
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 أبو مرزوق: األردن وحماس يبحثان شكل العالقة المستقبمية بما يرضي الطرفين

 عزام األحمد لـ "قدس برس": السمطة الفمسطينية ىي المسؤولة عن أي ترتيب جديد لمعبر رفح
 ىو "إسرائيل" رفح المستفيد من جريمة لـ ىنية: صباحي

 سفن حربية صينية في حيفا لممشاركة في مناورات مع سالح البحرية اإلسرائيمي ثالث
 ونوت" تصفيا بالخطيرةخطوة مرسي استكماال لمثورة المدنية و"يديعوت أحر  تعد  "ىآرتس" 

ســرائيمية تمــنح نتنيــاىو الحكومــة اإل
صــالحيات ريــر مســبوقة فــي اتخــاذ 
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 ة تمنح بنيامين نتنياىو صالحيات رير مسبوقة في اتخاذ القراراتسرائيميالحكومة اإل 1
س علػى ووسػيص صػػالحيات رئيسػناس بنيػاميف نونيػػاهوس ]أمػػس  صػادقت الحوومػا ارسػرائيلياس مسػػاو اليػـو ا حػد

 بشوؿ غير مسبوؽس وذلؾ بالوزامف مص ولويحه بضرب إيراف.
ليػـو علػػى ولػػديؿ أنظمػػا عملنػاس بحيػػث يػػوـ مػػن  وصػوت غالبيػػا الػػوزراو جػالؿ ااومػػاع الحوومػػا ا سػػبوعي ا
 نونياهو صالحيات واسلا وغير مسبوقا في واريخ إسرائيؿ.

اػػراو اسػػو واو بػػيف  ومػػف بػػيف الصػػالحيات الممنوحػػا لنونيػػاهوس اوجػػاذ قػػرارات جػػارج إطػػار ااومػػاع الحوومػػاس وا 
ر هػػذا ال وػػرةس وذلػػؾ مػػف دوف سػػاعا مػػف ون يػػذها فنػػطس وأنػػه بيموانػػه ومديػػد أو ونصػػي 31الػػوزراو حولنػػا قبػػؿ 

 إلزامه بووفير مللومات واملا للوزراو حوؿ النرار الذي اوجذ.
وعػػػػػػارض ولػػػػػػديؿ أنظمػػػػػػا عمػػػػػػؿ الحوومػػػػػػا وزراو الجارايػػػػػػا أفي ػػػػػػدور ليبرمػػػػػػافس وا مػػػػػػف الػػػػػػداجلي يوسػػػػػػحاؽ 

 أهارونوفيوشس والصناعا والواارة والوش يؿ شالوـ سيمحوف.
ملارضػػػا ليبرمػػػاف علػػػى ولػػػديؿ ا نظمػػػا اػػػاو بسػػػبب طرينػػػا طػػػرح ووفنػػػا لموقػػػص "يػػػديلوت أحرونػػػوت"س فػػػيف 

الولػػػديالت علػػػى الحوومػػػا مػػػف دوف بحػػػث مػػػنظـ ومسػػػبؽ لنػػػاس و ف وزارة الجارايػػػا الوػػػي ينػػػؼ علػػػى رأسػػػنا 
 ولارض إاراو و ييرات في البند الموللؽ بالوصديؽ على ملاهدات دوليا.

نه ر وواد عالقا بيف من  نونياهو صالحيات واسلا بدوراس قاؿ سوروير الحووما ارسرائيليا وس ي هاوزرس إ
ونػػذا وهاػػـو محومػػؿ ضػػد إيػػرافس ملوبػػرا أنػػه "ر وواػػد فػػي الولػػديالت الوػػي ن ػػذونا الحوومػػا اليػػـو أي عالقػػا 

 لمسائؿ موللنا بنرارات مصيريا".
حػػػزب  وانونػػػدت الملارضػػػا ارسػػػرائيليا هػػػذا الولػػػديالتس وقػػػاؿ وزيػػػر الػػػدفاع السػػػابؽ وعضػػػو الونيسػػػت عػػػف

"اللمؿ"س عمير بيروسس إف "الجطوة الوي قاـ بنا نونياهو ولزز الشلور بأف رئػيس الحوومػا سػي لؿ أي شػيو 
مف أاؿ ارموناع عف إاراو نناش عميؽ وبش افياس وما يولزز ارعوناد بأف الحديث يدور عف جطوات غير 

 ديمنراطيا مولمدة".
ووسػػيص صػػالحيات نونيػػاهو ورمػػي إلػػى ارلو ػػاؼ علػػى مػػف اانبػػهس قػػاؿ رئػػيس حػػزب وػػديما شػػاؤؿ موفػػازس إف 

 ملارضا قادة اميص أانزة ا مف ارسرائيليا لمنااما إيراف.
وحػػّذرت رئيسػػا حػػزب "اللمػػؿ"س شػػيلي يحيمػػوفيوشس ممػػا يويحػػه ولػػديؿ ا نظمػػا أمػػاـ نونيػػاهو روجػػاذ قػػرارات 

لػػا إسػػرائيؿ ر يحسػػـ فػػي قضػػايا مصػػيريا مػػف دوف بحثنػػا فػػي الحوومػػاس وقالػػت إف "نونيػػاهو نسػػي أنػػه فػػي دو 
ونذا شجص واحدس ور حوى اثناف"س في إشارة إلػى وزيػر الػدفاع إينػود بػاراؾ الػذي ينػدد هػو اججػر بمناامػا 

 إيراف.
 12/8/2012، 48عرب 
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 من مصرأعمى حرص حكومتوويؤكد الجديد المصريىنية يينئ وزير الدفاع  
وزير الدفاع المصري الاديد ال ريؽ عبد ال واح السيسي هاوؼ رئيس الوزراو ال لسطيني اسماعيؿ هنياس 

وهنأا بووليه منصبه الاديد. وأود هنيا جالؿ اروصاؿ حرص حووموه والشلب ال لسطيني على امف مصر 
وعدـ السماح باللبث بنا مشددا على اسولداد حووموه على الولاوف مص الحووما المصريا فيما يح ظ امف 

 ا لوزير الدفاع الاديد وؿ الووفيؽ في منصبه الاديد . وومنى هني ارض الونانا.
 //، فمسطين أون الين

 
 قطاع رزة أنفاق الفمسطينية إلرالق السمطةحكومة ىنية ترفض تأييد  

 إلغالؽالرئاسا ال لسطينيا للحملا المصريا  وأييد ا حدقطاع غزة  الحووما فيرفضت  :رويورز –راـ اهلل 
 إفحووما في قطاع غزة "الوقاؿ طاهر النونو الموحدث باسـ  بيف النطاع ومصر. الوي وربط ا ن اؽ

 بأنناوووايه اونامات باطلا لنا  ا ن اؽعاـ الرئاسا حوؿ دعـ ودمير  أميفوصريحات الطيب عبد الرحيـ 
 دليؿ على وورط الرئاسا في الحصار وووريس ارننساـ." بأنناالمصري  ا مفومس 

 //الحياة، لندن، 
 
 ويصفيا بـ"الفئوية" حول المصالحة األحمد  تصريحاتالنونو يستنكر طاىر  

اسونور الناطؽ باسـ حووما ال لسطينيا طاهر النونو وصريحات عضو اللانا المروزيا لحروا فو  : ووارت
 اؽ عزاـ ا حمد "الوي اسولاد بنا م ردات الجطاب اإلعالمي والسياسي لما قبؿ الحوار الوطني واو

 المصالحا ويشير إلى رغبا في اسومرار حصار غزة".
س: "لف ننار إلى هذا الجطاب ال ئوي النابط وسنبنى // وقاؿ النونو في وصري  له ا حد

وأضاؼ أف "شرعيا الحووما مسومدة مف صندوؽ ارقوراع وليس  ا حرص على المصلحا الوطنيا اللليا".
سرعا إعادة فو  ملبر رف  في اروااهيف وبالوسنيالت الوي وعدت بنا  مف حمايا ارحوالؿ"س داعيا إلى

وأود رفض حووموه دعوة اسومرار الحصار على قطاع  النيادة المصريا بؿ ووطويرا ليصب  وااريا ولألفراد.
 غزة وحت أي مسمى وانت.

 //فمسطين أون الين، 
 
  لمفمسطينيين بجريمة رفح مصادر حكومية في رزة لـ"السفير": ال اتيام مصرياً  

على مللومات مؤودة مف مصادر حووميا واسلا اإلطالع في غزة و يد  "الس ير"حصلت : ضياو الوحلوت
بأننا ولنت وأويدات عبر اوصارت مف طرؼ الرئاسا المصريا ومف اناز المجابرات اللاما بأف ر درئؿ 

وذورت المصادر أف مرسي وعد بأف ومضي   .ور إشارات دقينا حوؿ مشاروا أي فلسطيني في اريما رف
الوسنيالت ل زة عنب إوماـ بسط السيطرة ا منيا على سيناوس مؤودة أف ملبر رف  سي و  قبؿ عيد ال طر 

ف واف ذلؾ مرهونًا بالوندـ ا مني في سيناو.  للم ادريف وا 
يشارؾ فينا اناز ا مف الداجلي وبينت المصادر أف الوحنينات الوي وارينا ا انزة ا منيا في غزةس والوي 

 ."لـ وشر إلى وورط غزي باريما رف "والمباحث والشرطا وووائب النساـس الذراع اللسوري لحروا حماسس 
وأشارت المصادر إلى أف الاانب ال لسطيني قدـ شووى لاناز المجابرات اللاما المصريا مف قياـ بلض 

لى قطاع غزة وعلى مواطنيف مف غزة مواوديف في الصحافييف المصرييف ووسائؿ إعالـ بالوحريض ع
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وأوضحت المصادر أف الحووما في غزة طلبت رسميا وقؼ هذا الوااوزات لما فينا مف ضرر على  مصر.
ال لسطينييف المنيميف في مصر أو المواوديف فينا  غراض مولددة واللالج والسياحا والدراسا وبلضنـ 

 اللريش والشيخ زويد.ولرض لألذى فلاًل وجاصا في مدينوي 
 //السفير، بيروت، 

 
 خطرة بسبب إرالق معبر رفح  أزمةمن  رسمي تحذيررزة:  

حّذر مسؤوؿ في الحووما في قطاع غزةس أمسس مف أزما اراو اسومرار إغالؽ ملبر  رائد رفي: -غزة 
لم روض عليهس ووحسيف رف س سونلوس آثارها على وافا فئات وشرائ  الماومص الذي يأمؿ برفص الحصار ا

وقاؿ وويؿ وزارة الداجليا وا مف الوطني وامؿ أبو ماضي إف هناؾ قوائـ  حروا المرور عبر الملبر.
 .بلشرات اجرؼ مف المواطنيف الذيف يرغبوف في الس ر وم ادرة النطاع لظروؼ اللمؿ واللالج والولليـ

نسانيا صلبا ادًا ووطلب الس رس مننا وذور أبو ماضي في وصري  صح ي أف الوزارة سالت حارت إ
حارت مرضيا جطيرة اًدا وسوواب اللالج الطارئ. ول ت إلى أف أعداًدا وبيرة مف ا سر ال لسطينيا 
وصلت إلى غزة لنضاو إاازة الصيؼس وهي اجف مسالا على قوائـ الس رس ويوندد إغالؽ ملبر رف  ُمليلي 

 ولؾ ا سر ب نداف اللمؿ واإلقاما.
 //يج، الشارقة، الخم

 
 بمكة اإلسالميةخطة لتطوير القدس في القمة  اشتية: عباس سيقدم 

أشار عضو اللانا المروزيا لحروا فو  محمد اشويا إلى أف الرئيس محمود عباس سيندـ  :الندس - راـ اهلل
ثنائيا المنرر عندها ارسو اإلسالمياالنما  أماـجطا شاملا لوطوير مدينا الندس المحولاس وذلؾ في ولموه 

س إف "المطلوب مف الدوؿ اللربيا ا حدوقاؿ اشويا في حديث صحافيس  في موا المورما الثالثاو المنبؿ.
أف ووفر  اإلسالمياللاهؿ السلودي وحت عنواف قما الوضامف  إلينافي هذا النما الوي دعا  واإلسالميا

 وما الناما الونويديا وارسويطانيا الوي وولرض لنا".ولمنا وأهلناالومويؿ الالـز لنذا الجطا لدعـ الندس 
 //القدس، القدس، 

 
 أبو مرزوق: األردن وحماس يبحثان شكل العالقة المستقبمية بما يرضي الطرفين 8

إف "ا ردف  سقاؿ نائب رئيس المووب السياسي لحروا "حماس" موسى أبو مرزوؽ: ناديا سلد الديف –عماف 
اللالقا المسونبليا بما يرضي اميص ا طراؼ"س مبينًا أف لناوات الطرفيف وأجذ عمؿ  وحماس يبحثاف شوؿ

 اللااف المشوروا لبحث النضايا الوي وجدـ الشلبيف.
وأضاؼس في حديثه إلى "ال د"س أثناو واودا أمس في عمافس "حوى اجفس نحف في الطريؽ لرسـ صورة 

ف  وانت وسير ببطو"س ملربًا عف أمله في عودة اللالقا بيف لللالقا المسونبليا ورضي اميص ا طراؼس وا 
 س حيث "ر يواد ما يمنص ذلؾ"س بحسبه.1111الطرفيف لما قبؿ اللاـ 

س مف ووايه اونامات للحروا وساف بلض عناصرها 1111ورأى أنه "لـ يوف هناؾ أيا دواع  حداث 
جراانـ مف المملواس رغـ ثبوت براووناس ولوف واف هناؾ عداو شديد للحروا بدوف مبرر"س ملوبرًا أف  وا 

 "مسار اللالقا اجف يمضي إياابيًاس رغـ بطئهس وذلؾ لما فيه صال  ا ردف والنضيا ال لسطينيا".
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ووحدث أبو مرزوؽ عف المأزؽ ال لسطيني الراهفس واش ًا عف "مطلب الرئيس محمود عباس رسميًا مف 
اهمت في ووريس ارننساـس بينما وقؼ وراو أحد أهـ أسباب النيادة المصريا إغالؽ ا ن اؽس بزعـ أننا س

 إغالؽ ملبر رف  موقؼ السلطا الوي طلبت ذلؾ فلليًا مف مصر".
غالؽ ملبر رف  منذ الرئيس المجلوع حسني مبارؾ  وقاؿ "لـ يووقؼ مطلب السلطا حياؿ ردـ ا ن اؽ وا 

بس موناسيا أننا أننذت قطاع غزة مف وحوى الوقت الحاليس وحت دعاوى أننا مواودة للواارة والونري
 الحصار والاوع".

وعّد ذلؾ "وحريضًا مباشرًا مف السلطا على ا ن اؽس ما يدؿ على أنناس في سياسونا بسحب الموظ يف مف 
غالؽ ا ن اؽ والملبر حوى يننار الوضص اإلداري في قطاع غزةس وندؼ إلى إعادة السيطرة  أماوف عملنـ وا 

 ا و وير سنيـ".على قطاع غزةس وهذ
وأفاد أبو مرزوؽ بأنه "ثبت لدى حماس مف عدة أطراؼ مسؤولا أف السلطا هي المسؤوؿ ا ساسي عف 
إغالؽ ملبر رف س بينما وشورط وحنيؽ المصالحا لحؿ المشوالت النائما في النطاعس وهناؾ فيوو على 

 الوه".المصالحاس بما يلني أننا وريد إبناو الشلب ال لسطيني غارقًا في مشو
وأود واود "فيوو أميروي إسرائيلي م روض على فو  ضد المصالحا"س مندرًا أف "وحنيؽ المصالحا مؤاؿ 
إلى زمف آجرس ولف ووشوؿ الحووماس وما حدث بالنسبا لمنظما الوحريرس ويموف لنا أف ونوظر لست أو 

 سبص سنوات قادما".
لذرائص قائما يوميًاس رغـ موافنا حماس على وولي وأردؼ أبو مرزوؽ "لف ورى الحووما النورس حيث سوبنى ا

 الرئيس عباس رئاسا الحووما مف منطلؽ حرصنا على إنناو ارننساـ ووحنيؽ الوحدة الوطنيا".
وحوؿ موقؼ حماس مف النظاـ السوريس قاؿ إف هذا الموقؼ "لـ يو يرس قبؿ وبلد جروانا مف دمشؽس وما 

ير ا ساسي هو الشلب السوريس الذي واف مولايشًا مص نظامه ولونه هو موقؼ اإلجواف حيالهس إر أف المو 
 ثار وجرج في ثوروه".

وأود أبو مرزوؽ أنه ما يزاؿ يواد بلض عناصر مف حماس في سورياس  ف "الحروا ر وسوطيص ارن صاؿ 
 عف شلبنا وسوبنى مله حيثما ووااد".
را  أبو مرزوؽ اف يووف مصدر ارونامات انديًا مصريًاس  11وحوؿ اريما سيناوس الوي قوؿ فينا 

 الموانا لحماس مف عضو اللانا المروزيا لحروا فو  السابؽ محمد دحالفس وعناصر مف فو .
ووابص "ر يموف  ي فلسطينيس منما واف ووانهس المشاروا أو الو وير بمثؿ هذا اللمؿ اإلاراميس الذي ونؼ 

المصرياس  –سرائيليس بندؼ الوأثير على اللالقات ال لسطينيا وراوا أصابص ملادياس غالبًا هي الوياف اإل
وعالقات حماس بالداجؿ المصريس والووانات الوي بدأ الحديث عننا بالولامؿ اإلياابي مص قطاع غزةس 

 جاصا ملبر رف س وحؿ مشوالت مليشيا مثؿ الونرباو".
ا "قد وووف رغبا إسرائيلياس ور يموف أف أما اروناـ بسلي حماس لوشويؿ دولا في غزةس فرأى أبو مرزوؽ أنن

ي ور بنا فلسطينيس حيث وحدث قلنًا مصريًا  ننا لصال  المشروع النديـ المومثؿ بيلحاؽ ما وبنى مف 
 الض ا ال ربيا با ردفس وغزة بمصر".

ر  ورأى أف "إغالؽ ملبر رف  ومنص ال لسطينييف مف دجوؿ مصر مف اميص المطاراتس يلّد عنابًا اماعياً 
ذنب لل لسطينييف به"س مسولرضًا اللشرات مف الحوادث المشابناس الوي يصار فينا إلى اوناـ ال لسطينييف 

 وممارسا اللناب ضدهـ بال ذنبس ومف ثـ يوض  عدـ عالقونـ بنا.
 لإلطالع على نص الحوار: 
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 13/8/2012الغد، عمان، 
 

 ": السمطة الفمسطينية ىي المسؤولة عن أي ترتيب جديد لمعبر رفح برسعزام األحمد لـ "قدس  9
وشؼ عضو اللانا المروزيا لحروا "فو " عزاـ ا حمدس النناب عف أف السلطا ال لسطينيا ووابص عف : عماف

ه بػ "اإلرهابي" الذي اسوندؼ الانود وثب وطورات الوضص في قطاع غزةس ووداعيات الناوـ الذي وص 
المصرييف في شماؿ سيناو ا حد الماضيس وأود أف أقصر طريؽ إلنناو الحصار على غزة يووف عبر 

 إنناو ارننساـ.
ون ى ا حمد في وصريحات جاصا لػ "قدس برس" أف وووف حروا "فو " أو السلطا ال لسطينيا ازوا مف 

ما ن ى واود حصار على أرض الواقصس وقاؿ: "نحف في حروا فو  الحصار الم روض على قطاع غزةس و
وفي السلطا ال لسطينيا نناضؿ دوما مف أاؿ وج يؼ ملاناونا في غزةس ونلوند أف أقرب طريؽ إلنناو 
الحصار الم روض على غزة يوـ عبر إنناو ارننساـ"س ملربا عف اعونادا أف "الحصار غير مواود على 

درواف ذلؾس بؿ إف ا ن اؽ وانت ولبيرا عف او اؽ مصري ػ إسرائيلي ػ حمساوي ا رض ومصر و"حماس" ي
غير موقصس وبالوالي ر يواد حصار واقلياس ومصر حريصا على حمايا الشلب ال لسطيني مف أي ملاناة 

 بسبب الحصارس ولو واف اإلغالؽ المؤقت للملبر يؤثر على الشلب ال لسطيني لما ن ذوه مصر".
أف أي ورويبات اديدة لملبر رف  ياب أف ووـ مص السلطاس وشف هاوما رذعا على "حماس"  وأود ا حمد

واونما بأننا "فئا مومردة وسيطر على الملبر بالنوة"س وقاؿ: "نحف سننؼ ضد أيا ورويبات جاصا لملبر رف  
ئا مومردة بنوة مص فئا غير شرعيا  ف السلطا هي المسؤولا عنهس فنذا أرض فلسطينيا مسيطر علينا مف ف

السالحس وبالوالي على مصر واميص الدوؿ اللربيا أف وحوـر السيادة ال لسطينيا واللودة إلى السلطا 
 ال لسطينيا في أي مواقؼ لنا عالقا بالسيادة الوطنيا".

