
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 جراء قصف مخيم اليرموك في سوريا 21فمسطينيين واصابة  ثالثةإستشياد 
 : غزة تكثف التعاون مع القاىرة بشأن الجماعات المتشددة"الشرق األوسط"
 لن يدفع الثمن وحده.. بل كل لبنان ر "حزب اهلل" من اختبار قوتيا:تحذ   "رائيلإس"
 ناطحة سحاب عمى مدخل القدس 21خطط لبناء ت "القدسبالمجنة الموائية لمتخطيط والبناء "

 غزة رفع الحصار عن لدعمو إرىابت مرسي تعرض لمحاوالالرئيس وزير اإلعالم المصري: 

"ىآآآآآ:رتس": مصآآآآآر أدخمآآآآآت قآآآآآوات 
لآآآى سآآآيناء دون تنسآآآيق إعسآآكرية 
 "إسرائيل"مسبق مع 
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 "إسرائيل"لى سيناء دون تنسيق مسبق مع إ"ى:رتس": مصر أدخمت قوات عسكرية  2
أفػػػادت صػػػهيفت "ىػػػمرتس" فػػػي موبعيػػػا ومػػػخ ال،ػػػبمتر اليػػػـو الخمػػػيسر اف مصػػػر بامػػػت مػػػؤخرا ب دخػػػاؿ بػػػوات 

ت مختمفػتر إلػخ منػاطؽ معينػت فػي ،ػبو جزيػرة سػيناءر دوف تنسػيؽ مسػبؽ مػ  إسػرائيؿر وسمريتر مػف ت،ػميا
سرائيؿ.  خافا لاتفابيات بيف مصر وا 
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وبالت الصهيفت إف جزءا مف ىذه القوات نقؿ إلػخ سػيناء بموافقػت إسػرائيميتر بنػاء ومػخ تفاىمػات بػيف إسػرائيؿ 
ات مػف ت،ػميات مختمفػت داخػؿ ،ػبو جزيػرة سػيناء ومصرر إال أنو تبيف إلسرائيؿ أف مصر بامت بتهريػؾ بػو 

 دوف إباغ إسرائيؿر وأف الهمومت اإلسرائيميت ورفت بذلؾ بعد تهريؾ ىذه القوات.
وبالت "ىمرتس" إف جيات في أجيزة األمف اإلسرائيميت رفضت التطرؽ  إلخ ىذا األمرر لمنيا أ،ارت إلخ أف 

،ار أف اتفابيػت مامػب ديفيػد تهظػر ومػخ مصػر إدخػاؿ دبابػات التنسيؽ األمني بيف الدولتيف إيجابي وسميـ. ي
 إلخ مناطؽ معينت داخؿ ،بو جزيرة سيناء.

ووفقا لما ن،رتو الصهيفت ف ف إسػرائيؿ بػررت هاليػا وػدـ الػرد ومػخ ىػذا اإلجػراء الػذي جػاء مػف جانػب واهػدر 
 وذلؾ لتفادى ومخ ما يبدو اندالع مواجيت بيف الطرفيف. 

 21/8/1021، 48عرب 
 
 يدعو قمة  لدعم اإلستراتيجية الفمسطينية متعددة القطاعات بالقدس عباس 

دوا الرئيس مهمود وباسر زوماء وبادة العالـ اإلسامي إلخ دوـ  اإلستراتيجيت الفمسطينيت : ممت الممرمت
 ارجيت.متعددة القطاوات الخاصت بالقدسر والتي تـ اوتمادىا في الدورة الثامنت والثاثيف لمجمس وزراء الخ

مما دوا سيادتو إلخ مساندة سعي دولت فمسطيف لمهصوؿ ومخ العضويت الماممت في األمـ المتهدةر ومذلؾ 
في الهصوؿ ومخ اوتراؼ الدوؿ التي لـ تعترؼ بعد بدولت فمسطيفر وصواًل الخ هؿ بضايا الوض  النيائي 

بامت دولت فمسطيف المستقمت بعا  صمتيا القدس ال،ريؼ.مافتر وومخ رأسيا بضيت الاجئيفر وا 
وباؿ في مممتو أماـ الدورة االستثنائيت الرابعت لمؤتمر القمت اإلسامي المنعقد في ممت الممرمت الميمت: 'إننا 
نياء االهتاؿ  في فمسطيف ،عبًا وبيادة نعوؿ وميمـر في دوـ صمود ،عبنا وثباتو ومخ ترابو الوطنير وا 

دوليت  -إساميت  -ر ىو مسؤوليت وربيت ت المهتمت منذ واـ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينيت والعربي
مثمما ىو مسؤوليت فمسطينيتر فنهف بمـ وبدوممـ بعد اهلل نموف أبوى وأوز مف اجؿ توفير الموارد الضروريت 

 لمهفاظ ومخ مدينت القدس'.
تأويؿ ومخ 'أف وفي معرض هديثو وف االنقساـ والمصالهت الفمسطينيتر ،دد سيادتو بما ال يقبؿ ال

المصالهت ال يممف أف تتـ أو تمتمؿ بدوف إجراء االنتخاباتر التي ىي هؽ أصيؿ وم،روع لم،عب 
 الفمسطيني'.

وتقدـ الرئيس مهمود وباسر مف خادـ الهرميف ال،ريفيف بجزيؿ ال،مر واالمتناف ومخ تقديمو منهت ماليت 
مميوف دوالرر و،مر مؿ الدوؿ الصديقت  إضافيت فوؽ ما تقدمو الممممت العربيت السعوديت بقيمت 

وال،قيقت التي بدمت مساودات لنار آما مف زوماء وبادة العالـ اإلسامي مساودة السمطت الوطنيت لتجاوز 
 األزمت الماليت الخانقت التي تمر بيا اآلف.

وباؿ 'نأمؿ أف تنتيي وأورب سيادتو وف بالغ ألمو وبمقو مف األهداث الداميت التي ت،يدىا سوريا ال،قيقتر 
 لتخرج منيا موهدًة ومستقرًة وآمنت هفاظًا ومخ ،عبيا وممانتيا في جسـ األمت اإلساميت'.

 //، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 
 
 
 عمى اإلفراج عن سجناء بمناسبة عيد الفطر يصادقىنية  
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ت لممرمت رئيس الوزراء إسماويؿ ىنيت بمناسبت ويد الفطر فراجاأنيت وزارة العدؿ التي تترأس لجنت اال: غزة
 المبارؾ زياراتيا التفقديت لمسجوف ومرامز التوبيؼ.

وباؿ أهمد المهموت رئيس لجنت التفتيش ومخ السجوف بوزارة العدؿ إف لجنت مختصت بامت بزيارات لمسجوف 
الممرمت تتضمف أسماء النزالء  وأوضح أف م،وفات مف أجؿ إوداد م،وفات ممرمت ويد الفطر المبارؾ.

الذيف أمضوا ما يزيد وف نصؼ المدة بمرامز اإلصاح والتأىيؿ والمهافظات لإلفراج ونيـ ب،مؿر ومذلؾ 
أسماء النزالء الذيف يستهقوف إجازات بيتيتر والهاالت اإلنسانيت التي تستهؽ وفوًا خاصًا مف ببؿ رئيس 

وا مددًا طويمت جدًا في التوبيؼ االهتياطي مي يتـ إجراء مهاممات الوزراءر باإلضافت إلخ النزالء الذيف بض
 سريعت ليـ بعد مخاطبت الجيات المعنيت.

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 عزيز دويك: القمة اإلسالمية مطالبة باالنتقال إلى دائرة الفعل اإليجابي 

ينير القادة العرب والمسمميف المجتمعيف في طالب وزيز دويؾر رئيس المجمس الت،ريعي الفمسطؿ: الخمي
بمت ممت الممرمتر إلخ "االنتقاؿ إلخ دائرة الفعؿ االيجابي والوصوؿ إلخ مستوى المخطط اإلسرائيمي الذي 

  يستيدؼ القدس والمسجد األبصخ".
 إلخوأ،ار دويؾ في تصريهات خاصت لػ"بدس برس" إلخ ضرورة أف ينتقؿ القادة العرب مف دائرة الهديث 

دائرة الفعؿ اإليجابي هتخ يتوبؼ العالـ وف النظر لمعرب والمسمميف بعيف استخفاؼر وأف المطموب مف 
القمت ىو ما تطمبو ال،عوب مف فعؿ إيجابي يغير المعادلت بأف يجعؿ االهتاؿ يدرؾ بأف ىذه األمت وبادتيا 

 ومخ بدر المسؤوليت".
ذ برارات فارغتر خاصت وأف األطروهات السابقت مف ببؿ ودوا إلخ "التوبؼ وف طرح ال،عارات وودـ اتخا

القمـ العربيت واإلساميت بخصوص القدس لـ تعد تجدي فيما وصؿ إليو مخطط االهتاؿ مف تقدـ بطرح 
 تقسيـ ساهات األبصخ والسماح لغير المسمميف بدخولو".

د ومهاولت تقسيـ وما يعانيو وأضاؼ "أريد أف أهرؾ ضمائر بادة العرب بما يهؿ بالسجد األبصخ مف تيوي
الفمسطينيوف يوميا مف انتيامات مف ببؿ االهتاؿر بأف يتهرموا لوبفيا ألنيـ سيسألوف أماـ اهلل وف المسجد 

و،دد "إننا ننتظر موابؼ جريئت لقمت ممت هياؿ ما يهصؿ بالقدس واألزمت السوريت والمجازر  األبصخ".
 .التي ترتمب بهؽ المسمميف في بورما"

 //س برس، قد
 
 تدعو القمة اإلسالمية في السعودية لدعم القدس سياسيا وماليا رام اهللحكومة  

د ب أ: هثت الهمومت الفمسطينيت بمت التضامف اإلسامي التي تعقد في الممممت العربيت السعوديت  -راـ اهلل 
 الثاثاء ومخ تقديـ دوـ سياسي ومالي واجؿ لمدينت القدس.

ومتر في بياف صهافي وقب اجتماويا األسبووي برئاست رئيس الوزراء الفمسطيني ساـ فياض وطالبت الهم
في راـ اهللر القمت اإلساميت في ممت الممرمت باتخاذ القرارات الفاومت لمتصدي لإلجراءات والممارسات 

 ضد القدس. "الخطيرة"اإلسرائيميت 
 //القدس العربي، لندن، 
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 ن نائبين من كتمة التغيير واإلصالح االحتالل: يفرج ع 
ر وف النائبيف مهمد ماىر بدر وهاتـ بفي،ت وف متمت األربعاء اإلسرائيميأفرجت بوات االهتاؿ : وماالت

 التغيير واإلصاح مف مدينت الخميؿ ر بعد اوتقاؿ إداري استمر لعدة ،يور.
األخيرر فيما بضخ النائب بدر واـ وبضخ بفي،ت نهو واميف في سجوف االهتاؿ في اوتقالو اإلداري 

 ونصؼ في اوتقالو اإلداري األخير.
 //فمسطين أون الين، 

 
 لجنة أمنية فمسطينية مصرية لضبط حدود غزةيوسف رزقة:  

باؿ مست،ار رئيس الهمومت الفمسطينيت المقالت في غزة يوسؼ رزبت إف لجنت : ناديت سعد الديف - وماف
هرمت هماس ومصر ست،مؿ بريبًا لضبط الهدود واألمفر بما يخدـ مصمهت  أمنيت دائمت م،ترمت مف

وأضاؼ إلخ "الغد" مف األراضي المهتمت إف "ىذه المجنت ميمت بالنسبت  ال،عبيف الفمسطيني والمصري.
 لمطرفيف إليجاد التعاوف والتنسيؽ الدائـ في المسائؿ المتعمقت بالهدود واألمف".

مثؿ ىنار بهسب ما تم،ؼ مف معمومات وردت إلخ هماسر في بياـ وناصر وأوضح رزبت أف "الم،ممت تت
فمسطينيت تنتمي إلخ جيات أمنيت استخباراتيتر ربما تموف داخؿ األراضي المهتمت أو خارجيار بتسريب تقرير 

 مغموط إلخ مصر ووواصـ وربيتر في بدايت الهدثر يزوـ بتورط جيش اإلساـ في أهداث سيناء".
ذا التقرير ميدي ومهّرض ضد غزة وضد هماسر ال يخرج إال مف جانب أطراؼ مارىت لغزة واوتبر أف "ى

وبيف أف "تبعات ىذا التقرير المزووـ خمقت بمبمت  ولهماسر بيدؼ إفساد العابت بيف مصر وهرمت هماس".
المطربت وبمقًا داخؿ صفوؼ الفمسطينييف داخؿ الوطف المهتؿ وخارجور فأصبح ال،عب الفمسطيني ممو بيف 

 والسندافر وليس هماس وهدىار مما أراد التقرير فعمو".
وأ،ار إلخ أف "مجمؿ التهقيقات التي توصمت إلييا األطراؼ المختصت في مصر وبطاع غزة أثبتت ارتباط 
جريمت سيناء بعناصر مصريت متواجدة في مناطؽ مهددة في سيناء ارتمبت جريمتيا تهت تأثير فمر 

ولفت إلخ أف  أبرب إلخ فمر جماوت التمفير واليجرةر منو إلخ تنظيـ القاودة". منهرؼ ومغاٍؿ وخاطئر
"مصر تدرؾ تمؾ الظاىرة منذ فترة"ر مؤمدًا ثبوت "ودـ وجود أي طرؼ مف داخؿ غزة وخارجيا في تمؾ 

 الجريمتر في مختمؼ مراهؿ التدريب والتخطيط والتنفيذ".
 //الغد، عمان، 

 
 تكثف التعاون مع القاىرة بشأن الجماعات المتشددة : غزة"الشرق األوسط" 

أف األجيزة األمنيت العاممت في بطاع غزة تقوـ هاليا ب طاع األجيزة األمنيت  "ال،رؽ األوسط"وممت  غزة:
المصريت ومخ تجربتيا في التصدي لمجماوات السمفيت الجياديت لمساودة الجانب المصري ومخ مواجيت 

اممت في سيناءر المسؤولت وف تنفيذ الجريمت ضد نقطت لهرس الهدود المصرييف الجماوات المتطرفت الع
وذمرت مصادر فمسطينيت مطمعت أف ىذا  وسمريا مصريا. برب رفح المصريت التي أسفرت وف مقتؿ 

التطور أصبح مممنا بعدما تبيف لألجيزة األمنيت المصريت أنو لـ يثبت تورط أي فمسطيني ب،مؿ مبا،ر أو 
 با،ر في اليجوـر الذي صدـ الفمسطينييف والمصرييف ومخ هد سواء. غير م

ونفت المصادر أف يموف ىذا التعاوف جاء في أوقاب القرارات المفاجئت التي اتخذىا الرئيس المصري مهمد 
مرسير موضهت أف مف بيف آفاؽ التعاوف الذي تـ االتفاؽ ومييا استعداد أألجيزة األمنيت في غزة إلطاع 
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أوواـ م  بيادات ون،طاء في الجماوات  المصري ومخ نتائج التهقيقات التي أجرتيا ومخ مدى  األمف
السمفيت الجياديتر التي تسمؿ بعض مف بياداتيا إلخ بطاع غزة مف الخارج. يذمر أف األجيزة األمنيت التابعت 

أوقاب إواف أميرىا  لمهمومت في غزة بد نجهت في توجيو ضربت ساهقت لمجماوات السمفيت الجياديت في
أوواـر وىو ما دف   وبد العظيـ موسخ وف بياـ إمارة إساميت في مدينت رفحر أبصخ جنوب القطاع ببؿ 

األجيزة األمنيت لهرمت هماس الدخوؿ في مواجيت وسمريت تـ في نيايتيا القضاء ومخ بادة مبار في ىذه 
 الجماوات.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 عمى مدخل مدينة القدس الجنوبيسكنيا برجا  ُيحذر من خطورة إقامة  قريعأحمد  

بمديت  إبرارواء " مف  أبوهذر وضو المجنت التنفيذيت لمنظمت التهرير أهمد بري  " :القدس – راـ اهلل
 غنيـ". أبوبرجا ومخ مدخؿ مدينت القدس الجنوبي "جبؿ  االهتاؿ في القدسر إبامت 

أل،د ىجمت تيويديت غير مسبوبتر  األياـمدينت القدس التي تتعرض ىذه  أفصهافي " وأضاؼ بري  في بياف
لـ ت،يدىا ومخ مر التاريخر تقـو بمديت االهتاؿ وومخ طريؽ استمماؿ تيويد وأسرلت المدينت المقدست وتغير 

برجار مؿ  مف معالميا ووابعيا الديمغرافي والجغرافي والهضاري بالعمؿ لبناء ىذا الم،روع الذي يتموف 
غرفت فندبيتر ومخ  طابقار سيخصص منيا مماتب جديدة لبمديت االهتاؿر و برج وبارة وف 

مساهت مميوف متر مرب ر في خطوة استفزازيت وودوانيت خطيرةر تنذر بعوابب خطرة ومخ مستقبؿ مدينت 
 القدس وومخ ومميت الساـ.

 //القدس، القدس، 
 
 رئاسة نتنياىو انسد أفق المفاوضات بشكل كامل غسان الشكعة: منذ 

المهامي غساف ال،معتر وضو المجنت التنفيذيت لمنظمت التهرير الفمسطينيتر : باؿ ب،ار دراغمت -نابمس 
واما وال نزاؿ في المرب  ربـ واهدر ومنذ تولي  بالتجربت بقينا نفاوض في هوار م  الهياة الجديدة: 

وزراءر انسد األفؽ ب،مؿ مامؿر ووصمنا إلخ بناوت بأف همومت نتنياىو ال تريد بنياميف نتياىو رئاست ال
المفاوضات وذلؾ مف خاؿ ممارساتيا ومخ األرضر فاالستيطاف تواصؿر وابتاع األراضي استمرر 
وومميات تيويد القدس وتيجير سمانيا ومخ أ،دىا واوتداءات المستوطنيف تمثفتر وجدار الفصؿ العنصري 

تموف همومت ساـر وبدمنا  أفر ووصؿ الطرؼ الفمسطيني إلخ بناوت بأف ىذه الهمومت ال يممف أنجزتقريبا 
طمبات مف أجؿ استئناؼ المفاوضات وىي طمبات وادلت وهؽ لنار لمف االهتاؿ واصؿ انتياماتو ولـ يترؾ 

 لنا خيارا لمتفاوض.
و،روط واىيتر  بأسبابتصطدـر  أنيا إال رغـ مؿ مساوي المصالهت التي يبذليا الرئيس أبو مازفر وأضاؼ

واآلف ىناؾ وقبات مبيرة تعترض طريؽ إنياء االنقساـر ولجنت االنتخابات لـ يمف مرهبا بيا في بطاع غزة 
االنقساـ تموف بدايتو ب جراء االنتخابات الرئاسيت  إنياءأف  أومناولـ يمف مسموها ليا بالعمؿ ىناؾر وبد 

ي وهتخ البمديتر وفي الوبت الذي تتذرع فيو هرمت هماس بقضيت وجود معتقميف والت،ريعيت والمجمس الوطن
أف األمر بهاجت إلخ معالجت مف الطرفيف وليس مف طرؼ واهدر فيناؾ أيضا معتقموف  أؤمدفي الضفتر فأنا 

 سياسيوف في بطاع غزة وبضيتيـ بهاجت إلخ معالجت.
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هماس  اآلف هرمتوأف  مرة خضعنا ليذه الضغوط. ىناؾ ضغوط بد تمارس لمن  المصالهت ولمف والوأمد 
تتجو أنظارىا نهو مصرر وتريد أف تموف وابتيا م  القاىرة مفتوهتر وومخ هالت توافؽ م  المصرييف 

 لمتخمص مف ببضت اإلسرائيمييفر لمف تؿ أبيب ستمعب لعبتيا ولف تسمح بذلؾ.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 اتفاقات مع "إسرائيل" حول تسييالت دخول أىل الضفة لمقدس غسان الخطيب: ال  

ال،رطت اإلسرائيميت في القدس لمفمسطينييف مف أىؿ الضفت بدخوؿ أمس سمهت : مفاح زبوف - راـ اهلل
ر الناطؽ باسـ الهمومت الفمسطينيت غساف الخطيبر هوؿ "ال،رؽ األوسط"القدس إلهياء ليمت القدرر وسألت 

ر أو إذا ماف ىناؾ اتفابات ما بيف الهمومتيف الفمسطينيت واإلسرائيميت ومخ ىذه التسيياتر تقديراتيـ لمموبؼ
نهف نقوؿ إف هؽ التنقؿ ىو هؽ لمؿ فمسطينير أي مس بذلؾ ىو ". وأضاؼ: "ال توجد اتفابات"فقاؿ: 

ء مف األرض القدس جز ". وتاب : "إجهاؼ بهؽ الفمسطينييفر والتخفيؼ مف ىذا اإلجهاؼ ال يستوجب الثناء
. وأردؼ: "الفمسطينيت والدولتر ومف هقنا زيارتيا وبتما ن،اءر وأي تقييد لذلؾ ىو مخالفت وانتياؾ لهقوبنا

 ."يجب السماح لمفمسطينييف بالتنقؿ في مؿ األرض الفمسطينيت بما في ذلؾ التنقؿ بيف غزة والضفت"
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 اإلرسال من دون ترخيص تحظر أجيزة في غزةحكومة ال 

هظر أجيزة  ءالثاثا بغزة أومنت وزارة االتصاالت وتمنولوجيا المعمومات في الهمومت: أ ؼ ب -غزة 
 االتصاؿ واإلرساؿ الاسممي مف دوف الهصوؿ ومخ ترخيص مسبؽ مف الوزارة.

ت األخيرة بترميب الهظت وجود بعض الجيات )لـ تسميا( التي تقوـ في اآلون"إلخ أنيا  في بياف وأ،ارت
معدات إرساؿ تستخدـ موجات راديويت مف دوف ترخيص ما يؤدي إلخ هدوث ت،ويش وتداخات ومخ أمثر 

 ."تعريض أي مخالؼ لممساءلت القانونيت بهسب القوانيف ذات االختصاص"ر مهذرة مف "مف مستوى
 //الحياة، لندن،                                                                     

 
 النائب الخضري: يدعو لفتح معبر رفح بشكل دائم وعدم تأثير أي من الحوادث عميو 

رهب رئيس المجنت ال،عبيت لمواجيت الهصار النائب جماؿ الخضري بفتح المعبر في ما االتجاىيفر : غزة
دة العمؿ مما ماف سابقا ببؿ ىجـو أياـ لمهاالت اإلنسانيتر بدايت لعو  داويا إلخ ضرورة أف يموف فتهو 

سيناء األخير. و،دد الخضري في تصريح صادر ونو ومخ ضرورة فتح المعبر ب،مؿ دائـ والهرص دوما 
ومخ ودـ تأثير أي مف الهوادث وميو باوتباره يؤثر ومخ مختمؼ فئات ال،عب الفمسطيني ويرتبط 

يجب أف يفتح المعبر في "ء ومرضخ. وباؿ إنو باستمراريت هياتيـ مف هاالت إنسانيت وتجار وطاب وأطبا
ر م،ددا ومخ ضرورة تجاوز المؿ سواء مصر أو فمسطيف أي هوادث بد «"االتجاىيف دوف أي معوبات

 تمرر مؤمدا ومؽ ومتانت العابت بيف البمديف الجاريف وال،قيقيف.
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 فياضالخطيب يستقيل من حكومة غسان  
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غساف الخطيبر استقالتو لرئيس الوزراء ساـ فياضر  د.بدـ الناطؽ باسـ الهمومت  :القدس – هللراـ ا
 األربعاء.

وباؿ المرمز اإلواـ الهمومي الذي يرأسو الخطيب ومخ صفهتو ومخ موب  التواصؿ االجتماوي 
بير زيتر وافؽ  "فيسبوؾ"ر "إنو في ضوء انقضاء المدة القصوى لانتداب المسوح بيا وفؽ نظاـ جامعت

رئيس الوزراء ساـ فياض ومخ طمب الخطيب العودة لمتدريس في الجامعت م  بدايت الفصؿ األوؿ مف العاـ 
 الدراسي".

وأ،اد رئيس الوزراءر بالدور "الياـ الذي باـ بو الخطيب خاؿ فترة الثاث سنوات الماضيتر والذي باـ بو 
سيامو الممموس في الني  وض باإلواـ الهمومي".بابتدار ومينيتر وا 

 //القدس، القدس، 
 

 : قيادات من السمطة تحرض ضد حماس وغزة البردويل 11
اتيـ القيادي في هرمت "هماس" النائب د. صاح البردويؿ بياـ بيادات في السمطت الفمسطينيت : وماالت

عزيز التنسيؽ األمني م  بقيادة هممت تهريض ضد هرمتو وبطاع غزةر وأمد أف أىـ تفاصيؿ ىذه الهممت "ت
 االهتاؿ الوتقاؿ وتعذيب أبناء ال،عب الفمسطيني ووناصر مف هرمت "هماس".

وأورب البردويؿ في تصريهات صهفيتر وف أسفو "لييمنت وقميت التنسيؽ األمني م  االهتاؿ ومخ السمطت 
سؼ ال،ديد ال تزاؿ العقميت الفمسطينيت ومخ الرغـ مف نتائجيا السمبيت بهؽ ال،عب الفمسطينير وباؿ: "لأل

التي تهمـ الضفت الغربيت وقميت تعاوف م  االهتاؿر هتخ في ،ير رمضاف المبارؾ بامت أجيزة السمطت 
ذا  في الضفت الغربيت باوتقاؿ وتعذيب ودد مف الن،طاء الفمسطينييف مف بينيـ وناصر مف "هماس"ر وا 

لفمسطيني سيثور مف أجؿ اإلطاهت بالسمطت مما فعمت استمر ىذا التنسيؽ األمني م  االهتاؿ ف ف ال،عب ا
 ال،عوب العربيت بأنظمت العمالت لمغرب".

وذمر أف التنسيؽ األمني لمسمطت م  االهتاؿ "جزء مف هممت ،اممت تخوضيا ضد هماس وبطاع غزة"ر 
إلخ  م،يرا إلخ أف تمؾ الهممت ا،تدت "بعد االنفتاح المصري الجديد ومخ هماسر هيث ىدفت الهممت

الوبيعت بيف هماس ومصر .. وهديثيـ أف غزة أصبهت مرتعا لمقاودة الستمالت أمريما وتهريض "إسرائيؿ" 
 ومينا لضرب غزة".

