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  ملف المصالحة الفلسطينية من المخابرات المصرية توقع بسحب ":الشرق األوسط" 7
رجح مصدر فمسطيني مطمع أف تسيـ التطورات األخيرة في مصر في جمود ممؼ المصالحة  غزة:

نو يتوقع أ« الشرؽ األوسط»الفمسطينية إلى أمد طويؿ. وأكد المصدر الذي لعب دورا في جيود المصالحة لػ
عمى نطاؽ واسع أف تؤدي القرارات التي اتخذىا الرئيس المصري محمد مرسي، أخيرا إلى سحب ممؼ 
المصالحة مف جياز المخابرات العامة الذي كاف يتولى ىذا الممؼ في عيد الرئيس المصري المخموع حسني 

 مبارؾ وفي المرحمة االنتقالية.
كال مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( ورئيس وأشار المصدر إلى أنو رغـ أف مرسي أبمغ 

الحكومة المقالة في غزة إسماعيؿ ىنية برغبتو في دفع ممؼ المصالحة قدما، إال أف كؿ المؤشرات تدلؿ 
عمى أنو ال يريد استثمار جيود كبيرة في ىذا الممؼ بفعؿ حجـ التحديات الداخمية اليائؿ الذي يواجيو. 

أطرافا فمسطينية مستقمة اقترحت عمى الجانب المصري تعييف مفوض مف طرؼ وحسب المصدر فإف 
الرئاسة المصرية يتولى اإلشراؼ عمى ممؼ المصالحة الفمسطينية، لكف الجانب المصري لـ يرد عمى ىذا 

 االقتراح.
وأوضح المصدر أف أحد أىـ أسباب عدـ حماس الجانب المصري لالستثمار في مجاؿ المصالحة 

ية إدراؾ الرئيس مرسي أف نقاط الخالؼ بيف الجانبيف أكبر مف أف يتـ حسميا بمجرد طرح أفكار الفمسطين
تقريبية بينيما. وأشار إلى أف مرسي فوجئ خالؿ لقاءاتو بكؿ مف عباس وىنية ورئيس المكتب السياسي 

 لحركة حماس خالد مشعؿ بعمؽ الخالؼ بيف الجانبيف.
 17/8/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 بيتية بمناسبة العيد إجازة سجينا ومنح  عن  .. اإلفراجقرار من هنيةب 

سجينا مف مراكز اإلصالح والتأىيؿ  أفرجت وزارة الداخمية بحكومة غزة الخميس، عف  :سما –غزة 
 إجازة بيتيو ضمف مكرمة رئيس الوزراء المقاؿ إسماعيؿ ىنية ومنحت  وأماكف التوقيؼ ومنحت 

وجاء قرار اإلفراج عف السجناء بعد تعميمات  ة لمنزالء العماؿ وذلؾ بمناسبة عيد الفطر السعيد.إجازة بيت
 وجييا ىنية لوزارتي الداخمية والعدؿ بيذه المكرمة بمناسبة عيد الفطر.

 //وكالة سما اإلخبارية، 
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 ذي تعيشه المنطقةوجدية الختراق االستعصاء السياسي ال ممموسةعشراوي تطالب بتقديم خطط  
حناف عشراوي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية المجتمع  د.وليد عوض: دعت  -راـ اهلل 

تقديـ خطط ممموسة وجدية الختراؽ االستعصاء السياسي' الذي تعيشو المنطقة في إلى "الدولي الخميس 
 .واإلسرائيمييففمسطينييف ظؿ حالة الموت السريري الذي تعانية عممية السالـ بيف ال

جراءات مباشرة ومسؤولة لوضع حد لمخروقات  وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي باتخاذ مبادرات وا 
نقاذ حؿ  واالنتياكات اإلسرائيمية بموجب القانوف الدولي، ومنع الحصانة اإلسرائيمية، ووقؼ االستيطاف، وا 

نقاذ احتماالت السالـ في المنطقة بكا مميا، ودعت إلى التصويت لصالح دولة فمسطيف في األمـ الدولتيف، وا 
 المتحدة.

ومف جيتيا جددت عشراوي الخميس في رسالة مفتوحة وجيتيا إلى المجتمع الدولي مطالبتيا لممنظمة 
الدولية بتحمؿ مسؤولياتيا وتصحيح الوضع الخطير الذي خمقتو إسرائيؿ عمى األرض، بما يكفؿ مصداقية 

األمـ المتحدة واحتراميا لمشرعية الدولية والحؽ الفمسطيني ومتطمبات السالـ، منددة الدوؿ األعضاء في 
 باالنتياكات اإلسرائيمية وخطواتيا األحادية المجحفة التي تنفذىا قوة االحتالؿ عمى مرأى ومسمع العالـ.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 ياسية مشتركة مصمحة اقتصادية وس ذات أنفاق غزةمموح: عبد الرحيم  

قاؿ رئيس دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفمسطينية عبد الرحيـ مموح إف : صفا - راـ اهلل
وعدَّ مموح في  األنفاؽ الحدودية برفح تجسد مصمحة اقتصادية وسياسية لمطرفيف المصري والفمسطيني

ار، مشددا عمى أنو يجب عدـ معاقبة تصريح لو الخميس أف األنفاؽ لف تغمؽ نيائيا مع استمرار الحص
 أىالي غزة بسبب تصرفات ىذه الفئة أو ذاؾ.

مصر ومضمونيا كميا حماية غزة،  إلىمف رسالة  أكثروعمى صعيد القيادة، قاؿ مموح: بعث الرئيس عباس 
فتح  أعمفمصمحة مشتركة، ومؤخرا  ألنيالـ تغمؽ تماما  األنفاؽوقاؿ مموح بأف  .اإلسالميةوضد التفرعات 
ذابعض االتفاؽ،  وقاؿ إف حادث سيناء  مف عندىا. األبوابفمتغمؽ  األنفاؽ إغالؽكانت مصر تريد  وا 

ورأى أف الحكاـ الفعمييف في  حيف جرى االحتالؿ اإلسرائيمي لممنطقة. األخير ترجع جذوره إلى عاـ 
 غزة ومصر سيجدوف طريقة لمعالجة المشكمة فيما بينيـ.

 //فمسطينية )صفا(، وكالة الصحافة ال
 
 ترفع نسبة الفمسطينيين العاممين في المستوطنات االقتصادية أحمد مجدالني: األزمة 

التي تعيشيا  ةاالقتصادي األزمة إفقاؿ وزير العمؿ الفمسطيني احمد مجدالني أمس : ا ؼ ب -راـ اهلل 
 .اإلسرائيميةي المستوطنات في رفع نسبة العامميف الفمسطينييف ف أسيمتالفمسطينية  األراضي

تراجع في  إلى أدتالفمسطينية  األراضيفاف حالة الركود االقتصادي التي تشيدىا  "لألسؼوقاؿ المجدالني 
العمؿ في المستوطنات، رغـ  إلىبال شؾ دفعت العمالة الفمسطينية لمتوجو  األزمةمشاريع االستثمار، وىذه 
التي يتقاضاىا العامؿ في المشاريع  األجورفي  أيضاارؽ الف" أف وأضاؼ. "عممنا الحثيث لمنع ذلؾ

بال شؾ في زيادة نسبة العامميف في  أسيـالفمسطينية وتمؾ التي يتقاضاىا في داخؿ المستوطنات 
 ."المستوطنات

 //الدستور، عمان، 



 
 
 

 

 

           6ص                                    1595العدد:                77/8/1071 معةالج التاريخ:

 
 جدي عن محافظة القدس بقطع التيار الكهربائي اإلسرائيمي : التهديدهعمر كتان 

التي تتعرض ليا شركة كيرباء محافظة  األزمة إفعمر كتانو " د.قاؿ رئيس سمطة الطاقة  :القدس - راـ اهلل
بعد عيد الفطر  إلىبقطع التيار قد تـ تأجيميا  إسرائيؿالقدس موجودة وحقيقية، واف تيديدات شركة كيرباء 

ىناؾ تحركات جديو بدأت  أف س"كتانة لػ"القد وأضاؼ حموؿ جذريو ليذه الديوف المتراكمة. إيجادحيف  إلى
المتميزة في القدس، لضماف استمراريتيا في  الشركةىذه  إلنقاذ مناسبةحموؿ  إليجادعمى كافة المستويات 

 تقديـ خدماتيا".
عمى خطورة  وأطمعتوايمي جميغماف  إسرائيؿالقطرية لكيرباء  الشركةوتابع: " لقد اتصمت ىاتفيًا مع مدير 

بعد عيد الفطر حتى نتمكف مف  إلىعمى قطع التيار، واستطعنا تأجيؿ ىذا القرار  ئيميةاإلسراالشركة  إقداـ
 ".األزمةحموؿ جذريو تضع حدًا ليذه  إليجاد المعنية األطراؼمع جميع  أمورناترتيب 

 //القدس، القدس، 
 
 قطاع مالجيدة ل إدارتهالمتأكيد عمى  إعالميةتشن حممة حكومة غزة  

عممية قمب مفتوح  في مدينة غزة، رفعت الفتات كبيرة كتب عمييا "اجرينا  :ا ؼ ب - القدس – غزة
انجازاتيا في  إلبرازمف خالليا  حكومة غزةحممة تسعى  إطارمدرسة"، في  ونظمنا المرور وبنينا 

 القطاع.
 إعالناتوتنشر  حممتيا في الصيؼ لترفع الالفتات في القطاعالحكومة  أطمقتوتحت عنواف "نبني الوطف"، 

 والمواقع االلكترونية القريبة مف "حماس". واإلذاعاتفي الصحؼ 
تحت شعار "بيئة نظيفة مف اجؿ شعب  الشواطئوتحمؿ الفتة صور عماؿ نظافة وىـ يقوموف بتنظيؼ احد 

وىو يتفقد احد مواقع  أخرىىنية عمى الفتة  إسماعيؿمقاوـ"، بينما يظير رئيس حكومة "حماس" المقالة 
 وكتب تحت الالفتة "واصمنا البناء عمى الرغـ مف الحصار". البناء.

 إفحشيش لوكالة "فرانس برس"  أبوالحكومي في القطاع حسف  اإلعالميمف جيتو قاؿ رئيس المكتب 
كالحصار والحرب )مف  األزماتمضادة وواجيت العديد مف  إعالمية"حكومة حماس تعرضت لحمالت 

الرواتب قبؿ ذلؾ" بسبب المقاطعة  وأزمة( يناير / كانوف الثاني ىإل ديسمبر األوؿ/ كانوف 
 الدولية.
، حيث يوجد في إعالميةحممة  إلطالؽحشيش انو "مف الميـ جدا استغالؿ الكثافة السكانية  أبو وأضاؼ

 لىإ تأتيمف الفمسطينييف الذيف عادوا مف الخارج وقوافؿ التضامف الدولي التي  اآلالؼالصيؼ عشرات 
"حركة حماس تسعى  إفعمر شبانة مدير مؤسسة "باؿ ثينؾ" لمدراسات االسترتيجية، فقاؿ  أما غزة".

كحكومة لـ يكف جيدا في العاـ والنصؼ الماضييف"  أداءىـ" أف وأضاؼ لمتصرؼ كحكومة وتعزيز سمعتيا".
 .األسعارانقطاع الكيرباء وغالء  أزمةمثؿ 

 //القدس، القدس، 
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 في األردن  امشكمة الالجئين الفمسطينيين الفارين من سوري إلنهاءفمسطيني: مساع مصدر  
يو بي أي: قاؿ مصدر دبموماسي فمسطيني رفيع في العاصمة األردنية عماف الخميس اف تحركا  -عماف 

لمسمطة الفمسطينية بدأ لحؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف ممف يقطنوف في سكف )سايبر ستي( لالجئيف 
 الفاريف مف سورية في مدينة الرمثا شماؿ البالد.

رئيس السمطة الفمسطينية  إفوقاؿ المصدر الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو ليونايتد برس إنترناشوناؿ 
أوعز لسفيره في العاصمة األردنية عطا اهلل خيري التحرؾ بسرعة لدى الحكومة األردنية، "محمود عباس 

المتواجديف في سكف " مسطينيا مف حممة وثائؽ السفر المصرية والسوريةالجئا ف إليجاد حؿ لػنحو 
وجود آفاؽ وبوادر لحؿ مشكمتيـ )الالجئوف "وأشار المصدر إلى  سايبر ستي بمدينة الرمثا شماؿ البالد.

 ، غير أنو رفض اإلشارة إلى ما تـ اتخاذه حتى اآلف. "الفمسطينيوف
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تالل يفرج عن النائب أبو جحيشة من الخميل االح 

أفرجت سمطات االحتالؿ مساء الخميس عف النائب عف حركة حماس محمد مطمؽ أبو : صفا - الخميؿ
وأفادت  جحيشة مف بمدة إذنا غرب محافظة الخميؿ بالضفة الغربية المحتمة، بعد عاـ مف اعتقالو اإلداري.

ا" أف االحتالؿ أفرج عف النائب عمى معبر واد الخميؿ )ميتار( مصادر مف عائمة أبو جحيشة لوكالة "صف
 جنوب جبؿ الخميؿ بعد انتياء اعتقالو اإلداري الذي قضى معظـ أيامو داخؿ سجف النقب الصحراوي.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 أبو زهري: تصريحات عباس انقالب عمى المصالحة 10
حركة "حماس" سامي ابو زىري، تصريحات رئيس السمطة محمود عباس التي استنكر الناطؽ باسـ : غزة

أعمف فييا بأنو ال مصالحة بدوف انتخابات، معتبرًا التصريحات "انقالبا عمى اتفاؽ المصالحة الذي يجعؿ 
 االنتخابات ىي ثمرة مف ثمرات المصالحة وليس شرطا ليا".

يني لإلعالـ" نسخة عنو، اليوـ الخميس، تمسؾ حركتو وأكد ابو زىري، في بياف لو وصؿ "المركز الفمسط
بإجراء االنتخابات في سياؽ االلتزاـ بتنفيذ بقية الممفات األساسية وخاصة اإلطار القيادي المؤقت وانتخابات 

 منظمة التحرير وتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني.
نتخابات في ظؿ المالحقة األمنية وأضاؼ القيادي في حماس، أنو مف الناحية العممية ال يمكف إجراء اال

واالعتقاالت السياسية ألبناء حركة حماس في الضفة الغربية وعدـ توفر األجواء الالزمة لضماف نزاىة 
االنتخابات، مؤكدا أنو ال انتخابات بدوف وقؼ جرائـ أجيزة أمف الضفة ضد أبناء حركة حماس في الضفة 

 لحة ووقؼ سياسة االنتقائية.وبدوف التزاـ حركة فتح بجميع ممفات المصا
 16/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 إيالت  جماعة إسالمية تتبنى إطالق صواريخ عمى 11
قاؿ موقع سايت اإللكترونى المتخصص فى متابعة مواقع اإلسالمييف عمى اإلنترنت : دبى )ا ؼ ب(

دينة إيالت الواقعة عمى البحر األحمر الخميس بأف جماعة إسالمية أعمنت تبنييا إلطالؽ صاروخيف عمى م
 فى إسرائيؿ.

وأشار الموقع إلى أف جماعة تطمؽ عمى نفسيا اسـ "أنصار القدس" تبنت إطالؽ "صاروخى جراد عمى 
 المدينة"، مشيرة إلى أنيما ضربا "أىدافًا غير مأىولة" مف خالؿ بياف نشر عمى منتديات جيادية.

 16/8/2012اليوم السابع، مصر، 
 

 دان: مصر ستعمل عمى عقد لقاء وطني فمسطيني لمخروج من الطريق المسدود لممصالحةزي 12
قاؿ صالح زيداف، عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية، إف مصر ستعمؿ عمى عقد لقاء  حسف جبر:

وطني فمسطيني بعد عطمة عيد الفطر لمخروج مف الطريؽ المسدود الذي وصمت إليو جيود المصالحة 
 طينية.الفمس

وأكد زيداف في حديث لػ" األياـ" بعد لقائو مسؤوليف مصرييف في القاىرة أف المقاء الذي يمكف أف يتمثؿ في 
عقد اجتماع الييئة العميا لتفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية سيحاوؿ وضع استراتيجية وطنية 

 تو.فمسطينية سياسية ونضالية جديدة تخرج الواقع الفمسطيني مف أزم
ونوه زيداف إلى أف المسؤوليف المصرييف الذيف التقاىـ طالبوا بإزالة العقبات التي تعترض طريؽ تحقيؽ 

نياء االنقساـ، مؤكدا وجود تفيـ ورغبة لمقياـ بالدور المصري.  المصالحة وا 
 17/8/2012األيام، رام اهلل، 

 
 شهيد من القسام بانفجار عبوة بالخطأ 13

د عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة حماس أحد كوادرىا ماجد زكي نعت كتائب الشيي: وكاالت
، إثر انفجار عبوة ناسفة بطريؽ 2012-8-11عاًما(، وقالت إنو استشيد فجر الجمعة  00الكحموت )

 الخطأ أثناء رباطو عمى الثغور.
 بؿ أف يعمف استشياده.والشييد الكحموت مف مسجد البشير في مخيـ جباليا شماؿ قطاع غزة، وأصيب فجًرا ق

وقالت الكتائب في بياف النعي إف استشياد الكحموت قد جاء "بعد مشوار جيادي عظيـ ومشّرؼ، وبعد عمؿ 
 دؤوٍب وجياٍد وتضحيٍة، نحسبو شييدًا وال نزكي عمى اهلل أحدًا".