وأضاؼ: "أنا أوألـ وثيرا عندما أسمص قادة حماس يوحدثوف عف اللالقا بيف غزة ومصرس  ف غزة ازو مف 
يف الوي هي أوبر مف وؿ الونظيمات وال صائؿس ور أوصور أف فلسطينيا يسلى لوازئا فلسطيف إر إذا فلسط

 واف ازوا مف ال وضى الجالقا الوي ونونانا أمريوا لو ويت المنطنا".
وأود ا حمد أف السلطا على اوصاؿ مسومر بالنيادة المصريا لموابلا وافا ا وضاع الموصلا بنطاع غزةس 

"هناؾ اوصاؿ مسومر بيننا وبيف مصر بشأف وافا ا وضاع الموصلا بال لسطينييفس وحوى الوسنيالت وقاؿ: 
 الوي وـ ونديمنا مؤجرا لل لسطينييف وـ الواافؽ بشأننا ملنا قبؿ زيارة هنيا لمصر". 

 12/8/2012قدس برس، 
 

 "إسرائيل"البردويل: رزة بريئة من جريمة سيناء.. والُمتورط  10
أود عضو المووب السياسي لحروا "حماس" د. صالح البردويؿس "براوة قطاع غزة وأبنائه : يدمحمد ع -غزة

مف اريما سيناو الوي ارووبت بحؽ الايش المصري"س مشيرًا إلى أف ا دلا النظريا واللمليا وؤود ضلوع 
 ارحوالؿ اإلسرائيلي بولؾ "الاريما النوراو".

http://www.alghad.com/index.php/article-in-gate/1036/570507/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86.html
http://www.alghad.com/index.php/article-in-gate/1036/570507/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86.html
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ا بمدينا غزة ب زةس اليوـ ا حدس دعوة ارحوالؿ اإلسرائيلي واعوبر البردويؿس جالؿ مؤومر صح ي عند
لرعاياا بم ادرة سيناو قبؿ وقوع الاريما بأياـس وقصؼ الدبابات المصريا الوي ينودها مرووبي الاريماس 

 وحرؽ اثثنـ بشوؿ وامؿ  اؿ إج او ملالمنـس لػ"هو أوبر دليؿ على وورط ارحوالؿ اإلسرائيلي".
حراج النيادة المصريا الوي وأشار البردويؿ  إلى أف ارحوالؿ اإلسرائيلي يسلي دائمًا لزعزعا أمف مصرس وا 

يلوبرها ملاديا لهس إضافا إلى إحداث الوقيلا والشرخ في اللالقات الثنائيا بيف النيادة المصريا وحماسس 
ياسي لحماس جالد بلد الوحسف الملحوظ في اللالقات الثنائيا الوي ارونت باسونباؿ رئيس المووب الس

 مشلؿس ورئيس الوزراو ال لسطيني إسماعيؿ هنيا في الناهرة.
وادد موقؼ الحووما ال لسطينيا و"حماس" المديف لولؾ الاريماس منذ اللحظا ا ولىس ثـ اإلشارة لمرووبنا 

إلى اوجاذ  الحنيني )إسرائيؿ(س وونديـ اللزاو لمصر قيادة وشلبًاس وفو  بيت عزاو لشنداو مصر ب زةس إضافا
سلسلا إاراوات وضامنيا وداعما  مف مصرس مف جالؿ إغالؽ ا ن اؽ منذ الوهلا ا ولىس لمنص وحروات 

 أي عنصر أو مونـ في ولؾ الاريما.
وقاؿ:" مصر لـ وونـ الحووماس ور حماسس ور قطاع غزة رسميًا بحادثا سيناوس ولـ وندـ أي مللومات حوؿ 

 وورط غزة بالحادثا".
البردويؿ أف ا ن اؽ الحدوديا بيف قطاع غزة ومصرس الوي ابودعنا ال زيوفس وانت مف أاؿ إحداث  وأوض 

ثنب في ادار الحصار اإلسرائيلي الم روض على أهالي قطاع غزةس واص ًا إياها بػ"ػوسيلا شلبيا 
 اضطرارياس مف أاؿ دعـ وصمود الشلب ال لسطيني".

لب ال لسطيني في وسر حصارا"س منورحًا إيااد بديؿ حضاري عف وأود أننا "ليست الوسيلا الم ضلا للش
 ا ن اؽ بػ"فو  ملبر رف  بشوؿ رسمي ووامؿ لوسنيؿ حروا ا فراد والبضائص".

وادد البردويؿ ثنوه بالحووما المصريا الاديدةس ووعوداوناس الوي قطلونا على ن سنا ب ؾ الحصارس وعدـ 
 أف ر يطوؿ إغالؽ ملبر رف س في ظؿ وزايد أعداد المرضي والمسافريف. اللودة لللنابات الاماعياس داعيًا ب

 12/8/2012فمسطين أون الين، 
 

 ختارت األنفاق عمى حساب المصالحة واألمن القومي المصريإحمد عساف: حماس أ 11
يار قاؿ الموحدث باسـ حروا 'فو ' احمد عساؼس اليوـ ا حدس إف 'حروا حماس عندما وانت أماـ ج :راـ اهلل

المصالحا وووحيد الوطف ال لسطيني وبيف 'إمارونا اإلسالميا' الملواشا على ا ن اؽ فني مص ا سؼ 
 اجوارت ا ن اؽ الوي ودر على قياداونا المالييف على حساب ملاناة أبناو شلبنا المحاصريف في قطاع غزة'.

ما عندما جيرت بيف ا مف وأضاؼ عساؼ في حديث إلذاعا 'موطني' أف 'حماس وورر اليوـ ن س الاري
النومي للشنينا مصر وبيف ا ن اؽس والثروة والمصال  الشجصيا وال ئويا فيننا اجوارت ا ن اؽ والثروة وعلى 

 حساب ا مف النومي اللربي'.
وأود أف مواقؼ 'حماس' هذا 'ليست غريبا فني اموداد للنليا ارننالب والسياسا الوي ر وؤمف بالشراوا 

باججرس وهي اموداد ل ور وثنافا وو ير اججر ووجوينه الوي أدجلت امونا في اووف ملارؾ اانبيا  وارعوراؼ
بليدة عف ملروونا ا ساسيا مص ارحوالؿ اإلسرائيلي وما أدجلت شلبنا ال لسطيني في السابؽ في ذات 

 ا ووف'.
شلبنا في غزةس  ننا لو  وقاؿ إف 'الواربا وثبت مرة أجرى أف حماس غير حريصا إطالقا على مصال 

 وانت وذلؾ رسولالت المصالحا والوحدة الوطنيا مف ااؿ إنناو الحصار عف النطاع'.
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 12/8/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 عتداء االحتالل عمى األسرى في "عسقالن" انتياك صارخإعزَّت الرشق:  12
عزَّت الرَّشؽ اقوحاـ وحدات مف النوات الصنيونيا للنسـ  اسونور عضو المووب السياسي لحروا "حماس"

ابارهـ على الو ويش اللاري مص وجريب 3" " في ساف عسنالف والمجصص لألسرى المرضى والونويؿ بنـ وا 
 لممولواونـ.

وقاؿ الرشؽ في وصري  نشرا على ص حوه الشجصيا في موقص الوواصؿ اراوماعي "فيسبوؾ" اليوـ ا حد 
فَّ قياـ انود ارحوالؿ الصنيوني بارعوداو على أبطالنا البواسؿ في الساوف الصنيونياس هو "إ (:8|12)

 اعوداو همايس وانوناؾ صارخ لحنوقنـ المشروعا ولحرما الشنر رمضاف المبارؾ".
 14وُيشار إلى أف قوات مف وحدات "درور" الصنيونيا اقوحمت ساف عسنالف الصنيوني الذي يووااد فيه 

 فلسطينيًاس وقامت بو ويشنـ و ويشًا عاريًا. أسيرًا 
 12/8/2012صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 حماس تعزي بضحايا الزلزالين المذين ضربا إيران 13

ووانت حروا "حماس" إلى إيراف بمشاعر المواساة لما حؿَّ بنـ مف ُمصاب راح ضحيوه مئات : غزة
 لى ودمير البنيا الوحويا لللشرات مف النرى.الضحاياس اّراو زلزاليف مدّمريف أدَّيا إ

( عف ولازينا  سر الضحايا وعائالونـ وأعربت عف أملنا 8|12وأعربت "حماس" في بياف لنا اليوـ ا حد )
 الش او اللااؿ للارحى.

يذور أف عدد ضحايا الزلزاؿ الذي ضرب محافظا اذربيااف الشرقيا ومروزها وبريز قد ولرضت لزلزاؿ بشدة 
شجصا وارو ص عدد الارحى الى  300على منياس ريجور عصر امس السبتس قد وااوز رقـ الػ  1.2

 اري .  1800
 12/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 لمصمحة أحد فتحي أبو العردات: الدم الفمسطيني ال يمكن أن يجي ر 14

أف  سف فوحي أبو اللرداتأود أميف سر حروا فو  وفصائؿ منظما الوحرير ال لسطينيا في لبنا: صيدا
والذي نشند وؿ  سال لسطينييف في لبناف ليسوا طرفًا في الوااذبات الداجليا ور في الونازع الداجلي الموصاعد

يوـ محاولا إلقحامنا في المشاوؿ الداجليا. وقاؿ: "لسنا صندوؽ بريد  حد والدـ ال لسطيني ر يموف أف 
 يني هو مف أاؿ فلسطيف ومف أاؿ النضيا ال لسطينيا".ياّير لمصلحا أحدس بؿ إف الدـ ال لسط

والـ أبو اللردات ااو جالؿ اإلفطار السنوي للمووب الحروي لألطباو في حروا فو  في لبنافس الذي أقيـ 
 في مدينا عالـ المرح في صيدا 

 13/8/2012المستقبل، بيروت، 
 

 لحوار السمميض الجميور الفمسطيني ضد اتحر   الفمسطينية السمطة :نتنياىو 15
شػػػػف رئػػػػيس الػػػػوزراو اإلسػػػػرائيلي بنيػػػػاميف نونيػػػػاهو هاومػػػػا اديػػػػدا علػػػػى السػػػػلطا ال لسػػػػطينيا بػػػػداعي  :النػػػػدس

 الوحريض ضد إسرائيؿ.
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وااو هاوـ نونياهو بلد أف اسولرض وزير الشؤوف اإلسوراويايا اإلسرائيلي موشيه يللوف ومدير عػاـ الػوزارة 
مى بمؤشر الوحريض الذي ادعى أنه جالؿ ا شنر ا جيرة حػدث يوسي ووبرفاسر في السا الحووما ما يس

 وصليد في الوحريض الذي ومارسه السلطا ال لسطينيا ضد إسرائيؿ.
وقػػاؿ نونيػػاهو فػػي مسػػونؿ اراومػػاع ا سػػبوعي لحووموػػه "أرى فػػي هػػذا المؤشػػر شػػيئيفس ا وؿ وهػػو أف هػػذا 

ا حيػػاف إننػػا ننوظػػر أزمػػات وػػذّورنا بالبيئػػا الوػػي  المؤشػػر يشػػوؿ وػػذويرا منمػػا للواقػػص الػػذي نليشػػه. وفػػي ملظػػـ
نلػػيش فينػػا. إف هػػذا المؤشػػر يسػػلط ا ضػػواو ويسػػاعدنا بوحضػػير أن سػػنا وبارمونػػاع عػػف أجطػػاو ووللػػؽ ب نػػـ 
جػػػاطل للطػػػرؼ الػػػذي يمػػػارس هػػػذا الوحػػػريض المػػػروع. لنػػػد ورثػػػت النيػػػادة ال لسػػػطينيا ا ايػػػاؿ النادمػػػا هػػػذا 

نػػػاؿ لحػػػوار سػػػلمي ونوياػػا لػػػذلؾس هػػػي بن سػػػنا ر وسػػػوطيص أف ونونػػػؿ لحػػػوار الوحػػريض وهػػػي ومنلنػػػا مػػػف ارنو
 سلمي".

وأضاؼ"النيما الثانيا الوي وومف في هذا المؤشر هي وذوير اللالـ بأف سبب الصراع هو رفض ال لسػطينييف 
 بارعوراؼ بحؽ الواود للدولا النوميا للشلب الينودي".

لا ولّرؼ الينود وأننـ مسػممي آبػارس باإلضػافا إلػى وػرويذ أواذيػب ووابص نونياهو" لند شاهدنا هنا أشياو فظي
أجػػػرىس وهػػػذا مػػػا يحػػػرض الامنػػػور ال لسػػػطيني علػػػى ارووػػػاب أعمػػػاؿ قاسػػػيا وشػػػريرة. ياػػػب أف ننّبػػػه اميػػػص 
الحوومات في اللالـ إلى ارلو ات إلى هذا الموضوعس جاصا وحضيرا للالسا المرونبا للامليػا اللامػا لألمػـ 

 الموحدة".
 13/8/2012، قدس، القدسال

 
يران تمثل التيديد األكبر ..لحماية الجبية الداخمية الممياراتتنفق  "إسرائيل"نتنياىو:  16  وا 

س إف وػػؿ الونديػػدات الوػػي ووااػػه الابنػػا ]أمػػس  قػػاؿ رئػػيس الػػوزراو ارسػػرائيليس بنيػػاميف نونيػػاهوس اليػػـو ا حػػد
 اني.الداجليا أقؿ جطورة بوثير مف الونديد النووي ارير 

وننلت اإلذاعا ارسرائيليا اللاما عف نونياهو قوله على هامش السا مالس الػوزراو ارسػبوعياس أف إسػرائيؿ 
 ون ؽ المليارات لحمايا ابنونا الداجليا.

غيػػر أنػػه اسػػوطرد قػػائال إف وػػؿ الونديػػدات الوػػي وولػػرض لنػػا الابنػػا الداجليػػا ونػػّؿ جطػػورة بوثيػػر إزاو الونديػػد 
ػػا ونوًعػػاس ماػػدًدا بالوػػالي وشػػديدا علػػى ضػػرورة عػػدـ السػػماح إليػػراف بػػاموالؾ اريرانػػي الػػذي يج ولػػؼ عننػػا ومن

 سالح نووي.
 12/8/2012، 48عرب 

 
 

 إليران دراما مبالغ فييا نتنياىوأولمرت: تيديدات  17
وصؼ أولمرت ونديدات نونياهو إليراف بأننا "محاولا لصػنص درامػا مبػالي فينػا حػوؿ الموضػوع"س مشػدًدا علػى 

لوػػف أولمػػرت قػػاؿ: "إننػػي  ف "الوضػػص اجف ر يسػػوواب عمليػػا اسػػرائيلياس اجف أو فػػي ال وػػرة النريبػػا المنبلػػا".أ
 شريؾ للموقؼ بأف دولا إسرائيؿ ر يموننا الموافنا على إيراف نووياس لوف السؤاؿ هو ويؼ نوااه ذلؾ".

 12/8/2012، 48عرب 
 

 ل حرب رزة قتل فمسطينيتين خال  إسرائيميتخفيف عقوبة جندي  18
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هيئا الدفاع عػف  أف س 1031-8-31صحي ا "يديلوت أحرونوت" اللبرياس في عددها الصادر ا حد  ذورت
الانػدي احويػاط مػف منػاولي لػواو "ا لػاوي" فػي الاػػيش اإلسػرائيلي ووّصػلت إلػى صػ نا ادعػاو مػص النيابػا فػػي 

ادر بحػؽ الانػدي المػذوور والبال ػػا المحومػا اللسػوريا بيافػاس ووضػّمف وج ػيض مػدة حوػـ السػاف ال للػي الصػ
 عامًا واماًل لوصب  جمسا وأربليف يومًا فنط.

وأوضػػػحت الصػػػحي اس أف المحومػػػا اعومػػػدت وحنينػػػات الاػػػيش اإلسػػػرائيلي فػػػي الحادثػػػا الوػػػي طالبػػػت لانػػػا 
نيا "غولدسووف" ا مميا بالوحنيؽ فينا وصػّن ونا علػى أننػا حادثػا جطيػرةس إثػر قوػؿ الانػدي للمواطنػا ال لسػطي

عامػػًا(س علػػى الػرغـ مػػف قيػػامنف برفػػص الرايػا البيضػػاو بلػػد الجػػروج  12عامػػًا( وابنونػا ُربػػا ) 44مااػدة حاػػاج )
 مف منزلنف.

وبينت أف المحوما وبّنت اسونوااات وحنينات الايش والوي ااو فينػا أف الانػدي لػـ ينوػؿ ا ـ وابنونػا بشػوؿ 
 ير المشروع لألسلحا الناريا".مولمدس وأف الحادثا وأوي وحت مسمى "ارسوجداـ غ

يشػػػار إلػػػى أف الونريػػػر ا ممػػػي للانػػػا "غولدسػػػووف" أحػػػدث ضػػػاا وبيػػػرة حػػػوؿ الحادثػػػا المػػػذوورةس وأف النيابػػػا 
اللسوريا في بادئ ا مر اسونورت هػذا ال للػا واعوبرونػا "اريمػا"س إر أننػا سػرعاف مػا عػادت رعومػاد روايػا 

  روضا عليه.الاندي فنط وطالبت بوج يض اللنوبا الم
 12/8/2012، فمسطين أون الين

 
 "إسرائيل"يمكن اإلخوان من الدولة وىز قرار مرسي إبعاد العسكر  :"تمفزيون إسرائيل" 19

قاؿ الول زيوف اإلسرائيلى فى ونرير له مساو أمس ا حدس إف قػرارات الػرئيس المصػرى ا جيػرة : محمود محيى
روػػاف سػػامى عنػػاف وقػػادة ا ذرع الرئيسػػيا بػػالنوات المسػػلحا بيقالػػا المشػػير محمػػد حسػػيف طنطػػاوى ورئػػيس ا 

أثبوت بالبرهاف الناطص نيا مرسى فى ومويف اماعا "اإلجػواف المسػلميف" مػف الدولػا  سوحؿ المالس اللسورى
 المصريا.