واستيجف البردويؿ إصرار بعض بيادات هرمت "فتح" ومخ االستمرار في التهريض ضد هرمت "هماس" 
 .وبطاع غزةر مؤمدًا أف ذلؾ ال يخدـ سوى االهتاؿ اإلسرائيمي

يذمر أف النائب في المجمس الت،ريعي وف هرمت "فتح" جماؿ أبو الرب دوا السمطت الفمسطينيت األربعاء 
ر إلخ هظر هرمت "هماس" في الضفت الغربيت وتجميد مافت أن،طتيار متوودا بهسـ بريب 11-8-2012

 في بطاع غزة ينيي همميا. 
 11/8/2012فمسطين أون الين، 

 
 
 

 فصائل عمى السعي إلى تفعيل المصالحة عقب عيد الفطرغزة: اتفاق القوى وال 11
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باؿ وليد العوض وضو الممتب السياسي لهزب ال،عب الفمسطيني إف ممثميف وف القوى  هسف جبر:
نياء االنقساـ وقب  والفصائؿ الوطنيت واإلساميت اتفقوا ومخ بذؿ مؿ الجيود لتفعيؿ المصالهت الفمسطينيت وا 

 إجازة ويد الفطر مبا،رة.
وأضاؼ العوض في تصريهات صهافيت أف الفصائؿ أمدت أىميت التهرؾ لتوفير األجواء الداومت لتفعيؿ 

 ومميت المصالهتر وأنيا اتفقت ومخ أف يتـ العمؿ ومخ ىذا الممؼ وقب إجازة العيد.
جاء ذلؾ وقب اجتماع وقدتو القوى والفصائؿ ليمت أوؿ مف أمس في مقر هرمت الجياد اإلسامي بمدينت 
غزةر ضـ مافت الفصائؿ الفمسطينيت خاصت هرمتي فتح وهماس بهضور األميف العاـ لهزب ال،عب بساـ 

 الصالهي الذي يزور بطاع غزة.
وأ،ار العوض إلخ أنو تـ االتفاؽ ومخ وبؼ مافت أ،ماؿ تبادؿ االتيامات بيف الهرمتيف مما يهدث بيف 

 التيامات بالمصالهت.الفينت واألخرىر لتفادي األضرار التي تمهقيا ىذه ا
ونوه إلخ أنو تـ االتفاؽ ومخ إهياء يوـ القدس العالمي بتنظيـ مسيرة يوـ الجمعت المقبؿ في المدف 
الفمسطينيت في ظؿ ومميات التيويد المستمرة بهؽ المدينت المقدستر مضيفا أنو اتفؽ ومخ التضامف م  

 ال،عب المصري تجاه است،ياد الجنود المصرييف.
أجم  ممثمو القوى ومخ أىميت تجاوز االنقساـ السياسي في الساهت الفمسطينيت وهمايت الميانيت  مف جيتيـر

الفمسطينيت مف خطر التمزؽ واالندثارر و،ددوا ومخ أىميت تعزيز الوهدة الوطنيت في مجابيت األخطار التي 
التداويات الخطيرة التي تهدؽ بالقضيت الفمسطينيت في ىذه المرهمتر مؤمديف رفضيـ استمرار االنقساـ و 

 يهمميا ومخ ال،عب الفمسطيني وبضيتو العادلت.
وأ،ار الم،ارموف في االجتماع إلخ أىميت مواجيت هالت اإلهباط المتعمقت ب ممانيت إنياء االنقساـر وأمدوا 

 أىميت الفعؿ الجماىيري ال،عبي الضاغط ومخ طرفي االنقساـ.
ائيت وجماويت متواصمت يعقدىا الصالهي م  القوى والفصائؿ ي،ار إلخ أف المقاء جاء ضمف لقاءات ثن

 السياسيت خاؿ زيارتو إلخ غزة.
 11/8/2012األيام، رام اهلل، 

 
 حماس تدعو مصر لفتح معبر رفح بشكل دائم 11

سامي أبو زىري المتهدث باسـ هماس في تصريح القرار المصري بفتح معبر  أ،رؼ اليور: ثمف -غزة 
رفحر لمنو طالب بفتهو ب،مؿ دائـر مطالبًا أيضًا بأف تقدـ مصر التسييات التي وود بيا الرئيس مهمد 

لخ بطاع غزةر خاؿ لقائو م  إسماويؿ ىنيت.  مرسير فيما يتعمؽ بهرمت تنقؿ الفمسطينييف مف وا 
 11/8/2012بي، لندن، القدس العر 

 
 الجبية الشعبية تدعو لتظاىرات ضد حكومة فياض احتجاجا عمى الغالء 18

دوت "الجبيت ال،عبيت لتهرير فمسطيف" أبناء ال،عب الفمسطيني في الضفت الغربيت المهتمت وبواه السياسيت 
تجاج ومخ الغاء ورف  ومنظماتو االىميت ونقاباتو واتهاداتو ال،عبيت والمينيت لمم،ارمت في مظاىرة االه

ضريبت القيمت المضافت التي تفابـ غاء االسعار وال تميز بيف اصهاب المداخيؿ البسيطت والفقراء والعاطميف 
وف العمؿ وبيف اصهاب المداخيؿ العميا وومخ تدىو االوضاع المعي،يت والهريات والخدمات الجامعيت 

 والتعميميت والصهيت. 

http://www.ghorbanews.com/news.php?action=show&id=29257
http://www.ghorbanews.com/news.php?action=show&id=29257
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نيا تدوـ وتتبنخ ىذه المظاىرة التي برر القياـ بيا االجتماع المرمزي لمقوى واومنت الجبيت ال،عبيت بأ
 آب/ أغسطس الجاري ظيرًا اماـ مجمس الوزراء في راـ اهللر  28الوطنيت واالساميت يـو الثاثاء 

 11/8/2012فمسطين أون الين، 
 

 حماس: انتياك االحتالل لمقدسات ومقابر المسممين "جريمة عنصرية" 11
صرَّح مصدر مسؤوؿ في هرمت "هماس" تعقيبًا ومخ انتياؾ االهتاؿ لممقدسات ولهرمت مقابر  :غزة

المسمميف والتي ماف آخرىا مقبرة بريت ال،يخ مونس اإلساميت بالقدس المهتمتر بائًا: "إنَّنا في "هماس" نديف 
آثار إساميت يعود تاريخيا إلخ ب،دَّة ىذه األوماؿ والهفريات التي تنتيؾ هرمت األموات وتعتدي ومخ ببور و 

 العيد المممومي والعثماني".
وأمد "أفَّ استمرار االهتاؿ في تمؾ األوماؿ تعدي صارخ ومخ القيـ اإلنسانيت واألوراؼ الدوليتر ونجّدد 
تأميدنا أفَّ تمؾ المهاوالت لف تفمح في تغيير معالـ التاريخ ووابعو الممنوز في ذامرة أجيالنا الفمسطينيت 

 المتمسمت بمؿِّ ،بر ومعمـ مف أرضيا ومقدساتيا".
ودوت هرمت "هماس" منظمت التعاوف اإلسامي المجتمعت في ممت الممرمت التخاذ برارات واجمت وفاومت 
لخ تهّمؿ مسؤولياتيا في همايت القدس والمسجد األبصخ  لهمايت اآلثار والمقدسات اإلساميت والمسيهيتر وا 

 ئيمي. مف خطر االهتاؿ اإلسرا
 11/8/2012القدس، القدس، 

 
 أن تستعد لمتغيرات التاريخية في المنطقة "إسرائيل"نتنياىو: عمى  10

وصؼ رئيس الػوزراء االسػرائيمي نتنيػاىو فػي مسػتيؿ جمسػت خاصػت وقػدتيا الهمومػت امػسر لمناب،ػت  :راـ اهلل
ب مػػػا نقمػػػت ونػػػو وسػػػائؿ اوػػػاـ ميزانيػػػت االمػػػف االسػػػرائيميت التغيػػػرات التػػػي ت،ػػػيدىا المنطقػػػت بالتاريخيػػػتر هسػػػ

 اسرائيميت.
ودوػػا نتنيػػاىو همومتػػو الػػخ االسػػتعداد لمتعامػػؿ مػػ  التغيػػرات التاريخيػػت وضػػرورة الهفػػاظ ومػػخ مسػػتوى األمػػف 

 الذي يتمت  بو االسرائيميوف هتخ في ظؿ ىذه التغيرات.
ناب،ػت ميزانيػت األمػف وببيؿ الجمست الهموميت التػي وصػفت بػاالولخ مػف نوويػا هيػث ي،ػارؾ جميػ  الػوزراء بم

اتيمػػػػت وزارة الماليػػػػت المؤسسػػػػت االمنيػػػػت بػػػػادارة هممػػػػت تخويػػػػؼ الرىػػػػاب الجميػػػػور االسػػػػرائيمي لتبريػػػػر طمػػػػبيـ 
 مميارات ،يقؿ ومخ مدى السنوات الخمس الماضيت. 9الميزانيات وتجاوزىـ لمميزانيت المقررة بمبمغ 

    21/8/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 األنظار عن القضايا اإلجتماعية واإلقتصادية بتيديده إيرانيصرف نياىو حزب العمل: نت 12
رأت رئيست هزب العمؿ اإلسرائيمي ،يمي يهيمػوفيتشر أف رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتانيػاىو يسػعخ : يو بي اي

مف خاؿ تيديداتو بمياجمت إيراف إلخ صرؼ األنظار وف نقاش واـ هوؿ القضايا اإلجتماويت واإلبتصاديت 
 في إسرائيؿ.

ومتبت يهيموفيتش ومخ صفهتيا في ال،بمت اإلجتماويت "فيسبوؾ" الميمت الماضػيتر أنػو "إلػخ جانػب اإلىتمػاـ 
بػػاألمف ونػػد الهػػدودر فػػ ف الجميػػور يطالػػب بيادتػػو ب وػػادة تهمػػؿ مسػػؤولياتيا ومػػخ مجػػاالت الصػػهت والتعمػػيـ 
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التػػي تتعػػالخ مػػف ممتبػػي رئػػيس الػػوزراء والمػػأوى ومسػػب الػػرزؽ ب،ػػرؼ". وأضػػافت يهيمػػوفيتش أف "األصػػوات 
 ووزير الدفاع ب،أف الموضوع اإليراني مثيرة لمقمؽ".

 21/8/1021، الحياة، لندن
 

 يوًما 00يسمح بمواجية اندالع حرب مدة  "إسرائيل"فمنائي: الوضع الحالي في  11
أنيػػػا لػػػـ تمػػػف أمثػػػر وصػػػؼ وزيػػػر الجبيػػػت الداخميػػػت االسػػػرائيمير متػػػاف فمنػػػائير اسػػػتعدادات الجبيػػػت الداخميػػػت ب

اسػػتعدادا ممػػا ىػػي وميػػو اآلف فػػي تػػاريخ اسػػرائيؿ لمواجيػػت أي أخطػػار مهتممػػتر مؤمػػدا فػػي الوبػػت ذاتػػو ومػػخ 
 ضرورة أف يعتاد سماف إسرائيؿ ومخ سقوط الصواريخ مما اوتادت الياباف ومخ الزالزؿ.

ت انتيػػاء ميامػػو مػػوزير فػػي أدلػػخ لفنػػائي بيػػذه التصػػريهات فػػي هفػػؿ أبػػيـ ومػػخ ،ػػرفور أمػػس الثاثػػاءر لمناسػػب
الهمومػػت االسػػرائيميتر إذ تسػػمـ مػػؤخرا منصػػب سػػفير إسػػرائيؿ فػػي الصػػيفر وسػػوؼ يخمفػػو فػػي الهمومػػت آفػػي 

 ديخترر بعد أف بدـ أمس استقالتو مف المنيست االسرائيمي وان،ؽ وف هزب "ماديما" المعارض.
ميار يسػػمح بمواجيػػت انػػدالع هػػرب لمػػدة وأمػػد فمنػػائي وفػػؽ موبػػ  صػػهيفت "معػػاريؼ"ر أف الوضػػ  الهػػالي اسػػرائي

بتيػػؿ أو أمثػػر أو أبػػؿر وتتسػػبب بتػػدمير مبيػػر نتيجػػت  100يومػػا وومػػخ جبيػػات مختمفػػتر والتػػي بػػد توبػػ   00
 لسقوط مئات الصواريخ يوميا ومخ المدف االسرائيميت.

لبنػاف فػي  وأوضح فمنائي مذلؾ أف الوض  الداخمي تطور نهو األفضؿ ب،ػمؿ مبيػر بعػد الهػرب الثانيػت ومػخ
ر وذلػػؾ نتيجػػت لمتػػدريبات المختمفػػت التػػي أبيمػػت ومػػخ مسػػتوى الجبيػػت الداخميػػتر مؤمػػدا أف 1001تمػػوز وػػاـ 

الجميػ  يػػدرؾ اليػـو الميػػاـ التػي سػػيقـو بتنفيػذىا هػػاؿ انػػدلعت الهػربر وأف مثػػؿ ىػذا التطػػور لػـ يمػػف موجػػودا 
 سابقا.

ؾ وزيػر الجػيش بػاراؾ وبػرا وػف رضػاىما وػف التطػور وبيف فمنائي أف رئيس الوزراء االسػرائيمي نتنيػاىو ومػذل
 الهاصؿ ومخ استعدادات الجبيت الداخميت االسرائيميت.

و،ػػػدد فمنػػػائي ومػػػخ ضػػػرورة اسػػػتمرار االسػػػتعداد وتطػػػوير ومػػػؿ الجبيػػػت الداخميػػػت بسػػػبب اسػػػتمرار التيديػػػدات 
مي يجب تطوير أداء الجبيت المهيطت باسرائيؿر ومما ىو الهاؿ في تطوير القدرات العسمريت لمجيش االسرائي

 .الداخميتر ألنيا اصبهت مستيدفت مف ببؿ أوداء اسرائيؿ
 21/8/1021، 48عرب 

 
 لن يدفع الثمن وحده.. بل كل لبنان ر "حزب اهلل" من اختبار قوتيا:تحذ   "إسرائيل" 10

 باؿ "ضابط مبير" في ىيئت األرماف العامت اإلسرائيميت إف "ومخ هزب اهلل أال يختبرنا".
أ،ار الضابط المبيػرر الػذي وصػفتو "يػديعوت أهرنػوت" بأنػو "يعػرؼ جيػدًا خطػط الجػيش اإلسػرائيمي وصػورة و 

المعمومات االستخباريت الهديثت"ر إلخ "أننػي أنصػح "هػزب اهلل" أال يختبرنػا. فالضػربت سػتموف باسػيت ومؤلمػت. 
بعػػد الهػػرب المقبمػػت سػػتمر ( مػػرت سػػت سػػنوات مػػف اليػػدوء. ولمػػف 1001ومنػػذ "هػػرب لبنػػاف الثانيػػت" )تمػػوز 

 و،ر سنوات مف اليدوء".
لػػػف  1001وأضػػػاؼ الضػػػابط: "لقػػػد بمنػػػا بتهسػػػيف بػػػدرات النػػػارر الهرمػػػت واالسػػػتخباراتر ومػػػا مػػػاف فػػػي العػػػاـ 

يتمػرر". وبػػاؿ إنػو فػػي الجولػػت المقبمػت ضػػد "هػػزب اهلل" لػف يتػػردد الجػيش اإلسػػرائيمي فػػي ضػرب البنػػخ التهتيػػت 
نما مؿ لبناف أيضًار ألنو تق  ومييـ مسؤوليات المبنانيت. وتاب : "ليس فق ط "هزب اهلل" ىو مف سيدف  الثمف وا 

 الدولت".
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ومػػ  ذلػػؾ اسػػتدرؾ الضػػابط اإلسػػرائيمي مامػػو بػػائًا إنػػو مهظػػور أيضػػا إ،ػػاوت األوىػػاـ بػػيف الجميػػور: "لػػدى 
 ي"."هزب اهلل" اليوـ صواريخ أمثرر وىي أمثر دبت وتصؿ إلخ نقاط أبعد مثيرًا مف الماض

 21/8/1021، السفير، بيروت
 

 "سرائيل"إفي ديختر وزيرا لمجبية الداخمية في آ نتنياىو يعي ن رسمي اً  14
فػػػي ديختػػػر الػػػرئيس آسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىو الثاثػػػاء بانػػو وػػػيف ومػػػف رئػػػيس الػػوزراء اإلأػػػػ ا ؼ ب:  القػػدس

اخميػػت )الػػدفاع المػػدني( بينمػػا تسػػػرع سػػرائيمي )،ػػيف بيػػػت( وزيػػرا لمجبيػػت الدمػػف الػػداخمي اإلالسػػابؽ لجيػػاز األ
 يراف.إالدولت العبريت االستعدادات الدفاويت لمسماف تهسبا لهرب م  
فػػي ديختػػر وزيػػرا لمجبيػػت الداخميػػت'ر موضػػها اف آوبػػاؿ بيػػاف صػػادر وػػف ممتػػب نتنيػػاىو 'بػػررت اليػػـو تعيػػيف 

ميػػػـ وىػػػو تعزيػػػز امػػػف  ديختػػػر '،ػػػغؿ منصػػػب وزيػػػر االمػػػف الػػػداخمي )...( وسػػػيمقخ االف ومػػػخ واتقػػػو واجػػػب
 الدولت'.

وسيسػػتقيؿ ديختػػر الػػوزير السػػابؽ لامػػف الػػداخمي والنائػػب وػػف هػػزب ماديمػػا )وسػػط( المعػػارض مػػف البرلمػػاف 
 لينضـ الخ الهمومت.

وويف ديختر في ىذا المنصب التاب  لوزير الدفاع اييود باراؾر خمفا لمتاف فيمناي الذي وػيف سػفيرا السػرائيؿ 
 في الصيف.

 21/8/1021، عربي، لندنالقدس ال
 

 لمخدمة في جيشيا "سرائيلآ"إمياجرا من الواليات المتحدة ل 010وصول  11
مف وليد وػوض: امػدت مصػادر اسػرائيميت الثاثػاء وصػوؿ دفعػت جديػدة مػف الميػاجريف االمػريمييف  - راـ اهلل

 010صػػوؿ وا،ػػارت المصػػادر الػػخ و  الػػخ اسػػرائيؿ فػػي اطػػار سػػعي بسػػـ مػػنيـ لمخدمػػت فػػي صػػفوؼ جي،ػػيا.
مياجرا صباح الثاثػاء الػخ مطػار المػد بػادميف مػف الواليػات المتهػدة االمريميػتر ضػمف الهممػت التػي تقػوـ بيػا 

 منظمت 'نفس الخ نفس' التي تن،ط في صفوؼ الييود في الدوؿ الغربيت البناويـ باليجرة الخ اسرائيؿ.
 21/8/1021، القدس العربي، لندن

 
 ترابين  الجاسوس باإلفراج عن شخصيات إسرائيمية تطالب مرسي 11

في رسالت ،خصيت إلػخ الػرئيس ” إسرائيؿ“طالب ودد مف ال،خصيات العامت ورجاؿ القانوف في : )د .ب .أ(
المهتجػػز فػػي مصػػر ” اإلسػػرائيمي“المصػػري مهمػػد مرسػػي ب بػػداء بػػادرة هسػػف نيػػت بػػ طاؽ سػػراح وػػودة تػػرابيف 

 وامًا إلدانتو بالتجسس. 51منذ 
 21/8/1021، الخميج، الشارقة

 
 
 

 سرائيمية توافق عمى منح عشرة آالف فمسطيني تصاريح عملالحكومة اإل 13
ر مػنح تصػاريح ومػؿ لع،ػرة آالؼ وامػؿ فمسػطيني يعممػوف ]أمػس  بررت الهمومت االسرائيميتر اليوـ االربعاء

 في مجاؿ البناء خاؿ األياـ واألسابي  المقبمت. 
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إف بػرار الهمومػػت يػأتي ليرفػػ  وػػدد العمػاؿ الفمسػػطينييف الهاصػػميف وبالػت إذاوػػت جػيش االهػػتاؿ االسػػرائيمير 
 ألؼ إلخ نهو ثاثيف ألؼ وامؿ يعمموف في بطاع البناء.  59ومخ تصاريح البناء مف 

وأوضػػح تقريػػر اإلذاوػػت أف الهمومػػت االسػػرائيميت وافقػػت ومػػخ دخػػوؿ ىػػذا العػػدد ومػػخ دفعتػػيفر األولػػخ خمسػػت 
ومف المتوب  أف تمنح التصاريح لمافت العماؿ في الدفعت الجديدة فػي فتػرة ال آالؼ وامؿ والثانيت ستت آالؼر 

 تزيد وف ودة أسابي .
واتخذ ىذا القرار بهسب اإلذاوت لتعزيز صناوت البناء والت،ييدر وزيادة وتيرة بنػاء المسػامف مػف أجػؿ معالجػت 

 النقص في المسامف.
مػػنح ىػذه التصػػاريح أيضػػا مػػف أجػػؿ دوػػـ االبتصػػاد فػػي وأوضػح التقريػػر أف الهمومػػت االسػػرائيميت وافقػػت ومػػخ 
 السمطت الفمسطينيتر التي يعيش ابتصادىا في أزمت.

وبهسػػب اإلذاوػػت فػػ ف ىنػػاؾ اوتقػػادا لػػدى الهمومػػت والػػدوائر االمنيػػت أف ابتصػػاد أمثػػر اسػػتقرارا سيسػػاود ومػػخ 
ف الفمسػػػطينييف لانضػػػماـ اسػػػتقرار الوضػػػ  األمنػػػير وىػػػذا الػػػدخؿ سػػػوؼ يػػػوفر هػػػافزا سػػػمبيا بالنسػػػبت لمثيػػػر مػػػ

 لممنظمات المعاديت إلسرائيؿ واألن،طت المضادة.
وبالػػت اإلذاوػػت إف الفمسػػطينييف الػػذيف يعممػػوف فػػي بطػػاع البنػػاء فػػي إسػػرائيؿ مػػرتيف يمسػػبوف أجػػرا مضػػاوفا 

 مقارنت م  نظرائيـ العامميف في مناطؽ السمطت الفمسطينيت.
 21/08/1021، 48 عرب

 
 مستوطنات من امتيازات ضريبية والتحاد االوروبي عمى حرمانتحتج لدى ا "إسرائيل" 18

أفػػػادت صػػػهيفت "ىػػػمرتس إف بػػػرار االتهػػػاد األوربػػػي اوتبػػػار وػػػدد مػػػف المسػػػتوطنات وومػػػخ رأسػػػيا "مػػػوديعيف" 
و"رووت" و"ممابيـ" مسػتوطنات غيػر بانونيػت وهرمانيػا مػف االمتيػازات الضػريبيت أثػار غضػبا إسػرائيميا مبيػرار 

الخارجيػػػت اإلسػػػرائيميت أف االتهػػػاد األوربػػػي  بػػػاـ ب،ػػػمؿ مفػػػاجئ ومػػػف طػػػرؼ واهػػػد بتفجيػػػر  هيػػػث أدوػػػت وزارة
 المفاوضات الجاريت منذ مدة طويمت هوؿ ىذا الموضوع واتخاذ القرار مف طرؼ واهد. 

وردا ومػػخ ىػػذه الخطػػوة أومػػف الػػوزير اإلسػػرائيمي يػػولي إدل،ػػتايفر فػػي هػػديث مػػ  اإلذاوػػت اإلسػػرائيميتر صػػباح 
ألربعػػػاءر أنػػػو سػػػيقدـ اوتراضػػػا رسػػػميا لاتهػػػاد األوروبػػػير وأف ىػػػذا القػػػرار ي،ػػػمؿ ومميػػػا بػػػرار بفػػػرض اليػػػوـر ا

 مقاطعت ومخ المنتجات اإلسرائيميت.
 21/08/1021، 48عرب 

 
 مميار دوالر  3150مخزونا من العمالت األجنبية بقيمة تل أبيب لدى  بنك "إسرائيل" المركزي: 19

وػػدد مػف المسػػؤوليف االبتصػادييف اإلسػػرائيمييف  ر أفلنػدفر مػػف 21/8/1021، الشآآرق األوسآط، لنآآدنذمػرت 
تخػػػوؼ مػػػف التػػػداويات المبيػػػرة ومػػػخ الوضػػػ  االبتصػػػادي فػػػي إسػػػرائيؿ ألي ضػػػربت وسػػػمريت مهتممػػػت ومػػػخ 

 .المن،مت النوويت اإليرانيت
"مريهػا" مػػف بػاؿ مسػؤوؿ فػػي البنػؾ المرمػػزي اإلسػرائيمي لومالػػت الصػهافت الفرنسػيت إف لػػدى إسػرائيؿ مخزونػػا و 

 مميار دوالر. 3150العمات األجنبيت بقيمت 
وأ،ار المسؤوؿ الذي طمب ودـ الم،ؼ وف اسمو إلخ أف "ىذا المخزوف سيسمح لنا بتمويؿ وارداتنا بساست 
فػػي هػػاؿ الهػػربر والػػدفاع وػػف ال،ػػيقؿ فػػي نيايػػت المطػػاؼ". وبالنسػػبت لجمعيػػت الصػػناوييف اإلسػػرائيمييف فػػ ف 

 ا.الميجت مطمئنت أيض
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وبػػػاؿ دانػػػي ماتاريفػػػاسر مػػػدير العابػػػات فػػػي الجمعيػػػت: "هتػػػخ اآلفر فػػػ ف بمػػػؽ رجػػػاؿ األومػػػاؿ يترمػػػز ومػػػخ 
 تداويات الرمود االبتصادي الذي سببتو أزمت اليورو".

.. "،ػػيد االبتصػػاد انخفاضػػا طفيفػػا 1001وأ،ػػار ماتاريفػػاس أيضػػا إلػػخ أنػػو خػػاؿ هػػرب لبنػػاف الثانيػػت صػػيؼ 
 ـ نفسو ويسجؿ نتيجت أفضؿ مما ماف متوبعا".ببؿ أف ينتعش نيايت العا

ومف جيتور أمد متهدث باسـ رابطت الفنادؽ اإلسرائيميت أف "،ائعات الهرب الو،يمت بدأت تؤثر" ومخ وضػ  
 جيدا. 1051الفنادؽر في هيف ماف النصؼ األوؿ مف واـ 

،ػػرط أف يمػػوف نصػػؼ مميػػوف دوالر(  030وتقػػدر بيمػػت مػػؿ يػػـو فػػي الهػػرب بمميػػار ونصػػؼ المميػػار ،ػػيقؿ )
االبتصػاد اإلسػػرائيمي فقػط بػػد أصػيب بال،ػػمؿ بفعػؿ اليجمػػات التػي بػػد تمػي الغػػارات اإلسػرائيميت ومػػخ المن،ػػمت 

 النوويت اإليرانيت.
المػػػدير السػػػابؽ لػػػوزارة المػػػاؿ مػػػف راـ اهللر أف  مهمػػػد ىػػػواشوػػػف  21/8/1021، النيآآآار، بيآآآروتوأضػػػافت 

  إيراف ستمبد االبتصػاد االسػرائيمي امثػر ممػا تمبػده فػي هػرب لبنػاف اف الهرب م أمد االسرائيميت يروـ ارياؼ
ببؿ الهديث وف تداويات ضرب ايػرافر ومينػا ادراؾ مػوف “ونقمت ونو صهيفت "ىمرتس" االسرائيميت:  الثانيت.