 دى الحسنييف". وعاىدت كتائب القساـ كؿ الشيداء أف "نبقى عمى طريؽ ذات الشوكة حتى يأذف اهلل لنا بإح
 17/8/2012فمسطين أون الين، 

 
 المقاومة تشتبك مع قوة خاصة شرق الشجاعية  14

تصدت المقاومة الفمسطينية، الميمة، لقوة إسرائيمية خاصة حاولت التسمؿ في محيط المنطقة الصناعة : غزة
دوا مجموعة وقالت مصادر خاصة لمراسؿ )صفا( إف المقاوميف رص شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة.

 مف الجنود اإلسرائيمييف المشاة وىـ يتقدموف في المنطقة قبؿ أف يتـ إطالؽ النار صوبيـ.
ثر ذلؾ، اندلعت اشتباكات عنيفة بيف المقاوميف وقوات االحتالؿ التي أطمقت نيراف رشاشاتيا بكثافة في  وا 

 مختمؼ االتجاىات.
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 ، فيما حمقت مروحيات إسرائيمية في سماء المنطقة.وتخمؿ االشتباكات سماع دوي انفجار كبير في المنطقة
 وعقب انتياء االشتباكات لوحظت حركة نشطة لجرافات ودبابات االحتالؿ في محيط المنطقة الصناعية.

 16/8/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 في غزة الفصائل الفمسطينية تشارك في مسيرة ليوم القدس العالمي 15
دعت الفصائؿ الوطنية واإلسالمية الفمسطينية لممشاركة في مسيرة حاشدة ستنطمؽ في : حامد جاد -غزة 

غزة إلحياء يوـ القدس العالمي الذي يصادؼ اليوـ "الجمعة" حيث أعمف عضو المجنة المركزية لمجبية 
دوف الديمقراطية محمود خمؼ منسؽ لجنة الفاعميات لمقوى الوطنية واإلسالمية أف كافة القوى في غزة ب

 استثناء ستشارؾ اليـو في ىذه المسيرة.
وبيف أف ىذه المسيرة تأتي ردا عمى ما تتعرض لو مدينة القدس مف تيويد ومصادرة أراض وتوسيع 
المستوطنات مف حوليا ومواصمة أعماؿ الحفريات تحت المسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة، األمر الذي 

 القدس.ييدد المعالـ التاريخية والدينية لمدينة 
وأكد خمؼ أف المسيرة ستقاـ تحت شعار "القدس العاصمة األبدية لدولة فمسطيف" كرد طبيعي عمى ما تقـو 

 بو سمطات االحتالؿ مف محاوالت رامية لتكريس ىذه المدينة كعاصمة لمدولة العبرية.
تي ستنظـ تحت عمـ وتوقع خمؼ مشاركة اآلالؼ، مطالبا أىالي غزة بالمشاركة في ىذه المسيرة الوحدوية ال

 فمسطيف فقط وسترفع شعارات موحدة تعبر عف وحدة مدينة القدس كعاصمة لمدولة الفمسطينية.
 17/8/2012الغد، عمان، 

 
 الذي استهدف فمسطينيين بجنوب بيت لحم  بالهجومنتنياهو "يندد"  76

احػد مسػتوطني بإلقػاء "بشػدة"  بيػت لحػـ ػ "األيػاـ" ػ "وكػاالت": نػدد رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو
 قريػة نحػاليف غػرب بيػت لحػػـ ركػاب فمسػطنيييف زجاجػو حارقػة 'مولوتػوؼ' عمػى سػيارة عموميػة لنقػؿ  عصػيوف

اف "رئػػيس الػػوزراء اعطػػى تعميماتػػو لمشػػيف  بيػػاف اصػػدره مكتبػػو أشػػخاص. وقػػاؿ 6بيػػت لحػػـ أدلػػى إلػػى إصػػابة 
ذي ىػذا االعتػداء. انػو عمػؿ بػالغ الخطػورة. سػنبذؿ مػا بيت )جياز االمػف الػداخمي( لمتحػرؾ بقػوة العتقػاؿ منفػ
حالتيـ عمى القضاء". وقالت وسػائؿ االعػالـ اف رد نتانيػاىو يعػزز فرضػية اف  في وسعنا العتقاؿ المنفذيف وا 
 مستوطنيف متطرفيف يقفوف وراء االعتداء االجرامي.

 77/8/1071، األيام، رام اهلل
 

 سكرية إليران اآلنباراك: يتعين اتخاذ قرار بشأن ضربة ع 77
إييود باراؾ أنو يجب اتخاذ القرار الخاص بتوجيو ضربة عسكرية إليراف اآلف. ” اإلسرائيمي“أكد وزير الحرب 

، لـ يتـ التعامؿ مع قضية ”إسرائيؿ“عمى مدار تاريخ “إنو ” الكنيست”ػقولو في جمسة ل” د .ب .أ“ونقمت عنو 
فػػي موقعيػػا ” يػػديعوت احرونػػوت“، حسػػبما ذكػػرت صػػحيفة ”فبشػػكؿ عميػػؽ مثممػػا يػػتـ التعامػػؿ مػػع قضػػية إيػػرا

التعامػػؿ مػػع إيػػراف ال يخمػػو مػػف المخػػاطر ولكػػف فػػي الحقيقػػة ىنػػاؾ نتػػائ  ال نسػػتطيع “اإللكترونػػي. وأضػػاؼ 
 ”.التكيف بيا

أي قػػرار يتخػػذ “غيػػر أنػػو أكػػد أف الحكومػػة سػػوؼ تكػػوف قػػادرة عمػػى اتخػػاذ القػػرار بشػػأف ىػػذه القضػػية، متابعػػا 
 ”.الحكومة وليس مجموعات مدنية أو مقاالت صحفيةسوؼ تقرره 
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فػي كػؿ الحػروب وجيػود صػنع السػالـ فػي “وقاؿ خالؿ أداء وزير الجبية الداخمية الجديػد افػي ديختػر اليمػيف 
ىناؾ اختالفػات فػي “واستطرد  ”.لـ يتـ التعامؿ مع قضية عمى نحو عميؽ مثؿ قضية إيراف” إسرائيؿ“تاريخ 

لـ يتـ التعامؿ مع حربي لبنػاف األولػى والثانيػة أو حتػى اتفاقيػات  ”.يتـ التعامؿ معياالرأي ولكف قضية إيراف 
 ”.أسمو بيذه الطريقة

 77/8/1071، الخميج،اإلماراتية
 

 وحدها منع حصول طهران عمى سالح نووي تستطيعبيب لن أ: تل يزبير  78
إيػراف مػف دوف مسػاعدة الواليػات  ال تسػتطيع مياجمػة” إسػرائيؿ“شػمعوف بيريػز أف ” اإلسػرائيمي“أعمف الرئيس 

بػأف الػرئيس ” مقتنػع“قولػو إنػو ” فػرانس بػرس“ونقمػت عنػو ”. إسػرائيمية“المتحدة، وذلؾ في مقابمة مع قناة تمفزة 
األمريكي باراؾ أوباما سيفي بالتزاماتو لجية منع إيراف مف امتالؾ السالح النووي. وقاؿ في مقابمة مػع القنػاة 

يمكننا أف “وأضاؼ ”. مف الواضح بالنسبة إلينا أننا ال نستطيع القياـ بذلؾ بمفردنا“ياف الثانية في تمفزيوف الك
نتخػػذ قػػرارًا، ولكػػف مػػف الواضػػح بالنسػػبة إلينػػا أف عمينػػا التشػػاور مػػع أمريكػػا حتػػى لػػو كػػاف ذلػػؾ بشػػأف مسػػائؿ 

سػػالح نػػووي، اعتبػػر وردًا عمػػى سػػؤاؿ عػػف مػػدى ثقتػػو بوعػػد أوبامػػا بمنػػع إيػػراف مػػف التػػزود ب”. التنسػػيؽ والميػػؿ
 ”.إسرائيؿ“فقط إلى إرضاء “وال ييدؼ ” مصمحة أمريكية“بيريز أف الوفاء بيذا االلتزاـ ىو 

 77/8/1071، الخميج،اإلماراتية
 

 لنتنياهو عمى خمفية تهديدات األخير بمهاجمة إيران الذعةانتقادات يوجه موفاز  79
ئيمية شػػاؤوؿ موفػػاز انتقػػادات الذعػػة لػػرئيس عواصػػـ ػ وكػػاالت: وجػػو رئػػيس حػػزب كػػديما والمعارضػػة اإلسػػرا

 الوزراء بنياميف نتنياىو عمى خمفية تيديدات األخير بمياجمة إيراف.
وقاؿ موفاز في خطاب أماـ الييئة العامة لمكنيست اليـو الخمػيس إف نتنيػاىو 'يسػعى إلػى التػدخؿ بشػكؿ فػظ 

 اليات المتحدة'.والذع وغير مسبوؽ ومنحؿ وخطير في االنتخابات الداخمية في الو 
وأضاؼ موفاز مخاطبا نتنياىو 'إذا كاف ىذا ما تريده، فُقؿ لنػا مػف تخػدـ ومػف أجػؿ مػاذاذ ولمػاذا تػدخؿ يػدؾ 

 عميقا في صناديؽ اقتراع الناخب األميركي'.
واتيػـ موفػاز نتنيػاىو بأنػو  وكاف موفاز يتحدث في جمسة خاصة عقدىا الكنيست اليـو وتغيب نتنياىو عنيػا.

لعبػػة خطيػػرة وتفتقػػر لممسػػؤولية فػػي مسػػتقبؿ أمػػة بأكمميػػا، ولػػيس كػػؿ شػػيء سياسػػة يػػا سػػيدي، وىػػدفؾ يمعػػب ' 
 بالبقاء في الحكـ ال تبرر جميع الوسائؿ، وبالطبع ليس عمى حساب بقاء أوالدنا'.

)يقصد وزير الدفاع إييود باراؾ( يعزؼ وأنت ترقص عمى أنغاـ  55وأضاؼ أف 'عازؼ البيانو في الطبقة اؿ
ش الحػرب، ورجػاء أوضػح لنػا مػف ىػو صػانع القػرار الحقيقػيذ وىػؿ سػيرقص الػوزير الجديػد فػي حكومتػؾ مار 

 عمى أنغاـ ىذه الموسيقى'.
رعابنػػا، والحقيقػػة ىػػي أننػػا خػػائفوف حقػػا،  وقػػاؿ 'سػػيدي رئػػيس الحكومػػة، أنػػت تخمػػؽ الػػذعر، وتحػػاوؿ إخافتنػػا وا 

وال تقػػود وخػػائفوف مػػف أنػػؾ منفػػذ سياسػػة خطيػػرة خػػائفوف مػػف انعػػداـ ترجيحػػؾ لمػػرأي وخػػائفوف مػػف أنػػؾ منقػػاد 
 وتفتقر لممسؤولية، وأنت تقود نحو مواجية متسرعة )مع إيراف( وال حاجة ليا وبجبية داخمية مستباحة'.

وشدد موفاز عمى أف الجبية الداخمية اإلسرائيمية ليست جاىزة لمحرب، خالفا لتصريحات أطمقيا نتنياىو بيذا 
 خيرة.الخصوص خالؿ األياـ األ

 77/8/1071، القدس العربي، لندن
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  من تصريحات باراك حول الضربة العسكرية إليران غاضبةيديعوت: واشنطن  10

رئػػػيس أركػػػاف الجيػػػوش معارضػػػة اإلسػػػرائيمية إلػػػى أف « يػػػديعوت أحرونػػػوت»أشػػػارت صػػػحيفة : حممػػػي موسػػػى
بة عسػكرية ضػد إيػراف، ىػي عبػارة لتيديػدات القيػادة اإلسػرائيمية بتوجيػو ضػر األميركية الجنراؿ مارتف ديمبسي 

وأوضػحت أف ديمبسػي أخػرج عمميػا، «. ضربة عمى رأس القيادة اإلسرائيمية بمطرقة بػوزف عشػرة أطنػاف» عف
كؿ اليواء مف الصدر المنتفخ لػرئيس الحكومػة بنيػاميف نتنيػاىو ووزيػر الػدفاع إييػود بػاراؾ. فقػد »دفعة واحدة 

، لكنيما ببساطة ال يستطيعاف. لػيس وحػدىما، لػيس مػف دوف أوضح لمعالـ أف الرجميف قد يرغباف في ا ليجـو
 «.المظمة األميركية والضوء األخضر مف واشنطف

الكػؼ عػف اسػتعراض العضػالت وقػرع »أف ىذا اإلعالف يعنػي أف عمػى نتنيػاىو وبػاراؾ « يديعوت»واعتبرت 
المتحػػدة فػػي الزاويػػة رويػػدا  طبػػوؿ الحػػرب. كانػػت ىػػذه نيايػػة مسػػيرة طويمػػة حشػػرت خالليػػا إسػػرائيؿ الواليػػات

 «.رويدا، إلى أف لـ يعد لألميركييف مفر غير إحراجيا ىكذا
ونقمت الصحيفة عف مسؤوليف أميركييف خيبػة أمميػـ مػف إسػرائيؿ التػي حاولػت فػي الشػيور األخيػرة التصػرؼ 

ورأى  «.ليسػػت بحاجػػة لجميػػؿ أحػػػد»و« ال تعتمػػد إال عمػػى نفسػػيا»كأنيػػا ليسػػت بحاجػػة إلػػى واشػػنطف وأنيػػا 
 األميركيوف أف باراؾ لـ يقؿ الحقيقة واستغؿ معمومات سرية تتداوليا الدولتاف.

وأضػاؼ «. تصػريح بػاراؾ كػاف القشػة األخيػرة»عػف مصػدر فػي اإلدارة األميركيػة قولػو إف « يػديعوت»ونقمت 
ؾ قػاؿ عمنػا مػػا القواعػد واضػحة، ال يػتـ اسػتخداـ مػػادة اسػتخباراتية، وبالتأكيػد لػيس ألجػؿ التالعػػب. بػارا»إأف 

لػػذلؾ قػػرر األميركيػػوف صػػفع إسػػرائيؿ، قبػػؿ أف يػػؤدي ىػػذا إلػػى ارتفػػاع ىائػػؿ فػػي «. كػػاف ينبغػػي أف يكػػوف سػػرا
 أسعار النفط، ويثير أعصاب العالـ عموما. 

أف ديمبسي وبانيتا كانػا يعرفػاف ضػرر كالميمػا عمػى قػدرة الػردع اإلسػرائيمية، خصوصػا « يديعوت»واعتبرت 
اآلف انكشػػػفت بُعرييػػػا. أنػػػتـ تحتػػػاجوف الينػػػا، بحسػػػب الرسػػػالة التػػػي نقميػػػا »وأضػػػافت  عمػػػى غمػػػوض قػػػدراتيا.

ديمبسي. أنتـ ال تستطيعوف وحدكـ. أنتـ تحتاجوف إلى القنابؿ الكاسحة لمخنادؽ التي ال يمكف أف تحمميا إال 
ف عػػف عمميػة أكبػػر طائراتنػا. أنػتـ تحتػػاجوف إلػى قػػدراتنا كػي تعػػودوا إلػى اليجػػوـ. فػي واقػػع األمػر أنػػتـ تتحػدثو 

منكـ بعػدة مقػاييس، لػذا مػف األفضػؿ اآلف أف تسػكتوا، إذ إف األضػرار التػي تمحقونيػا سػيتعيف عمينػا نحػف أف 
 «.نصمحيا

أمػػا سػػفير تػػؿ أبيػػب فػػي واشػػنطف، مايكػػؿ أورف، فقػػد قػػاؿ فػػي تصػػريحات خاصػػة لوكالػػة )بمػػومبرغ( إف تػػأخير 
دة طويمػػة جػػًدا وفػػؽ المصػػطمحات المتعػػارؼ عمييػػا فػػي لمػػدة سػػنة فػػي وقػػؼ البرنػػام  النػػووي اإليرانػػي ىػػو مػػ

 منطقػػػة الشػػػرؽ األوسػػػط، مضػػػيًفا أف الدبموماسػػػية لػػػـ تػػػنجح، ووصػػػمنا إلػػػى مفتػػػرؽ طػػػرؽ مفصػػػمي، وعمينػػػا أف  
 

نتخػػػذ قػػػرارات مصػػػيرية، عمػػػى حػػػد تعبيػػػره، وقػػػاؿ الموقػػػع اإلسػػػرائيمي إف أقػػػواؿ السػػػفير أورف، كػػػاف رًدا رسػػػميا 
 لجنراؿ األمريكي حوؿ عدـ قدرة إسرائيؿ عمى تدمير برنام  إيراف النووي.إسرائيميا عمى تصريحات ا

 77/8/1071، السفير، بيروت

 
 حوانيت فمسطينية في الخميل القديمة المستوطنيناالحتالل يسمم  17

لشػػؤوف االسػػتيطاف تسػػميـ حوانيػػت فمسػػطينية فػػي سػػوؽ ” اإلسػػرائيمية“قػػررت المجنػػة الوزاريػػة : )يػػو .بػػي .آي(
دينػػة الخميػػؿ بالضػػفة الغربيػػة إلػػى المسػػتوطنيف الػػذيف كػػانوا اقتحموىػػا واسػػتولوا عمييػػا، فيمػػا أعػػرب الجممػػة بم
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، أمػس، ”ىػررتس“المستشار القػانوني لمحكومػة ييػودا فاينشػطايف عػف معارضػتو ليػذا القػرار. وأفػادت صػحيفة 
ضػي، قػررت خػالؿ اجتماعيػا بأف المجنة الوزارية لشؤوف االستيطاف، التي تـ تشكيميا في يونيػو/ حزيػراف الما