 سوأضػاؼ ولي زيػػوف إسػػرائيؿ عبػػر قناوػػه الثانيػػا قطػػص رووس النػػادة الوبػػار بػػالايش المصػػرى مػػف اانػػب مرسػػى
سرائيؿ. سينلوس   حوما إلى حد بليد باللالقا الموداعيا بال لؿ بيف اإلدارة الاديدة بالناهرة وا 

وأوضػػػحت الننػػػاة اللبريػػػا أف ننطػػػا ارجوبػػػار ا ولػػػى سػػػوووف قريبػػػا اػػػدا مػػػف جػػػالؿ اللمليػػػات اللسػػػوريا ضػػػد 
بلػػد انونػػاو  الواملػػات اإلرهابيػػا فػػى سػػيناوس فػػى حػػاؿ قػػرر مرسػػى بنػػاو النػػوات اللسػػوريا الوبيػػرة فػػى سػػيناو

 .3999اللمليات وورؾ قوة ملززة مف الانود فينا جالفا رو اؽ سالـ المبـر بيف البلديف عاـ 
وأضافت النناة اللبريا بالنسبا إلسرائيؿ فمػف المووقػص أف يوػوف هػذا الوحػرؾ والو ييػرات لنػا آثػار سػلبيا بليػدة 

اإلجواف المسلميف الوى ينومى إلينا مرسى المدى حوؿ اروصارت بيف الناهرة ووؿ أبيبس جاصا أف اماعا 
ومونػػص عػػف النيػػاـ بلالقػػات مباشػػرة مػػص إسػػرائيؿس زاعمػػا بػػأف ا مػػؿ الوحيػػد للح ػػاظ علػػى جػػط اروصػػاؿ بػػيف 
البلػػديف هػػو رئػػيس انػػاز المجػػابرات اللامػػا الاديػػد اللػػواو محمػػد رأفػػت شػػحاوا الػػذى يوموػػص بلالقػػات ايػػدة مػػص 

 المسئوليف ا منييف فى وؿ أبيب.
 13/8/2012، اليوم السابع، مصر

 
 يشرعن البؤرة االستيطانية "بروخين" وحركة "السالم اآلن" تندد الجيش اإلسرائيمي 20

وقص قائد المنطنا الوسطى في ايش ارحوالؿ اإلسرائيليس نيوساف الوفس على أمر يشرعف البؤرة ارسويطانيا 
 ووحويلنا إلى مسووطنا قانونيا. "بروجيف"
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أف الػػوف ين ػػذ عمليػػا قػػرار الحوومػػا اإلسػػرائيليا بشػػرعنا ثػػالث بػػؤر  "يػػديلوت أحرونػػوت"ي ا وذوػػر موقػػص صػػح
اسػػػويطانيا وهػػػي: بػػػروجيفس ورحلػػػيـ وسنسػػػنه. وأمػػػر النائػػػد اللسػػػوري بضػػػـ البػػػؤرة ارسػػػويطانيا إلػػػى المالػػػس 

 ‹.شومروف›اإلقليمي ارسويطاني 
مػػرس إنػػه مػػف المؤسػػؼ أف ينػػـو قائػػد المنطنػػا س يريػػب اوبنني"السػػالـ اجف"قػػاؿ مػػدير عػػاـ حروػػا نوػػه ومػػف ا

حووما إسرائيؿ وشرعف البؤر ارسويطانيا وووسص المسووطنات ووحاوؿ جلؽ "الوسطى بشرعنا جرؽ النانوفس 
 ."واقص اديد سيؤدي إلى عدـ ارنسحاب مف المناطؽ المحولا

 13/8/2012، الدستور، عم ان
 

  ذار بيجوم صاروخي النصية لإلن الرسائليختبر  الجيش اإلسرائيمي 21
بػػدو اجوبػػارس أمػػسس لنظػػاـ إنػػذار بوسػػاطا الرسػػائؿ النصػػيا إلبػػالغ ” ارسػػرائيلي“أعلػػف الاػػيش : )ا .ؼ .ب(

السواف في حاؿ وقوع هامات صاروجيا. وسيوـ إرسػاؿ رسػائؿ بالل ػا اللبريػا واللربيػا وارناليزيػا والروسػيا 
وقاؿ بياف صادر عف الايش ”. وؿ أبيب”الندس وحي ا وإلى النواوؼ الننالا الجاصا في مناطؽ عديدة مننا 

قيادة الابنػا الداجليػا )الػدفاع المػدني(س اجوبػار لنظػاـ الونبيػه علػى النواوػؼ “إف الرسائؿ سونوؿ ” اإلسرائيلي“
 ”.المحمولا

  13/8/2012، الخميج، الشارقة

 
 بالقرب من الحدود المبنانية "الحديدية القبة"تنصب  "إسرائيل" 22

س منظومػػا 'النبػػا الحديديػػا' بػػالنرب مػػف 1031-8-31نصػػب اػػيش ارحػػوالؿ ارسػػرائيلي س اإلثنػػيف : ووػػارت
وذوػػػر موقػػػص 'ور' ارسػػػرائيليس اف نصػػػب المنظومػػػا يػػػأوي ضػػػمف  مدينػػػا صػػػ د النريبػػػا مػػػف الحػػػدود اللبنانيػػػا.

اموانيػا ووايػه الودريبات اللسػوريا وفحػص ااهزيونػاس ور عالقػا بػيف نصػبنا فػي الشػماؿ وبػيف الحػديث عػف 
 ضربا عسوريا إليراف. 

 13/8/2012فمسطين أون الين، 

 
 
 
 

 لمطارتيم "المتسممين األفارقة" الحدود مع سيناء يجتاز الجيش اإلسرائيمي 23
أوػػػد النػػاطؽ بلسػػاف اػػػيش ارحػػوالؿ اإلسػػرائيلي ضػػػمناس أمػػس ا حػػدس أف انػػػود : برهػػـو ارايسػػي -الناصػػرة 

ناوس بدوف ذور المسافا الوي ووغلوا فينا عدة مرات فػي ارسػابيص ا جيػرةس احوالؿ ووغلوا مرارا في صحراو سي
 بزعـ مطاردونـ لمف وص نـ إسرائيؿ بػ"الموسلليف ا فارقا".

 13/8/2012، الغد، عم ان
 

 ' 3تقدما في إنتاج وتركيب رؤوس نووية عمى صاروخ 'شياب  أحرزتإيران : "إسرائيل" 24
ي ا 'هآروس' ا حدس نناًل عف مصدر إسرائيلي وص وه بأنػه مطلػص قولػهس الناصرة ػ زهير أندراوس: ذورت صح

' الػػذي يصػػؿ 1إف اإليػػرانييف أحػػرزوا ونػػدما فػػي إنوػػاج وورويػػب رؤوس نوويػػا علػػى الصػػاروخ اإليرانػػي 'شػػناب 
 وـس وقادر على ضرب أهداؼ داجؿ اللمؽ اإلسرائيلي.  3200مداا إلى 
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 13/8/2012، القدس العربي، لندن
 

 احتجاجًا عمى اإلىمال مقر الحكومة اإلسرائيمية أمام يتظاىرون "جيش لحد"جنود  25
السػػابؽ أمػػاـ منػػر الحوومػػا اإلسػػرائيليا أثنػػاو عنػػد  "اػػيش لبنػػاف الانػػوبي"وظػػاهر أمػػسس اللشػػرات مػػف انػػود 

 السونا ا سبوعيا.
نـ السوفس مسونوريف وحمؿ الانود وفنًا لموقص "يديلوت أحرونوت" ارلووروني يافطات وطالب الحووما بمنح

اإلهماؿ الذي يولرضوف له على يد الحووما اإلسرائيليا بمجولؼ الاوانب على الرغـ مف الجػدمات "الاليلػا" 
 الوي قدموها إلسرائيؿ إباف احواللنا انوب لبناف.

 13/8/2012، المستقبل، بيروت
 

   والجبرية لجندي إسرائيمي أمسك قطًا من ذيم اإلقامة: "عدالة" االحتالل 26
لإلقامػا الابريػػا بلػدما نشػر صػػورة وظنػرا يمسػؾ قطػػًا مػف ذيلػه . وقػػد ” إسػرائيلي“أجضػص انػػدي : )ووػارت( 

يوااػػػه الانػػػدي ونػػػـ ملاملػػػا الحيػػػواف بوحشػػػيا بلػػػدما وسػػػببت الصػػػورة الوػػػي انوشػػػرت علػػػى موقػػػص فػػػيس بػػػوؾ 
 للوواصؿ اراوماعي عبر ارنورنتس في عشرات الشواوى.

 13/8/2012، الخميج، الشارقة
 
 

 مقابر االرقام لشيداء "DNA"لفحص الصفة الوراثية  مختبرقراقع يطالب بإنشاء  27
طالب وزير ا سرى عيسػى قراقػص السػلطا الوطنيػا بضػرورة اللمػؿ الاػاد علػى إنشػاو مجوبػر ل حػص : راـ اهلل

رقػاـ الػذيف (س حوى يوـ هناؾ إاراو ال حوصات الالزما على اثاميف شنداو منابر ا DNAالص ا الوراثيا )
 وسلمنـ إسرائيؿ للسلطا الوطنيا.

وأود أهميا ذلػؾ وػوف الوثيػر مػف هػؤرو الشػنداو لػـ يػوـ الولػرؼ علػى هػويونـ حوػى مػف قبػؿ ذوينػـس حوػى ر 
اػػاو ذلػػؾ جػػالؿ  وضػػيص الحنػػائؽس أو ونػػـو إسػػرائيؿ بوشػػويه حنينػػا وشػػجيص الشػػنداو الػػذيف يسػػلموف لسػػلطا.

 رداد اثػػػاميف الشػػػنداوس فػػػي مروػػػز اإلعػػػالـ الحوػػػومي فػػػي وزارة اإلعػػػالـ مػػػؤومر عندوػػػه الحملػػػا الوطنيػػػا رسػػػو
 

في راـ اهللس للوقوؼ على نوائذ فحوصات الص ا الوراثيا لوؿ مف الشنيديف رمزي ااؿ شاهيفس وأنيس رفيؽ 
 جليؿ مف بلدة عيف عريؾ غرب راـ اهللس والشنيد عبد الناصر البوز مف مدينا نابلس.

 13/8/2012، الدستور، عم ان
 

 ل/ سبتمبر أيمو 11اشتية: تمديد حممة إراثة أىمنا في سوريا لغاية  28
قررت اللانا اللليا لحملا إغاثا أهلنا فػي سػوريا ومديػد حملػا اإلغاثػا ل ايػا الحػادي عشػر مػف أيلػوؿ : راـ اهلل
جػالؿ ااوماعنػػا و  نظػػرًا للوػأثير اإلياػػابي الػذي أحدثوػػه فػي الواقػػص ال لسػطيني فػػي المجيمػات السػػوريا. سالمنبػؿ

الػػدوري الػػذي عنػػدس اليػػـو ارحػػدس فػػي راـ اهللس قػػررت اللانػػا "افسػػاح الماػػاؿ للػػدد أوبػػر مػػف المػػواطنيف لونػػديـ 
اللػػػوف واإلغاثػػػا  هلنػػػـ فػػػي مجيمػػػات اللاػػػوو فػػػي سػػػوريا فػػػي ظػػػؿ الظػػػروؼ الصػػػلبا الوػػػي يليشػػػوننا بسػػػبب 

 الصراع الااري هناؾ".
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اللانػػا قػػررت أيضػػًا وسػػيير قافلػػا المسػػاعدات الثانيػػا إلػػى ا هػػؿ فػػي وأفػػاد د. محمػػد اشػػويا رئػػيس الحملػػا أف 
 سوريا في الثاني مف أيلوؿ النادـ".

 12/8/2012، القدس، القدس
 

 سرائيمي "رامي ليفي"ي شراكة لو مع رجل االعمال اإلأ وجودمنيب المصري ينفي  29
ؿ ارعمػاؿ ارسػرائيلي رامػي لي ػي ن ى رااؿ ا عماؿ منيب المصػري واػود أي شػروا بينػه وبػيف راػ :راـ اهلل

صػػاحب شػػروا "رامػػي لي ػػي" الوػػي وػػدير سلسػػلا مػػف المحػػاؿ الوااريػػا الوػػي وحمػػؿ ذات ارسػػـ والمواػػودة فػػي 
 المسووطنات.

واسوناف المصري فػي بيػاف وزع اليػـو السػبت "مػزاعـ اللانػا الوطنيػا لمناطلػا إسػرائيؿ وسػحب ارسػوثمارات 
ري ولي ػػي لوسػػويؽ المبػػادرة اللربيػػا"س واصػػ ا بيػػاف اللانػػا بانػػه "مولاػػؿ مننػػا بشػػأف واػػود شػػراوا بػػيف المصػػ

ويوضػػػػمف الوثيػػػػر مػػػػف الم الطػػػػات وارونامػػػػات الجطيػػػػرة دوف الراػػػػوع إلػػػػى صػػػػاحب الشػػػػأفس ودوف الوحػػػػري 
 والومحيص حوؿ ما زعمه البياف مف ادعاوات باطلا ومجالا".

 12/8/2012، القدس، القدس
 

 من سكان األرض الفمسطينية % 2998نسبة الشباب  اإلحصاء: 30
عامػػا( بل ػػت فػػي  19-32قالػػت رئػػيس الانػػاز المروػػزي لإلحصػػاو عػػال عػػوض إف نسػػبا الشػػباب مػػف عمػػر )

 % مف إامالي السواف.19.8ا رض ال لسطينيا 
وأوضحت عوض في المؤومر الصح ي الذي نظمه مروز 'شارؾ' الشبابيس بالولػاوف مػص اإلحصػاوس لمناسػبا 

% 40.4( عامػػاس و39-32% مػػف الشػػباب فػػي ال ئػػا اللمريػػا )19.4ميس اليػػـو ا حػػدس أف يػػـو الشػػباب اللػػال
 ( عاما.19-10في ال ئا اللمريا )

أنثػىس علمػا أف ونػديرات عػدد السػواف فػي  300ذوػر لوػؿ  304.1وبينت أف نسبا الانس بيف الشباب بل ػت 
 مليوف. 4.19اف بلي نحو وشير إلى أف إامالي عدد السو 1031ا رض ال لسطينيا منوصؼ اللاـ 

 12/8/2012الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 
 
 

 رزة  عدوانخالل  التحقيق في استشياد ريا وماجدة أبو حجاج فتح"بيتسيمم" تطالب بإعادة  31
طالبت منظما حنوؽ ارنسػاف ارسػرائيليا "بيوسػيلـ"س بيعػادة فػو  ملػؼ الوحنيػؽ فػي اسوشػناد ريػا ومااػدة أبػو 

ؿ الحػرب ارسػرائيليا علػى غػزةس والوػي وطلػؽ علينػا إسػرائيؿ اسػـ " عمليػا الرصػاص المصػبوب"س حااج جال
 وذلؾ لدى الشرطا اللسوريا ارسرائيليا المحننا مف أاؿ اسويضاح مالبسات منولنما. 

ص وقالت "بيوسيلـ" في بيػاف لنػاس مسػاو اليػـو ا حػدس فػي أعنػاب ووقيػص النيابػا اللسػوريا علػى صػ نا ادعػاو مػ
 الاندي المونـ بالنوؿس "إّنه في حاؿ قبوؿ ادعػاو ُمحػامي الانػدي بػأّف ر عالقػا بػيف إطالقػه الرصػاص وبػيف 
منوؿ ا ـ وابنوناس يووف عندها الوحنيؽ في منوؿ المرأويف لـ ُيسون د بالمرةس وعلى الشرطا اللسػوريا أف وحػّؿ 

 ."نوائانال ز النوؿس وأف وندـ المسؤوليف إلى المحاوما بما يجضص ل
 12/8/2012، 48عرب 
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 رزة تعاني ارتفاعا جنونيا فى األسعار جراء رمق أنفاق التيريب األرضية مع مصر 32
أدى قػرار السػػلطات المصػريا بػيغالؽ ملبػػر رفػ  الحػدودى وسػػد ا ن ػاؽ الموصػلا لنطػػاع : أ ب-قطػاع غػزة 

ى فػى أسػلار البضػائص فػى النطػاع غزةس فى أعناب الناوـ الػذى شػنه مسػلحوف إسػالميوفس إلػى ارو ػاع انػون
 ال لسطينى الضيؽ.

وفى محاولا لوج يؼ وداعيات ولؾ ا زما ارقوصادياس وواه أبناو غزة ممف يوسوقوف مف ا سػواؽ الحػرة فػى 
 بلدة رف  انوبى النطاع بحثا عف السلص الناقصا بأسلار مناسبا.

وجػزف البضػائص بأسػلار مودنيػاس منارنػا با سػلار ا سواؽ الحرة النريبا لل ايا مػف الحػدود المصػريا عػادة مػا 
 فى أى مواف آجر نظرا لنربنا مف أن اؽ الونريبس الوى ومثؿ طاقا النور الوحيدة بالنسبا ل زة.

وقاؿ شجص يدعى أبو هانى ويلمؿ بائلا "هذا اررو اع فى ا سلار حدث بلػد إغػالؽ ا ن ػاؽس وهػذا النػرار 
 ا أنواع السلص وهناؾ سلص ناقصا فى ا سواؽ".هو السر وراو ارو اع أسلار واف

 12/8/2012، اليوم السابع، مصر
 

 يناقش مشاريع قوانين إلحكام السيطرة عمى المسجد األقصىاإلسرائيمي الكنيست  33
غػػزة: حػػذرت مؤسسػػا فلسػػطينيا ولنػػى بمواانػػا ارسػػويطاف فػػي الضػػ ا ال ربيػػاس مػػف جطػػورة الوشػػريلات الوػػي 

المووػػب الػػوطني للػػدفاع عػػف ا رض ومناومػػا »ائيلي للمػػس بالمسػػاد ا قصػػىس وقػػاؿ يناقشػػنا الونيسػػت اإلسػػر 
في ونرير صدر عنػه أمػسس إف هػذا الوشػريلات ونػدؼ إلػى السػيطرة علػى المسػاد ا قصػى مػف « ارسويطاف

جػػالؿ فػػرض سياسػػا ا مػػر الواقػػص. وشػػدد علػػى جطػػورة مشػػروع النػػانوف الػػذي وػػاف ونػػدـ بػػه عضػػو الونيسػػت 
موطػػػرؼس آرييػػػه إلػػػدادس وينضػػػي بوحديػػػد مواعيػػػد زيػػػارة الينػػػود فػػػي المسػػػاد ا قصػػػىس يحظػػػر علػػػى اليمينػػػي ال

المسلميف الواود داجله جاللنا. واعوبر الونرير أف هذا الجطوة وووسب جطورة مضاع ا بلد أف اقورح رئػيس 
ث يػوـ وجصػيص ارئوالؼ الحوومي في الونيست زئيؼ الويفس ونسيما زمانيا للمساد ا قصى المبػارؾس بحيػ

موعػػد للمسػػلميف وموعػػد للينػػودس علػػى غػػرار الورويػػب الػػذي فرضػػوه سػػلطات ارحػػوالؿ فػػي المسػػاد اإلبراهيمػػي 
 بمدينا الجليؿس والذي انونى بنااح الينود في وحويؿ ملظمه إلى ونيس.

 13/8/2012، الشرق األوسط، لندن
 
 

 فمسطينيًا في الضفة الغربية في حادث مرور 11مقتل  34
فلسطينيا قولوا واصيب ثالثا اجروف باروح في الضػ ا  33اعلنت الشرطا ال لسطينيا اف : ا ؼ ب- راـ اهلل

 ال ربيا في حادث مرور مروع.
ووقػػػص الحػػػادث قػػػرب طػػػولوـر فػػػي شػػػماؿ الضػػػ ا ال ربيػػػا عنػػػدما اصػػػطدمت حافلوػػػاف صػػػ يرواف لننػػػؿ الروػػػاب 

وزيػر الصػحا ال لسػطيني هػاني عابػديف قولػه اف  الواحدة بارجرى.وننلت ووالػا ارنبػاو ال لسػطينيا )وفػا( عػف
 "اسباب الحادث الرئيسيا لـ ولرؼ بلد واف الوزارة بانوظار الوحنيؽ في الموضوع".

 13/8/2012، الحياة، لندن
 

 فمسطيني يبتكر سيارة كيربائية 35
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وػارا سػيارة و ّلب سائؽ ا ارة منذر النصاص على أزما الوقود المووػررة فػي قطػاع غػزة بابو: أ ؼ ب -غزة 
موواضػػلا ولمػػؿ علػػى الطاقػػا الونربائيػػا فػػي هػػذا النطػػاع ال نيػػر الػػذي وحاصػػرا إسػػرائيؿ منػػذ سػػنوات. ويطمػػ  

 . رسنا( إلى وطوير هذا السيارة الوي صّنلنا على مدار شنو  11النصاص )
يلوغرامػًاس إر و 320ور ووااوز سرعا هػذا السػيارة اللشػريف ويلػومورًا فػي السػاعا ور وحمػؿ السػيارة أوثػر مػف 
 أف الشاب يحلـ بزيادة سرعونا ووحسيف مواص اونا بؿ ووش يلنا على الطاقا الشمسيا.

ووحواج السيارة إلى شحف بالويار الونربائي لمدة جمس ساعات عبر سلؾ مثبت بنا للوموف مػف السػير قرابػا 
 ا ربص ساعات.