الػػدخوؿ فػػي هػػرب يعػػد مممفػػا ايضػػا". واضػػاؼ انػػو "فػػي هػػاؿ تسػػمح ايػػراف باالسػػمهت النوويػػت فػػ ف ذلػػؾ سػػيمهؽ 
جسػػػيمت باالبتصػػػاد االسػػػرائيمي بػػػدءا مػػف التػػػأثير ومػػػخ تصػػػنيفو الػػػدولي إلػػخ آثػػػار امنيػػػت خطيػػػرة ومػػػخ اضػػرارا 
 الباد".

 
 رئيس األركان اإلسرائيمي السابق ينضم إلى المعارضين لمياجمعة إيران 00

رئػيس االرمػاف سػابقا امنػوف لبمػيف ،ػاىاؾ خػاؿ مراسػـ امػس فػي مرمػز تػراث  : بػاؿمهمد ىػواش -راـ اهلل  
س الػػوزراء االسػػرائيمي سػػابقا اسػػهاؽ رابػػيف انػػو "ينضػػـ الػػخ المعارضػػيف لمياجمػػت ايػػراف"ر مؤمػػدا "انػػو يمػػف رئػػي

 منتيخ الثقت لقادة االجيزة االمنيت ويثمف آراءىـ".
وتساءؿ "ميؼ يممف اف نفيـ تبايف الموابؼ بالنسبت الخ الممؼ النووي االيرانير بيف صانعي القرار مف جيت 

 االمنيت مف جيت اخرى؟".ورؤساء االجيزة 
 واورب وف اوتقاده اف "اسرائيؿ ستموف بادرة ومخ مياجمت ايراف هتخ بعد االنتخابات الرئاسيت االميرميت".

 21/8/1021، النيار، بيروت
 

 وزير األمن الداخمي: الشرطة وخدمات االطفاء عمى أتم االستعداد لمواجية الرد اإليراني 02
زيػػر االمػػف الػػداخمي االسػػرائيمي اسػػهاؽ اىرونػػوفيتش اف "جميػػ  الػػدوائر فػػي امػػس و : مهمػػد ىػػواش -راـ اهلل 

وزارتو بما فػي ذلػؾ ال،ػرطت وخػدمات االطفػاء ومػخ اتػـ االسػتعداد لمواجيػت اي سػيناريو بمػا فػي ذلػؾ تعػرض 
 اسرائيؿ لرد ايرانير في هاؿ توجيو ضربت وسمريت اليراف".

 21/8/1021، النيار، بيروت
 

 سرائيمي عمى المنش:ت النووية االيرانية لن يؤدي إلى حرب إقميمية إيالند: اليجوم اإل 01
الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: بػػاؿ رئػػيس مجمػػس األمػػف القػػومي سػػابقًا الجنػػراؿ فػػي االهتيػػاطر غيػػورا آيانػػدر فػػي 
هديث خص بو إذاوت جيش االهتاؿ إف اليجػـو اإلسػرائيمي ومػخ المن،ػمت النوويػت اإليرانيػتر لػف يػؤدي إلػخ 

ب إبميميػػت فػػي منطقػػت ال،ػػرؽ األوسػػط. وأضػػاؼ الجنػػراؿ آيانػػد بػػائًا إف سػػوريت ومصػػر لػػف ت،ػػارما فػػي هػػر 
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ذا بامػػت  الهػػرب ولػػف يمػػوف ليمػػا أي ضػػم  فييػػار ممػػا أف العػػراؽ ىػػي األخػػرى لػػف تنجػػر وراء ىػػذه الهػػربر وا 
وسػاؽ الجنػراؿ اإلسػرائيمي منظمت هزب اهلل المبنانيػت بػالرد فػ ف ىػذه ال يسػمخ هربػًا إبميميػتر ومػخ هػد تعبيػره. 

ُُ إنو إذا لـ تُقـ الدولت العبريت ب،يء هياؿ إيػراف ف نيػا سػتمتمؾ أسػمهت نوويػتر الفتًػا إلػخ أنػو ،خصػًيا ال  بائًا
يؤيػػد مبػػار المسػػؤوليف فػػي المنظومػػت األمنيػػت اإلسػػرائيميتر فػػي رأييػػـ المعػػارض ل،ػػف ضػػربت وسػػمريت إسػػرائيميت 

ي اإليرانػػير م،ػػددا ومػػخ أف الرؤيػػت التػػي طرهيػػا رئػػيس الػػوزراءر بنيػػاميف بيػػدؼ القضػػاء ومػػخ البرنػػامج النػػوو 
نتنياىو ىي بمثابت تفمير منطقير مضيًفا بأف العقوبات لف توبؼ البرنامج النووي اإليرانير مـ أ،ار إلػخ أف 

 البرنامج النووي اإليراني سيصؿ خاؿ ودة أ،ير إلخ مرهمت ال يممف لمدولت العبريت أْف ُتوبفو.
طرؽ آياند لموبػؼ الواليػات المتهػدة األمريميػت مػف ضػرب إيػراف بػالقوؿ: لػو أراد الػرئيس األمريمػير بػاراؾ وت

أوبامار من  إسرائيؿ مف ،ف أي ومميت وسمريتر لقاؿ ىذا ومػخ المػألر مضػيًفا أنػو ال يعتقػد بأنػو يقػوؿ أيضػًا 
 ولو.خاؿ الجمسات الخاصت بيف الجانب اإلسرائيمي واألمريمير ومخ هد ب

 21/8/1021، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"في مصمحة  اصعود اإلخوان المسممين إلى السمطة في سوري :األمن القومي معيد 00
بػػػاؿ الجنػػػراؿ اإلسػػػرائيمي المتقاوػػػد والباهػػػث المخػػػتص بال،ػػػؤوف األمنيػػػت فػػػي معيػػػد دراسػػػات األمػػػف : الناصػػػرة

مت اإلخواف المسمميف إلػخ السػمطت فػي سػوريت يصػب القومي بجامعت تؿ أبيبر د. ،مومو برـو إف صعود هر 
في مصمهت إسرائيؿر معمًا ذلؾ باختاؼ ىذه الهرمت م  إيراف وهزب اهلل أيديولوجيا مما سيخرج سوريت مف 

 دائرة الوصايت لمجميوريت اإلساميت اإليرانيتر ومخ هد تعبيره.
فػاؽ السػاـ بػيف القػاىرة وتػؿ أبيػبر لمنػو أ،ػار وفي السياؽ ذاتور استبعد اف تقوـ الهرمت في مصػر ب لغػاء ات

 في الوبت نفسو إلخ اهتماؿ ساـ أمثر برودة بيف الدولت العبريت ومصر.
وتاب  بائًار إنػو مػف الصػعب أف أصػدؽ بػأف همومػت اإلخػواف المسػمميف تعتبػر أف إلغػاء معاىػدة السػاـ بػيف 

سػػرائيؿ سيصػػب فػػي صػػالهيـ ألف التبعػػات سػػتموف ثقيمػػت  ومػػخ مصػػرر إذ تػػربط مصػػر وابػػات مػػ  مصػػر وا 
الغرب باإلضافت إلخ المساودات التي تتمقاىا مف الغربر مما أف االستثمارات في مصر ستتأثر تمقائًيا جػراء 

 أي زوزوت التفابيت الساـ.
وأضاؼ أنو يتهتـ ومينا أال ننسخ ميؼ سيؤثر ذلؾ ومخ السياهت ىناؾ. الفًتا إلػخ أف أي وبػث فػي معاىػدة 

سػيؤثر ومػخ االسػتثمار فػي مصػرر ليػذا أوتقػد انػو سيسػتمر سػاـ بػارد مػ  مصػرر وربمػا يمػوف أمثػر  الساـ
بػػرودةر ولفػػت أيضػػا إلػػخ أنػػو ومػػخ تػػؿ أبيػػب أف تفيػػـ وتقػػيـ الوضػػ  الخػػاص الػػذي تمػػر بػػو المنطقػػت ووضػػ  

وب،مؿ سميـر الهمومات الجديدة المتما،يت م  متطمبات ال،عبر لذا يجب ومخ تؿ أبيب تقييـ األمور بهذر 
 خاصت األمور التي تؤدي إلخ نزاع بينيا وبيف اآلخريفر ومخ هد بولو.

أمػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ بالتصػػعيد األخيػػر الهاصػػؿ فػػي التصػػريهات هػػوؿ البرنػػامج النػػووي اإليرانػػي فقػػاؿ الجنػػراؿ 
إيػػػرافر فيػػػـ اإلسػػػرائيمي المتقاوػػػد إنػػػو يعتقػػػد أف ىنػػػاؾ تضػػػخيًما إوامًيػػػا مبيػػػرا لهجػػػـ العمميػػػت العسػػػمريت ضػػػد 

يتهدثوف وف هرب إبميميتر تهدث وف ىذا في اآلونت األخيرة رئػيس الموسػاد السػابؽ مػائير دغػافر موضػًها 
أف الجمي  يبالغوفر وتساءؿ الباهث اإلسرائيمي: مف في ىذه المنطقت سي،ترؾ في ىذه الهرب؟ سػوريت التػي 

نيايػػت األمػػرر بػػاؿ بػػرـو إنػػو يعتقػػد بػػأف تواجػػو هربػػا أىميػػت؟ أـ مصػػر التػػي تواجػػو فوضػػخ هقيقيػػت اآلف؟ فػػي 
الم،ػػممت العسػػمريت لػػيس األولػػخ مػػف هيػػث األىميػػتر ذلػػؾ أف الم،ػػممت الهقيقيػػتر برأيػػور تممػػف فػػي مػػدى تػػأثير 
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دوالر لمبرميػؿ  100الهرب ومػخ الوضػ  االبتصػادي إلسػرائيؿر المتعمػؽ بارتفػاع أسػعار الػنفط إلػخ أمثػر مػف 
 جيو ضربت ضد إيرافر ومخ هد بولو.والم،امؿ السياسيت األخرى جراء تو 

أما في ما يتعمؽ بموجت االهتجاجات في سوريت بعػد مػرور وػاـ ومػخ انػدالويا فقػاؿ د. بػرـو إف وبػوع تغيػر 
فػػي سػػوريت ميػػذا بػػد يػػؤثر ب،ػػمؿ إيجػػابي ومػػخ إسػػرائيؿ ألف اإلخػػواف المسػػمميف الػػذيف ىػػـ مػػف جماوػػت السػػنت 

ـ أيًضػػا م،ػػممت مػػ  هػػزب اهللر ولػػذلؾ فػػ ف إلسػػرائيؿ مصػػمهت سػػيخرجوف وػػف الوصػػايت اإليرانيػػت. وسػػتموف ليػػ
إستراتيجيت بضػرب المهػور اإليرانػير الػذي ي،ػمؿ إيػراف وسػوريت وهػزب اهللر وب،ػمؿ مػا همػاس والعػراؽر مػ  
وجػػػود تهفػػػظ لديػػػو بخصػػػوص العػػػراؽر وأردؼ بػػػائًا: ال أتوبػػػ  أف تقػػػوـ الهمومػػػت الجديػػػدة فػػػي سػػػوريت والتػػػي 

مسمميف بمفاوضات ساـ م  إسرائيؿ. ووبر وف أسفو لذلؾر م،يرا إلخ أنو يعتقد بأف ستتألؼ مف اإلخواف ال
همومت إسرائيؿ لـ تأسؼ لعدـ البػدء بمفاوضػات سػاـ مػ  سػوريتر ألنػو لػـ تمػف لػدييا رغبػت هقيقيػت لمتوصػؿ 

 إلخ ساـ م  سوريت.
لنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ب،مؿ ولفت الباهث اإلسرائيمي إلخ أف الم،ممت الهقيقيت لموض  الهالي ىي في ا

خػاص والنػزاع العربػي اإلسػرائيمي الػذي لػـ ينتػو هتػػخ اآلف ويجػب العمػؿ بقػوة إلنيائػور الفتًػا إلػخ أف الم،ػػممت 
يجػػاد هػػؿ إلػػخ هالػػت زادت األمػػور تعقيػػدار  ىػػي مػػا يسػػمخ بػػالربي  العربػػي الػػذي بمػػب معنػػاه مػػف هالػػت تغييػػر وا 

مربي  العربي ألف المتظاىريف في الربي  العربػي لػـ يتظػاىروا مػف أجػؿ إيجػاد وىذا أهد النتائج غير المبا،رة ل
 هؿ لمنزاع العربي اإلسرائيمير ومخ هد تعبيره.

وتطرؽ الباهث إلخ الساح الميمػاوي والبيولػوجي الػذي تمممػو سػوريتر الفتًػا إلػخ أف تصػريح النػاطؽ الرسػمي 
ده ستسػػتعمؿ األسػػمهت المػػذمورة فقػػط فػػي هػػاؿ تعػػرض بمسػػاف الخارجيػػت السػػوريتر د. جيػػاد مقدسػػير بػػأف بػػا

سػػوريت الوتػػداء مػػف الخػػارجر ىػػو أوؿ إبػػرار سػػوري رسػػمي بهيازتػػو األسػػمهت غيػػر التقميديػػتر ورأى أيًضػػا أف 
النظػػاـ السػػوري تممػػف مػػف اسػػتعادة السػػيطرة ومػػخ العاصػػمت دم،ػػؽر وأنػػو مػػف غيػػر المسػػتبعد بتاتًػػا أْف يػػتممف 

بيػػػؽ السػػػيناريو فػػػي همػػػب أيضػػػار لتفوبػػػو مػػػف هيػػػث العتػػػاد واألسػػػمهت ومػػػخ الجػػػيش العربػػػي السػػػوري مػػػف تط
 المتمرديف.

وساؽ الباهث اإلسرائيمي بائًا إف استعماؿ النظاـ لألسمهت غير التقميديت ضد المتمػرديف لػيس وارًدا ألنػو لػف 
ـ سػػيقـو يمػػوف فعػػااًل ضػػدىـ بسػػبب هػػرب العصػػابات التػػي يخوضػػونيار ممػػا أمػػد ومػػخ أف اإلدوػػاء بػػأف النظػػا

بنقؿ ىذه األسػمهت إلػخ هػزب اهلل ىػو غيػر دبيػؽ بػالمرةر ذلػؾ ألف هػزب اهلل ال يسػمح لنفسػو التػورط فػي ىػذه 
األسػػمهت الفتامػػتر خصوًصػػا لعممػػو بػػأف الػػرد اإلسػػرائيمي ومػػخ خطػػوة مػػف ىػػذا القبيػػؿ سػػيموف مروًوػػا مػػف ببػػؿ 

ي لف يتنازؿ وف ىػذه األسػمهت لصػالح جيش االهتاؿر ومف الناهيت األخرىر أضاؼ بروـر إف النظاـ السور 
هزب اهللر وأضاؼ أف االهتماؿ الوارد جًدا ىو أفء تقوـ تنظيمات متطرفػت بالسػيطرة ومػخ مخػازف األسػمهتر 

 مما هدث في ليبيا.
 21/8/1021، القدس العربي، لندن

 
 

 لمحاصرة البدو ومنع انتشارىم في صحراء النقب مستوطنات 3تقرر بناء  "إسرائيل" 04
بػػػررت الهمومػػػت اإلسػػػرائيميت تنفيػػػذ خطػػػت بنػػػاء سػػػبعت مسػػػتوطنات ييوديػػػت جديػػػدة بػػػالقرب مػػػف : د مهيػػػخمهمػػػو 

 اإلسرائيميت ومدنيت "وراد" فخ النقب. -الهدود المصريت 
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ونقمت صهيفت "ىاآرتس" اإلسرائيميت وف المهامخ يروف بػف وػزرا المػدير العػاـ ل،ػئوف االسػتيطاف فػخ النقػب 
تخاذىا لمن  انت،ار البدو فخ بابخ المناطؽ والعمؿ ومخ من  تواصػؿ البػدو والعػرب بولو إف ىذه الخطوة تـ ا

مػػف الجيػػت الجنوبيػػت لمدينػػت الخميػػؿ وهتػػخ مدينػػت وػػراد ومػػذلؾ منطقػػت "ديمونػػا" و"يػػروهـ" والمنطقػػت المتواجػػدة 
 بينيـ وبيف مدينت بئر السب .

ت الهقوبيػػت فػػخ إسػػرائيؿ التماسػػًا إلػػخ وأضػػافت ىػػمرتسر أنػػو فػػخ المقابػػؿ لػػذلؾ بػػدمت مجمووػػت مػػف المنظمػػا
مهممت العدؿ اإلسرائيميت العميا ضد بناء تمؾ المستوطناتر موضهيف أف إبامت مثػؿ ىػذه المسػتوطنات يعنػخ 

 نسمتر والعمؿ ومخ مهاصرتيـ. 800ىدـ وترهيؿ خمست برى بدويت يسمنيا هوالخ 
روت أف العمؿ تػـ بنػاًء ومػخ بػرارات الهمومػت ومف جانبو باؿ دانخ مريت،ماف رئيس نقابت االستيطاف باليستد

 ودوف المساس بأراضخ الغير ومن  البدو مف وض  أيدييـ ومخ أراضخ غير تابعت ليـر ومخ هد زومو.
 21/8/1021، اليوم السابع، مصر

 
 "تقرير ليفي" خشية تعقيدات دوليةيجم د : نتنياىو "الشرق األوسط" 01

اسػػيت فػػي تػػؿ أبيػػب إف رئػػيس الهمومػػت اإلسػػرائيميت بنيػػاميف نتنيػػاىور بالػػت مصػػادر سي: مفػػاح زبػػوف - راـ اهلل
برر إىماؿ "تقرير ليفي" الػذي بػدـ فػي يونيػو )هزيػراف( الماضػي توصػيات لمهمومػت ب،ػرونت االسػتيطاف بمػؿ 

 أ،مالو في الضفت الغربيتر باوتبارىا )الضفت( ليست أراضي مهتمت.
أمػػسر أنػػو تهػػدث فػػي األمػػر مػػ  نتنيػػاىور وأف األخيػػر  ونقمػػت صػػهيفت "ىػػمرتس" مػػف مصػػدر وصػػفتو بػػالرفي 

يهاوؿ تجميد التقرير منذ تسممو ببؿ ،يريفر جراء تخوفات مف ردة فعؿ دوليت مبيػرة إذا مػا اوتمػدهر وىػو مػا 
مف ،أنو أف يسػبب هرجػا مبيػرا إلسػرائيؿر وتعقيػدا فػي العابػات مػ  دوؿ مثيػرةر خصوصػا أف التقريػر يسػتند 

رائيمي يقػػوؿ إف معاىػػدة جنيػػؼ الرابعػػت الخاصػػت باألراضػػي المهتمػػت فػػي وبػػت الهػػرب ال إلػػخ رأي بػػانوني إسػػ
 تنطبؽ ومخ الضفت الغربيت.

 21/8/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 باراك يطالب نتنياىو ببحث جمود المفاوضات مع الفمسطينيين 01
زيػػر الهػػرب إييػػود بػػاراؾر بالػػت مصػػادر هموميػػت إسػػرائيميت أمػػس الثاثػػاءر إف و : برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

طالػػب رئػػيس همومتػػو بنيػػاميف نتنيػػاىو بػػ جراء بهػػث خػػاص فػػي الطػػابـ الػػوزاري المقمػػص لم،ػػؤوف السياسػػيتر 
هوؿ الجمػود فػي المفاوضػات مػ  الفمسػطينييفر إال أف نتنيػاىو رد ب،ػمؿ جػاؼر ممقيػا المسػؤوليت ومػخ وػاتؽ 

 القيادة الفمسطينيت.
 
 
 
فػي أهاديػث مغمقػت يقػوؿ بػاراؾ إف "اسػرائيؿ تعػيش فػي "الوبػت الضػائ " و أنػدوت صػهيفت "ىػمرتس" أمػسر او 

فػي مػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالفمسػػطينييفر ويعتقػػد "أنػػو رغػػـ مسػػاوئ رئػػيس السػػمطت مهمػػود وبػػاس )أبػػو مػػازف( ورفضػػو 
التفػػاوض مػػ  نتنيػػاىو فػػ ف إلسػػرائيؿ مصػػمهت اسػػتراتيجيت وتمتيميػػت لمخػػروج مػػف الجمػػود السياسػػي"ر هسػػب مػػا 

 در وف باراؾ.نقمتو مصا
 21/8/1021، الغد، عم ان
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 ولي لتأثير الثورات في العالم العربيأسرائيمي: مصير معاىدة السالم مع مصر اختبار إخبير  03

الناصػرة ػ زىيػػر انػدراوس: بػػاؿ الدبموماسػي االسػػرائيمي السػابؽر د. ووديػػد ويػرافر الػػذي ،ػغؿ منصػػب سػػفير 
يت اف معاىػػدة السػػاـ بػػيف اسػػرائيؿ ومصػػر مفيمػػت بػػاف تمػػوف هالػػت الدولػػت العبريػػت فػػي الممممػػت االردنيػػت اليا،ػػم

اختبػػار اولػػخ لتػػاثير الثػػورات فػػي العػػالـ العربػػير وتعمػػؿ موربػػت فهػػص لبػػابي االتفابػػاتر وذلػػؾ انطابًػػا مػػف 
االفتػػراض بػػاف ىنػػاؾ همومػػات وربيػػت اخػػرى ستسػػير فػػي اوقػػاب سػػموؾ النظػػاـ الجديػػد فػػي مصػػر ومػػخ نفػػس 

 النيج.
ؿ المطروح ىنا: ىؿ تهتاج مصر في ظؿ وجود نظاـ همـ اسامي لتغير معاىػدات السػاـ مػ  وتاب ر السؤا

اسرائيؿ لقط  واباتيا معيار والجواب ىو انيا ومميا ال تهتاج الخ تغيير في معاىدة الساـ مي تفعؿ ذلؾر 
ر ال ،ػؾ اف اسػرائيؿ هيث اف مصر اذا طمبت مثا تغييرا رسميا فػي المعاىػدةر مالغػاء العابػات الدبموماسػيت

 سترفض هتخ التفمير في ذلؾ.
 21/8/1021، القدس العربي، لندن

 
 : انفجارات إيالت ناتجة عن صواريخ "جراد" قادمة من البحر األحمرأحرونوت يديعوت 08

زومت صهيفت "يديعوت أهرونوت" اإلسرائيميتر أف االنفجارييف المذيف وبعا بالقرب مف مدينت : مهمود مهيخ
ءا نتيجت انفجار صاروخيف مف طػراز "جػراد" مػف سػواهؿ البهػر األهمػرر مضػيفت أف بػوات الجػيش إيات جا

وبػػاؿ المتهػػدث باسػػـ  اإلسػػرائيمخ تجػػوب المنطقػػت لمتأمػػد ممػػا إذا مانػػت االنفجػػارات نتيجػػت لصػػاوريخ الجػػراد.
فػخ أبصػخ ،ػماؿ ،رطت إياتر إنو تـ سماع صوت انفجارييف مبيريف بجنوب إسرائيؿ مسػاء اليػـو األربعػاء 

 المدينت.
 21/8/1021، اليوم السابع، مصر

 
 فى تصنيف أفضل جامعة بالعالم  100عات إسرائيمية ضمن أفضل امج ثالث 09

ذمػػرت اإلذاوػػت العامػػت اإلسػػرائيميت أف ثػػاث مؤسسػػات جامعيػػت إسػػرائيميت أدرجػػت فػػخ بائمػػت : مهمػػود مهيػػخ
ياى" الصينيت التصنيفيتر م،يرة إلخ خمو القائمت جامعت ومخ الصعيد العالمخ وفؽ الئهت "،انغ 500أفضؿ 

 مف أى جامعت وربيت.
ومعيػػػد  10وبالػػػت اإلذاوػػػت اإلسػػػرائيميت إنػػػو تػػػـ تصػػػنيؼ الجامعػػػت العبريػػػت بالقػػػدس المهتمػػػت فػػػخ المرمػػػز الػػػػ 

لػػ ومعيػد "فايتسػماف" لمعمػـو فػخ رهوفػوت فػخ المرمػز ا 38"التخنيوف" لمعموـ التطبيقيت فخ هيفا فخ المرمز الػ 
90. 
 
 

جامعت هوؿ العالـر م،يرة  100وأوضهت اإلذاوت العبريت أف القائمت ن،رت مساء أمس هيث ،ممت أفضؿ 
 إلخ أف أرب  جامعات أمريميت اهتمت صدارة الائهت الصينيت تمييا جامعت مامبردج البريطانيت.
 21/8/1021، اليوم السابع، مصر

 
 صف مخيم اليرموك في سورياجراء ق 21واصابة  فمسطينيين ثالثةإستشياد  40
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فمسػػػطينييف ومػػػخ األبػػػؿ جػػػراء بصػػػؼ بقػػػذائؼ اليػػػاوفر ومػػػخ مخػػػيـ  0است،ػػػيدر مسػػػاء اليػػػـو األربعػػػاءر : غػػػزة
 اليرموؾ لاجئيف الفمسطينييف بدم،ؽ.