سػػالـ “قدمتػػو حركػػة ” اإلسػػرائيمية“أمػػس تسػػميـ الحوانيػػت لممسػػتوطنيف كػػرد عمػػى التمػػاس إلػػى المحكمػػة العميػػا 
 مطالبة بإخالء المستوطنيف مف الحوانيت.” اآلف

غػالؽ الشػارع التػي تقػع فيػو منػذ  أعقػاب مجػزرة فػي  7994وذكرت الصحيفة أف ىػذه الحوانيػت تػـ إغالقيػا وا 
 حـر اإلبراىيمي التي ارتكبيا اإلرىابي باروخ غولدشطايف.ال

 77/8/1071، الخميج،اإلماراتية
 

 نذار بواسطة رسائل نصيةإاختبار نظام من  الناصرة"إسرائيل" تستثني مدينة  11
انيت اسرائيؿ اختبارا لنظاـ انػذار بواسػطة الرسػائؿ النصػية القصػيرة عبػر اليواتػؼ الجوالػة، : ا ؼ ب-القدس
و السػػكاف فػػي حػػاؿ وقػوع ىجمػػات صػػاروخية، فػػي وقػت مػػا زالػػت التكينػػات حػوؿ توجيػػو ضػػربة اسػػرائيمية لتنبيػ

محتممػة الػى ايػػراف تحتػؿ الصػػدارة فػي وسػػائؿ االعالـ.والتمػريف الػػذي اطمػؽ لمػػدة خمسػة ايػػاـ، تضػمف اختبػػارا 
االخػػرى كمػػا قالػػت لتمقػػي انػػذار بواسػػطة رسػػائؿ نصػػية عبػػر اليواتػػؼ الجوالػػة لسػػكاف القػػدس والمػػدف الكبػػرى 

 متحدثة باسـ الجيش.
واضافة الى القدس جرت التجربة الخميس في اراد بصحراء النقب وفي العفولة والخضيرة وفي الناصرة العميا 

 الحي الييودي في المدينة العربية بحسب الجيش.
 ائيؿ.واوضحت المتحدثة اف االختبار لـ يشمؿ مدينة الناصرة نفسيا، اكبر مدينة عربية في اسر 

 77/8/1071، الحياة، لندن
 

 يرانإحرب عمى البيب ضد أئة متظاهر في تل ام 13
تظػاىر نحػو مئػة شػخص ينتمػوف الػى المعارضػة اليسػارية االسػرائيمية فػي تػؿ ابيػب ضػد -ا ؼ ب -تؿ ابيب

وىتػػؼ المتظػػاىروف المنتمػػوف الػػى حزبػػي ميػػريتس وحػػداش "يكفػػي  حػػرب قػػد تشػػنيا الدولػػة العبريػػة عمػػى ايػػراف
ؿ )االراضي الفمسطينية( وال ليجوـ عمى ايراف" و"ال لمحػرب" فيمػا كػانوا يسػيروف مػف مبنػى المقػر العػاـ احتال

 لحزب الميكود الذي يتراسو رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو حتى مقر وزارة الدفاع.
 77/8/1071، الحياة، لندن

 
 
 

 محتممة لمهاجمة إيرانطياري سالح الجو برفض أوامر عسكرية  تطالب: عريضة "سرائيل"إ 11
إسرائيمي بينيـ أكاديميوف وخبراء قانوف، في عريضة وقعوا عمييا األربعاء،  400طالب أكثر مف : يو بي اي

 طياري سالح الجو برفض شف ىجـو ضد إيراف في حاؿ صدور أمر كيذا.
راف بأنو "قرار خاطئ ووصؼ الموقعوف عمى العريضة قرارا إسرائيميا محتمال بمياجمة المنشرت النووية في إي

نما سيعرقمو وحسب ولكف بثمف بالغ.  ومغامر" وأنو لف يمنع تطوير البرنام  النووي اإليراني وا 
وفػػي مػػوازاة ذلػػؾ بعػػث أطبػػاء كبػػار فػػي جيػػاز الصػػحة اإلسػػرائيمي رسػػالة إلػػى رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو 

 تبعات ىجـو محتمؿ ضد إيراف.ووزير الدفاع إييود باراؾ، عبروا مف خالليا عف تخوفيـ مف 
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 77/8/1071، الحياة، لندن
 

 موجة غالء وبوادر أزمة"إسرائيل":  15
الصػػحافة اإلسػػرائيمية، ىػػذا األسػػبوع، بتقريػػر جديػػد لوحػػدة األبحػػاث فػػي وزارة الزراعػػة يحػػّذر مػػف موجػػة نشػػرت 

باف والبيض والمحوـ، تتراوح غالء جديدة ستطاؿ عدًدا كبيًرا مف المواد الغذائية، خاصة منتجات األلباف واألج
% لغاية نياية العاـ الحالي، إضافة الى موافقة وزارة التجارة والصناعة والتشغيؿ رفع سػعر 76% الى 7بيف 

 %. 6.5الخبز المدعـو بنسبة 
 77/8/1071، 18عرب 

 
  تتهم طهران بالتخطيط لتفجير سفارتها في واشنطن  "إسرائيل" 16

فير الكيػاف الصػييوني فػي واشػنطف مايكػؿ أوريػف، إيػراف بػالتخطيط لتفجيػر اتيػـ سػ حنػاف البػدري: -واشنطف 
في واشنطف ضػمف عمميػة أحبطتيػا السػمطات األمريكيػة قبػؿ فتػرة فػي القضػية التػي اتيػـ ” اإلسرائيمية“السفارة 

فييػػا موقػػوؼ أمريكػػي إيرانػػي بػػالتخطيط الغتيػػاؿ السػػفير السػػعودي فػػي واشػػنطف عػػادؿ جبيػػر، وذلػػؾ فػػي أوؿ 
كانػت مسػتيدفة فػي تمػؾ العمميػة، حيػث دأبػت السػمطات األمريكيػة ” إسػرائيؿ“ح يذكر صػراحة أف سػفارة تصري

الػذي كػاف يتحػدث فػي جمسػة سػنوية دعػػت ” اإلسػرائيمي“وأعػرب السػفير ”. دولػة أخػرى“عمػى اإلشػارة الييػا ؾ 
يماوية والوضع فػي سػيناء الشديد مف أسمحة سوريا الك” اإلسرائيمي“إلييا شركة بمومبيرغ بواشنطف، عف القمؽ 

المصػػػرية، واصػػػفًا سػػػيناء بأنيػػػا أصػػػبحت كالمغنػػػاطيس لمجماعػػػات المتشػػػددة. وزعػػػـ أوريػػػف ازديػػػاد اليجمػػػات 
 والممتمكات الييودية في العالـ.” اإلسرائيمييف“اإلرىابية ضد 

 77/8/1071، الخميج، الشارقة
 

  زعبي في إيرلندا حنين حممة إسرائيمية ضد  17
” الكنيسػػػػت“فػػػي دبمػػػػف حممػػػة إلكترونيػػػػة محمومػػػة ضػػػػد عضػػػو ” اإلسػػػػرائيمية“قػػػػادت السػػػفارة : القػػػدس المحتمػػػة

ناشػطي الجيػاد الػذيف نقشػوا “عف التجمع الوطني الديمقراطي، حنيف زعبي واتيمتيا بالتحالؼ مػع  سرائيمياإل
مع إف السفارة وقاؿ بياف صادر عف مكتب القيادية في التج””. إسرائيؿ“عمى رايتيـ شعار قتؿ الييود وتدمير 

، ”إيػػريش تػػايمز“فػػي إيرلنػػدا قامػػت بنشػػر رد تحريضػػي ضػػد النائبػػة زعبػػي فػػي الصػػحيفة الرئيسػػة ” اإلسػػرائيمية“
ونضاؿ فمسطينيي ” اإلسرائيمية“وذلؾ في أعقاب نشر الصحيفة لمقابمة مع زعبي تحدثت فييا عف السياسات 

 مف أجؿ الديمقراطية والعدالة. 48اؿ 
 77/8/1071، الخميج، الشارقة

 
 الكنيست اإلسرائيمي يقّر تعيين ديختر وزيرًا لشؤون الجبهة الداخمية 18

أقر الكنيست اإلسرائيمي بالغالبية في جمسة استثنائية أمس، تعييف رئػيس المخػابرات العامػة األسػبؽ  :الناصرة
يما" المعػارض، آفي ديختر وزيرا لشؤوف الجبية الداخمية، بعد أف استقاؿ مف عضػوية الكنيسػت مػف كتمػة "كػد

 ليحؿ محؿ الوزير متاف فمنائي الذي عيف سفيرا في الصيف.
 77/8/1071، الغد، عّمان
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 عمى مخيم اليرموك بدمشق قصفشهداء في  خمسة 19
الجئػػيف فمسػػطينييف فػػي قصػػؼ بقػػذائؼ اليػػاوف عمػػى حػػي الحجػػر  5استشػػيد عصػػر اليػػـو الخمػػيس،  :دمشػػؽ

 األسود، داخؿ مخيـ اليرموؾ بدمشؽ.
إف الشيداء تـ نقميـ إلى مستشفى فمسطيف في المخػيـ، بينمػا  "القدس دوت كوـ" صادر في المخيـ لػوقالت م

 شيدت المنطقة حركة نزوح كبيرة مف السكاف بسبب استمرار القصؼ.
 77/8/1071، القدس، القدس

 
 زجاجه حارقة عمى سيارة فمسطينيةب في هجوم لمستوطن إصابات ستبيت لحم:  30

: أصيب مساء امس، ستة مواطنيف مف قرية نحاليف غرب بيت لحـ بجػروح متفاوتػة جػراء بيت لحـ ػ وكاالت
 إلقاء احد مستوطني عصيوف زجاجو حارقة 'مولوتوؼ' عمى سيارة عمومية لنقؿ الركاب.

وأفػػاد رئػػيس مجمػػس قػػروي نحػػاليف أسػػامة شػػكارنة، بػػأف مركبػػة تعػػود لممػػواطف بسػػاـ غياظػػة كانػػت تقػػؿ عائمػػة 
حمػػد غياظػػة المكونػػة مػػف خمسػػة أفػػراد معظميػػـ أطفػػاؿ تعرضػػت أثنػػاء مرورىػػا عمػػى طريػػؽ المػػواطف جيػػاد م

 5عصػػيوف ػ نحػػػاليف إللقػػػاء زجاجػػة حارقػػػة، مػػػا أدى إلصػػػابة جميػػػع الركػػاب بإصػػػابات مختمفػػػة مػػػف بيػػػنيـ 
 إصابات خطيرة تـ نقميـ إلى احد مستشفيات مدينة القدس.

و لػػيس األوؿ مػػف نوعػػو وتكػػرر مػػرارا مػػف خػػالؿ رشػػؽ ووصػػؼ شػػكارنة، ىػػذا العمػػؿ بالجبػػاف، مشػػيرا إلػػى أنػػ
 السيارات بالحجارة واالعتداء عمى المواطنيف.

 77/8/1071، األيام، رام اهلل
 

 تفرج عن خمسة أسرى إداريين من بينهم النائب عزام سمهب اإلسرائيميةإدارة السجون  37
نائب عزاـ سميب، وعف أقػدـ أسػير أفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس الخميس عف ال: الضفة الغربية

وأوضػح مركػز أحػرار  إداري الدكتور الصيدالني أشرؼ بدر، وكميما مف مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية.
شيًرا في االعتقاؿ اإلداري، فيمػا قضػى د.بػدر  78لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف أف النائب سميب قضى 

 شيًرا بشكؿ متواصؿ. 55
 77/8/1071، السبيل، عّمان

 
 قراقع: األسرى يطمقون برنامجًا نضاليًا لالعتراف بهم كأسرى حرب 31

راـ اهلل: قػػاؿ وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػع إف الحركػػة األسػػيرة أطمقػػت برنامجػػا وطنيػػا يحمػػؿ 
 أبعادا قانونية وسياسية، لممطالبة باالعتراؼ بيـ كأسرى حرب وفؽ القوانيف الدولية واإلنسانية.

بػػيف أف األسػػرى فػػي سػػجف "ايشػػؿ" أرسػػموا تصػػورا ورؤيػػة لبرنػػام  نضػػالي، تػػزامف مػػع حػػراؾ دولػػي وحقػػوقي و 
لمضػػػغط عمػػػى الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية مػػػف أجػػػؿ االعتػػػراؼ بيػػػـ كأسػػػرى حػػػرب، حسػػػب اتفاقيػػػات جنيػػػؼ الثالثػػػة 

رى في برنامجيـ إلى ودعا األس والرابعة، ووقؼ التعاطي معيـ حسب القوانيف العسكرية اإلسرائيمية الداخمية.
طػػرح ىػػذه الرؤيػػا عمػػى مجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف خػػالؿ انعقػػاده فػػي شػػير أيمػػوؿ المقبػػؿ، وعمػػى الجمعيػػة العامػػة 

جاءت أقواؿ قراقع خالؿ زيارات ميدانية،  لألمـ المتحدة وتبني ىذا التوجو القانوني مف قبؿ القيادة والحكومة.
 سرى المحرريف في محافظتي جنيف وبيت لحـ.مساء أوؿ مف أمس، لعدد مف عائالت األسرى واأل

 77/8/1071، األيام، رام اهلل



 
 
 

 

 

           75ص                                    1595العدد:                77/8/1071 معةالج التاريخ:

 
 السمطة مسئولية االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد اإلبراهيمي  يحملالخطيب الشيخ كمال  33

حّمؿ نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخؿ المحتؿ الشيخ كماؿ الخطيب، السػمطة : محمد عيد-الناصرة 
فػػي راـ اهلل، مسػػئولية االعتػػداءات اإلسػػرائيمية عمػػى الحػػـر اإلبراىيمػػي، والتػػي تجػػري تحػػت غطػػاء  الفمسػػطينية

 سياسي وأمني، تحت مرأى أجيزة السمطة، والمؤسسة العسكرية اإلسرائيمية، كما قاؿ. 
وألقػػػى الخطيػػػػب باتياماتػػػو الموجيػػػػة لمسػػػػمطة الفمسػػػطينية ومنظمػػػػة التحريػػػر التػػػػي وقعػػػػت اتفػػػاؽ الخميػػػػؿ عػػػػاـ 

ـ، بيػػدؼ إعػػادة انتشػػار القػػوات اإلسػػرائيمية فػػي مدينػػة الخميػػؿ، مسػػتنكرًا فػػي الوقػػت ذاتػػو، ضػػعؼ ىػػذه 7997
 األجيزة األمنية أماـ ممارسات واعتداءات جيش االحتالؿ اإلسرائيمي.

، ألوؿ مػرة مراسػـ عسػكرية داخػؿ باحػات المسػجد اإلبراىيمػي 1071-8-75وأقاـ جػيش االحػتالؿ، األربعػاء 
 خميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة، بعد إعالنو منطقة عسكرية مغمقة.بمدينة ال

 76/8/1071، فمسطين أون الين
 

 فتح جميع المعابر وتشغيل الممر اآلمن ومطار غزة بتتمثل  الحصارالخضري: محددات رفع  31
قطػاع  أعمف النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار محددات رفع الحصػار عػف :غزة

 غزة وتتمثؿ في فتح كافة المعابر وتشغيميا الستيراد وتصدير جميع أنواع البضائع دوف قوائـ ممنوعات.
وأشار إلى مف المحددات فتح معبر رفح البري عمى مدار الساعة، إلػى جانػب تشػغيؿ الممػر اآلمػف بػيف غػزة 

نيػػاء الطػػوؽ عػػادة بنػػاء وتشػػغيؿ مطػػار غػػزة الػػدولي وا   البحػػري والشػػروع فػػي بنػػاء المينػػاء. والضػػفة الغربيػػة، وا 
وجػػدد الخضػػري التأكيػػد عمػػى أف إسػػرائيؿ ىػػي المسػػؤولة عػػف حصػػار غػػزة، داعيػػًا لممارسػػات ضػػغوط حقيقيػػة 
 عربية واسالمية ودولية عمى الصعيد الرسمي والشعبي، وتشكيؿ قوة ضاغطة االحتالؿ حتى انياء الحصار.

