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*** 
 

 سرائيميينصواريخ ستسقط عشرات آالف اإل نمتمكنصر اهلل:  2
السيد حسف نصر اهلل، خالؿ كممة لو في الميرجاف المركزي لمناسبة يـو « حزب اهلل»شدد األميف العاـ لػ

وىناؾ »مع لبناف ستكوف مكمفة جدًا،  "إسرائيؿ" حرب أفالقدس في ثانوية الميدي في الحدث، أمس، عمى 
الموجودة لدينا. وضرب ىذه األىداؼ  بعض األىداؼ في فمسطيف يمكف أف ُتطاؿ بعدد قميؿ مف الصواريخ

ونحف نتحدث عف عشرات آالؼ القتمى االسرائيمييف، . سيحوؿ حياة عشرات آالؼ الصياينة لجحيـ
والصواريخ منصوبة ومركزة عمى ىذه األىداؼ وبسرية وفي أي مرحمة مف الحرب، لف نترّدد مف استعماؿ 

ف يعرفوا أف كمفة العدواف عمى لبناف باىظة وال تقاس ىذه الصواريخ ضد ىذه األىداؼ وعمى اإلسرائيمييف أ
 «.1005بكمفة الحرب في العاـ 

األحداث والتطورات مف سنة الى اليوـ في كؿ بالد المسمميف تشغميا عف القدس، وىذا »وأكد نصر اهلل أف 
كر أنفسنا يؤكد اننا نحتاج في كؿ سنة، خصوصًا في شير رمضاف لنعود إلى فمسطيف والقدس وأف نعود لنذ

ىذه الثوابت »وجدد التأكيد عمى «. بالثوابت وبالمسؤوليات الدينية تجاه القدس والمقدسات وفمسطيف وشعبيا
رغـ اليموـ والمشاكؿ والتعبئة النفسية الخاطئة ولنقوؿ لمعالـ إف مسألة فمسطيف والقدس ىي مسألة دينية 

 «.تؤثرا عمى اساس الموقؼ تجاه فمسطيف والقدس إيمانية وبالنسبة لنا االختالفات والسياسة ال يمكف اف
 ألنياىي مسألة فوؽ كؿ الخصومات، « إسرائيؿ»مسألة القدس وفمسطيف والصراع مع  أفنؤكد  أفونوّد 

يماننا وأخالقي إنسانيمسألة ديف وعقيدة والتزاـ   «.بيا ال يمكف اف يتزعزع ابداً  وا 
عامًا ىو احتالؿ اسرائيؿ  50معالـ المنطقة منذ اكثر مف الحادث الخطير الذي رسـ »واعتبر نصر اهلل أف 

لفمسطيف والحروب التي شنت عمى البمداف العربية وما زالت شعوبنا تعيش تداعيات ذلؾ االحتالؿ، وال يمكف 
، وال يمكف التحدث عف مستقبؿ لمقدس في «إسرائيؿ»أف نتصور مستقبؿ القدس بمعزؿ عما يسمى مستقبؿ 

األبدية ولذلؾ « إسرائيؿ»ودة لدى الصياينة. وىناؾ إجماع أف القدس ىي عاصمة موج« إسرائيؿ»ظؿ 
استمرار بناء المستوطنات في القدس »ولفت النظر إلى أف «. مشروع تيويد القدس يسير عمى قدـ وساؽ

وصؿ إلى مصادرة االراضي في القدس، ومصادرة االراضي تيديد دائـ لمبشر، عندىا يكوف ىناؾ اليجرة 
في المئة مف سكاف القدس مف عرب ومسمميف ومسيحييف تحت الفقر، فيما العرب غارقوف  73رية، والقس

 «.في مشاكميـ
إسرائيؿ لدييا ميزات جيدة أحيانًا، ومف جممة الميزات انو سنويًا تعقد مؤتمرات لبحث البيئة »ورأى أف 

أماميـ ويقيموف الوقائع ويقدموف أفكارًا  ويتحدثوف بالتيديدات وعف الفرص المتاحة« إسرائيؿ»االستراتيجية لػ
؛ في العالـ العربي أيف ىذا «إسرائيؿ»وترسؿ إلى الكنيست ويتـ وضع خطط وبرامج ويعمؿ عمييا لدى 

 «.الموضوع؟ متى اجتمعنا لنقيـ األوضاع ولنضع الخطط؟
، عندما بدأ الربيع األخيرتيفبالمنطقة وفي السنتيف  باألحداثنقرأ كؿ سنة ترجمة لقراءتيـ  إننا»وقاؿ نصراهلل 

العربي برز قمؽ إسرائيمي كبير، وىو بدأ يتحدث عف تعاظـ التيديدات ومف أىـ األحداث سقوط )الرئيس 
المصري السابؽ( حسني مبارؾ، وانسحاب أميركا مف العراؽ في إطار ىزيمة حقيقية وتحوالت في المنطقة 
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بدا مف خالؿ تحوالت »وأضاؼ إنو «. الواحدة تمو األخرى التي بدا فييا أف األنظمة العربية بدأت تتياوى
 «.المنطقة أف ىناؾ محورًا قد يتشكؿ لمصمحة فمسطيف. وىذا ما قبؿ التطورات في سوريا

بعد التطورات في سوريا، منسوب القمؽ االسرائيمي صغر، فتركيا التي كاف يمكف »ونبَّو نصر اهلل إلى أنو 
فمسطيف باتت عالقاتيا مع سوريا صفرا، وبالنسبة لمدوؿ العربية التي أف تشكؿ جزءًا مف محور داعـ ل

شيدت تحوالت باتت مشغولة بنفسيا. وبدأ اآلف يستفاد مف التحوالت في الدوؿ العربية، التي سقطت فييا 
بيف العرب وايراف، وبسبب ىذه األحداث يتـ استغالؿ رؤية « إسرائيؿ»أنظمة، والخصومة التي عممت ليا 

عندما ترى « إسرائيؿ»لممنطقة وموقؼ إيراف مف االحداث في سوريا، إليجاد عداء وتوتر، واليـو  إيراف
 «.التوتر في العاـ الماضي يرتفع لدييا منسوب الفرص وينخفض لدييا منسوب التوتر

التصعيد بدأ تجاه ايراف، والخطاب اإلسرائيمي يحيد قطاع غزة وموضوع سوريا »ولفت النظر إلى أف 
حوف نافذة األسمحة. وىذا التصعيد اإلسرائيمي مبني عمى قراءة مختمفة عف عاـ ونصؼ، والحجة لضرب ويفت

 إيراف ىي البرنامج النووي االيراني الذي يعرؼ العالـ كمو أنو برنامج سممي. 
يراف أعمنت التزاميا بسممية البرنامج النووي و ضوع، تعرؼ أنيا كذبت عمى العالـ في ىذا المو « إسرائيؿ»وا 

في أف إيراف دولة إسالمية وقوية وأماميا أفؽ لممزيد مف القوة واإلزدىار والتطور العممي، « إسرائيؿ»ومشكمة 
يراف القوية برغـ كؿ المؤامرات ممتزمة عقائديًا بمسألة فمسطيف والقدس واف التزاـ ايراف بمسألة فمسطيف ىو  وا 

 «.فوؽ المساومات السياسية
ىناؾ نقاش في الكمفة والجدوى، فالجيش اإلسرائيمي يؤكد لقاعدتو إف الحرب عمى  وتابع: بالنسبة إليراف

إيراف ستكمؼ عشرات آالؼ القتمى. فمو كانت إيراف ضعيفة لما كاف اإلسرائيمي ليتردد ولقصفت المنشآت 
يراف النووية االيرانية منذ وقت طويؿ والجدؿ حوؿ القصؼ ىو ألف ايراف قوية وشجاعة. وكمنا يعمـ اف إ

سيكوف ردىا صاعقًا اذا استيدفت مف اسرائيؿ وستقدـ اسرائيؿ الفرصة الذىبية إليراف التي كانت تحمـ بيا 
 عامًا. 21منذ 

مختمؼ بسبب مساحة القطاع، وفي غزة توجد إرادة مقاومة »وتطّرؽ إلى وضع قطاع غزة، فاعتبر أنو 
ضباط مصرييف، فكاف األمر بالعكس فقد صمبة، وكانت ىناؾ فرصة ليتحدث وضعيا، ووقعت حادثة قتؿ 

ضاعت الفرصة، ولكف في مقابؿ تيديد إيراف... إيراف قوية... وفي مقابؿ تيديد لبناف... نحف نممؾ مف 
 «.حدأالشجاعة والقدرة لندافع عف بمدنا، وعندما يعتدى عمى بمدنا لف ننتظر إذنًا مف 

28/8/0220، السفير، بيروت  

 
 نين تتم بحماية جيش االحتالل وال بد أن تتوقف: اعتداءات المستوطعباس 0

إف اعتػداءات المسػتوطنيف عمػى المػواطنيف الفمسػطينييف وأمالكيػـ، التػي  ،قاؿ الرئيس محمود عبػاس: راـ اهلل
وأضاؼ، في  تصاعدت في اآلونة األخيرة، تتـ في ظؿ حماية جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، وال بد أف تتوقؼ.

اء اليػػـو الجمعػػة، أف جػػيش االحػػتالؿ لػػو أراد منػػع تمػػؾ االعتػػداءات لفعػػؿ، ألنيػػا حػػديث إلذاعػػة مػػوطني، مسػػ
تحصػػؿ أمػػاـ بصػػره وال يحػػرؾ سػػاكنًا، مؤكػػدا أف ىػػذا دليػػؿ عمػػى السياسػػة العنصػػرية التػػي ال تػػزاؿ تعشػػش فػػي 

 ذىنية ىذا الجيش والمستوطنيف.
األعمػاؿ البربريػػة واليمجيػة التػػي كػػاف  وطالػب الحكومػػة اإلسػرائيمية واإلدارة األميركيػػة بالعمػؿ عمػػى وقػؼ ىػػذه

مػف أفرادىػا، مؤكػدا أف  5آخرىا االعتداء الوحشي عمى عائمة فمسػطينية قػرب بيػت لحػـ أمػس، والتػي أصػيب 
 ىذا العمؿ الشائف المجـر ال يمكف القبوؿ بو بأي حاؿ مف األحواؿ.
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المقبػؿ، قػاؿ: قلقػد تعرضػنا  وحوؿ التوجو لألمـ المتحػدة لمحصػوؿ عمػى عضػوية فمسػطيف فػي أيمػوؿ/ سػبتمبر
لضغوط في الفترات السابقة بيدؼ منعنا مف الذىاب إلػى مجمػس األمػف، إال أننػا ذىبنػا ولػـ نمتفػت ليػا، ألننػا 

وأضػاؼ الػرئيس قأف ضػغوطًا قػد  ال نمتفت إال لمصمحة شعبنا الفمسطيني ومصمحة قضيتنا الوطنيػة العادلػةق.
 يد لنا أف نكوف عضوًا في األمـ المتحدة كبقية دوؿ العالـ .قتحصؿ في المستقبؿ مف جيات مختمفة ال تر 

وقاؿ: قفي المرة السابقة )أيموؿ / سبتمبر الماضي( لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى العدد الكػافي مػف الػدوؿ فػي 
مجمس األمف، ولكف في ىذه الدورة سنقدـ طمبًا لمحصوؿ عمى دولة غير عضو في الجمعية العامػةق. وتػابع: 

دولػة،  822ثقة كبيرة أننا سنحصؿ عمػى أغمبيػة كبيػرة، ألف لػدينا اعتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية مػف  قنحف عمى
باإلضافة إلى أف معظـ دوؿ العالـ فييػا مكاتػب تمثيػؿ لفمسػطيف، وبالتػالي لػيس مػف الصػعب الحصػوؿ عمػى 

 االعتراؼق .
إلػى يومنػا ىػذا ونحػف نعمػؿ  وبخصوص المصالحة الوطنية، قاؿ إنو منذ أف حصؿ االنقػالب فػي قطػاع غػزة

 لتحقيؽ المصالحة، مشيرًا إلى أف مصر الشقيقة قد عممت ما يمكنيا ووظفت كؿ طاقاتيػا إلتمػاـ المصػالحة.
وتػػابع: قوقعنػػا عمػػى الوثيقػػة المصػػرية منػػذ ثػػالث سػػنوات إال أف حمػػاس رفضػػت التوقيػػع فػػي حينيػػا ق، مضػػيفا: 

بعػػػدىا تػػػػـ االتفػػػػاؽ بشػػػػكؿ نيػػػائي عمػػػػى أف تقػػػػـو لجنػػػػة  قبعػػػد ذلػػػػؾ تمػػػػت عػػػػدة لقػػػاءات فػػػػي القػػػػاىرة والدوحػػػػة،
االنتخابات المركزية بعمميا في قطاع غزة وصواًل إلى االنتخابات الرئاسية والتشػريعية والمجمػس الػوطني، إال 

 أف حماس وفي المحظة األخيرة أوقفت عمؿ المجنة ونحف ال نعمـ حتى اآلف لماذا تصرفت حماس كذلؾق.
ضػافة حػػوالي وأكػد أنػو فػػي الوقػت ا لػػذي تقػوـ فيػػو لجنػة االنتخابػات المركزيػػة مػف تحػػديث لمسػجؿ االنتخػػابي وا 

ألؼ مواطف فمسطيني في غزة يصبح ليـ الحؽ في المشاركة باالنتخابات المقبمة، والترشح ليا، عنػدىا  200
 نذىب لالنتخابات وتتـ المصالحة .

بػات ونحػف نطالػب باالنتخابػات لكونيػا الطريػؽ وقاؿ إف قالمصالحة تعني االنتخابات، حماس جاءت باالنتخا
 بانتخابات حرة شيد العالـ أجمع بنزاىتياق . 8885الديمقراطي السميـ التي بدأناىا عاـ 

وتساءؿ قلماذا ىذا التمكؤ والرفض مػف قبػؿ حركػة حمػاس؟ق، موجيػًا دعوتػو لحركػة قحمػاسق بػأف تسػمح لمجنػة 
 تكوف حتمًا ناجزةق.االنتخابات بالعمؿ قلنحقؽ المصالحة التي س

قإف القمػػة كانػػت ، وبخصػػوص نتػػائج القمػػة اإلسػػالمية الطارئػػة التػػي عقػػدت فػػي مكػػة المكرمػػة قبػػؿ أيػػاـ، قػػاؿ
ىامة، فقد تبنت المقترحات التي تقدمنا نحف بيا بخصوص القدسق، مشيرا إلى أف الممؼ الػذي قدمػو سػيادتو 

العرب، معربا عف أممو بأف تتعامؿ معو الػدوؿ العربيػة  لمقمة كاف قد اعتمد سابقًا في اجتماع وزراء الخارجية
واإلسػػالمية بجديػػػة وحػػرص، ألف مػػػف شػػأف ىػػػذا الممػػؼ أف يسػػػاعد أىمنػػا فػػػي القػػدس وأف يػػػدعميـ ويشػػد مػػػف 

وجػػػدد الػػػرئيس دعوتػػػو، بيػػػذه المناسػػػبة، إلػػػى كػػػؿ مسػػػمـ ومسػػػيحي فػػػي العػػػالـ بػػػأف يػػػزوروا القػػػدس ألف  أزرىػػػـ.
والدعوات التي تحـر ىذه الزيارة، قاؿ إف ىذه الدعوات ليس ليا أي أسػاس فػي وحوؿ الفتاوى  زيارتيـ واجب.