وأفػػادت مصػػادر خاصػػت مػػف داخػػؿ المخػػيـ لػػػ دوت مػػوـر أف القصػػؼ وبػػ  ببيػػؿ لهظػػات مػػف آذاف المغػػربر 
ات طويمػػػػتر وترمػػػػز فػػػػي منػػػػاطؽ مختمفػػػػت مػػػػف المخػػػػيـر وبالتهديػػػػد بػػػػرب المدينػػػػت واسػػػػتمر ب،ػػػػمؿ متقطػػػػ  لفتػػػػر 

وأوضػهت  الرياضيتر و،ارع بيروت بجانب مطعـ باب الهارةر و،ػارع العروبػت الػذي ،ػيد سػقوط أٍب وابنتػو.
المصادر أنو ورؼ مف بيف ال،يداءر المواطف "جماؿ أبػو الييجػاء" وابنتػو "هنػيف"ر فػي هػيف لػـ تعػرؼ ىويػت 

 ،خصًا". 51د الثالثر او اي مف المصابيف الذيف وصؿ وددىـ إلخ نهو ال،يي
وبالػػت المصػػادر " إثػػر القصػػؼ اليمجػػي نزهػػت و،ػػرات العػػائات مػػف منطقػػت ،ػػارع بيػػروت باتجػػاه منػػاطؽ 
أمثػر أمنػػًا داخػػؿ المخػػيـر فيمػا تسػػود هالػػت مػػف الغضػب والغميػػاف صػػفوؼ سػػماف المخػيـ جػػراء اسػػتيدافيـ بػػيف 

 ".الفينت واألخرى
 21/8/1021، القدس، القدس

 
 نصف مميون مصٍل يحيون ليمة القدر بالمسجد األقصىنحو  42

أـ المسجد االبصخ الميمت الماضػيتر مئػات اآلالؼ مػف المصػميف القػادميف مػف الضػفت  وبد الرؤوؼ أرناؤوط:
 ف".إلهياء ليمت القدر "ليمت الساب  والع،ريف مف رمضا 58الغربيت ومدينت القدسر وأراضي الػ 

فقد بدا و،ػرات آالؼ المصػميف مسػيؿ ب،ػري اسػتمر بالتػدفؽ ومػخ المسػجد االبصػخ ومػخ مػدار السػاوت الػخ 
 الؼ مصؿ الهياء ليمت القدر. 500اف وصمت الذروة في صاة التراويح التي ،ارؾ فييا امثر مف 

ادوا صػػػاة  الػػػؼ مصػػػؿ 500وبػػػاؿ ال،ػػػيخ وػػػزاـ الخطيػػػبر مػػػدير اوبػػػاؼ القػػػدسر لػػػػ "األيػػػاـ" إف "امثػػػر مػػػف 
التػراويح فػػي المسػجد االبصػػخ المبػارؾ فػػي ليمػت القػػدر" واضػاؼ: تػػدفؽ المصػميف اسػػتمر منػذ سػػاوات مػا ببػػؿ 

 الفجر وتواصؿ ومخ مدار األمس واستمر هتخ ساوات فجر اليـو )األربعاء(".
بػدموا  آالؼ وجبػت افطػار لممصػميف الػذيف 550وذمر ال،يخ الخطيب اف االوباؼ االساميت وفرت امثر مػف 

 الخ المسجد مف انهاء الضفت الغربيت ومف القرى والمدف الفمسطينيت في داخؿ الخط االخضر.
 21/8/1021، األيام، رام اهلل

 
 ناطحة سحاب عمى مدخل القدس 21خطط لبناء ت "القدسبالموائية لمتخطيط والبناء  المجنة" 41

 51س"ر يػـو أمػس االثنػيفر ومػخ مخطػط لبنػاء صادبت مػا تسػمخ بػػ"المجنت الموائيػت لمتخطػيط والبنػاء فػي القػد
ناطهػػػت سػػػهاب ومػػػخ مػػػدخؿ المدينػػػت. وبهسػػػب المخطػػػط فػػػ ف مػػػدخؿ القػػػدس بػػػرب مػػػا يسػػػمخ "مبػػػاني األمػػػت" 
والمهطػػت المرمزيػػت سػػيتهوؿ إلػػخ هػػي األومػػاؿ األساسػػي فػػي "متروبػػوليف القػػدس"ر ويتضػػمف مػػا ال يقػػؿ وػػف 

 ت.مميوف متر مرب  مخصصت لممصالح والمماتب الهمومي
ويتضمف المخطط إبامت بريت لأللويت الهموميتر هيػث سػيتـ تهويػؿ وهػدات المػواء التابعػت لمػوزارات الهموميػت 

غرفػػت فنػػدؽ جديػػدةر وتوسػػي  مرمػػز المػػؤتمرات فػػي "مبػػاني األمػػت"ر  1000المختمفػػت إلييػػار إضػػافت إلػػخ إبامػػت 
بامت مجم  "سينما سيتي"ر وأبراج لممصالح الخاصتر وغيرىا.  وا 

خطػػػط بمديػػػت االهػػػتاؿ مسػػػتقبا إلبامػػػت مبنػػػخ لممهػػػامـ يضػػػـ مهممػػػت الصػػػمح والمهممػػػت المرمزيػػػت فػػػي ممػػػا ت
 القدسر ومبنخ يخدـ النيابت العامت في المواء. 

 24/08/1021، 48 عرب
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 شاور رئيًسا لرابطة عمماء فمسطين خمًفا لمراحل البيتاويمصطفى األسير  40

ر بػػالتزامف مػػػ  إهيػػاء ليمػػػت القػػدر فػػػي المسػػػجد 1051-8-55أومنػػت رابطػػػت وممػػاء فمسػػػطيفر مسػػاء الثاثػػػاء 
األبصػػخ المبػػارؾر اختيارىػػا لألسػػير ال،ػػيخ مصػػطفخ ،ػػاور رئيًسػػا ليػػا خمفػػًا لم،ػػيخ هامػػد البيتػػاوي الػػذي وافتػػو 

 المنيت في نيساف/ أبريؿ الماضي.
 21/8/1021، فمسطين أون الين

 
  "األقصى"دية فيما يتعمق بالقدس واتخاذ قرارات غير عاب مكةقمة  يطالبخطيب كمال الشيخ  44

الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: دوػػا نائػػب رئػػيس الهرمػػت اإلسػػاميت فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني ال،ػػيخ ممػػاؿ خطيػػب 
القمػػت اإلسػػاميت االسػػتثنائيتر التػػي انطمقػػت أوماليػػا أمػػس الثاثػػاء فػػي ممػػت الممرمػػتر إلػػخ اتخػػاذ بػػرارات غيػػر 

 ألبصخ المبارؾر في ظؿ تصاود االوتداءات اإلسرائيميت.واديت فيما يتعمؽ بالقدس والمسجد ا
ودوا ال،ػيخ خطيػب القمػت إلػخ إرسػاؿ رسػائؿ بويػت وصػريهت وغيػر متمعثمػتر توجػو إلػخ المؤسسػت اإلسػرائيميت 

داوًيػػا القمػػت التػي سػػميت بأنيػا غيػػر واديػت بػػأف تمػػوف  المتغطرسػت التػػي تممػر بالمسػػجد األبصػخ لػػيا ونيػارا.
 يت فيما يخص الوض  في القدس والمسجد األبصخ.براراتيا غير واد

وفي ما يتعّمؽ بتقرير وزارة الخارجيت األمريميت هوؿ الهريات الدينيت في القػدس المهتمػتر ومطالبتيػا بالسػماح 
سرائيؿ  لمييود بالصاة في المسجد األبصخر باؿ ال،يخ خطيب إّف ىذا يم،ؼ أف هالت التناغـ بيف أمريما وا 

 .سيما فيما يتعمؽ بتقسيـ المسجد األبصخومخ أ،دىار ال 
 21/8/1021، القدس العربي، لندن

 
 "اآلثار اإلسرائيمية" تكشف عن مشاريع تيويدية في منطقة القصور األموية بالقدس 41

م،ػػفت سػػمطت اآلثػػار اإلسػػرائيميت ومػػا يسػػمخ بػػػ" صػػندوؽ الهفػػاظ ومػػخ تػػراث الييمػػؿ"ر مسػػاء االثنػػيفر  :القػػدس
جديدة في منطقت القصور األمويتر وباب المغاربتر وهي سموافر مدويت أف األمػر يػأتي وف م،اري  تيويديت 

 في إطار "تسميط الضوء ومخ مرهمت ميمت مف تاريخ المدينت"ر إال أف الواب  األمر ينسؼ ىذا اإلدواء.
اسوار وأوضهت سمطت اآلثار أنو تـ بناء أجزاء مف مخطط القصورر والوصوؿ إلخ أرضيتيار وربطيا اسفؿ 

القدس خمػؼ مهػراب المسػجد األبصػخ المبػارؾ جنوبػًار إضػافت إلػخ نصػب العديػد مػف االومػدة القديمػتر التػي 
تعػود لمهقبػت األمويػتر ووضػعيا ب،ػمؿ مػػواٍز لمممػرات التػي تػـ إوػادة ترميميػػا وفتهيػا امػاـ الػزوار فػي متهػػؼ 

 الميزر ومخ مدخؿ باب المغاربت الجنوبي.
ب المغاربػػت الخارجيػػت جػػزء مػػف بصػػر لممممػػت ىيانػػار ومػػف مجمػػ  مػػا يسػػمخ ويػػدوي الصػػندوؽ أف سػػاهت بػػا

بهجػت بنػاء موبػؼ سػياراتر سػرواف  1000"مدينت داود"ر وبدأ الصندوؽ وسػمطت اآلثػار بالهفريػات فييػا وػاـ 
مػػا تهولػػت إلػػخ مجمػػ  اسػػتيطاني ومػػخ م،ػػارؼ وادي همػػوةر ومجمػػ  باوػػات ووػػرض سػػنمائي ثاثػػي االبعػػاد 

 البراؽ والمستوطنيف في المنطقت. يخدـ زوار هائط
 24/8/1021، القدس، القدس

 
 في مقبرة قرية مؤنس المحكمة العميا ترفض التماسا لوقف الحفريات ونبش القبورى:رتس:  41
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الناصػرة ػ زىيػر أنػػدراوس: رفضػت المهممػت العميػػا اإلسػرائيميت أمػػسر التماًسػا بّدمتػو مؤسسػػت األبصػخ لموبػػؼ 
التػػي تقػػـو بيػػا جامعػػت تػػؿ أبيػػب ومػػخ أراضػػي مقبػػرة إسػػاميت فػػي مهػػيط الجامعػػت  والتػػراث ضػػد أومػػاؿ البنػػاء

 .5958هيث مانت تقوـ بريت ال،يخ مونسر التي ُىّجر سمانيا إباف النمبت واـ 
وبهسػػب صػػهيفت 'ىػػمرتس' العبريػػتر التػػي أوردت النبػػأ الثاثػػاءر فػػ ف القاضػػي أوري ،ػػوىاـ بػػاؿ فػػي هيثيػػات 

والتطػػويرر فػػي الممػػاف ال تضػػر ب،ػػمؿ بػػالغر وال بػػأي ،ػػمؿ بهػػؽ الهفػػاظ ومػػخ هرمػػت القػػرار إّف أومػػاؿ البنػػاء 
األمواتر وأف ىذا الهؽ ال يبرر ببوؿ االستئناؼر واوة ومخ ذلؾر أ،ار القاضي الذي نظر فػي االلتمػاسر 

سػػبب إلػػخ أف مػػا أسػػماىا بالفوائػػد االجتماويػػت واالبتصػػاديت لبنػػاء مسػػامف لطمبػػت الجامعػػت ولمجمػػؿ الجميػػور ب
 ت،جي  التعميـ العالير ومخ هد تعبيره.

 21/8/1021، القدس العربي، لندن
 

 بعد تحويمو الى متحفتنظم ميرجان النبيذ في ساحة المسجد الكبير في بئر السبع  "إسرائيل" 43
الناصرة ػ زىير أندراوس: يفاجئ مؿ مف يزور مبنخ المسجد المبير في بئر السب  ىذه األياـ أف بيو المسجد 

يطانو بد غطيت بصور لمباف هموميت وتماثيؿ بمباس وسمري بػديـر بػداًل مػف تهويمػو إلػخ متهػؼ لمثقافػت وه
اإلسػػاميت ممػػا يػػنص بػػرار المهممػػت العميػػا الصػػادر فػػي ،ػػير هزيػػراف )يونيػػو( مػػف العػػاـ الماضػػير وت،ػػير 

ؿ إلػخ متهػؼ هػوؿ تطػور الافتات المعمقت في المماف والمن،ورات التي توزع وند المدخؿ أف المبنخ بد تهػو 
المبػػاني الهموميػػت فػػي مدينػػت بئػػر السػػب  منػػذ ويػػد االنتػػداب البريطػػاني هتػػخ يومنػػا ىػػذار ومػػف نافمػػت القػػوؿ إّف 

 معروضات المتهؼ ال تمت بأي صمت لمثقافت اإلساميت.
ي ييػػودا وفػي السػياؽ ذاتػور توّجػو مرمػػز )ودالػت( أمػس إلػخ المست،ػار القضػػائي لمهمومػت اإلسػرائيمّيتر المهػام

فين،ػػػطايفر ولممست،ػػػار القضػػػائي لبمديػػػت بئػػػر السػػػب ر المهػػػامي هػػػاييـ طرمػػػؿر مطالًبػػػا بالتػػػدخؿ لمنػػػ  إبامػػػت 
 ميرجاف النبيذ في ساهت المسجد المبير في مدينت بئر السب .

وبػػد طالػػب مرمػػز )ودالػػت( فػػي رسػػالتو بوبػػؼ مػػؿ ن،ػػاط ينتيػػؾ هرمػػت المسػػجد ويمػػّس بمرامػػت آالؼ المسػػمميف 
 المدينتر وو،رات اآلالؼ المذيف يتوافدوف إلييا يومًيا لقضاء مصالح مختمفت. مف سّماف 

 21/8/1021، القدس العربي، لندن
 

 مصر تعيد فتح معبر رفح لمحاالت اإلنسانية 48
القػػػػاىرة: أوػػػػادت السػػػػمطات المصػػػػريت صػػػػباح أمػػػػس فػػػػتح معبػػػػر رفػػػػح الهػػػػدودي أمػػػػاـ المسػػػػافريف والقػػػػادميف 

لػخ بطػاع غػزةر بعػد إغابػو منػذ اليجػوـ ومػخ هػرس الهػدود  الفمسطينييف مػف ذوي الهػاالت اإلنسػانيتر مػف وا 
المصري في سيناء. وتممنت أوؿ مجمووت مف المسافريف مف الدخوؿ مف غػزة لمجانػب المصػري مػف المعبػر 

لػػف يسػػمح بسػػفر أي هػػاالت »فػػي نهػػو السػػاوت العا،ػػرة صػػباها. وذمػػرت وزارة داخميػػت همػػاس فػػي بيػػاف ليػػا: 
اإلوػػاف ونيػػار وىػػي المرضػػخ المسػػجموف لمعػػاج فػػي الخػػارج وأصػػهاب اإلبامػػات والجػػوازات  غيػػر التػػي تػػـ

 .األجنبيت والطمبت الدارسيف في جامعات مصريت
 21/8/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 اتصاالت فمسطينية آ إسرائيمية تؤجل تفاعل أزمة شركة كيرباء القدس إلى ما بعد العيد 49
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مسؤولوف في ،رمت ميرباء مهافظت القدس انو تـ في الساوات االخيرة التوصؿ  اومف وبد الرؤوؼ ارناؤوط:
الػػخ تفػػاىـ بػػيف السػػمطت الفمسػػطينيت و،ػػرمت الميربػػاء القطريػػت االسػػرائيميت ومػػخ تأجيػػؿ ال،ػػروع فػػي تنفيػػذ أي 

 إجراءات مثؿ بط  الميرباء او الهجز ومخ ممتممات ال،رمت الخ ما بعد وطمت ويد الفطر السعيد.
 21/8/1021، يام، رام اهللاأل

 
 خارطة إسرائيمية تبين المحال التجارية في "محانيو ييودا" التي تشغل العمال العرب بغرض مقاطعتيا 10

تنػػوي جماوػػات ييوديػػت مت،ػػددة فػػي األيػػاـ القادمػػت توزيػػ  خريطػػت تبػػيف المهػػاؿ التجاريػػت التػػي ت،ػػغؿ  :القػػدس
لقػدس الغربيػت وذلػؾ فػي إطػار دوػوة ومنيػت لمقاطعػت المهػاؿ وماال ييودا فقط في منطقت "مهانيو ييودا" في ا

 التي ت،غؿ العماؿ العرب.
وبػػػد توجيػػػت جمعيػػػت هقػػػوؽ المػػػواطف فػػػي إسػػػرائيؿ إلػػػخ نائػػػب المػػػدوي العػػػاـ اإلسػػػرائيمي بطمػػػب فػػػتح تهقيػػػؽ 
بخصػػوص الخارطػػت التػػي بيػػؿ أف ن،ػػطاء يمػػيف إسػػرائيمييف أوػػدوىا لتبيػػاف المهػػات والػػدماميف الييوديػػت فػػي 

 سوؽ مهانيو ييودا التي ُت،ّغؿ ومااًل ييود فقط مف تمؾ التي ُت،غؿ ومااًل وربًا.
 21/8/1021، القدس، القدس

 
 مناشدة لممنظمات الدولية والدول العربية الغاثة النازحين الفمسطينيين من سورية الى لبنان 12

ثػػاءر المنظمػػات الدوليػػت والػػدوؿ راـ اهلل ػ وليػػد وػػوض: نا،ػػدت الفصػػائؿ والمؤسسػػات األىميػػت الفمسػػطينيت الثا
 العربيتر اإلسراع ب غاثت النازهيف الفمسطينييف مف سوريت إلخ لبناف.

ومانت المنظمات والمؤسسات الفمسطينيت في لبنافر ،ممت لجنت طوارئ السػتقباؿ النػازهيف الفمسػطينييف مػف 
عػػرض لػػو مخػػيـ اليرمػػوؾ وائمػػت خاصػػت بعػػد القصػػؼ الػػذي ت 5000سػػوريت بعػػد تزايػػد وػػددىـ إلػػخ أمثػػر مػػف 

 لاجئيف.
وأ،ارت تقارير المجاف ال،عبيت الفمسطينيت إلخ أف معظـ النازهيف وجدوا مأوى ليـ وند أباربيـ وفػي األمػامف 
العامػػت داخػػؿ المخيمػػات الفمسػػطينيتر وذلػػؾ فيمػػا وجػػزت السػػمطت الفمسػػطينيت بسػػبب ازمتيػػا الماليػػت وػػف دفػػ  

 ت في الساهت السوريت.مستهقات اسر ،يداء الثورة الفمسطيني
وذمرت مصادر فمسطينيت الثاثاء أف السمطت بامت بصرؼ نصؼ راتػب لمػؿ أسػرة ،ػييدر مػف ،ػيداء الثػورة 
الفمسطينيت في الساهت السوريتر بداًل مف راتب مامؿر وذلؾ بسبب األزمت الماليت التي تعصؼ بماليت السمطت 

 ومنظمت التهرير الفمسطينيت.
 21/8/1021، القدس العربي، لندن

 
  معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزةاالحصاء:  11

أومػػف جيػػاز اإلهصػػاء الفمسػػطيني أف أومػػخ نسػػبت بطالػػت فػػي األراضػػي الفمسػػطينيت سػػجمت فػػي مهافظػػت ديػػر 
%. فيمػػػا سػػػجمت مهافظػػػت طػػػولمـر أومػػػخ معػػػدؿ بطالػػػت فػػػي  0551الػػػبمح وسػػػط بطػػػاع غػػػزة إذ بمغػػػت نسػػػبتيا 

 %. 1153مغت الضفت الغربيت هيث ب
أف وػػدد  1051وا،ػار اإلهصػاء فػي سػياؽ استعراضػو لنتػائج مسػػح القػوى العاممػت لمربػ  الثػاني لمعػاـ الهػالي 

مميػوف ،ػخص خػاؿ الربػ   55509الم،ارميف في القوى العاممت في األراضي الفمسطينيت المهتمت بمغ هوالي 
 ألؼ ،خص. 035بطاع غزة نهو ألؼ ،خصر وفي  308ر منيـ في الضفت الغربيت نهو 1051الثاني 
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وأمد اإلهصاء أف التفاوت ما يزاؿ مبيرًا في معدؿ البطالت بيف الضفت الغربيت وبطاع غزةر هيث بمػغ المعػدؿ 
 5858% في الضفت الغربيتر أما ومخ مستوى الجنس فقد بمغ المعدؿ  5355% في بطاع غزة مقابؿ  1855

 % لإلناث . 1951% لمذمور مقابؿ 
% فػػي بطػػاع  5050% مقابػػؿ 5155تػػائج إلػػخ أف نسػػبت الم،ػػارمت فػػي القػػوى العاممػػت فػػي الضػػفت وأ،ػػارت الن

ألػؼ ،ػخص فػي  101ووفقًا لمعايير منظمت العمؿ الدوليتر ف ف ودد المتعطميف وف العمػؿ بمػغ هػوالي  غزة.
الؼ فػػي آ 501ألفػػا فػي الضػفت وهػوالي  513ر مػنيـ هػوالي 1051األراضػي الفمسػطينيت خػاؿ الربػػ  الثػاني 

 بطاع غزة.
وبػػيف االهصػػاء الفمسػػطيني فػػي بيػػاف أصػػدره أمػػس أف التفػػاوت ال يػػزاؿ مبيػػرًا فػػي معػػدؿ البطالػػت بػػيف الضػػفت 

% فػي الضػػفتر أمػػا ومػخ مستػػػػوى الجػػػػنس فبمػػغ  5355% فػػي القطػػاع مقابػػؿ  1855وغػزةر هيػػث بمػػغ المعػدؿ 
 فمسطينيت.% لإلناث في األراضي ال 1951% لمذمور مقابؿ  5858المػػعدؿ 

%ر بوابػ   558سػنت فػي األرض الفمسػطينيت  53-50وبمغت نسبت ومالت األطفاؿ الذيف تتػراوح أومػارىـ مػف 
 % في بطاع غزة. 555% في الضفت الغربيتر و 355

 21/8/1021الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 
 

 مدرسة فمسطينية في النقب بدون كيرباء 23مركز عدالة:  10
 58تبػػيف مػػف معطيػػات ن،ػػرىا مرمػػز "ودالػػت" الهقػػوبي النا،ػػطت بػػيف فمسػػطينيي : ـ جرايسػػيبرىػػو  -الناصػػرة 

بػدوف ميربػاءر مػا يمنػ  ىػذه المػدارس مػف  58مدرسػت لع،ػائر الجنػوب مػف فمسػطينيي  53أمس الثاثاءر إف 
 إدارة ،ؤونيا وومميار بما في ذلؾ تمييفيا الصفوؼ في الجو الصهراوي الهارر بال،مؿ المطموب.

ب،ػبمت الميربػاءر إذ يػتعمـ فػي  53وجو المرمز إلخ الجيات اإلسرائيميت المختصت مطالبػا بػربط المػدارس الػػ وت
 صفا لمتعميـ الخاص. 15صفا واديا و 001طالبر وىي تهوي  9100ىذه المدارس أمثر مف 

 21/8/1021، الغد، عم ان
 

  فيديو يوثق تنكيل مستوطنين وجنود بفمسطيني من الخميل  14
يمـ فيػػديو بصػػير صػػورة جريمػػت تنميػػؿ ارتمبتيػػا مجمووػػت مػػف المسػػتوطنيف فػػي مدينػػت الخميػػؿ بمسػػاودة وثػػؽ فػػ

جنود االهتاؿ. ونمؿ المستوطنوف والجنود ب،اب فمسطيني برب هاجز تؿ أرميػدة فػي بمػب المدينػت. وأظيػر 
ال،ػػاب بالضػػربر اإللمترونػػي مجمووػػت مػػف المسػػتوطنيف ينيػػالوف ومػػخ ” معػػاريؼ“الفيػػديو الػػذي ن،ػػرهر موبػػ  

فيما ىب جندي متواجد ومخ الهاجز المذمور لمساوت المستوطنيف وباـ برمؿ ال،اب الذي جره المسػتوطنوف 
 إلخ داخؿ إهدى البنايات في البؤرة االستيطانيت ليستممموا ومميت التنميؿ.

 21/8/1021، الخميج، الشارقة
 

 االحتالل يفتتح نفق جديد بمحيط المسجد االقصى 11

سػمطت اآلثػار الصػييونيت رسػميا ببػؿ أيػاـ بميمػت النفػؽ الػذي يمتػد مػف مجمػ  الهفريػات فػي هػي وادي افتتهت 
هموة ببمدة سمواف جنوب المسجد االبصخ المبارؾ والمسمخ ييوديا "موبؼ جفعاتي" وهتخ ما يسػمخ "متهػؼ 

 ديفد سوف" جنوب غرب المسجد األبصخ.
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أف ىذا النفؽ يمتد مػف مجمػ  هفريػات "موبػؼ جفعػاتي" ف 1051-8-55وباؿ الباهث اهمد ياسير الثاثاء 
وهتػػخ جنػػوب المسػػجد األبصػػخ أسػػفؿ المتهػػؼ اإلسػػامي. وبػػد تػػـ ربطػػو ب،ػػبمت أنفػػاؽ الطريػػؽ الييروديػػاني 

 الممتدة مف برمت سمواف جنوبا وهتخ المسجد األبصخ ،ماال.

 24/8/1021فمسطين اون الين، 

 
 ىل القدس وفمسطين: سنستمر بجيودنا لدعم أالثانيعبد اهلل  11

إف والمنػا اإلسػامي يمػر بتهػديات »باؿ جالت الممؾ وبد اهلل الثاني : مؤيد الهبا،نت -بترا  -ممت الممرمت 
وتهػوالت تاريخيػت غيػر مسػػبوبتر وال سػبيؿ إلػخ مواجيتيػػا إال مػف خػاؿ التعػاوف والتمامػػؿ فيمػا بيننػار وتوهيػػد 

 «.وىر اإلساـ العظيـموابفنا ضمف رؤيت واهدة وبواود مستمدة مف ج
ونبو في مممتو التي القاىا مساء امس الثاثاء في أوماؿ بمت التضػامف اإلسػامي االسػتثنائيت التػي تعقػد فػي 
ممػػت الممرمػػت إلػػخ مػػا تواجيػػو مدينػػت القػػدس مػػف إجػػراءات خطيػػرةر تتمثػػؿ فػػي مهػػاوالت فػػرض وابػػ  جديػػد فػػي 

 استمرار ومميات التيويد والتيجير. ساهات وجنبات الهـر القدسي ال،ريؼر باإلضافت إلخ
ودوػػا إلػػخ اتخػػاذ موبػػؼ إسػػامي موهػػد أمثػػر هزمػػا وفاوميػػت فػػي مواجيػػت ىػػذه اإلجػػراءاتر ودوػػـ صػػمود أىػػؿ 
القػػدسر وضػػماف همايػػت المقدسػػات اإلسػػاميت والمسػػيهيت فييػػار والوبػػوؼ بهػػـز ضػػد مهػػاوالت تغييػػر الترميبػػت 

 االهتاؿ.الديموغرافيت ووضعيا القانوني ممدينت تهت 
 21/8/1021، الرأي، عم ان

 
 األردن: "العمل اإلسالمي" يحذر من اقحام فصائل فمسطينية بالترويج لالنتخابات 13

انتقد هزب جبيت العمػؿ اإلسػامي فػي األردف زج الهمومػت بػبعض الفصػائؿ الفمسػطينيت لمضػغط : يو بي آي
بػات البرلمانيػت المقبمػت المتوبػ  إجراؤىػا نيايػت ومخ بعض ،رائح المجتم  لمتسػجيؿ واالبتػراع والتر،ػيح لانتخا

 العاـ المقبؿر واوتبر الهزب أف ىذا "ي،مؿ لعبا بالنار".
وباؿ بياف صادر وػف الهػزب وىػو الجنػاح السياسػي لهرمػت اإلخػواف المسػمميف األربعػاء "إنػو بعػد أف ضػربت 

نوف الصػػػػوت الواهػػػػد )بػػػػانوف الهمومػػػػت وػػػػرض الهػػػػائط بػػػػ رادة أغمبيػػػػت ال،ػػػػعب األردنػػػػي المطالبػػػػت بتجػػػػاوز بػػػػا
االنتخابػػػات الجديػػػد(ر لعػػػدـ دسػػػتوريتو ول ثػػػار المػػػدمرة المترتبػػػت وميػػػور ومػػػدت إلػػػخ اسػػػتخداـ جميػػػ  الوسػػػائؿ 
الم،رووت وغير الم،رووت لدف  المواطنيف لتسػجيؿ أسػمائيـ فػي جػداوؿ النػاخبيفر وطالبػت خطبػاء المسػاجد 

لانتخابػػػات النيابيػػػت المقبمػػػتر التػػػي تجػػػري وفقػػػا لقػػػانوف واألئمػػػت والمدرسػػػيف بهػػػث المػػػواطنيف ومػػػخ التسػػػجيؿ 
 الصوت الواهد المجزوء".