 77/8/1071، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

  17 لممرة العراقيبرية هدم ق 35
ىػػػدمت جرافػػػات مؤسسػػػة اليػػػدـ اإلسػػػرائيمية، صػػػباح اليػػػـو الخمػػػيس، جميػػػع الخيػػػاـ التػػػي تػػػأوي سػػػكاف قريػػػة 

، وأبقت األطفاؿ والنساء والشيوخ في العراء رغـ حرارة الشػمس الحارقػة فػي النقػب وفػي 47العراقيب، لممرة الػ 
د. وقامػػػت قػػػوات كبيػػػرة مػػػف الشػػػرطة ووحػػػدة "اليسػػػاـ" شػػػير رمضػػػاف المبػػػارؾ وعمػػػى أبػػػواب عيػػػد الفطػػػر السػػػعي

خراج السكاف مف الخياـ التػي تػأوييـ، ومحاولػة إدخػاليـ الػى  بإغالؽ جميع المداخؿ المؤدية لقرية العراقيب وا 
ارض المقبرة، التػي يحتمػوف بيػا السػكاف عنػد كػؿ عمميػة ىػدـ، ومػف ثػـ قامػت الجرافػات بيػدـ الخيػاـ وسػوتيا 

 باألرض.
 76/8/1071، 18عرب 

 
 ألفا30ألف الى 79ترفع عدد العمال الفمسطينيين من الضفة من  اإلسرائيميةالحكومة  36

أعمنت حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي أمس، نيتيا رفع عدد العماؿ الفمسطينييف مػف : برىـو جرايسي -الناصرة 
ألفا، فػي  50اليوـ إلى نحو ألفا  79ومف  7948الضفة الغربية المحتمة، ليعمموا في قطاع البناء في مناطؽ 

 غضوف أسابيع قميمة.
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وقالت إذاعة جيش االحتالؿ االسرائيمي، التي أوردت النبأ، إنو مع تنامي وتيرة البناء فػي اسػرائيؿ فػي اآلونػة 
األخيػػػػرة، فقػػػػد أعربػػػػت األجيػػػػزة األمنيػػػػة التابعػػػػة لحكومػػػػة االحػػػػتالؿ عػػػػف موافقتيػػػػا عمػػػػى رفػػػػع عػػػػدد العمػػػػاؿ 

الؼ عامػؿ، كمػا أف وزارة الداخميػة اإلسػرائيمية أعربػت ىػي أيضػا عػف  77البناء بنحو  الفمسطينييف في قطاع
موافقتيػػا، وقالػػت إنيػػا تفضػػؿ اسػػتقداـ عمػػاؿ فمسػػطينييف، عمػػى اسػػتقداـ عمػػاؿ أجانػػب مػػف دوؿ العػػالـ، لكػػوف 

دوف يوميا المجموعة األخيرة تتيرب في وقت الحؽ مف مغادرة اسرائيؿ، في حيف إف العماؿ الفمسطينييف يعو 
 إلى مناطؽ سكانيـ.

وحسب إذاعة االحتالؿ، فإف الطاقـ الوزاري المقمص لمشؤوف األمنيػة والخارجيػة، صػادؽ ىػذا األسػبوع، عمػى 
آالؼ تصريح عمؿ لمعمػاؿ الفمسػطينييف مػف الضػفة الغربيػة المحتمػة، عمػى أف يبػدأوا العمػؿ فػي ىػذه  5زيادة 

 آالؼ تصريح آخر. 6جمسة قادمة لو، طمب استصدار  األياـ، في حيف سيبحث الطاقـ الوزاري في
فػػػي حػػػيف زعمػػػػت األجيػػػزة األمنيػػػػة االحتالليػػػة، أف مصػػػػادقتيا عمػػػى الطمػػػػب جػػػاء بػػػػدافع مسػػػاعدة االقتصػػػػاد 
الفمسطيني الذي يواجو أزمة، مف معالميا نسبة البطالة العالية، وعمى أساس ادعػاء أف االزدىػار االقتصػادي 

 ية يساعد عمى االستقرار األمني، حسبما قالتو إذاعة االحتالؿ.في مناطؽ السمطة الفمسطين
 77/8/1071، الغد، عّمان

 
 محاوالت اإلسرائيمية لتهويد الحرم القدسيال االردن رفضيؤكد  عبداهلل الثاني 37

 أكد الممؾ عبداهلل الثاني رفض األردف لممحاوالت اإلسرائيمية المتكػررة لتيويػد: صالح الدعجة -بترا  -عماف 
التػاريخ واآلثػػار فػػي بمػػدة القػػدس القديمػػة ومحيطيػا، ولالعتػػداءات والتصػػريحات اإلسػػرائيمية فيمػػا يخػػص الحػػـر 

كمػػا أكػػد خػػالؿ « باطمػػة وتحػػرض عمػػى العنػػؼ وتشػػجع عمػػى الصػػراع الػػديني»القدسػػي الشػػريؼ، معتبػػرا أنيػػا 
ايػة المقدسػات ورعايتيػا لقائو امس الخميس عددا مف الشخصػيات المقدسػية أف األردف سيواصػؿ دوره فػي حم

في مدينة القدس، وفي دعـ صمود أىميا والتصدي لكؿ اإلجراءات اإلسرائيمية األحادية التي تسػتيدؼ تغييػر 
 ىوية المدينة وعروبتيا.

وحػػػذر خػػػالؿ المقػػػاء، الػػػذي تخممػػػو مأدبػػػة إفطػػػار أقاميػػػا جاللتػػػو تكريمػػػا لمشخصػػػيات المقدسػػػية، مػػػف عواقػػػب 
فػػػي االعتػػػداء عمػػػى المقدسػػػات، مؤكػػػدا مواصػػػمة العمػػػؿ التخػػػاذ موقػػػؼ إسػػػالمي  التطػػػرؼ اإلسػػػرائيمي المتمثػػػؿ

لػػف نػػدخر جيػػدًا مػػف أجػػؿ حمايػػة وصػػيانة »وقػػاؿ  ودولػػي أكثػػر حزمػػا وفاعميػػة فػػي مواجيػػة ىػػذه االعتػػداءات.
المقدسػػات اإلسػػالمية والمسػػيحية وسػػندعـ صػػمود أىػػؿ القػػدس المػػرابطيف والسػػدنة الحقيقيػػيف لمسػػاجد القػػدس 

الفتػػا فػػي ذات الوقػػت إلػػى أنػػو ال يمكػػف قبػػوؿ اسػػتمرار إجػػراءات التيجيػػر القسػػري لمسػػكاف العػػرب  .«وكنائسػػيا
 المسمميف والمسيحييف مف المدينة المقدسة.

مف جانبيػا عّبػرت شخصػيات مقدسػية إسػالمية ومسػيحية عػف تقػديرىا لمممػؾ عمػى مػا يقدمػو األردف مػف دعػـ 
تقديرىـ أيضا لرعاية جاللتو لالماكف المقدسة وألىؿ القدس،  ومساندة لقضية الشعب الفمسطيني، معربيف عف

 ولألعمار الياشمي المستمر لممسجد األقصى المبارؾ.
 77/8/1071، الدستور، عّمان

 
 مشعل وسيط لصالح الدولة مع األخوان وفتح سمح لها بالعمل فجأة في المخيمات: القدس العربي 38
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لتػي كانػت تصػؿ لمػرئيس السياسػي لحركػة حمػاس خالػد مشػعؿ عنػدما الرسالة اليتيمػة ا: عماف ػ بساـ البداريف
كاف في دمشؽ ويسعى ألي تواصؿ مف أي نوع مع عماف تمؾ التي تطالبو حصريا بعدـ التدخؿ في الشؤوف 

 األردنية الداخمية.
ترضة في مرارا وتكرارا سمع مشعؿ قبؿ التحوالت األخيرة في المنطقة ىذه اإلسطوانة التي تعتبر تدخالتو المف
 الشأف الداخمي األردني ىي المانع الطبيعي لعالقات دافئة مف أي وزف بيف الحركة وحكومة عماف.

مؤخرا فقط إختمؼ األمر تماما فقد تحوؿ مشعؿ مف زعيـ لفصيؿ فمسطيني محظور عميو التدخؿ في الساحة 
و فػػي الحركػػة اإلسػػالمية الداخميػػة إلػػى 'صػػديؽ سياسػػي' يمكػػف أف يطمػػب منػػو وعػػدة مػػرات التػػدخؿ مػػع حمفائػػ

 إلقناعيـ بالمشاركة في اإلنتخابات المقبمة وفقا لألجندة التي حددتيا الحكومة األردنية.
مشعؿ نفسو لـ يخؼ ىذا األمر عندما إلتقػى نخبػة مػف الصػحافييف فػي العاصػمة األردنيػة فػي جمسػة خاصػة 

 '.أطمؽ عمييا إسـ 'لقاء أصدقاء' عندما إستفسرت منو 'القدس العربي
وقتيا ألمح مشعؿ إلى أف الجانب األردني طمػب منػو التػدخؿ فػي شػأف داخمػي ىػذه المػرة فالمعركػة مػع التيػار 

اقػػب العػػاـ لألخػػواف المسػػمميف الشػػيخ اإلسػػالمي المعػػارض عمػػى قػػانوف اإلنتخابػػات إشػػتعمت بعػػدما تعيػػد المر 
ىمػػاـ سػػعيد عمنػػا بمقاطعػػة اإلنتخابػػات قبػػؿ أف يكشػػؼ نائبػػو الشػػيخ زكػػي بنػػي إرشػػيد عػػف نوايػػا تشػػكيؿ جبيػػة 
وطنية عريضة لمقاطعة اإلنتخابات ثـ يعمف رئيس الحكومة فايز الطراونو تيديدا مبطنا يعتبر فيػو التحػريض 

 ؿ الحقا أنيا تستوجب العقوبة أو المحاكمة.عمى المقاطعة مخالفة دستورية قد يقو 
وعنػدما كشػؼ مشػعؿ نفسػو النقػاب عػف المعمومػة المتعمقػة بوسػاطتو المطموبػة أردنيػا أثػار األمػر عاصػفة مػػف 
الجػػدؿ والخالفػػات حتػػى داخػػؿ البيػػت األخػػواني قبػػؿ أف تصػػدر تمميحػػات مػػف مقػػربيف لمشػػعؿ تشػػير إلػػى أف 

نػاع األخػواف المسػمميف بتخفيػؼ ليجػتيـ والمشػاركة فػي اإلنتخابػات المقبمػة الدولة األردنية طالبتػو بالتػدخؿ إلق
فيمػػا طالبػػو أصػػدقاء فػػي الحركػػة اإلسػػالمية بػػأف يقنػػع مؤسسػػة القصػػر الممكػػي بتغييػػر قػػانوف اإلنتخػػاب حتػػى 

 يتسنى لمجميع لممشاركة.
رفيف فنقمت لمقصر أحد الصحافييف الفضولييف سأؿ مشعؿ: ىؿ قمت بالوساطةذ.. أجاب الرجؿ: تحدثت لمط

وجية نظر األخوة في تنظيـ األخواف المسمميف األردني ونصحتيـ باإلستجابة لمؤسسة القصر وعدـ مقاطعة 
 اإلنتخابات.

األىـ مف ىذه الواقعة عمميا أنيا تكشؼ في بعػض تجمياتيػا صػعوبة تنفيػذ سػيناريو إجػراء إنتخابػات فعػال فػي 
ممػػػؾ عبػػػد اهلل الثػػػاني نفسػػو اإلسػػػالمييف بالمشػػػاركة فػػػي الوجبػػػة ظػػؿ مقاطعػػػة األخػػػواف المسػػػمميف فقػػد نصػػػح ال

 المقبمة مف اإلنتخابات وتغيير القانوف مف داخؿ التجربة وليس مف خارجيا.
لكف الحاجة الممحة وفي التحميؿ السياسي لتحريؾ ممؼ مشاركة اإلسالمييف تطمب اإلستعانة بمشػعؿ وحركػة 

ي أردني طالما حكـ العالقة بحماس وىػو منعيػا مػف التػدخؿ فػي حماس مما يعني ضمنيا التضحية بمبدأ أمن
الشػػئوف الداخميػػة، األمػػر الػػذي يظيػػر عمميػػا مسػػتوى األزمػػة التػػي تعيشػػيا الػػبالد عمػػى حػػد تعبيػػر وزيػػر الػػبالط 

 األسبؽ مرواف المعشر.
انة بػػأطراؼ وفػػي الواقػػع لػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد فػػاليوـ يػػتيـ حػػزب األخػػواف المسػػمميف السػػمطة باإلسػػتع

 'خارجية' إلجراء إنتخابات عامة مخالفة إلرادة الشعب.
حصػػؿ ذلػػؾ وفقػػا لمضػػموف البيػػاف األخيػػر لحػػزب جبيػػة العمػػؿ اإلسػػالمي الػػذي تحػػوؿ الحػػزب فيػػو مػػف طػػرؼ 
مػػػتيـ رسػػػميا باإلسػػػتعانة بأجنػػػدات خارجيػػػة إلػػػى طػػػرؼ يػػػتيـ الحكومػػػة عمميػػػا بػػػالتخطيط لإلسػػػتعانة بفصػػػائؿ 
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أوسػاط المخيمػات وتفتػرض مراكػز نفػوذ فػي السػمطة أنيػا مػؤثرة فػي أوسػاط األردنيػيف مػف فمسطينية نافذة فػي 
 أصؿ فمسطيني.

البيػاف عمميػػا ومػا يتبعػػو مػف نشػػاطات يربطيػا نشػػطاء الحػراؾ بمػػا سػمي كتيبػػة إعالميػة تػػروج لإلنتخابػات مػػع 
ىػػي تسػػتعيف بيػػذه قػػانوف الصػػوت الواحػػد تضػػمف تحػػذير الحكومػػة مػػف أنيػػا تمعػػب بنػػار األصػػوؿ والمنابػػت و 

الفصائؿ في إطار المعركة الموجستية الفاصمة بيف مؤسسة الحكومة ومؤسسة األخواف المسمميف وىي معركة 
 التسجيؿ لإلنتخابات.

بوضػػوح تريػػد الحكومػػة أف تصػػؿ لػػرقـ يشػػير إلػػى تسػػجيؿ مميػػوني مػػواطف عمػػى األقػػؿ ألنفسػػيـ فػػي سػػجالت 
بػػػدوف  1071خابػػػات يفتػػػرض أف تجػػػري قبػػػؿ نيايػػػة عػػػاـ النػػػاخبيف حتػػػى تػػػتمكف مػػػف إضػػػفاء شػػػرعية عمػػػى إنت

 مشاركة اإلسالمييف مما يعني أف الدعوة لممقاطعة عبثية.
وبوضػػوح أكبػػر تسػػعى المعارضػػة اإلسػػالمية لحرمػػاف الحكومػػة مػػف الوصػػوؿ إلػػى ىػػذا الػػرقـ مػػع أف أوسػػاط ال 

طاقػػة اإلنتخابيػة قػػد ال تكػػوف صػمة ليػػا باإلسػالمييف إعترفػػت بػأف الػػبالد تشػيد ظػػاىرة 'عػزوؼ' عػػف إسػتالـ الب
 مرتبطة بدعوة المقاطعة الحزبية.

لذلؾ قاؿ الوزير األسبؽ لمبالط مرواف المعشر في مقاؿ صحافي نشره قبؿ أياـ: الجميع في أزمة اليػـو والبػد 
 مف حؿ السيناريو الثالث.

وسط وكتاب األعمػدة حتى تنجح السمطات الرسمية في معركة 'التسجيؿ' إستعانت فيما يبدو ببعض أحزاب ال
واألىػػـ شخصػػيات مػػف حركػػة فػػتح يقػػاؿ انيػػا بػػدأت تتحػػرؾ فػػي أوسػػاط النػػاخبيف بالمخيمػػات لػػدفعيـ لممشػػاركة 

 عمى أمؿ ىزيمة برنام  المقاطعة األخواني ميدانيا.
طبعا الحكومة تنفي رسميا ىذا األمر خصوصا واف حركة فتح حظر عمييا لعقود التػدخؿ فػي شػؤوف الػداخؿ 

 .األردنية
لكػػف مػػراقبيف ونشػػطاء متعػػدديف رصػػدوا تحركػػات لمسػػؤوليف فػػي فػػتح فػػي شػػعبة السػػاحة األردنيػػة ولشخصػػيات 
سياسػػية مقربػػة مػػف حركػػة فػػتح باإلتجػػاه المسػػاند لتحػػريض النػػاس عمػػى التسػػجيؿ لإلنتخابػػات حتػػى أف بعػػض 

إيقػاع 'صػوت اإلجتماعات عقدت مع مخاتير ووجياء بغطاء داعـ مف مؤسسات رسمية إفترضت أصال بأف 
 الثقؿ الفمسطيني' في األردف يمكف أف تؤثر بو حركة فتح.

ويؤكػػد الناشػػط السياسػػي المعػػروؼ فػػي مخػػيـ البقعػػة أكبػػر مخيمػػات الالجئػػيف فػػي األردف خالػػد عػػرار لػػػ'القدس 
 العربي' بأف شخصيات فتحاوية عممت وتعمؿ حاليا عمى دعـ خيار المشاركة في اإلنتخابات.

