
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 ومرسي رفض اتياميا سيناءوكالة سما: طنطاوي اتيم غزة بيجوم 
 : أمن األردن مقدس وال يمس "الدستور"الرشق لـ 

 ة من التغيير في مصر ىي الحفاظ عمى معاىدة السالمفي ىذه المرحم موفاز: مصمحتنا
 رئيس "الشاباك" األسبق ديختر ينتقل لميكود وُيعين وزيرا لمجبية الداخمية

 ولبنان إذا ُأطمقت نحونا صواريخرئيس "الموساد" السابق: ربما نضرب أجزاء من غزة 

تيــــدد  "إســــرائيل"القنــــاة العاشــــرة: 
مصـــــر  ..بـــــدخول ســـــيناء مرســـــي

 ستصبح "إسالمية" مثل تركيا
 

  4... ص 
 

 1395 41/8/1041 الثالثاء

 األربعــاءشــرة "فمســطين اليــوم" يــوم تحتجــب ن
، عمـــــى أن تعـــــود لمصـــــدور إن 51/8/1051

 51/8/1051 الخميسشاء اهلل، يوم 
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 ستصبح "إسالمية" مثل تركيا مصر  ..بدخول سيناء تيدد مرسي "إسرائيل"القناة العاشرة:  5
ذكر الموقع اإللكتروني لمقناة العاشرة اإلسرائيمية أن مصادر سياسية إسرائيمية ىددت بأنو إذا : القدس المحتمة

إسررائيل  سرتدخل إسررائيل بنفسريا  لم تعمل التعيينات المصرية الجديدة بقيادات الجيش المصري بالتنسيق مع
 فى سيناء لمعمل عمى إحباط اإلرىاب عمى حد زعميا.

وأضاف الموقرع أن سمسرمة اإلقراوت وترييرر القرادة المردىش الرذي قرام برو رئريس مصرر الردكتور محمرد مرسري 
برين مصرر في قيادات الجريش  أدىرش تمامرًا إسررائيل  مرجحرًا أو تكرون ىنراك طفررة دراماتيكيرة فري العالقرات 

سرائيل لكن التعيينات الجديدة لن تسارع بإبداء عالقات حميمية مع إسرائيل.  وا 
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وتساءلت القناة العاشرة  كيرف سرترثر تعيينرات المنظومرة اةمنيرة المصررية الجديردة عمرى إسررائيلن مركردة أن 
اةحرداث اإلرىابيرة فري إسرائيل فوجئرت تمامرًا بتمرك التعيينرات  وأن ثمرة أحردا فري إسررائيل لرم يتوقرع أن ترردي 

 سيناء إلى إجراء كيذا.
وتابع الموقع أنو رغم المفاجئة الشديدة من تطور اةوضاع في مصر  فرإن التقردير السرائد ىرو أن ثمرة تحروو 
دراماتيكيا لن يحدث في العالقات الثنائية  إو أنو من المنطقري التررجيب برأن التعيينرات الجديردة سرتكون أكثرر 

 ات مع إسرائيل.حذرًا في العالق
وتابع الموقع أن إسرائيل لم تقدر إلى أي مدى تضررت مكانرة الجريش المصرري فري العمميرة اةخيررة بسريناء  
مشرررريرًا إلررررى أن اإلخرررروان المسررررممين يشررررعرون اقن بالثقررررة الكافيررررة لمقيررررام بررررانقالب وسررررمب الجرررريش مررررن كافررررة 

 صر ما بعد مبارك.الصالحيات التي أخذىا لنفسو قبل انتخاب الرئيس مرسي في ع
وأشار الموقع إلى أن قرار الرئيس مرسي يعد بمثابة صفعة لموويات المتحدة ةن رئيس اةركان سامي عنان 

 يعتبر ربيبيا  مركدة أن الرئيس مرسي كان يخطط ليذه الخطوة منذ فترة.
ن تصربب دولرة وأضاف الموقع أن التحرك لمحكم اإلسالمي بمصر حردث تردريجيًا  وأن مصرر فري الطريرق ة

 إسالمية وفقًا لمنموذج التركي.
 55/8/1051، وكالة سما اإلخبارية

 
 ميقاتي في جدة نجيبعباس يستقبل  

  في مقر إقامتو في جدة رئيس مجمس الوزراء نجيب أمساستقبل رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس  
المبنانية   -قات الثنائية الفمسطينية جرى خالل المقاء بحث في العال"أنو  "وفا"وذكرت وكالة  ميقاتي.

 ."وتطورات اةوضاع في المنطقة وعممية السالم المتوقفة بسبب التعنت اإلسرائيمي
وشارك في المقاء عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات  وزير اةوقاف والشرون 

لمرئيس  الدبموماسيمة المواء ماجد فرج  والمستشار الدينية محمود اليباش  ورئيس جياز المخابرات العا
 مجدي الخالدي  وسفير فمسطين لدى السعودية جمال الشوبكي.

 //السفير، بيروت، 
 
 حماد يدعو مرسي لفتح معبر رفح بكال االتجاىين فتحي  

إلى ظيور أزمات أكد وزير الداخمية واةمن الوطني فتحي حماد أن استمرار إغالق معبر رفب البري أدى 
ودعا حماد في تصريب نشره موقع "الداخمية"  مختمفة وأضرار كبيرة تمقي بظالليا عمى المواطنين.

  الرئيس المصري محمد مرسي إلى اتخاذ قرار عاجل وفوري بفتب معبر رفب في اوثنيناإللكتروني  
 اوتجاىين وعمى مدار الساعة.

ظام مبارك الظالم والمشارك في حصار غزة بتكرار إغالق المعبر "كنا نعاني من ن وتساءل وزير الداخمية:
"نتمنى عمى الرئيس محمد مرسي رئيس  وقال: فمماذا نعاني اليوم أيضًا في عيد مصر الثورة والديمقراطيةن".

"ما  وأضاف: مصر الثورة صاحب القرار الشجاع وكممة الحق أن يتخذ قرارًا بفتب معبر رفب بشكل فوري".
أن يضيق عمييا وفي ذات الوقت تفتب معابركم مع اوحتالل  فإن لم تكن فمسطين بين أعينكم  ذنب غزة

 فعميكم تعديل البوصمة والمسار".
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وطالب بأن و تعود لموراء معتبرًا أن مصر الثورة و يجب أن تسير عمى نيج نظام مبارك  "ففمسطين 
أن معبر رفب يعتبر المتنفس الوحيد لقطاع غزة  وشدد عمى ومصر كيان واحد لم يتجزأ منذ أزل التاريخ".

 والذي عانى كثيرًا من سياسة اإلغالق المتكررة في عيد النظام المصري السابق.
وقال حماد "إن أمن مصر ىو أمننا  وما يضرىا يضّرنا ونتفيم حقيا في تأمين حدودىا وفرض سيادتيا 

فى أي عالقة لرزة بجريمة رفب بحق جنود مصر ون ونرجو أن يكون ذلك دون التضييق عمى غزة وأىميا".
اةبطال  معتبرًا محاولة بعض الفمول من نظام مبارك بإلصاق التيمة لرزة "تكريسا لمحصار وتحقيقا ةىداف 

ودعا حماد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والمواء رأفت شحادة وزير المخابرات  اوحتالل".
 ورة التحرك العاجل من أجل فتب معبر رفب في كال اوتجاىين. العامة المصرية إلى ضر 

 //فمسطين أون الين، 
 
 تطالب قمة مكة بخطوات تميق بمكانة األقصى وحرمتوفي غزة  الحكومة 

طالبت الحكومة الفمسطينية في غزة  القمة اإلسالمية في مكة المكرمة بأن تخرج بقرارات عممية تميق : غزة
  والعمل عمى تحريرىا ون ذلك مسرولية المسممين جميعا وليس الشعب اةقصىوالمسجد  بمكانة القدس
 الفمسطيني.

"قدس برس"  عن أممو في ريوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة ل د.وأعرب 
ج في مقررات نظرية  تخر  أنياأن تكون ىناك خطوات عممية لقمة مكة "ةن ىذه القمم وان كانت جيدة إو 

وأضاف: "لكن نأمل أنو في ظل  ىذه المقررات النظرية و يبالي بيا اوحتالل المترطرس وو القوى الكبرى".
تكون ىناك  أنوالعربي الذي بدا يتحرك في العواصم العربية  اإلسالميوالربيع  اإلسالميةىذه الصحوة 

 .وحرمتو ومنزلتو" اةقصىخطوات عممية تميق بمكانة 
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 المتحدة األممعشراوي والحسيني: حل الدولتين في خطر وسنواصل مساعينا في  

أكدت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.حنان عشراوي عمى  :المحرر السياسي - القدس
قيادة الفمسطينية لعدم التوجو إلى الجمعية انو "عمى الرغم من التيديدات والضروطات اةمريكية عمى ال

العامة لألمم المتحدة لمحصول عمى دولة بصفة مراقب  إو أننا سنواصل مساعينا الحثيثة إلنجاز ىذا 
اوستحقاق بالتنسيق مع العالمين العربي واإلسالمي وبالتشاور مع المجتمع الدولي  كي نكون جزءًا من 

الطبيعي والتاريخي في تقرير المصير  ومحاسبة إسرائيل في ىيئات اةمم اةسرة الدولية  وممارسة حقنا 
 المتحدة المختمفة عمى انتياكاتيا ضد شعبنا".

بدوره فقد دعا وزير شرون القدس المحافظ عدنان الحسيني المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد 
مى أن ما يجري في المدينة من لمممارسات اإلسرائيمية ضد الحجر والبشر في مدينة القدس  مشددا ع

قامة المستوطنات ومصادرة المنازل ىو خطير جدا يستدعي وقفة  استيداف لممسجد اةقصى وطرد لمسكان وا 
 جادة من المجتمع الدولي قبل فوات اةوان.

جاء ذلك خالل اإلفطار الذي أقامتو منظمة التحرير الفمسطينية في القدس اليوم  بالتعاون بين دائرة 
فاوضات ودائرة الثقافة واإلعالم  لعدد من الدبموماسيين والقناصل والسفراء من مختمف الدول بحضور الم

 عدد كبير من الشخصيات المقدسية والدينية واوعتبارية.
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 //القدس، القدس، 
 
 األمريكي حول الحرية الدينية في القدس خطير جدًا  التقريرعبد اهلل: النائب  

اهلل عبد اهلل عضو المجمس الثوري لحركة "فتب"  تقرير وزارة الخارجية اةمريكية حول  وصف النائب عبد
 الحرية الدينية في القدس المحتمة بأنو "خطير جدًا".

  أن تقرير الخارجية اةمريكية حول الحريات الدينية فيما يتعمق اوثنيناهلل في بيان صحفي   وأوضب عبد
المحتمة والذي بثتو القناة اإلسرائيمية السابعة  اةربعاء الماضي  والذي لم  بالوضع الديني في مدينة القدس

تعقب واشنطن عميو  يحمل بين ثناياه تداعيات مستقبمية خطيرة عمى المسجد اةقصى ومحيطو  وخاصة 
ت مع سمسمة اإلجراءات والقرارات التي اتخذتيا الجيات اإلسرائيمية المسرولة  والمتعمقة باعتبار باحا

اةقصى ساحات عامة لتمكين الييود المتطرفين من دخولو وقت ما يشارون  والدعوات اإلسرائيمية لتقسيم 
 الوقت بين المسممين والييود في دخول المسجد ةداء الصموات.

 //فمسطين أون الين، 
 
 دمرت عممية السالم وال مجال لمتفاوض اإلسرائيميةرأفت: الحكومة صالح  

 إنلمنظمة التحرير صالب رأفت في حديث لصحافي  اوثنين   ةالتنفيذيقال عضو المجنة  :القدس - رام اهلل
 إلىدمرت نيائيا عممية السالم وو مجال لمتفاوض معيا ويجب مواصمة التوجو  اإلسرائيمية"الحكومة 

 وانتياكاتو المتواصمة". ياإلسرائيمالمرسسات الدولية لوضع حد لالحتالل 
 //دس، القدس، الق

 
 العربي حول استحقاق سبتمبر مصادر فمسطينية: السمطة ترجح اعتماد المخرج الذي اقترحو 

ضياع "  إنو بعد "الشرق اةوسط"قالت مصادر فمسطينية رسمية تحدثت إلييا : ميشال أبو نجم - باريس
اةمن الدولي  فإن عمى المحاولة المجيضة التي قام بيا الرئيس محمود عباس في مجمس  "عام كامل

التي و يطمب  "تحاشي معاودة التجربة الفاشمة في الجمعية العامة لألمم المتحدة")ىاجس( الفمسطينيين اليوم 
 منيا الفمسطينيون اوعتراف بدولتيم عضوا في اةمم المتحدة بل قبوليا دولة غير عضو.

من جانب واشنطن وبعض العواصم  "تواجو ضروطا كبيرة"وأفادت المصادر الفمسطينية بأن السمطة 
اةوروبية والعربية لتأجيل قرارىا  بحجة أن تقديم الطمب يمكن أن يتم في أي لحظة كما يمكن دعوة الجمعية 

 العامة لالجتماع في أي يوم كان.
ورجحت المصادر الفمسطينية أن تتبنى السمطة المخرج الذي قدمو أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي 

ي اقترح أن يقدم أبو مازن الطمب في شير سبتمبر عمى أن يتم التصويت عميو في الجمعية العامة في الذ
تشرين الثاني بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفمسطيني. ومن شأن ىذا الحل أن يحافظ / نوفمبر 

 اةميركية.عمى ماء وجو الفمسطينيين وأو يحرج أوباما ةنو سيأتي بعد اونتخابات الرئاسية 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
  إقرارىااالنتخابات بعد  إللغاء: ال نمتمك الصفة القانونية وزير الحكم المحمي بالضفة 
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وزير الحكم المحمي فيد القواسمي أن الحكومة الفمسطينية و تمتمك الصفة القانونية  أكد :القدس – رام اهلل
  جاء ذلك خالل اجتماع عقد اليوم في وزارة الحكم المحمي بإقرارىالخيار اونتخابات في حين لدييا ا إللراء

 برام اهلل.
من  اةولتشرين  عممية اونتخابات المحمية القادمة في  إتمامالقواسمي أن "الحكومة جادة في  وأضاف

  أعدتراسات لد باإلضافةمميون دوور لمعممية اونتخابية  انو "تم رصد مبمغ  وأفصبالعام الجاري"  
 وعمميات دمج واستحداث لييئات محمية جديدة".

 //القدس، القدس، 
 
 مميون دوالر السمطة الفمسطينية تشكر السويد عمى إعفائيا من قرض بقيمة  

 إعفائياشكر وزير المالية نبيل قسيس بالنيابة عن السمطة الفمسطينية  الحكومة السويدية عمى : رام اهلل
وقال قسيس:  مميون كرونة سويدي. مميون دوور  أي ما يعادل  طنية من قرض بقيمة السمطة الو 

الشعب الفمسطيني يقّدر ما تقدمو الحكومة السويدية من دعم سياسي واقتصادي لما لو من أىمية في  "إن
 ."بناء مرسسات الدولة الفمسطينية المستقبمية

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 : أمن األردن مقدس وال يمس "الدستور"شق لـ الر  55
إن عالقة الحركرة براةردن   قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: حمزة العكايمة -عمان 

متطررورة  وفرري طريقيررا نحررو اوسررتمرارية لألفضررل  منوىررًا إلررى وجررود تفاىمررات كثيرررة بررين الجررانبين عمررى عديررد 
أن العالقرة مرا برين اةردن وحمراس إنمرا « الدسرتور«ق فري تصرريب خراص لرروأضراف الرشر الممفات المشرتركة.

تيرردف لمررا فيررو مصررمحة الشررعبين اةردنرري والفمسررطيني  مضرريفًا أن حمرراس متمسرركة بموقفيررا مررن رفررض كررل 
اةردن ىي اةردن وفمسطين ىي فمسطين وكمنا أردنيرون مرن أجرل »أشكال مرامرة الوطن البديل  وزاد بالقول 

 «.سطينيون من أجل فمسطيناةردن وفم
وفضرررل الرشرررق عررردم الخررروض فررري التفاصررريل المتعمقرررة بتشررركيل المجررران المشرررتركة المتعمقرررة بصرررياغة ومتابعرررة 
اةطر التي أتفق عمييا الجرانبين  مركردًا أن المصرمحة المشرتركة وتأطيرىرا يرتم عبرر الطررق السرميمة المعنيرة  

م إلرى الممم كرة لممشراركة فري عرزاء العالمرة الردكتور عمرر اةشرقر سريرادر منوىًا إلرى أن وفرد الحركرة الرذي قردى
 المممكة اليوم.

وشدد الرشق عمى أىمية تمكرين اةطرر التري التقرى عمييرا الطرفران فري رخرر زيرارة لوفرد حمراس لرألردن ممثمرة 
أن مرا بأن أمن اةردن واستقراره أمر مقدس وو ُيمس  مثمما تمتزم حماس تجاه اةمن القرومي العربري عامرة  و 

يحدث خارج ىذا السياق يكرون فري حردود تجراوزات غيرر مقصرودة و ينبرري أن تشروه شركل العالقرة مرا دامرت 
الثقة متواجدة وحاضرة  وأن حماس و تتدخل في الشأن الرداخمي اةردنري  وىرو شرأن خراص تحترمرو  إو إذا 

 .يياُطمب من الحركة )خدمة أو دور معين(  فإنيا ترى أن خدمة اةمة واجب عم
وفرري الشررأن المتعمرررق بالحركررة اإلسرررالمية ممررثاًل بجماعرررة اإلخرروان المسرررممين وذراعيررا السياسرررية حررزب جبيرررة 
العمل اإلسالمي  تنأى حماس عن أن تكون طرفًا في تنوعات اإلخوان وأطيافيم المختمفة  فجماعرة اإلخروان 

خل بررين الطرررفين  وو نريررد لحمرراس أن المسررممين تنظرريم قررائم بذاتررو  وحمرراس تنظرريم قررائم بذاتررو كررذلك  وو ترردا
 .تُقحم في الوضع اإلخواني اةردني الداخمي
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وبخصوص شكل العالقة اةردنية الفمسطينية من كونيا عالقة طويمة تاريخية مركبة  مضى عمييا عقود منذ 
صرة فيمرا   فيرذه العالقرة ينبرري أن تعرالج بحكمرة وىردوء واسرتيعاب لكرل أبعادىرا بخا4934زمن الوحدة العام 

يتعمق بالمواطنة بما فييا المنبت الفمسطيني  حيث و تقبل حماس أن تكون المواطنة اةردنية الكاممة مردخاًل 
 ةي أحد ليذىب لمتوطين والوطن البديل  أو أي تحرك سياسي عمى حساب اةردن.

نزيرف دمراء الشرعب  نترألم لمرا يحردث مرع الشرعب السروري  ونترألم وسرتمرار»وفي الشأن السوري  قال الرشق 
   مشددًا عمى ضرورة وقف حمام الدم السوري.«السوري الرالية والعزيزة

 54/8/1051، الدستور، عّمان
 

 إغالق معبر رفح ال يحقق أىداًفا أمنية ويضاعف معاناة أىل غزة: البردويل 51
ن أجررل إعررادة فررتب طالبررت حركررة حمرراس اليرروم اوثنررين  القيررادة المصرررية بإعطرراء أوامرىررا لمجيررات اةمنيررة مرر

 معبر رفب الحدودي فورًا بعد إغالقو عقب اليجوم المسّمب الذي استيدف الجنود المصريين في سيناء.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة حماس  صرالح البردويرل  فري تصرريب اليروم  إن حركترو "و تررى أي مبررر 

 سريما أن المعرابر والحردود و ترمرق برين إلغرالق معبرر رفرب مرن اةسراس  وو إلرى إسرتمرار ىرذا اإلغرالق  وو
 الدول إّو في حاوت إستثنائية نادرة جدًا".

وقررال البردويررل "و نرررى فرري مررا حرردث فرري سرريناء أي سرربب لمعاقبررة الشررعب الفمسررطيني فرري قطرراع غررزة عقوبررة 
ممراذا ىرذه جماعية مع أن الشعب الفمسطيني بريء تمامًا من أي عالقة بما حردث ولرم توجرو لنرا تيمرة برذلك ف

 العقوبة الجماعية".
كما دعا القيادة المصرية إلى "لجم وسائل اإلعالم التي تسيء إلى جياد الشعب الفمسطيني وصموده ووقوفرو 

وقررال "ىررذا الشررعب  رأس حربررو فرري وجررو المشررروع الصررييوني الررذي يسررتيدف مصررر واةمررة العربيررة جمعرراء".
وو يجروز إطرالق ألسرنة الروغراء اإلعالميرة لفبركرة اةكاذيرب  المجاىد و يستحق إّو كرل الردعم وكرل اوحتررام

 وصناعة اةحقاد خدمة ةعداء اةمة وأعداء المقاومة وأعداء اإلسالم".
 54/8/1051، الحياة، لندن

 
 واألوضاع ستعود لطبيعتيا يواألنفاق برفح حدث عرض المعابرإغالق : أسامة حمدان 55

لعالقات الخارجية بحركة حماس أسامة حمدان أن ما يتعررض لرو قال مسرول ا: لميس اليمص -الرسالة نت
قطاع غزة من اغالق معبر رفب وبعض اةنفاق التجارية حدث عرضي جاء نتيجة اةحداث اوخيرة وستعود 

واعتبر اليجمة التي تتعرض ليرا حركترو والحكومرة فري غرزة أحرداث فرديرة وو تعبرر  اةوضاع لطبيعتيا قريبا.
 ي الذي قدم مئات الشيداء في سبيل تحرير فمسطين.عن الشعب المصر 

وأكرررد فررري حررروار ىررراتفي مرررع "الرسرررالة نرررت" أن المصرررالحة متوقفرررة بسررربب ممارسرررات السرررمطة الفمسرررطينية عمرررى 
 اورض عالوة عمى رفضيا المقاء بحركة حماس بالقاىرة.