واتيـ البياف الهمومت بأنيا أبصت وددا مف الخطباء بهجت التدخؿ في القضايا السياسيتر ومارست ضػغوطا 
لخ سػمبيات الصػوت الواهػد. مومػت ممػا اتيػـ الهػزب اله ومخ إدارات الصهؼ لتجنب اإل،ارة إلخ المقاطعت وا 

بػػػ"التجييش" ضػػد القػػوى واألصػػوات التػػي أومنػػت االمتنػػاع وػػف التسػػجيؿ أو مقاطعػػت االنتخابػػات النيابيػػتر وفقػػا 
 لممعطيات القائمت المتجاىمت لممطالب اإلصاهيت التي باتت ضرورة ال تهتمؿ التأجيؿ.
د المػس بيػػا "تيديػػدا وأمػد أف أي مهاولػػت لمعػب ومػػخ مسػػألت األصػوؿ والمنابػػت تمػس الوهػػدة الوطنيػػت التػي يعػػ

لموطف واستقراره"ر م،يرا إلخ أف ىذه األساليب "لف تسيـ في همؿ المواطنيف ومخ م،ارمت واسعت في العمميت 
فرازاتػػو فضػػا وػػف تجاىػػؿ  االنتخابيػػت"ر مبػػررا ذلػػؾ بػػأف م،ػػاور اإلهبػػاط التػػي خمفيػػا بػػانوف الصػػوت الواهػػد وا 

 سمطاتر أمبر وأوقد مف أف يتـ تجاوزىا.المطالب اإلصاهيت التي تؤمد أف ال،عب مصدر ال
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 «صامد»مخيم نير البارد: إخالء الجيش المبناني أراضي  18
« لجنػػت الهػػوار المبنػػاني ػ الفمسػػطيني فػػي مخػػيـ نيػػر البػػارد»،ػػمؿ اإلفطػػار الػػذي أبامتػػو : «السػػفير»البػػارد ػ 

الهمومػػت المبنانيػػت وفصػػائؿ وفاوميػػات المخػػيـر والػػذي مػػاف انطمػػؽ ترجمػػت ومميػػت لمتعػػاوف والتنسػػيؽ القػػائـ بػػيف 
غػداة اإل،ػماالت األمنيػت التػي ،ػيدىا المخػيـ ببػؿ نهػو ،ػيريفر وجسػدتو المقػاءات المتتاليػت التػي وقػدت بػػيف 
الرئيس نجيب ميقاتي وبيادات الفصائؿ الفمسطينيت في لبناف وما رافقيا مف خطوات ميدانيت. وتهوؿ اإلفطار 

فػي المخػيـ أمػسر إلػخ مصػالهت وهػوارر توجػت بيػدايا رمضػانيت مػف الهمومػت « باوت جار القمػر»اء في المق
لطالما انتظرىا فمسػطينيو المخػيـر مماثمػت إللغػاء نظػاـ التصػاريحر وتخفيػؼ اإلجػراءات األمنيػت التػي يفرضػيا 

 .1003الجيش منذ العاـ 
لتواصػؿ بػيف ممونػات المجتمعػيف المبنػاني والفمسػطينير اإلفطار الذي جاء في إطار الجيود المبذولت لتفعيؿ ا

ودوما لمهوار بيف مختمؼ المرجعياتر برز خالو أمراف ىاماف ،ما ومضمونا. في المضموفر ماف إواف 
استماؾ وقاريف لمجيش المبنانير ليمونا بديا مف »خمدوف ال،ريؼ وف برار الهمومت « لجنت الهوار»رئيس 

ر فضػػا وػػف تأميػػده التػػزاـ الهمومػػت بمػػا اتفػػؽ وميػػو مػػف بنػػود خػػاؿ لقػػاء «رايـ ايػػوالبػػ»أرض صػػامد ووقػػار 
أما في ال،مؿر فقد ماف هضور القيادات األمنيت المبنانيت موازيا فػي أىميتػو لمػا أومػف «. الفصائؿ م  ميقاتي

يار ويفػػتح ونػػو مػػف خطػػواتر مونػػو يؤسػػس إلوػػادة توطيػػد العابػػت مػػ  أبنػػاء المخػػيـ بعػػد ال،ػػوائب التػػي أصػػابت
 الطريؽ أماـ إجراء المصالهت التي تعيد بروايتيا ميقاتي.

 21/8/1021، السفير، بيروت
 

 عن دعميا النضمام دولة فمسطين عضوًا كامل العضوية إلى األمم المتحدةتعمن  "قمة مكة" 19
ي وخالد اهلل الزبيد وبد رجدةو ممت الممرمتر نقًا وف مراسمييا في  ،21/8/1021الحياة، لندن، ن،رت 

بمت التضامف اإلسامي االستثنائيتر التي دوا خادـ الهرميف ر أف العمري وسمطاف بف بندر وفيد الهسني
ىي القضيت "العزيز إلخ وقدىا في ممت الممرمتر أمدت أف بضيت فمسطيف  اهلل بف وبد ال،ريفيف الممؾ وبد

ا فجر الخميسر ب نياء االهتاؿ اإلسرائيمي التي اختتمت أومالي القمتر . وطالبت"المرمزيت لألمت اإلساميت
مطمبًا هيويًا لألمت "والجوالف السوري. واوتبرت ذلؾ  "القدس ال،ربيت"لألراضي الفمسطينيت والمبنانيتر بما فييا 

. وأوربت القمت وف دوميا النضماـ دولت فمسطيف وضوًا مامؿ العضويت إلخ األمـ "اإلساميت باطبت
 المتهدة.

ر أف طارؽ الثقفي رممت الممرمتنقًا وف مراسميا في  ،21/8/1021ق األوسط، لندن، الشروأضافت 
 .مسؤوليت توبؼ ومميت الساـ "إسرائيؿ"ؿ في بنده التاس  ميثاؽ ممت همّ 

 واصمت لدولت فمسطيف. "القدس ال،ربيت"طالب الرئيس السنغالي مامي ساؿ أف تموف مما 
 

 ح الجتماعات بالقاىرةحماس وفت ودعي مرسيجيروزاليم بوست:  10
بالت جريدة جيروزاليـ بوست اإلسرائيميتر إف الرئيس مهمد مرسخ برر استئناؼ جيود المصالهت بيف 

وأ،ارت تمؾ المصادر إلخ أف مرسخ دوا ممثميف  فتح وهماسر هسبما أفادت مصادر فمسطينيت. هرمتي
وأوضهت  ويد الفطر األسبوع المقبؿ.القاىرة بعد إجازة  فيوف الهرمتيف المتنافستيف لعقد اجتماوات 
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 تناميظؿ  في يأتيجيروزاليـ بوست أف برار مرسخ باستئناؼ الجيود إلنياء الخاؼ بيف هماس وفتح 
 .الماضيسيناء األسبوع  في اإلرىابيأوقاب اليجـو  فيالتوتر بيف الجانبيفر خاصت 

 21/8/1021موقع فمسطين أون الين، 
 

 غزة رفع الحصار عن لدعمو إرىابمرسي تعرض لمحاوالت يس الرئوزير اإلعالم المصري:  12
 رالمصري اإلواـوزير ر أف مجاىد ومي رالقاىرةنقًا وف مراسميا في  21/8/1021الراي، الكويت، ن،رت 

المسمميف لمي تظير ما لدييا مف  اإلخوافأجواء الهريت وفرت لجماوت  أفاوتبر  رصاح وبد المقصود
ت نتائج االنتخابات في مصر والمويت وتونس والمغرب وغيرىا مف دوؿ الربي  فماف أف تصدر  إممانات
 العربي.

الرئيس مهمد مرسي سوؼ يعمؿ ومخ مسر  إفالراي جريدة وباؿ وبد المقصود في هوار خاص م  
مهاوالت مثيرة تجرى " وأ،ار إلخ أف ىنالؾالهصار ومخ بطاع غزة وفتح المعابر بينو وبيف ومصرر 

ر مما أنو ال توجد بوانيف دوليت ُتغمؽ الهدود إليياأنو ال يمتفت  إالئيس وتخويفو مف ىذه الخطوةر الر  إلرىاب
منفذ لمخروج مف أجؿ العاج والسفرر وىناؾ رغبت ،عبيت لتنفيذ برنامج الرئيس الذي  أماموومخ ،عب ليس 

ليـ بهريت التنقؿ والعبور في مسألت رف  الهصار وف الفمسطينييفر وسنفتح الهدود وسنسمح  ماف واضهاً 
 ."المزيد مف الوبت هتخ يتـ انجازىا إلخوالعاج وىو ما يهاوؿ أف ينجزهر واف مانت بهاجت 

رئيس الممتب السياسي لهرمت هماس خالد  أفنو مف نتائج التغيير في مصر أ وزير اإلواـ إلخ را،وأ
بضيت وباؿ: إف  بصر الرئاست. إلخ األولخىنيت دخا لممرة  إسماويؿم،عؿ ورئيس وزراء همومت غزة 

مهمد مرسي بجمي  القيادات  .لوضعيا الصهيحر وبد رأينا ألوؿ مرة يمتقي رئيس مصر د"فمسطيف ستعود 
مازف وم،عؿ وىنيت في بصر الرئاستر وىذه أوؿ مرة يدخؿ فييا خالد  أبوالفمسطينيت دوف تفربتر هيث بابؿ 

سماويؿهماسر  اإلساميتمت م،عؿ رئيس الممتب السياسي لهرمت المقاو  ىنيت رئيس وزراء همومت غزة  وا 
 ."بصر الرئاست إلخ
مصر تقؼ ومخ مسافت واهدة مف جمي  الفصائؿ الفمسطينيت النتزاع هقوؽ أمد وبد المقصود ومخ أف "و 

ال،عب الفمسطينير بينما ماف الرئيس السابؽ يتعاوف م  طرؼ واهد فقط وىو فتحر ويضيؽ الخناؽ ومخ 
ر وخاصت هماس والجياد  الطرؼ  ."أمنياً  ر ويتعامؿ معيـ تعاماً اإلساميالمقاـو

ر أمؿ أبو السعودر و مهمود رضا مراد رالقاىرةنقًا وف مراسمييا في  24/8/1021وكالة رويترز، وأضافت 
الرسمي في مصر لف يقدـ ومخ تطبي  العابات م   اإلواـوزير صاح وبد المقصود باؿ إف أف ال
الرسمي ومخ الصعيد  اإلواـانهياز  أفومخ  أمدالفمسطينيت المهتمت مما  األراضيببؿ أف تتهرر  ؿ""إسرائي

وباؿ وبد المقصود في مقابمت م  رويترز في القاىرة يوـ االثنيف "نهف  الداخمي سيموف "لم،رويت الدستوريت".
ف منا نطال إسرائيؿنتعامؿ م   ب بتغيير بعض بنود ىذه االتفابيت باوتبارىا ليا اتفابيت م  مصر.. نهف وا 

 إال أف رئيس الدولت ومؤسسات الدولت المنتخبت بالوا إننا نهتـر االتفابيات الموبعت وبالتالي فيذا الجياز أيضاً 
 ."يؤمد ومخ ذلؾ

 
 الصياينة قتموا الجنود المصريين ونعد العدة لمنيل من الييود : "بسيناء"الجبية السمفية  11

ماوت تدوخ "الجبيت السمفيت بسيناء" أنيا وراء تفجيرات خطوط الغاز بيف مصر أومنت ج: مامؿ مامؿ
بياف ليا ن،ر ومخ ودد  في رمما اوترفت .الماضيهدثت ومخ مدار العاـ ونصؼ العاـ  التي "إسرائيؿ"و
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طاؽ  فيأنيا وراء ضرب القوات الصييونيت  رمف المواب  اإللمترونيت اإلساميت أـ الر،راش )إيات( وا 
 صواريخ مختمفت ومخ المياف واستيداؼ مرمباتيـ.

و إلخ أنر بياف ليا جاء تهت ونواف "بخصوص الهممت العسمريت الغا،مت ومخ سيناء" في رولفتت الجبيت
"ساهنا معنا نخطط ونعد العدة لمنيؿ مف الييود والقياـ بما  أمثر مف واـ ونصؼ مف بعد الثورة: خاؿ

 فيومقاومت بط،يـ وتعدييـ ومخ ديار المسمميف ومقدساتيـ وأىؿ اإلساـ  افترضو اهلل ومينا مف جيادىـ
م   المصريوجو الجيش  فيأراضخ المسمميف المهتمت مف ببؿ الييود ولـ نرف  ساهنا بط  وبابيفمسطيف 

 "...با غطاء المصريإممانيت ذلؾ وسيولتو وانت،ار الجيش 
نفس التوبيت  فينفسو  الصييونييقتميـ بدـ بارد إال العدو "لـ يستيدؼ الجنود المصرييف و  وبالت الجماوت:

 ."وند بيادات الجيش واإلواـ والهمومت المصريت ب،يءولمف ىذا ليس  الماضيمف العاـ 
 21/8/1021اليوم السابع، القاىرة، 

 
 "األقصى"دعو لمميونية لمتضامن مع تلمشعب الفمسطيني و  اإلساءةالقاىرة: نخبة مصرية ترفض  10

أجم  ودد مبير مف صفوة المجتم  المصري مف مثقفيف ومتاب وفنانيف وصهفييف  :وماالت –ىرة القا
جنديا ومخ هدود  51ونا،طيف سياسييف وثورييف ومخ رفض أيت إساءة لم،عب الفمسطيني بسبب است،ياد 

ي فؾ الهصار رفح المصريتر م،دديف ومخ متانت العابت بيف البمديف ال،قيقيفر وضرورة المساىمت الفاوؿ ف
 وف بطاع غزةر وتوهيد الجيود في الدفاع وف القدس.

في النادي  الثاثاء األربعاءبالقاىرة أبرز نتائج نقاش جرى ليمت  األربعاءجاء ذلؾ في بياف صهفي وزع يوـ 
الدبموماسي النيري بم،ارمت ممثميف وف تجم  بوى الربي  العربي وودد مف القوى واألهزاب المصريتر 

 نيفر ونا،طيف في الثورة المصريت.والفنا
فطار جماوي في ميداف التهرير دوماً   وأومف البياف وف تنظيـ مسيرة مميونيت مساء يوـ الجمعت المقبؿر وا 

لمعدواف اإلسرائيمي ومخ المسجد األبصخر وتنديدا بمهاوالت االهتاؿ تقسيـ الهـر القدسير  لفمسطيف ورفضاً 
 ف فمسطيف ومصر.ولمتأميد ومخ متانت العابت بي

 21/8/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 "إسرائيل"في المنطقة بجانب  ىو األكثر قوة واستقراراً  المصريمحمل إسرائيمي: الجيش  14
المهمؿ االستراتيجي في جريدة معاريؼر بأف الجيش المصري اآلف ىو  راوترؼ هاييـ آسا :القدس المهتمت

إلخ أف الجيش الوهيد الذي يضاىي الجيش المصري  ي المنطقتر م،يراً ف الجيش الوهيد األمثر بوة واستقراراً 
ر ومخ هد بولو. وباؿ آسا فير سياؽ مقاؿ لو وف "إسرائيؿ"في المنطقت ىو ترميار وذلؾ بالطب  بخاؼ 

مستقبؿ المنطقت في ظؿ تطورات الربي  العربير إف المنطقت تمر بمنعطفات في منتيخ األىميتر األمر الذي 
الهذر مف القوى العسمريت اإلبميميت. وزوـ آسا أف سر خطورة الجيش المصري أف  "إسرائيؿ"مخ يفرض و

 ر وىو أمر انعمس إيجابياً "إسرائيؿ"القائميف وميو واصموا تسميهو واالرتقاء بمستواه خاصت وقب الساـ م  
 وميو وومخ بوتو الواضهت اآلف.

 21/8/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يزور القدس وينفي التطبيعوفد بحريني  11
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،خصيت اوتباريت ورجؿ أوماؿ مدينت  53وليد ووض: زار وفد بهريني رفي  المستوى مموف مف  - راـ اهلل
القدس مساء الميمت ببؿ الماضيت لإلطاع ومخ أوضاويا ولدوـ دور األيتاـ والمسنيف وذوي ال،يداء 

 مف السمطت الفمسطينيت.واألسرى في ،ير رمضاف المبارؾر وذلؾ استجابت لدووة 
رئيس وفد الجمعيات البهرينيت لمتضامف م  ال،عب الفمسطيني ال،يخ مهمد ومي مطر الذي التقخ  وأمد

زيارة الوفد البهريني جاءت  أفبمقر رئاست الوزراء براـ اهلل  األربعاءساـ فياض  .رئيس الوزراء الفمسطيني د
وأمد مطر أف زيارة  .اإلسرائيميم  االهتاؿ  وليست تطبيعاً ال،عب الفمسطيني والتضامف معو  أهواؿلتفقد 

القدس ودوـ المسجد األبصخ والمؤسسات والجمعيات الفمسطينيت ىو سنت وواجب ومخ األخوة ونصرة هتخ 
 زواؿ االهتاؿر داويًا الفصائؿ الفمسطينيت لموهدة الوطنيت هتخ نيؿ االستقاؿ.

 21/8/1021، لندن، القدس العربي
 

 "غبي"أن تتعرض ليجوم إسرائيمي  تستبعدن إيرا 11
ومخ من،متيا النوويتر  "غبياً " إسرائيمياً  لندف: أومنت وزارة الخارجيت اإليرانيتر أمسر أنيا تستبعد ىجوماً 

إننا نسم  باستمرار "وصرح الناطؽ باسـ الوزارة راميف ميمانبرست أثناء مؤتمره الصهافي األسبووير بائا: 
 ."لمثؿ ىذه العمميت ت التي ال أساس ليا وال نرى مبرراً مثؿ ىذه التصريها

ىذه التصريهات مؤ،ر ومخ الضعؼ "ومضخ وزير الدفاع الجنراؿ أهمد وهيدي في االتجاه ذاتو مؤمدا أف 
إف النظاـ الصييوني "وأضاؼ وهيدي:  ."إيسنا"ر بهسب ما نقمت ومالت "والخوؼ وليست دليا ومخ القوة

ر واصفا القادة اإلسرائيمييف "واؿ... ال يممؾ بالتأميد القوة وال اإلرادة لمصمود أماـ إيرافالضعيؼ اآليؿ إلخ الز 
 ر هسب ومالت الصهافت الفرنسيت."دواة هروب"و "با وقؿ"بأنيـ 

 21/8/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 ةسوى إزالة الكيان الصييوني من الخريط يرانال خيار إل :رئيس منظمة الدفاع اإليرانية 13
أمد مسؤوؿ إيرانير أمسر أف إيراف ال خيار ليا سوى إزالت المياف الصييوني مف  ستار ناصر: -طيراف 

إف إيراف ال تؤمف إال بخيار واهد  ررئيس منظمت الدفاع اإليرانيت رالخريطت. وباؿ العميد غاـ رضا جالي
ات ألجؿ رف  الظمـ وف فمسطيف. وأمد مف الوجود وأف ذلؾ يتـ مف خاؿ المقاومت والثب "إسرائيؿ"وىو إزالت 

 "إسرائيؿ"أف مسيرات يوـ القدس العالمي تعزز ىذا المفيوـ وتهمي لمعالـ بأال طريؽ أماـ المسمميف إال إزالت 
مسيرات القدس تأتي ىذا العاـ في ظؿ الثورات العربيت وتعزيز روح المقاومت ضد  أفمف الوجود. وأضاؼ 

 ."إسرائيؿ"
لسياسيت والعممائيت نا،دت اإليرانييف الم،ارمت الواسعت في مسيرات يوـ القدس دفاوًا ومانت ال،خصيات ا

خريطت المسيرات في وموـ طيراف مما وزوت  اإلساميوف ال،عب الفمسطيني. وأوضهت منظمت التبميغ 
 إلخ الم،ارمت الجادة. أتباويـال،عارات الموهدة ودوا مراج  الديف 

 21/8/1021الخميج، الشارقة، 
 

 الخارجية األمريكية: اعتراف األمم المتحدة بفمسطين يقمل فرص السالم 18
ميت فيمتوريا نوالندر إف موبؼ الواليات يبالت الناطقت باسـ وزارة الخارجيت األمر  :سعيد وريقات –وا،نطف 

المنظمت المتهدة لـ يتغير هوؿ االوتراؼ بالفمسطينييف في األمـ المتهدةر معتبرة توجو الفمسطينييف إلخ 
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وأضافت في مؤتمر صهفي يوـ األربعاءر "أف الواليات المتهدة تعتبر  األمميت خطوة تقمؿ فرص الساـ.
سرائيؿر ىي السبيؿ الوهيد لتهقيؽ ساـ هقيقي والتوصؿ  العودة لممفاوضات المبا،رة بيف الفمسطينييف وا 

 لهؿ الدولتيف".
هوؿ إممانيت بط  المساودات األمريميت لمفمسطينييف القدسر  جريدةمي رفي  المستوى ليويقوؿ مسؤوؿ أمر 

"إف اإلدارة تعي أىميت استمرار تقديـ الدوـ المالي لمفمسطينييف لبناء مؤسساتيـ ومخ طريؽ بياـ دولتيـ 
ر "لمف في الوبت نفسو وأضاؼ وتعزيز أمف ال،عبيف الفمسطيني واإلسرائيمير بما في ذلؾ التنسيؽ األمني".

تستوجب موافقت وتصديؽ المونغرسر الذي ي،عر بهساسيت مبيرة تجاه ىذه المهاوالتر إف ىذه األمواؿ 
ومثيرًا ما يعبر وف ودـ رضائو تجاه التصرفات الفمسطينيت خارج إطار المفاوضات المبا،رة بينيـ وبيف 

 إسرائيؿ".
 21/8/1021، القدس، القدس

 
 يحظر إعفاء منتجاتيا من الجمركو  نةالتحاد األوروبي يصنف أجزاء من بمدة إسرائيمية كمستوطا 19

 "ريعوت-ممابيـ  -موديعيف "برر االتهاد األوروبي تصنيؼ أجزاء مف بمدة  :راـ اهلل )االتهادر أ ؼ ب(
اإلسرائيميتر الوابعت في منتصؼ طريؽ القدس المهتمت وتؿ أبيبر ممستوطنت في الئهت جديدة لممستوطنات 

 ثاثتوبد أوضهت الائهت المن،ورة ىذا اأُلسبوع أف  الجمرميت. التي يهظر إوفاء منتجاتيا مف الرسـو
ومخ دولو تطبيؽ اإلوفاءات  األوروبيأجزاء مف البمدة داخؿ الضفت الغربيت المهتمتر فيما يهظر االتهاد 

ومخ منتجات منتجات المستوطنات الييوديت في الضفت وىضبت الجوالف  "إسرائيؿػ"الجمرميت الممنوهت ل
خافًا لبياف وزارة الخارجيت "ر في بياف رسمير "إسرائيؿ"وبالت بعثت االتهاد األوروبي لدى  لمهتمت.السوريت ا

نما جزء صغير منيا موجود -ممابيـ-اإلسرائيميتر ف ف موديعيف رووت غير موجودة بأممميا في الائهت وا 
 ."خمؼ الخط األخضر

 21/8/1021االتحاد، أبو ظبي، 
 
 
 

 لم تتخذ قرارًا بعد بضرب إيران "إسرائيل": وزير الدفاع األمريكي 30
لـ تتخذ  "إسرائيؿ"أومف وزير الدفاع األمريمي ليوف بانيتا أمس األوؿر أف  :وماالتالأهمد سعيدر  -وواصـ 

ومخ سؤاؿ خاؿ مؤتمر  ب،ف ضربت وسمريت ضد المن،مت النوويت اإليرانيتر وبدـ بانيتا رداً  هتخ اآلف براراً 
ب،ف ضربت وسمريت منفردة ومخ إيرافر تطمينات  مسؤوليف إسرائيمييف مؤخراً  صهفي هوؿ تصريهات

تتما،خ م  خط البيت األبيض الذي يعتبر أنو ما زاؿ ىناؾ متس  مف الوبت لمتوصؿ إلخ هؿ بالتفاوض 
يراف ال أوتقد أف اإلسرائيمييف اتخذوا برارا في الوبت الراىف بضرب إ"م  إيراف ب،أف برنامجيا النووي. وباؿ 

بمد ذو سيادةر وفي نيايت المطاؼ فيـ يتخذوف براراتيـ بناء ومخ ما يعتقدوف أنو ". وتاب  أف إسرائيؿ "أـ ال
الواب  أننا ما زلنا نعتقد أف ىناؾ مجاال لمواصمت التفاوضر وأف أي نوع ". وأمد "يخدـ مصالح أمنيـ القومي

 ."وؿمف العمؿ العسمري يجب أف يموف الخيار األخير وليس األ
مف جيتو ،دد رئيس أرماف الجيوش األمريميت الجنراؿ مارتف ديمبسي ومخ أف أي ضربت وسمريت ستؤدي 

 ومخ األرجح إلخ تأخير برنامج إيراف النووي ال وبفو بالمامؿ.
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 21/8/1021االتحاد، أبو ظبي، 
 

  "ىامر" 1100لآ"إسرائيل" تقدمالواليات المتحدة  32
سيارة مصفهت مف  1100في إطار التعاوف العسمري بيف الجانبيف  "سرائيؿإ"بدمت الواليات المتهدة إلخ 