األمس في صفوؼ الفصائؿ الفمسطينية تحولوا إلى أصدقاء اليػـو فػي السػاحة األردنيػة يعني ذلؾ أف خصوـ 
سقاطيا شعبيا في منطؽ إستند أصػال لحسػابات  بيدؼ واحد ويتيـ ىو التصدي لمقاطعة األخواف المسمميف وا 

لصػػوت خاطئػػة تمامػػا عنوانيػػا بػػأف حركػػة فػػتح ورموزىػػا ومخاتيرىػػا مػػؤثروف فعػػال فػػي الوسػػط الفمسػػطيني وأف ا
الفمسػػطيني فػػي اإلنتخابػػات األردنيػػة مكػػرس بالعػػادة لألخػػواف المسػػمميف وىمػػا فرضػػيتاف ال يمكػػف وفقػػا لعػػرار 

.  اإليماف بصالبتيما اليـو
 77/8/1071، القدس العربي، لندن
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الشػيخ نعػيـ قاسػـ اعتػداء إسػرائيميًا واسػعًا وحربػًا إسػرائيمية عمػى لبنػاف  «حزب اهلل»استبعد نائب األميف العاـ لػ
يبني كؿ احتماالتو عمى جيوزية دائمة ثابتة وقويػة ومسػتعدة « حزب اهلل»في ىذه الفترة القريبة، مستدركًا أف 
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ف لممواجيػػػة لػػػو حصػػػؿ االعتػػػداء، وىػػػذا سػػػبب وجػػػود التػػػوازف فػػػي الػػػردع، وىػػػذا سػػػبب أيضػػػا لمنػػػع إسػػػرائيؿ مػػػ
وأعمف قاسـ أف معادلة الجيش والشعب والمقاومة أصبحت معادلة  «.االعتداء خالؿ السنوات الست الماضية

ميثاقية، وأف قيامة لبناف قائمة عمييا وىي جزء ال يتجزأ مف األعمدة المبنانية الثابتة التي ال يمكف ىزىا وىي 
 «.عصية عمى االقتالع

يػػة عمػػى الحػػدود المبنانيػػة السػػورية، معتبػػرًا أنيػػا مػػؤامرة ضػػد لبنػػاف نشػػر قػػوة دول« حػػزب اهلل»رفػػض »كمػػا أكػػد 
وسوريا، وعمى أولئؾ المطالبيف بيذا المشػروع أف يكفّػوا عػف تخريػب لبنػاف وتخريػب سػوريا لتعػود األمػور إلػى 

مػا يجػري اليػـو فػي سػوريا ىػو حػرب قػوى الشػر العالميػة واإلقميميػة عمػى الشػعب »ورأى أف  «.ما كانت عميو
 «.ري خدمة إلسرائيؿالسو 

يراد لنا نحف »وفي المواقؼ الصادرة عف الحزب اعتبر رئيس المجمس السياسي السيد ابراىيـ اميف السيد انو 
 «.في لبناف اف يحولونا مف مقاومة الى مسمحيف ويسقطوا السالح ايضا

يـ عناصػر الوحػدة تػزخ»ودعا النائب حسيف الموسوي، خالؿ نػدوة فػي النبػي شػيت لمناسػبة يػـو القػدس، إلػى 
وقاؿ إف اسرائيّؿ تسعى إلى المزيد مف االحػتالؿ والتوّسػع والتيويػد لكػؿ «. بيف المسمميف وفي طميعتيا القدس

بػػادة قضػػية شػػعبيا... وىػػذا يقتضػػي مػػف كػػؿ الحركػػات اإلسػػالمية التػػي وصػػمت إلػػى السػػمطة فػػي  فمسػػطيف وا 
 معظـ عالمنا العربي أف ال تنأى بنفسيا عف فمسطيف.

 77/8/1071، ر، بيروتالسفي
 

 سيختفي عن الخريطة "ورم" "إسرائيل:"خامنئي 10
" غيػر : )أ.ؼ.ب( - طيراف أكد المرشػد األعمػى لمجميوريػة اإلسػالمية آيػة اهلل عمػى خػامنئي أف إسػرائيؿ "وـر

طبيعػػى فػػى الشػػرؽ األوسػػط، مؤكػػدًا أنيػػا "سػػتختفى"، وذلػػؾ قبيػػؿ مسػػيرات "يػػوـ القػػدس" التػػى سػػتجرى الجمعػػة 
بعد قياـ الجميورية اإلسالمية  7979ة إسرائيؿ ودعـ الفمسطينييف. وبدأ تنظيـ "يوـ القدس" فى العاـ لمناىض

 فى إيراف.
وقػػاؿ خػػامنئي فػػى كممػػة ألقاىػػا فػػى وقػػت متػػأخر مػػف األربعػػاء، أف "نجػػـ األمػػؿ" الػػذى أشػػرؽ فػػى إيػػراف خػػالؿ 

ذلؾ عمػى فمسػطيف وسػتعود أراضػييا ( "سيشرؽ ك7988-7980ثورتيا اإلسالمية، وخالؿ حربيا مع العراؽ )
اإلسػػالمية إلػػى الشػػعب الفمسػػطينى". وىػػاجـ إسػػرائيؿ قػػائال "إف ىػػذا الػػوـر المصػػطنع والمزيػػؼ سػػيختفى عػػف 

 الخارطة".
 

وأكػد أف مسػيرات يػـو القػدس سػتكوف "صػفقة ألعػداء اإلسػالـ وأعػداء فمسػطيف"، مضػيفا أف إيػراف تعتبػر دعػـ 
 .القضية الفمسطينية "فرضا دينيا"

 76/8/1071، اليوم السابع، مصر
 

 الجامعة العربية تدين حرق نسخ من القرآن واإلنجيل عمى يد إسرائيميين 17
أدانت جامعة الدوؿ العربية، اليوـ، ما أقػدـ عميػو عضػو الكنيسػت المتطػرؼ عػف حػزب االتحػاد : )أ. ش. أ( 

الػدوؿ العربيػة، فػى بيػاف صػحفى ليػا الوطنى "المفداؿ" ميخائيؿ بف أرى بتمزيؽ اإلنجيػؿ، كمػا أدانػت جامعػة 
اليػػوـ صػػادر مػػف قطػػاع فمسػػطيف واألراضػػى العربيػػة المحتمػػة، إقػػداـ أربػػع فتيػػات إسػػرائيميات متعصػػبات عمػػى 

 تمزيؽ القرآف الكريـ بالحـر اإلبراىيمى بمدينة الخميؿ.
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يف عمى رجػاؿ الػديف وأكدت جامعة الدوؿ العربية أف ىذه القضية إنما تذكر باعتداءات المتطرفيف والمستوطن
 ومياجمة مساجد وتجريؼ مقابر وكنائس بالقدس والضفة الغربية وداخؿ الخط األخضر باستمرار.

وأوضػػحت الجامعػػة العربيػػة، فػػى بيانيػػا، أف السياسػػة اإلسػػرائيمية المتواطئػػة والمتسػػترة عمػػى ىػػذه الجػػرائـ إنمػػا 
 تنمى وتغذى روح الصراع بيف أبناء الديانات السماوية.

 76/8/1071، م السابع، مصراليو 
 

 الفمسطينيينلمصائمين  اتوجبال آالفم يتقد": األعمال الخيريةو" "مؤسسة خميفة" 11
” األونػروا“نفذت مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ اإلنسانية، وبالتعاوف مع وكالة  :القدس، غزة )واـ(

 79مػػف فقػػراء القطػػاع، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ مشػػروع إفطػػار الصػػائـ فػػي قطػػاع غػػزة اسػػتفاد منػػو عشػػرات اآلالؼ 
مؤسسػػة مجتمعيػػة فػػي مختمػػؼ أنحػػاء قطػػاع غػػزة حيػػث توافػػدت آالؼ األسػػر الفمسػػطينية إلػػى مراكػػز التوزيػػع 
لمحصػػػوؿ عمػػػى الوجبػػػات السػػػاخنة التػػػي قػػػدمتيا المؤسسػػػة، فيمػػػا عبػػػر العديػػػد مػػػف الفمسػػػطينييف عػػػف شػػػكرىـ 

يخ خميفة بف زايد آؿ نيياف رئيس الدولة حفظػو اهلل، لمػا لممؤسسة ولقيادة اإلمارات برئاسة صاحب السمو الش
 يقدمو لمشعب الفمسطيني مف عوف ومساعدة في جميع األراضي الفمسطينية.

ألػػػؼ وجبػػػة إفطػػػار لمصػػػائميف  750مػػػف ناحيػػػة أخػػػرى، قػػػدمت ىيئػػػة األعمػػػاؿ الخيريػػػة اإلماراتيػػػة أكثػػػر مػػػف 
ينية، باإلضػافة إلػى تػوفير المػاء البػارد لعشػرات الفمسطينييف في سػاحات األقصػى الشػريؼ واألراضػي الفمسػط

مظمػة تقػي المصػميف  500اآلالؼ مف المصميف القادميف مف شتى المحافظات الفمسطينية، وتوفير أكثر مػف 
 حر الشمس. 

 77/8/1071، االتحاد، أبو ظبي
 

 متضامنون دوليون ينظمون رحمة لـ"فمسطين" 13
عػػة مػػف النشػػطاء األجانػػب المؤيػػديف لفمسػػطيف فػػي مختمػػؼ أنحػػاء ذكػػرت وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية، أف مجمو 

ووصػػفت مصػػادر  العػالـ يعكفػػوف حاليػًا عمػػى تنظػيـ رحمػػة جويػػة تضػامنية إلػػى األراضػي الفمسػػطينية المحتمػة.
فػػي الػػوزارة، ىػػذه الرحمػػة التضػػامنية مػػع الشػػعب الفسػػمطيني بػػػ "اسػػتفزازية تيػػدؼ إلربػػاؾ )إسػػرائيؿ("، عمػػى حػػد 

 تعبيرىا.
لػػت إف "النشػػطاء المناىضػػيف لالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي يعتزمػػوف التوّجػػو بدايػػًة إلػػى العاصػػمة األردنيػػة عمػػاف وقا

لينطمقػػوا منيػػا إلػػى الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة وتحديػػدًا مدينػػة بيػػت لحػػـ، عػػف طريػػؽ معبػػر الكرامػػة عمػػى الحػػدود 
 األردنية الفمسطينية".

 76/8/1071، فمسطين أون الين
 

 إلى مقاطعة منتجات المستوطنات يدعو وحدة في كندامجمس الكنيسة الم 11
أقػػّر مجمػػس الكنيسػػة الموحػػدة فػػي كنػػدا أىػػـ كنيسػػة فػػي الػػبالد، مػػذكرة : القػػدس المحتمػػة ػػػػ نظيػػر طػػو والوكػػاالت

تدعو إلى مقاطعة منتجػات المسػتوطنات الييوديػة فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة. وسػيتـ التصػويت أيضػًا 
يوـ، لكّف إقرارىػا النيػائي يبػدو محػتمال جػدا وبػدأت تتعػرض لمكثيػر مػف اإلدانػات مػف قبػؿ عمى ىذه المذكرة ال

المنظمػات الييوديػة. وتنػػدد المػذكرة أيضػػا بػاحتالؿ األراضػػي الفمسػطينية مػف قبػػؿ اسػرائيؿ، الػػذي يشػكؿ عقبػػة 
 أماـ حؿ الدولتيف والقضية الرئيسية لمعنؼ في المنطقة.
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ويػؿ وعاصػػؼ، ولػـ تعمػف نتػػائ  التصػويت بدقػػة، لكػف النػػاطؽ باسػـ الكنيسػػة وجػاء تبنػي المػػذكرة بعػد نقػػاش ط
 «.ال شؾ حوؿ رأي األكثرية»بروس غريغرسف قاؿ لوسائؿ اإلعالـ الكندية، إّنو 

، فػإف المػذكرة تػدعو أيضػًا إلػى «سػي بػي سػي»وحسب ممخص المذكرة الذي نشرتو محطة التمفزيػوف الكنديػة 
 عف حؿ يتـ التفاوض عميو حوؿ عودة الالجئيف الفمسطينييف.تفكيؾ جميع المستوطنات والبحث 

 77/8/1071، البيان، دبي
 

 "بروتوكوالت حكماء صهيون"لنشرها " آبل"حاخامات اليهود غاضبون من  15
بسػػبب تطويرىػػا تطبيػػؽ يسػػمح بقػػراءة « آبػػؿ»شػػّف الحاخامػػات األوروبيػػوف حممػػة ضػػد شػػركة : «(نوفوسػػتي)»

 «.وسػيمة لنشػر الكراىيػة ضػد الييػود»، وىػو مػا اعتبػروه «ت حكمػاء صػييوفبروتوكػوال»النسخة المعربة مػف 
، الػذي تػاله رئػيس المػؤتمر الحاخػاـ بنحػاس «مػؤتمر الحاخامػات األوروبيػيف»وجاء في البياف الصادر عقب 

وجػود ىػذه النسػخة مػف التطبيقػات يسػيؿ عمػى محبػي نظريػة المػؤامرة نشػر تمػؾ المضػاميف »غولدشػميت، أف 
، فبروتوكػػػػوالت حكمػػػػاء صػػػػييوف يجػػػػب أف يكػػػػوف متاحػػػًا لألكػػػػاديمييف بغػػػػرض دراسػػػػتو فػػػػي سػػػػياقو الشػػػيطانية

الصحيح، أما عرضو في تطبيقات المحمػوؿ بيػذا الشػكؿ، فيػو عمػؿ خطيػر وغيػر مبػرر، ويعمػؿ عمػى نشػر 
، الشػػركة المصػػنعة لميواتػػؼ الذكيػػة «آبػػؿ»وطمػػب حاخامػػات الطوائػػؼ الييوديػػة فػػي أوروبػػا مػػف  «.الكراىيػػة

 «.البروتوكوالت»، التوقؼ عف بيع النسخة العربية مف «آيفوف»
 77/8/1071، السفير، بيروت

 
 بمغاريا: متهم جديد بتفجير حافمة اإلسرائيميين 16

كشفت السمطات البمغارية، أمس، عف صورة لمشتبو بو جديد شػارؾ فػي عمميػة تفجيػر حافمػة السػياح : )أ ب(
وأعمنػػت وزارة  ت عػػف مقتػػؿ خمسػػة مػػنيـ، باإلضػػافة إلػػى السػػائؽ.اإلسػػرائيمييف الشػػير الماضػػي، والتػػي أسػػفر 

ىنػػػاؾ معمومػػػات موجػػػودة لػػػدينا تؤكػػػد أف الرجػػػؿ عمػػػى صػػػمة بػػػالتفجير اإلرىػػػابي فػػػي »الداخميػػػة البمغاريػػػة أف 
وباإلضػػافة إلػػى صػػورة المشػػتبو بػػو حيػػث يظيػػر بشػػعر داكػػف قصػػير، ُنشػػرت صػػورة لرخصػػة قيػػادة  «.المطػػار

 ري، ويبدو الرجؿ يرتدي شعرًا مستعارًا.مزورة وجدت قرب االنتحا
واعتقدت الشرطة سابقًا أف الرخصة تعود إلى االنتحاري الذي وجد مقطوع الرأس بعد االنفجار، إال أف إعادة 

ولـ تضؼ الوزارة أي تفاصيؿ أخرى، ولكػف يبػدو أف الصػورة تؤكػد  رسـ الوجو أثبتت أف األمر غير صحيح.
 ؿ وحده.الشكوؾ بأف االنتحاري لـ يعم

 77/8/1071الشارقة،  الخميج،
 

 يديعوت: العالقات الدبموماسية بين تل أبيب وواشنطن عمى شفا المواجهة بسبب الممف اإليراني 17
الناصرة ػ زىير أنػدراوس: قػاؿ موقػع صػحيفة 'يػديعوت أحرونػوت' عمػى اإلنترنػت أمػس الخمػيس إف العالقػات 

والدولة العبرية عمى شفا مواجية بسبب الممؼ اإليرانػي، وبحسػب  الدبموماسية بيف الواليات المتحدة األمريكية
مراسؿ الموقع في واشنطف، يتسحاؽ بف حوريف، فإف القشة التي قصمت ظير البعير لدى صػناع القػرار فػي 
تؿ أبيب، كانت تصريحات األدميراؿ مارتف ديمبسي، رئيس ىيئة األركاف األمريكية المشتركة الذي أكد عمى 

 ال يمكنيا تدمير البرنام  النووي اإليراني بتوجيو ضربة عسكرية جوية ليا.  أف إسرائيؿ
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ونقمت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اإلسرائيمية عف ديمبسى قولو إف الضربة الجوية اإلسرائيمية ضد المنشرت 
غيػر أنيػا  النووية اإليرانية مف شأنيا إلحاؽ بعض الضرر بالبرنام  النووي اإليراني وتعطيمػو لػبعض الوقػت،

لػػف تػػتمكف مػػف القضػػاء عمػػى قػػدرات إيػػراف النوويػػة بالكامػػؿ، وأردؼ موضػػحا أنػػو يسػػتند عمػػى مػػا أدركػػو مػػف 
 قدرات إيراف العسكرية، ومع ذلؾ فأننا قد ال نمـ بجميع قدراتيا الحقيقية، قاؿ ديمبسي.

ومبرغ( إف تػػأخير أمػػا سػػفير تػػؿ أبيػػب فػػي واشػػنطف، مايكػػؿ أورف، فقػػد قػػاؿ فػػي تصػػريحات خاصػػة لوكالػػة )بمػػ
لمػػدة سػػنة فػػي وقػػؼ البرنػػام  النػػووي اإليرانػػي ىػػو مػػدة طويمػػة جػػًدا وفػػؽ المصػػطمحات المتعػػارؼ عمييػػا فػػي 
منطقة الشرؽ األوسط، مضيًفا أف الدبموماسية لـ تنجح، ووصمنا إلػى مفتػرؽ طػرؽ مفصػمي، وعمينػا أف  نتخػذ 

ف أقػػواؿ السػػفير أورف، كػػاف رًدا رسػػميا إسػػرائيميا قػػرارات مصػػيرية، عمػػى حػػد تعبيػػره، وقػػاؿ الموقػػع اإلسػػرائيمي إ
 عمى تصريحات الجنراؿ األمريكي حوؿ عدـ قدرة إسرائيؿ عمى تدمير برنام  إيراف النووي.