 13/8/2012الحياة، لندن، 
 

 في قطاع رزة %39فقر ال% ومعدل 45بطالة لمعدل امنظمة التعاون اإلسالمي:  36
منظمػا الولػاوف اإلسػالمي مػف جػالؿ ونريرهػا اإلنسػاني لشػنر ومػوز مػف اللػاـ الاػاري أف أهػالي  تذوػر  :غزة

قطػػاع غػػزة ُيلػػانوف مػػف ظػػروؼ صػػلبا وملانػػاة ر ونونػػي بسػػبب الحصػػار الجػػانؽ علػػى النطػػاع والممارسػػات 
 وارنوناوات ارسرائيليا.

ونريػػر أف ملػػدرت البطالػػا وال نػػر فػػي قطػػاع غػػزة سػػّالت ارو اعػػا غيػػر مسػػبوؽ حيػػث بلػػي ملػػدؿ ومػػا أفػػاد ال
% ومػا 19% وملدؿ ال نر 42البطالا مص دجوؿ الحصار ارسرائيلي الم روض على النطاع عامه السادس 

 ألؼ عامؿ فلسطيني مف عدـ واود فرصا عمؿ لنـ. 340يشوو 
% مػػف اامػػالي الن نػػات ووػػزداد هػػذا النسػػبا جػػالؿ 19.4ال ذائيػػا يشػػوؿ  وأفػػاد الونريػػر أف اإلن ػػاؽ علػػى المػػواد

 رمضاف مما يزيد حاـ الملاناة.
وذوػػر الونريػػػر أف ورااػػص حاػػػـ المسػػاعدات الجارايػػػا بسػػبب ورااػػػص او انلػػداـ الومويػػػؿ للمشػػاريص المن ػػػذة فػػػي 

زيػادة أعبػاو هػذا ا سػر جػالؿ النطاع هو أحد أبرز المشاوؿ الوي ولانينا ا سر ال نيػرة فػي النطػاعس باانػب 
رمضاف وارو اع الن نات المليشػيا وأسػلار المػواد ال ذائيػا منابػؿ انج ػاض ملػدؿ الػدجؿ الشػنريس إلػى اانػب 

والوػػي ووسػػبب فػػي وػػأجر رواوػػب المػػوظ يف والػػذي  1031ا زمػػا ارقوصػػاديا الوػػي يلانينػػا النطػػاع فػػي موازنػػا 
 حوياااونـ ا ساسيا.نلوس سلبًا على قدرات اللامليف في ولبيا ا

مػػواطنيف  2فػػي سػػياؽ آجػػر اسػػولرض الونريػػر ارنوناوػػات ارسػػرائيليا بحػػؽ المػػواطنيف والوػػي أدت رسوشػػناد 
صػػابا ثػػالث عشػػر آجػػريف وجّل ػػت أضػػرار ماديػػا بال ػػا فػػي الممولوػػاتس باانػػب اسػػووماؿ ارحػػوالؿ لارائمػػه  وا 

 بارنوناؾ ال اض  للصياديف جالؿ أداو عملنـ.
 

وللػػؽ بأزمػػا الونربػػاو الوػػي يلػػاني مننػػا قطػػاع غػػزة باسػػومرار فنػػد أفػػاد الونريػػر أف سػػاعات موزايػػدة مػػف وفيمػػا ي
اننطاع الويار اسومرت وبشوؿ مضطرد بسبب ارو اع دراات الحرارة واسونالؾ الونرباو بشوؿ م ػرط باانػب 

 انج اض الوقود الصناعي الالـز لوش يؿ محطا ووليد الونرباو.
 12/8/2012، اريةوكالة سما اإلخب

 
 إطالق المفاوضات المباشرة بين السمطة و"إسرائيل" أىميةالعاىل األردني: يؤكد  

اهلل الثاني أهميا اسومرار الماومص الدولي في اللمؿ على إطالؽ م اوضات  أود الملؾ عبد: بورا - عماف
قاما الدولا مباشرة بيف ال لسطينييف واإلسرائيلييف اسونادا إلى حؿ الدولويفس وبما يؤد ي إلى إنناو الصراع وا 
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لنائه وزير الجارايا الوندي  ااو ذلؾ جالؿ .ال لسطينيا المسونلا والنابلا للحياة على جطوط عاـ 
 .اوف بيرد أمس

 //الغد، عمان، 
 
 األقصىالتنبو لمخاطر تيويد  إلىالحركة اإلسالمية في الرصيفة تدعو األردن:  

المندسي السنوي  اإلفطارفي الرصي ا فلاليات  اإلسالميانظمت الحروا : سنيفح إسماعيؿ -الرصي ا 
  بمشاروا المئات مف أبناو المدينا.

المجاطر الوي ووندد  إلىال ر الحوراني رئيس فرع ابنا اللمؿ اإلسالمي في الرصي ا  أشاروفي ولما له 
ونسيمه في ظؿ الصمت الرسمي اللربي و  ا قصىالمساد ا قصى المبارؾ والمؤامرات الصنيونيا لونويد 

 . واإلسالمي وجاصا مف قبؿ الحوومات اللربيا
وما أود عضو المووب الون يذي لاماعا اإلجواف المسلميف سلود أبو مح وظ مروزيا قضيا فلسطيف 
وأرضنا المباروا وعلى وااب الدفاع عف مندساونا مشيرا إلى اجوالط الدماو ا ردنيا وال لسطينيا 

 الميا على ارض فلسطيف في سبيؿ الدفاع عننا في واه ارحوالؿ.واإلس
 //الدستور، عمان، 

 
 األردن: اآلالف يشيعون جثمان العالمة عمر األشقر 

( في /عمر ا شنر قبيؿ وشييله السبت ) د.شارؾ اجرؼ في الصالة على اثماف اللالما : عّماف
يادات وووادر الحروا اإلسالميا في ا ردف وقيادة المووب اللاصما ا ردنيا عّمافس وذلؾ بحضور ق

 .المشيليفالسياسي لحروا حماس وامص غ ير مف 
فند اموأل مساد الااملا ا ردنيا بآرؼ المصليف  داو صالة الظنر والانازة على ا شنرس في حيف انطلؽ 

ارش  -أـ رمانا على طريؽ عماف مووب مف السيارات فاؽ المائويف وجمسيف سيارة وحافلا باوااا منبرة 
 )شمار(.

ما وفد مف قيادة المووب وقد رحظ مراسؿ "قدس برس" واود شجصيات إسالميا مف ا ردف وجاراهس ر سيّ 
  علماو فلسطيفاإلعالمي لحروا "حماس"س على رأسنـ جالد مشلؿ رئيس المووبس ووفد مف هيئا 

 
فيما شندت الانازة و طيا  سمف الدعاة مف ا ردف وجارانا في الجارج وشجصيات مف عدة دوؿ وعدًدا وبيًرا

 إعالميا واسلا مف عدد مف وسائؿ اإلعالـ المحليا واللالميا.
 //قدس برس، 

 
 ىو "إسرائيل" رفح من جريمة المستفيد لـ ىنية: صباحي 40

احيس أف رئػػػيس وشػػػ ت حملػػػا المرشػػػ  الرئاسػػػي رنوجابػػػات الرئاسػػا المصػػػريا السػػػابنا حمػػػديف صػػػبووػػارت: 
س فػي إطػار ووطيػد اللالقػات 1031-8-31وزراو الحووما ال لسطينيا اسماعيؿ هنيػا هػاوؼ مرشػحنا ا حػد 

 ال لسطينيا المصريا والوأويد على وحدة الشلبيف ال لسطيني والمصري.
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ي ر وقالػػت الحملػػا إف صػػباحي أوػػد ثنوػػه مػػف أف المسػػو يد مػػف الاريمػػا هػػو "إسػػرائيؿ"س وأف الشػػلب ال لسػػطين
يموػػف أف يوػػوف وراو مثػػؿ ولػػؾ الاريمػػاس وأف هػػذا الحػػادث أثبػػت أف مصػػر فػػي حااػػا ملحػػا إلاػػراو ولػػديالت 

 اادة في او اقيا السالـ " وامب دي يد" لبسط السيادة المصريا على سيناو.
وأشػػارت الحملػػا إلػػى أف صػػباحي أبلػػي هنيػػا بضػػرورة وضػػص سياسػػا واضػػحا للولامػػؿ مػػص الملػػابر بػػيف مصػػر 

 يف ووي  دجوؿ ال لسطينييف لمصر بشوؿ طبيلي بنرار مصري وسيادة مصريا.وفلسط
 12/8/2012، فمسطين أون الين

 
 وزير مصري يؤكد أن القاىرة لن تسيم في حصار رزة 41

أود وزير الشؤوف النانونيا والنيابياس د . محمد المحسوبس إف مصر ر يموف أف  ”:الجليذ“ -غزة  - الناهرة
صار علػى الشػلب ال لسػطيني فػي غػزةس وارسػومرار فػي اغػالؽ ملبػر رفػ . وأضػاؼ فػي وسنـ في إحواـ الح

لػػػذلؾ طالبػػػت بمنطنػػػا وااريػػػا بػػػيف مصػػػر وغػػػزةس وسػػػوندؼ عمليػػػا “إنػػػه ” سػػػي . بػػػي . سػػػي“حديثػػػه ل ضػػػائيا 
”. الونظػػيـ الواػػاريس وهػػي منوػػرح شجصػػي ولػػيس رسػػميًاس وأومنػػى علػػى الحوومػػا الحاليػػا أف وسػػنـ فػػي إناػػازا

ايػػػه أي اونػػػاـ  ي فصػػػيؿ أو حروػػػا فلسػػػطينيا بجصػػػوص وارثػػػا رفػػػ س داعيػػػا الوحنينػػػات إلػػػى أف ورفػػػض وو 
 ووشؼ عف ال اعليف الحنينييف.

 13/8/2012، الخميج، الشارقة
 

نما مصدر لمرزق واالسترزاق 42  مصدر مصري لـ"القدس": أنفاق رزة لم تعد شريان لمحياة وا 
أف "ا ن ػػاؽ فػػي قطػػاع غػػزة لػػـ ولػػد شػػرياف   "النػػدس" لػػػ مصػػدر مصػػري: اعوبػػر المحػػرر السياسػػي -راـ اهلل 

نمػػا مصػػدر للػػرزؽ وارسػػورزاؽ". هس أف" ا ن ػػاؽ المصػػدرس الػػذي فضػػؿ عػػدـ الوشػػؼ عػػف اسػػم وقػػاؿ للحيػػاة وا 
نما لونريب السورر المدعوـ ولمػواد  المواودة ر يوـ اسوجدامنا في الب المواد ا ساسيا لسواف قطاع غزة وا 

أوػػد المصػػدر المصػػري علػػى أف" و  البنػػاو المدعومػػا وونريػػب ا فػػراد والملػػدات المسػػروقا مػػف ليبيػػا ومصػػر".
 حواج إلى وقت وودريب".الولامؿ مص ا ن اؽ يووف بيغالقنا ولوف هذا ا مر ي

وقاؿ" ا ن اؽ أصبحت وشػوؿ جطػرا وبيػرا علػى ا مػف النػومي المصػري بسػبب ونريػب ا شػجاص الجطيػريف 
"وأضػػاؼ" أمػػا ونريػػب البضػػائص المدعومػػا مػػف الحوومػػا المصػػريا عبػػر ا ن ػػاؽ فيننػػا ووسػػبب بجسػػائر وبيػػرة 

ننا نوحدث عف ارسمنت المدعوـ وعف  السورر المدعوـ". لالقوصاد المصري جاصا وا 
 13/8/2012، القدس، القدس

 
 بدعم المشاريع اإلراثية الطارئة والموسمية في قطاع رزةتطالب  "التعاون اإلسالمي" 43

طالبػػت "منظمػا الولػػاوف اإلسػػالمي" بػدعـ المشػػاريص اإلغاثيػػا الطارئػا والموسػػميا فػػي قطػػاع : "الحيػػاة" -لنػدف 
ودعػت إلػى ون يػذ مشػاريص ونمويػا وسػنـ  ؿ شػنر رمضػاف الُمبػارؾ.غزة لسد احويااات المواطنيف اللاالا جال

في الوج يؼ مػف حػدة ال نػر فػي النطػاع ووػوفر فػرص عمػؿ لللػاطليف منػهس ومػا طالبػت بػدعـ المشػاريص الوػي 
 وسنـ في دعـ المنوذ المحلي.

 13/8/2012، الحياة، لندن
 

 الشيخ العالمة عمر األشقر ينعونعمماء ودعاة في الخميج  44
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نلى علماو ودعاة في الجليذ اللالما الدووورعمر ا شػنر رحمػه اهللس الػذي وافوػه المنيػا الاملػا فػي : ويتالو
 س بلد صراع طويؿ مص المرض.91اللاصما ا ردنيا عماف عف عمر يناهز الػ

والػدعاو  الللمػاووننؿ موقص "المسلـ" الػذي يشػرؼ عليػه الداعيػا السػلودي ناصػر اللمػر وصػريحات للػدد مػف 
 الما ا شنر رحمه اهلل.لي الوويت والجليذ اللربيس أشادوا بنا بمناقب الف

الحروػػا الدسػػووريا اإلسػػالميا "حػػدس" بالوويػػتس عػػزت ا مػػا اإلسػػالميا بوفػػاة فنيػػدها الشػػيخ اللالمػػا د. عمػػر 
ا فػػي وقالػػت الحروػ ارشػنر "الػذي وولمػػذ علػى يػػدا عشػرات الرمػوز اراوماعيػػا والشػرعيا فػػي الوويػت واللػالـ".

بيػػاف لنػػا: "وػػاف الشػػيخ ال نيػػد نموذاػػا لللػػالـ اللامػػؿ ووانػػت لػػه مسػػاهمات فوريػػا ومواقػػؼ مضػػيئا مػػف قضػػايا 
وقػػػّدـ اللديػػػد مػػػف الللمػػػاو والشػػػيوخ ولػػػازينـ فػػػي وفػػػاة ال نيػػػد فػػػي وصػػػريحات علػػػى موقػػػاع الوواصػػػؿ  ارمػػػا".

 .اراوماعي
 12/8/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 الفمسطينيين اجتازوا الجدار الحدودي بين مصر ورزة عشرات ليعتقالجيش المصري  45

وأضػػاؼ  فلسػػطينييف ااوػػازوا الاػػدار الحػػدودي بػػيف مصػػر وغػػزة. 1ضػػبطت قػػوات الاػػيش المصػػري اليػػوـس 
 4مصػػدر أمنػػي بػػأف ال لسػػطينييف الثالثػػا ااوػػازوا الاػػدار الحػػدودي ووسػػللوا عبػػر ا سػػالؾ قػػرب اللالمػػا رقػػـ 

  البريس مػا أدى إلػى إصػابونـ باػروح وسػحاااتس وأنػه ياػري عالانػـ فػي مسوشػ ى الدوليا شماؿ ملبر رف
 رف  المروزيس والايش المصري يوح ظ علينـ.

وصػرح مصػدر أمنػػي بمديريػا أمػػف ارسػماعيلياس أمػػس السػبتس بػأف إحصػػائيا ال لسػطينييف الػػذيف اعونلػوا فػػي 
شجصػاس مػػا  22اجفس وصػلت إلػى قرابػا  نطػاؽ محافظػا ارسػماعيليا بمصػر منػذ بػدو الشػنر الاػاري وحوػى

 بيف دجوؿ إلى مصر بطرينا غير شرعيا عبر ا ن اؽس أو منونيا إقامونـس أو مونميف بونريب الوقود.
وأوض  المصدر أف "أغلب الملونليف ارى النبض علينـ على ووبري السالـ بمدينا الننطرةس أو ملديا نمػرة 

ا ضػػبط قػػد يػػـو السػػبت علػػى وػػوبري السػػالـس حيػػث اػػرى اعونػػاؿ بمدينػػا ارسػػماعيلياس ووانػػت آجػػر عمليػػ 4
 ."اثنيف مف ال لسطينييف دجال مصر بطرينا غير شرعيا

وأضاؼ المصدر ا مني بػأف اراػراوات النانونيػا قػد اوجػذت مػص اميػص المنبػوض علػينـ فػي النيابػا اللامػاس 
إلػى قطػاع غػزة مػرة أجػرى عبػر ملبػر ولوننـ أصبحوا اجف على ذما اناز ا مف النومي للبػت فػي وػرحيلنـ 

وواف عػدد مػف ال لسػطينييف وانػوا نػداوا لإلفػراج عػننـ مػف الملػونالت المصػرياس حيػث وػاف فػي  رف  البري.
 .السابؽ ي رض علينـ غراما ماليا فنط

 12/8/2012، 48عرب 
 

 بشأن سيناء "إسرائيل"واشنطن تعمل عمى تعميق التنسيق األمني بين مصر و 46
الػػى اف واشػػنطف وللػػب دورًا أساسػػيًا فػػي ولميػػؽ  سأشػػارت مصػػادر أمنيػػا إسػػرائيليا: أحمػػد رمضػػافراـ اهلل ػ 

سػرائيؿ فػي مػا يوللػؽ بسػيناوس وذلػؾ عبػر إقامػا وحػدات اوصػاؿ مشػوروا لوبػادؿ  الونسيؽ ا مني بيف مصػر وا 
 المللومات بيف وؿ ا طراؼ.

مػػػس أف الوريػػػات الموحػػػدة ومصػػػر وحػػػاورف يػػػذور اف صػػػحي ا "نيويػػػورؾ وػػػايمز" ارميرويػػػاس ذوػػػرت أوؿ مػػػف أ
انػػديًا مصػػريًا قبػػؿ  34وضػػص جطػػا أمنيػػا اديػػدة لمواانػػا وػػدهور الوضػػص فػػي شػػبه ازيػػرة سػػيناوس حيػػث قوػػؿ 

سرائيؿ.  أسبوع في وميف قرب الحدود بيف قطاع غزة وا 
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ييف في سلسلا وننلت الصحي ا ا ميرويا عف مصادر لـ وذورهاس أف وزارة الدفاع ا ميرويا وبحث مص المصر 
وأضافت أف هػذا المللومػات  جيارات وندؼ الى وناسـ المللومات مص الايش والشرطا المصرييف في سيناو.

وشمؿ اروصارت الوي يوـ الوناطنا لناشػطيف بػالنواوؼ الننالػا أو الالسػلوي وصػورًا ولػونط مػف الاػو بواسػطا 
يػػػورؾ وػػػايمز" أف المحادثػػػات واػػػري بػػػيف وأوضػػػحت "نيو  طػػػائرات وطػػػائرات بػػػدوف طيػػػار وأقمػػػار اصػػػطناعيا.

 اللسورييف وارسوجبارات ووذلؾ مص حووما الرئيس مرسي.
ووابلػػػت اف وزيػػػرة الجارايػػػا ارميرويػػػا هػػػيالري ولينوػػػوف الوػػػي قامػػػت ا سػػػبوع الماضػػػي باولػػػا فػػػي افرينيػػػاس 

. ولػػػـ ووشػػػؼ اوصػػػلت هاو يػػػًا بػػػرئيس الػػػوزراو المصػػػري الاديػػػد هشػػػاـ قنػػػديؿ للو ػػػاوض بشػػػأف هػػػذا المسػػػاعدة
 الصحي ا عف واريخ هذا المحادثا الناو يا.

 13/8/2012، المستقبل، بيروت
 

 نفاق وتدعو الى فتح معبر رفحاال المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا ترفض ىدم  47
 سا حػػد ]أمس فػػي بيػػاف لنػػاس اليػػوـ سدعػػت المنظمػػا اللربيػػا لحنػػوؽ اإلنسػػاف فػػي بريطانيػػا: ووػػارت /48عػػرب

سلطات المصريا إلى فو  وامؿ لملبر رف  البريس الذي قالت إنػه "الموػن س الوحيػد لسػواف قطػاع غػزة أمػاـ ال
وأوػدت أنػه "فػي حػاؿ بنػي  حروا البضائص والمسافريف"س قبؿ الشروع في الندـ الوامؿ لالن اؽ مص قطػاع غػزة.