طراز ىامر مف فائض المعدات العسمريت لمجيش األمريمي التي بقيت في العراؽ في أوقاب انسهاب القوات 
المقاتمت األمريميت مف العراؽ في نيايت العاـ الماضي. ونقؿ موب  وورلد تريبيوف اإللمتروني القريب مف 

لقد تـ إبراـ صفقت اليامر وسط م،اورات "الستخبارات األمريميت واإلسرائيميت وف مسؤوليف إسرائيمييف بوليـ ا
 ."الدفاع األمريميت واإلسرائيميت وزارتيواليت المستوى مف جانب 

 21/8/1021األخبار، بيروت، 
 

 " تصل رفح ومنيا إلى غزة21"أميال من االبتسامات  31
"ر إلدخاليا إلخ بطاع 51 -ت إلخ ميناء رفح البري بافمت "أمياؿ مف االبتسامات وصم: أيمف بناوي –رفح 

 غزة وف طريؽ ميناء رفح البري.
وصرح رئيس مجمس إدارة جمعيت الياؿ األهمر المصري فرع العريش المواء جابر العربي بأف القافمت تضـ 

 متضامنا مف مختمؼ الجنسيات العربيت واألجنبيت. 81
 21/8/1021حة، الشرق، الدو 

 
خفاقات وعراقيلألوباماالسياسات االقتصادية  30  : نجاحات وا 

ربما مانت بيانات الوظائؼ األميرميت في ال،ير الماضي مناسػبت لمتفػاؤؿ فػي الواليػات : وامر ذياب التميمي
ف في المئػت. لمػ 850ألؼ وظيفت ومخ رغـ استمرار معدؿ البطالت وند  510المتهدة هيث زاد ودد الوظائؼ 

ىؿ يممف أف تموف ىػذه البيانػات مافيػت لت،ػجي  رجػاؿ األومػاؿ ومػخ توظيػؼ مزيػد مػف األمػواؿ فػي أومػاليـ 
وبطاواتيـ المختمفت؟ ال يبدو أف األمر مذلؾ إذ يقدَّر أف معدؿ النمػو االبتصػادي األميرمػي خػاؿ ىػذا العػاـ 

يػػرًا لزيػػادة م،ػػترياتيـ ومقتنيػػاتيـ أو فػػي المئػػتر فيمػػا ال يػػزاؿ المسػػتيمموف غيػػر متهمسػػيف مث 551لػػف يتجػػاوز 
اإلنفػػاؽ ومػػخ الخػػدمات المتنووػػت. ولػػـ تػػؤدِّ تخفيضػػات الضػػرائب والمػػدفووات الهموميػػت إلػػخ تهسػػيف مسػػتوى 

 االستياؾ العائمي في ،مؿ مبير نظرًا إلخ غياب ثقت المستيمميف في متانت االبتصاد.
يراليػػت واالضػػطرار إلػػخ خفػػض النفقػػات ومػػخ المسػػتوى وغنػػي وػػف البيػػاف أف اسػػتمرار العجػػز فػػي الموازنػػت الفيد

الفيديرالي ومستوى الواليات لف يؤدي إلخ تهسػيف القػدرات اإلنفابيػت لػدى المؤسسػات الهموميػت. وممػا ال ،ػؾ 
فيو أف مسألت العجز في الموازنت باتت بضيت ميمػت فػي الصػراع السياسػي الػدائر فػي الواليػات المتهػدة هيػث 

افظوف ضرورة ضبط إيقػاع اإلنفػاؽ مػف دوف رفػ  الضػرائبر بينمػا يػرى الػديموبراطيوف يرى الجميوريوف المه
 110ومست،ػارو الػرئيس بػػاراؾ أوبامػا أىميػػت رفػ  الضػرائب ومػػخ الفئػات الثريػػت التػي يجنػي أفرادىػػا أمثػر مػػف 

تي اوتمدت فػي ألؼ دوالر سنويًا. ولذلؾ ترى اإلدارة األميرميت الهاليت ضرورة إلغاء التخفيضات الضريبيت ال
ويػػد الػػرئيس جػػورج بػػوش االبػػف. وفػػي خضػػـ الهممػػت االنتخابيػػت الرئاسػػيت والجػػدؿ الػػدائر بػػيف هممتػػي أوبامػػا 

 وميت رومنير يظؿ األميرميوف هيارى هوؿ أي فمسفت ماليت تتوافؽ م  اإلنعاش االبتصادي.
رمي فالبمداف األوروبيت ذات أىميت وال بد أف األزمت الماليت في منطقت اليورو ستظؿ مؤثرة في االبتصاد األمي

فػػػػي المئػػػػت مػػػػف  13لمصػػػػادرات األميرميػػػػت. ومّثمػػػػت الصػػػػادرات األميرميػػػػت إلػػػػخ االتهػػػػاد األوروبػػػػي أمثػػػػر مػػػػف 
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اإلجمػػالير ممتوسػػط خػػاؿ السػػنوات الماضػػيتر وممػػًا أف القيمػػت اإلجماليػػت لمصػػادرات األميرميػػت باربػػت خػػاؿ 
غػػػـ أىميػػػت سػػوؽ الصػػػادراتر يعتمػػػد االبتصػػػاد األميرمػػػي بدرجػػػت تريميػػػوف دوالر. وومػػػخ ر  550العػػاـ الماضػػػي 

واليػػػتر ومػػػخ االسػػػتياؾ المهمػػػير وىػػػو بػػػذلؾ ومػػػس االبتصػػػادات األوروبيػػػت واالبتصػػػاد اليابػػػاني واالبتصػػػاد 
 الصيني المعتمدة بدرجت ميمت ومخ الصادرات.

وخػػػدمات لتن،ػػػيط الهرمػػػت ثمػػػتر إذًار أىميػػػت لت،ػػػجي  المسػػػتيمميف األميػػػرمييف ومػػػخ إنفػػػاؽ أمػػػواؿ ومػػػخ سػػػم  
االبتصاديتر ولذلؾ يعتمد النظاـ المصرفي في الواليات المتهػدة ومػخ االئتمػاف االسػتيامي فػي تعزيػز نمػوه. 

في  30ر ما يمثؿ 1051تريميوف دوالر واـ  951ويقدَّر االستياؾ ال،خصي في الواليات المتهدة بأمثر مف 
ؿ أي انتعػػػػاش فػػػػي االبتصػػػػاد مرىونػػػػًا بتهسػػػػف االسػػػػتياؾ المئػػػػت مػػػػف النػػػػاتج المهمػػػػي اإلجمػػػػالي. ولػػػػذلؾ يظػػػػ

ال،خصػػي وارتفػػاع ثقػػت المسػػتيمميف ب ممانيػػات تهسػػيف دخػػوليـ. ومػػذلؾ تعتمػػد متطمبػػات االنتعػػاش ومػػخ بػػدرة 
 االبتصاد ومخ تفعيؿ التوظيؼ وزيادة أوداد العامميف.

و معمقػػػت ومػػػخ االسػػػتفادة مػػػف وتظػػػؿ آمػػػاؿ السياسػػػييف األميػػػرمييف فػػػي بػػػدرة االبتصػػػاد ومػػػخ تطػػػوير إممانياتػػػ
المخزوف الب،ري المبيػر والمتزايػدر فػالمجتم  األميرمػي ال يػزاؿ ألسػباب منيػا اليجػرةر ينمػو ديموغرافيػًا بػوتيرة 

 1009أسػػػرع مػػػف بقيػػػت المجتمعػػػات الصػػػناويتر ومػػػخ رغػػػـ انخفػػػاض المعػػػدؿ السػػػنوي لنمػػػو السػػػماف مػػػا بػػػيف 
مػػؿ فػػي المجتمػػ  السػػماني األميرمػػي ال تػػزاؿ مبيػػرةر وىػػي فػػي المئػػت. لمػػف بػػوة الع 053إلػػخ  550مػػف  1055و

 501مػػف السػػمافر بمقػػدار  1051سػػنتر أو  11و 51ت،ػػمؿ السػػماف البػػالغيف الػػذيف تتػػراوح أومػػارىـ مػػا بػػيف 
مميػػوف ،ػػخصر باسػػتثناء العػػامميف فػػي الزراوػػت. ولػػذلؾ أضػػهت تنميػػت األومػػاؿ وتوسػػي  فػػرص العمػػؿ بضػػايا 

رؽ أي ارتفػاع فػي أوػػداد العػاطميف مػف العمػػؿ اإلدارات السياسػيت ميمػا تباينػػت ىيمميػت منػذ وقػػودر ومػف ثػـ يػػؤ 
 رؤاىا االبتصاديت.

بيػد أف التطػػورات التػػي مػر بيػػا االبتصػػاد األميرمػي منػػذ منتصػػؼ القػرف الماضػػي دفعػػت مثيػرًا مػػف الن،ػػاطات 
يػت باىظػت وغيػر مجديػت إلخ التراج  أو التا،ير إذ أصبهت ممفػت اإلنتػاج فػي العديػد مػف الصػناوات التهويم

ابتصػاديًا ولػـ تعػد ىنػػاؾ ميػزات نسػبيت ليػا. وبػػات األميرميػوف يفضػموف اسػتيراد السػػم  والبضػائ  مػف الخػػارجر 
مػػف الصػػيف واليابػػاف وموريػػا الجنوبيػػتر لمػػا تتميػػز بػػو ىػػذه المنتجػػات مػػف نوويػػت مائمػػت وأسػػعار تنػػاؿ رضػػا 

ف ال،رمات الصناويت واضطرت إلخ إنيػاء ومػؿ العديػد المستيمؾ األميرمي. لذلؾ ازدادت م،مات العديد م
مػػف واممييػػا. وتممػػف مثيػػر مػػف تمػػؾ ال،ػػرمات مػػف جعػػؿ السياسػػييف يتبنػػوف سياسػػات همائيػػت تعػػزز إممانيػػات 

 المنافست في الواليات المتهدة م  المنتجات المستوردة.
ت األزمػت االبتصػاديت أو الماليػت مؤمد أف السياسات التي اوتمدىا أوبامػا فػي بدايػت ويػدهر والػذي صػادؼ بدايػ

في الواليات المتهدة ثـ العالـر آتت ُأمميا وممنت مف همايت ودد مف المؤسسات الماليت والصناويت. ووظِّفت 
أمػػػواؿ دافعػػػي الضػػػرائب فػػػي تعػػػويـ وػػػدد مػػػف المؤسسػػػات لمػػػف ومػػػخ أسػػػس ومعػػػايير ابتصػػػاديت مائمػػػتر ممػػػا 

الربابت ومخ التمويؿ والتعامات في األسواؽ الماليػت. ودفػ  اوتمػاد  روجعت السياسات الماليت والنقديت وفعِّمت
سياسػػات إنفابيػػت ذات توجيػػات اجتماويػػت مثػػؿ سياسػػت الضػػماف الصػػهير السياسػػييف المهػػافظيف إلػػخ اليجػػـو 

 ومخ سياسات أوباما وميؿ اتيامات غير مقنعت لو.
ف زادت مػػف التمػػاليؼ ومػػخ الموازنػػت الف يديراليػػتر وػػززت التػػوازف المجتمعػػي ودفعػػت بيػػد أف تمػػؾ السياسػػات وا 

الفئات ذات الدخوؿ المتوسطت والمهدودة إلخ األمؿ بمسػتقبؿ أفضػؿ ألبنائيػا. وغنػي وػف البيػاف أف األزمػات 
ر دفعػت اإلدارات إلػخ مراجعػات منيجيػت 5919االبتصاديت في الواليات المتهدة منذ أزمت المساد المبير وػاـ 

سفات االجتماويت التي تهمميا ما وزز االستقرار وهمخ النظاـ الرأسػمالي. وال بػد لمتوجيات االبتصاديت والفم
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مف متابعت ما سينتج مف االنتخابات الرئاسيت والت،ريعيت في ت،ريف الثػاني )نػوفمبر( الست،ػراؼ رؤيػت وابعيػت 
 في ،أف التوجيات االبتصاديت خاؿ السنوات األرب  المقبمت في الواليات المتهدة.

 21/8/1021، ، لندنالحياة
 

  الجديدةالفي اضي ة  34
 ىاني المصري
المتتبػػ  لموابػػؼ رئػػيس الهمومػػت سػػاـ فيػػاض المعمنػػت ياهػػظ أف ىنػػاؾ فّياضػػّيت جديػػدة بػػدأت بػػالظيور خػػاؿ 
العػاـ الماضػػير أبػرز معالميػػا اخػتاؼ متزايػػد مػا بػػيف برنػامج الػػرئيس وبػيف مػػا يممػف أف يطمػػؽ وميػو برنػػامج 

هالػػت مػػف االنسػجاـ بػػيف الػرجميف تخممتيػػا بعػػض الخافػاتت تزايػػدت وظيػرت إلػػخ العمػػف  رئػيس همومتػػور فبعػد
ر وبعد إواف الدوهت الذي اتفؽ فيػو ومػخ تجػاوز فيػاض ونػد ت،ػميؿ 1055بعد توبي  اتفاؽ القاىرة في أيار 

 الهمومت الوفابيت واالتفاؽ ومخ أف يترأسيا الرئيس "أبو مازف".
نياء االهتاؿ التي طرهتيا همومت لمي نفيـ ما جرى ومينا أف ن بدأ مف وند وصوؿ خطت بناء المؤسسات وا 

فياض إلخ سػقفيا الزمنػي دوف أف تهقػؽ أىػدافيا. الػرئيس اسػتنتج أف ىػذا يفتػرض التوجػو إلػخ األمػـ المتهػدة 
لمهصػػػوؿ ومػػػخ العضػػػويت الماممػػػت لدولػػػت فمسػػػطيفر بينمػػػا مػػػاف اجتيػػػاد رئػػػيس همومتػػػو أف ىػػػذا يمثػػػؿ معرمػػػت 

تر وبداًل مف وض  المجتم  الدولي أماـ مسؤولياتو بعد أ،ادتو بجيوزيت مؤسسات السمطت وبدرتيا ومخ مجاني
 التهوؿ إلخ دولت. 

الفّياضػػّيت الجديػػدة بػػداًل مػػف أف تأخػػذ العبػػرة مػػف ف،ػػؿ خطػػت إبامػػت الدولػػت تهػػت االهػػتاؿ وػػف طريػػؽ إثبػػات 
بدر ،أنيا ،أف المرهمت االنتقالّيت المنصوص ومييػا الجدارة تجعؿ خطت بناء المؤسسات مفتوهت زمنيًّا إلخ األ

ر وىا بد مر أمثر مف ثاثت و،ػر واًمػا 5999في اتفاؽ أوسمور والتي ماف مف المفترض أف تنتيي في أيار 
 ومخ تجاوز ىذا التاريخ دوف أف يعرؼ أهد متخ يممف أف تنتيير أو متخ سيتـ وض  هد ليذه المرهمت؟

 ألمم المتحدة مجرد رأس "جبل الخالفات" حول العديد من المسائل، ومن أبرزىا:الخالف عمى التوجو إلى ا
ترميػػز فيػػاض ومػػخ بقػػاء السػػمطت وتعزيػػز وجودىػػا هسػػب المتػػاحر مػػ  السػػعي لامتػػداد فػػي منػػاطؽ )ج(ر  *

ومقاطعػػت االسػػتيطافر والمقاومػػت ال،ػػعبيتر دوف التقػػدـ العممػػي المممػػوس فػػي ىػػذا االتجػػاه. وفػػي ىػػذا السػػياؽر 
فػض مػػؿ الموابػػؼ وال،ػعارات التػػي تػػدوو أو تيػدد بهػػؿ السػػمطت أو تغييػر ،ػػمميا أو وظائفيػػا والتزاماتيػػار أو ر 

تتهدث وف أنيا سمطت با سمطتر ألف مثؿ ىذه التصريهاتر خصوًصا وندما تطمؽ مف القيادة الفمسطينّيتر 
بمػػػف فػػػػييـ البنػػػوؾ والقطػػػػاع  تقػػػوض أرمػػػاف السػػػػمطت وتفقػػػدىا المصػػػػدابّيت وثقػػػت المجتمػػػػ  الػػػدولي والمػػػػانهيفر

سرائيؿ ومخ تهسيف جبايت العائػدات الجمرمّيػتر  الخاصت وتأميًدا ليذا االتجاه تـ االتفاؽ مؤخًرا بيف السمطت وا 
وىػػي خطػػػوة يممػػػف توظيفيػػػا إسػػػرائيمًيا ضػػمف مػػػا يػػػروج لػػػو ب،ػػػأف "السػػاـ االبتصػػػادي" موسػػػيمت إلطالػػػت ومػػػر 

 االهتاؿ.
قابمتػػو مػػ  "االنديبنػػدنت" البريطانيػػت السػػتئناؼ المفاوضػػات المبا،ػػرة دوف اسػػتعداد فيػػاضر ممػػا جػػاء فػػي م *

ر بهجت أف اسػتئناؼ المفاوضػات 5913،روطر م  مواصمت المطالبت بالتزاـ إسرائيؿ ب بامت دولت ومخ هدود 
ذ ما يضمف إبامت وابات جيدة م  الواليات المتهدة وأوروبار وبقّيت أطراؼ المجتم  الدولير ويممف مف "إنقا

 يممف إنقاذه"ر ووض  إسرائيؿ أماـ مسؤولياتيا تجاه الفمسطينييف بدوـ دولي أفضؿ.
ربػط فيػاض بػيف التوجػػو إلػخ األمػـ المتهػػدة والموافقػت األميرمّيػت واألوروبّيػػتر أو األوروبّيػت ومػخ األبػػؿر ألف  *

طداـ مػ  اإلدارة األميرمّيػتر الفمسطينييف ليسوا بهاجت إلػخ إوػاف آخػر لقيػاـ دولػت فمسػطينّيت يػؤدي إلػخ االصػ
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دولت تؤيد هقوبيـر بما فييػا  510أو  550أو  500ليعرفوا ما ىو معروؼ لدييـ ولمعالـ ممور وىو أف ىناؾ 
 دولت اوترفت بدولت فمسطيف. 501إبامت دولت فمسطينّيتر ألف ىناؾ 

لممصػالهت بالطريقػت  طرح فياض خطت لممصالهتػػ ترتمػز ومػخ االتفػاؽ ومػخ األمػف لوهػدهر ورفػض التوجػو *
المعتمدة طواؿ السنوات الماضيتر مف خاؿ ربط أي خطوة باإلجماع أو التوافؽ الوطنير التي أدت إلخ دف  
ثمف المصالهت والتدويؿ مف دوف تهقيقيما. ودوا إلخ إجراء انتخابات ت،ػريعيت فػي الضػفت فقػط إذا لػـ توافػؽ 

ايد إلخ مياف مسػتقؿر وبصػورة يمػوف فييػا مر،ػهوف مػف "هماس" ومخ إجرائيا في ظؿ تهوؿ بطاع غزة المتز 
بطػػاع غػػزة دوف م،ػػارمت بالتصػػويتر بمػػا يضػػمف تمثيػػؿ القطػػاع فػػي المجمػػس الت،ػػريعي القػػادـر األمػػر الػػذي 
 يمثؿ تمريًسا لانقساـ وانتياًما لهؽ وطني وبانوني ل،عبنا في القطاع وبر الم،ارمت في اختيار مف يمثميـ.

أجراىا م  صػهيفت الػػ"وا،نطف بوسػت" األميرمّيػت التػي ن،ػرت فػي هزيػراف الماضػير دوػا في المقابمت التي  *
فيػػاض إلػػخ طريػػؽ ثالػػث بعػػد أف راىػػف ومػػخ تهالفػػو مػػ  الػػرئيس و"فػػتح"ر بػػدليؿ أف متمػػت الطريػػؽ الثالػػث التػػي 

خ ذلػؾ خاضت االنتخابات الت،ريعيت السابقت غابت وف الوجود بعد هصوليا ومخ مقعديف فقػطر وُبرىانػو ومػ
أف "هماس" ال تريد االنتخابات و"فتح" مذلؾر ولمح إلخ إممانّيت ت،ػميؿ هػزب أو التر،ػح لانتخابػات القادمػت 

 إذا وجد أف فرصو فييا معقولت.
رفػػػض فيػػػػاض تػػػػرؤس الوفػػػػد الفمسػػػػطيني الػػػػذي أومػػػػف ونػػػػو الػػػػرئيس بعظمػػػػت لسػػػػانو لتسػػػػميـ رئػػػػيس الهمومػػػػت *

 الرئيسر ألنو وجدىا مف دوف جدوى وأنو ليس "ساوي بريد".اإلسرائيمّيت بنياميف نتنياىو رسالت مف 
الفياضّيت تقوـ ومخ "الوابعيت" بهجت الهفاظ ومخ أىـ ما تهقؽ لمفمسطينييفر وخصوًصا مف اوتػراؼ أميرمػي 
وأوروبي بيـر خصوًصا في ظؿ ودـ طرح بدائؿ هقيقّيت وف ذلؾر ألف الهػديث وػف البػدائؿ منػذ وػدة أوػواـ 

نما استمرار الهديث وف البدائؿ التي أدت إلػخ دفػ  ثمنيػا دوف هتخ اآلف لـ يتر  تب وميو اوتماد أي بديؿر وا 
لخ تعميؽ االهتاؿر وتوسي  االستيطافر وتقطي  األوصاؿر والهصارر والجدار.  اوتمادىار وا 

إف برنػػامج فيػػاض يقػػـو ومػػخ فػػف المممػػفر ومػػخ أسػػاس "خػػذ وطالػػب"ر و"،ػػيء باليػػد أفضػػؿ مػػف ال ،ػػيء"ر 
تراؼ بالواب  والعمؿ ومخ تهسينور ما يعتبر بفزة وف اليدؼ األساسي وىو إزالت االهتاؿر ألف تهسيف واالو

 ،روط االهتاؿ ال تؤدي بالضرورة إلخ إزالتور بؿ ربما إلخ تمريسو.
ر فمنذ ظيور ما يعرؼ بالقضّيت الفمسطينّيتر ظير ىناؾ دائًما تيػار "وابعػي" يقػوى هيًنػا ويتراجػ  أهياًنػا أخػرى

ينادي بقبوؿ الواب  مما ىور وسبؽ أف نادى باالوتماد ومخ التهالؼ مػ  دولػت االنتػداب )بريطانيػا( والمراىنػت 
ومييار وببػوؿ التقسػيـ ثػـ نتػائج النمبػت بضػـ الضػفت إلػخ األردف وفػرض الوصػايت المصػرّيت ومػخ بطػاع غػزةر 

 يف.والقبوؿ بما توصؿ إليو السادات م  بيغف هوؿ همـ ذاتي لمفمسطيني
إف توبيػػ  اتفػػاؽ أوسػػمور والسياسػػت الرسػػمّيت المعتمػػدة مػػف ذلػػؾ التػػاريخ وهتػػخ اآلفر باسػػتثناءات بميمػػت مػػا بػػيف 

ر مانت تعني امتداًدا لمنطؽ ىذا التيارر ووندما وصػؿ طريػؽ المفاوضػات إلػخ هػائط 1005 - 1000الفترة 
دى إلػػخ ،ػػف وػػدواف إسػػرائيمي ،ػػرس مسػػدود وتعميػػؽ االهػػتاؿر بػػدأ ياسػػر ورفػػات بالعمػػؿ ومػػخ تغييػػرهر مػػا أ

بدوـ أميرمي ومخ السػمطتر انتيػخ ب وػادة اهػتاؿ الضػفت الغربّيػتر وفػؾ االرتبػاط اإلسػرائيمي مػ  بطػاع غػزةر 
يجػػػاد بيػػػادة فمسػػػطينّيت جديػػػدة ومختمفػػػت تهػػػارب  ومهاصػػػرة ورفػػػات فػػػي مقػػػره بػػػراـ اهللر والػػػدووة إلػػػخ تغييػػػره وا 

 وصواًل إلخ اغتيالو."اإلرىاب"ر مما صرح جورج بوش االبفر 
الفمسطينيوف ليسػوا بهاجػت إلػخ تجريػب المجػربر ألف سياسػت الرىػاف ومػخ التوصػؿ إلػخ هػؿ يقػـو ومػخ "هػؿ 
وادة إنتاجيا  الدولتيف" باالوتماد ومخ المفاوضات بروايت أميرمّيت وم،ارمت دوليت رمزّيت ف،مت ف،ًا ذريًعار وا 

فعًار وربمػا أسػوأ منػور وىػو همػـ ذاتػي موسػ  أو مهػدود لف تؤدي سوى إلخ الهصوؿ ومخ ما هصمنا وميو 
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مػف دوف القػدس وتصػفيت بضػيت الاجئػيفر وىػو همػـ ذاتػي يممػف  5913ومخ جزء مف األرض المهتمت واـ 
أف يسمخ دولت ذات هدود مؤبتت أو إمبراطورّيتر ويممف أف يقوـ باتفاؽر أو بتعميؽ األمػر الوابػ  االهتالػير 

 ت اإلسرائيميت.أو بالخطوات األهادي
صهيح أف الوابعيت الفياضيت تبدو المعبت الوهيدة في المدينػتر ومػا دامػت مػذلؾ يممػف أف تنت،ػرر وأبصػخ مػا 
يممف أف تهققو ىو تهسيف ،روط هياة الفمسطينييف تهت االهتاؿر وىػي أفضػؿ أو أبػؿ سػوًءا أو أسػوأ مػف 

 سياست المغامرة واالنفصاؿ أو الاسياست )االنتظار(.
ف يممػػف اوتمػػاد سياسػػت أخػػرى وطنّيػػت ووابعّيػػت وديمقراطّيػػت فػػي وبػػت واهػػدت سياسػػت تمتػػـز بهقػػوؽ ال،ػػعب ولمػػ

الفمسطيني وأىدافو الوطنيػتر لمنيػا ال تتجاىػؿ األمػر الوابػ ر بػؿ تسػعخ إلػخ تغييػره ولػيس تمريسػو أو تهسػينو 
 فقط.