 القرآف الكريـ وال في اإلنجيؿ.
ووجو، عبر إذاعة موطني، التينئة لمشعب الفمسطيني لمناسبة حموؿ عيػد الفطػر السػعيد، وقػاؿ قنقػوؿ لشػعبنا 

ا ولبنػاف، كػؿ عػاـ وانػتـ بػألؼ خيػر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفي الشػتات وخصوصػًا فػي سػوري
لمناسػػبة حمػػوؿ عيػػد الفطػػر، متمنيػػا مػػف العمػػي القػػدير أف يعيػػده عمػػى شػػعبنا وقػػد تحققػػت أمانيػػو ب قامػػة الدولػػة 

 الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼق.
 27/8/0220، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 



 
 
 

 

 

           7ص                                    0596العدد:                28/8/0220 السبت التاريخ:

 فمسطينية ويطالب بحماية دوليةن ضد عائمة جريمة المستوطني يستنكرعريقات  3
استنكر عضو المجنة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر صػائب عريقػات، الجريمػة النكػراء التػي ارتكبيػا عػدد : راـ اهلل

مػػف المسػػتوطنيف أمػػس، وتمثمػػت بمياجمػػة عائمػػة المػػواطف أيمػػف غياظػػة بقنابػػؿ حارقػػة ممػػا أدى إلػػى إصػػابة 
 نيـ أطفاؿ.جميع أفرادىا بحروؽ خطيرة بي

وطالػػب عريقػػات خػػالؿ لقائػػو اليػػـو الجمعػػة، القنصػػؿ البريطػػاني العػػاـ السػػير فينسػػنت فػػيف، وقناصػػؿ وممثمػػي 
النػػػرويج، ىولنػػػدا، السػػػويد والػػػدنمارؾ، وكػػػذلؾ االتصػػػاالت مػػػع اإلدارة األميركيػػػة وعػػػدد مػػػف الػػػدوؿ األوروبيػػػة 

ؿ الحكومػة اإلسػرائيمية المسػؤولية الكاممػة عنيػا األخرى، المجتمع الدولي ب دانة واستنكار ىػذه الجريمػة وتحميػ
 ومطالبتيا باعتقاؿ ومحاكمة اإلرىابييف الذيف قاموا بيذه الجريمة.

وأشار إلى أف اإلرىاب الذي يرتكب مف قبؿ المستوطنيف ضد أبناء شعبنا األعزؿ وبما يشػمؿ عمميػات القتػؿ 
% مطمػػع 38وسػػيارات قػػد ارتفػػع بنسػػبة  وحػػرؽ المػػزارع، مػػدارس، ومسػػاجد وقطػػع أشػػجار ومياجمػػة مؤسسػػات

 .1081عاـ 
وأكػػد عريقػػات أف االسػػتيطاف اإلسػػرائيمي فػػي األرض الفمسػػطينية المحتمػػة وبمػػا يشػػمؿ القػػدس الشػػرقية يعتبػػر  

جريمة حرب وفقا لمقانوف الدولي، وأف عمى المجتمػع الػدولي المبػادرة لتػوفير حمايػة دوليػة لمشػعب الفمسػطيني 
 .8838ابع لعاـ عمال بميثاؽ جنيؼ الر 

 27/8/0220، وكالة سما اإلخبارية
 

 برام اهلل اً إسرائيمي   اً مسؤولو السمطة يمتقون وفد: فمسطين أون الين 4
ذكرت مصادر إعالمية فمسطينية رسمية أف لقاًء ُعقد، أمس الخمػيس، بػيف أمػيف عػاـ رئاسػة السػمطة الطيػب 

يرتس" اإلسرائيمي، في مقر الرئاسػة بمدينػة راـ اهلل عبد الرحيـ ومسؤوليف آخريف مف "فتح"، ووفد مف حزب "م
 وسط الضفة الغربية.

وبحسب المصادر؛ فقد ضـ الوفد اإلسرائيمي عضو الكنيست السابؽ موسػي راز ومػائير مارجاليػت مػف قيػادة 
حػػػزب "ميػػػرتس"، فػػػي حػػػيف حضػػػر عػػػف الجانػػػب الفمسػػػطيني عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة "فػػػتح" مفػػػوض 

ة نبيػػؿ شػػعث، ومستشػػار رئػػيس السػػمطة لمشػػؤوف السياسػػية نمػػر حمػػاد، ورئػػيس ديػػواف الرئاسػػة العالقػػات الدوليػػ
 حسيف األعرج.

وأكد عبد الرحيـ لموفد اإلسرائيمي عمى أف المفاوضػات ىػي الخيػار األساسػي لمسػمطة، مطالًبػا مػف أجػؿ البػدء 
يف. إال أف الحكومة اإلسػرائيمية بخيار المفاوضات باإلفراج عف األسرى ووقؼ االستيطاف والقبوؿ بحؿ الدولت

وثمػف عبػد الػرحيـ جيػود مػف وصػفيا بػػ "قػوى السػالـ فػي  ما زالت ترفض ذلؾ وتيدد حؿ الدولتيف"، كما قاؿ.
)إسػػرائيؿ(، وفػػي مقػػدمتيا حركػػة ميػػرتس"، عمػػى حػػد قولػػو، وقػػاؿ: "إف ىنالػػؾ مػػا يعطػػي األمػػؿ ويشػػكؿ إحػػدى 

 ار الشعبيف". ضمانات حؿ الدولتيف وبأف خيار السالـ ىو خي
 27/8/0220، فمسطين أون الين

 
 باعتقال عناصرىا بطمب من القاىرة في غزةغزة تتيم أجيزة األمن  في "السمفية الجيادية" 5

فػػي قطػػاع غػػزة أجيػػزة األمػػف التابعػػة « السػػمفية الجياديػػة»قػػاؿ مسػػؤوؿ فػػي الجماعػػات : كفػػاح زبػػوف - راـ اهلل
فييف في القطاع بناء عمى طمػب مصػري، مؤكػدا أف األمػف الػداخمي لمحكومة المقالة بشف حممة اعتقاالت لسم

التابع لحركة حمػاس اعتقػؿ أحػد القيػادييف المعػروفيف لمتحقيػؽ معػو بعػد إصػرار مصػري، عمػى الػرغـ مػف أنػو 
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مكث مدة طويمة في المستشفى يتمقى العالج مف جراح خطرة أصيب بيا في قصؼ إسرائيمي منذ عدة أشير 
 القطاع، وخرج قبؿ يوميف.بمدينة رفح جنوب 

أف جيػػاز األمػػف الػػداخمي التػػابع لحمػػاس اعتقػػؿ القيػػادي « الشػػرؽ األوسػػط»وأضػػاؼ أبػػو عبػػد اهلل الميػػاجر لػػػ
وتػػابع القػػوؿ إف «. بنػػاء عمػػى طمػػب مصػػري»البػػارز فػػي الجماعػػات السػػمفية الجياديػػة، أبػػو صػػييب رشػػواف، 

ف ضباط أمف » مصرييف وصموا مؤخرا إلى قطاع غزة، يشاركوف معموماتنا تقوؿ إنو اعتقؿ بطمب مصري، وا 
مطمعوف عمى تفاصيؿ كػؿ التحركػات والتحقيقػات التػي »وبحسبو ف ف الضباط المصرييف «. في التحقيؽ معو

 «.تقـو بيا أجيزة أمف الحكومة المقالة ضد عناصر الجماعات السمفية في قطاع غزة
قػػػائال إنػػو مصػػاب ب صػػػابات بالغػػة فػػي رأسػػػو وحمػػؿ الميػػاجر حكومػػػة حمػػاس المسػػؤولية عػػػف حيػػاة رشػػواف، 

 ويعاني مف كسر في جمجمتو ووضعو الصحي صعب وال يحتمؿ التحقيؽ.
إف مصػر استفسػرت عنػو وعػف « الشػرؽ األوسػط»وأكدت مصػادر فمسػطينية مطمعػة اعتقػاؿ رشػواف، وقالػت لػػ

س المصػػرييف بػػأف آخػػريف بعػػد عمميػػة قتػػؿ الجنػػود المصػػرييف فػػي سػػيناء. وبحسػػب المصػػادر فقػػد أبمغػػت حمػػا
 رشواف يخضع لمعالج، لكنيـ أصروا عمى التحقيؽ معو.

ونفى المياجر أي عالقة ألي مف الجماعات المنتشرة في القطاع عف اليجػوـ ضػد الجنػود المصػرييف، وقػاؿ 
إف أي جماعػػات سػػمفية فػػي غػػزة لػػـ تخطػػط ولػػـ تشػػارؾ فػػي مثػػؿ ىػػذا اليجػػـو وال تعػػرؼ عنػػو شػػيئا. وأضػػاؼ: 

 «.و محاربة إسرائيؿىدفنا اآلف ى»
شخصػا أصػدرت  83وكشؼ القيادي السمفي، فػي ذات الوقػت، أف فمسػطينيا مػف سػكاف قطػاع غػزة، مػف بػيف 

 محكمة مصرية حكما بالسجف عمييـ مؤخرا النتمائيـ إلى جماعات سمفية جيادية مختمفة، إثر حادثة سيناء.
مف سكاف رفح جنوب القطاع، والمعتقؿ فػي  لقد حكـ باإلعداـ عمى الشاب ياسر الترابيف»وأوضح المياجر: 

 «.سيناء منذ فترة أثناء وجوده في أحد المنازؿ التي تـ مداىمتيا منذ نحو عاـ
 وحذر المياجر مف حرؼ مصر وحماس لمبوصمة، وقاؿ إف معركتيـ ليست مع السمفييف في قطاع غزة.

 28/8/0220، الشرق األوسط، لندن

 
 أكبر لعالقتنا بالقاىرة أتوقع تعزيزاً و  ست موجودة في سورياموسى أبو مرزوق: مكاتب حماس لي 6

قاؿ موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس الفمسػطينية : محمد عبد الرازؽ - القاىرة
إف عمميات الجيش المصري الجارية في سػيناء سػتغير مػف معػالـ اتفاقيػة كامػب ديفيػد الموقعػة منػذ أكثػر مػف 

سػػرائيؿ، معربػػا عػػف أممػػو وتوقعػػو تعزيػػز عالقػػات حمػػاس بالقػػاىرة بشػػكؿ أكبػػر مػػف ثالثػػيف سػػنة بػػ يف مصػػر وا 
 السابؽ.

وال »ونفى أبو مرزوؽ ما تردد مؤخرا عػف نقػؿ مكتػب حمػاس إلػى القػاىرة، مؤكػدا أنػو لػـ يسػمع بيػذا الحػديث 
 .«يوجد طرح في الوقت الحاضر حوؿ موضوع نقؿ المكاتب التابعة لحماس أو ما شابو ذلؾ

عمػى ىػامش حضػوره حفػؿ إفطػار أقامػو السػفير مجتبػى « الشػرؽ األوسػط»وقاؿ أبو مرزوؽ في تصػريحات لػػ
مكاتب حماس ليسػت موجػودة فػي »أماني، رئيس مكتب رعاية المصالح اإليرانية بالقاىرة الميمة الماضية، إف 

 «.سوريا، بؿ خارجيا
حمػاس، أعػرب أبػو مػرزوؽ عػف اعتقػاده  وحوؿ تأثير حػادث رفػح المصػرية األخيػر عمػى عالقػات مصػر مػع

عقػػب انتيػػاء التحقيقػػات الجاريػػة مػػف المفتػػرض أف يػػتـ تعزيػػز العالقػػات بشػػكؿ أكبػػر، ألف اليػػدؼ مػػف »بأنػػو 
بقػاء الحصػار وترسػيخو  العممية التي تمت في رفح ىو اإلضرار بالعالقات المصرية الفمسطينية مف ناحية، وا 
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ف المػػؤثر األساسػػي لمسػػتقبؿ قطػػاع غػػزة وعالقاتػػو واتصػػالو عمػػى قطػػاع غػػزة مػػف ناحيػػة أخػػرى، خصوصػػا أ
بالعالـ ىو القرار المصري، وبالتالي ف نني أعتقد أف ىذه المسألة ستؤدي إلى نتائج عكس ما كاف يخطط ليا 

 «.وعكس األىداؼ التي كانت مقصودة بعممية مف ىذا النوع
حوؿ تمػؾ العمميػة اإلرىابيػة التػي تمػت فػي  وعما إذا كانت حماس قد تبادلت المعمومات مع الجانب المصري

مثػػؿ ىػذه العمميػػة مػف الصػػعب الوصػػوؿ إلػى معمومػػات مباشػرة حػػوؿ منفػػذييا، »رفػح، أوضػػح أبػو مػػرزوؽ أف 
ألف جميع مف قاموا بيا قضوا نحبيـ، ولكف بال شؾ حينما نعمـ توجيات منفذي العمميػة نسػتطيع أف نتحػدث 

 «.يؿعف أكثر مف توجو وأكثر مف تفسير وتحم
عالقاتنػػا بالجيػػػات المسػػؤولة فػػػي »وأضػػاؼ أبػػو مػػػرزوؽ فػػي تصػػريحات صػػػحافية عمػػى ىػػػامش اإلفطػػار أف 

مصر، وخصوصا الجيات المسؤولة عف النقاط الحدودية، كانت وما زالت قوية، والمعمومات بيننا ليس بينيا 
ذه العمميػػػة، وفػػػي حػػػدود حتػػػى نسػػػتطيع أف نقػػػوؿ اليػػػـو سػػػنتعاوف أـ ال، فينػػػاؾ تعػػػاوف كامػػػؿ ومسػػػبؽ فػػػي ىػػػ

اعتقادي أنو لو رجع مػف بدايػة العمميػة إلػى الجيػات المسػؤولة فػي ىػذا الجانػب لكانػت المعمومػات المطروحػة 
عمى الساحة السياسية أكثر دقة مف المعمومات التي تـ الحػديث عنيػا فػي الصػحؼ والتػي وجيػت االتيامػات 

 «.دوف أي دليؿ، وتحدثت دوف معمومات عف كثير مف القضايا
وأعػػرب أبػػو مػػرزوؽ عػػف اعتقػػاده بأنػػو بعػػد العمميػػة اإلرىابيػػة األخيػػرة فػػي سػػيناء فػػ ف األمػػور سػػتيدأ، وسػػيكوف 

