيؾ بمبػالغ عاليػة. لقػاء عمػؿ شػبو شػيري مػع وزيػر الػدفاع  جاء الى ىنا مع ابتسامة عريضة وعناؽ كبيػر
بػػاراؾ، تبػػادؿ اآلراء والمعمومػػات، والكثيػػر مػػف المعمومػػات السػػرية ولكػػف لػػيس حػػوؿ ايػػراف وانمػػا ايضػػا حػػوؿ 
سوريا وتسرب السالح الى حػزب اهلل. الشػفافية والػدؼء فػي قضػية االمػف بػيف الػدولتيف تمػر فػي ذروتيػا. مػف 

ريكية الداخمية فيذه زيارة تحريض ضد الجميورييف. الرسالة: ميػت رومنػي كػاف فػي اسػرائيؿ حيث النظرة االم
 وأطمؽ تصريحات ووعود. أما نحف فال نطمؽ الوعود فقط وانما نفعؿ ايضا.

 رأس شجرة نووي
تيـ اسرائيؿ ىي مجرد محطة واحدة في زيارة أجراىا بانيتػا فػي المنطقػة. االمريكيػوف يعيػدوف دراسػة اسػتراتيجي

في الشرؽ االوسط في ظؿ االىتزازات التي ال تتوقؼ. بكممات اخرى، بانيتا جاء لتدارس االضرار واألخطاء 
التػػي ارتكبتيػػا السياسػػة الخارجيػػة االمريكيػػة فػػي الػػدوؿ التػػي انػػبم  فييػػا الربيػػع العربػػي. ربمػػا كػػاف مػػف الممكػػف 

ذىوؿ اف تنظيـ القاعدة لـ يمت مع بف الدف اصالح شيء ما. عمى سبيؿ المثاؿ االدارة االمريكية اكتشفت ب
بؿ عمى العكس: يتبيف اف الجياد العالمي منتعش ومزدىر في الفراغ السػمطوي الناشػيء عػف الربيػع العربػي. 
فػػي تػػونس مػػثال تحػػادث بانيتػػا مػػع قػػادة النظػػاـ االسػػالمي الجديػػد حػػوؿ شػػف حػػرب مشػػتركة ضػػد القاعػػدة التػػي 

 جيريا وتتسمح بأسمحة ميربة مف ليبيا.تزايدت قوتيا في مالي وتشاد وني
بانيتا تحادث ايضا حوؿ تيريب السالح مػف ليبيػا والتصػدي لمقاعػدة فػي سػيناء مػع القيػادة االمنيػة المصػرية. 
ىػػذه بشػػارة ايجابيػػة بالنسػػبة السػػرائيؿ إذ أف المصػػرييف اعترفػػوا فػػي لقػػاءاتيـ مػػع بانيتػػا أخيػػرا أنيػػـ يواجيػػوف 

واجػػب القيػػاـ بشػػيء بيػػذا الصػػدد. االمريكيػػوف عبػػروا عػػف اسػػتعدادىـ لمسػػاعدة مشػػكمة فػػي سػػيناء واف مػػف ال
مصػػػر فػػػي ىػػػذا الصػػػراع، عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ فػػػي المجػػػاؿ االسػػػتخباري. عمومػػػا زيػػػارة بانيتػػػا لمقػػػاىرة رسػػػمت 
ابتسامات نابعة مف الشعور باالرتياح فػي اسػرائيؿ. االدارة االمريكيػة كانػت حتػى االسػابيع االخيػرة فػي سػباؽ 

نػػوني مػػف اجػػؿ نقػػؿ الحكػػـ فػػي مصػػر مػػف الجػػيش الػػى المػػدنييف بالسػػرعة الممكنػػة. فػػي اآلونػػة االخيػػرة فقػػط ج
أدركػػوا اف ىػػؤالء المػػدنييف يجػػروف مصػػر الػػى مكػػاف سػػيء جػػدا مػػف ناحيػػة المصػػالح االمريكيػػة فػػي المنطقػػة. 