مناسػػباتف فػػيف عليػػه أف ي ػػض النظػػاـ المصػػري الاديػػد موصػػدًقا علػػى الشػػلب ال لسػػطيني ب ػػو  الملبػػر فػػي ال
 الطرؼ عف ا ن اؽ وليوحمؿ المسؤوليا النانونيا وارجالقيا عف اسومرار الحصار".

وقلؿ بياف المنظما مف أهميا نوائذ الحملا ا منيا الوي ينودها الايش المصري بيذف مف الاانب اإلسرائيلي 
ولػػديؿ او اقيػػا وامػػب دي يػػد والػػدفص بمشػػاريص  عنػػب الحػػادثس وقػػاؿ: "لػػف وػػؤوي هػػذا الحملػػا ا منيػػا أولنػػا بػػدوف

الونميػػػا فػػػي المنطنػػػاس فػػػيلى اانػػػب الػػػدبابات والانػػػود ياػػػب الػػػدفص بػػػالجبرات اإلقوصػػػاديا والوربويػػػا والطبيػػػا 
والنندسيا ورصد الموازنات الالزما إلعمار واسو الؿ شبه ازيرة سيناو الوي ولوبر بورا في مواردها الطبيليا 

 والبشريا".
 12/8/2012، 48عرب 

 
 سفن حربية صينية في حيفا لممشاركة في مناورات مع سالح البحرية اإلسرائيمي ثالث 48

سػػرائيؿس رسػػت فػػي مينػػاو حي ػػا : "الشػػرؽ ا وسػػط" - وػػؿ أبيػػب  وؿ مػػرة فػػي وػػاريخ اللالقػػات بػػيف الصػػيف وا 
س في جطوة اعوبرونا اللسوري الوابص لسالح البحريا اإلسرائيليس ثالث س ف حربيا مف سالح البحريا الصيني

إسرائيؿ ق زة اديػدة فػي اللالقػات بػيف البلػديف عمومػاس واللالقػات اللسػوريا بشػوؿ جػاصس حيػث وشػارؾ هػذا 
الس ف في مناورات حربيا مص المضي يف اإلسرائيلييف جالؿ ا سبوعيف المنبليف. وسيلوني قادة سالح البحريػا 

 دة في الناعدة البحريا في حي ا.الصينيوف مص نظرائنـ اإلسرائيلييف في منر النيا
سػػنا قيػػاـ إسػػرائيؿ  3948عامػػا )مػػف  44الملػػروؼ أف اللالقػػات بػػيف إسػػرائيؿ والصػػيف وانػػت منطوعػػا طيلػػا 

. بلد مؤومر مدريد للسػالـ. ومنػذ 3991(. وقد أقيمت بيننما عالقات دبلوماسيا  وؿ مرة سنا 3991وحوى 
 ا.ذلؾ الوقتس بدأت ونمو عالقات اقوصاديا عمين

ووفنػػا لمصػػادر عسػػوريا إسػػرائيلياس فػػيف واشػػنطف ليسػػت راضػػيا عػػف وطػػوير اللالقػػات بػػيف البلػػديف و"وراقػػب 
" ور وسوطيص الوالـ اجف بسبب انوجاباونا المنبلا.  ا مر بلينيف م ووحويف وغضب مووـو

 13/8/2012، الشرق األوسط، لندن
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 فمسطين"اجتماع لجنة " "إسرائيل""عدم االنحياز" تدين عرقمة  49

"الشػػرؽ ا وسػػط": أعػػرب مووػػب ونسػػيؽ حروػػا عػػدـ ارنحيػػاز فػػي نيويػػورؾس عػػف إدانوػػه الشػػديدة  -واشػػنطف 
إلقػػداـ إسػػرائيؿ علػػى عرقلػػا ااومػػاع لانػػا "فلسػػطيف" الػػذي وػػاف منػػررا عنػػداس علػػى المسػػووى الػػوزاريس فػػي راـ 

 اهللس في الجامس مف أغسطس )آب( الحالي. 
انيػػاس عػػف الػػوزير الم ػػوض عمػػرو رشػػديس الموحػػدث الرسػػمي باسػػـ وزارة الجارايػػاس وننلػػت ووالػػا ا نبػػاو ا لم

قولػػه أمػػس بػػأف البيػػاف الػػذي أصػػدرا المووػػب برئاسػػا السػػ ير ملوػػز أحمػػديف جليػػؿس منػػدوب مصػػر الػػدائـ فػػي 
يؿ نيويػػػورؾس اعوبػػػر اإلاػػػراو اإلسػػػرائيلي "عمػػػال اسػػػو زازيا وانوناوػػػا صػػػارجا للنػػػانوف الػػػدولي ورلوزامػػػات إسػػػرائ

بوصػػ نا قػػوة احػػوالؿ". وأضػػاؼ الموحػػدث أف بيػػاف عػػدـ ارنحيػػاز أوػػد أف مثػػؿ ولػػؾ ا عمػػاؿ ارسػػو زازيا مػػف 
اانب إسرائيؿس وظنر باالو الملاناة اإلنسانيا الشديدة الوي يوااننا المواطنوف ال لسطينيوف وحت ارحػوالؿ 

 ا انبي.
 13/8/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 

 رسي استكماال لمثورة المدنية و"يديعوت أحرونوت" تصفيا بالخطيرةخطوة م تعد  "ىآرتس"  50
وص ت صحي ا "هآروس" الجطػوات "الدراماويويػا" الوػي أعلننػا أمػس الػرئيس المصػري  :سما \الندس المحولا 

حالػػا حسػػيف الطنطػػاوي وسػػامي عنػػاف للوناعػػد  محمػػد مرسػػي عبػػر وليػػيف عبػػد ال وػػاح السيسػػي وزيػػرا للػػدفاع وا 
عادة ولريؼ ووحديػد مسػؤوليات  بأننا جطوات اسووماليا إلوماـ الثورة المدنياس ف صؿ الايش عف السياساس وا 

المالس للسوري ا على باعوبارا مالسا اسوشارياس مص صب مضاميف حنينيا لمنصب رئيس الدولا باعوبارا 
 ا جيريف. النائد ا على للنوات المسلحاس ازو مف مطالب حروات ارحوااج في اللاـ ونصؼ اللاـ

وقالػػت الصػػحي ا الوػػي اجوػػارت عنػػواف "مرسػػي يريػػد قػػوة وصػػالحيات الاػػيش ولوػػف بػػدوف الاػػيش"س عػػف وبنػػي 
الػػرئيس محمػػد مرسػػي للاػػيش والنػػوات المسػػلحا فػػي بدايػػا الثػػورة وانػػت جطػػوة ر م ػػر مننػػاس جاصػػا بلػػد أف 

 ليد ا مور.أصدر المالس اللسوري عدة إشارات  دلت على عزمه مواصلا السيطرة على منا
مػػص ذلػػؾ أشػػارت الصػػحي ا إلػػى أف اللمليػػا اإلرهابيػػا فػػي سػػيناو وفػػرت لمرسػػي فرصػػا اللمػػرس ووفػػرت لمصػػر 

س عنػد انػدرع ثػورة الضػباط ا حػرارس لللػودة لووػوف دولػا مدنيػاس لوػف 3921اللحظا الوي انوظرونا منػذ اللػاـ 
وبالوػالي فػيف وػؿ جطػوة ينػوـ بنػا يػوـ  المشولا هي في وػوف الػرئيس المصػري مػف حروػا ا جػواف المسػلميفس

النظػػر إلينػػا ووحليلنػػا مػػف منظػػور السػػلي ل ػػرض أانػػدة إسػػالميا موطرفػػا ولػػيس ومحاولػػا لبنػػاو دولػػا مدنيػػا 
يجضص فينا الايش للحووماس وهو ما اعوبروه الصحي ا بأنػه يمثػؿ بشػوؿ طبيلػي ونديػدا يثيػر قلػؽ ومجػاوؼ 

سرائيؿ.  الوريات الموحدة وا 
حي ا إلػػى أنػػه مػص انوجػػاب الػػرئيس مرسػػيس وػاف ارعونػػاد وفرضػػيا اللمػػؿ ا ساسػيا فػػي وػػؿ مػػف وأشػارت الصػػ

الوريػػات الموحػػدة ووػػؿ أبيػػب بػػأف مػػا يحػػدث فػػي مصػػر شػػبيه وووػػرار للواربػػا الورويػػا حيػػث سيواصػػؿ الاػػيش 
الايػوش والمؤسسا اللسوريا اإلمساؾ بمناليد ا مػورس ويشػولوف حلنػا وصػؿ واوصػاؿ مػص أانػزة المجػابرات و 

ا انبيػػػاس وقػػػد اعوبػػػر الاػػػيش مػػػف الاانػػػب اإلسػػػرائيلي س فػػػي هػػػذا السػػػياؽس ا سػػػاس لمواصػػػلا الولػػػاوف مػػػص 
إسرائيؿس وأف هذا ما سيووف عليه الحاؿ أيضا في الحالا المصريا. وقد اعونػدت إسػرائيؿ والوريػات الموحػدةس 
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يف او اقيػػا السػػالـ اإلسػػرائيليا المصػػريا فػػي البدايػػا أف طالمػػا بنػػي طنطػػاوي فػػي الحوػػـس يػػدير أمػػور الدولػػاس فػػ
 والولاوف اللسوري بيف الطرفيف لف يوضرر.

وبحسػػب الصػػحي ا فػػيف وزيػػر الػػدفاع المصػػري الاديػػدس عبػػد ال وػػاح السيسػػي ر يلوبػػر مػػف محبػػي إسػػرائيؿ أو 
و ييػر  ا مريوييف. مص ذلؾ قالت الصحي ا إف الجطوة الوي أقدـ علينا الرئيس المصري أمػس ر وووقػؼ عنػد

أصػػحاب المناصػػبس بػػؿ ووللػػؽ بو ييػػر اػػوهري فػػي مبنػػى الحوػػـس بحيػػث يوػػوف الػػرئيس والحوومػػا مػػف اجف 
دير أمػور الدولػا بمػا فػي ذلػؾ سياسػونا ا منيػا والجارايػا. ويبػدو أف مرسػي لػيس مسػػولدا يػفصػاعدا هػو مػف 

 الثنيؿ.للونازؿ عف النوة والصالحيات الوي ووفرت لمبارؾ ولوف بدوف اللبو اللسوري 
ول ػػت الصػػحي ا إلػػى أف الجطػػوة المصػػريا وضػػص أمػػاـ الوريػػات الموحػػدة وحػػديا بلػػد أف فنػػدت ا جيػػرة مػػا وػػاف 

ا منػػيس والجػػػوؼ الرئيسػػي هػػػو اسػػوئناؼ اللالقػػػات الدبلوماسػػيا بػػػيف مصػػػر  –يطلػػؽ عليػػػه الػػذراع اللسػػػوري 
يرافس ومف ثـ بناو وحلؼ اسوراوياي يضرب الحلؼ اللربي د الامنوريا اإلسالميا الشػيلياس ا مريوي ض -وا 

لوف وبػيف أف الػرئيس المصػري الاديػد قػد أدرؾ أهميػا الولػاوف والملونػات ارقوصػاديا الوػي ونػدمنا السػلوديا 
لمصػػرس واعومػػػاد مصػػػر علػػػى ا سػػػلحا ا مريويػػػاس وارعوػػػراؼ بػػدور إيػػػراف فػػػي المػػػذاب  الااريػػػا فػػػي سػػػورياس 

 ولوامؿ أبلدت مرسي عف المحور اإليراني.
 يديعوت أحرونوت: خطوات مرسي تيدد العالقات اإلسرائيمية المصرية

وجالفػػا لمػػا يبػػدو وحلػػيال محايػػدا  فػػي صػػحي ا هػػآروسس فنػػد اروػػأى المحلػػؿ اللسػػوري فػػي يػػديلوت أحرونػػوتس 
ألػػيوس فيشػػمافس اجويػػار اللنػػواف "جطػػر علػػى اللالقػػات مػػص إسػػرائيؿ"  لينػػوؿ: "إف وصػػ يا النيػػادة اللسػػػوريا 

ي مصرس بضربا سيؼ واحدةس دوف أيا قطرة عرؽس وبدوف أي وردد مف قبؿ الايش المصريس هػي النديما ف
درامػا مػف الصػلب وصػ نا بالولمػات. وهػػذا هػي إحػدى ننػاط الػذروة الوبيػػرة الوػي و ػاال فينػا الثػورة المصػػريا 

 اللالـ".
وػالي فػيف الطنػوس الوػي وبحسب فيشماف فيف الطنطاوي وعناف لػـ يلرفػا أننمػا سػيطيراف مػف منصػبنما س وبال

أعنبت هذا اللمليا واف الندؼ مننا ح ظ ورامونما وو ادي قيامنا بارنوناـ أو إلحاؽ الضرر بالثورة. والواقػص 
أف الطنطػػاوي الػػذي "سػػم " وأعطػػى الضػػوو ا جضػػر إلقالػػا مػػدير المجػػابرات المصػػريا السػػابؽ مػػراد المػػوافي 

قالوه.بلد عمليا سيناوس قد أصدر عمليا  قرار وص ي  وه وا 
رهاصػػات لنػػرار الػػرئيس المصػػري المػػذوورس علػػى اومضػػى فيشػػم ف ينػػوؿ: " إنػػه لػػو لػػـ ووػػف هنػػاؾ وػػداعيات وا 

اإلسػػػرائيليا  موػػػف النػػػوؿ إف مرسػػػي ينػػود ايشػػػه باواػػػاا واديػػػدا وضػػػخ دمػػػاو الشػػػباب  –اللالقػػات المصػػػريا 
ومصػػر مػػف راػػاؿ مبػػارؾ وزرع  الاديػػدة فيػػهس لوػػف مػػا حػػدث عمليػػا هػػو إطػػالؽ عمليػػا اديػػدة لوطنيػػر النظػػاـ

 أشجاص اددس سواو وانوا مف اإلجواف المسلميف أـ مف المواليف للرئيس الاديد".
ويضػػيؼ فيشػػماف: "مػػف هنػػا يموػػف النػػوؿ إف عمليػػا سػػيناو وانػػت عمليػػا واعوػػداو إسػػوراوياي أوبػػر بوثيػػر ممػػا 

ت مػػػدى ضػػػلؼ الاػػػيش بػػػدت فػػػي البدايػػػاس فنػػػي الوػػػي سػػػببت ارننػػػالب فػػػي مػػػوازيف النػػػوى فػػػي مصػػػر ووشػػػ 
المصري في مواانا قوة الرأي اللاـ في الدولا. وقػد وقػص هػذا ولػه علػى إسػرائيؿ والرعػد فػي يػوـ صػحوس فنػد 
أجػػرج الػػرئيس "إلػػى الوناعػػد"  ماموعػػا ر يسػػوناف بنػػا مػػف الراػػاؿ الػػذيف احو ظػػوا لسػػنوات طويلػػا  بلالقػػات 

علػػى اػػودة وطبيلػػا اللالقػػا بػػيف المؤسسػػا عمػػؿ مػػص انػػات فػػي إسػػرائيؿس وهػػو أمػػر قػػد ووػػوف لػػه وػػداعيات 
 ا منيا والسياسيا اإلسرائيليا وبيف مصر".

وبحسػػػب فيشػػػماف : "يموػػػف ارفوػػػراض أنػػػه علػػػى المسػػػووى الووويوػػػي س وفػػػي سػػػيناوس وعلػػػى ضػػػوو المصػػػلحا 
اس المشوروا حالياس سيسومر الولاوف وسوسومر اروصارت واللالقات بيف الطرفيفس لوننا سونؿ ووجؼ ودرياي
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صػػػحي  أف وزيػػػر الػػػدفاع الاديػػػدس احػػػو ظ بلالقػػػات عمػػػؿ مػػػص إسػػػرائيؿ عنػػػدما وػػػاف رئيسػػػا للمجػػػابراتس إر أف 
 الراؿ ملروؼ بأنه موح ظ وغير موحمس إلسرائيؿ".

 13/8/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 عمر األشقر .. عمٌم ُيقَبض وحكمٌة ُتفَتَقد 51
 وائؿ أبو هالؿ

 –يػه والمذوػه مػف أبنػاو حروػا حمػاس هػذا اللنػبس ولطالمػا وبػاهى وػؿ  مػننـ "حويـ الحروػا"ف لطالمػا أطلػؽ عل
أّنه وولمذ عؿ يدّي الشيخ عمر ا شنر رحمػه اهللس لػذلؾ ر عاػب أف  –بالذات مف عاصرا مننـ في الوويت 

ورى الواوـ والحزف الشديد باديًا على الواػوا لحظػا سػماع الجبػرف بػؿ إّف جالػد مشػلؿ وحشػرج وحػاوؿ حػبس 
موعه لوّنه لـ يسوطص ف لبوه حوى اجونؽ صووهس وأصّر على أف يلّحدا بن سهس ونلاا بأصدؽ عبارات الحب د

 والوفاو.
"إعونػػؽ" السػػل يا منناػػًا فننيػػًاس لوّنػػه لػػـ يلػػرؼ عنػػه وشػػّدداس ومػػف يػػدرس سػػلوؾ "حمػػاس" السياسػػي يػػدرؾ هػػذا 

ا فننيػاس ووثيػرًا مػا سػّدد وصػّوب وأرشػد الحنينا الوي صب ت مسػيرونا السياسػياف حيػث وػاف يمثػؿ لنػا مراليػ
 رحمه اهلل.

ينوؿ عنه ا سواذ جالد مشلؿ: إّنه أحد أربلا مػف مؤسسػي "حمػاس" ُغِمػط حّننػـ ولػـ ُينصػ وا بيظنػار دورهػـ 
لوّف اهلل يلرفنـس وذور مننـ ا سػواذ سػليماف الحمػد )أبػو محّمػد( فػي الوويػت ح ظػه اهللس والمننػدس حسػف  –

 اف( في الندس رحمه اهللس وأمسؾ عف ذور الرابص.النيؽ )أبو سليم
سواو وانوا فلسػطينييف أـ  –منذ منوصؼ السبلينات وهو يرعى ثلًا وريما مف الشباب اإلسالمي في الوويت 

وربيػػًا وووعيػػًا ودفلػػًا لللمػػؿس وفوحػػًا جفػػاؽ الوحػػّرؾ بوامػػؿ الصػػالحياتس وػػّؿ ذلػػؾ ضػػمف بوصػػلٍا  –وػػويوييف 
 "سل يٍا" من وحا.

ؾ ر غرو أف يلوبرا هؤرو الشباب )والػذيف يوصػّدر ملظمنػـ اجف المشػند السياسػي ال لسػطيني والوػويوي( لذل
جوانػػه. وعلػػى  ملّلمنػػـ ومػػربينـ ومرشػػدهـف وأمثػػاؿ الػػدووور طػػارؽ السػػويداف وأقرانػػهس وا سػػواذ جالػػد مشػػلؿ وا 

 يروي.الصليد الشجصي لمشلؿ ينوؿ: أّنه أوثر وأهـّ شجصيا أّثرت في حياوي ومس
 –لللمػػه ورااحػػا عنلػػه وسػػلا أفنػػه  –ومػػص أّنػػه انػػوظـ فػػي صػػ وؼ الحروػػا اإلسػػالميا موػػأجرًا نسػػبيًاف إّر أّنػػه 

وصػػّدر منػػذ البدايػػا وشػػارؾ فػػي ا طػػر النياديػػا اللليػػا للحروػػاس بػػؿ أصػػب  مراليونػػا ال ننيػػا والنضػػائياس ووبػػوأ 
ألسواذيف سليماف الحمد وسليماف عبد النػادرس رئاسا أوؿ مالس شورى للحروا. وللّؿ ال ضؿ يلود في ذلؾ ل

وا جير هو الذي واف له فضؿ انضماـ الشيخ رحمه اهلل في أطر الحروػاس لمػا عػرؼ عننمػا مػف نظػرة ثاقبػا 
 وفراسا صادقا بالرااؿ.