ىػذه ليسػت أوؿ عمميػة، »، قػائال: «المشتبو فييا»ىناؾ الكثير مف المعمومات مف خالؿ مالحقة المجموعات 
يتػػػاف فػػػي طابػػػا، وىنػػػاؾ عمميػػػة تفجيػػػر لخػػػط الغػػػاز، وىنػػػاؾ عمميػػػة تمػػػت فػػػي دىػػػب وعمم 86فقػػػد كػػػاف ىنػػػاؾ 

، موضػػحا أف ىػػذا العمػػؿ األمنػػي الػػذي أتػػاح لمقػػوات المصػػرية أف تػػدخؿ سػػيناء «عمميػػات متعػػددة فػػي سػػيناء
 «.انقالب لمسحر عمى الساحر»يعتبر بمثابة 

وفي مجمؿ رده عمى سؤاؿ ما إذا كانػت زيػادة أعػداد القػوات المصػرية فػي سػيناء تشػكؿ عنصػر ضػغط عمػى 
الجيش المصري لػـ يكػف أبػدا عنصػر ضػغط »غزة أـ مصدر قوة، أكد أبو مرزوؽ أف  الشعب الفمسطيني في

عمػػى غػػػزة، بػػػؿ العكػػػس، فػػػالجيش المصػػري كػػػاف دائمػػػا ىػػػو الجػػػيش الػػػذي يقػػؼ إلػػػى جػػػوار فمسػػػطيف فػػػي كػػػؿ 
ىػػو جػػيش وطنػػي بامتيػػاز ويقػػؼ إلػػى جػػوار الشػػعب الفمسػػطيني، ولػػـ يتخمػػؼ عػػف معركػػة »، وتػػابع: «المراحػػؿ

بال شؾ ف ف العمميػات الحاليػة سػتغير »لكنو استطرد قائال: «. في أي لحظة مف المحظات لمشعب الفمسطيني
مف معالـ وواقع اتفاقيات كامب ديفيػد التػي لػـ تكػف سػميمة أو لصػالح الشػعب المصػري، وىػذا أمػر أعتقػد أنػو 

 «.سيصب في صالح األمف المصري
ميػة اإلرىابيػة فػي رفػح، أعػرب أبػو مػرزوؽ عػف وحوؿ مػا تػردد عػف وجػود أيػادو لمموسػاد اإلسػرائيمي خمػؼ العم

ىذه المجموعة التي قامت بيذا العمػؿ مجموعػة مخترقػة إسػرائيميا، وتػـ توجيييػا إلػى ىػذا الفعػؿ »اعتقاده بأف 
بيػػذه الطريقػػة حتػػى تثيػػر الػػرأي العػػاـ المصػػري ضػػد غػػزة وضػػد أي تقػػدـ فػػي العالقػػات الثنائيػػة بػػيف الشػػعب 

طيع أف ترسؿ رسالة لمعالـ كمو بأف سيناء غير آمنة، وأف القادر عمى حفػظ الفمسطيني والمصري، وحتى تست
 «.األمف في سيناء ىو الجانب اإلسرائيمي

أعتقػد أف ىػػذا المخطػػط ثبػػت فشػػمو »وقػاؿ نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػي لحركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية حمػػاس: 
اضػر بتثبيػت األمػف وترسػيخو فػي سػيناء بامتياز، وستقوـ المالحقات األمنية لمجيش المصػري فػي الوقػت الح

 «.بتكذيب كؿ ىذه األمور
 28/8/0220، الشرق األوسط، لندن
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نياء االنقسام "سرائيل"إالفصائل تدعو في مسيرة يوم القدس العالمي لوقف المفاوضات مع : غزة 7  وا 
لعػػالميق بوقػػؼ أشػػرؼ اليػػور: طالػػب ممثمػػو الفصػػائؿ الفمسػػطينية خػػالؿ مسػػيرة إحيػػاء لػػػقيـو القػػدس ا - غػػزة

 المفاوضات مع إسرائيؿ، وأف مدينة القدس المحتمة ال تعود مف خالؿ عممية السالـ مع االحتالؿ.
وشػػارؾ المئػػات مػػف الغػػزييف فػػي المسػػيرة التػػي انطمقػػت مػػف مدينػػة غػػزة وتوجيػػت إلػػى وسػػط المدينػػة، ورفعػػوا 

ركوف ىتافػػات ضػػد االحػػتالؿ، وتؤكػػد وردد المشػػا شػػعارات والفتػػات تمجػػد المدينػػة المقدسػػة، وتنػػدد بػػاالحتالؿ.
 عمى إسالمية المدينة المقدسة، وتقدـ المشاركوف مسؤولو التنظيمات الفمسطينية.

وقػػاؿ ربػػاح مينػػا عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية فػػي كممػػة عػػف الفصػػائؿ المشػػاركة قإف يػػـو القػػدس 
الخمينػػي جػػاء ليؤكػػد عمػػى أف مدينػػة القػػدس  العػػالمي الػػذي أتػػت بػػو الثػػورة اإلسػػالمية اإليرانيػػة فػػي عيػػد اإلمػػاـ

سػػػالميًاق. وأكػػػد أف مدينػػػة القػػػدس لػػػف تعػػػود لمفمسػػػطينييف بػػػػقالمفاوضات العبثيػػػة المخزيػػػة وال  حاضػػػرة عربيػػػًا وا 
نما بالنضاؿ والمقاومة بكؿ أشكالياق.  بالصفقات المشبوىة وال بالشكوى وا 

ؾ الفمسػطينييف كػذلؾ بحػؽ العػودة وتقريػر وشدد عمػى أف مدينػة القػدس سػتظؿ عاصػمة لفمسػطيف، وجػدد تمسػ
المصير وباإلفراج عف كافػة المعتقمػيف فػي سػجوف االحػتالؿ اإلسػرائيمي، وعمػى حقيػـ بالمقاومػة بكػؿ أشػكاليا 
ضػػد االحػػتالؿ. وحػػث مينػػا القيػػادة الفمسػػطينية عمػػى ضػػرورة وقػػؼ المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ التػػي وصػػفيا بػػػ 

، وقػػاؿ انيػػا قلػػـ تػػأت لػػو عمػػى مػػدار السػػنوات الماضػػية إال بالضػػرر وأف قالعبثيػػة الضػػارةق بالشػػعب الفمسػػطيني
وطالػػػػب باسػػػػـ الفصػػػػائؿ ب نيػػػػاء االنقسػػػػاـ الفمسػػػػطيني بػػػػيف فػػػػتح وحمػػػػاس، وطالػػػػب  التجربػػػة أثبتػػػػت عبثيتيػػػػاق.

وطالػب فػي ذات الوقػت الحكػومتيف فػي كػؿ مػف  الجماىير الفمسطينية بالضغط عمى طرفي االنقساـ إلنيائػو.
  إلى التوقؼ عف قاالنتياكات الديمقراطية والتعدي عميياق.غزة وراـ اهلل

 28/8/0220، القدس العربي، لندن
 

 "توف ر ضمانات"حماس ترىن االنتخابات الفمسطينية بب 8
جددت حركة حماس رفضيا إجراء أي انتخابات فمسطينية : نظير طو والوكاالت -المصدر: القدس المحتمة 

واسػػتيجف النػػاطؽ باسػػـ  تيػػا، والتػػزاـ حركػػة فػتح بجميػػع ممفػػات المصػػالحة.مػف دوف تػػوّفر ضػػمانات حػػوؿ نزاى
ال مصالحة مف »الحركة سامي أبو زىري، تصريحات الرئيس الفمسطيني محمود عباس التي أعمف فييا بأّنو 

انقالبػػا عمػػى اتفػػاؽ المصػػالحة الػػذي يجعػػؿ االنتخابػػات »، معتبػػرًا أف ىػػذه التصػػريحات تمثػػؿ «دوف انتخابػػات
تؤكػػد عمػػى تمسػػكيا ىػػي أيضػػًا »وقػػاؿ أبػػو زىػػري إّف حركتػػو  «.مػػف ثمػػرات المصػػالحة ولػػيس شػػرطًا ليػػاثمػػرة 

يػػتـ فػػي سػػياؽ االلتػػزاـ بتنفيػػذ بقيػػة الممفػػات األساسػػية وخاصػػة »، إال أنػػو ربػػط ذلػػؾ بػػأف «بػػ جراء االنتخابػػات
 .«اإلطار القيادي المؤقت وانتخابات منظمة التحرير وتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني

مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة ال يمكػػػف إجػػػراء االنتخابػػػات فػػػي ظػػػؿ المالحقػػػة األمنيػػػة »وأردؼ أبػػػو زىػػػري القػػػوؿ إنػػػو 
واالعتقػػاالت السياسػػية ألبنػػاء حركػػة حمػػاس فػػي الضػػفة الغربيػػة، وعػػدـ تػػوفر األجػػواء الالزمػػة لضػػماف نزاىػػة 

أبنػػػاء حركػػػة حمػػػاس فػػػي  ال انتخابػػػات مػػػف دوف وقػػػؼ جػػػرائـ أجيػػػزة أمػػػف الضػػػفة ضػػػد»وقػػػاؿ: «. االنتخابػػػات
 «.الضفة، ومف دوف التزاـ حركة فتح بجميع ممفات المصالحة ووقؼ سياسة االنتقائية

 28/8/0220، البيان، دبي
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لنفيػػر العػػاـ إلطػػالؽ دعػػت لجػػاف المقاومػػة وجناحيػػا العسػػكري ألويػػة الناصػر صػػالح الػػديف إلػػي إعػػالف ا: غػزة
مرحمػػة مػػف العمػػؿ والجيػػاد لتحريػػر القػػدس وتطييػػر المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ مػػف دنػػس االحػػتالؿ الصػػييوني 

 في ذكرى يـو القدس العالمي الذي يصادؼ الجمعة األخيرة مف شير رمضاف المبارؾ.
يني لإلعػالـ" نسػخًة منػو، ( تمقػى "المركػز الفمسػط7-86واعتبرت لجاف المقاومة فػي بيػاف ليػا اليػـو الجمعػة )

إف اسػػػػتمرار العػػػػدو الصػػػػييوني بعمميػػػػات التيويػػػػد مػػػػف حفػػػػر األنفػػػػاؽ تحػػػػت المسػػػػجد األقصػػػػى  ومحاصػػػػرتو 
بناطحػات السػػحاب والمعابػػد الييوديػػة ال يغيػر مػػف الحقيقػػة شػػيئا مؤكػدة أف القػػدس إسػػالمية باقيػػة والصػػييوني 

 المحتؿ إلى زواؿ.
مواجيػػة المخػػاطر التػػي تتعػػرض ليػػا مدينػػة القػػدس المحتمػػة بكػػؿ حػػـز ودعػػت األمػػة العربيػػة واإلسػػالمية إلػػى 

 وعدـ ترؾ القدس وحيدة تحت مخالب الحقد الصييوني لتنيش فييا وتغير مف واقعيا وتاريخيا اإلسالمي.
 27/8/0220، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 شاعات عن اعتقالو بمصرإدحالن ينفي  22

ألنبػاء التػػي رددتيػػا بعػػض وسػػائؿ االعػالـ بػػالقبض عميػػو فػػي سػػيناء محمػػد دحػػالف، ا ىنفػػ :وكػػاالت -القػاىرة 
مساء أمس االوؿ ، وقاؿ في اتصاؿ ىاتفي مع صحيفة قالوطفق المصرية مف فيينا حيػث يشػارؾ فػي مػؤتمر 
ىناؾ قإف ىذا الخبر يأتي فػي إطػار حممػة منظمػة تسػتيدفني وتثيػر الشػائعات مػف حػولي، مػف قبػؿ جماعػات 

 ض تسميتيا.تحاوؿ تشويييق، ورف
أقسػػاـ الشػػرطة فػػي سػػيناء، والتحقيقػػات المصػػرية أثبتػػت عػػدـ  ىوأضػػاؼ قسػػبؽ أف اتيمػػت بتػػدبير اليجػػـو عمػػ

وجود أية عالقة لي بذلؾق، وأضاؼ أف ىناؾ مف يحاوؿ إلصاؽ تيمػة قتػؿ الجنػود المصػرييف بػأي فمسػطيني 
ف التحقيقػػات تسػػير فػػي اتجػػاه إدانػػة إلبعػػاد التيمػػة عػػف الجنػػاة األصػػمييف، الػػذيف عممنػػا مػػف وسػػائؿ األعػػالـ أ

 جماعات أصولية متشددة.
عػػدـ الػػربط بػػيف أي فمسػػطيني وىػػذه الجريمػػة، وأثػػؽ أف غػػزة  ىواسػػتدرؾ قػػائال، قأؤكػػد أنػػي مػػا زالػػت مصػػرا عمػػ

 بعيدة تماما عنيا، وال أعتقد أف حماس طرؼ فييا مطمقاق.
أي فمسػػػطيني غيػػػر الواليػػػة  ىمطة عمػػػسػػػ وأضػػػاؼ دحػػػالف، ال أديػػػر أي تنظػػػيـ سياسػػػي، وليسػػػت لػػػي واليػػػة أو

والسمطة األخالقية، وىناؾ مف يريد الزج بي في المشكالت لكنػي رغػـ كػؿ ذلػؾ أحػتفظ بعالقػات طيبػة لمغايػة 
 بالمسئوليف المصرييف بحكـ عممي السابؽ، وكنت في مصر في منتصؼ رمضاف.

 27/8/0220، وكالة سما اإلخبارية

 
 اس بعد رشق مركبة فمسطينية بزجاجة حارقةيبعث برسالة تيدئة إلى عب نتنياىو 22

بعػػػث رئػػػيس الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية بنيػػػاميف نتانيػػػاىو، يػػػـو أمػػػس الجمعػػػة، برسػػػالة تيدئػػػة إلػػػى رئػػػيس السػػػمطة 
لػػى رئػػيس حكومتػػو سػػالـ فيػػاض، وذلػػؾ بسػػبب مخػػاوؼ إسػػرائيمية مػػف تػػدىور  الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس، وا 

رشػػؽ مركبػػة فمسػػطينية بزجاجػػة حارقػػة يػػـو أمػػس األوؿ  األوضػػاع فػػي الضػػفة عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي أعقػػاب
صابة خمسة، بينيـ طفالف، ب صابات متفاوتة.  وا 

ونقػػؿ عػػف مكتػػب نتانيػػاىو أف مبعوثػػو الخػػاص المحػػامي يتسػػحاؾ مولخػػو ىػػاتؼ عبػػاس وفيػػاض، وأبمغيػػـ أف 
األمػف بػذؿ الجيػود نتانياىو ينظر إلى اليجوـ عمى المركبة الفمسطينية بخطورة شػديدة، وأنػو طمػب مػف قػوات 

 لموصوؿ إلى الفاعميف واعتقاليـ.
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وبحسػػب مولخػػو فػػ ف نتانيػػاىو ينػػوي بشػػكؿ شخصػػي متابعػػة العػػالج الطبػػي الػػذي تتمقػػاه العائمػػة المصػػابة فػػي 
 المستشفى.