 زيارة بانيتا جسدت تأييد الواليات المتحدة لمجنراؿ طنطاوي والجيش.
دوف اف نتحدث عف الخوؼ االمريكي واالسرائيمي مف تسرب العناصر االسالمية الراديكالية الى ىذا كمو مف 

المجموعات المتمردة في سوريا وسيطرتيـ عمػى الحكػـ ىنػاؾ بعػد سػقوط االسػد. يتبػيف اف القاعػدة فػي سػوريا 
ف قاؿ ضابط كبير: ليست مجرد ميزلة. الخوؼ شديد لدرجة انو في احدى المداوالت الداخمية في جياز االم

 'لـ أصدؽ أنني سأصؿ الى اليـو الذي أتشوؽ فيو لالسد'.
عندما يأتي بانيتا الػى اسػرائيؿ فيػو ُيشػرؾ القيػادة االمنيػة ورئػيس الحكومػة فػي مخاوفػو االقميميػة ىػذه ويسػمع 

ا اجتيػاز الموقؼ االسرائيمي ازاءىا. ولكف لديو ميمة ليست بسيطة: محاولة التوصؿ الػى صػيغة تتػيح الوبامػ
االنتخابػػات بسػػالـ مػػف دوف شػػرؽ اوسػػط سػػاخف، صػػيغة تُنػػزؿ نتنيػػاىو وبػػاراؾ عػػف الشػػجرة ولكنيػػا فػػي ذات 
الوقػػت تضػػمف ليمػػا عػػدـ شػػطب المسػػألة االيرانيػػة عػػف جػػدوؿ االعمػػاؿ العػػالمي. كػػؿ السػػاللـ التػػي وضػػعيا 

اوبامػا بعػدـ السػماح لاليػرانييف  االمريكيوف حتى اآلف تحت أقداـ اسرائيؿ لـ تكػف كافيػة. عنػدما تعيػد الػرئيس
باستكماؿ مشروعيـ النووي وصرح عالنية اف كؿ الوسائؿ مطروحة عمى الطاولة، كاف ىذا سمما قصيرا جدا 
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بالنسبة السرائيؿ. فػي وقػت الحػؽ تػـ تصػعيد العقوبػات المفروضػة عمػى ايػراف بصػورة دراماتيكيػة، ولكػف ىػذا 
 السمـ ايضا كاف قصيرا جدا.

 ار اوروباينتظرون انكس
اسرائيؿ تعرض عمى االمريكييف الصورة التي يعرفونيا بالتأكيد: منذ فرض العقوبات الشديدة في شير كانوف 

آلػػة طػػرد  294الثػػاني مػػف ىػػذا العػػاـ أضػػافت ايػػراف لممنشػػأة النوويػػة فػػي قُػػـ مركػػزيف آخػػريف )واحػػد يوجػػد فيػػو 
 8مراكػز االربعػة التػي تعمػؿ اليػوـ فػي قُػـ تنػت  فػي المائػة. ال 10مركزي( التي ُتخصػب اليورانيػوـ الػى درجػة 

كغػػـ يورانيػػوـ مخصػػب فػػي الشػػير. أضػػيفوا الػػى ذلػػؾ المركػػزيف االضػػافييف المػػذيف يجػػري اسػػتكماليما فػػي قُػػـ 
ومركزيف آخريف لتخصيب اليورانيـو في نتناز لتكتشػفوا اف منظومػة تخصػيب اليورانيػـو االيرانيػة موجػودة فػي 

 أو مف دونيا، االيرانيوف لـ يتوقفوا عف العمؿ ولو ليـو واحد.غيار عاٍؿ. مع العقوبات 
فػي االيػاـ القريبػة سػُيطرح عمػى الكػونغرس التقريػػر االسػتخباري القػومي الػذي ُيجمػؿ كػؿ التقييمػات والتقػػديرات 
االسػػتخبارية التػػي تجمعيػػا وكػػاالت االسػػتخبارات فػػي الواليػػات المتحػػدة. الصػػورة التػػي تتبمػػور مػػف خػػالؿ ىػػذا 

قريػػػر مقمقػػػة جػػػدا. ىػػػي تشػػػير الػػػى تقػػػدـ فػػػي مجموعػػػة السػػػالح تمػػػؾ المراكػػػز والمصػػػانع التػػػي تتػػػولى انتػػػاج الت
منظومػػػات اطػػػالؽ الصػػػواريخ والػػػرؤوس النوويػػػة. ىػػػذا التقريػػػر الػػػذي لػػػـ ينشػػػر بعػػػد قريػػػب جػػػدا مػػػف التقػػػديرات 