اؿ واهػتاؿ إجائػي اسػتعماري ال بد مف إوادة الصراع إلػخ طبيعتػو بوصػفو صػراًوا بػيف ،ػعب تهػت االهػت
ونصرير يريد مؿ ،يء والسيطرة ومخ أمبر مساهت مممنت مف األرض وطرد أمبػر وػدد مممػف مػف السػماف 
بميمّيت ودولّيت مائمتت تسػمح بتيجيػر بسػري أو طػووي لمػا تبقػخ مػف أصػهاب البمػد  انتظاًرا لظروؼ مهمّيت وا 

ر وومػػخ تجسػػيد هػػؽ العػػودةر 5913هقيقيػػت ومػػخ هػػدود  األصػػمييفر لقطػػ  الطريػػؽ ومػػخ بيػػاـ دولػػت فمسػػطينيت
وومػػخ بيػػاـ دولػػت واهػػدة مػػف النيػػر إلػػخ البهػػر تصػػبح ذات أغمبّيػػت فمسػػطينّيتر وتهػػوؿ إسػػرائيؿ إلػػخ دولػػت لمػػؿ 

 مواطنييا أو دولت ثنائّيت القومّيت.
ا لمضػػػغط ومػػػخ أسػػػاس ىػػػذا السياسػػػتر يتهػػػوؿ التػػػدويؿ إلػػػخ أهػػػد ممونػػػات البػػػديؿ اإلسػػػتراتيجير ولػػػيس تمتيًمػػػ

السػتئناؼ المفاوضػاتر وتصػبح المقاومػت ال،ػاممت بأ،ػماليا المناسػبت لمػؿ مرهمػت جػزًءا مػف ىػذه اإلسػتراتيجّيت 
هيػػاء الم،ػػروع الػػوطني والمؤسسػػت الوطنيػػت الجامعػػتر ومػػخ طريػػؽ تغييػػر مػػوازيف القػػوى  القائمػػت ومػػخ الوهػػدة وا 

 م،رط ضروري لتهقيؽ هؿ وطني مرهمي أو إستراتيجي.

 24/8/1021، لفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(المركز ا
 

 جريمة سيناء.. األىداف والتداعيات 31
 مؤمف بسيسو
،ػػػػممت جريمػػػػت اسػػػػتيداؼ الجنػػػػود المصػػػػرييف المتمرمػػػػزيف فػػػػي سػػػػيناء صػػػػدمت مدويػػػػت لألوسػػػػاط الفمسػػػػطينيت 

غػزة وبػيف  والمصريتر وخصوصا في ظؿ التقارب المبير الذي طرأ مؤخرا بيف هرمت هماس التي تدير بطػاع
واف الرئاست المصريت وف ودد مف التسييات في سبيؿ تخفيؼ الهصػار المفػروض  السمطات المصريتر وا 

 ومخ أىالي القطاع.
وىمػػذا بػػدا أف الجريمػػت المدوّيػػت تسػػتيدؼ خمػػط األوراؽ ب،ػػمؿ مامػػؿ فػػي إطػػار العابػػت المتبادلػػت بػػيف مصػػر 

وػادة ت،ػميؿ التفاصػيؿ والمابسػات ال هاممػت لم،ػيد المعالجػت المصػريت ألزمػت بطػاع غػزة إلػخ وبطاع غزةر وا 
 نقطت الصفر مف جديد.

ومف ىنا يصبح البهث في ماىيت الجيت المتورطت في تنفيذ الجريمتر وتناوؿ أىدافيا واآلثار والتداويات التي 
التػػػي  ُيتوبػػػ  أف تترتػػػب ومييػػػار أمػػػرا ممهػػػا لتفميػػػؾ ت،ػػػابمات وتعقيػػػدات م،ػػػيد العابػػػت المصػػػريت الفمسػػػطينيت

 ينتصب دوما في خمفيتيا المعطخ اإلسرائيمي الذي يمعب أدواره المم،وفت والخفيت دوف انقطاع.
 السيناريوىات واالحتماالت
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ت،ػير المعطيػات األساسػيت التػي م،ػفت ونيػا المصػػادر األمنيػت المصػريت إلػخ وبػوؼ مجمووػات مسػمهت مػػف 
 سمفيت الجياديت خمؼ الجريمت.بدو سيناء ووناصر وربيت أخرى تابعت لما يسمخ تنظيـ ال

وفي الوبت ذاتو أ،ارت بوى مصػريت وفمسػطينيت بأصػب  االتيػاـ إلػخ الموسػاد اإلسػرائيمي بػالوبوؼ وراء تنفيػذ 
 الجريمت.

بيف ىذا وذاؾر باإلمماف رسـ ثاثت سيناريوىات ال غير هوؿ طبيعت الجريمتر واألرضيت التي استندت إلييار 
 دة منيا.والجيت أو الجيات المستفي

فػػي أف تمػػوف الجريمػػت ذات طبيعػػت مصػػريت خالصػػتر بمعنػػخ أف يمػػوف الميػػاجموف  السآآيناريو األولويتمثػػؿ 
ينتسبوف إلخ بدو سيناء وربمػا إلػخ مقػاتميف وػرب ممػا ت،ػير بعػض المعطيػاتر ويتهرمػوف بػوهي مػزدوج مػف 

 جيت أخرى.الفمر المت،دد مف جيتر والعداء المستهمـ بينيـ وبيف الدولت المصريت مف 
مػػ  السػػيناريو األوؿ فػػي ذات التفاصػػيؿر ويضػػاؼ إلييػػا ا،ػػتراؾ بعػػض العناصػػر  السآآيناريو الثآآانيوي،ػػترؾ 

.  الفمسطينيت في اليجـو
واألخيػػػػر فيسػػػػتند إلػػػػخ أهػػػد السػػػػيناريوىيف السػػػػابقيفر ويضػػػاؼ إليػػػػو ونصػػػػر التوجيػػػػو  السآآآآيناريو الثالآآآآثأمػػػا 

را إسػرائيميا لفوضػخ انت،ػار مجمووػات السػمفيت الجياديػت فػي اإلسرائيمي ب،مؿ غير مبا،ػرر ممػا يعنػي اسػتثما
سيناء وهالت العداء المامنت في نفوس جزء ال بأس بو مف البدو القاطنيف فييا بيدؼ إ،عاؿ صواوؽ التفجير 

 في وجو الدولت المصريت.
ات السياسػػػػيت ويبػػػػدو السػػػػيناريو األخيػػػػر أبػػػػرب السػػػػيناريوىات إلػػػػخ الوابػػػػ ر وأمثرىػػػػا رجهانػػػػا ومواءمػػػػت لممعطيػػػػ

 والميدانيت.
فقػػػد أثبتػػػت العديػػػد مػػػف الوبػػػائ  السػػػابقت أف بػػػدو سػػػيناء والمجمووػػػات المسػػػمهت التابعػػػت لمسػػػمفيت الجياديػػػت أو 
النا،ػطيف الػذيف يهممػوف فمػر تنظػيـ القاوػدة ويتخػذوف مػف ،ػبو جزيػرة سػيناء مقػرا ليػـر غيػر بعيػديف وػف يػد 

 االختراؽ والتوجيو اإلسرائيمي.
التهذير اإلسرائيمي مػف وبػوع ومميػت فػي سػيناء ببػؿ ثاثػت أيػاـ مػف وبػوع اليجػوـ ومػخ الجنػود  فوؽ ذلؾر ف ف

وانيػػػا أنيػػػا أبمغػػػت السػػػمطات المصػػػريت بنيػػػت خايػػػا  المصػػػرييفر وسػػػهب السػػػياح اإلسػػػرائيمييف مػػػف ىنػػػاؾر وا 
خػاء معبػر مػـر أبػو سػالـ لهظػت اليجػوـر واوتػراؼ ب يػادات وسػمريت مسمهت فػي سػيناء تنفيػذ ومميػت مبيػرةر وا 

إسرائيميت بأف الجيش اإلسرائيمي ماف ومخ ومـ مسبؽ بالعمميت وأنو لـ يفاجأ بالمياجميف وأف بواتو ممنت ليـ 
هػػػيف هػػػاولوا دىػػػـ المعبػػػرر وأف بائػػػد المنطقػػػت الجنوبيػػػت الجنػػػراؿ "روسػػػو" مػػػاف يتػػػاب  األمػػػر مػػػف خػػػاؿ غرفػػػت 

 ومميات وسمريت.
ؿ دور سػػمطات االهػػتاؿ فػػي توجيػػو الجريمػػتر ويرسػػـ آفابػػا هػػوؿ مػػؿ ذلػػؾ يمقػػي بظػػاؿ مثيفػػت مػػف ال،ػػؾ هػػو 

 إممانيت وبث األصاب  اإلسرائيميت في دف  وتوجيو المجمووات المسمهت لتنفيذىا.
تتأسػػس المعطيػػات الميدانيػػت سػػالفت الػػذمر ومػػخ الموبػػؼ اإلسػػرائيمي الرسػػمي فػػي تعميقػػو ومػػخ اليجػػـو وهجػػـ 

الجريمػتر إذ أف إسػرائيؿ ىػي المسػتفيد األوؿ واألمبػر منيػا ابتغػاء تهقيػػؽ  االسػتفادة اإلسػرائيميت مػف وراء تنفيػذ
ستراتيجيت ال تخفخ ومخ أهد.  أىداؼ سياسيت وأمنيت ووسمريت وا 

 أىداف الجريمة
ت،ػػػتمؿ الجريمػػػت وفػػػؽ السػػػيناريو الػػػراجح الػػػذي تعبػػػث فيػػػو األصػػػاب  اإلسػػػرائيميت ومػػػخ أىػػػداؼ سياسػػػيت وأمنيػػػت 

ستراتيجيت ذات تماس مبا ،ر بالعابات اإلسػرائيميت المصػريتر والعابػات اإلسػرائيميت الفمسػطينيتر والعابػات وا 
 اإلسرائيميت المصريت الفمسطينيت.
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سياسػػيار تسػػتيدؼ الجريمػػت جػػس نػػبض واختبػػار رد فعػػؿ الموبػػؼ المصػػري الرسػػمي فػػي ظػػؿ العيػػد الرئاسػػي 
 الجديد.

ت الرسػػميت وقػػب فػػوز مهمػػد مرسػػي مر،ػػح جماوػػت فيػػذه ىػػي المػػرة األولػػخ التػػي ُتختبػػر فييػػا السياسػػت المصػػري
اإلخػػػواف المسػػػمميف باالنتخابػػػات الرئاسػػػيتر وفػػػي ضػػػوئيا سػػػوؼ تتهػػػدد المعػػػايير واألسػػػس الناظمػػػت لمموبػػػؼ 

 والسموؾ السياسي اإلسرائيمي تجاه الدولت المصريت.
د غػزة طيمػت ويػد وليس بخاؼ ومخ أهد أف السموؾ اإلسرائيمي التقميدي الذي دأبت إسرائيؿ ومخ انتياجو ضػ

مبػػارؾ بػػد اتسػػـ باألريهيػػت الماممػػت والػػدوـ المصػػري الرسػػمي المطمػػؽر فيمػػا هممػػت الثػػورة المصػػريت معطيػػات 
جديدة ماف أبرزىػا سػقوط الػرئيس مبػارؾ الػذي ،ػمؿ هميفػا إسػتراتيجيا إلسػرائيؿ وصػعود الػرئيس مرسػي الػذي 

 يناصب إسرائيؿ المره والعداء.
رائيميت إلػخ فيػـ طبيعػت موابػؼ وسػموؾ وردات فعػؿ الػرئيس مرسػي تجػاه الممػؼ ألجؿ ذلؾر ت،تد الهاجت اإلسػ

 األمني األمثر هساسيت في إطار العابت المتوترة بيف الطرفيف.
أمنيػػار تعػػيش إسػػرائيؿ ىػػاجس األوضػػاع األمنيػػت السػػائبت داخػػؿ سػػيناءر وتػػرى فػػي سػػيطرة الجماوػػات المسػػمهت 

د الدولػػػػت العبريػػػػت وهػػػػدودىا المجػػػػاورةر وتتهػػػػدث دوائرىػػػػا األمنيػػػػت ون،ػػػػاطاتيا الواسػػػػعت فييػػػػا خطػػػػرا مبيػػػػرا يتيػػػػد
والعسػػمريت واالسػػتخباريت وػػف همقػػات تيريػػب واسػػعت لألسػػمهت داخػػؿ سػػيناء ومػػخ إيقػػاع تنسػػيؽ أمنػػي مصػػري 

 إسرائيمي رسمي تراه تؿ أبيب دوف المستوى.
ي اإلسػػرائيمي لمموبػػػؼ لػػذار فػػ ف اسػػتيداؼ الجػػيش المصػػري فػػي سػػيناء ي،ػػمؿ أبصػػخ هػػاالت االبتػػزاز األمنػػ

المصرير ودووة لمضاوفت الجيد األمني المصري الرامي إلخ مبح جماح الجماوات المسمهت النا،طت فييار 
سػػػرائيؿ ب،ػػػػأف ضػػػػبط سػػػػاهتيا  فضػػػا وػػػػف تطػػػػوير آفػػػاؽ التنسػػػػيؽ والتعػػػػاوف األمنػػػػي الم،ػػػترؾ بػػػػيف مصػػػػر وا 

خضاويا لسيطرة الدولت المرمزيت.  وا 
الػذي وجيتػو تػؿ أبيػب إلػخ القػاىرة وقػب جريمػت سػيناء مػف أنيػا سػوؼ تضػطر  ومف ىنا ف ف التهذير ال،ػديد

لمعمػػؿ بنفسػػيا داخػػؿ سػػيناء مػػا لػػـ تقػػـ القػػاىرة بػػذلؾ مػػ  مػػا يجػػره ذلػػؾ مػػف مخػػاطرر يجسػػد بمػػؿ جػػاء الرؤيػػت 
اإلسػػرائيميت األمنيػػت لمتعامػػؿ مػػ  ممػػؼ سػػيناءر وخصوصػػا فػػي ظػػؿ اإلوػػاف اإلسػػرائيمي الصػػريح والسػػافر بػػأف 

 يؿ تعيد اآلف بناء استخباراتيا داخؿ سيناء بعد إىماؿ داـ ثاثيف واما.إسرائ
إستراتيجيار تبدو إسرائيؿ أ،ػد مػا تمػوف انزواجػا مػف إرىاصػات فػؾ الهصػار وػف بطػاع غػزة الػذي تتخػذ منػو 

ي إسرائيؿ أداة إستراتيجيت لترمي  هماس ومسر إرادة الصمود لدى أىالي القطاع الذيف ي،مموف وقبت مأداء فػ
 وجو السياسات والمخططات اإلسرائيميت اليادفت إلخ طمس وتصفيت القضيت الفمسطينيت.

ويسػػود بيػػادات الدولػػت العبريػػت ،ػػعور بػػالعجز البػػالغ واالسػػتياء المبيػػر تجػػاه التقػػارب العممػػي والتهسػػف المطػػرد 
ال يستطيعوف أف  ومخ ،مؿ ومضموف العابت التي تربط هماس م  القيادة المصريت الجديدةر ويدرموف أنيـ

يهرمػػوا سػػامنا تجػػػاه السياسػػت المصػػػريت الجديػػدة اآلخػػذة فػػػي التبمػػور تجػػػاه بطػػاع غػػزة وهرمػػػت همػػاسر والتػػػي 
 ستتمخض وف رف  الهصار وف القطاع في نيايت المطاؼ.

وىمذار ف ف المساس بالعابت التي دخمػت طػور التهسػف المطػرد بػيف مصػر وهمػاس والتػي ترمػت انعماسػاتيا 
نسػػبيا ومػػخ أىػػالي القطػػاع فػػي األيػػاـ األخيػػرة وبػػر تهسػػيف ظػػروؼ السػػفر وبػػر معبػػر رفػػحر وزيػػادة  اإليجابيػػت

مميػػت الوبػػػود القطػػػرير والووػػد المصػػػري بهػػػؿ م،ػػػممت ميربػػاء غػػػزة جػػػذريا ومػػػخ ثػػاث مراهػػػؿر ت،ػػػمؿ هاجػػػت 
 إستراتيجيت إسرائيميت خاؿ المرهمت الراىنت.
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السػيناريو األفضػؿ إسػرائيميا إلهػداث الوبيعػت بػيف مصػر ولف يموف سيناريو استيداؼ الجيش المصػري سػوى 
وهماسر والعمؿ ومخ زج بطاع غزة في أتوف أزمت جديدة م  المصرييف تفضي إلخ خمط األوراؽ مف جديدر 

 وتقضي ومخ أي أمؿ أو فرصت في رف  الهصار ونو خاؿ المرهمت المقبمت.
 اآلثار والتداعيات

ومخ العابت الفمسطينيت المصريت في بعدىا الرسمير والعابت الفمسطينيت تتوزع آثار وتداويات جريمت سيناء 
 المصريت في بعدىا ال،عبير والعابت المصريت اإلسرائيميت في بعدىا األمني.

فعمػػخ صػػعيد اآلثػػار والتػػداويات المتوبعػػت ومػػخ العابػػت الفمسػػطينيت المصػػريت الرسػػميت فػػ ف األمػػر يػػراوح بػػيف 
أو االنفػػراجر فاالهتقػػاف بػػدت أماراتػػو ومػػخ السػػموؾ المصػػري الرسػػمي وقػػب الجريمػػت سػػيناريوىيف: االهتقػػاف 

هيػػث بػػادرت السػػمطات المصػػريت إلػػخ إغػػاؽ معبػػر رفػػحر ومنعػػت الفمسػػطينييف مػػف دخػػوؿ أو المػػرور وبػػر 
األراضػػي المصػػريتر وبػػدأت هممػػت واسػػعت لتػػدمير بعػػض األنفػػاؽ الهدوديػػت بػػيف مصػػر وبطػػاع غػػزةر وأوبفػػت 

الر القطري لمهطت توليد الميرباء الرئيسيت في غزةر بما يضاوؼ معاناة أىالي غزة ويدف  باألمور توريد السو 
 نهو مزيد مف التوتر واالهتقاف.

أمػػا سػػيناريو االنفػػراج المػػرجح فيبػػدو مػػاثا ومػػخ المػػدى القريػػبر وخصوصػػا فػػي ظػػؿ وػػدـ ثبػػوت وابػػت غػػزة 
الهمومػػت المصػػريت ومػػخ هػػؿ تػػداويات جريمػػت سػػيناء بجريمػػت سػػيناءر تخطيطػػا أو تنفيػػذار وهػػرص الرئاسػػت و 

وانيػػا البهػػث فػػي البػػدائؿ المفيمػػت بوضػػ  ممػػؼ معػػابر غػػزة بمػػا ال يتعػػارض مػػ  األمػػف  ب،ػػمؿ موضػػووير وا 
 القومي المصري.

وفي ذات اإلطار ُيتوبػ  أف ت،ػيد الجيػود المصػريت الخاصػت بممػؼ المصػالهت الفمسػطينيت الداخميػت هالػت مػف 
لوض  الميداني الممتيبر مما يعني أف المصالهت الفمسطينيت وما يتعمؽ بيا مػف ممفػات سػوؼ الجمود تأثرا با

 تبقخ رىينت الموبؼ والعابت الفمسطينيت المصريت الرسميتر وانعماساتيا اإليجابيت أو السمبيت ومخ السواء.
بيثػػت لمغايػػت تمثمػػت فػػي وومػػخ صػػعيد العابػػت الفمسػػطينيت المصػػريت ال،ػػعبيت فقػػد أثمػػرت جريمػػت سػػيناء ثمػػارا خ

،ػػيوع أجػػواء مػػف التهػػريض األومػػخ فػػي مثيػػر مػػف وسػػائؿ اإلوػػاـ المصػػريت ضػػد هرمػػت همػػاس وهمومتيػػا 
 ب،مؿ خاصر وأىالي بطاع غزة ب،مؿ واـ.

ويبدو أف األمور بد تستغرؽ وبتا ما مي تنجو غزة وأىميا مف همـ اإلواـ المصري التهريضير وخصوصا 
 ت التي اجتاهت ال،ارع المصري ب،مؿ واـ وقب الجريمت.في ظؿ موجت الغضب العارم

أما وف تداويات الهدث ومخ صعيد العابت المصريت اإلسرائيميت ف ف مػا جػرى سػوؼ يجبػر األجيػزة األمنيػت 
المصػػريت ومػػخ وضػػ  ممػػؼ سػػيناء ومػػخ رأس األولويػػات األمنيػػتر ويجعػػؿ مػػف تطييرىػػا مػػف الخايػػا المسػػمهت 

 دولت المرمزيت ىدفا أسمخ خاؿ المرهمت القادمت.وبؤر التمرد ومخ سمطت ال
ومػػػاف الفتػػػا مػػػا صػػػدر مػػػف تصػػػريهات ومػػػخ مسػػػتويات إسػػػرائيميت وقػػػب الجريمػػػت توبعػػػت أف ت،ػػػيد مسػػػتويات 
التنسػيؽ األمنػػي بػيف الطػػرفيف: المصػري واإلسػػرائيمي جديػت واضػػهت خػاؿ المرهمػػت المقبمػتر بمػػا يعػزز الرؤيػػت 

رة ضػرب معابػؿ المسػمهيف فػي سػيناء وبسػط سػيطرة الجػيش المصػري ومييػا والمصمهت اإلسرائيميت إزاء ضرو 
 ب،مؿ مامؿ.

غيػػر أف التغييػػرات األخيػػرة التػػي أجراىػػا الػػرئيس المصػػري ومػػخ بيػػادة األجيػػزة األمنيػػت والعسػػمريت المصػػريتر 
 وخصوصػػا إطاهتػػو بػػرئيس المخػػابرات العامػػت مػػراد مػػوافي ورئػػيس المجمػػس العسػػمري ووزيػػر الػػدفاع الم،ػػير
مهمد هسيف طنطاوير ورئيس األرماف سامي ونافر مبهت الهماست اإلسػرائيميت هػوؿ آفػاؽ التعػاوف األمنػي 
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فػػي سػػيناءر واضػػطرىا لاوتػػراؼ بضػػرورة االوتمػػاد ومػػخ الػػذات لمواجيػػت التهػػديات الماثمػػت فػػي سػػيناء خػػاؿ 
 المرهمت المقبمت.

ا الميدانيػت وانعماسػاتيا السياسػيت واإلسػتراتيجيت وأيا مػاف األمػرر فػ ف توبيػت وطبيعػت جريمػت سػيناء ومابسػاتي
أمبر مف بدرة أي جيت أو تنظيـ أيا مافر وىو ما ينبغي أف يخض  لممراجعت المصريت الرسميت باتجػاه ه،ػر 
بطػػاؿ األىػػداؼ التػػي يسػػعخ لتهقيقيػػار وبطػػ  الطريػػؽ ومػػخ أي مهاولػػت  االهػػتاؿ اإلسػػرائيمي فػػي الزاويػػتر وا 

الهاممػػت لمم،ػػيد الػػراىف لصػػالح الرؤيػػت اإلسػػرائيميت بخصػػوص الوضػػ  فػػي بطػػاع غػػزة  لتغييػػر بواوػػد المعادلػػت
 وسيناء.

 24/8/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أثرياء مصر والفمسطينيون 31
 *جوزيؼ مسعد

منػػػذ بػػػاـ السػػػادات ببيػػػ  مصػػػر لممصػػػالح األميرميػػػت واالسػػػرائيميت فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف السػػػبعينياتر بػػػدأت 
الرسػػميت وطبقػػت جديػػدة مػػف مهػػدثي الثػػراء المصػػرييفر ممػػف أثػػروا وبػػر صػػفقاتيـ الن،ػػطت  الصػػهافت السػػاداتيت

لبيػػ  بمػػدىـ ألومػػخ المزايػػديفر بهممػػت ،ػػعواء ومػػخ ال،ػػعب الفمسػػطينير لنػػزع ال،ػػرويت وػػف بضػػيتو فػػي ويػػوف 
ات والػػذيف وارضػػوا صػػفقت السػػاد 5958المايػػيف مػػف المصػػرييف الػػذيف بػػدموا لػػو الػػدوـ والعػػوف منػػذ مػػا ببػػؿ 

الم،ػػينت التػػي تخمػػخ فييػػا وػػف سػػيادة مصػػر ومػػخ سػػيناء. ومانػػت ىػػذه الهممػػتر وىػػي جػػزء ال يتجػػزأ مػػف هممػػت 
اجتثػػاث العروبػػت مػػف مصػػر هتػػخ تػػتممف ىػػذه الطبقػػت التػػي ت،ػػمؿ أبميػػت ضػػئيمت مػػف ال،ػػعب المصػػرير مػػف 

يما أّف ىػػذه الطبقػػت ىػػي االنضػػماـ إلػػخ المتمػػت المعاديػػت لمعػػرب الممونػػت مػػف إسػػرائيؿ والواليػػات المتهػػدةر وال سػػ
المستفيد الرئيسي في مصر مف ىذا التمتؿ. وبد واصؿ الرئيس هسني مبارؾ النيج نفسو في سياساتور غيػر 

 أنو ،ّف هماتو الصهافيت المعاديت لمفمسطينييف بنهو متقط  هسب الهاجت إلخ ت،ويو صورتيـ.
ف الفمسػطينييف بػأّنيـ فقػدوا وطػنيـ ألّنيػـ وبد اختمقت الهمات السػاداتيت وهمػات مهػدثي الثػراء القصػص وػ

وال تػػػزاؿ ىػػػذه ال،ػػػائعات منت،ػػرة ومػػػخ نطػػػاؽ واسػػػ  فػػػي «. ببيػػػ  أراضػػػييـ وبمػػدىـ لمييػػػود»خونػػت وأنيػػػـ بػػػاموا 
المجتم  المصرير وومخ جمي  المستوياتر هتخ يومنا ىػذار وىػي مدومػت بالمراىيػت ال،ػوفينيت المطمقػت التػي 

المفتقرة إلخ أدنخ مستويات الثقافت والتعميـر والتػي واصػمت فػي ظػؿ همػـ مبػارؾ تروج ليا ىذه الطبقت الهقيرة 
فقار بطاوات واسعت مف ال،عب المصرير فيما ىي ترامـ المميػارات فػوؽ المميػارات مػف  نيب خيرات الباد وا 

المصػرييف  الدوالرات. ومانت هممت العداء لمفمسطينييف مرمزيت لمم،روع الساداتي اليادؼ إلػخ اسػتبداؿ بوميػت
العربيػػت بقوميػػت مصػػريت ،ػػوفينيت مارىػػت لمعػػرب. أمػػا التيمػػت الموجيػػت لمفمسػػطينييف ببيػػ  بادىػػـر فيػػي تمتيػػؾ 
إ،ػػغاؿ النػػاس وػػف هقيقػػت أف ىػػذه الطبقػػت المومبرادوريػػت المصػػريت ىػػي التػػي فػػي الوابػػ  باوػػت مصػػر ألومػػخ 

ديوف زبائنيا المفضميف( منذ السػبعينياتر فيمػا المزايديف )فباإلضافت إلخ األميرمييف واإلسرائيمييفر ماف السعو 
تخوض اآلف معرمت ضد التهوالت الجاريت فػي الػباد مػي تسػتطي  مواصػمت بيػ  مػا بقػي مػف الػباد مػف دوف 