  3981أّسػػػس أسػػػاس البنػػػاو ال وػػػري لللمػػػؿ اإلسػػػالمي للنضػػػيا ال لسػػػطينيا فػػػي وثينػػػا )مجطوطػػػا( فػػػي عػػػاـ 
ـُ الرايػاس ودفػص أقرانػه مػف ايلػه فػي وشارؾ فينا  جالد مشلؿس وشحذ همـ الشباب المولّطش لللمؿ ليسػولموا هػ

سبلينيات وثمانينيات النرف الماضي أف ي سحوا المااؿ لنؤرو الشباب الذيف انطلنوا ياوبػوف اجفػاؽف فوانػت 
جوانػه فػي الضػ اس بذرة "حماس" في الجارجس والوي الونت على أمر قد ُقِدر مص ما بذرا ا سواذ  حسف النيػؽ وا 

وما زرعه ورعاا الشيخ أحمد ياسيف في غزة رحمنـ اهلل اميلاس وّؿ ذلؾ في بيئا إجوانّيا ورعى وودعـ ووسّدد 
 هذا المشروع.
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أسػػَلـ الرايػػاس ووػػرؾ ا ضػػواو والوػػي لػػو شػػاو لوػػاف لػػه النصػػيب ا وفػػر مننػػاس ولوّنػػه لػػـ يوػػرؾ اللمػػؿ فبنػػي فػػي 
ًا ومراقبػػًا للبوصػػلا وػػي ر وحيػػد فمػػا حػػادت والحمػػد هلل. وػػذلؾ لػػـ يوػػرؾ الللػػـف فنػػو مػػف موانوػػه مرشػػدا وموانػػ

فامػػػص بػػػيف وػػػأليؼ قلػػػوب الراػػػاؿ وعنػػػولنـ ووػػػأليؼ الووػػػب إذ رفػػػد  –ور نزّويػػػه علػػػى اهلل  –الللمػػػاو اللػػػامليف 
علػػـو الشػػريلاس ومننػػا المووبػػا اإلسػػالميا بمػػا يربػػو علػػى  سػػويف ووابػػًا فػػي اللنيػػدة وال نػػه والوزويػػا وغيرهػػا مػػف 

ماوػػػاف منناػػػًا أساسػػػيًا يورّبػػػى عليػػػه أبنػػػاو الحروػػػا اإلسػػػالميا فػػػي شػػػوى ا قطػػػارف وجاصػػػا فيمػػػا يولػػػّؿ بللػػػوـ  
 اللنيدة.

غػػزا اسػػدا المػػرض فمػػا ُسػػِمص منػػه آا ور بػػدرت منػػه شػػووىس وػػاّل ور انػػزوى عػػف اللمػػؿ بػػؿ ظػػّؿ مراقبػػًا موابلػػًا 
 لشؤوف الحروا حوى آجر لحظات حياوه.

هذا غيٌض مف فيض عالـٍ عامؿ مف علماو هذا ا ّمػاس نو ػاوؿ برحمػا اهلل وبشػائر هػذا الرحمػا الوػي ظنػرت 
بيف يدّي وفاوه رحمه اهللف فنػد قػبض فػي املػا رمضػانيا مػف اللشػر ا واجػر المباروػاس فللػؿ ذلػؾ فػأؿ جيػر 

يخ محّمػد عبػد اللزيػز الػذي رافنػه لحظػا بحسف الجاوما إف شاو اهللس ومّما يزيد ا مؿ باهلل ما رواا ولميػذا الشػ
ثـ ابوسـ وجراػت روحػه الطػاهرة إلػى بارئنػا  –رحمه اهلل  –نزعه ا جير وهو ينرأ عليه النرآفف فدملت عينه 

وهػػو علػػى هػػذا الحالػػاس ونحسػػبنا عااػػؿ بشػػرى المػػؤمف: ابوسػػاما الرضػػا إف شػػاو اهللس والوػػي مػػا فارقوػػه حّيػػا 
 وميوا.

فػػي بيػػروت حيػػث وػػاف فػػي رحلػػا عالايػػاف فبػػادرني بالسػػؤاؿ: هػػؿ  1033ينػػا صػػيؼ وانػػت آجػػر مػػرة أقابلػػه ف
جوانه )ينصد جالد مشلؿ(؟ قلت لػه: نلػـ. فنػاؿ: أوصػنـ علػى لسػاني أف يجراػوا مػف دمشػؽ  سورى "جالد" وا 
 .بأسرع ما يموفس وليحذروا على أن سنـ مف هؤرو النوـ فيّننـ ر يؤومنوف! نلـ. واف ذا نظرة ثاقبا رحمه اهلل

الػػذي بدأوػػه مػػص إجػػواف لػػؾ سػػواو مّمػػف سػػبنوؾ للنػػاو ربنػػـ أـ ممػػف  -ن ونػػدؾ أبػػا سػػليمافف فمػػا زاؿ المشػػوار 
 لـ يوومؿ. –ينوظروف 

13/8/2012 
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 إبراهيـ حمامي
ه علػػػى اسػػػوحداث مػػػا وسػػػمي -علػػػى مػػػدار سػػػنوات الو ػػػاوضس وعنػػػد وػػػؿ إج ػػػاؽ-دأبػػػت السػػػلطا ال لسػػػطينيا 

"اسػػػوحناقا"س وػػػن خ فينػػػا الػػػروح إعالميػػػًا بالوصػػػريحات واللنػػػاواتس ثػػػـ ووػػػوف النوياػػػا ر شػػػيو. واجويػػػار ولبيػػػر 
"اسوحناؽ" منصود لإليحاو بأنه حؽ ر اداؿ فيهس حػاف وقوػه ووقػت المطالبػا بػهس وبالوػالي فػيف أي ملوػرض 

ض باعوبػػػػارا يونػػػػازؿ عػػػػف عليػػػػه ينػػػػؼ ولنائيػػػػًا فػػػػي جانػػػػا ا عػػػػداوس وهػػػػو أسػػػػلوب إلسػػػػوات أي صػػػػوت ملػػػػار 
ف واف اسوحناقًا وهميًا أو عبثيًا أو وارثيًا.  "ارسوحناؽ" الذي رسمه رئيس السلطاس حوى وا 

ر نلرؼ وحديدًا موػى وويػؼ أصػب  هػدؼ الشػلب ال لسػطيني هػو دولػا بػأي ثمػفس دولػا مسػخ منابػؿ الونػازؿ 
اورونا أف الشلب ال لسطيني اسو وي يومًا عف حنوؽ الشلب ال لسطيني ا جرىس ور وساؿ ذاورة الواريخ أو ذ

إف واف هدفه هو دولا منابؿ الونازؿ عف باقي فلسطيف مثاًلس لوف مػا نلرفػه هػو أف سياسػا ارسػو راد بػالنرار 
هي سياسا موروثا في منظما الوحرير ال لسطينيا ومف بلدها السلطا ال لسطينياس الوي جرقػت ووجػرؽ حوػى 

. ثوابونا المللنا والموووبا  وؿ يـو
هي ليست المرة ا ولى الوي وللف أو وندد فينا قيادة الو اوض بيعالف "دولا" ماس فند سػبؽ أف أعلػف عرفػات 

قيػاـ دولػا فلسػطيف ليصػب  رئيسػًا لنػاس ومػػص دجػوؿ أوسػلو حيػز الون يػذ وفشػلنا بلػد سػنواتس هػػدد  3988عػاـ 
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باعوبػػػػار ذلػػػػؾ  -والوػػػػي وػػػػاف يرأسػػػػنا  المللنػػػػا أصػػػػالً -بػػػػيعالف الدولػػػػا ال لسػػػػطينيا  3999عرفػػػػات فػػػػي عػػػػاـ 
 "اسوحناقًا" مص ننايا ال ورة ارنوناليا المنصوص علينا في او اؽ أوسلوس ولـ ُوللف ولؾ الدولا.

فنػػد شػػندنا فػػي عنػػدا اسػػوحناقات رئاسػػيا ووشػػريليا  -الػػذي ورث سياسػػا ارسػػوحناقات-أمػػا محمػػود عّبػػاس 
س 1033ب واللاوو لمالس ا مف واسوحناؽ عربي في عاـ واسوحناؽ أنابوليسس ومف بلدها م اوضات الونري

للحصػوؿ علػى عضػويا دائمػا فػي ا مػـ الموحػدةس والػذي  -الذي ر قبله ور بلػدا- 1033و"اسوحناؽ أيلوؿ" 
دولػا  – 1031فشؿ فشاًل ذريلًاس ولناوات عّماف ارسووشافيا بدايا هذا اللاـس إلى ارسوحناؽ الاديػد: أيلػوؿ 

 ضويا!غير واملا الل
لنػػد عػػانى الشػػلب ال لسػػطيني ومػػا زاؿ مػػف مآسػػي الو ػػرد بػػالنرارس والوصػػوؿ دائمػػًا لنوػػائذ وارثيػػا علػػى مسػػيرة 

 قضيوهس رغـ وؿ النصائ  وال واوى النانونيا الوي وحاوؿ ثني فريؽ الو اوض عف ارسومرار في عبثيوه.
 ال توجد دولة رير كاممة العضوية

"دولػػا غيػػر واملػػا اللضػػويا"س وهػػذا الطػػرح يحمػػؿ الوثيػػر مػػف ارسػػونوار ر يواػػد فػػي ا مػػـ الموحػػدة مسػػمى 
وارسونزاوس لوف الم اوض ال لسطيني يصر عليه لإليحاو بأف هناؾ إناػازا مػا سػيوـ الحصػوؿ عليػهس ليسػوقه 

اازة رسميا.  بلد ذلؾ وانوصار وفو  وبير وناـ له ارحو ارتس وربما أعلف يومًا وطنيًا وا 
حدة عضويونا بشروط أهمنا ووصيا مالػس ا مػفس وهػو مػا فشػلت فيػه سػلطا الو ػاوضس ور وحدد ا مـ المو

يواػد أي نػوع آجػر مػف اللضػػويا المننوصػا أو غيػر الواملػا أو غيرهػاس لوػػف هنػاؾ وضػليا مراقػب اسػػوثنائيا 
هػي  لدولا واحػدة غيػر عضػو ولنػت دعػوة دائمػا للمشػاروا بصػ ا مراقػب فػي دورات الامليػا اللامػا وأعمالنػا

الورسي الرسولي )ال اويواف(س إضافا لبلثا المراقبا الدائما ل لسطيف والمصن ا وحت بنػد ويانػات أجػرى  ننػا 
 ومثؿ منظما الوحرير ال لسطينيا.

إف مػػا سوحصػػؿ عليػػه قيػػادة السػػلطا مػػف وواننػػا للامليػػا اللامػػا لألمػػـ الموحػػدة هػػو ننػػؿ صػػ ا "مراقػػب" مػػف 
اس وهػػذا ر يسػػبي أي شػػرعيا إضػػافياس أو صػػالحيات دولػػاس أو غيرهػػا ممػػا منظمػػا الوحريػػر للسػػلطا ال لسػػطيني

 يروج له ال ريؽ الم اوض مف الحصوؿ على دولا غير واملا اللضوياس بؿ سوووف له نوائذ وجيما!
 نتائج الخطوة

بحننػـ فػي إقامػا دولػونـ  -في سياؽ مسلاهـ إلى ارنضػماـ للضػويا ا مػـ الموحػدة-ر يطالب ال لسطينيوف 
المسػونلاس بػػؿ إننػـ يطػػالبوف بػػالحنوؽ الناشػئا عػػف وضػػلنـ ودولػٍا قائمػػاس ور يطالػػب ال لسػطينيوف بحننػػـ فػػي 
نما يطالبوف بالوسائؿ الوي وموننـ مف ممارسا السيادة وارسونالؿ على  السيادة على إقليمنـ أو اسوناللنـس وا 

 أرض الواقص وفي ظؿ ارحوالؿ.
والوثينػػػػا النانونيػػػػا الوػػػػي أعػػػػدها جبيػػػػر النػػػػانوف –ريػػػػؽ الم ػػػػاوض ن سػػػػه أوضػػػحت دراسػػػػات قانونيػػػػا طلبنػػػػا ال 

س ووػػػذلؾ دراسػػػات ووحلػػػيالت ر وج ػػػى علػػػى 1033البروفيسػػػور اػػػاي اػػػودويف ايػػػؿ حػػػوؿ اسػػػوحناؽ أيلػػػوؿ 
 المجاطر الوبيرة الوي وشولنا مبادرة السلطا ال لسطينيا للوواه إلى ا مـ الموحدة. -موابص

 طر في:ويموف ولجيص أهـ ولؾ المجا
 % مف فلسطيف الواريجيا.98الونازؿ عمليًا وعالميًا عف • 
س وسػيطرح السػؤاؿ الوػالي فػي وػؿ 3949إسناط حؽ اللودة عمليًاس فالدولػا الم ورضػا هػي علػى حػدود عػاـ • 

مػػرة وحػػاوؿ فينػػا الدولػػا الػػدفاع عػػف حػػؽ الالائػػيف: إف وانػػت دولػػووـ هػػي دولػػا ال لسػػطينييف فلمػػاذا ر يلػػود 
 يوف إلينا؟ال لسطين
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سػػػيحاوؿ الػػػبلض النػػػوؿ بػػػأف منظمػػػا الوحريػػػر ال لسػػػطينيا سػػػوووف المػػػدافص عػػػف حػػػؽ الالائػػػيفس موناسػػػيف أف 
منظمػػػا الوحريػػػر ن سػػػنا سػػػوووف فػػػي منػػػب الػػػري  فػػػور قبػػػوؿ دولػػػا فلسػػػطيف عضػػػوًاس ناهيػػػؾ عػػػف أف محاولػػػا 

 الحديث عف اللودة إلى الديار ا صليا سولوبر ودجاًل في شؤوف دولا أجرى.
سيوحوؿ ال لسطينيوف جارج حدود الدولا إلى م وربيف منيميف في دولا شنينا أو صديناس ويحملوف اوازات  •

سػػ ر "فلسػػطينيا" بيقامػػاتس وبشػػوؿ ولنػػائي وسػػنط وريػػا "ا ونػػروا" وصػػ ا الالاػػل عػػننـس وهػػو مػػا وطمػػ  إليػػه 
 إسرائيؿ للوجلص مف حؽ اللودة.

بصػػ ا عضػػو مراقػػب فػػي ا مػػـ الموحػػدة سػػو ند هػػذا الصػػ ا لصػػال  منظمػا الوحريػػر ال لسػػطينيا الوػػي ووموػػص • 
ومثيػػؿ أقػػؿ للشػػلب ال لسػػطيني وحنوقػػهس وسػػوؤدي ولػػؾ الجطػػوة إلػػى ننػػؿ ومثيػػؿ الشػػلب ال لسػػطيني فػػي ا مػػـ 
الموحدة مف منظمػا الوحريػر ال لسػطينيا إلػى دولػا فلسػطيفس وهػو مػا ينػود إلػى إل ػاو الوضػليا النانونيػا الوػي 

. وأضػاؼ أف ذلػؾ سػينود إلػى وضػص لػف ووػوف 3992مػا الوحريػر فػي ا مػـ الموحػدة منػذ عػاـ ووموص بنا منظ
 فيه مؤسسا قادرة على ومثيؿ الشلب ال لسطيني بأومله في ا مـ الموحدة والمؤسسات الدوليا الموصلا بنا.

 -عاونػػػاب ػػػض النظػػػر عػػػف قنا-حوػػػى بالنسػػػبا لمػػػف يػػػؤمف بالم اوضػػػاتس فػػػيف إسػػػناط ورقػػػا الدولػػػا الواحػػػدة • 
يضػػلؼ موقػػؼ الم ػػاوض ال لسػػطيني الػػذي ر يملػػػؾ أي أوراؽ قػػوةس  ف جطػػوة أيلػػوؿ سوسػػنط جيػػار الدولػػػا 
الواحػدة الػذي يلوبػر فػي رأي البػاحثيف أهػـ ا وراؽ الو اوضػيا فػي البػا الم ػاوض ال لسػطينيس حيػث أوػػد أف 

فػي البػا الم ػاوض ال لسػطيني جيار الدولا الواحدة أوثر مػا يرعػب الاانػب الصػنيونيس ويلوبػر آجػر سػالح 
 في حاؿ ولنت الطرؼ اججر.

سي و  اوجاذ مثؿ هذا الجطوة الباب أماـ ون يذ جطا شاروف ا حاديػاس بحاػا أف الاانػب ال لسػطيني جػرؽ • 
ومػػف طػػرؼ واحػػد او اقيػػا أوسػػلوس مػػص قناعونػػا بػػأف ارحػػوالؿ ر يحوػػاج  عػػذار فػػي ذلػػؾس لونػػه سػػيملؾ حاػػا 

 قانونيا.
لصػراع مػص ارحػوالؿ مػف صػراع شػلب وأرض وحنػوؽ ومندسػات وصػراع إلننػاو ارحػوالؿس إلػى سيوحوؿ ا• 

 صراع على الحدود بيف دولويف.
س وسػػػيووف بمثابػػػا ننطػػػا 3948سػػػيمند اإلعػػػالف غيػػػر المػػػدروس ونديػػػدًا مباشػػػرًا  هلنػػػا فػػػي أراضػػػي عػػػاـ • 

بناو وياننـ دولا للينود.  ارنطالؽ لوطبيؽ جطا إسرائيؿ بورحيلنـ وا 
 سيووف مصير الندس وا راضي الواقلا بيف جطْي الونسيـ و"ا جضر" في منب الري .• 

 في صف األعداء
و نػػه "اسػػوحناؽ" فػػيف ملارضػػوه فػػي رأينػػـ ولنػػي ارلونػػاو مػػص نونيػػاهو وليبرمػػاف فػػي ملػػاداة "جيػػارات" الشػػلب 

 ال لسطينيس ليؤودوا الموقؼ الرافض لالحوالؿ لنياـ دولا فلسطينيا.
لوقائص وشير إلى أف ارحوالؿ ر يلارض قياـ دولا فلسػطينيا بػؿ يسػلى لػذلؾ ااهػدًاس لػيس فنػط بسػبب لوف ا

ما ذورناا سػابنًا عػف المجػاطر الوػي وصػب فػي مصػلحا ارحػوالؿس ولوػف أيضػًا  نػه هػدؼ إسػوراوياي مللػف 
ف واف بشروطنـ ورؤيونـ.  وبوضوح مف وافا ا طراؼ اإلسرائيلياس وا 

لصوويا واإلعالميا مف قبػؿ قػادة ارحػوالؿ إر جدعػا النػدؼ مننػا جػداع الاانػب ال لسػطيني وما الملارضا ا
مف اناس ومف انا أجرى الحصػوؿ علػى مواسػب سياسػيا وقانونيػا وومثػؿ فػي أجػذ الشػرعيا الالزمػا ل ػرض 

 حؿ مف اانب واحدس يومثؿ في إعطاو ال لسطينييف دولا داجؿ الادار ال اصؿ.
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فمػػف مصػػلحوه إظنػػار ا مػػر ووأنػػه ملروػػا ضػػد إرادة المحوػػؿس ليصػػور رحنػػًا حصػػوله  أمػػا فريػػؽ الم اوضػػات
بأنه إنااز واريجي وانوزاع مف فـ ا سدس محو يًا باإلنااز اللظيـ لوبرير ال شؿس حوى  –إف حدث–على دولا 

ف وانت الجطوة هي في صال  ارحوالؿ ولمصلحوه.  وا 
 ا ال ربيػػا هػو ا مثػؿ بالنسػبا إلػػى إسػرائيؿس ا مػف مسػػووب ينػوؿ مػازف المصػري إف الوضػػص الحػالي فػي الضػ

بومويػػؿ فلسػػطيني/عربي/دوليس والضػػ ا ال ربيػػا وحػػت سػػيطرونا شػػبه المطلنػػاس وهػػي م ووحػػا وسػػوؽ للبضػػائص 
ـَ الو يير إذًا؟ ا فضؿ مف ناحيػا إسػرائيؿ هػو الوصػوؿ إلػى دويلػا فلسػطينيا )أو ويػاف سياسػي  اإلسرائيلياس فل

بوصميـ وقياس ومليه إسرائيؿس وينبؿ به ال لسطينيوفس ُوظنرا لللالـ وونػازؿ وبيػرس ويضػص أمػاـ  ُيسمى دولا(س
 ال لسطينييف الوزامات وبيرة.