اىا فري ترونس  مركردا أن وكشف حمدان نية حركتو فتب تمثيميات في عدد من العواصم العربية قد تكون احرد
 حركتو لم تخسر جراء الترييرات العربية الحاصمة في المنطقة.

اعتبررر حمرردان أن مررا حرردث فرري سرريناء مرررلم كررون الرردم الفمسررطيني والمصررري واحررد وو يقبررل أن يسررفك أي و 
منيمررا  مركرردا ان مررا حرردث جريمررة ابرردت الحكومررة فرري غررزة وحمرراس اسررتعدادىا لمتعرراون التررام لمكشررف عررن 
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وذكرر أن الجانرب المصررري قرام بإجراءاترو وىنراك اتصراوت تررتم معيرم لمتعراون  مبينرا أنررو  منفرذييا ومعراقبتيم.
 ليس من المصمحة في الوقت الراىن الحديث عن تفاصيل جوانب ىذا التعاون.

وحررول إذا مررا كانررت تصررريحات مصررر بررأن حكومررة غررزة وحمرراس لرريس ليمررا عالقررة بالحررادث قررال: اعتقررد ان 
لمصررري جراء بنرراء عمررى معمومرات جمعيررا خررالل العمميرة القائمررة  معتبرررا أن الجانرب المصررري تعامررل موقرف ا

وبين أن حركتو ليا سياسة ثابتة لم تتخل عنيا فري اسروأ الظرروف وىري  مع الحدث بشفافية ومسرولية عالية.
 عدم التدخل بالشأن الداخمي ةي دولة وبما فييا مصر.

 المصالحة معطمة
ي توقررف المصررالحة بحسررب مسرررول العالقررات الخارجيررة ىررو الممارسررات غيررر الطبيعيررة لفريررق وعررن السرربب فرر

الرئيس ابو مازن  معتقدا أن أي تقدم عمى صعيد المصالحة يحتاج لنوايا حقيقية مرن طررف حركرة فرتب التري 
 وزالت تمارس اوعتقاوت في الضفة الرربية رغم اوعتراض عمى وجود الحممة اومنية.

ن ىنرراك ممارسررات سرريئة بحررق لجرران اونتخابررات  مركرردا ان الجانررب الفتحرراوي ويررزال يعررارض بعررض وبررين أ
المقررراءات برررين الطررررفين رغرررم الجيرررد المصرررري المبرررذول لعقرررد لقررراء برررين رئررريس المكترررب السياسررري خالرررد مشرررعل 

 والرئيس محمود عباس إو أن اوخير رفض ةسباب واىية.
لمضرررروط اةمريكيرررة و)اإلسررررائيمية( ولرررم تررردرك بعرررد ضررررورة تقرررديم  ولفرررت إلرررى أن السرررمطة وزالرررت تسرررتجيب

 المصمحة الوطنية عمى اي مصمحة أخرى.
وبحسرررب حمررردان فرررإن لقررراء مشرررعل بمرسررري تنررراول القضرررية الفمسرررطينية بشررركل معمرررق مرررع التركيرررز عمرررى بقررراء 

رتيا بشكل ايجابي يعود القضية الفمسطينية محل احترام   مع مناقشة اووضاع القائمة في القطاع وكيفية إدا
 بالفائدة عمى سكانو والجانب المصري.

 لم نخسر
ورأى مسرررررول العالقررررات الخارجيررررة بحركررررة حمرررراس أن حركتررررو لررررم تخسررررر بالمجمررررل مررررن التريرررررات الحاصررررمة 
بالمنطقة  مشيرا إلى أن النظام السوري دعم المقاومة والقضية الفمسطينية إو أن الشعب السوري من حقو أن 

 ى مبتراه دون إراقة دماء.يحصل عم
وأبرردى حمرردان حرررص حركتررو عمررى إيجرراد مكاتررب تمثيميررة ليررا فرري جميررع العواصررم العربيررة مررع إيجرراد عالقررات 
طيبرة مرع جميرع تمررك العواصرم   مسرتدركا :تررونس إحردى تمرك الرردول لكرن و داعري لتفاصرريل فري ىرذا المجررال 

يا ويحفرظ العالقرة بيننرا  منوىرا إلرى وجرود اربرع أو ةننا حريصون ان تكون عالقتنرا مرع تمرك الردول بمرا يناسرب
 خمس محطات جديدة إلقامة مكاتب تمثيمية لمحركة بيا.

 الضرر شامل
وعررن توقعاتررو لمررا سرريحدث فرري المنطقررة فرري ظررل الحررديث عررن تصررعيد متوقررع قررال :و شررك ان ىنرراك احتمررال 

تقتصررر اضررراره عمررى اةطررراف  تصررعيد فرري المنطقررة  ربمررا و يصررل لحررد حرررب واسررعة إو أن أي عرردوان و
 المعتدية  ولن تكون نتائجو محدودة وتداعياتو ستكون أكبر مما تتخيمو اةطراف المشاركة فيو.
 55/8/1051، الرسالة، فمسطين
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  منظمرررة التعررراون اإلسرررالمي فررري جمسرررتيا طالبرررت حركرررة المقاومرررة اإلسرررالمية حمررراس: الرسرررالة نرررت –غرررزة 
 اوستثنائية الرابعة أن تكون القضية الفمسطينية حاضرة وبقوة عمى جدول أعماليا وسمم أولوياتيا.

إن مررا يجررري مررن تيويررد  -فرري بيرران وصررل "الرسررالة نررت"  اوثنررين–وقررال فرروزي برىرروم النرراطق باسررم حمرراس 
طمب وضع استراتيجية شاممة تحمي الشعب الفمسطيني وتدافع واستيطان وحصار وتيجير وتروُّل إسرائيمي يت

 عن القدس واةقصى.
ودعررا برىرروم إلررى ضرررورة اسررتخدام كررل أوراق الضرررط عمررى اوحررتالل اإلسرررائيمي  بمررا يضررمن تشرركيل شرربكة 
أمررران إسرررالمية فاعمرررة وقويرررة تمبررري طموحرررات الشرررعب الفمسرررطيني وتنسرررجم فررري قراراتيرررا مرررع المطمرررب العربررري 

 مي الممب بوضع حد لمترّول اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني وأرضو ومقدساتو.واإلسال
 55/8/1051، الرسالة، فمسطين

 
 االحتالل يزعم اعتقال فمسطينية بتيمة االنتماء لـ"الجياد" 51

زعمررت صررحيفة "يررديعوت أحرونرروت" العبريررة اوثنررين أن سررمطات اوحررتالل اعتقمررت : صررفا –القرردس المحتمررة 
رسررررال أمرررروال لمحركررررة لنشررررطاء فرررري الضررررفة الرربيررررة.فمسررررطينية ب  تيمررررة اونتمرررراء لحركررررة الجيرررراد اإلسررررالمي وا 

عاًمررا( كانررت تقرريم فرري "إسرررائيل" بشرركل غيررر قررانوني  19وأوضررحت الصررحيفة أن المواطنررة نجرراح القرنرراوي )
 وحاولت إقناع شخٍص في بمدة رىط ببئر السبع بتحويل أموال إلى الجياد اإلسالمي.

 55/8/1051، حافة الفمسطينية )صفا(وكالة الص

 
 ىذه المرحمة من التغيير في مصر ىي الحفاظ عمى معاىدة السالم في موفاز: مصمحتنا 51

شرارول موفراز لاذاعرة العسركرية إن « كاديمرا»قال زعريم المعارضرة رئريس حرزب : أ ف ب -القدس المحتمة 
اظ عمى معاىدة السرالم وبرذل جيرود كبيررة مصمحة إسرائيل في ىذه المرحمة من التريير في مصر ىي الحف»

 «.لمتعاون مع ىذه الدولة في مجاوت اوقتصاد واومن واوستخبارات
الررررئيس مرسررري رجرررل عقالنررري ويعررررف أنرررو مرررن مصرررمحة اسررررائيل ومصرررر التعررراون فررري »ووفرررق موفررراز  فرررإن 

اسررائيمي سرابق فري  ويمفت شيمون شامير  وىرو سرفير«. سيناء... اسرائيل تستطيع مساعدة الجيش المصري
«. عمى المدى المتوسط يواجو مرسي مشاكل في إعادة البناء اوقتصادي واومن في سريناء»مصر  إلى أنو 

يرررأتي مرررن اوخررروان المسرررممين ولرررذا أساسرررًا و يمكنرررو اوعترررراف بشررررعية »وقرررال لاذاعرررة العسررركرية إن مرسررري 
 «.إسرائيل حتى لو كان يستطيع استيعابيا براغماتياً 

المشررركمة الرئيسرررة فررري العالقرررات »اوديرررد غرانررروت أن « معررراريف»ى خبيرررر الشررررون العربيرررة فررري صرررحيفة ويرررر 
المصرية في عيد مرسي تأتي مرن رفرض مصرر إلقامرة عالقرات سياسرية مرع اسررائيل  مرا عردا  -اوسرائيمية 

 «.في مجال التعاون العسكري
 54/8/1051، الحياة، لندن
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قال نائب رئيس أركان جيش اوحتالل وقائد الجبية الجنوبية السابق : )وكاوت(   برىوم جرايسي -الناصرة 
إن تعيين قيرادة جديردة لمجريش المصرري "جراء نتيجرة لالنتخابرات ولكرن  الجيش اإلسرائيميدان ىارئيل إلذاعة 

 وىذه خطوة شرعية  والسرال ىو ىل ىذا التريير جيد إلسرائيل".بتأخير معين 
واضاف ىارئيل "إننا نستيقظ عمى شرق أوسرط مرريب أقرل بكثيرر بالنسربة لنرا والمحريط اوسرتراتيجي مرن حولنرا 
معقد بما و يقارن مع الماضي  وثمة توجو مقمق ويجدر بنا أن نجد طريقا لمتعاون مع أكبر دولة عربيرة فري 

 ا".  منطقتن
ونقمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسرولين سياسيين إسرائيميين قروليم إن "اةنظرار فري مصرر مشردودة 

شررطيا مصرريا بنيرران  41نحو ما يحدث في سيناء في اةيام اةخيرة في أعقاب اليجوم  الرذي راح ضرحيتو 
ترموا الفرصرة لاطاحرة بالقيرادة مسمحين  وأن الرئيس مرسري واإلخروان المسرممين ركبروا عمرى ىرذه الموجرة واسر

 اةمنية المصرية.
وقال مسرول حكومي اسرائيمي كبير طمب عدم الكشف عن اسمو "من السابق ةوانو إجراء أي تقييم ةن كل 

 شيء يتطور في مصر لكننا نتابع اةمر عن كثب ومع بعض القمق مما يجري ىناك".
رة مررن أي وقررت مضررى وسررتعادة اليرردوء فرري سرريناء. وأضرراف المسرررول "التعرراون العسرركري أصرربب اكثررر ضرررو 

 وتعرف القيادة العسكري المصرية الجديدة ذلك ولكن يبقى السرال ىو ما الذي يريده المسرولون المصريون".
وبحسرررب المسررررول فررران "ىرررذا السررررال بررردون إجابرررة ةن الحكومرررة المصررررية الجديررردة تررررفض اي اتصرررال مرررع 

وات اوتصررال قررد يكررون لديررو اثررر سررمبي جرردا فرري المسررار الفمسررطيني الترري اسرررائيل. وىررذا مقمررق ةن غيرراب قنرر
 تتمتع فييا مصر دائما بدور رئيسي".

 54/8/1051، الغد، عّمان
 

 ويتوعد لبنان وغزة إذا توليا الرد.. سرائيميإيرانيًا عمى ىجوم إشالوم ال يتوقع ردًا  58
يرران العسركرية إاوسرائيمي سيمفان شرالوم شرأن ردود قمل النائب اوول لرئيس الوزراء : محمد ىواش –رام اهلل 

المحتممة عمرى ضررب منشراتيا النوويرة  وقرال: "لريس مركردًا ان تررد ايرران عمرى ىجروم اسررائيمي محتمرل عمرى 
 منشاتيا النووية وحتى اذا ردت عمى ذلك فان عدد الصواريخ الموجودة في حوزتيا ليس غير محدود".

نظمررات فرري لبنرران وغررزة اسرررائيل ردًا عمررى اليجرروم عمررى ايررران  فرران اسرررائيل واضرراف: "اذا ىاجمررت سرروريا وم
يمكنيررا وقرررف مجررررى الحيررراة الطبيعررري فرري ىرررذه الررردول والمنررراطق مرررن خررالل ضررررب البنرررى التحتيرررة فييرررا مثرررل 

 محطات توليد الكيرباء والمصافي وغيرىا".
 54/8/1051النيار، بيروت، 

 
 ولبنان إذا ُأطمقت نحونا صواريخاء من غزة رئيس "الموساد" السابق: ربما نضرب أجز  59

قال الرئيس السرابق لجيراز اوسرتخبارات اإلسررائيمي )الموسراد( دانري يراتوم أن ")إسررائيل( ربمرا تضررب أجرزاء 
 من غزة ولبنان في حال أطمق "حزب اهلل" وحركة "حماس" الصواريخ لمرد عمى ىجوم إسرائيمي عمى إيران.

بو في ىذا الصدد وأوردتو صرحيفة "جيرروزاليم بوسرت" اإلسررائيمية عمرى موقعيرا  وحذر ياتوم في تصريب أدلى
اةلكتروني  من "تقديم صورة مروعة حيال رد فعل إيران إذا ما قررت )إسرائيل( القيرام بضرربة عسركرية ضرد 

 منشاتيا النووية".
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رائيل(  وبيررذا سرريكون وأوضررب أنررو "رغررم إمررتالك إيررران مئررات عرردة مررن الصررواريخ الترري يصررل مررداىا إلررى )إسرر
الررثمن باىظررا إن وصررمت ىررذه الصررورايخ إلررى المنشررات النوويررة أو الكيميائيررة فرري )إسرررائيل(  إو أن الخرروف 
الرررئيس يكمررن ف امررتالك "حررزب اهلل" وحركررة "حمرراس" عشرررات اقوف مررن الصررواريخ الترري تخررزن فرري لبنرران 

 وغزة".
ه الصواريخ ضرب كل أرجاء )إسرائيل( ومن ثم تكمن وأكد أن "حزب اهلل" و"حماس" يستطيعان من خالل ىذ

 المشكمة الكبرى". 
 55/8/1051، فمسطين أون الين

 
 تطالب باعطاء ايران ميمة أسابيع لمتخمي عن برنامجيا النووي "سرائيل"إ ":ديمي تميغراف" 10

سرررائيمي دانرري نائررب وزيررر الخارجيررة اإل   أنررر وكرراوت: أفررادت صررحيفة يديمرري تميررررافي امررس اوثنررين عواصررم
أيالون  دعا طالبت القروى المشراركة فري المحادثرات الدوليرة مرع ايرران برإعالن فشرل المفاوضرات التري اجرتيرا 
مع ايران الردول الخمرس الدائمرة العضروية فري مجمرس اةمرن الردولي وألمانيرا  واعطراء طيرران ميمرة نيائيرة و 

 تتجاوز بضعة أسابيع لوقف برنامجيا النووي.
 54/8/1051، بي، لندنالقدس العر 

 
 طيرانه إلى بعد حممة إسرائيمية ضد سفر  كي مونتوتر العالقات بين نتنياىو و  15

ر وكاوت: ذكر تقرير إسرائيمي أن تروترا شرديدا يسرود العالقرات برين رئريس الروزراء بنيرامين نتنيراىو و  عواصم
ر إلى طيرران لممشراركة فري مررتمر أمين عام اةمم المتحدة بان كي مون بعد حممة إسرائيمية ضد سفر اةخي

 دول عدم اونحياز في العاصمة اإليرانية طيران.
ونقمت صحيفة يىارتسي امس اوثنين عن مصدرين إسرائيميين قوليما إن التوتر بدأ في أعقاب تسريب مكتب 

ب نتنيراىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي تفاصيل حول محادثة ىاتفية بين نتنياىو وبان يوم الجمعة الماضري طالر
خالليا بان بعدم السفر إلى طيران لممشاركة في قمة عدم اونحياز التري تستضريفيا طيرران خرالل الفتررة مرن 

 من الشير الحالي. 54وحتى  13
 54/8/1051، القدس العربي، لندن

 
 : قرارات مرسي خطوة نحو التطّرف "إسرائيل" 11

و الشديد إزاء القرارات اةخيرة لمرئيس المصري أعرب مصدر سياسي إسرائيمي رفيع المستوى عن قمق حكومت
لرررراء اإلعرررالن  محمرررد مرسررري بشرررأن عرررزل كبرررار قرررادة المجمرررس العسررركري مرررن الخدمرررة فررري القررروات المسرررمحة وا 

 الدستوري المكّمل.
  عرررن المصررردر قولرررو "ىرررذا القررررار فاجرررأ صرررناع القررررار فررري 1041-8-45ونقمرررت اإلذاعرررة العبريرررة  اوثنرررين 

 ى فيو خطوة أخرى نحو التطرف"  كما قال.)إسرائيل( التي تر 
 55/8/1051، فمسطين أون الين

 
 بين "إسرائيل" ومصر : إقالة طنطاوي لن تمس بالتنسيق األمنيمعاريف 15
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كتبت صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم  اوثنين  نقال عن مسرولين إسررائيميين كبرار  أن إقالرة حسرين 
 ع مصر.طنطاوي لن تمس بالتنسيق اةمني م

وفرري التفاصرريل أشررارت إلررى أنررو عمررى خمفيررة العالقررات الترري وصررفتيا بررر"الجيدة" الترري أدارتيررا اةجيررزة اةمنيررة 
اإلسرررائيمية مررع وزيررر الرردفاع المصررري المقررال طنطرراوي  فررإن مصررادر إسرررائيمية رفيعررة أوضررحت يرروم أمررس  

ار التعررراون برررين الجيشرررين المصرررري اةحرررد  أن الترييررررات فررري القيرررادة المصررررية لرررن تررررثر سرررمبا عمرررى اسرررتمر 
 واإلسرائيمي.

وبحسرررب المصرررادر ذاتيرررا فرررإن عبرررد الفتررراح السيسررري الرررذي عرررين فررري منصرررب وزيرررر الررردفاع ورئررريس المجمرررس 
العسررركري  ويعتبرررر شخصرررية "رماديرررة" فررري وسرررط الجميرررور المصرررري  فيرررو "يعررررف جيررردا كرررل القيرررادة اةمنيرررة 

ة اةمنيرررة فررري وزارة اةمرررن عررراموس غمعررراد  والمبعررروث الخررراص اإلسررررائيمية  بررردءا مرررن رئررريس الررردائرة السياسررري
 برئيس الحكومة المحامي يتسحاك مولخو  ووزير اةمن إييود باراك".
السياسري فري وزارة اةمرن اإلسررائيمي   -وأضافت المصادر اإلسرائيمية أنو في كل زيارة لرئيس الطاقم اةمنري

ي  المحرامي يتسرحاق مولوخرو. إلرى مصرر فقرد كرانوا يمتقرون عاموس جمعاد أو موفد رئيس الحكومرة اإلسررائيم
كما أشارت إلى أن السيسي كان قد التقرى مررخرا مرع رئريس دائررة التخطريط فري الجريش اإلسررائيمي  بالسيسي.

 الجنرال نمرود شيفر.
ر أنو إلى ذلك  نقمت "معاريف" عن مصادر أخرى قوليا إن إقالة طنطاوي "و تبشر بالخير إلسرائيل  باعتبا

 كان لطنطاوي عالقات حميمة مع القيادة اةمنية اإلسرائيمية  واقن تبدأ فترة تجربة لم تضب نوعيتيا بعد".
نقل موقع "معاريف"  عن عاموس جمعراد تقديراترو بأنرو و يتوقرع أي ترييرر سرمبي عمرى التنسريق اةمنري برين و 

سررررائيل  مشررريرا إلرررى أن وزيرررر الررردفاع المصرررري الجديرررد كرررا ن مرررن ضرررمن حمقرررة الوصرررل برررين مصرررر مصرررر وا 
سرائيل خالل المفاوضات المتواصمة في حينو إلبرام صفقة جمعاد شاليط.  وا 

وبحسب الموقع فإن الوزير المصري الجديد يعرف كافة كبار المرسسة اةمنية في إسرائيل بدءا بوزير الدفاع 
 وقادة اةجيزة اةمنية المختمفة.