في المقابؿ نقمػت مراسػمة الصػحيفة فػي واشػنطف، أورلػي أزوالي، عػف مصػادر فػي اإلدارة األمريكيػة قوليػا إف 
وزيػر الػدفاع األمريكػي ليػوف باتينػا، جػاءت بعػد أف طفػح الكيػؿ  تصريحات ديمبسي أمس األوؿ، وتصريحات

بالنسػػبة لػػإلدارة األمريكيػػة، وخاصػػة بعػػد أف ادعػػى بػػراؾ أف تقديراتػػو األخيػػرة تعتمػػد عمػػى معمومػػات اسػػتخبارية 
وردت فػػي تقػػارير سػػرية تػػـ رفيعػػا لمػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أوبامػػا، وتحػػدثت عػػف تحقيػػؽ إيػػراف تقػػدًما كبيػػرا فػػي 

 عيا الذري.مشرو 
وقالت المراسمة اإلسرائيمية في واشنطف، الخميس، إف إف تصريحات ديبمسي وبانيتا شكمت ضربة ال يستياف 
بيا لقوة الردع اإلسرائيمية، خاصة وأف األمريكييف يعتبروف سياسػة نتنيػاىو وبػاراؾ وكأنيػا نسػخة عػف الراعػي 

 ا، عمى حد وصفيا.الذي يصرخ طيمة الوقت جاء الذئب دوف أف يكوف ذلؾ صحيحً 
 77/8/1071، القدس العربي، لندن
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شكمت االستقالة المفاجئة لرئيس مجمس إدارة البنؾ العربي عبد الحميد شوماف وأبناء : محمد النجار - عماف
العيػػار الثقيػػؿ أدت  وعػػدد مػػف المػػديريف اليػػـو الخمػػيس مفاجئػػة مػػف -7950التػػي أسسػػت البنػػؾ عػػاـ -عائمتػػو 

% مػػػف تػػػداوالت 50% خاصػػػة وأنػػػو يشػػػكؿ 5.58النخفػػػاض مفػػػاجئ لسػػػيـ البنػػػؾ فػػػي بورصػػػة عمػػػاف بنسػػػبة 
 األسيـ داخؿ البورصة.

ويتسػػاءؿ مراقبػػوف عػػف مػػدى تػػأثير ىػػذه األزمػػة عمػػى االقتصػػاد األردنػػي الػػذي يعػػاني أزمػػات عػػدة السػػيما وأف 
 ىما رئيسيا في عدد مف القطاعات الحيوية بالمممكة.البنؾ يعتبر أحد أعمدة االقتصاد المحمي ومسا

ومجموعػػػة  -% مػػػف أسػػػيـ البنػػػؾ6التػػػي تمتمػػػؾ -وجػػػاءت االسػػػتقالة إثػػػر خالفػػػات حػػػادة بػػػيف عائمػػػة شػػػوماف 
% وعػػػززت قوتيػػا مػػػؤخرا بتحالفيػػا مػػػع مجموعػػة رجػػػؿ األعمػػاؿ المعػػػروؼ 17.5الحريػػري التػػي باتػػػت تمتمػػؾ 

 % مف األسيـ.77الذي يمتمؾ  ونائب رئيس مجمس اإلدارة صبيح المصري
%( قبػؿ أف يعػود 5وبعد االستقالة انخفضت قيمػة سػيـ البنػؾ فػي بورصػة عمػاف لمحػد األعمػى المسػموح بػو )

% مػػػف 75السػػػيـ ويحقػػػؽ بعضػػػا مػػػف مكاسػػػبو إثػػػر قيػػػاـ مؤسسػػػة الضػػػماف االجتمػػػاعي األردنيػػػة التػػػي تمتمػػػؾ 
 ألؼ سيـ فقممت الخسائر. 700األسيـ بشراء 
ستقالتو في الرسالة التػي وجييػا لمعػامميف فػي البنػؾ بػأف المػدير العػاـ التنفيػذي ومجمػس اإلدارة وبرر شوماف ا

لـ يتحمموا أعباء مسؤولياتيـ القانونية بما يحمي ويحقؽ مصمحة البنؾ، ولـ يعيروا مالحظات نقميا عف عدد 
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في مصمحة البنؾ وال فػي مف مديري ومسؤولي البنؾ حوؿ أمور وقضايا ىامة قد تنجـ عنيا نتائ  ال تصب 
 نتائجو المالية.

واتيـ شوماف في نص االستقالة المدير العاـ وأعضاء مجمس اإلدارة بأنيـ "خيبوا آماؿ البنؾ، وخيبوا آمػالي، 
 وخيبوا آمالكـ".

وقػػاؿ شػػوماف إنػػو أصػػيب بخيبػػة أمػػؿ كبيػػرة "حػػيف تبػػيف لػػي أف األشػػخاص المنػػاط بيػػـ حمايػػة مصػػالح البنػػؾ 
افظػػػة عميػػػو مػػػف خػػػػالؿ صػػػالحيات وسػػػمطات منحػػػت ليػػػـ لضػػػػماف ازدىػػػاره كػػػانوا ىػػػـ نفػػػػس ومسػػػؤولية المح

األشخاص الذيف لـ يعيروا ىذا األمر أي اىتماـ حيث لـ يقـ المدير العاـ التنفيذي بمناقشة ىػذه المالحظػات 
أو بيػػػاف وجيػػػة نظػػػره تجاىيػػػا األمػػػر الػػػذي دعػػػاني إلػػػى دعػػػوة المجمػػػس لالجتمػػػاع لتػػػدارس ىػػػذه المالحظػػػات 

 وموقؼ المدير العاـ التنفيذي منيا، إال أنني جوبيت بردة الفعؿ ذاتيا مف نائب الرئيس ومجمس اإلدارة".
 خالفات

وكشػفت مصػادر مطمعػة عمػى األوضػاع داخػؿ البنػؾ لمجزيػرة نػت أف خالفػات شػيدىا البنػؾ منػذ سػنوات بػػيف 
حيث راجػت  1000تممؾ فيو عاـ شوماف ومجموعة الحريري التي عززت نفوذىا داخؿ البنؾ منذ أف بدأت ال

 معمومات عف أف المجموعة تسعى لنقؿ اإلدارة العامة لمبنؾ مف عماف إلى بيروت.
وقالػػت المصػػادر إف مجموعػػة الحريػػري تمكنػػت مػػف تعيػػيف القيػػادات المػػؤثرة فػػي البنػػؾ وآخرىػػا المػػدير العػػاـ 

 الحالي.
ي حاولػت الحصػوؿ عمػى تسػييالت مصػرفية وبرأي الخبير االقتصادي سالمة الدرعاوي فإف مجموعػة الحريػر 

لحؿ أزمة مجموعتيا التي تعاني مشكالت مالية جراء األزمػة الماليػة العالميػة ممػا أدى لتعثػر مشػاريع تقيميػا 
 في األردف ودوؿ اإلقميـ العربي.

يػة وقاؿ لمجزيرة نت "معروؼ عف إدارة عائمة شوماف لمبنؾ تشددىا في منح التسييالت وىو مػا ميزىػا عػف بق
 البنوؾ وساىـ في عدـ تعريض البنؾ الىتزازات مر بيا القطاع المصرفي األردني".

وتابع أف مجموعة الحريري عززت مؤخرا مف تحالفاتيا وتمكنت مػف الضػغط لمحصػوؿ عمػى ىػذه التسػييالت 
لتو لحػؿ أزمػات تمػر بيػا مشػػاريع ليػا فػي األردف والخػارج، وىػػو مػا لػـ يوافػؽ عميػػو شػوماف الػذي شػكمت اسػػتقا

 مفاجئة غير سارة لالقتصاد المحمي.
وانتقد الدرعاوي بشدة البنؾ المركزي األردني الذي قاؿ إنو عمى عمـ باألزمة داخؿ أىـ مصرؼ أردني وأقوى 

 مصرؼ عربي إال أنو لـ يتدخؿ وفقا لقانونو الذي يسمح لو بالتدخؿ.
 تأثيرات

الػدرعاوي إف البنػؾ العربػي ىػو أحػد أىػـ مرتكػزات  وعف تأثير التغيير في البنػؾ عمػى االقتصػاد الػوطني، قػاؿ
االقتصاد األردني وكاف لو دور ىاـ في حؿ األزمات التي مر بيا االقتصاد إضافة لكونو مساىما فاعال فػي 
العديد مف القطاعات االقتصادية الرئيسػية وىػو مػا يجعػؿ تػأثير أي اىتػزاز فيػو كبيػرا عمػى االقتصػاد األردنػي 

 بشكؿ عاـ.
يضا "ىناؾ تخوفات أيضا مف أف تذىب التسييالت البنكية لخارج األردف وخاصة السعودية ولبناف وأضاؼ أ

 وىو ما سيشكؿ ضربة قوية لالقتصاد األردني".
وقاؿ الدرعاوي إف تخوفات الخبراء تتجو نحو تأثير ىذه األزمة عمى الودائع فػي البنػؾ، إضػافة لتأثيرىػا عمػى 

غ حاليػا نحػو أربعػة مميػارات دوالر، مسػاىمة بنكػي العربػي واإلسػكاف فييػا تبمػغ فائض السيولة النقدية التي تبمػ
 %.70نحو 
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لكػػف الخبيػػر االقتصػػادي مػػازف ارشػػيد اعتبػػر أف خػػروج عائمػػة شػػوماف مػػف إدارة البنػػؾ العربػػي غيػػر مػػؤثر فػػي 
 % مف أسيمو.6مسار البنؾ كونيا تمتمؾ 

ية لصػالح طػرؼ مػف األطػراؼ سػيؤدي السػتقرار وقاؿ لمجزيرة نت إف حسـ الصراع داخؿ أي مؤسسة مصػرف
 القرار بداخميا، متوقعا عدـ تأثير االستقالة عمى مسار البنؾ بشكؿ كبير.

وعقػػػد مجمػػػس إدارة البنػػػؾ برئاسػػػة نائػػػب رئػػػيس مجمػػػس اإلدارة صػػػبيح المصػػػري اجتماعػػػا طارئػػػا اليػػػـو لبحػػػث 
 تداعيات االستقالة.

 77/8/1071، الجزيرة نت، الدوحة
 

 % من ميزانية حماس.. فهل ستتخمى عنها؟!75أنفاق غزة ُتسهم بـ : "هآرتس" 19
تسػػاءلت صػػحيفة "ىػػررتس" العبريػػة"، اليػػـو الثالثػػاء، عػػف إمكانيػػة  -ترجمػػة خاصػػة -" القػػدس"دوت كػػوـ-غػػزة

تخمػى حركػػة حمػػاس عػف االنفػػاؽ المنتشػػرة عمػى طػػوؿ الحػػدود بػػيف قطػاع غػػزة ومصػػر، مبينػًة أنيػػا "مػػف أكثػػر 
 الحركة التي تجنى بسببيا أموااًل طائمة".مصادر الدخؿ لدى 

ألػػؼ فمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة يكسػػبوف لقمػػة عيشػػيـ ممػػا وصػػفتيا بػػػ  70وذكػػرت الصػػحيفة أف مػػا مجموعػػو 
غػػالؽ حمػػاس ألخػػرى  "الصػػناعة الجديػػدة"، مشػػيرًة إلػػى إقػػداـ السػػمطات المصػػرية عمػػى ىػػدـ بعػػض األنفػػاؽ، وا 

عػدد مػف الجنػود المصػرييف نتيجػة اليجػـو الػذي وقػع قبػؿ نحػو بسبب األحػداث األخيػرة عمػى الحػدود، ومقتػؿ 
 اسبوع.

ويقػػوؿ "إبػػراىيـ" وىػػو مػػف سػػكاف رفػػح ويممػػؾ نفقػػًا لتيريػػب السػػمع مػػف مصػػر إلػػى القطػػاع، أف إغػػالؽ االنفػػاؽ 
أياـ منػذ  5عقب اليجوـ األخير يؤثر بشدة عمى دخمو المادي، مشيرًا إلى أف حماس أمرتيـ بإغالؽ االنفاؽ 

 وعادت إلصدار األوامر بفتحو لمدة يـو واحد لنقؿ البضائع واحتياجات القطاع. اليجوـ
ويضػػيؼ خػػالؿ حػػديث لػػو مػػع مراسػػؿ الصػػحيفة "آفػػي سػػخاروؼ"، عبػػر اليػػاتؼ، العػػدد الػػدقيؽ لألنفػػاؽ غيػػر 

 400، فيمػا يشػير المراسػؿ إلػى أف وسػائؿ اإلعػالـ تتحػدث عػف 500معروؼ، ولكف ربما يصػؿ عػددىا إلػى 
، ولكػف العديػد منيػا يوصػؿ 7100حيف يقوؿ مصدر أمني مصري لمصػحيفة اف عػدد االنفػاؽ نحػو نفؽ، في 

 لذلؾ السبب. 550إلى "مدخؿ واحد" مما يشير إلى أف عددىا نحو 
عػامال أو أكثػر مػف ذلػؾ، وأف كػؿ عامػؿ يكسػب  50ووفقًا لصاحب النفؽ )إبػراىيـ( فػإف "كػؿ نفػؽ يعمػؿ فيػو 

ائؿ قائاًل: "في حاؿ ُأغمقت االنفاؽ كيؼ سيعيؿ ىذا العامؿ أسػرتوذ مشػيرًا إلػى دوالر"، ويتس 700يوميًا نحو 
سنوات مف اآلف سائؽ سيارة لنقؿ السمع والبضائع، ومف ثػـ قػرر فػتح نفػؽ بنفسػو، وأنػو  4أنو كاف يعمؿ قبؿ 

زة لـ تكف ىنػاؾ رقابػة فػي ذاؾ الوقػت، امػا اآلف فيجػب الحصػوؿ عمػى إذف مػف لجنػة خاصػة تتبػع حكومػة غػ
 التي تسيطر عمييا حماس.

ويشػػير مراسػػؿ ىػػررتس، إلػػى أف المجنػػة التػػي شػػكمتيا حمػػاس، ترصػػد كافػػة النشػػاطات عبػػر االنفػػاؽ التػػي تعػػد 
مصػػدر دخػػؿ وأربػػاح ضػػخمة لصػػالحيا، وتقػػدـ شػػيادات تػػرخيص لفػػتح انفػػاؽ لمػػف تػػرى اف لديػػو القػػدرة عمػػى 

تمييػػز وعػػػدـ مػػػنحيـ التػػراخيص، ويتيمػػػوف المجنػػػة الوفػػاء بالتزاماتػػػو الماليػػة، فػػػي حػػػيف يشػػتكى كثيػػػروف مػػػف ال
 بالفساد وتقديـ التراخيص ألقربائيـ، ولمذيف يقدموف الرشاوى.

ويقوؿ "إبراىيـ" عمؿ المجنة ضػروري، كػاف ىنػاؾ فوضػى سػابقًا، كػؿ شػخص كػاف يػأتي ويبػدأ بػالحفر، اليػوـ 
حفػر النفػؽ، وفػػي كػؿ مػدخؿ نفػػؽ مػف يػأتي إلػى ىنػػا ال بػد واف تكػوف معػو شػػيادة تػرخيص مػف المجنػػة لمبػدء ب
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تجػػد شػػرطي حمسػػاوي أو عضػػو مػػف لجنػػة االنفػػاؽ الحمسػػاوية، وىػػي تحقػػؽ فػػي كػػؿ شػػيء وتمنػػع عمميػػات 
 تيريب المخدرات والكحوؿ، في حيف "تمنع نقؿ األسمحة مف قرب االنفاؽ".

"أنػػا ال  ورد صػػاحب النفػػؽ عمػػى سػػؤاؿ سػػخاروؼ عػػف أف حمػػاس تمتمػػؾ أنفاقػػًا خاصػػة لنقػػؿ األسػػمحة، بػػالقوؿ
 أعرؼ".

وأشار إبراىيـ إلى أف المجنػة تقػـو بفحػص البضػائع التػي يػتـ تيريبيػا، ومعرفػة وزنيػا لػدفع الضػرائب مقابميػا، 
موضحًا "عمى سبيؿ المثاؿ ندفع عشرة دوالرات عف كؿ طف مف األسمنت، وخمسة عشر دوالرًا عف كؿ طف 

 س والمنتجات الغذائية والسيارات وغيرىا.مف الحصى"، وال يقتصر التيريب عمى ذلؾ بؿ يمتد لممالب
ألػػؼ دوالر، واإليػػرادات تػػزداد وفػػؽ الكميػػات الميربػػة يوميػػًا، والمبػػالغ تصػػؿ  75ويضػػيؼ، حفػػر النفػػؽ يكمػػؼ 

ألؼ دوالر، ورغـ الخطر الذي يحدؽ بالكثير مف العامميف ومقتؿ العديد مػنيـ سػابقًا إال  770يوميًا إلى نحو 
 "الناس تريد أف تعيش وتكسب لقمة العيش، ال يوجد بديؿذ". أف ىناؾ إقباؿ مف الشباب

وتقػػوؿ الصػػػحيفة وفقػػػًا لمصػػػادر فػػػي قطػػػاع غػػػزة، إف حمػػاس تراقػػػب االنفػػػاؽ جيػػػدًا، وعناصػػػر مػػػف الجيػػػادييف 
العالمييف يتنقموف بحرية مػف خالليػا إلػى سػيناء وبػالعكس إلػى غػزة، والمخػابرات المصػرية تغضػب مػف أفعػاؿ 

بتيـ، وتتيميػػا بتجاىػػؿ أفعػػاليـ، وأف حمػػاس تسػػيطر عمػػى كافػػة األنفػػاؽ الواقعػػة إلػػى حمػػاس، وتطالػػب بمػػراق
الشػرؽ مػػف معبػػر رفػح، وفػػي المقابػػؿ عػائالت مػػف البػػدو فػي المنطقػػة تػػتمكف مػف تيريػػب المخػػدرات والسػػجائر 

 والكحوؿ وفي بعض األحياف "البشر".
ـ حمػػػاس عمػػػى إغػػػالؽ االنفػػػاؽ  فػػػي حػػػاؿ فتحػػػت مصػػػر معبػػػر رفػػػح وتضػػػيؼ "ىػػػررتس"، مػػػف الممكػػػف أف تُقػػػدق

لمبضائع واألفراد، حيث لف يكوف ليا حاجة ) اي االنفاؽ(، وبذلؾ فاف صاحب النفػؽ "إبػراىيـ" سػيعود لمعمػؿ 
رفح. وعمى المدى الطويؿ فػاف إغػالؽ االنفػاؽ سيشػكؿ مشػكمة حقيقيػة بالنسػبة  -عمى سيارتو عمى خط غزة 

شػػائر الكبيػػرة عمػػى معظميػا كعوائػػؿ الشػػاعر، وأبػػو سػػميدانة، لحمػاس، وسيشػػكؿ تيديػػدًا مباشػػرًا مػع سػػيطرة الع
 وأبو الريش وغيرىـ، وىي عائالت ذات قوة حقيقية في جنوب قطاع غزة، وال ترغب حماس في مواجيتيا.