 وائؽ.
تنووت ال،ائعات المعاديت لمفمسطينييف خاؿ سنوات همػـ مبػارؾ وراوهػت مػا بػيف المرووػت والغبيػتر وىػو مػا 

قت الجاىمت لدرجت الهرج إلخ الهنمت والمعرفتر وىو ما ينطبؽ أيضػًا ومػخ ومائيػا فػي يعمس افتقار ىذه الطب
الصهافت والن،ر. وبد وصمت ال،ائعات التي روج ليا النظاـ لهد إلقػاء المػوـ ومػخ هرمػت همػاس وػف تفجيػر 

مدويػت أف  ر بينمػا تػرددت ،ػائعات أخػرى منػذ ثاثػت أوػواـر1055منيست اإلسمندريت فػي يناير/مػانوف الثػاني 
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الػػنقص فػػي أدويػػت مػػرض السػػمري وأدويػػت ضػػغط الػػدـ فػػي الصػػيدليات المصػػريت فػػي هينيػػار الػػذي أدى إلػػخ 
إضراب الصيادلتر ماف نتيجت ،هنيا المزووـ لقطاع غزة ومخ هساب معاناة ال،عب المصري. لمف غزة في 

هتػاج إلػخ المضػادات الهيويػتر هينيا لـ تمف تهتاج إلخ أدويت السمري وال إلخ أدويت ضغط الدـر بؿ مانت ت
والضػػماداتر ومػػواد التخػػديرر والمعػػدات الجراهيػػتر والػػدـ إلنقػػاذ جرهػػخ القصػػؼ االسػػرائيمي. لمػػف المنطػػؽ ال 
يضعؼ ىذه ال،ائعات الباطمتر وال هتخ هجت أف المخزوف المصري ألدويت السمري وضغط الدـ ػػ الذي مػف 

لػػف يتػػأثر مثيػػرًار إف مػػاف بػػد تػػـ بالفعػػؿ ،ػػهف جػػزء منػػو المفتػػرض أف يمبػػي هاجػػت ثمػػانيف مميػػوف مصػػري ػػػػ 
الستخداـ المصابيف بيذه األمراض مػف بػيف مميػوف ونصػؼ مميػوف ،ػخص فػي غػزة فقػط )وىػو مػا لػـ يهػدث 

ر بػدأت آلػت دوايػت مبػارؾ ومؤيديػو 1055ومخ أي هاؿ(. ووندما انػدلعت االنتفاضػت فػي يناير/مػانوف الثػاني 
بػػػأّف المتظػػػاىريف فػػػي ميػػػداف التهريػػػر مػػػانوا فػػػي الهقيقػػػت ومػػػاء لهمػػػاس  مػػػف مهػػػدثي الثػػػراء بن،ػػػر ،ػػػائعات

 وفمسطينييف آخريفر ولـ يمونوا مصرييف أبهاح.
أما و،ػؽ ىػذه الطبقػت لألميػرمييف واإلسػرائيمييفر الػذيف يقومػوف ببيػ  وطػنيـ ليػـر فمػيس لػو هػدود. فقػد ذىػب 

يفتقدوف ب،ػدة موزموبوليتانيػت مصػرر بمػا فػي ذلػؾ  بعضيـ لهد تبرير هبيـ لمييود اإلسرائيمييف باالدواء أنيـ
الييػػود المصػػرييف الػػذيف يػػزوـ الممبرادوريػػوف أف ذوييػػـ مػػػانوا مػػف أصػػدبائيـر وأنيػػـ أصػػبهوا اليػػـو أصػػػدباء 
و،رماء تجارييف لمييود اإلسرائيمييف ليذا السبب ػػ وأف واب  األمر ىو أف ال،عب الفمسػطيني ىػو الػذي بضػخ 

العابػػات الموزموبوليتانيػػتر ال العمميػت اإلرىابيػػت اإلسػػرائيميت وومميػػت التجسػػس المعروفػػت ومػخ ىػػذه الصػػدابات و 
ر مػا أدى إلػخ خػروج المجتمعػات 5911واالجتياح اإلسػرائيمي لمصػر فػي  5915في « فضيهت الفوف»باسـ 

د المصػػرييفر الييوديػت المصػريت فػي الخمسػينيات. بيػد أف طبقػت الممبػرادور المصػريت تمػؾ ال تتعابػد مػ  الييػو 
بؿ م  مستوطنيف استعمارييف أوروبييف ييود ال وابت ليـ بمصػر )الػذيف فػي الوابػ  يقمعػوف الييػود العػربر 
بمػػف فػػػييـ المصػػػريوف داخػػػؿ إسػػػرائيؿ(ر يفػػػوتيـ ويفػػػوت هججيػػػـ الضػػػهمت التػػػي تقػػػدـ نفسػػػيا ومػػػخ أنيػػػا هػػػادة 

 الذماء.
الطبقػػت مػػف األثريػػاء الجػػددر فػػ ّف غالبيػػت ال،ػػعب وومػػخ الػػرغـ مػػف المغػػت والهجػػج البغيضػػت التػػي تسػػوبيا ىػػذه 

المصػػري ظمػػت صػػامدة فػػي مناىضػػتيا إلسػػرائيؿ وتأييػػدىا لمفمسػػطينييف. فخػػاؿ اليجػػـو ومػػخ غػػزة والهصػػار 
الذي تبعور والذي ماف نظاـ مبارؾ وبادتو العسمريوف المبار متورطيف فيور تبرع جموع المصرييف بمػف فػييـ 

ولمف مف الريؼ مػذلؾر بسػخاء باإلمػدادات الغذائيػت ومػا اسػتطاووا أف يبعثػوا بػو الفقراءر ليس فقط مف المدف 
إلػػػخ فمسػػػطينيي غػػػزة. وبػػػػد ،ػػػمؿ المصػػػريوف وػػػػدة جماوػػػات تضػػػامف مػػػ  الفمسػػػػطينييف ونظمػػػوا العديػػػد مػػػػف 
التظاىرات المنددة باالوتداءات اإلسرائيميت وسياسات مبارؾ دومػًا لمعانػاة سػماف غػزة. ولػـ يفتػر التعبيػر وػف 
الهب ال،عبي المصري وتضامنو م  ال،عب الفمسطيني منػذ بػدء االنتفاضػت المصػريت فػي يناير/مػانوف ثػاني 

. بػػػػؿ إف هصػػػػار ال،ػػػػعب المصػػػػري لمسػػػػفارة اإلسػػػػرائيميتر الػػػػذي ،ػػػػعرت ىػػػػذه الطبقػػػػت مػػػػف المتػػػػاجريف 1055
ي يفتقػػر إلػػخ باألوطػػاف بالروػػب إزاءه )وبػػد أ،ػػار نجيػػب سػػاويرسر الػػذي ال يمػػؼ وػػف إهػػراج نفسػػو بمػػاـ غبػػ

في نيويورؾ ببػؿ بضػعت « المصرييف األهرار»أدنخ مستويات الفطنتر في هفؿ و،اء لجم  التبروات لهزبو 
أ،يرر إلخ هصار السفارة اإلسػرائيميت فػي القػاىرة ووصػفو ومػخ أّنػو لػيس ومػًا ،ػعبيًا مصػريًا ضػد إسػرائيؿر 

ب المصػري الػذي ال ينضػب لألفعػاؿ ال،ػريرة بؿ نتيجت تهريض بناة الجزيرة(ر ليو دليػؿ آخػر ومػخ مػره ال،ػع
 التي تقترفيا المستعمرة ػػ االستيطانيت الييوديت ضد الفمسطينييف والمصرييف ومخ هد سواء.

ال تزاؿ ىذه الطبقت البغيضت والمثيػرة لػازدراء ومػخ نهػو متزايػد مسػتمرة فػي نيجيػا بػا توبػؼ. ففػي األسػابي  
نظػػاـ مبػػارؾ مػػف المفمػػريف والمهممػػيف الػػذيف يعػػانوف رىػػاب اإلسػػاـر القميمػػت الماضػػيتر ،ػػروتر ومعيػػا طبقػػت 
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ر «ثورييف»الذيف يعانوف رىاب اإلساـ أيضًا ويقدموف أنفسيـ باوتبارىـ « الميبرالييف»باإلضافت إلخ المثقفيف 
بن،ػػر ال،ػػائعات ومػػخ موبػػ  فايسػػبوؾ بػػأف الفمسػػطينييف يريػػدوف االسػػتياء ومػػخ سػػيناء  وتبعػػت ذلػػؾ ،ػػائعات 

نصػػػػريت تػػػػدوي أّف والػػػػدة وزوجػػػػت رئػػػػيس الػػػػوزراء المصػػػػري الجديػػػػد ى،ػػػػاـ بنػػػػديؿ فمسػػػػطينيتافر وأنػػػػو صػػػػير و
إسماويؿ ىنيتر وبالتػالي وميػؿ لهرمػت همػاسر مػف أجػؿ نػزع ال،ػرويت ونػو )وفػي سػياؽ مماثػؿ ادوػت أخيػرًا 

أّف زوجػت جمػاؿ وبػد  بناة العربيت المممومت ألمير سعودي ومخ موبعيا ومخ ال،ػبمت العنمبوتيػت أّنيػا امت،ػفت
 8وبػػػػػد دفعػػػػػت ال،ػػػػػائعات بنػػػػػديؿ لإلوػػػػػاف فػػػػػي مػػػػػؤتمر صػػػػػهافي فػػػػػي «(. إيرانيػػػػػت ،ػػػػػيعيت»الناصػػػػػر مانػػػػػت 

أغسطس/آب أف والدتو وزوجتو مصريتافر مضيفًا أف والدتػو مػف هػّي الػوراؽ مػف وائمػت ىنػدير وزوجتػو مػف 
دوايات ىذه الطبقت ،بو األميتر ودوايت منيا البدويت بالمنصورة. وبما أف فايسبوؾ ىو أداة جديدة أخرى لبّث 

مثقفييػػػا الميبػػػرالييف المهػػػدودي الػػػذماءر فػػػ ف المقػػػوالت التػػػي يوردونيػػػا والتػػػي تنت،ػػػر مالنػػػار فػػػي الي،ػػػيـ بػػػيف 
النا،طيف السياسييف الميبرالييف المنتميف إلخ الطبقت الوسطخ ليا مفعوؿ دوايػت بنػاة فػومس نيػوز اليمينيػت فػي 

 في ن،ر المراىيت المعاديت لألجانب بيف األميرمييف. الواليات المتهدة نفسو
جنػػديًا بػػدـ بػػارد ببػػؿ 51ونػػدما هػػدث اليجػػوـ المػػروع والجبػػاف ومػػخ بػػوات هػػرس الهػػدود المصػػرير وُبتػػؿ فيػػو 

أياـر وجدت متمت المارىيف ىذه المعاديت لمفمسطينييف هدثًا هقيقيًا يممنيا استغالو. فبدأت باستيداؼ مؿ مػف 
ي الجديد والفمسطينييف في ضربت واهدةر بداًل مػف إلقػاء المػوـ ومػخ الجماوػات الجياديػت )التػي الرئيس المصر 

مػػا انفمػػػت تيػػػاجـ همػػاس أيضػػػًا لسػػػنوات وديػػدة(ر والتػػػي ىػػػي ومػػخ األرجػػػح وراء اليجػػػوـ ومػػخ الجنػػػود ومػػػخ 
ف المصػرييف فػي األغمب بروايت إسرائيميت ضػمنيت )وىػي نظػرة بػدميا العديػد مػف المصػرييف العػادييف والمهممػي

األيػػاـ القميمػػت الماضػػيت(ر وومػػخ مبػػار القػػادة العسػػمرييف المصػػرييف الػػذيف ف،ػػموا فػػي الػػدفاع وػػف هػػدود الػػباد 
نتيجت انيماميـ في السيطرة ومخ العمميت السياسيت واالنقضاض ومخ الثورة. أما اإلسرائيميوف الذيف بتموا ومنًا 

رر ورفضػػوا االوتػػذار وػػف جػػرائميـر فيػػـ المسػػتفيدوف جنػػود مصػػرييف فػػي العػػاـ الماضػػي ومػػخ أرض مصػػ 8
الرئيسػػػيوف مػػػػف ىػػػذا اليجػػػػوـ األخيػػػر ومػػػػخ الجنػػػود المصػػػػرييف. وىػػػذه ليسػػػػت المػػػرة األولػػػػخ التػػػي يقتػػػػؿ فييػػػػا 

ر ،نت إسػرائيؿ غػارة ومػخ غػزة وبتمػت 5911اإلسرائيميوف جنودًا مصرييف في غارة غادرة. ففي فبراير/،باط 
ر وىػػػي مجػػزرة ال يهػػب مهػػدثو الثػػػراء المصػػرييف أف يتػػذمروىا )إف مػػاف جيميػػػـ جنػػديًا مصػػريًا بػػدـ بػػارد 09

المذىؿ أو تجاىميـ الممنيج يسمح ليـ بمعرفتيا أصًا(ر وال يهبوف مذلؾ تذمر القائمت الطويمت مف المجػازر 
 اإلسرائيميت ضد المصرييفر جنودًا ومدنييف ومخ هد سواءر التي أوقبت مجزرة غزة ومخ مدى وقود.

دـ ىػػػػذه الهممػػػػت الخبيثػػػػت والهقيػػػػرة ومػػػػخ أّنيػػػػا تهميػػػػؿ لألخبػػػػار ومػػػػخ القنػػػػوات الفضػػػػائيت والبػػػػرامج الهواريػػػػت تقػػػػ
التمفزيونيت المممومت ألصدباء المخموعر وتعزو ىذا اليجوـ إلخ القرار األخير الذي اتخذه الرئيس مرسػي لفػتح 

نيػػاء الهصػارر وىػو بػػرار ألغػاه الجػيش المصػػ ري فػي غضػوف سػػاوات بميمػت مػػف هػدود رفػح مػػ  بطػاع غػزة وا 
صػػدورهر بنػػاًء ومػػخ أوامػػر ىػػياري ممينتػػوف. وومػػخ الػػرغـ مػػف ذلػػؾر يمقػػخ بػػالموـ ومػػخ الفمسػػطينييف لهصػػوليـ 
ومخ فوائد لـ يهصػموا ومييػار فيمػا يبقػوف ضػهايا لجنػراالت مبػارؾ الػذيف اسػتمروا فػي همػـ مصػر نيابػت وػف 

سرائيؿر والسعودييف. أما مثقفو المومبرادور الميبراليوف المصريوف الذيف يعانوف رىاب اإلساـر  األميرمييفر وا 
يػػـو  CBCر الػػذي بثتػو مهطػػت «مػف العاصػػمت»مالػذيف استضػػافتيـ لمػيس الهديػػدي ومػػخ برنامجيػا الهػػواري 

أغسػػطس/آبر وبمعيػػتيـ مضػػيفت البرنػػامجر فقػػد انضػػموا اآلف إلػػخ إسػػرائيؿ فػػي الػػدووة إلػػخ تػػدمير  1االثنػػيف 
ي أنقػػذت سػػماف غػػزة مػػف المػػوت جووػػًا خػػاؿ السػػنوات الماضػػيت مػػف الهصػػار اإلسػػرائيمي ػػػػ أنفػػاؽ غػػزةر التػػ

 المبارمي. وبد بدأ جنراالت مبارؾ بالفعؿ بيدـ أمثر مف مئت وخمسيف نفقًا هتخ اآلف.
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يجػػدر الػػذمر ىنػػا أّف الهديػػدير وىػػي مروجػػت سػػابقت لنظػػاـ مبػػارؾر مانػػت ليػػا وابػػات مػػ  الهػػزب الػػوطني 
. أمػا بالنسػبت 1001الهامـر إذ مانت في الواب  واهدة مف مديري الهممت االنتخابيػت لمهػزب فػي  الديموبراطي
ر فيي مهطت تمفزيونيت جديػدة بػدأت البػث منػذ بضػعت أ،ػيرر يممميػا رجػؿ األومػاؿ مهمػد CBCإلخ مهطت 

الديموبراطي  أميفر وىو ،ريؾ تجاري لرجؿ األوماؿ وامر منصورر أهد المموليف الرئيسييف لمهزب الوطني
 CBCفي ويد المخموع هسني مبارؾر ويقػاؿ إّنػو الممػوؿ الهقيقػي لممهطػتر لمػف أمػيف ينمػر ذلػؾ. ومهطػت 

 ON TVوالهديػدي ال تقفػػاف وهػػدىما فػي ىجماتيمػػا المتسػػمت برىػاب اإلسػػاـ ومػػخ رئاسػػت مرسػير فمهطػػت 
ويتو مهطػػػات أخػػػرى التػػي يممميػػػا سػػاويرس ىػػػي وضػػو آخػػػر بػػارز فػػػي ىػػػذا النػػادير الػػػذي تنضػػـ إلػػػخ وضػػ

 ومضيفوف ومضيفات برامج تمفزيونيت آخروف يروجوف لألجندة الساداتيت ػػ المبارميت.
وبػػػد أطمػػػؽ وزيػػػر الػػػدفاع طنطػػػاوي اتياماتػػػو السػػػاداتيت ومػػػخ الفمسػػػطينييف بػػػأّنيـ وراء اليجمػػػات ومػػػخ الجنػػػود 

. وبمػػا أف المجمػػس العسػػمري المصػػرييف فػػي سػػياؽ ىػػذه الخمفيػػت مػػف ال،ػػائعات األخيػػرة المعاديػػت لمفمسػػطينييف
واصؿ سياسات مبارؾ في إذالؿ الفمسطينييف خاؿ السنت ونصؼ السنت الماضيتر وهاوؿ أهد أوضائو نػزع 

ر مػا أسػعد ىػذه «لػيس مصػرياً »ال،رويت وف ال،اور والنا،ط الفمسطيني ػػػ المصػري تمػيـ البرغػوثي ومػخ أّنػو 
 ف ف هممتو تمؾ جزء مف ىذا التراث الساداتي. الطبقت الرّداهت والعاليت النبرة لما ال نيايتر

إف اليجػـو األخيػػر ومػػخ الجنػػود المصػػرييف ىػػو فػي الوابػػ  ،ػػرط ضػػروري واسػػتبابي لإلسػػرائيمييف واألميػػرمييف 
لفرض إرادتيـ ومخ ال،عب المصرير وضماف أّف معاىدة مامب ديفيد ستبقخ بائمػت مػف دوف أي تغييػر بػأي 

ت المصريت المنتخبتر إال إف ماف ذلؾ لمصمهت إسرائيؿ. فضػًا وػف ذلػؾر ،مؿ مف األ،ماؿ مف ببؿ الهموم
فقػػػد ظػػػؿ معظػػػـ المصػػػرييف وسػػػيبقوف صػػػامديف فػػػي دوميػػػـ إلخػػػوانيـ وجيػػػرانيـ الفمسػػػطينييفر وفػػػي ،ػػػعورىـ 
باالنتماء إلخ العالـ العربي الذي هاوؿ السادات ورفابػو مػف الباوػت والمتػاجريف بمصػر إبصػاءىـ ونػو. ورغػـ 

لجييد الذي تبذلػو لإلبقػاء ومػخ مامينػت ال،ػائعات المعاديػت لمفمسػطينييفر فػ ّف ىػذه الطبقػت الممبرادوريػت الجيد ا
المصريت مف المتاجريف باألوطاف وومائيا في الصهافت الميبراليت سيستمروف في التراج ر إذ إف هقيقتيـ بػد 

ضػيت ومػا زالػوا أوػداء لغالبيػت ال،ػػعب ُفضػهت وأصػبهت واضػهت لمعيػاف: لقػد مػانوا طػواؿ العقػػود األربعػت الما
 المصري.

 * أستاذ السياست وتاريخ الفمر العربي الهديث في جامعت مولومبيا في نيويورؾ
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 تسفي برئيؿ
يف طنطػاوي وػف ساد الدولت ،ػعور بالضػياع ممػزوج بالػذور فػي يػوـ االهػد. فقػد ُنهػي الجنػراؿ المصػري هسػ

وممو. لو اف هسني مبارؾ ىو الذي نهخ وزير دفاوو الن،غمت العنػاويف الصػهافيت الرئيسػت ممػا يبػدو بػأمر 
ىام،ي مالتيديد االيراني أو ربما بأسعار ال،قؽ لمػف هينمػا نفػذ مهمػد مرسػي 'األخ المسػمـ' مػا ىػو مػف هػؽ 

سػػنتهدث اآلف؟ ومػػػف يهػػارب ونػػا فػػػي  مػػؿ رئػػيس مصػػري اف يفعمػػػور انفجػػر الروػػب الػػخ الخػػػارج. فػػالخ مػػف
 سيناء؟ ومف نستطي  اف ندير السياست معو منذ اآلف؟.

ىذا ىو نفس ال،عور بالػذور الػذي ن،ػأ هينمػا تبػيف اف رئػيس وزراء ترميػار رجػب طيػب اردوغػافر دفػ  أمثػر 
انوا ذات مػػرة فػأمثر بيػػادة الجػػيش الترمػػي الػػخ خػارج السياسػػت واوتقػػؿ فػػي نيايػػت االمػر جنػػراالت وأدميػػراالت مػػ

،رماء سر السرائيؿ. يصعب ومخ اسرائيؿ اف تقبؿ هقيقت اف ترميا ومصر انتقمتا مف نظاـ همـ وسمري أو 
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،بو وسمري الخ نظاـ همـ مدني. وظنت في الهالتيف اف سياست الغمز التي أدارتيا م  بيادة الجػيش أبديػت 
مػا بسػبب المصػالح االمنيػت. أمػا الجميػور واف نظـ الجنراالت مهتاجت الييا إما لصاتيا بالواليات ال متهدة وا 

 بالنسبت السرائيؿ فميس ذا ،أف.
مػػاف هػػاؿ اسػػرائيؿ فػػي ترميػػا مريهػػا أمثػػر مػػف هاليػػا فػػي مصػػر. ألنػػو هتػػخ هينمػػا تولػػت الهمػػـ فييػػا همومػػت 

ائيؿ ر مانػت اسػر 1001وبعد ذلؾ ايضار هينما فاز هزب العدالت والتنميػت بأمثريػت مبيػرة فػي  5991دينيت في 
تستطي  اف ت،ج  نفسيا )برغـ أنيا بادرت الخ بوؿ اف ترميا تتجو الخ االساـ( بأف الجيش الترمػي بقػي لػو 
الهؽ في الهسـ. فالجيش الترمي سيموف معػادال لاسػاـ السياسػي ممػا بػّدرت اسػرائيؿ بصػمفيا. وفػي مصػر 

ؾ ماف بائد الجيش بالفعؿ. ماف السػاـ في المقابؿ لـ تمف هاجت تقريبا الخ اجراء هوار م  الجيش ألف مبار 
مػػ  مصػػر بػػاردا فػػي الهقيقػػت وُسػػم  انتقػػاد ،ػػديد السػػرائيؿ مػػف مػػؿ جيػػتر لمػػف هينمػػا يمػػوف الجانػػب االمنػػي 
لمساـ وند اسرائيؿ ىو سبب ونتيجت واباتيا بمصرر فمف ذا ييمو ما الذي يفمر فيو الجميور المصري أو 

 رائيؿ. مبارؾ وجي،و معنا وىذا يمفي.مـ مف السياح المصرييف يأتوف الخ اس
ألف مجتمعا وسمريا ماسرائيؿ يصعب وميو اف يهادث مجتمعات مدنيتر وىذا المجتم  العسمري يهتاج الخ 
،ػػرماء ومػػخ صػػورتو ال يتػػأثروف بػػالمس بهقػػوؽ االنسػػافت وُيعرفػػوف مصػػطمح االرىػػاب مثمػػوت ويسػػخروف مػػف 

اح لمتقػػػػدـ فػػػػي المجتمػػػػ  المػػػػدني وفػػػػي السياسػػػػت. ومانػػػػت 'هسػػػػاف النفػػػػوس'ت والخدمػػػػت العسػػػػمريت ونػػػػدىـ مفتػػػػ
 الديمقراطيت في الثاث خطرا ،ديدا.

اف مصػػطمح 'الت،ػػابو فػػي الرؤيػػت' ميػػز بصػػورة ماممػػت منظومػػت العابػػات بػػيف اسػػرائيؿ وترميػػا ومصػػر مػػا بقػػي 
ما ومخ صورة متنمػرة باسػتخداـ ساسػت مػدنييف ىػو الػذي يقػرر ا لسياسػت ويهػدد الجيش فييا مميا إما مبا،رة وا 

العدو. وماف ذلؾ همفا اوتمد ايضا ومخ رؤيت االساـ ودوا. فقد وّرؼ المجمػس العسػمري األومػخ فػي ترميػا 
في تسعينيات القرف الماضي االساـ بأنو ودو التصور الممالي لمدولت العممانيت وليػذا تنبغػي مهاربتػوت وفػي 

مؿ هزب ومخ أساس ديني ُيعرض الدولت المدنيت مصر ُسمب االخواف المسمموف هقيـ في ان،اء هزب ألف '
 لمخطر'ر مما بضخ مبارؾ الذي ماف ىو نفسو يبغض وُيضعؼ المجتم  المدني.

بقيت واهدة اآلف مف الثاث. فقد تهولت ترميا الخ دولت مدنيت م  بيادة وسمريت منيمت جرى ومييا 'تطييػر 
عسػمراتور وفػي اسػرائيؿ وهػدىا مػا يػزاؿ الجػيش سياسي'ر وفي مصر ُأويد الجػيش مػف القصػر الرئاسػي الػخ م

يقرر صبغت الدولت وصورة هياة مواطنييا. فا وجب اف يصعب ومخ اسرائيؿ في البيئت الجديدة التي ن،أت 
في ترميا ومصر اف تجد ممانيا. فمـ يعد االسػاـ فجػأة ولػيس القصػد الػخ منظمػات ارىػاب اسػاميت يهاربيػا 

 فييا العدو الم،ترؾ الذي يممف اف يوهد ال،رماء معا. مرسي واردوغاف هربا ال ىوادة
اف اسرائيؿ التي بقيت يتيمت تنطوي ومػخ مخاوفيػا مػف نظػـ الهمػـ 'االسػاميت' وتقنػ  نفسػيا بأنػو لػـ يعػد مػف 
ُتهادثػػو فػػي المنطقػػت. بيػػد اف العػػودة الػػخ ترميػػا مػػا تػػزاؿ مممنػػت وبػػد يتطػػور الهػػوار مػػ  مصػػر الػػخ اتجاىػػات 

ؾ اف تػػدرؾ اسػػرائيؿ اف لػػيس ميػػؿ اردوغػػاف ومرسػػي الػػديني ىػػو الػػذي يقػػؼ فػػي طريقيػػا بػػؿ جديػػدة. و،ػػرط ذلػػ
 سياستيا.
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