 55/8/1051، 48عرب 
 

 "سرائيلـ"إصدمة كبيرة ل تشكم قرارات الرئيس المصريمية: مصادر إسرائي 14
نقرررل موقرررع "والرررال" اإلخبررراري عرررن مصرررادر أمنيرررة إسررررائيمية قوليرررا: "إن قررررار الررررئيس المصرررري بإحالرررة حسرررين 
طنطاوي وقيادة الجيش إلى التقاعد  جاء مفاجئا إلسرائيل وشكل صدمة حقيقيرة ليرا  وىرو اسرتمرار لمعمميرات 

يررة فرري مصررر  فررالزمالء فرري مصررر و يررردون حاليررا عمررى اليرراتف. و يوجررد أدنررى شررك أن ىررذه الكبيرررة الجار 
الخطوة سترثر عمى العالقات مع إسرائيل  ومن اقن فصاعدا ستخشى الجيات المختمفة مرن القيرام بعمميرات 

وحجرم  و تتماشى مع أجندة الرئيس". مع ذلك أقرر ىرذا المصردر بوجروب اونتظرار حترى يتسرنى قيراس حقيقرة
 الضرر الناجم عن الخطوة المصرية".

وقال مصدر أمني أخر في إسرائيل لمموقع "إننرا نتمقرى اقن  معمومرات عمرا يحردث فري مصرر  ومرن السرابق 
ةوانرو تحديرد ترداعيات ىررذه الخطروة". مرع ذلرك أشررار ىرذا المصردر إلرى أن الحررديث عرن خطروة تكررس زعامررة 

المماثمرة التري كران قرام بيرا رئريس الحكومرة التركيرة رجرب الطيرب  الرئيس مصري  مشيرا في ذلك إلى الخطوة
 أردوغان لتصفية قيادات الجيش والمرسسة العسكرية في أنقرة.
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ونقل الموقع أيضا عن رئريس الحكومرة اإلسررائيمية اةسربق إييرود أولمررط  دعوترو عمرى عردم التسررع واسرتباق 
مبارك  لم تكن التطورات غير متوقعة  فقد توقع الجميع  اةحداث  مشيرا إلى أنو منذ الثورة المصرية وسقوط

حجررم وقرروة حركررة اةخرروان المسررممين. مررا يحرردث فرري مصررر ىررو ترييررر عررام لصررورتيا السياسررية واوجتماعيررة  
النظام الجديد سيحدد بشكل واضب موقفو بالنسبة لكل ما يتعمق باولتزامات الدوليرة  لرايرة اقن لرم نرر ترييررا 

 تجاه إسرائيل  ورمل أن يستمر ىذا اةمر في المستقبل أيضا لكن و يمكن ضمان ذلك".حادا لألسوأ 
 55/8/1051، 48عرب 

 
 عممانيون يسكنون في المستوطنات ألسباب اقتصادية وليست أيديولوجية: يديعوت أحرونوت 11

أمرررس  أن مئرررات « يرررديعوت أحرونررروت»كشرررف تحقيرررق صرررحافي نشررررتو صرررحيفة : اسرررعد تمحمررري –الناصررررة 
( انتقمرررت أخيررررًا لمسررركن فررري مسرررتوطنات اةراضررري 4911العرررائالت اإلسررررائيمية العممانيرررة )داخرررل حررردود عرررام 

  مثرل تروافر شرقق سركنية بأسرعار أقرل بكثيرر مرن «ةسباب اقتصادية وليست أيديولوجيرة»الفمسطينية المحتمة 
مسراعدات حكوميرة  أسعارىا داخل إسرائيل  وحصول سكان المسرتوطنات عمرى تخفريض ضرريبي كبيرر وعمرى

سررخية فرري مجررال الرفرراه اوجتمرراعي  وذلررك فرري إطررار سياسررة الحكومررة تشررجيع اإلسرررائيميين عمررى السرركن فرري 
 المستوطنات.

بالنسرربة الررى سرركان « عاصررمة لمعقررارات»رون نحمرران  أن مسررتوطنتو غرردت « أريئررل»ويرررى رئرريس مسررتوطنة 
 ن عن شقق يمكنيم دفع ثمنيا.وسط تل أبيب غير القادرين عمى اقتناء شقق فييا ويبحثو 

وأشار التحقيرق إلرى أن الحكومرة اإلسررائيمية وفررت فري الفتررة اةخيررة مسراحات جديردة فري المسرتوطنات لبنراء 
وأضرراف أن معطيررات دائرررة «. مررا شررجع اإلسرررائيميين عمررى اونتقررال لمسرركن فييررا»مئررات الشررقق السرركنية فييررا  

  وأنرو برين «يير دراماتيكي في اوسرتثمار فري مسرتوطنات الضرفةتر»اإلحصاء المركزية تشير ىي أيضًا إلى 
مميرررون دوور فررري  1.3وّظفرررت الحكومرررات اإلسررررائيمية فررري المسرررتوطنات أكثرررر مرررن  1044و 1005اةعررروام 

 مميون دوور العام الماضي. 130  وأكثر من «الخط اةخضر»المستوطنات خارج 
 54/8/1051، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"رائيمية: جنوب أفريقيا تقاطع مصادر دبموماسية إس 11

قالررت مصررادر دبموماسررية إسرررائيمية اوثنررين  إن السررفير اإلسرررائيمى لرردى جنرروب أفريقيررا دوف :)أ ش أ( - غررزة
سرريجيف شررتاينبيرج سرريتقدم بطمررب استيضرراح إلررى جنرروب أفريقيررا حررول مررا تررراه تررل أبيررب دعرروة جنرروب أفريقيررة 

 لمقاطعة إسرائيل.
روزاليم بوست اإلسرائيمية فى نسختيا اإللكترونية عن المصادر قوليا  إن دعوة نائب وزير ونقمت صحيفة جي

الخارجية الجنوب أفريقرى إبرراىيم إبرراىيم أمرس اةحرد أبنراء برالده بعردم الرذىاب إلرى إسررائيل "كشرفت الحقيقرة" 
 كما أظيرت ضعف احتجاجات الحكومة الجنوب أفريقية ضد عمميات المقاطعة.
 54/8/1051، لسابع، مصراليوم ا

 
 : تعرض خميج حيفا ليجوم صاروخي سيؤدي لنتائج كارثية رئيس الصحة والبيئة بالكنيست 17

الناصرررة ر زىيررر أنرردراوس: وجررو رئرريس المجنررة البرلمانيررة المشررتركة لقضررايا الصررحة والبيئررة النائررب د. دوف 
سررالة طارئررة ومسررتعجمة إلررى رئرريس الرروزراء حنرين  مررن الجبيررة الديمقراطيررة لمسررالم والمسرراواة  أمررس اوثنررين  ر 
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اإلسرائيمي  بنيامين نتنياىو يطالبو فييا بالتوقف فورا عن المقامرة بحياة المواطنين في البالد  وخصوصا في 
المنطقة الواقعة بالقرب من خميج حيفا  حيث تعتبر ىذه المنطقة من أكثرر المنراطق المعرضرة لمخطرر نتيجرة 

 يا والمواد الكيماوية والمواد شديدة اوشتعال.تركيز المواد الخطرة في
وكرران النائررب دوف حنررين قررد بررادر خررالل اةعرروام الماضررية لمناقشررة مشرركمة تركيررز المررواد الخطرررة فرري خمرريج 
حيفا  واعتبر النائب حنين أكثر من مرة أن خميج حيفا ىو بمثابة قنبمة موقوتة وىذه القنبمرة قرد تنفجرر موديرة 

ين في المدن والقرى المحيطة بيا  إذا ما قامت الحكومة اإلسرائيمية بمرامرة الحرب عمى بحياة روف المواطن
الجميورية اإلسالمية اإليرانية  وبالتالي إشعال فتيل حرب إقميمية قد نعمم كيف تبدأ لكننا لرن نعمرم برأي شركل 

 كيف ستنتيي  عمى حد قولو.
نت  التابع لصحيفة ييديعوت أحرونوتي العبرية  نشر اإلخباري عمى شبكة اإلنتر  YNETُيشار إلى أن موقع 

قبل عدة أيام تقريرا حول الكارثة التي ستحدث إذا ما تعرضت منطقة خميج حيفا إلى ىجوم صاروخي وقارن 
التقرير المذكور  الرذي اعتمرد عمرى خبرراء إسررائيميين فري ىرذا المجرال  مرا برين كارثرة خمريج حيفرا وبرين كارثرة 

اليابانية  وقد قدر الموقع عدد الضرحايا مرن المرواطنين إذا مرا حردث ىرذا السريناريو الكرارثي  فوكوشيما النووية
ألررف مررواطن بشرركل فرروري وأكثررر مررن سرربعين ألررف مررواطن سرريتأثرون مررن مثررل ىررذا اليجرروم وىررذا  13بحرروالي 
 التفجير. 

 54/8/1051، القدس العربي، لندن
 

 الجيش اإلسرائيمي بسبب التيديدات األمنيةالمطالبة بزيادة مميارات الدوالرات لميزانية  18
أن وزارة اةمررن اإلسرررائيمية تطالررب بزيررادة  فرري موقعيررا عمررى الشرربكة  اليرروم الثالثرراء ” ىررارتس“قالررت صررحيفة 
بمميارات الشواقل وذلك بسبب "التيديردات اةمنيرة التري تواجييرا إسررائيل" حيرث تطالرب  1045ميزانيتيا لمعام 

مميرررار شررريقل  فررري حرررين حرررددت الميزانيرررة المقترحرررة مرررن قبرررل الحكومرررة  11ة قررردرىا بالمصرررادقة عمرررى ميزانيررر
 مميار شيقل. 30.03بر

وقالت الصحيفة إن المصادقة عمى الميزانية التي تطمبيا الوزارة  ستمزم قرارا مرن رئريس الحكومرة وسرتكون لرو 
ات اةخرررى مثررل وزارة الررر فرراه تررداعيات  بعيرردة اةثررر عمررى برراقي الميزانيررات "اوجتماعيررة" المخصصررة لمرروزار 

اوجتماعي ووزارة التربية والتعميم ووزارة الصرحة. وتوقعرت الصرحيفة أن يوافرق نتنيراىو عمرى الزيرادة المطموبرة 
 لصالب وزارة اةمن.

 54/8/1051، 48عرب 
 

 رئيس "الشاباك" األسبق ديختر ينتقل لميكود وُيعين وزيرا لمجبية الداخمية 19
حرونوت" عمى الشبكة  اليروم الثالثراء  أن عضرو الكنيسرت رفري ديخترر  قرد انتقرل مسراء أفاد موقع "يديعوت أ

أمس إلى حزب الميكود وانسحب من كديما  مقابل تعيينرو وزيررا لمجبيرة الداخميرة. وقالرت الصرحيفة إن ديخترر 
كرران قررد عقررد أمررس جمسررة خاصررة مررع وزيررر اةمررن إييررود بررراك  عرررض عميررو اةخيررر خالليررا منصررب وزيررر 
الجبيررة الداخميررة  ثررم التقررى مررع رئرريس الحكومررة نتنيرراىو حيررث اتفررق معررو عمررى اونسررحاب مررن حررزب كررديما 

 واونضمام لمحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أنو كان طرحت في اةسابيع اةخيرة عدة أسماء لترولي منصرب وزيرر الجبيرة الداخميرة 

في الصين  وأن نتنياىو كان عرض المنصب عمرى  مع إنياء متان فيمنائي لعممو  أثر تعيينو سفيرا إلسرائيل



 
 
 

 

 

           57ص                                    1195العدد:                54/8/1051 الثالثاء التاريخ:

كل من الجنرال احتياط عوزي ديان  وعمى رئيس الموساد السابق داني يتوم  كما طرخ اسم تسراخي ىنربري  
أحررد أبرررز الررداعين لالنضررمام لحكومررة نتنيرراىو  والررذي حرراول قبررل أسررابيع شررق حررزب كررديما او أن محاولتررو 

 كديما وتشكيل كتمة لالنضمام لحكومة نتنياىو باءت بالفشل.من أعضاء الكنيست من   1تجنيد 
وقالت الصحيفة إنو مرن المقررر أن يقردم ديخترر اسرتقالتو مرن الكنيسرت اليروم  ليحرل محمرو أحمرد ذبراح  الرذي 
وصفتو الصحيفة بأحد كبار مقاولي اةصوات من الوسط غير الييرودي فري كرديما  والمعرروف بووئرو لررئيس 

 فاز  وفقا لما ذكرت الصحيفة.كديما شارول مو 
في المقابل وصفت الصرحيفة رفري ديخترر بأنرو مقررب جردا مرن الروزير إييرود برراك  منرذ خدمترو العسركرية فري 
الوحدة المختارة "سييرت"  كما أن مواقفو في الشأن اإليراني غير واضحة عمى اإلطرالق  ولرم يبرد لرايرة اقن 

إليررران  وقررد نشررر مرررخرا أنررو كرران عررارض فرري السررابق ضرررب  أي تأييررد قرراطع لخيررار توجيررو ضررربة عسرركرية
 المنشات السورية في دير الزور.

 54/8/1051، 48عرب 
 

 تطال الخبز "سرائيل"إموجة الغالء في  50
وسررريرتفع  %. 1.35فررري اعقررراب ارتفررراع اسرررعار الوقرررود والسرررجائر   يرررأتي دور الخبرررز الرررذي سررريرتفع غررردا ب 

غرررام( مرررن 300شررريقل  فيمررا سررريرتفع خبررز )حرررال  3.11الررى  .1.9غرامررا مرررن  130رغيررف الخبررز اوبررريض 
 1.81الررى  1.58غرامرا فسرريرتفع مررن  130شرريقل امررا سررعر رغيرف الخبررر اوبرريض المقسررم  3.11الرى  3.53

حسربما  -شريقل"  1.99الرى  1.31غررام فسريرتفع ثمنرو مرن  300شيقل واما الخبز اوبيض المقسرم والمرمرف 
 والتجارة.جاء في بيان وزارة الصناعة 

وقالت وزارة الصناعة والتجارة اوسرائيمية في تبريرىا ليذا الرالء  في بيانيا "ان اسرعار الخبرر لرم ترتفرع عمرى 
 مدار عام ونصف.

 55/8/1051، 48عرب 
 

 سالح الجو اإلسرائيمي يعيد طائرة "إيتان" بدون طيار إلى العمل 55
ي قررر إعررادة طرائرة برردون طيرار  ترردعى "إيتران" إلررى قرال تقريرر نشرررتو صرحيفة "ىررارتس" إن الجريش اإلسرررائيم

العمرررل  بعرررد توقرررف دام نحرررو سرررتة شررريور بسررربب تحطرررم إحرررداىا. ومرررن المقررررر أن تعرررود طرررائرات "إيتررران" فررري 
 اةسابيع القريبة إلى العمل مجددا في إطار سالح الجو.

دا سرتمنب الجريش القردرة عمرى ولفتت الصحيفة إلى أن إعادة الطائرة القادرة عمى العمل مرن مسرافات بعيردة جر
جمع معمومات استخبارية قد شن أي ىجوم محتمل عمى إيران  خاصة مع تصاعد التقديرات التي تشير إلرى 

 مثل ىذا اوحتمال.
 55/8/1051، 48عرب 

 
 لممرة الثانية.. اعتقال جنديين إسرائيميين سربا معمومات لميربين بسيناء 51

بررارى اإلسرررائيمى مسرراء اليرروم  أن المحكمررة العسرركرية التابعررة لقيررادة كشررف موقررع "والررال" اإلخ: محمررود محيررى
المنطقررة الجنوبيررة بررالجيش اإلسرررائيمى قرردمت وئحررة اتيررام ضررد جنررديين إسرررائيميين يخرردمون فررى تشرركيمة غررزة 

 بتيمة تيريب معمومات عسكرية سرية لمراية لمميربين عمى الحدود المصرية.
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مات السرية شممت أماكن وجود كاميرات المراقبين التابعة لمجيش وأوقرات وأضاف الموقع اإلخبارى أن المعمو 
دوريررات الجرريش عمررى الحرردود مقابررل مررنب ىررروء الجنررود روف الرردوورات  كمررا تضررمنت وئحررة اوتيررام التررى 

الجرردير بالررذكر أن ىررذه ىررى المرررة  قرردمتيا النيابررة العسرركرية الجنررديين بمسرراعدة الميررربين فررى نقررل البضررائع.
 ثانية التى يتم فييا إلقاء القبض عمى جنود بتيمة تسريب معمومات لميربين فى سيناء.ال

 55/8/1051، اليوم السابع، مصر
 

  بالواليات المتحدة األمريكيةإسرائيميون يحصمون عمى لجوء سياسي  55
سياسي إسرائيميًا حصموا عمى مكانة وجئ  441أمس  أن  "يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة : )يو بي ري(

 "إسرررائيميون"طمبررات لجرروء قرردميا  103فري الوويررات المتحرردة خررالل السررنوات السرربع اةخيرررة  وذلررك مررن أصررل 
خالل ىذه الفترة ةسباب متنوعة  بينيا مالحقرتيم عمرى خمفيرة دينيرة أو عنصررية أو سياسرية أو بسربب وجرود 

 خطر عمى حياتيم. 

 54/8/1051، الخميج، الشارقة

 
 برجا سكنيا عمى مدخل مدينة القدس الجنوبي 51قرر بناء بمدية االحتالل ت 54

برجا عمى مردخل مدينرة القردس الجنروبي "جبرل ابرو غنريم"   41قررت بمدية اوحتالل الشروع ببناء  :بيت لحم
 طابقا وتصل مساحة البناء في ىذا المشروع الى مميون متر مربع. 55الى  11وكل برج مكون من 

" العبررري اليرروم اوثنررين  فررإن ىررذا المشررروع الررذي لررم ينشررر موعررد البرردء فرري 4وبحسررب مررا نشررر موقررع "نيرروز 
عمميات البناء فيو بعد  أنو سيكون قسم منو مكاتب جديدة لبمديرة القردس  والجرزء اوكبرر منرو سريكون تجراري 

 الف فرصة عمل حسب بمدية اوحتالل. 10وسياحي وسيفتب المجال لر 
غرفرة فندقيرة  فري  800طابقرا سريكون فنردق مكرون مرن  55المكرون مرن  واضاف الموقع أن احد ىذه اوبرراج

 غرفة. 4100غرفة فندقية في ىذا المشروع دون أن توضب كيفية بناء  1000حين قررت البمدية بناء 
وأشار الموقع ان بعض ىذه اوبراج سروف يرتم بنائيرا كمكاترب مختمفرة اوسرتخدام  وسريتم عررض بعرض ىرذه 

وقرررت الرررذي سررريتم اسرررتخدام بعضررريا مرررن الحكومرررة والبمديرررة  ولرررم توضرررب البمديرررة مصررردر المكاترررب لمبيرررع فررري ال
 اوموال أو الجيات التي سوف تستثمر في ىذا المشروع.

 54/8/1051، وكالة معًا اإلخبارية
 
 
 

 من إحياء ليمة القدر في "األقصى"  40االحتالل يمنع من ىم دون الـ  51
سيسرمب بردخول المسرممين مرن الضرفة الرربيرة “الل لوبرا السرمري أعمنت ناطقة باسرم شررطة اوحرت ب:أ .ف .

لمرجال الذين تجاوزوا سن اةربعين عامًا إلى باحة اةقصى إلحياء ليمة القدر من دون حاجة لمحصول عمى 
سيسررمب لمنسرراء الفمسررطينيات مررن الضررفة الرردخول مررن دون أي شرررط يتعمررق “وتابعررت أنررو ”. تصررريب خرراص

عامرررًا بالمشررراركة مرررن دون حاجرررة لمحصرررول عمرررى أي تصرررريب  41ل حترررى سرررن البالسرررن. وسيسرررمب لألطفرررا
 ”.خاص

 54/8/1051، الخميج، الشارقة
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 سمطات االحتالل تيدد بوضع اليد عمى شركة كيرباء القدس بسبب تراكم الديون 51

مرل ناشد الميندس ىشام العمري  المردير العرام لشرركة كيربراء محافظرة القردس  الحكومرة لتح يوسف الشايب:
مسررروليتيا إلنقرراذ الشررركة مررن أزمررة حقيقيررة  وذلررك عبررر اتخرراذ خطرروات سررريعة لوقررف تنفيررذ شررركة الكيربرراء 

 القطرية اإلسرائيمية لتيديداتيا كما جاءت في تبميغ رسمي  أمس  عبر مكالمة ىاتفية.
الكيربرائي عرن الخطروط  وتم تبميغ "كيرباء القدس" بأن القطرية اوسرائيمية اتخرذت قررارًا لممباشررة بقطرع التيرار

 المرذية لمشركة ووضع يدىا عمى ممتمكات الشركة وحساباتيا البنكية إثر تراكم الديون.
مميررون شرريكل  ىرري عبررارة عررن ديررون السررمطة الوطنيررة الترري  115وأضرراف: ديررون الشررركة الترري وصررمت إلررى 

الرررى المترررأخرات عمرررى مميرررون شررريكل باإلضرررافة  130مميرررون شررريكل  وديرررون المخيمرررات التررري تبمرررغ  410تبمرررغ
 المواطنين والسرقات.