وتتػػابع، كمػػا أف حمػػاس تسػػتفيد مػػف أف عناصػػرىا يقومػػوف بتيريػػب األسػػمحة بسػػيولة، ورجاليػػا يػػذىبوف إلػػى 
إلػى  70في سيناء، ودخؿ المنظمة يعتمد عمػى االنفػاؽ التػي يقػدر أنيػا تشػكؿ مػف  التدريبات أو االجتماعات

 في المئة مف ميزانية حكومة حماس. 75
وأشارت الصػحيفة إلػى تقػارير سػابقة عػف أف عمػاؿ االنفػاؽ كػانوا ينػووف تنفيػذ إضػراب عػف العمػؿ، احتجاجػًا 

لتيديػد فػي ضػوء حاجػة القطػاع القتصػاد عمى نية حكومػة حمػاس فػرض الضػريبة عمػى الرواتػب، وتػـ إلغػاء ا
صػػرارىا عمػػى عػػدـ  قػػوي مػػف خػػالؿ االنفػػاؽ، وىػػذا يوضػػح مػػدى أىميتيػػا لحمػػاس، وصػػعوبة التخمػػى عنيػػا، وا 

 مشاركة أي شخص مف غزة في اليجـو المسمح األخير ضد الجيش المصري.
ًا مف شرؽ معبر رفح، وتنيي "ىررتس" تقريرىا بالقوؿ، استمرار ىدـ االنفاؽ عمى الجانب المصري، خصوص

وىػػي المنطقػػة التػػي ال تسػػيطر عمييػػا حمػػاس بشػػكؿ كامػػؿ، تُبػػيُف أف ىنػػاؾ اتفاقػػا ىادئػػًا بػػيف حمػػاس ومصػػر، 
بقػػاء مػػا يجػػب أف يكػػوف مصػػدر رزؽ  حػػوؿ مػػا ىػػو ممكػػف، ومػػا ىػػو مرغػػوب فيػػو لتػػدمير مػػا يجػػب تػػدميره، وا 

 ودخؿ لحكومة إسماعيؿ ىنية، حسبقوؿ الصحيفة االسرائيمية.
 71/8/1071، س، القدسالقد
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 د. أسعد عبد الرحمف
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يقوؿ ديفيد اجناتيوس في مقاؿ نشرتو "الواشنطف بوست"، إنو "ميما تكف األشياء األخرى التي يمكف أف تقاؿ 
تمػػؾ المشػكمة، ومػػا  عػف الثػػورات العربيػة، فالواضػػح أنيػا تشػػكؿ مشػكمة بالنسػػبة إلسػرائيؿ. لكػػف، مػا مػػدى سػوء

الذي ينبغي أف تفعمو الحكومة اإلسرائيمية مف أجؿ درء المخاطرذ". كمػا يبقػى ثمػة سػؤاؿ آخػر: ىػؿ "الثػورات 
 العربية" مصدر إلياـ أـ خوؼ لإلسرائيمييفذ

 
"الربيػع أظير التوجو العاـ األولي مع اندالع "الثورات" ارتياحًا إسرائيميًا لما يحدث في العالـ العربي، ذلػؾ أف 

يجعؿ الدوؿ العربية في حالة انكفاء، فكؿ دولة عربية منشغمة بمشاكميا الداخمية.  -كما نظروا إليو-العربي" 
 وفيما يمي أبرز المواقؼ لعدد مف الساسة والمحمميف اإلسرائيمييف الذيف امتألت الصحؼ اإلسرائيمية بمواقفيـ.

باراؾ الذي يعتقد بأف "دوؿ الربيع العربي، وعمػى رأسػيا مصػر، مف بيف المتفائميف، نسبيًا، وزير الدفاع إييود 
سوؼ تتحرؾ نحو تكويف نسخة مف النموذج التركي لمديمقراطية اإلسالمية: بػاردة تجػاه إسػرائيؿ، لكػف واقعيػة 
وبراجماتية في الوقت نفسػو". ويعتقػد بػاراؾ أف "إسػرائيؿ ال يمكػف أف تنتظػر العاصػفة حتػى تيػب، وأف عمميػة 

 ر ماضية ال رجعة فييا، وربما تكوف حميدة في نياية المطاؼ بينما تنض  المجتمعات العربية".التغيي
ومف جيتيػا، كتبػت الباحثػة المسػتقمة "ناتاليػا سيمانوفسػكي" تقػوؿ فػي مقػاؿ بعنػواف "ىػؿ الربيػع العربػي فرصػة 

الكاسػػحة فػػي الشػػرؽ األوسػػط إلسػػرائيؿ"، أف الحكومػػة اإلسػػرائيمية والمؤسسػػة األمنيػػة "تنظػػراف إلػػى التغييػػرات 
وشػماؿ إفريقيػا بخشػية وقمػؽ". ثػـ تضػيؼ: "رغػـ أف الطبيعػة البشػرية تقتضػي أف يخػاؼ المػرء مػف المجيػػوؿ، 
فػػإف التطػػورات األخيػػرة تمثػػؿ فرصػػة إلعػػادة تشػػكيؿ المنطقػػة. ال يعنػػي ذلػػؾ القػػوؿ إف المخػػاطر التػػي تواجػػو 

عامؿ مع نتائ  سقوط أكبر حميػؼ ليػا فػي المنطقػة، وىػو إسرائيؿ وىمية، إذ يتوجب عمى إسرائيؿ اليوـ أف تت
الرئيس حسني مبارؾ، ومواجية حكومة منتخبة جديدة ُتعتبر مواقفيا حياؿ القضػايا المتعمقػة بالدولػة الييوديػة 

 غير واضحة في أفضؿ الحاالت".
سػعيد جػدًا عنػدما وعمى صعيد مختمؼ، سجؿ الكاتب والشاعر اإلسرائيمي "يتسحاؽ الؤور" رأيو بقولو: "كنت 

بدأت الثورات في تونس ثـ مصر. تعممت في حياتي أف ال أطور توقعاتي. خّمنت، ولػـ أخطػئ، بػأف الغػرب 
لف يسمح لمثورات باالمتداد إلى ما بعد المصالح االقتصادية التابعة لػو". وفيمػا يتعمػؽ بتػأثير الثػورات العربيػة 

تقػػاده بػػأف "الثػػورات، خاصػػة فػػي مصػػر، تشػػكؿ رادعػػًا عمػػى دولػػة إسػػرائيؿ وسياسػػتيا، يعػػرب "الؤور" عػػف اع
 إلسرائيؿ، ومصر الجديدة سوؼ تغير الطابع العاـ لمصراع العربي اإلسرائيمي ككؿ".

ويوضػػح المحمػػؿ "ألػػيكس فيشػػماف" فػػي مقػػاؿ آخػػر ويقػػوؿ: "كػػؿ شػػيء مفتػػوح والمسػػتقبؿ غيػػر واضػػح المعػػالـ، 
 وعمى إسرائيؿ أف تكوف مستعدة لكؿ السيناريوىات".

أما البروفيسر "يوسي يونا"، محاضر الفمسفة في قسـ التربية بجامعة "بف غوريػوف" فيعتبػر أف "بدايػة الثػورات 
يجابيػػًا يحصػػؿ". وىػػو يػػرى فػػي ىػػذه الثػػورات "إمكانيػػًة لتغييػػر  أعطتػػو شػػعورًا بػػأف ىنالػػؾ أمػػرًا ميمػػًا، دراميػػًا وا 

يزعجني أو لـ أفكر كثيرًا بالسػؤاؿ كيػؼ سػتفيدنا إيجابي، نحو الديمقراطية والعدؿ االقتصادي". ويضيؼ: "لـ 
الثورات؛ كنت سعيدًا مف احتماؿ أف الثورة ستحّسػف أوضػاع الشػعوب العربيػة مػف حولنػا. ومػف منظػور آخػر، 
أؤمػػف بأنػػو فػػي حػػاؿ مارسػػت الشػػعوب العربيػػة الديمقراطيػػة أكثػػر، والمسػػاواة االقتصػػادية أكثػػر، فيػػذا بحػػد ذاتػػو 

ضػًا". وبشػأف تػأثير الثػورات العربيػة عمػى سياسػة إسػرائيؿ، يقػوؿ يونػا: "أخيػرًا، أصػبح سوؼ يكػوف جيػدًا لنػا أي
بيننا مف ىو مستعد لالعتراؼ، وأقوؿ ىذا بسخرية، بأننا نحصؿ عمى إلياـ مف العػالـ العربػي. ال يوجػد لػدي 

يػة ثانيػة يػرى أدنى شؾ في أف االحتجاجات االجتماعية في إسرائيؿ تأثرت بما يحػدث عنػد جيراننػا". ومػف ج
يونا أنو يوجد مف المتشائميف مف يفضػؿ التعػاوف مػع الػديكتاتورييف الفاسػديف، أي مػف يفضػؿ الوضػع الػراىف 
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عمى أف تقاـ ديمقراطية في العالـ العربي؛ ألنيـ "يخػافوف أف تزيػد ىػذه الػديمقراطيات حالػة العػداء إلسػرائيؿ". 
ظيػػػار قػػػدرتيا عمػػػى المشػػػاركة فػػػي تأسػػػيس إطػػػار ثػػػـ يخػػػتـ قػػػائال: "عمػػػى إسػػػرائيؿ اسػػػتغالؿ ربيػػػع الشػػػعو  ب وا 

جيوسياسي جديد يعمؿ مف أجؿ مصالح كافػة الشػعوب فػي الشػرؽ األوسػط. وىػذا يعنػي إطػالؽ مبػادرة سػالـ 
 عمى أساس دولتيف لشعبيف".

وفي نطػاؽ مػتمـ ولػو أنػو مختمػؼ نوعػًا مػا، تتحػدث "عنػات مطػر"، الناشػطة اليسػارية والمحاضػرة البػارزة فػي 
لفمسفة بجامعة تػؿ أبيػب، عمػا أسػمتو "آلػة التخويػؼ اإلسػرائيمية" مػف الربيػع العربػي: "إسػرائيؿ لػـ تنػدم  قسـ ا

وال ترغب أف تندم  مع العالـ العربي". وترى "مطر" أنو يسػيؿ عمػى القيػادة اإلسػرائيمية أف "تظيػر عمػى أنيػا 
يناسػػبيا أكثػػر مػػف مػػد اليػػد الحقيقيػػة الديمقراطيػػة الوحيػػدة فػػي الشػػرؽ األوسػػط، كمػػا أف التفػػاوض مػػع الطغػػاة 

لشػػػعوب المنطقػػػة". وتضػػػيؼ أسػػػتاذة الفمسػػػفة قائمػػػًة إف" المصػػػالح الضػػػيقة ىػػػي التػػػي تتحػػػدث فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه 
ف العمؿ عمى إقامة عالقات مع شعوب المنطقة كاف يمـز التغمػب عمػى عػدـ التعػاطؼ عمميػًا  المفاوضات، وا 

ما زالت غير جاىزة لذلؾ أيضًا". وتمضي "مطر" أبعد مف ذلػؾ مع إسرائيؿ، لكنيا )إسرائيؿ( لـ تكف جاىزة و 
إذ تقوؿ: "مف الواضح أف السياسييف اإلسرائيمييف، بأغمبيتيـ، خائفوف مف الربيع العربي. إذ أبحػروا منػذ اليػـو 

 األوؿ في اإلنذارات والمخاوؼ مف سيطرة اإلسالـ المتطرؼ عمى الثورات".
يجري في العالـ العربي، بؿ ىناؾ رؤيػة سػوداوية يتبناىػا مسػؤولوف يعتقػدوف إسرائيؿ تشعر بقمؽ بالغ إزاء ما 

بأنو خػالؿ سػنوات قميمػة قادمػة، وفيمػا تحػاوؿ جماعػة "اإلخػواف المسػمميف" تعزيػز قوتيػا وسػمطتيا، فإنيػا ربمػا 
 تظير بعض التعػاوف، دوف أف تنسػى إسػرائيؿ نفسػيا أف رفضػيا كدولػة يقػع فػي صػميـ أيديولوجيػة الجماعػة،
وأف أي تسويات مع إسرائيؿ ستكوف مجرد تحركات تكتيكية أكثر مف كونيا سالمًا حقيقيًا. وفي ىذا السػياؽ، 
قاؿ موشيو فيجميف، الناشط اليميني المتطرؼ المنتمي لحزب "الميكود" الحػاكـ: "إف عػودة إسػرائيؿ إلػى سػيناء 

مية فػػي إيػػراف. اإلسػػالـ المتطػػرؼ أصػػبحت ال مفػػر منيػػا. إف مػػا حػػدث فػػي مصػػر ىػػو اسػػتمرار لمثػػورة اإلسػػال
 سيييمف عمى المنطقة كميا، والواقع يحتـ عمى إسرائيؿ العودة إلى سيناء".

أمػػا الكاتبػػة "سػػامادار بيػػري" فكتبػػت تقػػوؿ: "عنػػدما يتمػػوف القصػػر الرئاسػػي فػػي مصػػر بمػػوف إسػػالمي فإنػػو يػػـو 
 أسود بالنسبة لنا".

 77/8/1071، االتحاد، ابوظبي
  

 طاحة بالمشيرواإل "إسرائيل" 57
 د. إبراىيـ البحراوي
حفمػػت الصػػحؼ اإلسػػرائيمية بتغطيػػات وتحمػػيالت متنوعػػة لقػػرار الػػرئيس المصػػري المنتمػػي لجماعػػة "اإلخػػواف 
المسػػػمميف"، حػػػوؿ اإلطاحػػػة بػػػرئيس المجمػػػس األعمػػػى لمقػػػوات المسػػػمحة المشػػػير طنطػػػاوي وعػػػدد مػػػف أعضػػػاء 

جػػأة كاممػػػة بالنسػػػبة لألجيػػزة اإلسػػػرائيمية، ورأى بعػػػض المجمػػس. وأكػػػدت جميػػػع التحمػػيالت أف األمػػػر مثّػػػؿ مفا
المحممػػيف أنػػو أمػػر باعػػث عمػػى القمػػؽ. أسػػباب القمػػؽ تتمثػػؿ فػػي أف المشػػير ورئػػيس األركػػاف عنػػاف كانػػا لػػزمف 
طويػػػؿ جػػػزءًا مػػػف نظػػػاـ مبػػػارؾ، وبالتػػػالي فػػػإف اسػػػتمرار وجودىمػػػا عمػػػى رأس السػػػمطة التنفيذيػػػة منػػػذ اإلطاحػػػة 

نػاف اإلسػرائيمي عمػى أف مصػر ستواصػؿ االلتػزاـ بتعيػداتيا التػي وقعػت عمييػا فػي بمبارؾ كػاف مػدعاة لالطمئ
معاىػػدة السػػالـ، بغػػض النظػػر عػػف انتمػػاء الػػرئيس المػػدني المنتخػػب. لقػػد أشػػار محممػػوف إسػػرائيميوف إلػػى أف 

مػع اختفاء طنطاوي وعناف مػف قمػة السػمطة يعنػي اختفػاء رجمػيف كانػا يؤمنػاف بأىميػة العالقػات االسػتراتيجية 
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الغػػرب، وىػػو مػػا يفػػتح البػػاب لمتسػػاؤؿ حػػوؿ احتمػػاؿ تبػػدؿ العالقػػات المصػػرية األميركيػػة، وبالتػػالي المصػػرية 
 اإلسرائيمية.