ولفتت التقارير اإلسرائيمية إلى أف رسالة نتانياىو لمقيادة الفمسطينية غيػر عاديػة، حيػث أنػو فػي السػابؽ، وفػي 
عمميػػػات "جبايػػػة الػػػثمف" التػػػي أحرقػػػت فييػػػا مسػػػاجد، اكتفػػػى نتانيػػػاىو ببيانػػػات اإلدانػػػة فقػػػط. ورجحػػػت  أعقػػػاب

صػػحيفة "ىػػآرتس" أف ىنػػاؾ تقػػديرات بػػأف العمميػػة األخيػػرة تنطػػوي عمػػى إمكانػػات تفجػػر األوضػػاع فػػي الضػػفة 
 الغربية، ولذلؾ قرر أف يبعث برساؿ تيدئة.

 28/8/0220، 48عرب 
 

 اإلسرائيمي عمى إيران سيكون كارثةموفاز: اليجوم  شاؤول 20
قػػاؿ نائػػب سػػابؽ لػػرئيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو يػػـو الجمعػػة اف اي : مصػػطفى صػػالح -القػػدس 

 ضربة عسكرية استباقية ضد ايراف بسبب برنامجيا النووي يمكف اف تدخؿ اسرائيؿ في "حرب كارثية".
ف والػػذي اسػػتقاؿ مػػف حكومػػة نتنيػػاىو الشػػير الماضػػي فػػي وقػػاؿ شػػاؤوؿ موفػػاز الػػزعيـ المعػػارض فػػي البرلمػػا

 مقابمة مع التمفزيوف االسرائيمي انو يعتقد اف اسرائيؿ "تخطط لعمؿ متسرع ومستيتر".
وقاؿ الجنراؿ السابؽ بالجيش الذي شغؿ ايضا منصب وزير الدفاع انو يعتقػد اف اسػرائيؿ ال يمكنيػا فعػؿ اي 

لبرنػػامج النػػووي االيرانػػي الػػذي يشػػتبو الغػػرب فػػي انػػو ييػػدؼ النتػػاج شػػيء يػػؤدي إلػػى تغييػػر اسػػتراتيجي فػػي ا
 اسمحة نووية. وتقوؿ ايراف اف برنامجيا مخصص لألغراض السممية فقط.

وكػػػاف موفػػػاز بصػػػفتو أحػػػد أفػػػراد مجمػػػس الػػػوزراء االمنػػػي المصػػػغر بقيػػػادة نتنيػػػاىو لمػػػدة شػػػيريف مطمعػػػا عمػػػى 
 المناقشات الخاصة بالبرنامج النووي االيراني.

وقاؿ لمقناة الثانية بالتمفزيوف االسرائيمي في مقابمػة اف اي عمػؿ عسػكري اسػرائيمي "يمكنػو عمػى أقصػى تقػدير 
وقػػاؿ موفػػاز انػػو  اف يؤجمػػو )البرنػػامج النػػووي االيرانػػي( لنحػػو سػػنة ومػػف الممكػػف اف يجػػر عمينػػا حربػػا كارثيػػة."

واضػاؼ "أتمنػى بشػدة أال نصػؿ الػى مثػؿ ىػذه  "قمؽ بشدة بشأف مػا يعػده" نتنيػاىو ووزيػر الػدفاع اييػود بػاراؾ.
 الحرب ألنيا ستكوف كارثة."

 28/8/0220، وكالة رويترز لألنباء

 
 اتفاقية السالم مع مصر أرييو إلداد: الكنيست وىو وحده الذي يممك الحق في تعديل 23

، وزيػر الػدفاع طالب عضو الكنيست عف حزب االتحاد القػومي اإلسػرائيمي، أرييػو إلػداد: كفاح زبوف -راـ اهلل
وقػػاؿ إنػػو يجػػب إخػػراج كػػؿ القػػوات «. االنتياكػػات المصػػرية»إييػػود بػػاراؾ بالعمػػؿ مػػف أجػػؿ وقػػؼ مػػا أسػػماه بػػػ

 المصرية التي دخمت إلى سيناء.
واتيػػـ إلػػداد فػػي حػػديث لمقنػػاة السػػابعة اإلسػػرائيمية، مصػػر بانتيػػاؾ اتفاقيػػة السػػالـ مػػع إسػػرائيؿ إلدخاليػػا قػػوات 

فػػي أحػػداث فرديػػة أبمغنػػا »تر مقاتمػػة لمنطقػػة محػػدودة القػػوات بػػدوف تنسػػيؽ. وقػػاؿ: مػػدرعات وطػػائرات ىميكػػوب
ىػػذا خػػرؽ خطيػػر جػػدا التفاقيػػة السػػالـ، »وأضػػاؼ: «. المصػػريوف بػػذلؾ ولكػػف فػػي حػػاالت أخػػرى لػػـ يبمغوننػػا
ع ىذا خرؽ لالتفاقية، فاتفاقية السالـ م»، مستطردا: «وحتى لو كاف مرتبطا بالحرب عمى اإلرىاب في سيناء

 «.مصر حصمت عمى موافقة الكنيست وىو وحده الذي يممؾ الحؽ في تعديميا
 28/8/0220، الشرق األوسط، لندن
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 تطالب مصر بسحب األسمحة الثقيمة من سيناء "إسرائيل" 24
كثّفػػت إسػػرائيؿ، أمػػس، ضػػغوطيا عمػػى مصػػر مػػف بوابػػة سػػيناء، عبػػر مطالبتيػػا بسػػحب أسػػمحتيا الثقيمػػة التػػي 

شبو الجزيرة، برغـ استمرار العممية األمنية الواسعة التي تنفّػذىا القػوات المسػمحة المصػرية  أدخمتيا مؤخرًا إلى
ضد الجماعات الجيادية في المنطقػة، والتػي تقػرر تعميقيػا خػالؿ عطمػة عيػد الفطػر، وسػط معمومػات تػرددت 

ء خػػػالؿ فتػػػرة عػػػف إجػػػراء تعػػػديالت عمػػػى الخطػػػة مػػػف قبػػػؿ القيػػػادة العسػػػكرية الجديػػػدة بحيػػػث يػػػتـ تطييػػػر سػػػينا
 شيريف.

طمبػػت مػف مصػػر سػحب أسػػمحتيا الثقيمػة التػػي أدخمتيػا مػػؤخرا إلػػى »وذكػرت اإلذاعػػة اإلسػرائيمية إف تػػؿ أبيػب 
شػػبو جزيػػرة سػػيناء وذلػػؾ بعػػد انتيػػاء العمميػػة العسػػكرية واسػػعة النطػػاؽ التػػي نفّػػذتيا القػػوات المصػػرية لمالحقػػة 

 «.المجموعات المسمحة
وأضػػػافت إف «. تتػػػابع بقمػػػؽ ىػػػذه التحركػػػات»عػػػف مصػػػادر حكوميػػػة قوليػػػا إنيػػػا ونقمػػػت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية 

، مشػيرة إلػى عقػد «قنوات االتصاؿ بيف إسػرائيؿ ومصػر عمػى المسػتوييف السياسػي واألمنػي ال تػزاؿ مفتوحػة»
لقاءات بيف مسؤوليف كبار في وزارة الخارجية المصرية والسفير اإلسرائيمي في القاىرة يعقػوب أميتػاي لمبحػث 

 في ما يجري في سيناء.
 28/8/0220، السفير، بيروت

 
 رىابيةإصحراء سيناء تؤوي خاليا مسؤول عسكري:  25

، مشػيرًا إلػى أف سػبب ذلػؾ «خاليػا ارىابيػة»: قاؿ مسؤوؿ عسكري إسرائيمي إف صحراء سيناء تؤوي أبيبتؿ 
مسػؤوؿ لصػحافييف وقػاؿ ىػذا ال«. مصػر فشػمت حتػى االف فػي فػرض األمػف فػي ىػذه المنطقػة»يعود إلػى أف 

منػػذ الثػػورة فػػي مصػػر وسػػقوط الػػرئيس حسػػني مبػػارؾ، حصػػؿ »اجانػػب خػػالؿ زيػػارة لمعبػػر كػػـر ابػػو سػػالـ إنػػو 
 «.تدىور ممحوظ في سيناء التي اصبحت منطقة خارجة عمى السيطرة

، «يسيطروف عمى المنطقة وىـ يجنوف االمواؿ مف خالؿ التيريب ومسػاعدة االرىػابييف»واشار إلى أف البدو 
تبحػػث عػػف منػػاطؽ فييػػا فػػراغ امنػػي. وتػػابع المسػػؤوؿ « الجيػػاد العػػالمي»الفتػػًا إلػػى أف مجموعػػات تنتمػػي الػػى 

عمى غػرار افغانسػتاف وغيرىػا، ىػـ يبحثػوف عػف غيػاب الحكومػة ألنػو بيػذه الطريقػة ب مكػانيـ »اإلسرائيمي إنو 
 «.مواصمة العيش

 28/8/0220، القدس العربي، لندن
 

 وباراك يقومان بنشر اليستيريا واليمع في صفوف اإلسرائيميين : نتنياىوساغيالجنرال  26
زىير أندراوس: قاؿ رئيس شعبة االستخبارات العسكرية )أماف( سابًقا الجنراؿ فػي االحتيػاط، أوري  -الناصرة 

سػػاغي، فػػي حػػديث خػػص بػػو صػػحيفة قىػػآرتسق العبريػػة ونشػػرتو الجمعػػة إنػػو مػػف غيػػر الممكػػف االعتمػػاد عمػػى 
 ؾ، فيما يقوماف بنشر اليستيريا واليمع في صفوؼ اإلسرائيمييف، عمى حد تعبيره.نتنياىو بارا
لجنراؿ ساغي إنو ال يثؽ بنتنياىو معماًل ذلؾ بأنو خالؿ فترتي رئاستو لموزراء في إسرائيؿ، لـ يتخذ وأضاؼ ا

يػػة الفكريػػة وأيضػػا حتػػى ولػػو قػػرارا واحػػدا ميمػػا، كمػػا أنػػو اتيػػـ بػػاراؾ بأنػػو ُيعػػاني مػػف جنػػوف العظمػػة، مػػف الناح
اإلستراتيجية، وتابع سػاغي قػائاًل لمصػحيفة إننػي ال اسػتييف بالتيديػد اإليرانػي، فػي مػا إذا وصػمت إلػى القنبمػة 
النووية، وليس فقط استعماليا، ولكنني أعترض عمى المحاوالت المتكررة مف قبؿ نتنياىو لممقارنة بيف القنبمة 

بالشعب الييودي إباف الحرب العالمية الثانية، ىذه المقارنة ليسػت دقيقػة النووية اإليرانية وبالكارثة التي حمت 
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بالمرة، وباعتقادي يكفي أْف نقوؿ إف التيديد اإليراني بات صعًبا، ىذه المقارنػات، أضػاؼ سػاغي، قادمػة مػف 
برمتػػو،  وجيػػة نظػػر أيدلوجيػػة، وعمػػيف أْف نكػػوف واقعيػػيف، التيديػػد اإليرانػػي ىػػو تيديػػد ُيشػػكؿ خطػػرا عمػػى العػػالـ

سرائيؿ تحاوؿ أْف ُتسمط األضواء عمييػا فقػط، وىػذا لػـ ولػف يػنجح، وشػدد سػاغي عمػى أف الخيػار العسػكري  وا 
واستعماؿ القوة ال ُيمكنو وقػؼ البرنػامج النػووي اإليرانػي، وال ُيمكنػو أْف يحػد مػف قػدرات طيػراف عمػى مواصػمة 

 مساعييا المتالؾ األسمحة النووية، عمى حد تعبيره.
 28/8/0220، العربي، لندنالقدس 

 
 يران؟ إ"إسرائيل" المسربة: حرب دعاية أم خطة لمياجمة  مذكرة 27

جوناثاف ماركوس: حصؿ ريتشارد سيمفرستيف، المدوف األمريكي، عمى نص مذكرة لمخطط اسػرائيمي لضػرب 
ارزًا ىػػو مصػػدر منشػػآت ايػػراف النوويػػة، واضػػحا فػػي رأيػػو بيػػذا الػػنص. يقػػوؿ سيمفرسػػتيف إف مسػػؤواًل اسػػرائيميًا بػػ

ىػػذا الػػنص الػػذي وصػػفو بأنػػو مجػػرد "خدعػػة لمتسػػويؽ". ويػػرى المػػدوف أف كػػال مػػف رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي 
بنيػػاميف نتنيػػاىو ووزيػػر الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ روجػػا ليػػذا المػػذكرة فػػي سػػبيؿ الحصػػوؿ عمػػى مزيػػد مػػف األصػػوات 

 ـ بشأف توجيو ضربة إليراف."المتشككة" داخؿ مجمس الوزراء األمني الذي يعاني مف االنقسا
ولـ تحصؿ بي بي سي سوى عمى نص المذكرة المسربة أي أنو ال يوجد ما يثبت إذا ما كاف ىذا المستند قد 
خػػػرج بالفعػػػؿ مػػػف مجمػػػػس الػػػوزراء االسػػػرائيمي أـ أنيػػػػا مجػػػرد ورقػػػة "لتحقيػػػؽ ىػػػػدؼ واضػػػح" بحسػػػب المػػػػدوف 

 األمريكي .
اإلسػػرائيمي، الػػذي شػػغؿ منصػػب وزيػػر فػػي وقػػت سػػابؽ، عػػف  فسيمفرسػػتيف يعتقػػد إف المسػػتند وصػػؿ لمسياسػػي

طريؽ ضابط بالخدمة وأنو بدوره قػاـ بتسػريبيا إلعطػاء إشػارة لمعػالـ حػوؿ حجػـ وقػدرة الجػيش االسػرائيمي فػي 
 توجيو ضربة اليراف وبالتالي التقميؿ مف احتماؿ حدوث ذلؾ.

 "شؿ النظاـ"
تعمػػػؽ بحجػػػـ الجػػػيش االسػػػرائيمي ونطػػػاؽ عممياتػػػو. ويكمػػػف عنصػػػر اإلدىػػػاش فػػػي ىػػػذه المػػػذكرة فػػػي الػػػنص الم

فالمستند الذي أشار إلى توظيؼ امكانيات تكنولوجية حديثة لـ يمؽ الضوء فقط عمى التطور الػذي وصػؿ لػو 
 الجيش االسرائيمي بؿ وأيضا عمى مدى "الجيوزية لخوض المعركة" في أي وقت.