وطالررب العمررري  الحكومررة باتخرراذ خطرروات فوريررة لوقررف تنفيررذ الشررركة القطريررة اوسرررائيمية لتيديررداتيا ولوقررف 
اتخاذىا إلجراءات قانونية تيدد وجود الشركة  وذلك إما من خالل تسرديد ديونيرا وبشركل فروري أو مرن خرالل 

س" ضررمن فرراتورة المقاصررة أسرروة بشررركات توزيررع الكيربرراء اةخرررى فرري الضررفة أن تقرروم بإدخررال "كيربرراء القررد
الرربية وقطراع غرزة.. وقرال إن ىراتين الخطروتين فقرط سرتحوون دون قطرع التيرار الكيربرائي واسرتيالء الشرركة 

 القطرية اوسرائيمية عمى شركة كيرباء القدس.
 54/8/1051، األيام، رام اهلل

 
 األقصى سيكون غالًياالمسجد مساس ب"القدس الدولية": ثمن ال 57

دعررت "مرسسررة القرردس الدوليررة" الرردول العربيررة واإلسررالمية إلررى أخررذ زمررام المبررادرة لمواجيررة اسررتيداف : بيررروت
"  4911المسررجد اةقصررى المبررارك مررن قبررل اوحررتالل الصررييوني  الررذي قالررت إنررو "ُيعررد اةخطررر منررذ عررام 

رعة عمرى اةقصرى فري اقونرة اةخيررة  "نركرد أنرو و شريء يمكرن مركدة عمى أنو في ظرل اوعترداءات المتسرا
أن يردع اوحتالل سوى موقف رسمي وشعبي ضاغط وحازم نبرىن فيو لالحتالل أن ثمن المساس باةقصى 

 سيكون غالًيا".
(  قبررررل يرررروم مررررن انعقرررراد القمررررة اوسررررتثنائية 8|45وحررررّذرت المرسسررررة فرررري بيرررران صررررادر عنيررررا اليرررروم اوثنررررين )

مية الرابعرررة فررري مكرررة المكرمرررة  مرررن أن "ردود الفعرررل العربّيرررة واإلسرررالمّية المتواضرررعة عمرررى المسرررتويين اإلسرررال
 الرسرررمّي والشرررعبّي تشرررجع اوحرررتالل عمرررى تسرررريع إجرررراءات التيويرررد فررري القررردس والمسرررجد اةقصرررى  مسرررتراًل 

 
ت العربّيررة أن تنتظررر تحررّرك حالررة السرركون الترري تواجررو بيررا أفعالررو  وو ُيمكررن فرري ظررّل الوضررع الحررالّي لمثررورا

ّنما يجب أن تأخذ زمام المبادرة في مواجية استيداف المسجد اةقصى".  الداخل الفمسطينّي لتمحق بو  وا 
 55/8/1051، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 عشرات العائالت الفمسطينية الوافدة من سوريا.. غير مسجمة 58

تموز  41ني من مخيم اليرموك إلى البقاع المبناني في ليل دشن فمسطينو سوريا نزوحيم الثا: سامر الحسيني
الماضرري  عنرردما وصررمت أولررى العررائالت مررن مخرريم اليرمرروك إلررى سررعدنايل. ثررم توالررت عمميررات النررزوح  ليزيررد 

الجبيرة الديموقراطيررة »عردد العرائالت حترى يرروم أمرس عرن مئرة عائمررة  وفرق إحصراء عضرو المجنررة المركزيرة لرر
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برل فري »اهلل كامل  الذي يشير إلى أن أعداد النازحين لرم تتوقرف عنرد الررقم المرذكور   عبد« لتحرير فمسطين
 «. تصاعد يومي

عشررات العررائالت وفرردت إلرى قرررى سررعدنايل  والمررج  وبررر اليرراس. ولرم تسررجل أسررماءىا ةن »ويشرير إلررى أن 
لخدمات اوجتماعية  التري حالتيا ميسورة. وو تحتاج إلى أي مساعدات غذائية  أو تدبر مسكن وسواىا من ا

وتقرروم العررائالت الفمسررطينية اقتيررة مررن سرروريا  «. يعوزىررا الالجئررون الفمسررطينيون اقخرررون الجرردد فرري البقرراع
 «. مفوضية اةمم المتحدة لشرون الالجئين»وجميا من مخيم اليرموك  بتسجيل أسمائيا لدى ممثمي 

  فررررال تررررزال بعيرررردة عررررن الجانررررب اإلنسرررراني «ونررررروااة -وكالررررة غرررروث وتشررررريل الالجئررررين الفمسررررطينيين »أمررررا 
الصررررميب اةحمرررررر الررررردولي  واليرررررالل »واوجتمرررراعي لمعرررررائالت الفمسرررررطينية الالجئررررة. ويشرررررير كامرررررل إلرررررى أن 

اإلماراتي  من الجمعيات اةولرى التري تحركرت فري البقراع  عمرى صرعيد اإلغاثرة وتقرديم المسراعدات الرذائيرة  
تحررك عاجرل وتشركيل لجنررة »برر« اةونرروا»ويطالرب كامررل «. واةغطيرة والفررش والعينرات التنظيفيرة  واةلبسرة

طررروارل  لالعتنرررراء بررررالنزوح الفمسررررطيني الجديرررد  الررررذي يحترررراج إلررررى عنايرررة خاصررررة عمررررى مختمررررف اةصررررعدة  
 «.والنواحي اوجتماعية واإلنسانية  والتعميمية والطبية

 54/8/1051، السفير، بيروت
 

 عبر معبر كرم أبو سالم ضائع إلى غزةتسمح بإدخال ب "إسرائيل" 59
فتحت سمطات اوحتالل اإلسرائيمي معبر كرم أبو سالم التجاري عمى حدود قطراع غرزة جنروب شررق : رام اهلل

 مدينة رفب في جنوب القطاع إلدخال وتصدير بضائع.
بضررائع إلررى شرراحنة محممررة بال 510وقررال رئرريس لجنررة إدخررال البضررائع إلررى قطرراع غررزة إنررو تررم السررماح بعبررور 

القطرراع  وخررروج شرراحنة واحرردة محممررة بالطمرراطم إلررى المممكررة العربيررة السررعودية  وضررخ كميررات محرردودة مررن 
 غاز الطيي إلى القطاع عبر المعبر.

 54/8/1051، االتحاد، ابوظبي
 

 "األقصىبـ"من الصالة  "غير المسممين"مخارجية األميركية انتقد منع لتنديد فمسطيني بتقرير  40
في « المسيحية لنصرة القدس والمقدسات -الييئة اإلسالمية »و« المرتمر الوطني الشعبي لمقدس»د ند: لندن

بيان مشترك امس بالتقرير الصادر عن لجنة اةديان في وزارة الخارجية اةميركية  والذي انتقرد منرع إسررائيل 
اعتبرره شركاًل مرن أشركال منرع   مرن الصرالة فري باحرات المسرجد اةقصرى و «وتحديدًا الييرود»لرير المسممين  
 الحريات الدينية. 

إسررائيميًا لتيويرد  -تحالفرًا أميركيرًا »عن البيان المشترك اعتباره أن التقرير اةميركي يمثل  "سما"ونقمت وكالة 
اةقصى وتحقيق اةطماع اإلسرائيمية فيرو  ويردعم إسررائيل فري اسرتباحتيا لممسرجد وجعمرو مفتوحرًا أمرام الييرود 

أنررو ضررمن باحررات ومرافررق ىرريكميم المزعرروم  ويسرراند إسرررائيل ومتطرفييررا بتقسرريم اةقصررى زمنيررًا بررين برردعوى 
قامرة  المسممين والييود  كما ىي الحال في الحرم اإلبراىيمي في الخميل  تمييدًا لتحويمو إلى كنريس ييرودي وا 

 «.الييكل المزعوم عمى أنقاضو
 54/8/1051، الحياة، لندن

 
 فمسطيني 100الف مولود خالل عام وطبيب وممرض لكل  515ر من وزارة الصحة: اكث 45
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  الذي يعده مركرز 1044أصدرت وزارة الصحة التقرير الصحي السنوي لفمسطين لمعام  :عماد سعادة-نابمس
 المعمومات الصحية الفمسطيني.

  النظرام 1044ويحتوي التقرير عمى ممخص تنفيذي  وثالثة فصول تتناول: الوضع الديمررافي في فمسرطين 
جررردوو مختمفرررا تضرررم  493  اوتجاىرررات فررري الوضرررع الصرررحي  باإلضرررافة إلرررى 1044الصرررحي فررري فمسرررطين 

 بيانات عن مختمف جوانب الوضع الصحي في فمسطين.
 44.8طبيررب أسررنان  و 3.1طبيبررا  و  10.8نسررمة فرري فمسررطين:  400000وحسررب التقريررر فقررد أصرربب لكررل 

 مة.ممرضا وممرضة وقاب 49.1صيدونيا  
 1000مواطن تقريبرا  وطبيرب اسرنان لكرل  300وبكممات اخرى فان ىذا يعني ان ىناك طبيبا وممرضا لكل 

 شخص في اوراضي الفمسطينية. 900شخص  وصيدونيا لكل 
  حيررث بمرغ عرردد المواليررد الجرردد 1044وحروى التقريررر كررذلك عمرى أىررم المرشرررات الصررحية فري فمسررطين لمعررام 

مولرررودا فررري الضرررفة الرربيرررة  110141مرررنيم  4140195ركرررز المعمومرررات الصرررحية اةحيررراء المسرررجمين فررري م
 .مولودا في قطاع غزة 310819و

فري  10418في الضفة الرربية و  10151حالة وفاة منيا  440143وبمغ عدد وفيات الفمسطينين المبمغ عنيا 
ت الفمسرررطينيين وبنسررربة قطررراع غرررزة  وقرررد كانرررت أمرررراض القمرررب واةوعيرررة الدمويرررة ىررري المسررربب اةول لوفيرررا

%  وكرران المسرربب 41.1% مررن مجمرروع الوفيررات المبمررغ عنيررا  تمتيررا أمررراض السرررطان وبنسرربة بمرررت 11.1
% مرن مجمروع الوفيرات المبمرغ 40.5الثالث لوفيات الفمسطينيين ىي أمراض اةوعية الدماغيرة وبنسربة بمررت 

السرير المبمرغ عنيرا إلرى مركرز المعمومرات    فيمرا بمرغ عردد وفيرات حروادث1044عنيا فري فمسرطين فري العرام 
 حاوت في الضفة الرربية  ولم يتم التبميغ عن ىذه الحاوت في قطاع غزة. 401الصحية 

فرري قطرراع  19.9مولررود حرري  بواقررع  4000000لكررل  18وبمررغ معرردل وفيررات اةميررات المسررجمة فرري فمسررطين 
 في الضفة الرربية. 11.5غزة و 

مركررزا تابعرررا لرروزارة الصرررحة  138مركرررزا منيررا  118لصررحية اةوليرررة فرري فمسررطين وبمررغ عرردد مراكرررز الرعايررة ا
% عرن 11.1% من مجمروع المراكرز  حيرث ازداد عردد مراكرز الرعايرة الصرحية اةوليرة بنسربة 14.1ونسبتيا 

 عند قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية. 4991العام 
 مراجعا. 101140011في الضفة الرربية  وبمغ عدد مراجعي أطباء عيادات الرعاية الصحية اةولية

حالررة مرضررية جديرردة لألمررراض النفسررية فرري مراكررز الصررحة النفسررية  40110تررم تسررجيل  1044وخررالل العررام 
حالرة مرن اإلنراث  وبمرغ  101%  و 31.1حالة مرن الرذكور بنسربة  958المجتمعية في الضفة الرربية  منيا 

 من السكان. 4000000لكل  15.5معدل حدوث اةمراض النفسية 
فرري الضررفة  41تتبررع لرروزارة الصررحة  منيررا  13مستشررفى  منيررا  84وقررد بمررغ عرردد المستشررفيات فرري فمسررطين 

الرربيررة باإلضررافة إلررى مستشررفى طوبرراس الررذي ىررو قيررد التجييررز حاليررا  فيمررا بمررغ عرردد أسرررة المستشررفيات فرري 
 مواطن فمسطيني. 400000سريرا لكل  45سريرا  بواقع  30141فمسطين 

% مرررن اسررررة المستشرررفيات فررري 31سرررريرا وىرررو مرررا نسررربتو  10949وبمرررغ عررردد أسررررة مستشرررفيات وزارة الصرررحة 
فمسطين. اما عدد مراجعي الطوارل والعيادات الخارجية فري مستشرفيات وزارة الصرحة فري الضرفة الرربيرة فقرد 

جريت فييا  5510011مريضا  وأدخل إلييا  103050098بمغ   راحية.عممية ج 4080131مريضا  وا 
وحرردة  جميعيررا تابعررة لرروزارة الصررحة  41بمررغ مجمرروع وحرردات غسرريل الكمررى فرري فمسررطين  1044وفرري العررام 

وحدات في قطاع غزة  1سريرًا  و  449وحدات في الضفة الرربية بسعة سريرية قدرىا  40الفمسطينية  منيا 
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يل الكمرى فري مستشرفيات الضرفة سريرًا  وقد بمغ عدد المرضى الرذين تمقروا خدمرة غسر 85بسعة سريرية قدرىا 
غسرمة  كران  4190419مريضرًا  وبمرغ إجمرالي الرسرالت فري مستشرفيات فمسرطين  111الرربية بشكل منتظم 

 في قطاع غزة. 110511غسمة في الضفة الرربية  و  810181منيا 
 55/8/1051، القدس، القدس

 
 في غزة دارية في وزارة الصحة إتعديالت باسم نعيم:  41

وزيرر الصرحة د. باسرم نعريم  عرن تريررات إداريرة طالرت رروسراء اقسرام فري الروزارة.وذكر نعريم فري اعمن  :غزة
بيران وصرل القردس نسرخة منرو أنرو "فري إطرار حررص الروزارة الشرديد عمرى تطروير سرير العمرل فري المرسسررات 

وأشررار  سررام".فإننررا نسررعى لمقيررام برربعض التعررديالت اإلداريررة والترري سررتطال العديررد مررن المررديرين وررسرراء اةق
البيان إلى أن "ىذه التريرات تأتي في سياق الحيمولة دون الركرود اإلداري فري مرسسرات الروزارة"  موضرحا أن 

 "التريير اإلداري سوف يدفع باتجاه تجديد الدماء التي ستصب حتمًا في التطوير وتحسين الجودة".
 55/8/1051، القدس، القدس

 
 لسكري مرض ايدة مسببة لجينات جدخمسة طبيب فمسطيني يكتشف  45

تمكررن الرردكتور جررالل تنيرررة  الباحررث الرررئيس لفريررق بحررث مررن مركررز السرركر والررردد الصررماء  قسررم : سررتوكيولم
 -العموم اإلكمينيكية بجامعة لند بالسرويد  عضرو الييئرة اإلداريرة لفررع تجمرع اةطبراء الفمسرطينيين فري أوروبرا 

ة لمرررض السرركري مررن النرروع الثرراني وفررق مررا جرراء بمجمررة مررن اكتشرراف خمسررة جينررات جديرردة مسرربب -السررويد 
 ي العممية في عددىا اةخير.Cell Metabolism Journalي

 54/8/1051، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 
 
 العاىل األردني: الممارسات اإلسرائيمية في القدس تتطمب موقًفا إسالمًيا أكثر حزًما 

: أّكد العاىل اةردني الممك عبد اهلل الثاني  أن التحّديات التي تواجييا ىاتفيا( -حاوره: فييم الحامد )جدة 
مدينة القدس المحتّمة والمتمّثمة بمحاولة اوحتالل اإلسرائيمي فرض واقع ديمررافي جديد فييا  تستدعي 

 بالضرورة موقفًا إسالميًا فاعاًل وحازمًا لمواجيتيا.
قاد مرتمر القمة اإلسالمية في مكة المكّرمة المقرر غًدا عمى ىامش انع "عكاظ"وقال في حوار أجرتو 

  مدينة الثالثاء  "إن أكثر ما يقمقنا في ظل حالة الجمود الراىنة  ىو ما تواجيو مدينة القدس الشريف
السالم  وما يواجيو أىمنا ىنالك من إجراءات إسرائيمية أحادية تيّدد ىوية ومعالم المدينة  وىي محاووت 

 لفرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف  باإلضافة إلى استمرار عمميات التيويد والتيجير".
قف إسالمي موّحد أكثر حزمًا وأضاف أن الممارسات اإلسرائيمية في المدينة المحتمة تتطمب اتخاذ مو 

وفاعميًة في مواجيتيا  باإلضافة إلى مضاعفة الجيود العربية في دعم صمود المواطنين المقدسيين وضمان 
حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة والوقوف بحزم ضد محاووت تريير تركيبتيا الديمررافية 

 تالل.ووضعيا القانوني كمدينة واقعة تحت اوح
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وأشار إلى دور المجتمع الدولي في وقف اونتياكات اإلسرائيمية من خالل تحّمل مسرولياتو والتصّدي ليذه 
 الممارسات التي من شأنيا تيديد اةمن والسمم الدوليين  وفق رأيو.

 //عكاظ، جدة، 
 
 ويدالفرحان: قمة مكة االستثنائية لرفع العتب ولن تحمي القدس من التيإسحاق  

اسحق الفرحان من الرىان عمى القمة اإلسالمية اوستثنائية الرابعة  د.قمل القيادي اإلسالمي اةردني : عّمان
  لوقف التيويد الذي يستيدف القدس أو مواكبة التحديات /بمكة المكرمة التي تنطمق أشراليا الثالثاء 

 العتب ليس إو". التي تواجو المسممين  ووصفيا بأنيا "مجرد اجتماعات لرفع
وأشار الفرحان في تصريحات خاصة لر"قدس برس" إلى أن تاريخ منظمة التعاون اإلسالمي في التعامل مع 
قضايا المسممين و يدفع إلى الرىان عمى قراراتيا  وقال: "عمى الرغم من أن منظمة التعاون اإلسالمي 

كون في مستوى التحديات التي يعرفيا عقب حريق المسجد اةقصى  وكان اةمل أن ت نشأت عام 
اةقصى أوو بأن تجمع طاقات العالم اإلسالمي والضرط في المحافل الدولية من أجل حماية مقدسات 
المسممين ومصالحيم  لكن بعد التجربة لست متفائال من ىذه القمة اوستثنائية  ةن تاريخ مواجية ىذه 

مستوى اةحداث  واجتماعاتيا ليست إو مجرد رفع لمعتب المنظمة لقضايا العالم اإلسالمي ليست في 
و فالعالم اإلسالمي يمثل سكانو ربع الكرة اةرضية  صدار لبيانات ليس ليا ما بعدىا عمى اةرض  وا  وا 

 يمكنيم أن يفعموا شيئا لو كانت ىناك اإلرادة".
 //قدس برس، 

 
 أدوية لقطاع غزةتدعو إلى دعم حممة تبرعات لشراء  "شريان الحياة" 

 ةمراض أدويةحممة لجمع التبرعات لشراء  اةردنيةلجنة شريان الحياة  ت: انطمقالدستور –عمان 
  أنصارمستعصية ومزمنة لصالب مرضى قطاع غزة وتمويل مشاريع تنموية مدرة لمدخل ستنقميا قافمة 

 تتوجو لمقطاع بنياية الشير المقبل. أنالمتوقع 
القافمة تجمع التبرعات لشراء  إنالميندس كفاح عمايرة في تصريب صحافي  صاروقال منسق قافمة ان

يحتاجيا القطاع الصحي  أدويةالجيات الصحية في قطاع غزة وتشتمل عمى قائمة  أعدتياوفق قائمة  أدوية
 ومرضى في القطاع.

 //الدستور، عمان، 
 
 شخص منذ إنشائوألف  المستشفى الميداني األردني بغزة يتعامل مع  

طواقم المستشفى تعاممت  إنحسين الشواقفة  د. غزة  اةردنيمدير المستشفى الميداني  : قالبترا –غزة 
مراجع ليرتفع المجموع  مع  اقنالحالي حتى  ربمنذ وصوليا ارض قطاع غزة في الرابع من 

 اجع.مر  ألف ما يقارب  إلىالمستشفى وحتى أمس  إقامةالتراكمي منذ 
 اةردنيقائد المستشفى الميداني  مباسم نعي د.جاء ذلك خالل استقبال وزير الصحة في الحكومة الفمسطينية 

والطبية بحضور  اإلداريةعمر حياصات ومدير المستشفى حسين الشواقفة وعددا من الطواقم  غزة 
 مسرولين في وزارة الصحة برزة.
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في فمسطين عمى جميع  اةىلالياشمية بجانب  اةردنيةلموقفة عن شكره وتقديره  د. نعيمأعرب من جيتو 
 .والمجاوت اةصعدة

 //الدستور، عمان، 
 

 ومرسي رفض اتياميا سيناءوكالة سما: طنطاوي اتيم غزة بيجوم  48
القاىرة / وكاوت: دخل المشير محمد حسين طنطاوي  وزير الدفاع السابق  في مشادة كالمية حادة  مع 

محمد مرسي  وذلك قبل إعالن القرارات الرئاسية اةخيرة  والخاصة بتقاعد كبار قادة القوات  الرئيس
 المسمحة.

المشادة حدثت بمقر رئاسة الجميورية بمصر الجديدة  أثناء حضور الرئيس محمد مرسي  اجتماعًا لمجمس 
 الدفاع الوطني  لبحث تداعيات حادث رفب واةوضاع اةمنية في سيناء.