المسػػػألا بالنسػػػبا إلػػػى إسػػػرائيؿ إذًا هػػػي مسػػػألا ووػػػاليؼ اللمليػػػاس ر مبػػػدأ الدولػػػا بحػػػد ذاوػػػه. لنػػػد باوػػػت الدولػػػا 
اضػػي الضػػ ا ال ربيػػا وغػػزةس موضػػص اإلامػػاع الصػػنيونيس بػػؿ ال لسػػطينيا المحػػدودة السػػيادة علػػى اػػزو مػػف أر 

إّننا مصلحا إسرائيلياس إذ سػوحؿ هػذا الدولػا "مشػولا" إسػرائيؿ الديم رافيػا مػف ناحيػا إننػاو السػيطرة المباشػرة 
على ال لسطينييفس وفي الوقت ن سػه وحػؿ بلػض الوناقضػات الداجليػا لولريػؼ الدولػا ودولػا ينوديػاس ووطبيػص 

 سياسيا والدولياس ومنحنا المزيد مف الشرعيا.موانونا ال
وما يؤود هذا النراوة مسارعا عّباس ن سه لن ي أي وحّد لالحوالؿ أو اإلدارة ا ميروياس حيف طمأف أوثر مف 
مرة مف ينّمنـ ا مر إلى أّف جطووه هػذا ر ونػدؼ أبػدًا إلػى الجػروج عػف ننػذ الوسػوياس ف ػي جطابػه ا جيػر 

شػػدد علػػػى أّف الػػػذهاب إلػػػى ا مػػػـ  19/09/1033زي لمنظمػػػا الوحريػػر الػػػذي انلنػػػد فػػػي أمػػاـ المالػػػس المروػػػ
الموحدة ليس على حساب الم اوضاتس والم اوضات بحسب ولبيرا هي: "جيارنا ا وؿ والثاني والثالث"س وأّنه 

د الذهاب إذا نا  في هذا الجطوة "فسيووف شوؿ الم اوضات مجول ًا"س وأّف الم اوضات وبنى الجيار حوى بل
 في أوثر مف مناسبا أف جطووه ر وندؼ مطلنًا لنزع الشرعيا عف "إسرائيؿ".-إلى ا مـ الموحدة, مؤودًا 

 وىذه اقتباسات حرفية لبعض أقوالو
"ذهابنا لألمـ الموحدة ر يلني أننػا ضػد الم اوضػاتس ولػـ نػذهب إلػى المنظمػا الدوليػا إّر  ف الم اوضػات • 

 غير مواودة".
ريد أف نوحػدث بلنوريػاس فػنحف ر نريػد مواانػا مػص ا ميروػافس وهػـ ينػدموف للسػلطا ومؤسسػاونا دعمػا "ر ن• 

 مليوف دورر سنويا". 490يصؿ لػ
"يدعوف أننا نريد نػزع شػرعيا إسػرائيؿس وهػذا لػيس صػحيحاس بػؿ نريػد أف نمػن  الشػرعيا  ن سػنا لللػيش إلػى • 

 عوراؼ بنا".اانب إسرائيؿ..س ونحث الدوؿ اللربيا على ار
سػاعا  14"لػدينا واربػا فػي الولػاوف ليػؿ ننػار مػص إسػرائيؿ علػى المسػووى ا منػي..س هػذا الولػاوف يوواصػؿ • 

 يوميا مف أاؿ الح اظ على الندوو..س سوؼ نواصؿ الانود لمنص اإلرهاب".
بأنػه فػي صػؼ ومف هنا أيضًا ووـ هذا الملزوفا الوي وصؼ وؿ مف يلارض الػننذ الو ػردي اللنػيـ والوػارثي 

ا عداوس وبأف ما ينوله يوالقى مص طرح ارحوالؿس الوقائص وثبت اللوس ومامًاس  ف مف يونػاطص مػص مصػلحا 
ناػاز فاشػؿ مسػبنًاس هػو مػف يلمػؿ  ا عداوس ويسنط حنػوؽ الشػلب ال لسػطيني للحصػوؿ علػى نصػر وهمػي وا 

ض او الشرعيا عليه.  ليؿ ننار لووريس ارحوالؿ ووطبيؽ جططه وا 
 أين؟ إلى

هذا الننذ ينود إلى الناويا السياسياس ويموف وصػؼ مػا ياػري فػي إطػار مػا ذهػب إليػه مااػد عػّزاـ فػي قولػه 
ـّ فػرض ارسػوحناؽ بشػوؿ يوػاد يوػوف ابريػًا وقنريػًاس ر  إنه "مص وؿ الوح ظات والملطيات السػابناس وبلػدما وػ
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شػرح ا مػور بصػدؽ وصػراحاس فػال أحػد  ياري الولاطي مص الامنور ال لسطيني بشوؿ ش اؼ ونزيهس ور يػوـّ 
ينوؿ مثاًل إف مف المسوحيؿ الحصوؿ على دولػا واملػا اللضػويا فػي ظػؿ الونديػد ا ميروػي باسػوجداـ ال يوػو 
ـّ غالبػا هػو الػذهاب إلػى الامليػا اللامػا لألمػـ الموحػدة للحصػوؿ علػى موانػا  ف مػا سػيو في مالػس ا مػفس وا 

ا أي مائػا وثالثػيف دولػاس بينمػا ولوػرؼ اجف بالدولػا ال لسػطينيا مائػا دولا غير عضػو بموافنػا ثلوػْي أعضػائن
 وعشر دوؿ ونريبًا.

وا هـّ مف ذلؾ وله أنه ر أحد يوحّدث عف صباح اليوـ الواليس وأف ر شيو سيو ّير على ا رضس بؿ على 
دوف ننػػػاش مروػػػب  اللوػػػسس قػػػد يػػػزداد اإلحبػػػاط واليػػػأسس ووبػػػدأ سػػػيرورة ونونػػػي باننيػػػار السػػػلطا ن سػػػنا وأيضػػػاً 

ومنناي لل ورةس واسولداد ووحّسب لوداعياونا السلبيا السياسيا وارقوصاديا وا منيا علػى الشػلب ال لسػطيني 
 والمشروع الوطني بشوؿ عاـ".

ما ومارسه قيادة السلطا هو عمليا جداع للن س قبؿ أف وووف جداعًا لل يرس في ظػؿ صػمت وورهػؿ فصػائلي 
ولػػا لو ييػػر ثوابػػت وقناعػػات وأهػػداؼ شػػلبناس ولوصػػوير جطػػوة بائسػػا ووأننػػا انوصػػار ر يسػػوثني أحػػدًاس ومحا

واريجيس ونجوـ بأف نسوشند بمػا قالػه أحػدهـ يومػًا فػي رفضػه ل وػرة الدولػا قبػؿ أف يووػب بن سػه إعالننػا عػاـ 
وريد؟"س  س حيث يطرح محمود درويش في "مدي  الظؿ اللالي" عددًا مف اإلاابات الممونا لسؤاله "ماذا3988

مثؿ الللـ والاريدة والسػيادة فػوؽ الرمػادس لوّنػه مػا لبػث أف رفػض ولػؾ اإلاابػات وسػجر مننػاس ووػرر درويػش 
إاابوه هو عف ولؾ ا سئلاس قائاًل: "أنَتس أنَت المسألا"س وأننى قصػيدوه سػاجرًا مػف رمزيػا فوػرة الدولػا قػائاًل: 

 ورةس ما أصَ ر الدولا!"."ما أوسص الثورةس ما أضيَؽ الرحلاس ما أوَبَر ال 
الحنوؽ ر ُومن  بؿ ونوزعس والملادلا الصحيحا في واود احوالؿ واغوصاب واعوداو هي أنه طالما أف هناؾ 
احػػوالر فػػي أحػػد أطػػراؼ الملادلػػاس فػػيف طرفنػػا اججػػر هػػو المناومػػا بوػػؿ الوسػػائؿ المشػػروعا حوػػى الوحريػػر 

 رض.واللودةس وما دوف ذلؾ عبث وزيؼ ولف يموث في ا 
 12/8/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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 عبد الحليـ قنديؿ
مػػص حػػادث رفػػ  اإلرهػػابيس والػػذى راح ضػػحيوه سػػوا عشػػر شػػنيدا مصػػريا بػػيف ضػػابط وانػػديس عػػادت ذات 
بػػػراو ذمػػػا إسػػػرائيؿس ووصػػػوير  اإلسػػػطوانات المشػػػروجا النديمػػػاس واػػػرى وحميػػػؿ دـ المصػػػرييف لل لسػػػطينييفس وا 

عػادة ورحيلػه علػى الطػائرة الوػي أوػى بنػاس ال لسطي ني ولدو ياب منله مف الندوـ إلػى المطػارات المصػرياس وا 
 إضافا إلغالؽ وامؿ سرى على ملبر رف  منذ الحادث اإلرهابي إلى وقت ووابا السطور.

 وهذا طرينا قديما ػ اديدة دأبت علينا اماعا إسػرائيؿ فػي مصػرس وهػي اماعػا مصػال  وبػرىس نشػأ ن وذهػا
ووطور منذ بدو عند وسرياف ما يسمى ملاهدة السالـ المصريا اإلسرائيلياس ووضجمت مواردها مص اسو ادات 
موالحنػػػػا مػػػػف شػػػػبوا الملونػػػػا ا مريويػػػػاس وسػػػػيطرت علػػػػى دوائػػػػر فػػػػي الووايػػػػه واإلعػػػػالـ الحوػػػػوميس إضػػػػافا 

دارونػػػػا للػػػػدد ر بػػػػأس بػػػػه مػػػػف الصػػػػحؼ واإلذاعػػػػات وال ضػػػػائيات الجاصػػػػاس وقػػػػ د ولػػػػود اللػػػػوبي لسػػػػيطرونا وا 
اإلسػػرائيلي فػػػي مصػػػر علػػػى الوحػػػرؾ مػػػص وػػػؿ حػػػادث إرهػػػابي ياػػػري فػػػى شػػػرؽ سػػػيناوس يصػػػرخ ويلطػػػـ ويشػػػؽ 
الايػػوبس ويوظػػاهر بالولػػاطؼ مػػص شػػنداو المصػػرييفس وي ػػري الامنػػور بالننمػػا علػػى ال لسػػطينييف سػػبب وػػؿ 

لبيػاف ا وؿ للمالػس الشرورس جاصا لو وصادؼ أف فلسػطينيا وػورط فػي الحػادثس وعلػى نحػو مػا أوحػى بػه ا
 اللسوري عف الحادث.
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وال لسػػطينيوف ػ بػػالطبص ػ ليسػػوا مالئوػػاس إننػػـ شػػلب وبنيػػا الشػػلوبس فػػينـ الصػػال  والطػػال س فػػينـ المنػػاـو 
والجيانيس وماما وما أف الشلب المصري وذلؾس ولن رض اػدر أف وػؿ من ػذي الحػادث اإلرهػابي ا جيػر مػف 

لشػػػػلب ال لسػػػطينى فػػػي وولوػػػه الوطنيػػػػا ال البػػػاس ومامػػػا ومػػػا أف الاماعػػػػات ال لسػػػطينييفس فنػػػؤرو ر يمثلػػػوف ا
اإلرهابيا المصريا في سيناو ر ومثؿ الشلب المصريس ور ومثػؿ الشػلور الػوطني الاػارؼ بػيف أبنػاو سػيناوس 
والذيف يسولدوف المصرييف على الشلب ال لسطينيس هـ ذواونـ الذيف يسولدوف الشػلب المصػري علػى أبنائػه 

يناوس ويصوروف السيناوييف وما لو وانوا جونا لبالدهـس أو أننـ اميلا مف واار المجدراتس وولؾ ولنا فى س
أفوار ضالا وجاصػـ اللنػؿ وو ونػد إلػى الضػميرس فمنػذ بػدو سػرياف مػا يسػمى ملاهػدة السػالـ مػص إسػرائيؿس لػـ 

جونػػا اميلػػا مػػف أبنػػاو وواػػه إلػػى مصػػري واحػػد مػػف أبنػػاو سػػيناو ونمػػا الواسػػس لحسػػاب إسػػرائيؿس ووػػاف ال
محافظات أجرى في قلب وادى النيؿس ودوف أف يلني ذلؾ حوما على الشلب المصري ػ رسم  اهلل ػ باللمؿ 
لحساب إسػرائيؿس فالمصػريوف أوثػر شػلوب ا مػا اللربيػا وراهػا لواػود إسػرائيؿس ورفضػا للسياسػا ا مريويػاس 

ور ووظػػاهر بػػال يرة علػػى المصػػرييفس ووسػػولدينـ ضػػد وهنػػا مػػربط ال ػػرس وبيػػت النصػػيدس ف يػػالؽ اإلعػػالـ المػػز 
ال لسػػطينييفس ووريػػد بػػذلؾ أف واػػري عمليػػا إحػػالؿ ن سػػي يصػػب  ال لسػػطينيوف وفننػػا هػػـ اللػػدو الػػذي واػػب 
محاربوه ومجاصموهس وجصما مف حساب اللداو إلسرائيؿس ومف ثـ ياري النص  بيغالؽ ملبػر رفػ  بصػورة 

دارة الحػػرب ضػػد أن ػػاؽ الح يػػاة الواصػػلا بػػيف المصػػرييف وال لسػػطينييفس ووػػؿ ذلػػؾ بنػػدؼ ل ػػت النظػػر دائمػػاس وا 
عػف المنمػا الوطنيػػا الصػحيحاس والوػي أدى غيابنػػا إلػى إجػالو سػػيناو أمنيػاس واللنػا مرولػػا لاماعػات إرهػػاب 
مف انسيات مصريا وغير مصرياس ووحالؼ موضوعيا مص إسرائيؿس ووننؿ مسارح اللمليات اللني ا مف قلػب 

 لى قلب سيناوس ووسيؿ دـ المصرييف بدر مف إسالا دـ اللدو اإلسرائيلي.إسرائيؿ إ
وملروؼ أف اماعات مف هذا النوع مواودة أيضا على الاانب ال لسػطينيس ويحػارب بلضػنا حروػا حمػاس 
المسػػػيطرة ميػػػدانيا علػػػى غػػػزةس ووحػػػاوؿ الوواصػػػؿ مػػػص مثيلونػػػا مػػػف اماعػػػات اإلرهػػػاب الضػػػالا علػػػى الاانػػػب 

و الجطػػر الػػذي ياػػب ااوثاثػػه واقوالعػػه مػػف اػػذوراس ور يموػػف ون يػػذ المنمػػا مػػص اسػػومرار المصػػريس وهػػذا هػػ
اإلجػػالو ا منػػي واللسػػوري فػػي سػػيناوس والػػذي فرضػػوه النيػػود ا منيػػا الموروبػػا علػػى عنػػد مػػا يسػػمى ملاهػػدة 

مسػػاحا السػػالـ مػػص إسػػرائيؿس والوػػي اللػػت سػػيناو الشاسػػلاس والوػػى وزيػػد مسػػاحونا وحػػدها علػػى ثالثػػا أمثػػاؿ 
فلسطيف الواريجيا ولناس اللػت النيػود مػف سػيناو براحػا منػزوع السػالح فػي غالبػهس وقسػمت سػيناو طوليػا إلػى 

ويلو مورا ونوني قبؿ حػزاـ المضػايؽ ارسػوراويايا  29ثالث مناطؽس منطنا )أ( شرؽ قناة السويسس وبلرض 
ألػؼ  11اة ميوانيويا واحدة بلػدد الحاوما في سيناوس وارى قصر واود الايش المصرى فينا على فرقا مش

ويلػػو موػػراتس واػػرى قصػػر واػػود الاػػيش فينػػا علػػى أربػػص  309انػػديس بلػػدها وػػأوي المنطنػػا )ب(س وبلػػرض 
ويلػػو موػػرا غػػرب الحػػدود المصػػريا ػ ال لسػػطينياس  11ووائػػب حػػرس حػػدودس ثػػـ وػػأوي المنطنػػا )ج (س وبلػػرض 
ف هػػذا المنطنػػا منزوعػػا السػػالح اللسػػوري بالوامػػؿس وونػػرر فػػي المالحػػؽ ا منيػػا للملاهػػدة المشػػؤوما أف ووػػو 

س أضؼ إلػى ذلػؾ ولػه مػا نصػت 1002وهو ما لـ وار عليه سوى ولديالت ط ي ا باو اؽ ووميلي في أواجر 
عليػػه الملاهػػدة المشػػؤوما مػػف حظػػر إنشػػاو أي مطػػارات أو مػػوانيو حربيػػا مصػػريا فػػي سػػيناو ولنػػاس وهػػو مػػا 

يادة السػالح فػي سػيناوس وونديػد اللمػؽ المصػري بػيجالو جطػوط الػدفاع يلنػي ػ ببسػاطا ػ أنػه قػد اػرى نػزع سػ
الطبيليا عف البلدس وهذا اإلشارات وافيا في الدرلا على أولويات المنما المصريا الوطنيا ا فس فا ولويػا ػ 
المصػػريا اػػدا ػ هػػي إعػػادة نشػػر الاػػيش المصػػري حوػػى الحػػدود الدوليػػاس نشػػر الاػػيش بوامػػؿ قواوػػه وعوػػادا 

اباوػػػه وطائراوػػػه وسػػػ نهس ولػػػيس اسػػػوئذاف إسػػػرائيؿ فػػػي دجػػػوؿ قػػػوات لمنػػػاـ عػػػابرةس فػػػالمطلوب: فػػػرض واقػػػص ودب
عسوري اديد يزيؿ أوضاع اللار الموروبا على ملاهدة وامب دي يدس فال يصػ  أف يسػوأذف الاػيش المصػري 
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ناو هػي الحػؿس فنػي أحدا بحنه في الحروا فوؽ أرضهس واسولادة السيطرة اللسػوريا المصػريا الوامػا علػى سػي
الضػػماف ػ أور ػ لوصػػ يا اماعػػات اإلرهػػاب الضػػالا شػػرؽ سػػيناوس وهػػي الضػػماف ػ ثانيػػا ػ إلدارة عالقػػات 
صحيحا مص الطرؼ الوطني ال لسطيني ولزمه بوص يا الاماعػات الضػالا عنػداس وهػي الضػماف ػ ثالثػا ػ ل ػو  

وي ؾ حصار الشلب ال لسطينيس ويػدير واػارة منضبط لملبر رف س يسم  بالحروا السلسا لألفراد والبضائصس 
 مشروعا على السط  وووف بديال لواارة ا ن اؽ وم امراونا الجطرة.

وقد واف مل وا أف إسرائيؿ أعلنت عف الحادث اإلرهابي قبؿ وقوعهس ثـ سػارعت إلػى قوػؿ من ذيػه اميلػا وقػت 
ضػػد ال لسػػطينييفس وغسػػلت أيػػدينا  وقػػوع الحػػادث بالثانيػػاس وسػػلمت الاثػػث إلػػى المصػػرييف إلي ػػار صػػدورهـ

فو  ملبر وـر أبو سالـ إلى غزةس وورطت السلطات المصريا في إغالؽ ملبر رف س وفي للبػا  بسرعا إعادة
موشػوفا ظػػاهرة ا هػػداؼس فنػػد أرادت أف ونػػوؿ للمصػػرييف: انوبنػػوا فػػيف ال لسػػطينييف ينولػػونوـس ور حػػؿ عنػػدوـ 

غػالؽ الملػػابرس ثػـ ياػيو الػدور علػى اماعػا إسػرائيؿ فػػي سػوى ارنونػاـ مػف ال لسػطينييف بوشػديد ا لحصػار وا 
 مصر إلوماؿ الاريماس وورؾ سيناو جاضلا ربوزاز السالح اإلسرائيلي.