د ايػػراف بيجػػوـ الكترونػػي مػػدمر يسػػتيدؼ وبحسػػب الػػنص المسػػرب، فػػ ف إسػػرائيؿ سػػوؼ تسػػتيؿ عممياتيػػا ضػػ
منشآت البنية األساسية بيدؼ "شؿ" قدرة النظاـ عمى معرفة الخطوة القادمة داخػؿ حػدود الػبالد. ويعقػب ذلػؾ 
اسػتيداؼ مواقػع نوويػة بواسػػطة صػواريخ بالسػتية ثػػـ تقػـو الغواصػات االسػرائيمية بػػ طالؽ صػواريخ كػروز مػػف 

 الخميج.
ف الضػػػربات االسػػػرائيمية لػػػف تسػػػتيدؼ المنشػػػآت النوويػػػة فقػػػط بػػػؿ سيتسػػػع نطػػػاؽ كمػػػا أشػػػارت المػػػذكرة إلػػػى أ

ىجماتيا ليشمؿ أنظمة التحكـ ومراكز األبحاث إضافة إلى استيداؼ مقرات مسؤوليف بارزيف ومراكز تطػوير 
 الصواريخ.

ريعة لحجـ واسترسمت المذكرة في ما بعد الموجة األولى مف اليجمات قائمة إف الجيش سيجري عممية تقييـ س
الدمار الذي لحؽ باألىداؼ بواسطة األقمار الصناعية ومف ثـ تقوـ طائرات مأىولة بتوجيو ضربات ألىداؼ 

 محددة بدقة أكثر.
 26/8/0220ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
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 باسم الجيش اإلسرائيمي يياجم مسمسالت شير رمضان "المعادية" الناطق 28
طؽ بمسػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي افيحػػاي أدرعػػي، المسمسػػالت التػػي بثػػت خػػالؿ شػػير القػػدس المحتمػػة ىػػاجـ النػػا

رمضاف المبارؾ والتي قاؿ أنيا تغػذي الكراىيػة لمييػود. ولػـ يحػدد النػاطؽ اإلسػرائيمي أسػماء ىػذه المسمسػالت 
 ولكف وسائؿ إعالـ إسرائيمية كانت قد ىاجمت مسمسؿ فرقة ناجي عطا اهلل وىو مف بطولة عادؿ إماـ.

وقػاؿ أدرعػي فػي تغريػدات عمػى "تػويتر" "مػع نيايػة شػير رمضػاف واختتػاـ المسمسػالت الرمضػانية اختػػرت أف 
أرد عمى أسئمة الكثير حوؿ رأيي الشخصي مف مضموف ىذه المسمسالت ال سيما تمػؾ التػي اتسػمت بكراىيػة 

 وىاتيا".إسرائيؿ )وىي( تنطمؽ مف حالة الجيؿ والحقد التي تتمتع بيا أقالـ مف خط سيناري
وأضاؼ" ىػذه المسمسػالت أسػاءت إلػى معػاني الشػير الفضػيؿ جاعمػة منػو وسػيمة لبػث سػمـو التحػريض ضػد 
أبنػػػاء الشػػػعب الييػػػودي ومػػػواطني إسػػػرائيؿ". واعتبػػػر أف "أحػػػالـ ىػػػؤالء "المثقفػػػيف" سػػػتبقى أوىامػػػا بينمػػػا نحػػػف 

تيجيػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي"مدعيا سػػنحقؽ أحالمنػػا عمػػى ارض الواقػػع تحقيقػػا لرسػػالة السػػالـ والتعػػايش التػػي ين
 انو"مف اجؿ السالـ نترفع عف لغة األحقاد". 

 27/8/0220وكالة سما اإلخبارية، 
 

 عشرات الشبان الييود نفذوا "لينش" بثالثة فمسطينيين عرب في القدس ":ىآرتس" 29
بتنفيذ "لينش"  كشقت صحيفة ىارتس في موقعيا عمى الشبكة، اليـو الجمعة، اف عشرات الشباف الييود قاموا

فػػي ثالثػػة شػػباف فمسػػطينييف مػػف القػػدس، أمػػس الخمػػيس فػػي مػػا يسػػمى ب"دوار صػػييوف" فػػي القػػدس الغربيػػة، 
األمػػر الػػذي ادى الػػى اصػػابة احػػدىـ باصػػابات بالغػػة نقػػؿ عمػػى اثرىػػا الػػى مستشػػفى ىداسػػا عػػيف كػػاـر لتمقػػي 

 العالج.
يالوا عمييـ بالضرب وسط صرخات "الموت لمعػرب" عشرات الشباف الييود التفوا حوؿ الفمسطينييف الثالثة وان

وعندما سقط أحدىـ ارضا مف الضػربات واصػموا ركمػو وضػربو، حتػى فقػد الػوعي وعنػدما وصػؿ طػاقـ اإلنقػاذ 
كػػاف المصػػاب بػػػدوف نػػبض وفاقػػػدا لمػػنفس مػػػا اضػػطرىـ إلجػػراء عمميػػػات إنعػػاش متواصػػػمة لػػو قبػػػؿ نقمػػو الػػػى 

 المستشفى لمواصمة العالج.
 27/8/0220، 48عرب 

 
 
 

 استيطانيتين جنوب الخميل بؤرتينتوسيع  02
شرع مستوطنو "افيجايؿ" و"ميتسا يائير"، أمس الجمعة، بأعماؿ توسعة في بؤرتييمػا االسػتيطانيتيف  :الناصرة

المقامتيف عنوة عمى أراضػي المػواطنيف فػي منطقتػي أـ العػرايس واـ الشػقحاف شػرؽ بمػدة يطػا جنػوب الخميػؿ، 
عادة األرض إلى أصحابيا.رغـ قرار محكمة إس  رائيمية ب خالء البؤرتيف االستيطانيتيف وا 

 28/8/0220، الغد، عم ان
 

 قصىالجمعة األخيرة من رمضان في المسجد األصموا  ألف 022قصى:مؤسسة األ 02
 100اف نحو  ،ـ1081-7-86في بياف ليا بعد ظير اليوـ الجمعة ” لموقؼ والتراث األقصىمؤسسة “قالت 

ا صالة الجمعة الخامسة مف شير رمضاف في المسجد االقصى المبارؾ، عشية عيد الفطر الؼ مصؿ ادو 
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السعيد، أكثرىـ مف مدينة القدس والداخؿ الفمسطيني وعدد محدود مف اىؿ الضفة الغربية، وقد احتشد 
 المصموف في المصميات المسقوفة وعند البوائؾ، والمناطؽ المشجرة، في ظؿ شدة الحر، ياتي ذلؾ وسط
اجرءات احتاللية ضيقت عمى وصؿ المصميف اذ انتشر االؼ عناصر قوات االحتالؿ في ازقة البمدة القديمة 

 وعند مداخؿ المسجد االقصى.
تحيتيا الى المالييف مف ابناء الشعب الفمسطيني الذيف شدوا الرحاؿ الى ” مؤسسة االقصى“الى ذلؾ وجيت 

ا التواجد المكثؼ برسالة واضحة لالحتالؿ االسرائيمي بأف االقصى طواؿ شير رمضاف، والذيف ارسموا بيذ
المسجد االقصى بالنسبة ليـ بمنزلة القمب مف الجسد وانيـ عمى استعداد لبذؿ الغالي والنفيس لمدفاع عف 
اولى القبمتيف، ودعت المؤسسة الى مواصمة شد الرحاؿ والتوجو الى االقصى بعد شير رمضاف، وعمى 

ـ والباكر فيو ، الف ىذا الرباط الدائـ  والباكر ىو خط الدفاع االوؿ عف المسجد ضرورة الرباط الدائ
 االقصى.

 27/8/0220، مؤسسة األقصى لموقف والتراث
 

 العالمي لمقدس: المدينة أصبحت مستوطنة كبيرة اليومفي  00
إف اليػـو ، «السػفير»قاؿ د. جماؿ عمر، الخبيػر والباحػث فػي شػؤوف القػدس، فػي حػديث إلػى : امجد سمحاف

لقػػد أكمػػوا »العػػالمي لمقػػدس يشػػيد المأسػػاة األكبػػر فػػي تػػاريخ المدينػػة التػػي فقػػدت فعػػال ىويتيػػا العربيػػة، مضػػيفًا 
 «.القدس وحولوىا إلى مستوطنة كبيرة

وشرح عمر كيؼ تـ تحويؿ المدينة إلى مستوطنة، حيث االستيطاف فييا يأتي ضمف ثالثة محاور، موضػحًا 
ؽ المسػػتوطنات الػػذي لػػؼ المدينػػة مػػف كػػؿ الجيػػات، حيػػث تػػـ بنػػاء ثالثػػة أحزمػػة المحػػور األوؿ ىػػو طػػو »أف 

اسػػتيطانية مػػف الجنػػوب والشػػرؽ والغػػػرب ربطػػت نفسػػيا ضػػمف سػػور وىمػػػي يحػػوؿ دوف وصػػؿ القػػدس ببقيػػػة 
 «.الضفة، ويقمؿ نسبة وحجـ األراضي العربية فييا

بػيف األحيػاء العربيػة « غرسػيا»التػي تػـ وبالنسبة لممحػور الثػاني بحسػب رأي عمػر فيػو األحيػاء االسػتيطانية 
ىنػػاؾ اسػػتيطاف بػػيف األحيػػاء العربيػػة كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي راس العمػػود، وجبػػؿ المكبػػر، »فػي القػػدس. ويضػػيؼ 

 «.باإلضافة إلى المخططات المستقبمية ومنيا مخططات ىدـ حي سمواف
االسػػتيطاف األخطػػر  ىػػذا ىػػو»ووفػػؽ عمػػر فػػ ف المحػػور الثالػػث وىػػو األخطػػر، يطػػؿ عمػػى المسػػجد األقصػػى 

 ، والػذي يرمػي إلػػى إخفػاء أىػػـ معػالـ المدينػػة وىػو األقصػى، حيػػث تبنػى مسػػتوطنات تطػؿ مباشػػرة عمػى الحػػـر
كنيسػػا ييوديػػا فػػي المدينػػة  50كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي مدينػػة داوود، وعنػػد بػػاب المغاربػػة، وقػػد شػػمؿ أيضػػا بنػػاء 

 «.اللغاء طابعيا االسالمي المسيحي
تخسػػر أىميػػا باسػػتمرار، بفعػػؿ عمميػػات ىػػدـ »، يقػػوؿ عمػػر ألنيػػا أيضػػا «مي منكوبػػةالقػػدس فػػي يوميػػا العػػال»

وخػػتـ عمػػػر  «.منػػازليـ، والضػػرائب الباىظػػة التػػػي تفػػرض عمػػييـ، وانعػػػداـ فػػرص العمػػؿ، وانتشػػػار المخػػدرات
 قبؿ أياـ انتيت قمة مكة التي أوصت بدعـ مدينػة القػدس. لكػف كػؿ الوعػود العربيػة واإلسػالمية»كالمو قائال 

 «.تبقى حبرا عمى ورؽ. وال يتـ تنفيذ المخططات والمشاريع التي تطرح لدعـ واسناد المدينة وأىميا
 28/8/0220، السفير، بيروت

 
 طفال 002بينيم  اإلسرائيميسجون االحتالل  فيأسيرا  4552عبد الناصر فروانة:  03
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عبد الناصر فروانة، إنو ومع قاؿ األسير السابؽ الباحث المختص فى شئوف األسرى : أ ش أ - راـ اهلل
أسيرا،  3440حموؿ عيد الفطر المبارؾ ال يزاؿ يقبع فى سجوف ومعتقالت االحتالؿ اإلسرائيمى نحو 

 سجنا ومعتقال ومركز توقيؼ. 86موزعيف عمى قرابة 
وأضاؼ فروانة، فى بياف مساء الجمعة، أف االعتقاالت لـ تتوقؼ يوما، حيث ال يمر يـو واحد إال ويسجؿ 

حاالت اعتقاؿ، ما يعنى أف الرقـ اإلجمالى لألسرى فى حراؾ مستمر نظرا الستمرار  80فيو قرابة 
 االعتقاالت اليومية.

أسيرات أقدميف األسيرة لينا الجربونى مف  5طفال، و 110وأوضح أف مف بيف إجمالى األسرى يوجد 
معتقال إداريا، باإلضافة إلى  140، والمعتقمة منذ أكثر مف عشر سنوات، و8837المناطؽ المحتمة عاـ 

 ثالثة وزراء سابقيف والنائب السابؽ حساـ خضر والعديد مف القيادات السياسية.
وأظير أف ىناؾ انخفاضا ممحوظا فى أعداد المعتقميف اإلدارييف، حيث لـ يصؿ إلى ىذا الرقـ منذ يناير 

لإلضرابات واالحتجاجات عمى سياسة معتقميف، ولكف يبدو أف ذلؾ يعود  208الماضى حينما كاف عددىـ 
 االعتقاؿ اإلدارى.

وأشار فروانة، إلى وجود عشرات األسرى العرب مف جنسيات عربية مختمفة، وخاصة مف األردف وسوريا 
ومصر، فيما يعتبر األسير "صدقى المقت" مف ىضبة الجوالف السورية المحتمة والمعتقؿ منذ أغسطس 

سبتمبر المقبؿ بعد  11دميـ والذى مف المقرر أف يطمؽ سراحو يوـ ىو عميد األسرى العرب وأق 8874
عاما، وبيف أف الغالبية العظمى مف األسرى ىـ مف الضفة الغربية، ويشكموف  16قضاء مدة عقوبتو البالغة 

% مف القدس والمناطؽ المحتمة 486% مف قطاع غزة، والباقى بنسبة 2880%، وأف نحو 1871ما نسبتو 
 .8837عاـ 

 28/8/0220، يوم السابع، مصرال
 

 ضد الجدار واالستيطان في قرى الضفةيوقع عشرات اإلصابات في مسيرات الجمعة  االحتالل 04
راـ اهلل: اعتدت قوات االحتالؿ، أمس، عمى طفؿ وسػتة صػحافييف، فػي قريػة كفػر قػدـو شػرؽ قمقيميػة، خػالؿ 

سػػتيطاف، والمطالبػػة بفػػتح مػػدخؿ القريػػة الرئيسػػي قمعيػػا لممسػػيرة األسػػبوعية السػػممية فػػي القريػػة، المناىضػػة لال
 المغمؽ منذ عشر سنوات.

وأصػػػيب، أمػػػس، عشػػػرات المػػػواطنيف بحػػػاالت اختنػػػاؽ، فػػػي قريػػػة النبػػػي صػػػالح، شػػػماؿ غربػػػي راـ اهلل، جػػػراء 
إطػالؽ قػوات االحػتالؿ قنابػؿ الغػاز المسػيؿ لمػدموع، لقمػع المشػاركيف فػي مسػيرة القريػة األسػبوعية المناىضػة 

 طاف وجدار الفصؿ العنصري.لالستي
كمػػا اعتػػدت قػػوات االحػػتالؿ، أمػػس، عمػػى المشػػػاركيف فػػي تظػػاىرة قريػػة المعصػػرة األسػػبوعية، التػػي نظمتيػػػا 
المجنػػة الشػػعبية لمقاومػػة الجػػدار واالسػػتيطاف فػػي الريػػؼ الجنػػوبي لبيػػت لحػػـ، بمشػػاركة متضػػامنيف فرنسػػييف، 

مي الػذي صػادؼ امػس، وتنديػدا باالعتػداء اإلجرامػي الػذي وفعاليات وأىالي القريػة، لمناسػبة يػـو القػدس العػال
 قاـ بو مستوطنو "كفر عصيوف" ضد عائمة مف بمدة نحاليف.