المناقشات  حدثت مشادة ساخنة بين المشير والرئيس  حيث أكد " طنطاوي " أن القوات المسمحة   أثناء
والمخابرات لدييا معمومات حول تورط عناصر فمسطينية مدفوعة من الجانب اوسرائيمي  في تنفيذ العممية  

 المصري.وأن ذلك يستوجب إغالق معبر رفب بشكل نيائي لما يحممو من تيديد لألمن القومي 
ن كانت ىناك معمومات مسبقة   حينيا رد الرئيس بحسم  " و أتوقع أن يقدم فمسطينيًا عمى تمك الخطوة  وا 
لماذا لم تتحرك الجيات المعنية ن  لن نسمب بإغالق المعبر  وو شبية لتورط حماس في العممية اإلجرامية 

ى لمقوات المسمحة اتفق عمى إغالق المعبر ". بينما رفض المشير دفاع الرئيس  مركدًا أن المجمس اةعم
نيائيًا  أو فتحو حينما تسمب اةمور بعد فترة طويمة اةجل  وأننا المسئولون عن ذلك  وو يجب خمط 

 اةدوار  ليقاطعو الرئيس بجممة واحدة : " وأنا القائد اةعمى لمقوات المسمحة ".
أخرى لالنعقاد  متفقًا عمى تجييز عممية قوية في  انتيى اجتماع الرئيس  وبعد ساعات  عاد المجمس مرة

 سيناء لتعقب البرر اإلجرامية.
وفي ظير أول أمس السبت  عقد الرئيس اجتماعًا مفاجئًا بالفريق سامي عنان  مبمرًا إياه بأن المشير 

جمس وزيرًا لمدفاع  فأبمرو اةخير بأن الم –أي عنان  –سيدخل ضمن الفريق الرئاسي  وسيتم تصعيده 
ن  العسكري اجتمع أثناء تشكيل الحكومة الجديدة  واتفق عمى استمرار المشير  وو نية حاليًا لمتريير  حتى وا 
كان القادم ىو " عنان " نفسو. فطمأنو الرئيس مركدًا احترامو لرغبة المجمس العسكري  والقوات المسمحة  

  وفي عصر أمس اةحد  كان قرار اإلطاحة في اختيار قائدىا العام  لينتيي اوجتماع  وبعدىا بساعات
 بالثنائي.

 54/8/1051وكالة سما اإلخبارية، 
 

 " لسحب مبادرة السالم العربيةاإلسالمية مكةشيخ األزىر يدعو "قمة  49
  قادة العرب والمسممين  أحمد الطيب .فضيمة اإلمام اةكبر د  طالب شيخ اةزىر: أيمن قناوي -القاىرة 

بسحب المبادرة العربية التي استقبمت   الثالثاء بمكة المكرمة في قمة إسالمية استثنائية يومالذين يجتمعون 
أسوأ استقبال  وشق طريق جديد يقوم عمى الشفافية والمصارحة لمواجية السياسات الظالمة القائمة عمى 

ايا ومنشأ فرض اإلذعانى وقبول اةمر الواقع عمى أمة العرب والمسممين في التعامل مع قضية القض
 المشكالت واةزمات وىى قضية فمسطين.
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كما طالب شيخ اةزىر  في رسالة يوم اإلثنين  خالل القمة إلى قادة العالم اإلسالمي وأئمة المسممين  قادة 
العالم اإلسالمي بموقف صريب  يجمع اةمة ويوحد المواقف والصفوف  وأوليا الصف الفمسطيني قبل أي 

فييا   ي  تيائو لما يجرى فوق اةرض المقدسة اقن  من تصفية لموجود العربوأعرب عن اس شيء رخر.
% من أرض فمسطين باوستيطان  10وىو و يزيد عمى   وتيويد لكل معالميا  وابتالع لما بقى من أطرافيا

قدس وتريير لممعالم والموازين الديموجرافية والمعمارية  حتى طالت أخيرا "الحرم القدسي نفسو" وليس ال
 العربية وحدىا؛ إذ ينادى قادة اوحتاللى بتقسيمو بين العرب والييود  كما فعموا في الحرم اإلبراىيمي من قبل.

 54/8/1051الشرق، الدوحة، 
 

 التركية تنسجم ورفاىية غزة المحافظاتأردوغان: رفاىية  10
اسات بالده الخارجية تجاه شّن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ىجومًا عمى منتقدي سي: وكاوتال

ووجو أردوغان حديثو إلى  البمدان اإلسالمية التي تعيش أزمات و سيما فمسطين وسورية وميانمار.
وقال أردوغان في مأدبة إفطار خيري أقامتيا جمعية الصداقة في  المعترضين من اليساريين والقوميين.

شاكمنا الداخمية ونترك اقخرين يواجيون مصيرىم اةحد  إن البعض يطمبون منا أن نيتم بم يوم  اسطنبول
"وأنا أقول نحن نمتفت إلى الجانبين. نحن أمة تعمم أن رفاىية المحافظات التركية  ومشاكميم وحدىم  ورد:

تنسجم ورفاىية غزة  وأمن شمدينمي )شرق تركيا( يبدأ من دمشق  وسالمة ىاكاري  عمى الحدود اإليرانية  
 وسراييفو وكابول". ىي من سالمة أراكان 

وذكر أن البعض يسأليم: "ما شأنكم والقضية الفمسطينيةن ولماذا يذىب وزير خارجيتكم إلى ميانمارن ما 
 شأنكم في لبنان والصومال وكوسوفو والبوسنة وأفرانستانن لماذا تفتحون أذرعكم لمشعب السوري"  موضحاً 

تنا"  و"إذا كان شيداء لنا سقطوا في فمسطين وراكان أن ىذه اةسئمة "تدل عمى أن من يطرحيا لم يفيم قضي
وقال أردوغان: "لم تعترف أمتنا بالحدود الجررافية و  وميانمار فإننا نذىب إلى ىناك اقن وفي المستقبل".

في الماضي وو في الحاضر. وتنظر إلى المسممين عمى بعد روف الكيمومترات في راكان ورتشو وفمسطين 
 كما ينظر اةخ إلى أخيو". وسوريا والصومال

 55/8/1051موقع فمسطين أون الين، 
 

 أحداث رفح معتقمون سابقون مرتكبوالمصري: وزير الداخمية  15
كشف المواء أحمد جمال الدين وزير الداخمية ىوية عدد من اإلرىابيين  مندوبو اةىرام: -العريش   القاىرة

معتقال وخرج بعد انتياء فترة الطوارل  وأن بعضيم مرتكبي جريمة رفب. وأوضب أن بعض المضبوطين كان 
 من العناصر اإلجرامية الياربة من السجون خالل فترة الثورة.

  أو المفرج عنيم المصرية بقرار رئيس الجميورية ونفي الوزير أن يكون بينيم أحد من المفرج عنيم سياسياً 
 عن طريق المجنة التي شكميا الرئيس محمد مرسي.

أيدي رجال القوات  ىرخر  كشفت تحقيقات اةجيزة اةمنية أن اإلرىابيين الذين قتموا عمجانب  ىوعم
وأوضحت  الحدود. ىالمسمحة والشرطة في سيناء ىم مجموعة من مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين عم

اىرة, ورخر سنة( من الق 51التحقيقات أن بين ىروء اإلرىابيين ر الذين لقوا مصرعيم ر شخصا يدعي حاتم)
سنة( من سيناء, ومحمد أ. س من المحمة الكبري,  50سنة( من الرربية, ومحمد. م.) 49يدعي يحيي ع)

 ومحمد. م. فمسطيني الجنسية.
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 54/8/1051األىرام، القاىرة، 
 

 حماس في مجزرة رفح ضموع ينفيمصدر مصري موثوق  ":الحياة" 11
الحياة في القاىرًة ما  جريدةمصدر مصري موثوق بو ل ىنف: جييان الحسيني  فتحي صّباح -القاىرة   غزة

المعمومات التي تناولتيا وسائل "تردد عبر وسائل اإلعالم من أن حماس ضالعة في مجزرة رفب  وقال: 
. "اإلعالم في ىذا الصدد في معظميا غير دقيقة  وىي اجتيادات غير مبنية عمى معمومات دقيقة وموثوقة

سيتم الكشف عن الجناة "  وفتًا إلى أنو "جية ما بأنيا متورطة في مجزرة رفبو يمكننا اتيام "وأضاف: 
سنعمن عن الحقائق ولن ". وقال: "الحقيقيين والعناصر المتورطة في المجزرة فور اونتياء من التحقيقات

... وما زال نخفي شيئًا... لكننا لم ننتو بعد من فحص الجثث التي تسممناىا لممجرمين الذين ارتكبوا المجزرة
  مركدًا أنو سيتم الكشف عن مالبسات ىذه "أمامنا عمل كثير في خصوص ما لدينا من أدلة وشواىد

 المجزرة البشعة.
 54/8/1051الحياة، لندن، 

 
 أيام ثالثةإعادة فتح معبر رفح استثنائيًا ل 15

ب الحدودي بين قررت السمطات المصرية فتب معبر رف: جييان الحسيني  فتحي صّباح -القاىرة   غزة
 جريدةمصر وقطاع غزة في اوتجاىين لمدة ثالثة أيام اعتبارًا من اليوم  وقال مصدر مصري موثوق بو ل

الحممة اةمنية العسكرية "ساعة  موضحًا أن  11الحياة في القاىرة إن معبر رفب سيعاد تشريمو في غضون 
ماعات اإلرىابية تطمبت تعميق العمل في التي تقوم بيا القوات المسمحة عمى أرض سيناء لمواجية الج

المعبر في شكل موقت... أي إغالق معبر رفب جاء فقط إلى حين استكمال الخطة اةمنية واونتياء من 
. ولفت إلى المخاطر التي قد يتعرض إلييا المسافرون خالل ىذه الحممة اةمنية الموّسعة وغير "تنفيذىا

 الفمسطينية. -بمية في سيناء وردم اةنفاق عمى الحدود المصرية المسبوقة من أجل تطيير المناطق الج
اتخذنا تدابير كثيرة من ضمنيا إغالق معبر رفب في شكل موقت لضمان سالمة المسافرين  "وأضاف: 

ورفض  ."وذلك حتى تحقق الحممة اةمنية أىدافيا وىي وضع حد لمعناصر اإلرىابية المنتشرة شمال سيناء
إغالق المعبر كان "معبر رفب في وجو أىالي قطاع غزة بالعقاب الجماعي  وقال:  بشدة توصيف إغالق

 ".إجراء موقتاً 
 54/8/1051الحياة، لندن، 

 
 "جيادية" تتمقى تدريبات عسكرية وتنقل السالح لمفمسطينيين تنظيمات :الجماعة اإلسالمية 14

سيناء والمناطق  فيالمنتشرة  كشفت الجماعة اإلسالمية عن خريطة الحركات اإلسالميةمتولي: أحمد 
 التيالحدودية مع دولة فمسطين  حيث تناولت تصنيفات تمك التنظيمات النشطة واةيديولوجيات واةفكار 

" لمقضاء عمييا بعد حادث اليجوم عمى 1شنت القوات المسمحة عمييا حممة "نسر التيتتبناىا الجماعات  
 ا.ضابطا ومجند 41حرس الحدود الذى أودى بحياة 

ونشر باب "الموسوعة الجيادية" عمى موقع الجماعة اإلسالمية أن الجماعات اإلسالمية المنتشرة بامتداد 
يحمل أعضاء ىذه الجماعات التي  "الجماعات الجيادية"ومنيا  منطقة الشريط تنقسم إلى أربعة تصنيفات.

ت الجيادية الفمسطينية  كما السالح ويتمقون تدريبات عسكرية شبو منتظمة عمى يد بعض أعضاء الجماعا
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من الحصار أو لمتدريب  أن عددًا كبيرًا من المنتمين لمجماعات الجيادية الفمسطينية كان ينتقل لسيناء ىرباً 
رقابة بوسط سيناء  فضالً عن تعاون الجماعات الجيادية  أيبعض المناطق الصحراوية البعيدة عن  في

لسالح لرزة عبر اةنفاق  وفى إخفاء بعض عناصرىا حال توتر نقل ا فيالفمسطينية مع نظيرتيا المصرية 
 اةوضاع بالقطاع.

 54/8/1051اليوم السابع، القاىرة، 
 

 إذن إسرائيمي لنشر قواتنا بسيناء نحتاج أبو الفتوح: من المشين أننا 11
لسابق عبد المنعم أبو الفتوح  رئيس حزب مصر القوية والمرشب ا. قال د: جاكمين منير -اإلسكندرية 

  يسيناء بإذن مسبق من الكيان الصييون يلرئاسة الجميورية  إنو من المشين أن تنتشر قواتنا المسمحة ف
باإلسكندرية  اإلثنين نظمو الحزب يوم  الذيخالل حفل إفطار أعضاء وشباب حزب مصر القوية   مشدداً 

 يعمى ضرورة إعادة النظر ف  واجتمع عمى ىامشو أبو الفتوح  بسيدات جمعية "ست مصرية" باإلسكندرية
 بما يناسب ويحقق لمصر السيادة الكاممة عمى كل شبر من أرضيا. يمعاىدة السالم مع الكيان الصييون

قتل أفضل من فينا من شباب الوطن وأن ىذه الدماء تساوى الكثير  يوأكد أن كارثة معاىدة السالم تسببت ف
 ا.تاريخن يوأن ىذه المعاىدة ستظل نقطة سوداء ف

 55/8/1051اليوم السابع، القاىرة، 
 

 "إسرائيل"مرسي بتعديل اتفاقية السالم مع  الرئيس اتحاد الشباب التقدمي يطالب 11
محمد فرج  .ندوة  اوثنين  بمقر حزب التجمع  حاضر فييا م التقدمينظم اتحاد الشباب : محمود عثمان

عمى  "إسرائيل"ثير اتفاقية السالم بين مصر واةمين العام المساعد لمحزب  لمناقشة مشكالت سيناء  وتأ
وطالب  إطار مبادرة اوتحاد لممطالبة بتعديل ىذه اوتفاقية بعنوان "ىنعدليا". فيسيناء   فيقضية اةمن 

بالتفاوض من أجل تعديل اوتفاقية من أجل حفظ  مصر  رئيس جميورية  محمد مرسى .أعضاء اوتحاد د
 بنود اوتفاقية بدو من إلرائيا. فيرىابية ىناك عبر تعديل اةمن ومنع تكرار الحوادث اإل

 54/8/1051اليوم السابع، القاىرة، 
 

 واليرم أقدس من المسجد األقصىمن القدس أقدس: القاىرة حامد أبوالنائب المصري محمد  17
ة القاىرة ن مدينإ قال النائب في مجمس الشعب المصري محمد أبو حامد في تصريب لو: :وكاوت –القاىرة 

انو و وجود لصراع بين المقدسات الوطنية  وأكدأقدس من القدس واليرم أقدس من المسجد اةقصى المبارك 
 فيالتي تتحكم  الوىابيةالتيارات  أنكنائس القاىرة  إحدى فيخالل كممة لو  وأوضب  والمقدسات الدينية.

 كاسب سياسة.من اجل م إوالمساجد والتي تقوم بالحديث عن فمسطين ما ىي 
 54/8/1051وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تحّول عمميًا جثة سياسية في الشرق األوسط الصييونيالكيان : عمي الريجاني 18

عمي  اإليرانيرأى رئيس مجمس الشورى )البرلمان( .(: ب.ف.أ)  رويترز  .(ب.أ) –طيران  تل أبيب 
فخ أميركي وصييوني  وُيفضل أن تتحرر  تصورات واىية لبعض دول المنطقة  أوقعتيا في"وريجاني أن 

  معتبرًا 1001يوليو  /خالل حرب تموز "إسرائيل"عمى  "انتصار حزب اهلل"ذكرى  إلى. وأشار "منو عاجالً 
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 اةخيرةفرضت التطورات »وأضاف:  .اةوسط"الكيان الصييوني تحّول عمميًا جثة سياسية في الشرق "أن 
ن الصييوني  وسّرعت نياية عمر الحكومات العميمة ةميركا في عزلة عمى الكيا اإلسالميفي العالم 

  باعتبارىا مركزًا إيرانتأسيس اتحاد مشروم لتنفيذ خطط متعجمة وساذجة ضد  إلىالمنطقة  ما دفعيم 
دول المنطقة من المعب في الممعب اةميركي ". وحذر "وأصدقاء المقاومة في المنطقة اإلسالميةلمصحوة 

 ."والصييوني
 54/8/1051حياة، لندن، ال

 
 أرشيف منظمة التحرير الفمسطينية الجزائر تسمم السمطة 19

حول مسار القضية  مصوراً  أرشيفياً  شريطاً  81سممت الجزائر لمسمطة الفمسطينية : وكاوت  18عرب
سمي وجرى بمقر التمفزيون الجزائري الر  الفمسطينية منذ سبعينيات القرن الماضي أنجزىا التمفزيون الرسمي.

مساء اةحد حفل تسميم اةرشيف بإشراف وزير اوتصال ناصر ميل وبحضور سفير فمسطين بالجزائر عبد 
 الخالق حسين ومدير التمفزيون الجزائري توفيق خالدي.

 4988وتعد أىم محطة في اةرشيف كواليس ومجريات مرتمر إعالن قيام الدولة الفمسطينية بالجزائر عام 
 مس الوطني الفمسطيني.أثناء اجتماعات المج

 55/8/1051، 48موقع عرب 
 

 دار البر تقدم إفطار الصائم وكساء العيد في فمسطين والمسجد األقصىاإلمارات:  10
مشاريعيا الخيرية  " يا باغي الخير أقبل"ضمن حممتيا الرمضانية  اإلماراتية  تنفذ جمعية دار البر :دبي

ىر  في إطار حممتيا الخيرية في فمسطين والمسجد 4155ام واإلنسانية إلفطار الصائم وكساء العيد لمع
اةقصى ومحافظات الضفة الرربية  وذلك بالتعاون مع جمعية المركز العممي لمدراسات المنيجية واةبحاث 

 العممية في فمسطين.
وذكر محمد أحمد الحمادي عضو مجمس إدارة جمعية دار البر رئيس قطاع المشاريع الخيرية أن عدد 

روف مستفيد  موضحًا أن عدد العائالت المستفيدة  3ستفيدين من مشروع إفطار الصائم بمغ حتى اقن الم
أسرة إضافة إلى ما تقدمو الجمعية من مساعدات وموائد إفطار  400من مشروع كساء العيد ليذا العام بمغ 

 وكساء العيد عبر الجمعيات الخيرية في المحافظات اةخرى.
 54/8/1051، االتحاد، أبو ظبي

 
 لمصمحة تجار إسرائيميين يموعقارات ييمبيع أراضخشية من  يبدون السوريون الجئونال 15

من  يبدي وجئون ومواطنون سوريون في اةردن خشية تجاه أنباء تصميم تباعاً : حسان التميمي - عمان
ويقول  إسرائيميين."بالدىم" تشير إلى عمميات بيوع أراض وعقارات "الالجئين الميجرين" لمصمحة تجار 

ابتاعوا أراضي وعقارات في المناطق التي شيدت نزوح سكانيا  وجئون ومواطنون إن سماسرة سوريين وعرباً 
بسبب القتال أو انعدام اةمن وانييار الخدمات العامة بأسعار مضاعفة  مسترمين حاجة السكان الشديدة إلى 

 ين المجوء "اليجرة" إلى دول الجوار.السيولة النقدية لترطية تكاليف المعيشة أو لتأم
مستقل واشترطت عدم نشر اسميا الحقيقي  إن  إعالميوتقول أميرة  وىي صحفية شابة تعمل في موقع 

سماسرة رخرين اخبروىا إن العديد من عمميات البيع والشراء التي تمت عقب اةزمة "مشبوىة" وتورط بيا 
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ون لصالب جيات ّّ المدفوعة تفوق  اةثمانربما تكون "إسرائيمية"  وسيما أن  مسرولون حكوميون أو متنفّذ
وتقول أميرة إن العديد من مراقبي سوق العقار يعتقدون أن عمميات البيوع تتم   بكثير القيمة الحقيقة لمشقق.

لصالب جيات خارجية  وربما تكون اسرائيمية  في حين أن بعضيا اقخر يتم ربما لصالب متنفذين وسيما 
ق الشعبية إلى حد ما مثل المميحة ونير عيشة وزممكا والتي بيعت شققيا بأكثر من سعرىا الحقيقي المناط

 بأضعاف.
ويتقاطع كالم أميرة مع ما يرويو وجئون سوريون ومواطنو الداخل عن قيام مسمحين بترويع سكان بعض 

 المناطق لدفعيم إلى بيع ممتمكاىم والرحيل عنيا.
 54/8/1051الغد، عّمان، 

 
 بخصوص الزيارات لمحرم القدسي الشريف األمريكيةتوضيح من الخارجية  11

ن تقرير أب إعالماودعاءات التي تناقمتيا وسائل  أن اةمريكيةصرح مسرول في الخارجية  :القدس المحتمة
العبادات المتعمقة بالزيارات و  اإلجراءاتحول الحريات الدينية في العالم انتقد  1044لعام  اةمريكيةالخارجية 

 ن التقرير المذكور يقدم وصفاً أوأوضب  الدقة. إلىفي الحرم القدسي الشريف خارجة عن السياق وتفتقر 
لمحقائق المتعمقة بالسياسة التي تحكم الزيارات والعبادات في الحرم القدسي الشريف  وأنو لم يقدم  موضوعياً 

 شأن.يتطرق ةي توصيات بيذا ال أوتوصيات لتريير ىذه السياسة 
 54/8/1051الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تشجع االحتالل عمى تيويد "األقصى" الواليات المتحدة: ةبريطانيال اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق  15

ناشدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا العالم العربي واإلسالمي وعمى رأسيم جميورية مصر 
بأن  ل وقف اإلجراءات التيويدية في القدس  وتمقين اوحتالل اإلسرائيمي درساً العربية "العمل بكل جد من أج

بدأ بعد اإلطاحة ببعض رموز اوستبداد التي ساندت اوحتالل اإلسرائيمي وأىدرت حقوق  جديداً  ىناك تاريخاً 
لحدود مع ودعت المنظمة في بيان ليا  يوم اإلثنين  اةمة "لمزحف بمظاىرات إلى ا الشعب الفمسطيني".