 13/8/2012، القدس العربي، لندن
 

 في الطور األخير من حسابات الربح والخسارة في اليجوم عمى إيران "إسرائيل" 54
 حلمي موسى

الحػػػرب مػػػص إيػػػراف علػػػى وػػػؿ حػػػديث آجػػػر فػػػي إسػػػرائيؿ هػػػذا ا يػػػاـ. وفّسػػػر بلػػػض ونريبػػػًا يوػػػاد ي طػػػي حػػػديث 
المللنيف اإلسرائيلييف ورااص ارحواااات اراوماعياس وحوى في ظػؿ إاػراوات الونشػؼس بالرهبػا الشػائلا فػي 
 أوساط اإلسرائيلييف مف الحرب والوي والؿ اهومامنـ بالشأف ارقوصادي اراوماعي أقؿ حدة. ويموػف النػوؿ

الذي شّنه « الناوـ المضاد»إف منسوب الحديث عف الحرب ارو ص في ا ياـ ا جيرة بسبب ما يموف اعوبارا 
رئػػػيس الحوومػػػا اإلسػػػرائيليا بنيػػػاميف نونيػػػاهو ووزيػػػر دفاعػػػه إينػػػود بػػػاراؾ وأنصػػػارهما علػػػى ملارضػػػي الناػػػـو 

 في ا سابيص ا جيرة.اللسوري اإلسرائيلي على إيراف الذيف وانوا قد احولوا واانات اإلعالـ 
الذي حمؿ وبار المسػؤوليف وباعػًا إلػى إسػرائيؿ للحػديث فػي الشػأف اإليرانػي « النطار الاوي»ومف المؤود أف 

جصوصػػًاس أسػػنـ أوثػػر مػػف غيػػرا فػػي ولزيػػز المجػػاوؼ مػػف الحػػرب. فنػػد أظنػػرت هػػذا الزيػػارات وووابلنػػا أف 
سػػرائيؿ فػػي هػػذا الشػػأف يوسػػص ظاهريػػًا فيمػػا وشػػير الػػدرئؿ إلػػى ونلصػػه فلليػػًا.  الجػػالؼ بػػيف اإلدارة ا ميرويػػا وا 

فا نباو الوي أشارت إلى ونديرات موشابنا في المؤسسويف ا منيويف اإلسرائيليا وا ميرويا لـ و ل  في و ييب 
واقص أف الجالؼ ر يزاؿ قائمًا حوؿ الووقيت. وعزا البلض اسومرار الجالؼس وربما احودامه رغـ ونلصهس إلى 

النيػػػادة اإلسػػػرائيليا بػػػالووور ولمػػػا اقوربػػػت إيػػػراف مػػػف هػػػامش أو ماػػػاؿ الحصػػػانا الػػػذي و ػػػدو الضػػػربا  شػػػلور
 اإلسرائيليا بلدا أقؿ ادوى.

غيػػػر أف وثػػػرة الونديػػػدات الوػػػي يطلننػػػا نونيػػػاهو وبػػػاراؾ أثػػػارت فػػػي إسػػػرائيؿس جصوصػػػًا فػػػي أوسػػػاط الساسػػػا 
ًا. ووسػاوؿ الػبلض حػوؿ مػا إذا وػاف نونيػاهو وبػاراؾ والمللنيفس نوعًا مػف اإلحسػاس بػأننـ يواانػوف ل ػزًا اػدي

يللباف للبا جطرة غايونا وح يز اإلدارة ا ميرويا علػى الوشػدد أوثػر ضػد المشػروع النػووي اإليرانػيس أـ أننمػا 
وحػذر « المسػيحانيا»حنًا ينصداف ما ينورف. صحي  أف رئيس الشاباؾ السابؽ يوفاؿ ديسويف اونـ نونياهو بػ

إسرائيؿ إلى وارثا. وصحي  أف رئيس الموساد السابؽ الانراؿ مئيػر داغػافس قػاؿ والمػًا مشػابنًا  مف أنه ينود
وحػػذر مػػف ارنػػزرؽ إلػػى حػػرب مػػص إيػػراف. وصػػحي  أف انػػرارت فػػي الجدمػػا ارحوياطيػػا أو ال اعلػػا قػػالوا فػػي 
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لـ يمنص نونياهو مف الرد  منابالت علنيا أو في ال رؼ الم لنا والمًا ضد الناوـ على إيراف. إر أف وؿ ذلؾ
 علينـ اميلًا بالنوؿ علنًا إف المسووى السياسي هو صاحب النرار وما على المسووى اللسوري سوى الون يذ.

وهنػػا اواػػه المللنػػوف أوثػػر للبحػػث فػػي رأي الامنػػور اإلسػػرائيليس فػػي اسػػوطالعات للػػرأيس وفػػي رأي أعضػػاو 
اإلسرائيلي يوحّسب ادًا للمليػا ونػذاس جصوصػًا إذا وّمػت الحووما. وأظنرت اسوطالعات الرأي أف الامنور 

مف دوف غطاو أميروي. وما أف آراو الوزراو لـ وجولؼ وثيرًا عف هذا الواناس حيث يناؿ إف نونيػاهو وبػاراؾ 
نمػػا أيضػػًا فػػي المالػػس  عاػػزا حوػػى اجف عػػف وػػوفير أغلبيػػا صػػلبا لػػيس فنػػط فػػي الحوومػػا بوامػػؿ قوامنػػاس وا 

وفي هيئا الثمانيا. ووثيروف يلوندوف أف انلداـ اإلاماع أو عدـ ووفر أغلبيا ساحنا والؿ الوزاري المصّ ر 
 مف المبادرة لحرب ونذاس ب ض النظر عف عواقبنا الدولياس م امرة جطيرة حوى بالملايير الحزبيا الداجليا.

ا ووايػػه ضػػربا إليػػراف. وهمػػا إف نونيػػاهو وبػػاراؾ يبػػذرف انػػودًا ابػػارة لونيئػػا الػػرأي اللػػاـ اإلسػػرائيلي إلموانيػػ
يحاورف بشوى السبؿ اإليحػاو بػأف ر جطػر اػديًا مػف نشػوب حػرب إقليميػا أو سلسػلا حػروب اػراو ذلػؾ. بػؿ 
إننما يشدداف على أف ا ضرار الوػي سوصػيب إسػرائيؿ ماديػًا وبشػريًا سػوؼ ووػوف محوملػاس وهػي أقػؿ بمػا ر 

 ت إيراف الننبلا النوويا.ُيناس مف ا ضرار الوي سوصيب إسرائيؿ إذا امولو
ولوف ر يبدو أف نونياهو وباراؾ يحنناف النااح المطلػوب. فالصػورة اللامػا فػي إسػرائيؿ وشػير إلػى أف الدولػا 

فينه ليس مؤودًا أف وػؿ اسػوثمارات « يديلوت أحرونوت»اللبريا ليست ااهزة لمواانا وضص ونذا. وبحسب 
اونا الصػػاروجيا وسػػم  لنػػا بووايػػه ضػػربا سػػاحنا للمشػػروع إسػػرائيؿ فػػي سػػالحينا الاػػوي والبحػػري وفػػي قػػدر 

النووي اإليراني المحّصف. وهنػاؾ مػف ينػوؿ إف الضػربا اإلسػرائيلياس مػف دوف دعػـ أميروػيس لػف وحػدث أوثػر 
فػػػي الواػػػه اإليرانػػػي وأننػػػا سػػػوالب علػػػى إسػػػرائيؿس عػػػدا رد ال لػػػؿ مػػػف إيػػػراف وحل ائنػػػاس وسػػػريلًا « ودمػػػا»مػػػف 

 يراف.للمشروع النووي في إ
أف اإلسػػرائيلييف يلوبػػروف بيػػص « قائػػد بػػال بوصػػلا»قبػػؿ أيػػاـ بلنػػواف « يػػديلوت»وقػػد ووػػب شػػملوف شػػي ر فػػي 

إينود باراؾ شنوه في أبراج إيوروؼ ووجّلي وزير حمايا الابنا الداجلياس مواف فلنائيس عف منصبه لمصلحا 
إلى أف الناس ولوند أف باراؾ باع  منصب س ير في الصيف درلا على قرب وقوع الناـو على إيراف. وأشار

شػػػنوه قبػػػؿ أف وػػػدّمر بصػػػاروخ إيرانػػػي وأف فلنػػػائي هػػػرب إلػػػى الصػػػيف لملرفوػػػه بلػػػدـ ااهزيػػػا الابنػػػا الداجليػػػا 
 للحرب. وجلص إلى أف هذا الوالـ يدّؿ على انلداـ ثنا الامنور بالنيادة الحاليا.

إسرائيؿ البروفيسور سوانلي فيشر لإلعالف عف  غير أف للحرب وول ونا ارقوصاديا. وهذا ما دفص محافظ بنؾ
علينػػػا ارسػػػولداد »وأشػػػار فػػػي منابلػػػا ول زيونيػػػا إلػػػى أف «. ارقوصػػػاد سػػػيولذر عليػػػه الولامػػػؿ مػػػص الحػػػرب»أف 

لمواانا أزما جطيرة فالوضص ا مني أقؿ اودةس وليس مػف وظي وػي أف أرهػب النػاس. وسػيووف مػف الصػلب 
ذا وطلػػب ا مػػر اػػدًا الولامػػؿ مػػص أوضػػاع حػػرب واسػػل ا. وسػػوووف هنػػاؾ عواقػػب وجيمػػا للناػػوـ فػػي إيػػرافس وا 

 «.إن اؽ المزيد مف ا مواؿ على ا مفس فسوؼ نضطر ل لؿ ذلؾ ودفص أثمانه
ووػػؿ هػػذا ياػػري قبػػؿ أف ونػػّرر إسػػرائيؿ مػػا إذا وانػػت سػػوجوض الحػػرب أـ ر. ولوػػف قبػػؿ وػػؿ ذلػػؾ وفػػي ظػػؿ 

واومص الحووما لمناقشا ميزانيا الدفاع حيث وطالػب وزارة الماليػا  اإلاراوات الونش يا ا جيرةس مف المنرر أف
مليػار دورر. وهػذا يػدفص للنػوؿ: قبػؿ أف وحػارب ينب ػي  32بوج يض حوالى مليار دورر مػف الميزانيػا البال ػا 

 أف واري حساباوؾ!
 13/8/2012، السفير، بيروت
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 نبيؿ عمرو
لى أاؿ غير مسمىس قوؿ فلسػطينيوف وثػر فػي ملظػـ المنػاطؽ السػورياس ور منذ بدايا  ا حداث في سورياس وا 

 ضمانا في أر ينوؿ آجروف.
وولما ارو ص منسوب الدـ ال لسطينيس سملنا عبارات محددة ر وو ير في وصؼ ما حدثس وطرينا اسػوناانه 

ضػيوؼ علػى الشػلب السػوري وأننػـ محايػدوف فيمػا واسونوارا. واللبارة ا وثػر اسػوجداما هػي أف ال لسػطينييف 
ياري. وقد نو نـ دوافص هذا اللبارة حيف وصدر عف س ير أو وزير أو رئيس.. فني مف اللبارات الدبلوماسيا 
الوػػي يػػراد مػػف قولنػػا عػػدـ النطػػص مػػص النظػػاـ الموػػورط فػػي حػػرب داجليػػا شرسػػاس وعػػدـ المشػػاروا الطوعيػػا فػػي 

 اسد نزؼ.حمؿ وزر الدـ السوري مف أي 
غيػػر أف واقػػص الواػػود ال لسػػطيني وواريجػػه ووي يػػا انوشػػارا وو ل لػػه فػػي الا رافيػػا السػػوريا والماومػػص السػػوريس 
والػػؿ مػػف وصػػؼ ال لسػػطينييف فػػي سػػوريا بالضػػيوؼ أمػػرا غيػػر واقلػػيس بػػؿ ينطػػوي علػػى وبسػػيط مبػػالي فيػػهس 

 وووصيؼ بليد عف الحنينا والواقص.
س ناهيػؾ بػالواود الملحػوظ قبػؿ ذلػؾ بحوػـ 3948جيمػاونـ وحديػدا منػذ عػاـ فال لسطينيوف في سػورياس يػؤرخ لم

 الوحدة الا رافيا لبالد الشاـ الوي وشوؿ فلسطيف ازوا عضويا مننا.
ال لسػػطينيوف والحالػػا هػػذاس و ػػوا عػػف أف يوونػػوا ضػػيوفا بػػالملنى الشػػلبي الموػػداوؿ.. فػػال ضػػيؼ يبنػػى ضػػي ا 

يوموػػص بػالوثير مػف الحنػػوؽ الوػي يوموػص بنػػا المضػيؼس وسػوريا مػػف قرابػا ثالثػا أربػاع النػػرفس وجصوصػا حػيف 
 أفضؿ الماوملات الوي أحسنت ملاملا ال لسطينييف إلى حد ارندماج ال للي.

ذا ما نظرت لووزيص المجيمات على الا رافيا السػورياس فينػؾ واػدها منوشػرة فػي وػؿ أراػاو الػوطف السػوريس  وا 
ذا وانػػت دمشػػؽ هػػي الوسػػط ووننػػا اللاصػػماس مػػف أقصػػى الشػػماؿ علػػى حػػدود ورويػػا إلػػى  أقصػػى الانػػوبس وا 

ومف اللواصـ الواريجيا للسورييف واللربس فيف الواود ال لسطيني في دمشؽ وحولنا هو مف الوثافا والوداجؿ 
فػػػرز ال لسػػػطيني عػػػف  -إف لػػػـ يوػػػف مػػػف المسػػػوحيؿ  -مػػػص السػػػورييف بمجولػػػؼ طػػػوائ نـ يالػػػؿ مػػػف الصػػػلب 

ا مف سني حيػاوي فػي دمشػؽ وفػي مجػيـ اليرمػوؾس وذلػؾ وػاف منػذ أربلػيف سػناس السوري. و نني عشت بلض
فيف مف عرفونـ مف ايراف في ذلؾ المجيـ الشنير مف الدروز والللوييف الناربيف مف غالو المدف واللواصـس 

يف قػد وانوا يزيدوف على عدد ال لسطينييف. وأسوطيص ارسػونواج بلػد أربلػيف سػناس بػأف المجػيـ وايرانػه السػوري
 ابوللوا بلضنـ بلضاس وصاروا وحدة سوانيا ر مااؿ للو ريؽ بيف مووناونا.

و ف مف حؽ ال لسطينييف ودوف قيود وذور الوملؾ والسوف واللمؿ في أي مواف بمػا فػي ذلػؾ الاػيش وأانػزة 
ف فػي ماػارت ا مف والدوائر الحوومياس فيف الواار ال لسطينييف في المدف الوبرى ومننـ الموظ وف واللاملو 

النطاع الجاصس وا ش اؿ الحرة شاطروا سػواف المػدف حيػاونـ اليوميػا وووسػلوا فػي النػرى المحيطػاس بلػد أف 
 أصب  الحصوؿ على مور مربص مف ا رض في دمشؽ مف رابص المسوحيالت بسبب ال الو ال احش.

طا وحوػى النيػادة والزعامػاس غير أف وضص ال لسطينييف في سوريا وطور وثيرا على صليد المشػاروا فػي السػل
وذلؾ ازداد منذ وصوؿ حزب البلث اللربي ارشوراوي إلى السلطا في زمف صالح اديدس وبلػدا زمػف حػافظ 
ا سػد وبشػػارس ف ػي هػػذا الحنبػػا الطويلػا أي منػػذ بػػدايات السػويناتس شػػارؾ البلثيػػوف ال لسػطينيوف ب اعليػػا فػػي 

بيس وما شارؾ بلضػنـ أو النػـ فػي الصػراع علػى السػلطاس أانزة ومؤسسات النظاـ مف جالؿ ارنوماو الحز 
حػػد الوػػورط فػػي اننالبػػات عسػػوريا. فحػػيف اننػػض حػػافظ ا سػػد علػػى رفاقػػه ووػػاف رمػػزهـ آنػػذاؾ اللػػواو صػػالح 
اديدس وقاـ بوص يا واودهـ في السلطا بارغوياؿ أو ارعونػاؿ طويػؿ ا مػدس وػاف الحزبيػوف ال لسػطينيوف قػد 

لنػػزاع علػػى اػػانبي الصػػراعس وقػػاـ وثيػػروف مػػننـ بػػذات المنػػاـ الوػػي قػػاـ بنػػا زمالؤهػػـ اننسػػموا ووورطػػوا فػػي ا
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السوريوف واللراقيوف واللربس بما في ذلؾ وص يا جصـو النظاـ على ا راضي السػوريا واللبنانيػا وأي موػاف 
 آجر مواح.

نمػا  وحوى في زمف منظما الوحرير وال صائؿ اجوػار اػزو مػف ال لسػطينييف سػوريا لػيس وماػرد مػالذ قسػري وا 
وانومػػػاو وحػػػال يس يػػػؤدوف منػػػه الػػػورو ال للػػػي للسػػػلطا النائمػػػا فػػػي سػػػورياس ويوجػػػذوف المواقػػػؼ الحرفيػػػا للنظػػػاـ 

 بحماس يووف غالبا أوثر حرارة مف حماسا الللوييف المواليف أو البلثييف السورييف.
يلػا دائػرة الصػراع السػاجف علػى ومف جالؿ السيطرة السوريا طويلػا ا مػد علػى لبنػافس دجػؿ ال لسػطينيوف ام

مساحا لبناف وله وامودادات الواود ال لسطيني حوى في سػوريا ذاونػا ف صػت السػاوف السػوريا بال لسػطينييف 
مف اروااا اإلسػالمي وال وحػاويس ودارت حػروب علػى أرض لبنػاف وػاف الاػيش السػوري ومػف ضػمنه حل ػاؤا 

رة ال لسػػطينيا وحل اؤهػػػا مػػف النػػػوى الوطنيػػا اللبنانيػػػا علػػػى ال لسػػطينيوف واللبنػػػانيوف علػػى اانػػػبس وقػػوات الثػػػو 
 الاانب اججر.

ذلؾ هو واقص الحالا ال لسطينيا على الا رافيا السوريا وامودادها اللبنػاني وهػو واقػص يسػوحيؿ الناػاح فػي أمػر 
ر مصػطل  وانيب ال لسطينييف السنا النار المشوللا في سورياس وماما مثلما واف مسػوحيال فػي الماضػي ومريػ

ضػػيوؼ علػػى لبنػػاف أو أف لبنػػاف وسػػوريا ممػػر ولػػيس مسػػونرا.. إف هػػذا المصػػطل  فيػػه اػػزو واقلػػي وهػػو أف 
ال لسػػطيني يرغػػب مػػف أعماقػػه فػػي أف يلػػود إلػػى وطنػػه ويحمػػؿ هويوػػه ويسػػوظؿ بجيراوػػه ويسػػومد وراموػػه مػػف 

واد على أرض ما وضمف مواطنوه فيهس وفي ذات الوقت فيه أمر واقلي مجولؼس وهو أف ال لسطيني الذي ي
ماومص ما مدة جمس وسبليف سنا ويرى حلـ اللودة إلى الوطف ا صػلي مح وفػا بالصػلوباتس فينػه ر يملػؾ 
موضػػوعيا إر ورويػػب أوضػػاعه فػػي المن ػػىس وارنػػدماج قػػدر اإلموػػاف. وارنػػدماج ر يسػػوثنى السياسػػا هنػػا ور 

 ي الحروب الداجليا.حوى ف -أرادوا أـ لـ يريدوا  -حوى الوورط الموضوعي 
إف نصػػػؼ مليػػػوف فلسػػػطيني يليشػػػوف علػػػى أرض سػػػورياس مػػػف جػػػالؿ هاػػػرات مولػػػددة قسػػػريا أو مػػػف جػػػالؿ 
اسوسناؿ الحياة طوعيا في ذلؾ البلدس واوصاؿ هذا المامص الوبير بمامص مماثؿ في لبنافس يالؿ مف الحياد 

 ال لسطيني أمرا مسوحيال حوى لو رغبنا بشدة في ذلؾ.
مصػػير ال لسػػطينييف فػػي سػػوريا مػػػروبط ومامػػا بمصػػير السػػورييفس ونسػػأؿ اهلل أف يوػػوف المسػػػونبؿ  أجيػػرا.. إف

 مشرقا لوؿ مف ينيـ على أرض هذا البلد اللربي المنـ.
 13/8/2012، الشرق األوسط، لندن
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