وأصػػػيب، أمػػػس، عشػػػرات مػػػف المػػػواطنيف والمتضػػػامنيف األجانػػػب بحػػػاالت اختنػػػاؽ وتقيػػػؤ شػػػديديف، فػػػي قريػػػة 
ة الممزوجػة بػالمواد الكيماويػة لقمػع بمعيف، جػراء إطػالؽ قػوات االحػتالؿ الغػاز المسػيؿ لمػدموع، والميػاه العادمػ

 المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية المناىضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري.
 28/8/0220، األيام، رام اهلل
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 رفح: إطالق نار إسرائيمي تجاه بمدة الشوكة وتوغل قرب معبر "صوفاه" 05

نقاط مراقبة عسكرية إسرائيمية منتشرة عمى طوؿ فتح جنود االحتالؿ المتمركزوف داخؿ أبراج و  محمد الجمؿ:
خط التحديد جنوب شرقي محافظة رفح، نيراف أسمحتيـ الرشاشة بشكؿ متقطع تجاه مزارعيف كانوا يتواجدوف 

 في أراضييـ الزراعية خالؿ ساعات صباح أمس.
ر عمقا، لـ يسفر عف ووفقا لممصادر المتعددة ف ف إطالؽ النار الذي امتد الحقا وطاؿ مزارع وبساتيف أكث

وقوع إصابات في صفوؼ المواطنيف أو المزارعيف، لكنو خمؼ حالة مف الخوؼ، ودفع عددا مف المزارعيف 
 لترؾ أراضييـ الزراعية خشية التعرض لألذى.

وتزامنا مع إطالؽ النار عززت قوات االحتالؿ مف انتشارىا عمى طوؿ خط التحديد، بعد أف دفعت بالمزيد 
 وناقالت الجند المصفحة لممنطقة المذكورة، خاصة في محيط معبري كـر أبو سالـ و"صوفاه". مف الدبابات

إلى ذلؾ، توغؿ عدد مف اآلليات المصفحة تساندىا دبابة عشرات األمتار قرب بمدة الشوكة الزراعية شرقي 
 محافظة رفح في ساعة مبكرة مف فجر أمس، وسط عمميات إطالؽ نار متفرقة.

ات الحربية واالستطالعية اإلسرائيمية واصمت تحميقيا في سماء مدينة رفح بصورة مكثفة خالؿ وكانت الطائر 
 ساعات نيار أمس، خاصة في سماء شرؽ وجنوب المدينة، حيث تقع عشرات األنفاؽ.

 28/8/0220، األيام، رام اهلل
 

 من سوريا منازحين الفمسطينيينل "المجان الشعبية"و متوتر بين األونروا اجتماع :صيدا 06
طغػػى وضػػع النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف سػػوريا إلػػى مخيمػػات منطقػػة صػػيدا عمػػى اجتمػػاع بػػيف : محمػػد صػػالح

 .في مكتب مدير المنطقة صيدا محمود السيدعقد والمجاف الشعبية « األونروا»
بواجبيػػا  وفشػػميا فػػي القيػػاـ« األونػػروا»المقػػاء كػػاف متػػوترًا جػػدًا منػػذ بدايتػػو بسػػبب عجػػز »وأكػػد فػػؤاد عثمػػاف أف 

منػػذ بػػدء حركػػة النػػازحيف مػػف سػػوريا إلػػى لبنػػاف لػػـ تقػػدـ األونػػروا الحػػد »وقػػاؿ: «. تجػػاه النػػازحيف الفمسػػطينييف
األدنػػػػى مػػػػف الخػػػػدمات. ولػػػػـ تقػػػػـ بواجبيػػػػا تجػػػػاىيـ عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أنيػػػػا المسػػػػؤولة عػػػػف إغاثػػػػة الالجئػػػػيف 

يدية شػػعبية احتجاجيػػة اذا لػػـ تقػػـ مػػف اإلقػػداـ عمػػى خطػػوات تصعػػػػ« األونػػروا»وحػػذر عثمػػاف «. الفمسػػطينييف
أف عممنػػا مػػا زاؿ تنسػػيقيا بػػيف المجػػاف »محمػػود السػػيد فأكػػد « األونػػروا»بواجػػػػػبيا. أمػػا مػػدير منطقػػة صػػيدا فػػي 

نعػـ األونػروا ىػي المسػؤولة عػف الشػعب الفمسػطيني فػي »وقػاؿ «. الشعبية والمؤسسات األىميػة ولػـ يتعػدَّ ذلػؾ
مانحػػػػة مسػػػػاعدات معينػػػػة لتقػػػػديميا لمنػػػػازحيف، آممػػػػيف أف تقػػػػدـ لنػػػػا ىػػػػذه كػػػػؿ مكػػػػاف، لػػػػذا طمبنػػػػا مػػػػف الػػػػدوؿ ال

وقػػػد سػػػمـ الوفػػػد مػػػدير «. المسػػػاعدات فػػػي وقػػػت قريػػػب لكػػػف ال شػػػيء فعميػػػًا مػػػف مػػػف أجػػػؿ مسػػػاعدة النػػػازحيف
في صيدا مذكرة صادرة عف المجاف الشعبية موجية إلى المدير العاـ لموكالة في لبنػاف سػيمفاتوري « األونروا»

نسػتغرب صػمت األونػػروا، تجػاه النػازحيف الفمسػػطينييف مػف سػوريا إلػػى لبنػاف، والتػي مػػا »جػاء فييػػا  لومبػاردو،
زالت تعمؿ عمى إحصاء النازحيف الفمسطينييف، مف دوف العمؿ عمى تكميػؼ نفسػيا عنايػة البحػث عػف تػأميف 

 «.األمواؿ الالزمة لمنازحيف الفمسطينييف مف قبؿ الدوؿ المانحة واالتحاد األوروبي
 28/8/0220، السفير، بيروت

 
 الكتاب والسنة" تطمق مشروعًا إلخراج زكاة الفطر عينًا دار "ن: جمعية يفي فمسط مرةألول  07
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أطمقػت دائػرة الزكػاة واأليتػاـ فػي جمعيػة "دار الكتػاب والسػنة" مشػروع إخػراج زكػػاة : جمػاؿ غيػث -خػاف يػونس
وأكػػد رئػػيس  سػػطيف لمسػػنة السػػابعة عمػػى التػػوالي.ىػػػ، وذلػػؾ كػػأوؿ مشػػروع ينفػػذ فػػي فم8322الفطػػر عينػػًا لعػػاـ 

جمعية دار الكتاب والسنة عبد اهلل المصري، أف جمعيتو بػادرت إلػى حػث مػواطني القطػاع عمػى إخػراج زكػاة 
حيػػاًء لمسػػنة النبويػػة الشػػريفة، مشػػيرًا إلػػى أف المشػػروع فػػي تطػػور  الفطػػر طعاًمػػا منػػذ عشػػرات السػػنيف، اتباًعػػا وا 

وبيف المصري لػ"فمسطيف" أف زكاة الفطر تعمؿ عمى  كثر توسًعا وتنظيًما في كؿ عاـ.مستمر ويأخذ أشكااًل أ
إدخػػاؿ الفرحػػة عمػػى نفػػوس الفقػػراء وتطيػػر الصػػائميف ممػػا يشػػوب صػػياميـ، وتسػػد احتياجػػات المسػػاكيف مػػف 

 مأكؿ وممبس ومشرب، ليشاركوا الجميع فرحة العيد.
 27/8/0220، فمسطين أون الين

 
 مع الضفة  "فك االرتباط"األردني يحذر من الطعن في دستورية  "طنيالو  االتحاد"رئيس  08

 ،«الشرؽ األوسط»حذر رئيس حزب االتحاد الوطني األردني، محمد الخشماف، في حديث لػ: محمد الدعمو
مف عواقب الطعف في دستورية قرار فؾ االرتباط مع الضفة الغربية في الوقت الراىف ألنو يصب في 

إذا تـ الطعف في قرار فؾ : وسيكوف بمثابة إعالف لموطف البديؿ لمفمسطينييف. كما حذر "إسرائيؿ"مصمحة 
مالييف فمسطيني غرب النير، وبالتالي يصبح الفمسطيني ضيفا  2االرتباط، ف نو يتحتـ عمى األردف تجنيس 

ردف في في المائة مف األراضي، وقد تقـو بطردىـ إلى األ 74، التي تدعي أنيا تممؾ "إسرائيؿ"عمى 
 المحصمة. 

28/8/0220، الشرق األوسط، لندن  
 

 لوقف عدوانيا عمى المقدسات  "إسرائيل"طالب بالضغط عمى ي "الموحدة الجبية: "األردن 09
بأف توجو ليا رسالة لتوقؼ  "إسرائيؿ"طالب حزب الجبية األردنية الموحدة الحكومة بالضغط عمى : عماف

مية والمسيحية في الضفة الغربية المحتمة، وأف ال تتعرض لممسجد كؿ أشكاؿ العدواف عمى المقدسات اإلسال
 األقصى بأي أذى وأف تحمميا المسؤولية عف أي أضرار قد تحدث لممقدسات.

كما طالب الحكومة في بياف لو أمس بأف تضطمع بواجباتيا السياسية والوطنية في حماية حقوؽ األردنييف 
دارة التي تـ االتفاؽ عمييا في اتفاقية وا دي عربة التي تنص عمى أف المقدسات اإلسالمية شأف أردني وا 

 أردنية وال يجب أف يتدخؿ الجيش اإلسرائيمي فييا ال مف قريب وال مف بعيد. 
28/8/0220، الدستور، عم ان  

 
 فمسطين إعادة تصويب البوصمة نحو :"يوم القدس"بري في  32

يوـ القدس »ياسية التي صدرت، أمس، لمناسبة المواقؼ السأف  ،28/8/0220، السفير، بيروت جاء في
 شددت عمى ضرورة إعادة تصويب البوصمة نحو فمسطيف.« العالمي

القوى البرلمانية والحزبية العربية كافة العادة »ودعا رئيس مجمس النواب نبيو بري في بياف لممناسبة، 
القضية الفمسطينية بصفتيا القضية تصويب البوصمة نحو فمسطيف واالنتباه الى محاوالت حرؼ االنتباه عف 

ضرورة اعتبار مساندة الشعب الفمسطيني »، مشددا عمى «في العالـ األحرارالمركزية لمعرب ولممسمميف 
وامانيو الوطنية في التحرير والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفمسطينية وبما تمثؿ القدس اولوية 

 «.اولى
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مطالبا « شعب الفمسطيني الذيف يعانوف مف عسؼ وظمـ سمطات االحتالؿالتحية الى ابناء ال»وتوجو بػ
االسرائيمية لتيويد القدس ووقؼ مصادرة  اإلجراءاتالمؤسسات البرلمانية في العالـ ب التدخؿ لوقؼ »

 «.االوراؽ الثبوتية لعرب القدس والحفريات الجارية اسفؿ المسجد القدسي الشريؼ
في مخيـ « لجنة دعـ المقاومة في فمسطيف»ؿ مسيرة نظمتيا بالمناسبة واشار النائب عمي المقداد خال 

 «.فمسطيف والقدس لف تستعادا اال بالقوة»الى اف «( السفير)»الجميؿ ػ بعمبؾ 
بالمناسبة في بعمبؾ، اف « حزب اهلل»في البقاع محمد ياغي خالؿ ندوة اقاميا « حزب اهلل»وقاؿ مسؤوؿ 

 «.ه القدس ىو متآمر عمى امتو ودينو وعمى القدس وفمسطيف وشعب فمسطيفمف يوجو البندقية بغير اتجا»
توحيد »رامز مصطفى، الى « القيادة العامة -الجبية الشعبية »مف جيتو، دعا عضو المكتب السياسي في 

 «.فمسطيف مسؤولية عربية واسالمية»، مشيرا الى أف «الجبية الفمسطينية
شارؾ مئات اآلالؼ ، أنو محمد أبو شحمة ، نقاًل عف مراسميا28/8/0220، فمسطين أون الين وأضافت

مف العرب والفمسطينييف، اليـو الجمعة، في مسيرات جماىيرية حاشدة، انطمقت بعد صالة الجمعة في أنحاء 
مختمفة مف الدوؿ العربية واإلسالمية وقطاع غزة، إحياًء ليوـ القدس العالمي الذي يصادؼ يوـ الجمعة 

 ير رمضاف المبارؾ.األخيرة مف ش
نظـ حزب اهلل مسيرة كشفية حاشدة بمناسبة يوـ القدس العالمي عمى الحدود مع األراضي المحتمة عاـ 

 ، وقدمت الفرؽ الكشفية عروضا خاصة عمى طوؿ الحدود، رافعيف األعالـ الفمسطينية والمبنانية.8837
وأكد عضو كتمة الوفاء لممقاومة النائب عمي فياض، أف يوـ القدس العالمي، ىو دعوة ليذه األمة بكؿ 

 مكوناتيا القومية والدينية والمذىبية، كي تتوحد عمى القدس عاصمة فمسطيف.
وأضاؼ: "إف مقاومتنا ىي توأـ المقاومة الفمسطينية في ىذا المسار النضالي لمدفاع عف األمة وتحرير 

ألرض ومواجية الكياف الغاصب، ومف مفارقات ىذا الزمف، ومف عالماتو البائسة، وأف تصبح مقاومة ا
العدو ودعـ الشعب الفمسطيني تيمة تستدعي التآمر واالستيداؼ مف قوى ودوؿ عربية يفترض بيا أف 

 تحمي وتؤيد".
 