)إسرائيل( وعدم السكوت عمى اإلجراءات اوستيطانية"  التي وصفتيا بر"اإلجرامية"  كما دعت منظمة 
نقاذ  التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية "المتين قتمنا صمتيما إلى التحرك الفوري والتصدي لالحتالل وا 

 المسجد اةقصى من براثنو".
ل اإلسرائيمي اختارت شير رمضان لتكثف من إجراءاتيا التيويدية في ورأت المنظمة أن سمطات اوحتال

القدس  وكشفت النقاب عن أن ذلك يتم بدعم أمريكي  وبعد أن أشارت إلى تقرير لوزارة الخارجية اةمريكية 
يوليو الماضي  وينتقد إسرائيل لعدم السماح لرير  /حول الحقوق الدينية في العالم الذي صدر في تموز

ممين الصالة في الحرم القدسي الشريف  ذكرت أن عضو الكنيست ارييو الداد )من حزب اوتحاد المس
الوطني( قدم مشروع قانون ينص عمى تحديد ساعات منفصمة لمييود والمسممين لمصالة في باحة الحرم 

 القدسي.
مرالطات كثيرة وتزوير  وقال بيان المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: "إن تقرير وزارة الخارجية انطوى عمى

وأضاف: "بينما ينتقد التقرير اإلجراءات اإلسرائيمية التي تمنع وصول المسممين والمسيحيين إلى  لمحقائق".
أماكن العبادة وعمى وجو الخصوص المسجد اةقصى وكنيسة القيامة وتحديد سن من يحق لو الدخول إلى 

الدينية الييودية  ترافل التقرير عن تفصيل اونتياكات القدس والميزانيات الكبيرة التي تخصص لمجماعات 
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الجسيمة كاوستيطان وطرد العرب من مدينة القدس كما غض الطرف عن حقيقة مفادىا أن السياح 
 اةجانب يسمب ليم بالدخول إلى المسجد اةقصى وفقا لمعايير تتناسب وقدسية المكان".

المجتمع الدولي  وقال: "إن اوتحاد اةوروبي والجمعية  وأكدت المنظمة أن ىذا التقرير يتناقض وموقف
أن القدس أراض محتمة  وأن كل اإلجراءات التي قامت وتقوم بيا  العامة ومجمس اةمن اعتبروا جميعاً 

حكومة اوحتالل باطمة بطالنا مطمقا  وبالتالي أي تقرير أو تصريب صادر عن أي كان يشرعن إجراءات 
ىذه المنطقة باطل ويعتبر لروا و أثر لو وما أكثر المرط الذي ينبعث من اإلدارة اوحتالل ويشجعيا في 

 اةمريكية المساند لالحتالل والذي ييدد بنشوب حرب مدمرة في المنطقة"  عمى حد تعبير البيان. 
 55/8/1051موقع فمسطين أون الين، 

 
 إيرانضد  لـ"إسرائيل" "مظمة حماية" توفير أوباما ورومني تعيدمعمومات عن  ":معاريف" 14

أوردت صحيفة معاريف أن إدارة الرئيس اةميركي باراك .(: ب.ف.أ)  رويترز  .(ب.أ) –طيران  تل أبيب 
أن الوويات المتحدة ستوفر  "إسرائيل"أوباما وفريق المرشب الجميوري لمرئاسة اةميركية ميت رومني أبمرا 

من إدارة أوباما  "إسرائيل"تمقتيا  "تأكيدات" إلى رت معاريفوأشا   في أي حرب مع إيران."مظمة حماية"ليا 
 .إيران  في حرب محتممة ضد "إسرائيل" إلىوفريق رومني  بأن الوويات المتحدة ستنضم 

ّممت في رسائل سرية لمسرولين بارزين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين "سأن تمك التأكيدات  إلىولفتت 
من أوباما ومستشارين سياسيين لرومني وجميوريين تولوا مناصب بارزة في نتنياىو  من مسرولين مقربين 

 ."إدارات سابقة  وُيتوقع أن يشرموا أدوارًا ميمة إن انُتخب رومني
  إن تعّرضت ليجوم "مظمة حماية"تعتقد بأن الجيش اةميركي سيوفر ليا  "إسرائيل"وأوردت معاريف أن 

 وحركة حماس.صاروخي من إيران وحزب اهلل المبناني 
ل تمقت رسائل مشابية من سفيرىا لدى الوويات المتحدة مايكل أورين  بعد محادثات "إسرائي" أنوأضافت 

 )إيباك(. اإلسرائيميةأجراىا في واشنطن  ومن لجنة العالقات العامة اةميركية 
 54/8/1051الحياة، لندن، 

 
 مميون دوالر 18ة من قرض بقيم الفمسطينية السمطةالحكومة السويدية تعفي  11

مميون دوور  أي ما  18أعفت الحكومة السويدية السمطة الوطنية الفمسطينية من قرض بقيمة  :رام اهلل
وشكر وزير المالية نبيل قسيس بالنيابة عن السمطة الفمسطينية  الحكومة  مميون كرونة سويدي. 481يعادل 

 السمطة الوطنية من القرض. إعفائياالسويدية عمى 
ان الشعب الفمسطيني يقّدر ما تقدمو الحكومة السويدية من دعم سياسي واقتصادي لما لو »قسيس:  وقال

 «.من أىمية في بناء مرسسات الدولة الفمسطينية المستقبمية
لدعم مشروع نقل  4999وكانت الحكومة السويدية قد منحت السمطة الفمسطينية قرضا مستردا في عام 

اء في قطاع غزة  وأعمنت قبل أيام عن اعفاء السمطة من ىذا القرض مراعاة لخطوط الضرط العالي لمكيرب
 لألزمة المالية الخانقة التي تمّر بيا.

 54/8/1051الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 محققان ىنديان يصالن إلى طيران الستجواب إيرانيين في تفجير نيودليي 11
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يين يعتقد بأنيم متورطون في اليجوم الذي استيدف لندن: وصل محققان ىنديان إلى طيران وستجواب إيران
 فبراير الماضي. /زوجة دبموماسي إسرائيمي في نيودليي مما أدى إلى إصابتيا في شباط
إيرانيين  غادر اثنان منيما اليند قبل  5وذكر مسرول في الشرطة اليندية أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 

 ال بصحفي إيراني متيم بالتخطيط لميجوم.اليجوم  والمذان كانا في السابق عمى اتص
 54/8/1051الشرق األوسط، لندن، 

 
 والسنة: ناسا تخفي حقيقة ليمة القدر خوفُا من انتشار اإلسالم القرآنبىيئة اإلعجاز العممي  17

أكد الدكتور عبد الباسط محمد السيد  رئيس المجمع العممي لييئرة اإلعجراز العممري فري القرررن الكرريم والسرنة 
ي مصررر  ان الوكالررة الوطنيررة اةمريكيرة لمطيررران والفضرراء )ناسررا( تخفرري عرن العررالم الحقيقررة العمميررة المثبتررة فر

 لميمة القدر  مشيرًا الى تقصير اةثرياء لعرب في اتخاذ الخطوات الضرورية لنشر ىذا اةمر في العالم.
حرارة معتدلة  و تضرب فييا اةرض وبحسب الدكتور السيد فإنو وبحسب الحديث ليمة القدر بمجة أي درجة 

 10روف نجررم و 40بررنجم وصرربيحتيا تخرررج الشررمس بررال شررعاع. ويشررير السرريد الررى حقيقررة عمميررة مفادىررا ان 
ألررف شررياب تنررزل عمررى اةرض فرري اليرروم الواحررد  باسررتثناء ليمررة القرردر الترري و تشرريد أي شررعاع  وىررو اةمررر 

إلفصاح عنو كي و يعتنق غيرر المسرممين الردين اإلسرالمي  سنوات  ورفضت ا 40الذي اكتشفتو "ناسا" قبل 
 وذلك اقتباسًا ةقوال أحد عمماء "ناسا" واسمو كارنار التي نقمتيا صحيفة "الوفد" المصرية.

كما يركد الدكتور السيد ان العالم كرنار أشير إسالمو مما أدى الى فقدانو وظيفتو في "ناسا". الجدير بالذكر 
ة اةولرى التري تتعررض فييرا "ناسرا" ونتقرادات عممراء المسرممين  اذ سربق لمعرالم الجيولروجي ان ىذه ليست المر 

يومرًا عرن شرعاع اسرتثنائي و  14زغمول النجار ان أكد ان "ناسرا"  حرذفت مرن موقعيرا مرا سربق وان نشررتو لرر 
تشررر فرري اونترنررت نيايرة لررو ينطمررق مررن الكعبرة يصررل بيررت اهلل بالبيررت المعمرور  وفقررًا لمررا جرراء فري تسررجيل من

 يظير لقاًء تمفزيونيًا مع أحد العمماء العرب.
وكان الكثير من المسممين قد أبدى استياءه إزاء إخفاء "ناسا" عن العالم حقيقرة سرماع أول إنسران ييربط عمرى 
سطب القمر نيل ررمسترونغ اةذان وخبراعتناقو اإلسالم. واستمر اةمر كذلك الى ان أكد العالم المصري في 
الوكالرة الوطنيررة اومريكيرة لمطيررران والفضرراء فراروق البرراز عرردم صرحة ىررذه اةنبراء  وىررو مررا شردد عميررو وحقررًا 

 ررمسترونغ نفسو في محاضرة ألقاىا أثناء إحدى زياراتو لباكستان.
 54/8/1051، روسيا اليوم

 
 : قبل الحرب ليست كما بعدىااالستراتيجية "إسرائيل"بيئة  18

  بيئتيرا اوسرتراتيجية 4918ادرت إلييرا إسررائيل  منرذ اإلعرالن عرن قياميرا فري عرام لكرل حررب بر: عمي حيدر
الدوليررة واإلقميميررة  الترري شرركمت ظرفررًا ودافعررًا لتبمررور قرررار شررنيا. ولررم تكررن الحرررب الترري شررنتيا إسرررائيل عمررى 

الترري جعمتيررا ممكنررة    إو امترردادًا طبيعيررًا  بررل نتاجررًا لبيئتيررا اوسررتراتيجية1001حررزب اهلل ولبنرران  فرري عررام 
وضرررورية. ممكنررة  بمعنررى ارتفرراع مررا كرران يفترررض أن ترررى فيررو إسرررائيل مانعررًا وعقبررًة أمررام تنفيررذىا وتحقيررق 
أىرردافيا. وضرررورية  مررن أجررل القضرراء عمررى حررزب اهلل وترردمير قدراتررو القتاليررة والعسرركرية الترري تشرركل تيديرردًا 

  1001ع اةميركرري فرري لبنرران ومنررو. عشررية حرررب عررام إلسرررائيل  وأيضررًا بيرردف تعبيررد الطريررق أمررام المشرررو 
كانت إسرائيل تتمتع برذخرين اسرتراتيجيين أساسريين  اةول نظرام حسرني مبرارك عمرى جبيتيرا الجنوبيرة  الرذي 
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ضررمن ليررا تحييررد مصررر طرروال ثالثررين سررنة  بمررا مّكنيررا مررن شررن الحررروب واوعتررداءات فرري فمسررطين ولبنرران 
 والمنطقة.

في العرراق  الرذي شركل ثقراًل موازيرًا ضرمن ليرا )وفرق التقرديرات اإلسررائيمية رنرذاك( تحييرد  واوحتالل اةميركي
جبيتيررا الشرررقية والشررمالية  لمررا يشرركمو العررراق مررن عمررق اسررتراتيجي بفعررل موقعررو الجررافرري لتمررك السرراحتين  

 إضافًة إلى ما مّثمو من قوة احتواء لمجميورية اإلسالمية في إيران.
ئيل محّصنة بطوق دولري إقميمري اسرتراتيجي  لرم يكرن ليكتمرل رنرذاك  إو بإخضراع حرزب اهلل وىكذا بدت إسرا

وسرروريا عبررر حرررب نضررج قرررار شررنيا  بعررد فشررل الرىرران عمررى الحررراك الررداخمي المبنرراني  رنررذاك  لنررزع سررالح 
 .1003حزب اهلل  وذلك في أعقاب خروج الجيش السوري في عام 

  في تمك الفترة  وّفر خروج الجيش السروري فرصرة تجعرل مرن الصرعوبة عمرى وفق الررية والتقدير اإلسرائيمي
حرررزب اهلل  بعرررد سرررحقو أو تررردمير قدراترررو  إعرررادة بنررراء منظوماترررو الصررراروخية والقتاليرررة  وبالترررالي إنتررراج مظمرررة 
إقميميرررة تحمررري أمرررن إسررررائيل. لكرررن فشرررل الرىررران عمرررى المسرررار الرررداخمي المبنررراني جعرررل الحررررب أكثرررر ضررررورة 

لح  احًا... فكانت الحرب.وا 
لكن تداعيات فشميا لم تقتصر عمى الساحة المبنانية  بل أحدثت أيضرًا ترييررًا فري عمرق التفكيرر اوسرتراتيجي 

  عرررن وزيرررر 40/8/1041بتررراريخ « يرررديعوت أحرونررروت»اإلسررررائيمي. ومرررن أبررررز تجمياتيرررا مرررا نقمترررو صرررحيفة 
  ىري سربب معارضرة القيرادة العميرا 1001حررب عرام  صردمة»الدفاع اإلسررائيمي الحرالي إييرود براراك مرن أن 

 «.لمجيش القوية التي و مساومة فييا لضرب المنشات النووية اإليرانية
فرري كررل اةحرروال  باتررت المشرركمة الكبرررى بالنسرربة إلررى تررل أبيررب ومعيررا واشررنطن  أبعررد مررن فشررل حرررب عررام 

العبررررر المطموبررررة  ومراكمررررة قدراتررررو    وو سرررريما بعرررردما تمّكررررن حررررزب اهلل فرررري أعقابيررررا مررررن اسررررتخالص1001
الصرراروخية والقتاليررة. ىرررذا اةمررر عرررّزز محررور دمشرررق وطيررران  وتحررّول  مرررن منظررور إسررررائيمي  مررن حركرررة 
مقاومة تمنع إعادة احتالل لبنان  وتربك مخططاتيا في المنطقة إلى خطر استراتيجي رخذ بالتعاظم  بل إلى 

 قائمة.ركيزة أساسية في المعادوت اإلقميمية ال
 البيئة االستراتيجية الحالية

تختصر قصة المصطمب الذي أوصت اوستخبارات اإلسرائيمية المستوى السياسي بتبنيو  لمتعبيرر عمرا يجرري 
فرري العررالم العربرري مررن تطررورات  نظرررة المرسسررة اإلسرررائيمية لمبيئررة اوسررتراتيجية المحيطررة بيررا. إذ بعررد تررداول 

نة السياسيين والمعمقين اإلسرائيميين  ووصف رخرين ما يجري  بأنو لريس عمى ألس« الربيع العربي»مصطمب 
  حصل نوع من التخّبط داخرل اوسرتخبارات  حرول المصرطمب اةكثرر تعبيررًا عرن الواقرع  «شتاًء إسالمياً »إو 

 «.اليزة»وىو « حيادي»إلى أن رست المباحثات عمى اختيار مصطمب تم وصفو بال
م  تعود إلى كونو ينطوي عمى إمكان أن ما يجري فري العرالم العربري يمكرن أن يترّوج خمفية اختيار ىذا المفيو 

بتحررول مررا « شررتاء»يرروفر إلسرررائيل مظمررة أمنيرة إقميميررة يحمرري أمنيررا ووجودىررا  ويمكرن أن يترروج ب« ربيرع»ب
 يجري من تريير إلى مصدر تيديد لوجودىا وأمنيا القومي.

قن فري المرسسرة اإلسررائيمية  أن مرا يجرري فري العرالم العربري ينطروي بعبارة أخرى  التقدير الرسمي المتبنى ا
عمى إمكان مفاقمة التيديدات المحدقة بإسرائيل  وفي الوقت نفسرو عمرى فررص كامنرة يمكرن لرو ترم اسرترالليا 

 وتظييرىا أن تتحّول إلى عامل قوة واستقرار لمدولة العبرية.
  أن إسررائيل 1001بالمقارنرة مرع مرا كانرت عميرو عشرية حررب عرام  أىم ما ُيمّيز البيئرة اوسرتراتيجية الحاليرة 

فقرردت ذخرىررا اوسررتراتيجي عمررى جبيتيررا الجنوبيررة  رغررم تجرردد رىاناتيررا عمررى أن و يكررون الواقررع بالسرروء الررذي 
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كانت تتخوف منو. لكن ميما كانت الرىانات واقمال  تبقى حقيقة و يمكرن إلسررائيل أن تتجاوزىرا  وىري أن 
جديدًا انطمق عمى حدودىا الجنوبية  تتراكم مرشراتو السمبية تباعًا. وفي الوقت نفسو  تبدو إلى جانبيا مسارًا 

مكرررررامن فررررررص  ترررررراىن عمييرررررا إسررررررائيل لتبديرررررد ىرررررذا المسرررررار التيديررررردي  تتمثرررررل برررررالقيود السياسرررررية الداخميرررررة 
في مصر أولويرات و يكرون  واوقتصادية في مصر. يضاف إلى ذلك الرىان عمى إمكان تبني النظام الجديد

 العربي.« اوعتدال»إلسرائيل موقعيا المتقدم  بل يتم تنحيتيا لحسابات إقميمية تتالءم مع توجيات معسكر 
رغررم ذلررك  القرردر المترريقن ىررو أن حالررة مررن القمررق تسرريطر عمررى المرسسررة العسرركرية اإلسرررائيمية دفعتيررا إلررى 

جيوزيرررة قرررادرة عمرررى احترررواء أي تطرررور مفررراجئ فررري السررراحة  المطالبرررة بزيرررادة موازنتيرررا كررري ترررتمكن مرررن بنررراء
المصرررية. وكتعبيررر عررن جانررب مررن مفاعيررل ىررذا المسررتجد  يمكررن اوسررتفادة مررن المقارنررة الترري أجراىررا المررواء 
غيررورا ايالنررد  الررذي تررولى فرري السررابق مناصررب ىامررة  منيررا رئاسررة شررعبة التخطرريط والعمميررات فرري الجرريش  

منررذ التوقيررع عمررى اتفاقيررة كامررب ديفيررد  )ولمزيررد مررن »ن القررومي. ايالنررد اعتبررر أنررو ووحقررًا رئاسررة مجمررس اةمرر
(  انخفررض عديررد قرروات الجرريش اإلسرررائيمي  وخصوصررًا فرري سررالح البررر. ىررذا التخفرريض فرري 4983الدقررة منررذ 

يبررًا  الكميررة  بمرروازاة تحسررين نوعيررة عديررد القرروات  سررمب لدولررة إسرررائيل بالحفرراظ عمررى موازنررة أمنيررة ثابتررة تقر 
بمصطمحات واقعية. وةن الناتج القومي زاد  فقد خفّرت العالقرة برين الموازنرة اةمنيرة والنراتج القرومي الصرافي 

 «.1044في المئة في عام  1إلى حوالى  4911في المئة في عام  50تدريجًا  من 
يرة مرن العرراق  فرري إلرى ذلرك  فقردت إسررائيل أيضرًا ذخرىرا اوسرتراتيجي اقخرر  عبرر انسرحاب القروات اةميرك

ظررل نظررام حكررم حميررف إليررران. وىررو مررا عبررر عنررو رئرريس الرروزراء اإلسرررائيمي  خررالل كممررة لررو أمررام الكنيسررت 
الحرررردثين الجديررررردين المررررذين مررررن المقرررررر أن يررررررثرا عمينررررا ىمررررا: نترررررائج »  بررررالقول إن 18/41/1044بترررراريخ 

ين( والواقع الجديد الناشئ في العراق  الرذي اونتخابات في مصر )والتي أدت وحقًا إلى فوز اإلخوان المسمم
وضع إسرائيل في مواجية تحديات مردىا الشررق )إشرارة إلرى الجبيرة الشررقية( بصرورة لرم نعيردىا ولرم نتعامرل 

 «.سنوات تقريباً  40معيا منذ 
 خالصة الوضع االستراتيجي إلسرائيل

نياىو  لموضع اوسرتراتيجي الرذي رلرت إليرو من المجدي اوستعانة بتوصيف رئيس الوزراء الحالي  بنيامين نت
  واونطررالق منررو إلررى توصرريف المرحمررة الحاليررة. إذ اعتبررر فرري 1001إسرررائيل فرري مرحمررة مررا بعررد حرررب عررام 
 4911حرررب عررام »(  عنرردما كرران رئيسررًا لممعارضررة  أن 1/1/1001محاضرررة لررو  فرري جامعررة بررار ايررالن  )

مررن دولررة كرران أصررل وجودىررا موضررع تسررارل إلررى دولررة مررن غيررر  شرركمت )بالنسرربة إلررى دولررة إسرررائيل( انتقرراوً 
النصرر والرردع اإلسررائيميان شركال عراماًل حاسرمًا لتوصرل دول عربيرة إلرى »وأضراف «. الممكن الترمرب عمييرا