بػر عػف المرحمػة التػي االستخبارية االسرائيمية. يتبػيف اف 'محػؾ الحصػانة' مصػطمح كػاف بػاراؾ قػد ابتدعػو ويع
ستنجح فييا ايراف في حماية منظومتيا النووية وتوزيعيا بصورة تحػوؿ دوف مػس اليجمػات الجويػة بيػا قريػب 

 أكثر مف أي وقت مضى.
فػي المائػة، أي خسػارة  40العقوبات تؤثر عمى االقتصاد االيرانػي. حجػـ مبيعػات الػنفط االيرانيػة ىػبط بنسػبة 

اليرانيوف قمصوا وتيرة االنتاج الى الحد األدنى وىبوط االسعار يقمص مف أربػاح مميار دوالر في السنة. ا 40
المبيعػػات. العقوبػػات المفروضػػة عمػػى البنػػوؾ ُتصػػعب تنفيػػذ الصػػفقات وادخػػاؿ العمػػالت الخارجيػػة، االيرانيػػوف 

يتقمص. يخرجوف الى دبي مع حقائب مف الماؿ لعقد الصفقات. الدعـ الحكومي الذي تمتع بو مواطنو ايراف 
فػػي المائػػة. معطيػػات  40فػػي المائػػة، إال أنيػػا فػػي واقػػع االمػػر تصػػؿ الػػى  13نسػػبة التضػػخـ الرسػػمية تبمػػغ 

في المائة. المصػانع ُتغمػؽ ألنيػا ال تػتمكف مػف  10 90البطالة مشابية. اللاير، العممة المحمية، يتراجع بنسبة 
فػػي الشػػارع االيرانػػي حػػوؿ الػػنقص فػػي المػػواد تحمػػؿ نفقػػات اسػػتيراد المػػواد الخػػاـ وقطػػع الغيػػار. ىنػػاؾ تمممػػؿ 

 األساسية.
فػػي اسػػػرائيؿ يعتقػػػدوف اف القائػػػد األعمػػػى خػػػامنئي يػػػدرؾ المشػػػاكؿ االقتصػػػادية. وفقػػػا لنيجػػػو ال يمكػػػف لموضػػػع 
االقتصادي اف يكوف اسػوأ، ولػذلؾ يعتقػد اف ايػراف تسػتطيع مواجيػة المصػاعب وااللتفػاؼ عمػى العقوبػات فػي 

يعتقػػد االيرانيػػوف اف الػػدوؿ الغربيػػة لػػف تتحمػػؿ االزمػػة االقتصػػادية التػػي ألمػػت بيػػا المسػػتقبؿ. عػػدا عػػف ذلػػؾ 
 والنابعة حسب رأييـ مف العقوبات المفروضة عمى ايراف. يجب الوقوؼ بصمود الى اف ينكسر الغرب.

 االيرانيوف يتصببوف عرقا. سقوط االسد سيكوف بالنسبة ليـ ضػربة اسػتراتيجية صػعبة جػدا. سػكرتير المجمػس
االيرانػػي األعمػػى لالمػػف القػػومي، سػػعيد جميمػػي، طمػػب فػػي ىػػذا االسػػبوع االلتقػػاء سػػرا بػػوزيرة خارجيػػة االتحػػاد 
االوروبػي كػػاتريف آشػػتوف. ربمػػا كػػاف ىػػذا تمميحػػا بوجػػود شػيء مػػا جديػػد لػػدى االيػػرانييف لقولػػو لمعػػالـ أو لطمبػػو 

 منو. ولكف المشروع النووي لـ يتوقؼ.
ئيؿ أصػػدر الكػػونغرس واالدارة االمريكيػػة سمسػػمة تعميمػػات لتعزيػػز العقوبػػات عمػػى عشػػية زيػػارة بانيتػػا الػػى اسػػرا

ايراف. بنكاف آخػراف صػيني وعراقػي دخػال القائمػة السػوداء. االمريكيػوف فرضػوا عقوبػات شػديدة عمػى مبيعػات 
التػػي  البضػػائع البتروكيماويػػة اليػػراف وعقوبػػات اضػػافية عمػػى السػػفف االيرانيػػة وعمػػى القطػػاع المػػالي. الرسػػالة
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يطمقونيا لاليرانييف والسرائيؿ ايضا: نحف لـ نستنفد كؿ العقوبات بعد. اذا برزت حاجة فسنخنؽ ايراف. ولكف 
االدارة االمريكيػػة تػػدرؾ انػػو لػػف يكػػوف مػػف الممكػػف شػػراء اسػػرائيؿ بالكممػػات وحػػدىا. فػػي واقػػع االمػػر الشػػيء 