وكاف واضحًا في التحميالت اإلسرائيمية القمؽ مف أف تمّكف رئيس ينتمي إلى جماعة "اإلخواف المسػمميف" مػف 
يديولوجيػػة والسياسػػية المعاديػػة إلسػػرائيؿ مػػف وضػػع إحكػػاـ قبضػػتو عمػػى السػػمطة، يمكػػف أف يخػػرج المواقػػؼ األ

الكموف إلى وضػع الفاعميػة والنشػاط فػي سياسػات الػرئيس. لقػد دفػع ىػذا القمػؽ بعػض المسػؤوليف اإلسػرائيمييف 
إلى الدعوات إلى ضرورة إيجاد طريقة لمتواصؿ المباشر مع الرئيس مرسي لتعويض االتصاالت الوثيقة التي 

وظػؿ القمػؽ واضػحًا فػي التحمػيالت المتتاليػة إلػى أف نقمػت صػحيفة "ىػررتس" بعػض  كانت جارية مع المشير.
ردود الفعؿ عمى قػرار اإلطاحػة بالمشػير مػف واشػنطف، فبػدأت أعصػاب المحممػيف اإلسػرائيمييف فػي االسػترخاء 

 النسبي.
اطمئنػػػاف لقػػػد أكػػػدت التحمػػػيالت والتصػػػريحات الرسػػػمية األميركيػػػة الصػػػادرة عػػػف البيػػػت األبػػػيض والبنتػػػاجوف 

واشػػنطف لمتعػػديؿ الػػوزاري الػػذي أتػػى بػػالجنراؿ السيسػػي رئػػيس المخػػابرات العسػػكرية وعضػػو المجمػػس األعمػػى 
لمقػػوات المسػػمحة، فػػي منصػػب وزيػػر الػػدفاع باعتبػػاره شخصػػية معروفػػًة جػػدًا لػػدى واشػػنطف كػػدارس فػػي كميػػة 

 أركاف الحرب األميركية.
يف الذيف كػانوا يػرددوف شػائعة تقػوؿ إف السيسػي عضػو لقد انعكس اطمئناف واشنطف عمى أعصاب اإلسرائيمي

ف وصػػولو إلػػى منصػػب وزيػػر الػػدفاع يعنػػي إحكػػاـ قبضػػة "اإلخػػواف" عمػػى  فػػي جماعػػة "اإلخػػواف المسػػمميف"، وا 
السمطة المدنية والعسكرية عمػى حػد سػواء. مػف ىنػا تػوارت أصػوات المحممػيف اإلسػرائيمييف الػذيف راحػوا يػدقوف 

المتطػورة أميركيػة الصػنع مػف داخػؿ  60يف اإلطاحػة بالمشػير ووصػوؿ دبابػات إـ نواقيس الخطر ويربطػوف بػ
 مصر إلى قرب الحدود مع إسرائيؿ.

الموقػػؼ اإلسػػرائيمي الحػػالي يػػتمخص فػػػي القمػػؽ مػػف احتمػػاالت حػػدوث تحػػػوالت فػػي السياسػػة المصػػرية تجػػػاه 
واالرتيػػاح فػػي المػػدى المباشػػر  إسػػرائيؿ فػػي المػػدى المتوسػػط أو البعيػػد بفعػػؿ تػػأثيرات "اإلخػػواف" عمػػى الػػرئيس

والقصير لوجود وزيػر جديػد لمػدفاع فػي مصػر عمػى عالقػة وثيقػة بالبنتػاجوف وواشػنطف بحكػـ وظيفتػو السػابقة 
 كرئيس لممخابرات العسكرية.

جنػديًا مصػريًا وىػـ فػي  77لقد جاءت اإلطاحة بالمشير ورئيس األركػاف بعػد أسػبوع واحػد مػف جريمػة اغتيػاؿ 
عد األصػػوات فػػي مصػػر بضػػرورة محاسػػبة القػػادة المسػػؤوليف عمػػى تقصػػيرىـ، ولقػػد اسػػتخدـ غفمػة تامػػة، وتصػػا

الدكتور مرسي ىذا الظرؼ لإلطاحة بالمشير دوف أف يثير ىذا غضبًا واسعًا فػي مصػر. ىػذا مػا أوافػؽ عميػو 
 شخصيًا ، فبدوف التقصير الدفاعي ما قبؿ الناس قرارات اإلطاحة بيذا القدر مف اليدوء.

 77/8/1071، ، ابوظبياالتحاد
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 تسفي برئيؿ
إقالة وزير الػدفاع المصػري، رئػيس االركػاف ومسػؤوليف كبػار آخػريف جػاءت لمنػع انقػالب عسػكري، خطػط لػو 
لنيايػة آب ىكػػذا تقتػبس وسػػائؿ اعػالـ مصػػرية عػف مصػػادر أمػف فػػي مصػر. وحسػػب التقػارير، بمغػػت محافػػؿ 

نػو تحػاؾ مػؤامرة النقػالب فػي الجػيش، مػف أجػؿ فػرض نظػاـ عسػكري وربمػا عسكرية الػرئيس محمػد مرسػي با
 اغتيالو في جنازة الضباط الذيف قتموا في العممية في رفح.
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وحسب ىذه التقارير، فاف رئيس المخابرات العامة مراد موافي، الذي اقيؿ في مرحمة سابقة، لػيس فقػط عػرؼ 
ما مف أسماء المنفذيف، ولكف خطيئتو الكبػرى كانػت أنػو نقػؿ بالنية لتنفيذ عممية في سيناء، بؿ تمقى ايضا قس

ىػػذه المعمومػػات الػػى الجنػػراؿ طنطػػاوي ولػػيس الػػى الػػرئيس مرسػػي، الػػذي يعتبػػر القائػػد االعمػػى. مػػا أغضػػب 
 مرسي عمى نحو خاص كاف الفيـ باف طنطاوي لـ يطمعو عمى المعمومات.

الجنػػراؿ حمػػدي بػػديف، الػػذي كػػاف رئػػػيس  التخػػوؼ مػػف أف يكػػوف طنطػػاوي ينػػوي شػػيئا مػػا تعػػػاظـ حػػيف عػػيف
الشرطة العسكرية واقيؿ بأمر مف مرسي، في منصب مستشػاره الخػاص. كمػا تمقػى مرسػي تقػارير عػف تنظػيـ 
مخطط لو مف 'ميميشيات، اعتزمت القياـ في االياـ القريبة القادمة باضطرابات في الشوارع، وىذه بمغػت عػف 

 يقؼ الى جانبيـ'.أنيا 'تمقت وعودا مف ضباط باف الجيش س
التخػػوؼ مػػف االنقػػالب يظيػػر فػػي نظػػرة الػػى الػػوراء عمػػى خمفيػػة التقػػارير حػػوؿ شػػكؿ تنفيػػذ االقػػاالت وتعيػػيف 
البدائؿ. فقد روت مصادر مصرية باف طنطاوي ورئػيس االركػاف سػامي عنػاف لػـ يعرفػا بنيػة مرسػي اقالتيمػا، 

مػو يقسػـ اليمػيف قبػؿ أف يبمػغ طنطػاوي وعنػاف وانو استدعى بديؿ طنطػاوي الجنػراؿ عبػد الفتػاح السيسػي، وجع
باقالتيما. وقبؿ تبميغػو اياىمػا أمػر مرسػي مسػاعده بتبميغيمػا البقػاء فػي القصػر الرئاسػي 'واالنتظػار لمقػاء ىػاـ 
مع الرئيس'. ىاتفاىما النقاالف اخذا منيما وكمفت حراسة مشددة قرب القصر الرئاسي وقػرب مكتبييمػا. وبعػد 

رسي بارسػاؿ حراسػة مشػددة حػوؿ منزلػي المقػاليف والرقابػة عمػى تحركاتيمػا. وحسػب تقريػر بياف االقالة أمر م
 آخر، حظر عمييما مغادرة الدولة، ولعميما يخضعاف لمتحقيؽ عمى أفعاليما في عيد الرئيس مبارؾ.

تحػتيـ، وتشيد الترتيبات االمنيػة عمػى االعػداد المسػبؽ لالقػاالت وعمػى التخػوؼ مػف رد المقػاليف او العػامميف 
ممػػا ىػػو كفيػػؿ بػػاف يؤكػػد االشػػتباه بػػاف خمفيػػة تطييػػر الصػػفوؼ فػػي الجػػيش ليسػػت فقػػط العمميػػة فػػي رفػػح بػػؿ 

 اساسيا في الشؾ في تنفيذ انقالب.
فػػي ىػػوامش ىػػذه الػػدراما يطػػرح السػػؤاؿ ىػػؿ عرفػػت الواليػػات المتحػػدة بالنيػػة القالػػة المسػػؤوليف الكبػػار. وتنفػػي 

االدعػػػاءات بػػػاف الخطػػػة كانػػػت معروفػػػة لالمػػػريكييف قبػػػؿ نشػػػرىا، ولكػػػف الواليػػػات المتحػػػدة ومصػػػر الرسػػػميتاف 
منتقدي مرسي يدعوف بانو أطمػع وزيػر الػدفاع االمريكػي ليئػوف بنيتػا قبػؿ االعػالف عػف قػراره. ويمكػف أف نجػد 
تمميحا بالتبميغ المسبؽ في بياف الناطؽ بمساف البنتاغوف جورج ليتؿ الذي قػاؿ: 'نحػف توقعنػا أف فػي زمػف مػا 

نسػػؽ مرسػػي تغييػػرات فػػي قيػػادة الجػػيش ويبمػػغ عػػف طريػػؽ جديػػد'. ولمسػػألة التنسػػيؽ المسػػبؽ مػػع الواليػػات سي
المتحػػػدة، التػػػي سػػػتزود الوسػػػائؿ والمسػػػاعدات لممصػػػرييف لغػػػرض مكافحػػػة االرىػػػاب فػػػي سػػػيناء، توجػػػد أىميػػػة 

 كبرى، إذ أنو إذا كاف تنسيؽ فيو يدؿ عمى منظومة وثيقة أكثر بكثير مما يبدو لمعياف.
إذا توثػػؽ التعػػاوف بػػيف مصػػر، الواليػػات المتحػػدة واسػػرائيؿ فػػي الكفػػاح ضػػد االرىػػاب فػػي سػػيناء فػػي االسػػبوع 
االخيػػر، فمػػيس ىكػػذا حصػػؿ لمعالقػػة المدنيػػة. فقػػد أوضػػح وزيػػر االعػػالـ الجديػػد صػػالح عبػػد المقصػػود، رجػػؿ 

الراضػػي الفمسػػػطينية االخػػواف المسػػمميف أمػػس بػػػاف 'مصػػر لػػف تطبػػػع عالقاتيػػا مػػع اسػػرائيؿ قبػػػؿ أف تتحػػرر ا
المحتمة. نحف ندير عالقاتنػا مػع اسػرائيؿ عمػى اسػاس االتفاقػات التػي ليػا مػع مصػر. وعميػو، حتػى لػو سػعينا 
الػى تغييػر بعػض البنػود فػي اتفػاؽ كامػب ديفيػد، فقػد قػاؿ الػرئيس ومؤسسػات الدولػة المنتخبيػة انيػـ يحترمػوف 

 اراض فمسطينية'. االتفاقات. ومع ذلؾ فاننا نعتقد باف ىذا الكياف سمب
باسػػتثناء اسػػتخداـ تعبيػػر 'الكيػػاف' بػػدال مػػف اسػػرائيؿ، فػػاف سياسػػة الحكومػػة المصػػرية الجديػػدة ال تختمػػؼ عػػف 

 سياسة الحكومات السابقة.
 76/8/1071ىررتس 
 77/8/1071، القدس العربي، لندن
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 غي بخور
جديػػػد محمػػػد مرسػػػي بكبػػػار مسػػػؤولي الجػػػيش حينمػػػا انشػػػغؿ جميػػػع المحممػػػيف بػػػدراما اقالػػػة الػػػرئيس المصػػػري ال

المصري، تناوؿ قميموف فقط 'االعالف الرئاسي' الثاني لمرسي في اليـو نفسو وىو سيطرتو عمى جميع مراكػز 
السػػمطة والقػػوة فػػي الدولػػة. ىكػػذا اسػػتعمؿ مرسػػي حادثػػة سػػيناء لُيسػػوغ عػػزؿ كبػػار مسػػؤولي الجػػيش واسػػتعمؿ 

 يا مطمقة.العزؿ لتوسيع صالحياتو الرئاسية وجعم
اف ىػػذا الػػرئيس ىػػو اليػػوـ رئػػيس الػػذراع التنفيذيػػة وىػػو الػػذي ُيعػػيف وُيقيػػؿ الحكومػػات فػػي مصػػر، وىػػو ايضػػا 
الذراع التشريعية مع عدـ وجود مجمس شعب وبسػبب قدرتػو عمػى سػف كػؿ قػانوف يريػده، فيػو المسػؤوؿ وحػده 

الذي ُيقر اتفاقات دوليػة وىػو الػذي ُيفسػر عف السياسة الخارجية والداخمية واالمنية واالقتصادية وغيرىا. وىو 
الدسػػتور، ويسػػتطيع اف ُيعػػيف فريقػػا ُيقػػر دسػػتورا جديػػدا كمػػا يشػػاء. وىكػػذا، بعػػد سػػنة ونصػػؼ سػػنة ممػػا أشػػبو 
الفوضػػى عػػادت مصػػر لتصػػبح دولػػة ذات سػػمطة واحػػدة، سػػمطة شػػخص واحػػد فقػػط وىػػذه دكتاتوريػػة، بيػػد أنيػػا 

مبػػارؾ الػػذي شػػارؾ فػػي قراراتػػو مجمػػس الشػػعب واالحػػزاب والدسػػتور اليػػـو دكتاتوريػػة أشػػد قسػػوة مػػف دكتاتوريػػة 
 والمحاكـ وما كاف يشبو تمثيؿ اوساط كثيرة. والحديث ىنا عف شخص واحد.

حتػػى 'شػػباب الثػػورة'، الػػذيف تحػػدثوا عػػف الديمقراطيػػة وحريػػة التعبيػػر، لػػـ ينتبيػػوا الػػى اف دولػػتيـ أصػػبحت دولػػة 
الجيش. وكما لـ يفيموا قبػؿ سػنة ونصػؼ سػنة اف الجػيش سػيطر سمطة واحدة لكثرة حماستيـ لذىاب ضباط 

عمػييـ، ال يميػزوف اآلف أنيػـ وقعػوا فػي ضػػائقة جديػدة. ال توجػد أيػة صػمة بػػيف سػمطة شػخص واحػد وبػيف مػػا 
 أرادت مصر اف تذيعو لمعالـ.

مػػف المػػدىش اف نػػرى كػػؿ ىػػذا يحػػدث بعػػد شػػير ونصػػؼ فقػػط مػػف تػػولي مرسػػي منصػػبو، فقػػد روض الجػػيش 
زاب والمحػػاكـ ووسػػائؿ االعػػػالـ خصوصػػا. اف الػػرئيس الجديػػد و'االخػػػواف المسػػمميف' الػػذيف يقفػػوف مػػػف واالحػػ

ورائو، مشغولوف اآلف بتبديؿ المحرريف الرؤساء والصحفييف الكبار في الصحؼ الحكومية. وُيستبدؿ بعشرات 
اف المسػمميف' أو الػرئيس. وال الصحفييف ممثموف اسالميوف، والتعميمات الجديدة ىي أنو ال يجوز انتقاد 'االخو 

يجػػػوز اف تُنشػػػر رسػػػوـ كاريكاتوريػػػة عنػػػو وال يجػػػوز تناولػػػو شخصػػػيا أو األقربػػػاء منػػػو. واختفػػػت قائمػػػة أىػػػداؼ 
السػػمطة الجديػػدة التػػي نشػػرت بػػابراز فػػور انتخػػاب مرسػػي فجػػأة مػػف فػػوؽ صػػفحات الصػػحؼ الحكوميػػة، وعػػاد 

 دورىا ليصبح اعالما ييتؼ لكؿ خطوة لمحاكـ.
عػػػالـ الخػػػاص الػػػذي بػػػدأ ينمػػػو فػػػي مصػػػر ويحظػػػى بقبضػػػة حديديػػػة. ىػػػؿ تجػػػرأت صػػػحيفة 'الدسػػػتور' بقػػػي اال

الخاصة عمى انتقػاد الػرئيسذ ُتجمػع اذا جميػع أعػدادىا مػف الحوانيػت. ولػـ يحػدث مثػؿ ىػذا الشػيء حتػى فػي 
اء مشػايعة اياـ مبارؾ. وُأغمقت قناة تمفاز خاصة بعد اف تجرأ صاحبيا الدكتور توفيؽ عكاشة عمػى اعػالف آر 

السػػرائيؿ، وُيحػػاكـ مػػف ُيظيػػر اسػػتقالال كبيػػرا جػػدا. اف نظػػاـ تخويػػؼ ينشػػأ سػػريعا موجيػػا عمػػى أصػػحاب آراء 
 انتقادية جدا وكؿ ذلؾ باسـ 'استكماؿ الثورة'.

السػرائيؿ تػاريخ طويػؿ مػف خيبػة األمػؿ مػف مصػر. اف جميػع محػاوالت االقتػراب طػواؿ عشػرات السػنيف وكػؿ 
رفضػػيا الطػػرؼ الثػػاني باحتقػػار زاعمػػا أنػػو ال يجػػوز 'التطبيػػع'، وكأنػػو لػػـ يػػتـ التوقيػػع  أفكػػار التعػػاوف المصػػري

 عمى اتفاؽ سالـ بيف الدولتيف والشعبيف.
وىكػػذا تحصػػف المصػػريوف فػػي أنفسػػيـ وفخػػرىـ، ويبمػػغ االنتػػاج الػػوطني الخػػاـ لمفػػرد عنػػدىـ اليػػوـ ثالثػػة آالؼ 

 يؿ.دوالر لمفرد في مقابؿ ثالثيف ألؼ دوالر في اسرائ
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اآلف ومصر تدخؿ مرحمة جديدة مف تاريخيا، مع العودة الى سمطة الفرد، ليس لالسرائيمييف أي توقعػات مػف 
مصر ما عدا أدنى قدر مف الحفاظ عمى االستقرار االمني عمػى الحػدود، وىػذا كػؿ شػيء. فمػـ تعػد ألحػد فػي 

طػػرفيف. ولػػـ يبػػؽ لالسػػرائيمييف اسػػرائيؿ أوىػػاـ تعػػاوف اقتصػػادي أو تجػػاري كػػاف سيفضػػي الػػى فائػػدة عظيمػػة لم
 سوى اف يتمنوا لمصر نجاحا في طريقيا الجديد الذي اختارتو في بحثيا المستمر عف ىويتيا الذاتية.

 76/8/1071يديعوت 
 77/8/1071، القدس العربي، لندن
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