قامررة سررالم معيررا  وىكررذا تررم التوصررل إلررى اتفاقيررات سررالم مررع  فيررم ضرررورة اوعتررراف بوجررود دولررة إسرررائيل وا 
لى  «.مرشرات مصالحة مع الفمسطينيين مصر واةردن  وا 

بدءًا من اونسحاب اةحادي من لبنان  ومرورًا باونسرحاب اةحرادي مرن قطراع غرزة  »ومضى نتنياىو يقول 
(  انقمب اوتجاه وبات واضحًا اقن أن إسرائيل لم تعد دولة و يمكن الترمب 1001وبعد حرب لبنان الثانية )

نما لدى أصدقائيا أيضاً  عمييا. وعاد التسارل حول بقائيا  «.يموح من جديد  ليس فقط لدى أعداء إسرائيل وا 
ومن أبرز ما يمكن مالحظتو عمى ىذا التوصيف لمواقع اوستراتيجي إلسرائيل  عمى لسان نتنيراىو  أنرو أترى 

. أي  حينيرا لرم يكرن حرزب اهلل قرد 1001رب عرام  41أشير فقط من توقف الحرب فري  40بعد مضي نحو 
بنرررراء قدراتررررو الصرررراروخية الترررري حّولتررررو إلررررى طرررررف أساسرررري جرررردًا فرررري المعادلررررة اإلقميميررررة  برررراعتراف  اسررررتكمل

اإلسرررائيميين أنفسررريم. وفررري الوقررت الرررذي كررران نظرررام مبررارك و يرررزال موجرررودًا فررري مصررر  ولرررم يكرررن ىنررراك أي 
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عنرردما كرران  مرشرررات لرردى إسرررائيل أو غيرىررا عمررى إمكرران أو رجحرران سررقوطو فرري السررنوات التاليررة. وأيضررًا 
اوحتالل اةميركي قائمًا في العراق  ولم يكن في حينو واضرحًا مسرتقبل ىرذا اوحرتالل  وو مسرتقبل مشرروعو 
السياسي عمى الساحة العراقية. وىو أمر اشار إليو ضمنًا نتنياىو  في كممتو في جامعة بار ايالن بالقول إن 

إسرائيل( و يعني أنو لن يكرون ىنراك تيديرد كيرذا فري  حقيقة عدم وجود تيديد من جية الشرق  حاليًا )عمى»
 «.المستقبل  وعمى سبيل المثال  في حال عدم تطور اةوضاع في العراق في اوتجاىات التي نرغبيا

  1041  فكيرف سرتكون نظرترو فري عرام 1001إذا كانت ىذه نظرة نتنياىو إلى البيئة اوستراتيجية  في عام 
ء أساسرري مررن المعادلررة اإلقميميررة الرادعررة  وبعرردما بررات يشرركل تيديرردًا اسررتراتيجيًا بعرردما تكررّرس حررزب اهلل كجررز 

إلسرائيل  بحسب توصيف القادة اإلسرائيميين أنفسيم. كذلك فقدت إسررائيل فقردان الرذخرين اوسرتراتيجيين فري 
  وتراجعرت مصر والعراق  )رغم أن المسارات و تزال تنطروي عمرى فررص فعميرة  بحسرب التقردير اإلسررائيمي(

« نوويرة»الييبة وقوة الردع اةميركية كما أشار إلرى ذلرك وزيرر الحررب اييرود براراك نفسرو. وباترت إيرران أكثرر 
 وقدرًة ومنعًة.

وفرري ظررل ىررذا الواقررع اإلقميمرري واوسررتراتيجي  باتررت تمرروح  مررن منظررور إسرررائيمي أيضررًا  فرصررة اسررتراتيجية لررم 
تتمثررل بالرىرران عمررى إمكرران إسررقاط نظررام بشررار اةسررد  الررذي شرركل  تترروفر مقرردماتيا طرروال السررنوات الماضررية 

عمقررًا وقاعرردة احتضرران ودعررم لحركررات المقاومررة فرري لبنرران وفمسررطين  وونتصرراراتيا الترري غيرررت المعررادوت 
اإلقميمية واوستراتيجية في المنطقة. وىو ما دفع العديد من المسرولين اإلسرائيميين الرسمين إلرى إظيرار قردر 

 تفارل حول مفاعيل التطورات التي تشيدىا الساحة السورية  في المدى المنظور. من ال
 «حسم تاريخي»سوريا 

ييرود براراك )الصرورة(  إلرى اةحرداث التري تشريدىا  ينظر قادة الدولة العبرية  وفري مقردميم بنيرامين نتنيراىو وا 
خالليا عمى إسقاط الدولة التي شكمت التي يراىنون من « الفرصة التاريخية»الساحة السورية عمى أنيا تمثل 

عمقًا وقاعدة لحركات المقاومة في لبنان وفمسطين  وألحقرت برالجيش اإلسررائيمي ىرزائم تاريخيرة حقيقيرة. وفري 
ىررذا المجررال  نقمررت القنرراة العاشرررة فرري التمفزيررون اإلسرررائيمي أنررو مررا مررن أحررد مررن المفكرررين فرري القيررادة اةمنيررة 

بالنسبة إلى إسررائيل. كمرا وضرعت « حسمًا تاريخياً »ارة أن ما يجري في سوريا يعتبر اإلسرائيمية إو يكرر عب
إذا كانرت النترائج حقرًا كمرا يقرول المتشرائمون  برأن عردد »خيار استيداف إيران ضمن اإلطار نفسو  وخاصرة 

سررابقة الصررواريخ الترري ستتسرراقط عمينررا سررتكون أكبررر بعشرررة أو خمسررين ضررعفًا عمررا سررقط عمينررا فرري الحرررب ال
(. وأكررردت القنررراة أن اةحرررداث التررري شررركمت حسرررمًا تاريخيرررًا كانرررت قميمرررة جررردًا فررري تررراريخ الدولرررة 1001)عرررام 

... واحرتالل القردس وشرق الطريرق إلرى 4918)العبرية(. ومن اةمثمة التي أوردتيرا... إعرالن الدولرة فري عرام 
 النقب.

 54/8/1051، االخبار، بيروت
 

 يعرفيا رومني الفمسطين التي  19
 زاىي خوري

 أنا أميركي فخور. أنا رجل أعمال مثابر وموفر فرص عمل. أنا مسيحي مرمن.
 وأنا فمسطيني.

وبقرردر مررا سررتدفع ىويرراتي المتعررددة ىررذه ميررت رومنرري لحررك رأسررو  فيررو بحاجررة لرردرس بخصرروص  ولنسررتعر 
 كمماتو ىو "الثقافة وأمور أخرى".
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  فكنرت سراخذه إلرى الحري المقدسري الرذي عاشرت فيرو ولو أنو أمضى يوما واحدا معري فري اةراضري المقدسرة
عررائمتي خمسررة قرررون. كنررت سررأريو بيررارة البرتقررال فرري يافررا الررذي سرراعدت عررائمتي فرري تعريررف العررالم بررو فرري 

 ثالثينيات القرن الماضي.
ىررذا صررحيب. فبرتقررال يافررا فمسررطيني  ولرريس اسرررائيميا  وىررو عالمررة تجاريررة. ومررع ذلررك فيررو مثررل العالمررات 

فيررة" الكثيرررة الترري ترردعييا لنفسرريا الدولررة الموصرروفة بالييوديررة  فحتررى اةشررجار المثمرررة الترري اعتنررى بيررا "الثقا
 شعبي تمت مصادرتيا.

وىرري مررن خصررائص المطرربخ الفمسررطيني لعرردة  -رومنري ربمررا ينسرراق وراء وىررم أن البرتقررال والفالفررل والحمرص
نجازات ىي منتجات اسرائيمية. ولكن كيف يجرر عمى اودعا -أجيال ء بأن دولة أقيمت عمى حساب تاريخ وا 

 شعب رخر ترشدىا "يد العناية اإلليية"ن.
اسرائيل لم تجعل الصحراء تزىر. عمى العكس وبفضل صفقة عقدت من قبل نواب الممرك فري عيرد اونترداب 

 البريطاني  فقد سمبت أرضا ومجموعة من المرسسات  وفعميا ثقافة لم تكن ليا.
ب شعبي . ومثل ثالثة أرباع شعب فمسطين  أرغمت عرائمتي عمرى مررادرة ىرذه اةرض فعمت ذلك عمى حسا

 .4918بعد إقامة اسرائيل عام 
ومع أننا أجبرنا عمى ترك أعمالنرا الناجحرة وبيوتنرا التري تعرود لعردة قررون  لرم نتحرول إلرى ضرحايا "برال ثقافرة" 

 وفقا لمكاريكاتور الذي رسمو رومني.
دارة  وسراعدوا فري معظمنا ذىب إلى دول عرب ية أصبب الفمسطينيون فييا معرروفين بتفروقيم كرجرال أعمرال وا 

بناء القطاعات الخاصة والعامة الناشئة في تمك الدول. اسألوا زمالءنا العرب في لبنران واةردن وغيرىمرا فري 
انرررت قررروة لألمرررل دول الخمررريج وسررريقولون لكرررم :الثقافرررة الفمسرررطينية   المسرررتندة لمتعمررريم والمثرررابرة فررري العمرررل  ك

 والتنمية والرخاء.
وعمررررى الرررررغم مررررن ظررررروفيم  فررررإن الفمسررررطينيين الررررذين يعيشررررون تحررررت الحكررررم اوسرررررائيمي الوحشرررري يفتخرررررون 

إلطرالق أول مصرنع كوكراكوو فري الضرفة الرربيرة   4995باإلنجازات نفسيا. أنا  مثال  عدت لفمسرطين عرام 
ة القنراني فري شرير أيرار  وىري جرائزة تمنحيرا شرركة وحصل مصنعنا عمرى جرائزة أفضرل دولرة فري مجرال تعبئر

 كوكا كوو 
وىررذا إثبررات عمررى اإلبررداع لرردى زمالئرري وعمررى عررزيمتيم. لكررن ىررذه المواىررب و يمكنيررا الترمررب عمررى اقثررار 

 المدمرة لالحتالل اوسرائيمي.
قبرررل دوور ىرررو نصرررف متوسرررط الررردخل  40300والمالحرررظ ىرررو أن متوسرررط دخرررل الفمسرررطينيين الحرررالي وىرررو 

. وبكممات أخرى فرإن عمميرة السرالم التري رعتيرا الوويرات المتحردة جعمتنرا 4995اتفاقيات أوسمو الموقعة عام 
 أفقر من السابق.

 فكيف أصبب ذلك ممكنان.
الميررراه  واةرض والتربرررة والمعرررادن  -الفمسرررطينيون لررريس ليرررم نصررريب فررري التنميرررة اوقتصرررادية. فرررالموارد كميرررا

تررتحكم فييررا اسرررائيل وتتصرررف بيررا  وىرري الترري تقرررر أن تعيررد إلينررا بالشررراء نسررب  -والمجررال الجرروي والبشررر
 ضئيمة منيا.

أضررعاف مررا يسررتيمكو الفمسررطينيون مررن  105وفرري الضررفة الرربيررة مررثال  يسررتيمك المسررتوطنون فرري المتوسررط 
اعيرررة روف مسرررتوطن وحررردىم  يتواجررردون فررري المسرررتوطنات الزر  9الميررراه. وفررري غرررور اةرد نوحرررده يسرررتيمك 
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 103اوسرررائيمية  ربررع كميررة الميرراه الترري يسررتيمكيا كررل الفمسررطينيين المقيمررين فرري الضررفة الرربيررة  أي حرروالي 
 مميون فمسطيني.

ولريس لمفمسررطينيين سرريطرة عمررى حرردودىم. وىررذا يعنرري أننررا و نسررتطيع أن نسررتورد أو نصرردر دون أن نخضررع 
و يعنري إنرو  بردون تصرريب اسررائيمي  و يمكننرا توظيرف لاجراءات التمييزيرة التري يفرضريا اوحرتالل. كمرا أنر

 خبراء لتعزيز ميارات موظفينا  أو إرساليم لمتدرب في الخارج.
 300واةسرروأ مررن ذلررك ىررو أننررا محصررورون فرري منرراطق ىرري شرركميا تحررت "سرريطرتنا". وىنرراك دائمررا أكثررر مررن 

وىررري  -ل الضررفة الرربيرررة المحتمرررةحرراجز تفتررريش اسررررائيمي وعوائررق عمرررى الطررررق  وجررردران تعرقررل التنقرررل داخررر
وىررو مررا يمنررع الفمسررطينيين وبضررائعيم مررن الحركررة بررين بمررداتيم ومرردنيم والعررالم  -منطقررة أصرررر مررن ديالويررر

 الخارجي.
والتنمية اوقتصادية الفمسطينية بكل أشكاليا تتعرض لعراقيل قوية من جانب اوحتالل اوسررائيمي. ومرع ذلرك 

فمسررطين فييرا واحردة مررن أعمرى نسرب التعمرريم فري العرالم العربرري. ويسرتمر شرربابنا فالفمسرطينيون و يستسرممون. 
 في التخرج من جامعاتنا وفتب شركات واكتساب ميارات. وقطاعنا الخاص يبدع وينمو.

 في المائة من فمسطين التاريخية  أي في الضفة الرربية وقطاع غزة. 11كل ىذا يحدث عمى 
ذا كان لدى رومني أي ررية تار  يخية  فسريتخمى عرن أحكامرو العنصررية حرول الثقافرة الفمسرطينية  ويتصرور وا 

 ما كنا سنحققو لوو العراقيل التي فرضتيا اسرائيل.
 «واشنطن بوست»

 54/8/1051، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"اإلستراتيجية مع  والشراكةجريمة رفح  70
 محمد السعيد إدريس  . د

الترري انتيررت بقرررار صرردر   4918 ن نسرريانو أو تجاىمررو منررذ حرررب عررامالشررئ الميررم الررذي لررم يسررتطع اإلسرررائيميو 
عن اةمم المتحدة يقرر بقيرام دولرة اسرميا إسررائيل عمري الجرزء اةكبرر مرن أرض فمسرطين التري كانرت تخضرع 

 لالنتداب البريطاني منذ نياية الحرب العالمية اةولي
ا ةنو وجود غير شررعي وغيرر طبيعري اقتمرع شرعبا ىو أن وجود ىذه الدولة اإلسرائيمية سيبقي استثنائيا ومرقت

 من أرضو وفرض نفسو مكانو بقوة السالح وبقوة الدعم الدولي.
كرران ىنرراك سرربب رخررر و يقررل أىميررة ىررو الرررفض الفمسررطيني والعربرري اوعتررراف بالدولررة اإلسرررائيمية, ولكررري 

ين; اةولرري, تركررز عمرري امررتالك كررل يررتخمص اإلسرررائيميون مررن ىررذه المخرراطر فقررد اتبعرروا إسررتراتيجيتين متكرراممت
عناصر القوة والتفوق العسكري المطمق عمي كل الدول العربية. أما الثانية فتركز عمي حتمية الحصول عمي 
اوعتراف الفمسطيني والعربي بشررعية الوجرود اإلسررائيمي عبرر وسرائل الترىيرب والترغيرب, واوعتمراد فري ذلرك 

 وعمي اةخص الصديق اةمريكي. بدرجة كبيرة عمي الحمفاء الرربيين
حترري اقن سرريجده تعبيرررا دقيقررا عررن التررزام  4918مررن يقرررأ مسررار تطررور الصررراع العربرري الصررييوني منررذ عررام

إسرائيمي مطمق بياتين اوستراتيجيتين المتين تنافستا لتحقيق نتائج مبيررة كرل فري مجاليرا. وكانرت مصرر ىري 
ومرا تراله مرن  4931ىاتين اوستراتيجيتين, ابتداء من عدوان عرام الساحة اةىم في تنفيذ شديد الدقة لكل من

وغيره من ىذه اوعتداءات. مرا أراد اإلسررائيميون تأكيرده مرن ىرذه اوعترداءات. ىرو فررض  4911عدوان يونيو
جبارىم عمي اوعتراف بالدولة اإلسرائيمية والدخول في شراكة استراتيجية معيا.  اوستسالم عمي العرب وا 
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وبعرردىا مباشرررة. فقررد  4915يمكننررا أن نفيررم الرردور اةمريكرري شررديد الخطررورة فرري أثنرراء حرررب أكترروبر مررن ىنررا
حرص اةمريكيون عمي عدم تمكين مصر من تحقيق انتصار كامل ضد إسررائيل ينتيري بتحريرر كرل سريناء, 

ات ممرا اضرطر فكان التدخل العسكري اةمريكي غيرر المباشرر فري ىرذه الحررب باةسرمحة المتفوقرة وبالمعمومر
الجيش المصري عمي التوقف غربي الممرات اوستراتيجية فري سريناء, وتمكرين القروات اإلسررائيمية مرن العبرور 
غربي قناة السويس عند مفرق الدفرسوار وفررض مرا عررف ب الثرررة التري كانرت بمثابرة مسرمار جحرا إلجبرار 

اإلسرررائيمية  -اىرردة السررالم المصررريةمصررر عمرري الجمرروس عمرري مائرردة تفرراوض مررع إسرررائيل انتيرري بتوقيررع مع
 4919عام.

كانررت ىررذه ىرري بدايررة تشرربيك المصررريين باإلسرررائيميين عبررر الوسرريط اةمريكرري, والتشرربيك قرراد إلرري التفرراوض 
المباشر ثم إلي العالقات المشتركة التي قادت ضمن عممية شرديدة التعقيرد إلري تحويرل مصرر مرن دولرة قائردة 

لرري وسرريط يقررود الفمسررطينيين والعرررب لمصررراع العربرري ضررد الكيرران ال صررييوني إلرري دولررة حميفررة ليررذا الكيرران, وا 
نحررو المصررير ذاتررو, وىررذا ىررو الواقررع المرررلم الررذي نعانيررو اقن والررذي جعررل مررن رئرريس مصررر المخمرروع كنررزا 
اسررررتراتيجيا إلسرررررائيل, وىررررو أيضررررا الواقررررع الررررذي تحرررردث عنررررو عرررراموس يررررادين رئرررريس اوسررررتخبارات العسرررركرية 

مرن تخريرب لرن  4919بقولو أن ما فعمو اإلسرائيميون في مصر منذ عام 1040يمية السابق في أكتوبراإلسرائ
 يجعل أي رئيس مصري يأتي ليذا البمد بعد حسني مبارك قادرا عمي أن يصمب أي شئ.