امريكػػا عمػى مسػػاعدة اسػرائيؿ فػػي الوسػػائؿ  الوحيػد الػػذي جمبػو بانيتػػا معػو ولػػيس فػي صػػورة وعػود كػػاف موافقػة
 الخاصة مثؿ موازنة صفقات التسمح التي وقعت مؤخرا مع دوؿ الخمي .

منذ فترة والية اريئيؿ شػاروف وضػع قػادة الحكومػة خطوطػا حمػراء تمػـز اسػرائيؿ بػالتحرؾ. بػيف الحػيف واآلخػر 
ف أي قائد لـ يشعر بضػرورة االسػتعجاؿ حدث شيء ما في ايراف: عمماء ُقتموا وآالت طرد مركزي ُزيفت. ولك

عمػى مياجمػة ايػراف. كػػاف ىنػاؾ شػعور اف ىنػاؾ بػػديؿ، ولكػف الخطػوط الحمػراء بيتػػت شػيئا فشػيئا واحػدا تمػػو 
اآلخر منذئذ. في أعمى الطريؽ كانت ىناؾ عدة نوافذ مف الفرص عسكرية وسياسية لضرب المشروع النووي 

دة الجػيش فػي العقػد االخيػر ورئػيس موسػاد واحػد طػالبوا وحصػموا االيراني. المسػتوى المينػي عػارض ذلػؾ. قػا
عمػػى مبػػالغ ضػػخمة النشػػاء الػػرد العسػػكري االسػػرائيمي ضػػد ايػػراف. اليػػـو وبالمناسػػبة، يػػتحفظ عػػدد مػػنيـ مػػف 
ضػػرورة سػػداد الكمبيالػػة. ىػػـ ال يؤمنػػوف بالحػػؿ العسػػكري االسػػرائيمي. اذا لمػػاذا طمبػػتـ المػػاؿ؟ لمػػاذا لػػـ تقولػػوا 

 كـ ال تعتقدوف اف اليجـو المستقؿ عمى ايراف سيوقؼ المشروع النووي االيراني؟.حينئذ أن
مبنػػى القػػوة العسػػكرية انشػػأ لػػدى القيػػادة السياسػػية شػػعورا بػػأف المػػاؿ ال ُيصػػرؼ سػػدى واف الجػػيش يتقػػدـ واف 
 الضػػربة التػػي سػػيعرؼ كيػػؼ يوجييػػا اليػػراف ستصػػبح مػػع مػػرور الوقػػت أكثػػر فعاليػػة. ولكػػف التحفظػػات التػػي
تصدر عف كبار الضباط السابقيف وبعض الجيات االمريكية بما فييا الموجودة في مناصبيا اليـو تشير الى 
العكػس: ىػػـ ال يؤيػدوف اسػػتخداـ القػوة العسػػكرية التػػي بنوىػا بأنفسػػيـ خػالؿ السػػنيف. جنراالتنػا تعممػػوا اف عػػدـ 

ا لمػاذا ال يتوجػب شػف اليجػـو ولمػاذا الفعؿ ال يشكؿ لجاف تحقيؽ. اذا فاألمر األكثػر بسػاطة ىػو اف يوضػحو 
 ليس مف الممكف القياـ بذلؾ.

 في المائة 28حاجز الـ 
اآلف يطػرح االمريكيػػوف خطػػا أحمػػر جديػػد، الػػذي يختمفػػوف حولػو مػػع المسػػتوى المينػػي فػػي اسػػرائيؿ: تخصػػيب 

ائة فيذا يعني اف لػدينا في الم 10في المائة. طالما لـ يتجاوز االيرانيوف خط الػ  10اليورانيوـ بما يتجاوز الػ 
فػػي المائػػة ىػي الحػػد الفاصػػؿ بػػيف ايػػراف التػػي تخطػػط لتصػػبح دولػػة  10متسػع مػػف الوقػػت. نقطػػة تخصػػيب الػػػ 