 ئيمي في فمسطينبعيد الفطر نظرًا لتصاعد القمع اإلسرا نبري يعتذر عن استقبال المينئي 32
، نظرًا لما يعتري الفطر السعيد أعمف رئيس مجمس النواب نبيو بري اعتذاره عف "عدـ استقباؿ المينئيف بعيد

وبيذه المناسبة تمقى بري  المنطقة مف أوضاع مؤلمة وكذلؾ تصاعد القمع اإلسرائيمي ضد أبناء فمسطيف".
ئيف: رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة اسماعيؿ سياًل مف االتصاالت وبرقيات التينئة ومف بيف المين

 ... .ىنية
28/8/0220، المستقبل، بيروت  

 
 الدعم لمقضية الفمسطينية في مواجية التيويد في القدسيؤكد الحريري  30

أشاد الرئيس السابؽ لمحكومة المبنانية سعد الحريري في بياف وزعو مكتبو اإلعالمي أمس، بػ نتائج  :بيروت
اهلل بف  مية التي التأمت في مكة المكرمة بمبادرة كريمة مف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبدالقمة اإلسال

عبدالعزيز، وتأكيد الدعـ لمقضية الفمسطينية في مواجية مخططات التيويد اإلسرائيمية في القدس وغيرىا مف 
 .المناطؽ المحتمة

28/8/0220، الحياة، لندن  
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 و"المية ومية"  في صيدا مسطينيين من سورياالف مساعدات لمنازحينلبنان:  33

برعاية واشراؼ مفتي صيدا واقضيتيا الشيخ سميـ سوساف واصؿ اتحاد المؤسسات العاممة في اغاثة  :صيدا
الشعب السوري في صيدا والجوار تقديـ المساعدات لمعائالت السورية النازحة الى المدينة ومخيماتيا حيث 

عائمة نازحة الى مدينة  210ة الندوة العالمية لمشباب االسالمي عمى جرى توزيع حصص تموينية تقدم
عائمة في  40عائمة فمسطينية سورية في مخيـ عيف الحموة و 100حوالي ، منيا صيدا ومخيـ المية ومية

 مخيـ المية ومية. 
28/8/0220، المستقبل، بيروت  

 
 

 األقصى والمقدساتالمسجد ية األمن بخطوات عممية لحمامجمس جامعة الدول العربية تطالب  34
طالبت جامعة الدوؿ العربية بالعمؿ عمى تنفيذ القرارات الصادرة عف القمـ العربية واإلسالمية لنصرة : )واـ(

ووجو قطاع فمسطيف واألراضي  القدس وأىميا ودعـ صمودىـ في مواجية اليجمة اإلسرائيمية الشرسة عمييـ.
إلحراؽ المسجد األقصى المبارؾ،  32 ػف لو أمس بمناسبة الذكرى الالعربية المحتمة في الجامعة، في بيا

كبار ألبناء الشعب الفمسطيني في القدس الصامديف عمى أرضيا رغـ ما يتعرضوف لو مف  تحية تقدير وا 
ىجمات إسرائيمية شرسة. وطالبت الجامعة منظمات المجتمع الدولي وعمى رأسيا األمـ المتحدة ومنظمة 

عمى وقؼ انتياكاتيا الخطرة بحؽ  "إسرائيؿ"حقوؽ اإلنساف بالتدخؿ الفوري إلجبار  اليونسكو ومجمس
 الفمسطينييف المقدسييف.

وأكدت الجامعة أف المجنة الرباعية الدولية واالتحاد األوروبي ومجمس األمف مطالبوف باتخاذ خطوات عممية 
 وجادة لمنع ىذه السياسة اإلسرائيمية قبؿ فوات األواف.

 28/8/0220الشارقة،  الخميج،
 
 

 حول كامب ديفيد مع "إسرائيل" تنفي التفاوض عكاظ: مصر 35
نفت مصادر دبموماسية في الخارجية المصرية وجود أية خطوات قد اتخذت في  :أحمد عبد اهلل -القاىرة 

 إلجراء تعديالت عمى اتفاقية كامب ديفيد، وخصوصا مالحقيا األمنية. "إسرائيؿ"شأف المفاوضات مع 
الفتة إلى تحركات واتصاالت تقـو  "،إسرائيؿ"قالت المصادر إف مثؿ ىذه التعديالت يتعيف أف توافؽ عمييا و 

بيا القاىرة عبر واشنطف باعتبارىا الطرؼ الراعي ليذه االتفاقية ومفاوضاتيا حتى إبراميا في منتجع كامب 
 ديفيد األمريكي.

 28/8/0220عكاظ، جدة، 
 

سالمية عربيتظاىرات في دول عدة  36  نصرة لمقضية الفمسطينية بيوم القدس العالمية وا 
التظاىرات عمت دواًل عدة، أمس، إحياء ، أف وكاالتنقاًل عف ال 28/8/0220الخميج، الشارقة، نشرت 

 ليـو القدس العالمي الذي يصادؼ يـو الجمعة األخير مف شير رمضاف كؿ عاـ.
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إليرانية مسيرات كبرى، وفي طيراف عبر عدد كبير مف وأحيت إيراف يوـ القدس العالمي، وشيدت المدف ا
المسؤوليف عف تضامنيـ مع القضية الفمسطينية، واعتبروا أف مسيرات يوـ القدس ىي شعمة تزداد مع مرور 

 ."إسرائيؿ"األياـ حرارة ألجؿ محو 
مف في غضوف ذلؾ، تظاىر عشرات المصرييف، عقب صالة الجمعة، مطالبيف ب نقاذ المسجد األقصى 

االحتالؿ. ونظَّـ عشرات مسيرة انطمقت مف أماـ مسجد عمر مكـر حتى منتصؼ ميداف التحرير وسط 
نقاذه.  القاىرة، مطالبيف حكاـ العالـ اإلسالمي بالدفاع عف المسجد األقصى وا 

وانطمقت في مدينتي الكوت والحمة العراقيتيف مسيرات حاشدة إلحياء ذكرى يوـ القدس بمشاركة عدد مف 
مي األحزاب والحركات اإلسالمية ومنظمات المجتمع المدني. وشارؾ في المسيرات التي أسندت بغطاء ممث

أمني عدد مف ممثمي األحزاب والحركات اإلسالمية فضاًل عف آالؼ مف أبناء المدينتيف وىـ ينددوف بجرائـ 
 االحتالؿ.

لممرة األولى بعدما كانت  "ـ القدس العالمييو ػ"وُنّظمت مظاىرات حاشدة في العديد مف المدف اليمنية، إحياء ل
ممنوعة خالؿ حكـ الرئيس السابؽ. وانطمقت المظاىرات مف المياديف العامة في صنعاء والمدف اليمنية 

 الكبرى كتعز وعدف وصعده وذمار، عقب صالة الجمعة، دعمًا لمفمسطينييف.
يـو "الشعب التونسي احتفى بػكاالت، أف الو  وعف ،نقاًل عف مراسميا 28/8/0220السفير، بيروت، وأضافت 

الييئة "، وعدد مف الجمعيات األخرى منيا "الرابطة التونسّية لمتَسامح"أمس األوؿ في ميرجاف نظمتو  "القدس
، "الشعب يريد تحرير فمسطيف". وىتؼ المشاركوف "الوطنية لدعـ المقاومة ومناىضة التطبيع والصييونية

 ."يونية ناسفةاهلل اكبر عاصفة عمى الصي"و
ف في تظاىرات القدس في الشوارع الرئيسية في بمدات وقرى عدة، حامميف يمئات البحريني شارؾإلى ذلؾ، 

 الفتات تدعو المسمميف إلى الوحدة والتكاتؼ والتمسؾ بخيار المقاومة.
ت في بياف إلى . ودع"يـو القدس العالمي"تمسكيا بالمبادئ الثابتة لػ "جماعة عمماء العراؽ"بدورىا، جددت 

 اغتناـ الفرصة واالستفادة مف المناسبة لتنظيـ الصفوؼ باتجاه دعـ القضية الفمسطينية.
، ومطالبيف بتحرير "إسرائيؿػ"وفي العاصمة األفغانية كابوؿ تظاىر المئات رافعيف شعارات مناىضة ل

 فمسطيف.
. وحمؿ "يوـ القدس العالمي"حياء وشيدت باكستاف تظاىرات حاشدة في إسالـ آباد وكراتشي ومدف أخرى إل

المتظاىروف الفتات أدانوا فييا جرائـ االحتالؿ، وطالبوا الدوؿ اإلسالمية والشعوب الداعمة لحقوؽ اإلنساف 
 باالىتماـ بمشاكؿ الشعب الفمسطيني. وأحرقوا األعالـ األميركية واإلسرائيمية.

 
 الجديد األوسطفي الشرق  "إسرائيلب"ال مكان ل ويؤكد عمى أن حل الدولتينيدين  أحمدي نجاد 37

في طيراف أمس،  العالمي" يوـ القدس"جدد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد في خطبة في .(: ب.ؼ.أ)
وقاؿ نجاد أماـ متظاىريف تجمعوا في  ."وـر سرطاني سيزوؿ قريباً "، معتبرًا أنيا "إسرائيؿ"ىجومو عمى 

سرطاني، ودوؿ المنطقة ستنيي قريبًا وجود المغتصبيف الصياينة  النظاـ الصييوني وـر"جامعة طيراف إف 
الغربييف يقولوف إنيـ يريدوف شرؽ أوسط جديدًا ونحف أيضًا نريد " :وقاؿ نجاد إف ."عمى أرض فمسطيف
الصياينة سيرحموف ". وأضاؼ إف "لكف في شرؽ أوسطنا لف يكوف ىناؾ أثر لمصياينة ،شرؽ أوسط جديداً 

 ."كية عمى العالـ ستنتييوالييمنة األمير 
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إنيـ )الواليات المتحدة "والفمسطينييف. وقاؿ:  "إسرائيؿ"وداف الرئيس اإليراني حؿ الدولتيف لتسوية سممية بيف 
مف  %حتى إذا أعطوا الفمسطينييف ثمانيف". وأضاؼ: "وحمفاؤىا( يريدوف تطبيؽ سيناريو فرض حؿ الدولتيف

ائيمييف(، سيكوف األمر خطيرًا وسيقضي عمى سنوات مف )لإلسر  %أرض فمسطيف واحتفظوا بعشريف
 ."المقاومة

وشكمت تصريحات نجاد تكرارًا لكالـ المرشد األعمى لمجميورية اإلسالمية عمي خامنئي الذي قاؿ الخميس 
الذي أشرؽ في إيراف  "نجـ األمؿ"، مضيفًا أف "وـر مصطنع ومزيؼ سيختفي عف الخريطة" "إسرائيؿ"إف 

سيشرؽ كذلؾ عمى فمسطيف وستعود أراضييا اإلسالمية "اإلسالمية، وخالؿ حربيا مع العراؽ  خالؿ ثورتيا
 ."إلى الشعب الفمسطيني

 28/8/0220الحياة، لندن، 
 

 احتجاجًا عمى حضور سمير القنطار "ألقصىنصرة "ال اً سمفيون يياجمون ميرجان :تونس 38
عات دينية متشّددة، ىاجمت بالعصي واليراوات مجمو  إف ،قاؿ مسؤولوف في وزارة الداخمية التونسية أمس

مشاركيف في ميرجاف لنصرة األقصى في مدينة بنزرت التونسية، احتجاجًا عمى حضور األسير المبناني 
رئيس الرابطة  ،بدعوى أنو يدعـ النظاـ السوري الحالي. وقاؿ صالح الديف المصري ،السابؽ سمير القنطار

ف عشرات السمفييف ىاجموا الميمة قبؿ الماضية باليراوات والعصي إميرجاف، التونسية لمتسامح التي تنظـ ال
 الحاضريف في الميرجاف، واعتدوا عمى أشخاص عدة بشكؿ وحشي.

بسط  إلىفي تجمع في تونس قبؿ يوميف، رفضو لما يجري في سوريا معتبرًا أنو ييدؼ  أعمفوكاف القنطار 
 ة.في المنطق اإلسرائيميةالييمنة األميركية 

 28/8/0220النيار، بيروت، 
 

 من سيناء انطالقاً  "إسرائيل"تظير تصميم تنظيمات إسالمية عمى ضرب  بيانات 39
أظيرت بيانات جديدة صدرت خالؿ اليوميف الماضييف تصميـ تنظيمات : يسري محمد - العريش )مصر(

اء، مف بينيا التنظيـ الذي مف سين انطالقاً  "إسرائيؿ"إسالمية عمى مواصمة توجيو ضربات صاروخية باتجاه 
 "إسرائيؿ"عمى مدينة إيالت جنوب " غراد"أعمف أوؿ مف أمس مسؤوليتو عف إطالؽ صاروخيف مف نوع 

مساء يوـ األربعاء الماضي. وأظيرت البيانات الجديدة وجود ثالثة تنظيمات جيادية رئيسية تعمؿ في 
مجمس شورى "، و"أنصار بيت المقدس"سيناء، إضافة إلى عدة عناصر جيادية أخرى منفردة، وىي: 

 ."الجماعة السمفية الجيادية"، و"المجاىديف )في أكناؼ بيت المقدس(
مف  85، وتنفي أي صمة ليا بيجـو أودى بحياة "إسرائيؿ"وتقوؿ ىذه التنظيمات إنيا تستيدؼ بشكؿ أساسي 

عمى أنيا كانت وراء عمميات قوات حرس الحدود المصري مطمع ىذا الشير. لكف التنظيمات الثالثة اتفقت 
إطالؽ صواريخ مف سيناء في اتجاه مدينة إيالت داخؿ الحدود اإلسرائيمية، وكذا ضرب خط تصدير الغاز 

 مف سيناء. انطالقاً  "إسرائيؿ"أنيا مستمرة في الجياد ضد  ، وتؤكد أيضاً "إسرائيؿ"الطبيعي إلى 
ت الجيادية بسيناء، أما ثاني الجماعات الجيادية أحد أشير التنظيما "أنصار بيت المقدس"وتعتبر جماعة 

 بسيناء. "السمفية الجيادية"أما التنظيـ الثالث، فيو  "،شورى المجاىديف"الرئيسية في سيناء، فيو تنظيـ 
 28/8/0220الشرق األوسط، لندن، 
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 ينيةالفمسط مميون دوالر مساعدة لخزينة السمطة 022واشنطن تنوي تقديم  :كيةيالخارجية األمر  42
مميوف دوالر كمساعدة مباشرة لمخزينة الفمسطينية خالؿ العاـ  100كية تقديـ يالقدس: تنوي اإلدارة األمر 

وقالت فيكتوريا نوالند، الناطقة بمساف  ، دوف تحديد الموعد الذي سيتـ فيو تحويؿ ىذه األمواؿ.1081المالي 
"نعمؿ مع الكونغرس مف اجؿ ضماف  :ياـاألجريدة كية، في بياف أرسمت نسخة ليوزارة الخارجية األمر 

مميوف دوالر مساعدة مباشرة لمخزينة الفمسطينية  100كية لمفمسطينييف بما في ذلؾ ياستمرار المساعدة األمر 
مميوف دوالر كمساعدة مباشرة لميزانية  100، عمما بأف الواليات المتحدة قدمت 1081في العاـ المالي 

وأضافت "موقفنا يبقى أف مساعدتنا الى الشعب الفمسطيني ىي  ".1088لمالي السمطة الفمسطينية في العاـ ا
جزء أساسي مف التزاـ الواليات المتحدة بحؿ الدولتيف المتفاوض عميو بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ودفع 

 السالـ الشامؿ في الشرؽ األوسط".
نما أيضًا  والواليات المتحدة مف اجؿ ضماف  رائيؿإسوتابعت" إف ىذا ليس فقط في صالح الفمسطينييف وا 

 استمرار ىذه الجيود لممساعدة في بناء منطقة أكثر ديمقراطية واستقرارًا وأمنًا".
 28/8/0220، رام اهلل، األيام

 
 العالمي" يوم القدس"لندن في  وسطفيمظاىرة  42

مف خالؿ مظاىرة حاشدة  أحيا نحو ألفْي متظاىر مساء الجمعة "يوـ القدس العالمي": مديف ديرية -لندف 
إلى مقر السفارة  انطمقت مف أماـ مقر ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( في وسط لندف، وصوالً 

وىـ يرفعوف األعالـ الفمسطينية والفتات كتبت  ،واحتشد المتظاىروف أماـ مبنى السفارة األميركية األميركية.
وشارؾ في  تيويد القدس وجدار الفصؿ العنصري. عمييا شعارات ضد االحتالؿ اإلسرائيمي ومخططات

المظاىرة عمماء ديف مسمموف وحاخامات مف حركة ناطوري كارتا الييودية المعادية لمصييونية، إضافة إلى 
 شخصيات سياسية.