التخريب الذي يتحدث عنو عاموس يادين ىو ذلك التخريب الممنيج والمتكامل الرذي جعرل مصرر دولرة غيرر 
و ماديرررا وو معنويرررا عمررري أن تكررون مصررردرا لتيديرررد اةمرررن والوجررود اإلسررررائيمي, تخريرررب بررردأ باوقتصررراد  قررادرة

المصري بعد ربطو بالمعونة اةمريكية, وبيع القطاع العام لمسماسرة من رجال اةعمال المصريين واةجانرب, 
انوا ىررم شررركاء إسرررائيل المعتمررد ثررم امتررد إلرري مجرراوت السياسررة واإلعررالم, لدرجررة أن رئرريس الدولررة ورجالررو كرر

 عمييم, وكان إعالمو ورجالو ىم جسر العبور اإلسرائيمي إلي العقل والضمير الوطني المصري.
يناير لتقمب ىذا كمو رأسرا عمري عقرب, ومنرذ ذلرك الوقرت والشررل الشراغل إلسررائيل ىرو كيرف  13وجاءت ثورة

إلسررررائيمية عمررري حسررراب مصرررالب مصرررر الوطنيرررة يمكرررن إبقررراء مصرررر عمررري حاليرررا حميفرررا اسرررتراتيجيا لمدولرررة ا
والقومية, وكيف يمكن الحيمولة دون تمكين حكام مصر الجردد مرن العرودة بيرا مررة أخرري لتكرون مصردر قمرق 

 وتيديد لألمن ولموجود اإلسرائيمي.
الجيش  من ىنا بالتحديد نستطيع أن نفيم دور إسرائيل في الجريمة البشعة التي ارتكبيا اإلرىابيون ضد أبناء

المصري في رفب المصرية مساء اةحد الخامس من أغسطس الحرالي, ونسرتطيع أن نفيرم اوتجراه الرذي تريرد 
إسررائيل توظيرف ىرذا الحردث وتداعياترو نحروه. فقرد كشرف ىرذا الحرادث بعرض الحقرائق اةليمرة التري يمكرن أن 

المصرري كران بعيردا برل تفضب وتجيب عن كل اوستفسارات بيذا الخصوص. فقد كشف الحادث أن الجيش 
كرران غريبررا عرررن سرريناء التزامرررا بنصرروص الممحرررق اةمنرري لمعاىرردة السرررالم المصرررية اإلسررررائيمية, وكررم كانرررت 
صررردمتي ىائمرررة وأنرررا أقررررأ مرررا نقمترررو إحررردي الصرررحف المصررررية مرررن موقرررع أدمرررن) الصرررفحة الرسرررمية لممجمرررس 

رة أخرري إلري أرض الفيرروز)  ( ىرل العسكري عمي فيس بروك( وىرو يقرول بافتخرار غريرب مرا نصرو: عبرنرا مر
يمكرررن لجرررريش أن يعبررررر داخرررل أرضررررو . الواقررررع المررررر والمررررلم يقررررول إن سرررريناء ليسرررت تحررررت سرررريطرة الجرررريش 
المصري, الذي قدر لو أن يبقي بعيدا عن حدود وطنو, ولذلك لم يستطع أن يدافع عن حياة جنوده عمي تمك 

 الحدود.
مية وليست المخابرات المصرية ىي صاحبة اليد الطولي في سيناء كما كشفت الجريمة أن المخابرات اإلسرائي

برردليل مررا تحصررل عميررو الجرريش اإلسرررائيمي مررن معمومررات عبررر جيرراز الشرراباك اإلسرررائيمي حررول تمررك العمميررة 
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(, أي قبرل يرومين مرن جريمرة رفرب, مرا جعرل الجريش اإلسررائيمي 1041أغسرطس 5اإلجرامية منذ يوم الجمعرة)
فوري والفعرال مرع اإلرىرابيين لحظرة وصروليم إلري منطقرة عمميرات الجريمرة فري بوابرة عبرور مستعدا لمتعامل ال

سرائيل عكس حال الجيش المصري.  كرم أبو سالم بين مصر وا 
سرررائيل بعررد الثررورة, وىررو  لكررن أىررم مررا كشررفت عنررو ىررذه الجريمررة ىررو اسررتمرار التنسرريق اةمنرري بررين مصررر وا 

مرا ىرو أخطرر فيرو ذلرك الحررص اإلسررائيمي عمري توظيرف الجريمرة  التنسيق الذي أسس لرو نظرام مبرارك. أمرا
فررري اتجررراىين اةول: إجبرررار الحكرررم الجديرررد والررررئيس الجديرررد عمررري تجديرررد التزامرررو بمعاىررردة السرررالم المصررررية 
اإلسرررائيمية. والثرراني, تجديررد وتعميررق الشررراكة اةمنيررة المصرررية اإلسرررائيمية فرري المسررتقبل, وىرري الشررراكة الترري 

ي الشررراكة السياسررية والتحررالف السياسرري, أي تحررول مصررر الثررورة مجررددا إلرري دولررة خاضررعة لمييمنررة تقررود إلرر
اإلسرائيمية وسمسار سالم مخادع ضد كل مصالب مصر الوطنية والقومية, وىي نفسيا الشراكة التي فرضت 

 أن تبقي سيناء دون تعمير وأن تظل نقطة الضعف الكبري لألمن المصري.
 54/8/1051، ةاألىرام، القاىر 

 
 
 
 
 

 "سرائيلـ "إب العالقاتخطر عمى  75
 ليكس فيشمانأ

ان القضاء عمى القيادة العسكرية العميا القديمة لمصر بضربة سيف واحدة  من غير قطرة عررق واحردة ومرن 
غير أدنى اعتراض من الجيش المصري  دراما يصعب ان نصفيا بالكممات. ىذه احدى الذرى العميا واةشرد 

 عزعة لمثورة في مصر.مفاجأة وز 
لررم يكررن أدنررى عمررم عنررد أقرروى رجمررين فرري مصررر وزيررر الرردفاع ورئرريس المجمررس العسرركري المشررير الطنطرراوي 
ورئرريس ىيئررة اوركرران عنرران بأنيمررا يوشرركان ان يطيرررا. والقصررص الترري جرراءت بعررد ذلررك عررن إحالتيمررا الررى 

بقائيمرا سراكنين كري و التقاعد وتشريفيما واةوسمة وتعيينيا يمستشاريني لمرئيس ترمي ا لى حفرظ كرامتييمرا وا 
 ُيسببا أذى.

في الحقيقة في المحظة التي أذن فييا الطنطاوي بعزل وزير اوستخبارات الجنررال مروافي  بعرد مذبحرة الجنرود 
فرري سرريناء  حكررم ىررو عمررى مصرريره. فحينمررا رأى اوخرروان المسررممون ان عررزل مرروافي مررر بسررالم فرري صررفوف 

 وجبة الرئيسة  والى ليل السكاكين الطويمة.الجيش انتقموا الى ال
بيد انو لم تكن حاجرة فري ىرذه المررة حترى الرى السركاكين. وألررى مرسري الترييررات الدسرتورية التري نفرذت قبرل 
اونتخابات وأعطت الجيش تفوقا سياسيا وأعاد القوة الى مرسسة الرئاسرة ويطيرري قيرادة الجريش العميرا. لرو لرم 

د تكون ليا تأثيرات مصيرية فري عالقرة اسررائيل بمصرر لقمنرا ان مرسري جعرل ىيئرة يكن الحديث عن خطوة ق
قيادتررو العامررة يشررابةي. وقررد برردأ أمررس بالفعررل تطييررر مرسسررات الحكررم المصرررية مررن نرراس مبررارك وزرع نرراس 

 أسيل في اماكنيم سواء أكانوا من ناس اوخوان المسممين أم ناسا سيكونون مخمصين لمرئيس الجديد.
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ان العمميررة فرري سرريناء كانررت عمميرة اسررتراتيجية أكبررر كثيرررا ممررا برردت عميرو فرري البدايررة. فقررد أحرردثت ىررذه تبرين 
العمميررة انقالبررا لميررزان القررروى فرري مصررر وكشررفت الجررريش المصررري فرري كامررل ضرررعفو بررازاء الرررأي العررام فررري 

 الدولة.
التقاعرد سمسرمة و يسرتيان بيرا وقعت ىذه الدراما باسرائيل مثل رعد في يوم صاف. أحال الرئيس مرسري الرى 

من الناس الذين كانت ليم عالقات عمل طويمة بجيرات فري اسررائيل وقرد تكرون ليرذا ترأثيرات فري نروع الصرمة 
 بين المرسسة اومنية السياسية اوسرائيمية وتمك المصرية.

مشررتركة  مررن المنطقرري ان نفترررض ان تسررتمر الصررالت فرري المسررتوى التكتيكرري فرري سرريناء بسرربب المصررمحة ال
لكنيا ستبرد بالتدريج. كان وزيرر الردفاع الجديرد فري الحقيقرة  عبرد الفتراح سيسري  الرذي كران الرى أمرس رئريس 
اوسررتخبارات العسرركرية  كرران ذا صررالت عمررل بنظرائررو فرري الرربالد لكنررو كرران ُيرررى انتقاديررا برراردا فرري معاممتررو 

رئيسرا لييئرة اوركران أمرس أي سربب يردعوه  وسرائيل. ولم يكن أي سبب عنرد قائرد الجريش الثالرث الرذي ُعرين
 الى اجراء صالت عمل كيذه.

تمقرت اودارة اومريكيرة مررن مرسري أمررس لطمرة مجمجمررة. فقرد كرران رئريس اوركرران المعرزول عنرران يرجميرمي فرري 
قيادة الجريش المصرري  ولرم يررثر ىرذا فري مرسري برل ربمرا برالعكس. يتبرين انرو يوجرد لمصرر اليروم زعريم قروي 

رجمين السياسيتين لمجيش من جية وىو يجري من جيرة ثانيرة معركرة عسركرية فري سريناء عمرى البردو يقطعي ال
 مع اخراج بطاقة حمراء لحماس في غزة.

ان المس بالجيش المصري وىو مركز القوة الموالي لمررب والعمماني فري مصرر قرد يضرعف فري اةمرد البعيرد 
قرات السرالم مرع اسررائيل. وفري اوثنراء حينمرا سرألت اودارة واحدة مرن الركرائز التري تضرمن اسرتمرار تنفيرذ اتفا

اومريكية مرسي ما ىي الميام الثالث المركزية التي يراىا أجاب: اوقتصاد  اوقتصراد  اوقتصراد. ويفتررض 
ان يضمن ىذا الجواب أو يحدث تريير في اتفاقات السالم  لكن الحراك في مصر شديد النشاط سريع وغير 

 يصعب ان نعمم كيف ستبدو عالقات اسرائيل بمصر بعد اشير معدودة.متوقع بحيث 
 55/8/1051يديعوت 

 54/8/1051، القدس العربي، لندن
 

 يران بصمتيمإيشجعون نتنياىو عمى ضرب  واالوروبيوناالميركيون  71
 لوف بنأ

و يترأثر. اسررائيل تحرذر ييدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو ووزير الدفاع اىود باراك بمياجمة ايران  والعرالم 
مررن ان وجيتيررا نحررو الحرررب  الترري سررترفع اسررعار الررنفط وتسررفر عررن القتررل والرردمار اليررائمين  والعررالم و يفعررل 
شرريء لمنررع المصرريبة. و اجتماعررات طررواريء لمجمررس اومررن  و بعثررات دبموماسررية دراماتيكيررة  و بررث حرري 

ات حررادة فرري اسررعار الررنفط والررراز. وو فرري التصررنيف ومباشررر فرري ال "سرري.ان.ان" و"الجزيرررة" وو حتررى حراكرر
اوئتماني وسرائيل ايضرا. ىردوء فري الجبيرة. كمرا ان التيديردات اويرانيرة المضرادة بضررب اسررائيل و تحررك 

 ساكنا ةحد.
ماذا يحصل ىنان كل المرشرات تدل عمرى ان "اةسررة الدوليرة"  أي القروى العظمرى الرربيرة والوويرات المتحردة 

واقن تدفع نتنيراىو الرى الوقروف عنرد كممترو ويطمرق طرائرات  –رأسيا  سممت بمبادرة الحرب اوسرائيمية  عمى
القصررف الرررى مقاصررردىا فررري ايررران. بتعرررابير اقتصرررادية  السررروق ثمرررن منررذ اقن سرررعر اليجررروم اوسررررائيمي فررري 

 تقديرات مخاطره  وىو ينتظر.
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ة اسرررائيمية ضررد ايررران. فقررد كفررت عررن ازعرراج نتنيرراىو فرري لقررد خمقررت اةسرررة الدوليررة الظررروف المثاليررة لعمميرر
شرررون اوحررتالل  المسررتوطنات والدولررة الفمسررطينية  ممررا يترريب لررو التركيررز عمررى اعررداد الجرريش والرررأي العررام 
اوسرررائيمي لمحرررب فرري ايررران. "محادثررات النررووي" الترري أجرتيررا القرروى العظمررى مررع ايررران كانررت قرردوة لمعجررز 

وبات لم توقف المشروع النووي  بل لعميا أسفرت عن تسريعو  ولكنيا كفيمة بأن تثقل عمرى الدبموماسي. فالعق
 ايران في ادارة حرب طويمة ضد اسرائيل.

اوباما ُيعد المعارض اةكثر حدة ليجوم اسرائيمي في ايران. ولكن افعالو تقرول عكرس ذلرك. اوبامرا مررة اخررى 
سرروريا. ىررذه عقيدتررو: برردو مررن ترروريط اميركررا فرري حرررب شرررق "زعرريم مررن الخمررف"  مثممررا فعررل فرري ليبيررا وفرري 

اوسررطية جديرردة  فانررو ينقررل القتررال الررى مصرردر خررارجي. فرري ليبيررا الررى الفرنسرريين  البريطررانيين والثرروار ضررد 
 القذافي؛ في سوريا الى الجيش السوري الحر؛ وفي ايران الى الجيش اوسرائيمي.

ح الذي ستسرتخدمو سرتكون مرن صرنع الوويرات المتحردة اوميركيرة. اذا ىاجمت اسرائيل  فان الطائرات والسال
اوخطررار المبكررر بسررقوط صررواريخ سررتتمقاه قيررادة الجبيررة الداخميررة مررن الرررادار اوميركرري فرري النقررب. كمررا ان 

 الدعم اوقتصادي والسياسي في اليوم التالي لميجوم سيأتيان عمى حل حال من واشنطن.
يركيررة غررامض. كبررار مسرررولييا يتحرردثون عررن "وحرردة اةسرررة الدوليررة" و"عقوبررات الموقررف العمنرري لررالدارة اوم

شرديدة"  ويضريفون "لرن نسرمب ويرران بتطروير سررالح نرووي  وسنسرتخدم كرل الخيرارات" )مرن تصرريحات وزيررر 
 الدفاع ليون بانيتا  في زيارتو الى اسرائيل في اوسبوع الماضي(. و يوجد ىنا تحذير من ىجوم اسرائيمي. و
يوجد "اذا ىاجمتم بأنفسكم  سُتعرضون لمخطر عالقات اسرائيل مع الوويات المتحدة". اوباما كان أكثر حزما 
بكثيررر عنرردما طالررب نتنيرراىو بتجميررد اوسررتيطان  الررذي و عالقررة لررو برفرراه اوميررركيين. واقن  عنرردما يكررون 

 اودارة بطمب واىن بانتظار اسرائيمي.مصير اوستقرار اوقميمي واوقتصاد العالمي عمى الكفة  تكتفي 
لمررروىن اوميركررري يوجرررد تفسرررير: الحممرررة لالنتخابرررات الرئاسرررية  والتررري يحتررراج فييرررا اوبامرررا الرررى دعرررم الجاليرررة 
الييوديررة. مررن ىنررا امتناعررو عررن المواجيررة الدبموماسررية مررع رئرريس وزراء اسرررائيل. وحسررب ىررذا التفسررير  فرران 

خصرمو الجميروري ميرت رومنري  الرذي جراء لتمرتقط لرو الصرور الرى جانرب اوباما ممزم بالسير عمى الخط مع 
نتنياىو في القدس. الرئيس يمقت نتنياىو  ولكنو ممزم بأن يبقي مشاعره في الجارور الى ما بعرد اونتخابرات 
فرري تشرررين الثرراني. وىررذا ىررو أحررد اوسررباب الترري تجعررل نتنيرراىو وبرراراك يريرردان اليجرروم فرري اوسررابيع القريبررة 

 قادمة  فيما يكون اوباما ممزما بدعم اسرائيل بسبب اضطراراتو السياسية الداخمية.ال
ولكن حتى لو كان اوباما مكبال بالحممة  فان اضطراراتو و تمزم نظرائو اووروبيين. ميركرل  كرامرون واوونرد 

نتنيراىو السرابقة  زار ينفرون من نتنياىو بالضبط مثل اوباما  ومع ذلك  فان اووروبيين صامتون. في ووية 
زعماء اوروبا البالد بتواتر لالحتجاج عمى الجمود في المسيرة السياسية وتوسرع اوسرتيطان. واقنن الضريفان 
اةىم المذان زارا القردس فري اوسربوعين اوخيررين كانرا وزيرر الخارجيرة اوسرترالي ورئريس وزراء تونررا. دولتران 

 صديقتان  ولكنيما عديمتا التأثير.
ميركيين واووروبيين يصعب عرض موقرف يفسرر كردفاع عرن النرووي اويرانري مرن عمميرة اسررائيمية. ولكرن لال

يمكرررنيم ان ُيظيرررروا نشررراطا دبموماسررريا  فُيررقررروا اسررررائيل وايرررران بالزيرررارات  وامتنررراعيم يفيرررد برررأنيم يشرررجعون 
ومثممرا لرم يصردقوا تصرريحاتو  بالصمت نتنياىو عمى اليجوم. فيل ربما ببساطة يعتقدون بأن نتنياىو يخردع 

عن الدولة الفمسطينية  يعتقدون بأن أحاديثو الحربية ايضا ىي أحبولة فارغةن ىل اسرتخفافيم بررئيس الروزراء 
 يستحق المخاطرة في ان يفي نتنياىو بكممتو فيياجمن

 55/8/1051، ىآرتس
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يبذل المسرولون اةميركيون جيودا حثيثة لتقييم تداعيات القرارات التي اتخذىا الرئيس المصري محمد مرسي 
يرروم اةحررد الماضرري والترري أطاحررت بقيررادات عسرركرية بررارزة  ويبرردو أن ىررروء المسرررولين لرردييم ثقررة فرري وزيررر 

ع بعالقررات قويررة مررع الوويررات المتحرردة خررالل فترررة الرردفاع الجديررد الفريررق عبررد الفترراح السيسرري الررذي كرران يتمترر
 رئاستو لالستخبارات العسكرية المصرية.

إحالررة وزيررر الرردفاع وقررادة  -ويبرردو أن الترييرررات الواسررعة الترري قررام بيررا الرررئيس مرسرري فرري القيررادة العسرركرية 
لمتحردة. ومرع ذلرك  لرم كران مفاجئرا لموويرات ا -الوحدات الرذين عيرنيم الررئيس السرابق حسرني مبرارك لمتقاعرد 

يعرررب المسرررولون اةميركيررون عررن قمقيررم مسرراء اةحررد الماضرري  وأشرراروا إلررى أن مررا حرردث مررا ىررو إو ترييررر 
طبيعرري عبررر اةجيررال أدى إلررى اوسررترناء عررن شخصرريات فقرردت شررعبيتيا وأصرربحت معزولررة فرري مصررر بعررد 

 الثورة.
اء يرروم اةحررد الماضرري والترري تقررول إن السيسرري واسررتبعد المسرررولون اةميركيررون اإلشرراعات الترري انتشرررت مسرر

شخصية إسالمية عمى عالقة سرية بجماعة اإلخوان المسممين  بل عمى العكس يرى المسرولون أن السيسي 
شخصرررية معروفرررة جيررردا لررردى العسررركريين اةميرررركيين بعررردما قضرررى عامرررا فررري التررردريب المينررري فررري الوويرررات 

ى أنررو رئرريس نشررط لالسررتخبارات العسرركرية المصرررية. ولكررن الشرريء المتحرردة  ويررتم النظررر إليررو بوجررو عررام عمرر
المركد ىو أن جماعرة اإلخروان المسرممين التري ينتمري إلييرا مرسري منرذ فتررة طويمرة قرد أحكمرت قبضرتيا عمرى 
مصر وباتت تسيطر عمى الجريش والرئاسرة والبرلمران  وىرو مرا يمكرن أن ينظرر إليرو كمثرال عمرى الديمقراطيرة 

عمررى الجرريش  أو كررانقالب مررن جانررب اإلخرروان المسررممين  حسررب وجيررة النرراظر  أو ربمررا  مررع سرريطرة مدنيررة
 يجمع عناصر من وجيتي النظر معا.

وتكمن وجيرة النظرر اةميركيرة فري أن اسرتبدال القرادة العسركريين الكبرار الرذين تقردم بيرم العمرر و يثيرر القمرق 
ىرو إقردام مرسري عمرى إجرراء ترييررات فري الييئرة  في حد ذاتو  ولكن الشيء الذي سريثير المخراوف اةميركيرة

القضررائية الترري ظمررت مركررزا مسررتقال ميمررا لمسررمطة منررذ ثررورة ينرراير الترري أطاحررت بمبررارك فرري فبرايررر )شررباط( 
. وما زاد من ىذه المخاوف تجاه القضاء المصري ىو قيام مرسي يوم اةحد الماضي بتعيين القاضي 1044

 س  إذ يخشى أن يقوم مكي  وىو قاٍض سابق  برفض قرارات المحاكم.البارز محمود مكي نائبا لمرئي
وأصبب المشير محمد حسين طنطاوي  الذي أقيل من منصبو كوزير لمدفاع  رمزا لعزل وعدم كفاءة المجمرس 
اةعمى لمقوات المسمحة الذي حكم البالد حتى وصول مرسي لمحكرم. وكران مرن الواضرب أن أيرام المجمرس قرد 

ولكرن خطروات مرسري جراءت مفاجئرة وكأنيرا انقرالب. وو يبردو أن لردى المسررولين اةميرركيين  باتت معدودة 
دليال عمى أن عمميرة التطييرر قرد ترم التخطريط ليرا أو مناقشرتيا عمرى مسرتوى قيرادة اإلخروان المسرممين. وبردو 

جنرررديا  41مرررن ذلرررك  اسرررترل مرسررري اليجررروم اإلرىرررابي فررري سررريناء اةسررربوع الماضررري والرررذي أدى إلرررى مقترررل 
مصررريا  كذريعررة لتعيررين قيررادات جديرردة فرري الجرريش. وكرران أول ترييررر رئيسرري الخمرريس الماضرري وىررو إقالررة 
رئريس جيراز اوسرتخبارات المررواء مرراد مروافي الررذي كران قرد تررم الثنراء عميرو مررن مسررولين أميرركيين وأوروبيررين 

سرائيميين  ةنو كان يضرط منذ عدة أشير من أجل التصدي لممجموع  ات اإلرىابية في سيناء.وا 
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وكان ينظر إلى السيسي عمى أنو مساعد لموافي  عمى الرغم من أنو أقل صمة بممف مكافحرة اإلرىراب. وقرد 
اجتمررع السيسرري مررع رئرريس جيرراز مكافحررة اإلرىرراب فرري البيررت اةبرريض جررون برينرران. وقررال أحررد المسرررولين 

وكان السيسي  مثل موافي  عمى «. التعاون إنو رجل جاد أظير مستوى جديا من»العسكريين عن السيسي: 
اتصال بالقيادات اإلسرائيمية بصفتو رئيسا لالستخبارات العسكرية. ويقال إن اإلسرائيميين أكثر قمقا من عممية 
التطيير التي قام بيا مرسي يوم اةحرد  ومرا يقمقيرم ىرو احتمرال قيرام مرسري باتخراذ خطروات أخررى يمكرن أن 

سرائيل  فإن مراقبة التطورات في مصر تشربو تردي إلى صدام مع إسر  ائيل  ولكن بالنسبة لموويات المتحدة وا 
 ركوب نمر  يمكن أن يكون خطرا لمراية  ولكن من المستحيل توجييو.

 «واشنطن بوست»
 54/8/1051، الشرق األوسط، لندن
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