نوويػػة عظمػػى وبػػيف ايػػراف التػػي اجتػػازت ىػػذه العتبػػة. وفقػػا لمتقػػديرات الصػػمبة مػػف المحظػػة التػػي سػػيقرر فييػػا 
موصػػوؿ لمقػػدرة النوويػػة العسػػكرية. السػػيؼ لػػيس االيرانيػػوف اجتيػػاز ىػػذا الخػػط سػػيحتاجوف الػػى عػػاـ ونصػػؼ ل

فػػي المائػػة. وربمػػا ىػػـ  10مسػػمطا عمػػى الرقبػػة بعػػد كمػػا تقػػوؿ مصػػادر اختصاصػػية فػػي اسػػرائيؿ تؤيػػد مبػػدأ الػػػ 
 يأمموف اف يخضع االيرانيوف في نياية المطاؼ لمضغط العالمي.

في المائة  10التخصيب الى مستوى إال اف ىذا الخط االحمر ال يكفي الرضاء القيادة السياسية في القدس. 
فػي المائػة مػف طريػؽ تخصػيب اليورانيػـو لموصػوؿ  60كما يقولوف في حاشية رئيس الوزراء يشػكؿ اجتيػازا لػػ 

الى األغراض العسكرية. أضؼ الػى ذلػؾ، يتحػدث االيرانيػوف اليػوـ عػف انتػاج مفػاعالت نوويػة لتحريػؾ سػفف 
فػي المائػة. ىػـ يواصػموف خػداع  90يب اليورانيػـو الػى مسػتوى وناقالت، االمػر الػذي يػوفر ليػـ ذريعػة لتخصػ

 الجميع.
لذلؾ يحاوؿ بانيتا ومستشار االمػف القػومي تػـو دونيمػوف الػذي زار الػبالد قبػؿ اسػابيع قميمػة، اضػفاء مضػموف 
حقيقي عمى التعيدات الرئاسية: ما الذي تشممو الخطط االمريكية لمياجمػة المنشػتت النوويػة وفػي أيػة مرحمػة 
سػػيتـ تنفيػػػذىا ومػػا الػػػى ذلػػؾ. بػػػاراؾ ونتنيػػاىو سُيسػػػراف جػػدا اذا انضػػػـ التيديػػد بخطػػػوة عسػػكرية امريكيػػػة الػػػى 

 منظومة الضغوط الممارسة عمى ايراف، ولكف أحدا ال يعوؿ عمى ذلؾ ىنا.
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فػػػي اسػػػرائيؿ يعرفػػػوف الخطػػػط العسػػػكرية االمريكيػػػة ونشػػػر القػػػوات فػػػي المنطقػػػة ويعرفػػػوف النوايػػػا. رئػػػيس ىيئػػػة 
ركاف مارتف دامبسي ووزير الدفاع بانيتا صرحا عالنية اف الواليات المتحػدة ستضػرب االيػرانييف اذا أغمقػوا اال

مضائؽ ىرمز وأنتجوا السالح النووي أو ىاجموا مدف اسرائيؿ بصورة مكثفػة. ولكػف اسػرائيؿ تعػرؼ ايضػا اف 
أحػدا ال يعػرؼ مػف ىػو الػرئيس القػادـ االدارة االمريكية ال تستطيع اف تتعيد بمسػائؿ ممموسػة محػددة كمػا أف 

 لمواليات المتحدة.
رئػػيس الحكومػػة ووزيػػر الػػدفاع عػػادا وقػػاال لبانيتػػا انػػو ال يوجػػد اآلف قػػرار اسػػرائيمي بشػػف ىجػػـو عسػػكري عمػػى 
ايراف. ولكف ىذا الوعد مثقوب. بانيتا لـ يكف قادرا عمػى اف يفيػـ مػف المباحثػات التػي أجراىػا فػي اسػرائيؿ اذا 

يتعمؽ بقرار بعيد المدى أـ ال. وفقا لرؤية نتنياىو وباراؾ الوقت آخذ في النفاد، ولػيس اليػـو الػذي  كاف االمر
 سنفقد فيو القطار ببعيد.

بانيتا يخرج مف اسرائيؿ مثمما جاء. ىو لـ ُيقنع ولـ يقتنػع، ىػذا حتػى المقػاء القػادـ بعػد شػير. لػو كنػت ايرانيػا 
 ة بانيتا.لواصمت عدـ النـو بيدوء حتى بعد زيار 
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