عمة اوثّمف مسؤوؿ اإلعالـ والعالقات العامة في المنتدى الفمسطيني ببريطانيا زاىر بيراوي الجيود الد
في تصريح  ،وأوضح بيراوي وأىميا والتي "تذّكر العالـ بجرائـ االحتالؿ ضد القدس والمقدسات".لفمسطيف 

"تحتاج إلى حشد طاقات األمة لمواجية االحتالؿ الصييوني  أف القضية الفمسطينية حالياً  ،لمجزيرة نت
 العنصري الذي يسعى بشكؿ دؤوب لتيويد المدينة المقدسة وتقسيـ المسجد األقصى".

 27/8/0220قع الجزيرة.نت، مو 
 

 باتخاذ إجراءات حاسمة إلنقاذ القدستطالب المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  :بريطانيا 40
قالت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا إف االحتالؿ اإلسرائيمي كثؼ : مديف ديرية -لندف 

د األقصى بشير رمضاف المبارؾ، إجراءات الطمس والتيويد في القدس، وعمى وجو الخصوص في المسج
في تقرير ليا ، وأوضحت المنظمة الحقوقية في تحّد صارخ لمشاعر المسمميف والعرب بيذا الشير الفضيؿ.

أف إجراءات التيويد مستمرة وكاف آخرىا قرار ما يسمى المستشار القضائي لمحكومة  "عف تيويد القدس
ة، إضافة إلى قرار بمدية القدس المحتمة باعتبار ساحات اإلسرائيمية باعتبار المسجد األقصى أمالؾ دول

المسجد األقصى ساحات عامة، وكذلؾ تخصيص الحكومة العبرية مالييف الدوالرات لتعزيز االستيطاف 
 والحفريات أسفؿ المسجد األقصى.
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قصى زمانيا كما لفت التقرير إلى مشروع القانوف الذي اقترحو عضو الكنيست أرييو إلداد لتقسيـ المسجد األ
 لمسماح لمييود بالصالة في المسجد األقصى، واعتبره خطرا عمى المقدسات اإلسرائيمية.

باتخاذ إجراءات حاسمة  ،نائب رئيس المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا ،وطالب محمد جميؿ
ة، واعتبرىما "في نوـ عميؽ" إلنقاذ القدس مف التيويد. وانتقد منظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربي

 رغـ سياسات التيويد المتسارعة.
 27/8/0220موقع الجزيرة.نت، 

 
روا من منازليم في الخميل األمم 43  المتحدة قمقة عمى ألف فمسطيني ىج 

: أبدى منسؽ األمـ المتحدة لألعماؿ اإلنسانية في األراضي الفمسطينية المحتمة، ماكسويؿ .(آي.بي.يو)
عمى مغادرة منازليـ في الخميؿ، بعد  ةاإلسرائيميفمسطيني أجبرتيـ القوات  8000ى أكثر مف غيالرد قمقو عم

 إعالنيا منطقة إطالؽ النار، حيث تخطط إلجراء تدريبات عسكرية ىناؾ.
 ."األسر األكثر ىشاشة في الضفة الغربية"وقاؿ غيالرد إف سكاف تمؾ المنطقة يعّدوف مف 

 28/8/0220، لندن، القدس العربي
 

 لب"إسرائيل"بسبب تصريحات مناىضة  خامنئي ونجادي مون يدين كبان  44
 مرشد الثورةبحدة  ،المتحدة لألمـالعاـ  األميف ،ي موفكانتقد باف  :أحمد صبحي خميفة -المتحدة  األمـ

 .""ىجومية وتحريضية بأنيا "إسرائيؿ"ووصؼ احدث ىجمات كالمية ليما عمى  اإليرانيوالرئيس  اإليرانية
والتي نسبت خالؿ اليوميف  إسرائيؿ،"التصريحات الميددة لوجود  إفالمتحدة  لألمـقاؿ المكتب الصحفي و 

 العاـ. األميف أفزعت محمود أحمد نجادول عمي خامنئيالماضييف ل
 28/8/0220وكالة رويترز، 

 
 
 

 "إسرائيل"وباريس تدينان تصريحات نجاد ضد  واشنطن 45
س، تصريحات الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد التي شبو فييا وصؼ البيت األبيض، أم: )وكاالت(

وقاؿ المتحدث باسـ مجمس األمف القومي تومي فيتور  ."الصادمة والحاقدةػ"ب "الوـر السرطانيػ"ب "إسرائيؿ"
 ".نديف بقوة ما صدر مؤخرًا مف تصريحات صادمة وحاقدة عف مسؤوليف إيرانييف كبار ضد إسرائيؿ"

اطمعنا عمى االستفزازات الجديدة لمرئيس محمود احمدي نجاد، ونديف بشدة "ارجية الفرنسية وقاؿ بياف لمخ
ىذه التصريحات الشائنة وغير المقبولة عمى اإلطالؽ، ونذكر أننا ال نقبؿ أبدًا بالشؾ في حؽ إسرائيؿ 

 ."بالعيش بسالـ
 28/8/0220الخميج، الشارقة، 

 
 منظومة النوويةلتوجيات الشرق نحو ال إسرائيميةقراءة  46

فػػػي المتابعػػػة لمصػػػحؼ العبريػػػة بػػػرز الحػػػديث عػػػف القػػػدرة اإليرانيػػػة فػػػي بنػػػاء منظومػػػة نوويػػػة : عػػػالء الريمػػػاوي
 عسكرية تيدد المنطقة وتذكي فييا صراعا محموما حوؿ امتالؾ الطاقة النووية.
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صػر، السػعودية، ىذا الحديث جعؿ الكيػاف يتخػوؼ مػف انتقػاؿ العػدوى إلػى دوؿ وازنػة فػي الشػرؽ األوسػط كم
 تركيا وبعض دوؿ الخميج العربي.

القراءة الصييونية اعتبرت أف المسار المفضؿ بالنسبة لػبعض مػف الػدوؿ التػي طػورت قػدرات نوويػة عسػكرية 
فػي العقػػود األخيػػرة كانػت باتجاىػػات مدنيػػة، لكػػف ىػذه التوجيػػات وبحسػػب المؤسسػة الصػػييونية تثيػػر مخػػاوؼ 

 تحوؿ إلى األغراض العسكرية.
ذا الياجس أوجد قناعة بضرورة عدـ السماح لمدوؿ الساعية إلى تطػوير بػرامج نوويػة جديػدة بتنفيػذ سػياقات ى

 إنتاج الوقود النووي ومعالجتو بعد إشعاعو في أراضييا.
لكف ىذه القيود تثير االحتجاج في أوساط "الدوؿ المتحولة نوويا حديثة العيد"، مثؿ تركيا، المممكػة السػعودية 

والمواتي أعمف بأنيف يحتفظف بحؽ الوصوؿ إلػى تكنولوجيػا دائػرة الوقػود، وأوال وقبػؿ كػؿ شػيء الحػؽ  واألردف
 في تنفيذ عممية تخصيب اليورانيـو في أراضييا.

أوساط صييونية بدت متخوفة مف قناعة ترسخت لدى ىذه الدوؿ بأف مف يقؼ خمؼ تحريػؾ الغػرب لمضػغط 
ا الحػديث ىػػو مػا دفػع األردف اتيػاـ )إسػرائيؿ( بأنيػا تمػارس ضػػغوطا عمػى الػدوؿ العربيػة ىػي )إسػرائيؿ(، وىػذ

عمػػى كوريػػا الجنوبيػػة وفرنسػػا كػػي ال تبيعيػػا تكنولوجيػػا نوويػػة، وىػػو مػػا جعػػؿ الممػػؾ األردنػػي يعتبػػر أف سػػموؾ 
، وجػاءت ذروة التػوتر 8883)إسرائيؿ( دفع العالقات بينيما إلى تدىور لـ يسبؽ منذ اتفاؽ السػالـ فػي العػاـ 

لسػػػاف الممػػػؾ عبػػػد اهلل الػػػذي قػػػاؿ: "إف )إسػػػرائيؿ( عمػػػى نحػػػو خػػػاص، قمقػػػة مػػػف أف يصػػػبح األردف دولػػػة  عمػػػى
مسػػتقمة مػػف ناحيػػة اقتصػػادية... المفػػاعالت النوويػػة ألىػػداؼ الكيربػػاء موجػػودة فػػي أمػػاكف عديػػدة فػػي العػػالـ، 

 لذلؾ عمى )إسرائيؿ( أف تعنى بشؤونيا".
عػػات عػػف دوؿ الشػػرؽ حيػػث، كتػػب باحػػث صػػييوني فػػي ذلػػؾ ىػػذا التعطيػػؿ والتخػػوؼ ترافػػؽ مػػع بحػػوث وتوق

قػػائال: "مصػػر تعػػيش اليػػوـ ضػػائقة سياسػػية بسػػبب تعػػزز قػػوة ومكانػػة إيػػراف، بمػػا فػػي ذلػػؾ فػػي مجػػاؿ النػػووي 
العسكري. وبالتالي يوجد احتمػاؿ ال بػأس فيػو بػاف تقػـو باقتنػاء قػدرة نوويػة عسػكرية، وال سػيما إذا مػا وصػمت 

 ذه".إيراف إلى قدرة معمنة كي
)التكنولوجيػػة والبشػػرية( لػػدفع مثػػؿ ىػػذا المشػػروع  -سػػواء البنيػػة التحتيػػة -ويقػرر الباحػػث أف لػػدى مصػػر القػػدرة

ذا مػػا اتخػػذت مصػػر مثػػؿ ىػػذا القػػرار، فسيسػػتغرؽ األمػػر  إلػػى األمػػاـ، واألمػػر منػػوط أساسػػا بقػػرار سياسػػي. وا 
 سنوات غير قميمة، إذا لـ تكف عرقمة فسيكوف بوسعيا، تنفيذ قرارىا.

وفػػي الحػػديث عػػف المعيقػػات بحسػػب الباحػػث الصػػييوني سيتضػػرر االقتصػػاد المصػػري بسػػبب القطػػع المتوقػػع 
 لممساعدات الدولية، والعربية الغنية أيضا.

اليػػػاجس الصػػػييوني وصػػػؿ ذروتػػػو بصػػػعود الػػػدكتور محمػػػد مرسػػػي لمحكػػػـ والػػػذي يػػػرى فيػػػو شخصػػػية عمميػػػة 
 منظومة نووية متعددة األغراض. مرموقة قادرة عمى اتخاذ قرار عممي في التوجو نحو

 1088الحديث عف مصر أضيؼ لو في الكياف دراسة لموضع في المممكة العربية السعودية والتػي فػي العػاـ 
قامت بعممية اختيار مواقع مرشحة لممفاعالت ترافقت مع نية السعودية إنيػاء بنػاء مفاعػؿ فػي أراضػييا حتػى 

ودية في ذلؾ الوقت: "إنو ليس سرا أننا نفعؿ ىذا عالنية. ىػدفنا ، حيث قاؿ وزير الخارجية السع1010العاـ 
ىو تحقيؽ تكنولوجيا ألغراض سممية، ال أكثر وال أقػؿ"، غيػر أف كاتػب صػييوني وبػرغـ ىػذا التصػريح قػاؿ: 

 "يبدو أف المممكة العربية السعودية ال تعتـز التخمي عف القدرة لتخصيب اليورانيـو عمى أراضييا".
مميػػوف برميػػؿ مػػف  1,7الرقميػػة مػػا يبػػرر توجيػػا لػػذلؾ، فالمممكػػة السػػعودية تسػػتيمؾ اليػػوـ نحػػو  فػػي المعطيػػات

 النفط يوميا، وىو ما يشكؿ ربع إجمالي إنتاجيا مف النفط.
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فػي المائػة، وىػي وتيػرة مػػف  6االسػتيالؾ الػداخمي مػف الػنفط والغػػاز فػي المممكػة ازداد بػوتيرة سػنوية بمتوسػػط 
عمػػى اإلنتػاج فػي المسػػتقبؿ بحيػث لػف تػػتمكف مػف تصػدير الػػنفط عمػى اإلطػالؽ بعػػد شػأنيا أف ُتعػرض قػدرتيا 
.  ثالثيف عاما مف اليـو

ألػػؼ ميغػػاواط فػػي  64ألػػؼ ميغػػاواط اليػػـو إلػػى أكثػػر مػػف  33التوقػػع ىػػو أف الطمػػب عمػػى الطاقػػة سػػيزداد مػػف 
 في المائة مف مياه الشرب لدييا. 60، كما أف المممكة ُتحمي أكثر مف 1010العاـ 

وأصػػبحت الطاقػػة النوويػػة )بػػالتوازي مػػع الطاقػػة المتجػػددة( بالتػػالي، فػػي نظػػر السػػعودية ضػػرورة البحػػث عػػف 
وسيمة أخرى لتنويع مصادرىا مف الطاقة، وتخفيض تعمقيا بالنفط والغػاز ألغػراض داخميػة والسػماح بتصػدير 

 نصيب أكبر منيا.
فػػي  7زداد اسػػتيالؾ الكيربػػاء فييػػا ألكثػػر مػػف أمػػا تركيػػا، فبحسػػب المعطيػػات الصػػييونية فػػي العقػػد األخيػػر ا
فػي المائػة بالمتوسػط فػي السػنة حتػى العػاـ  5,4المائة والتقديرات ىي أف الطمب عمى الكيرباء سيزداد بوتيرة 

، كمػػا تعتمػػد تركيػػا أساسػػا عمػػى اسػػتيراد الطاقػػة مػػف الخػػارج وتػػولي أىميػػة لتقمػػيص ىػػذا التعمػػؽ ولتنويػػع 1020
 مصادر الطاقة لدييا.

ذلؾ فػػ ف أحػػد السػػبؿ التػػي تدرسػػيا منػػذ بضػػعة عقػػود، وبقػػدر أكبػػر فػػي الوقػػت الحػػالي، ىػػو بنػػاء قػػدرة نوويػػة لػػ
 مدنية.

المعطيات أيضا تضيؼ أنو يوجد فػي تركيػا بنيػة تحتيػة محػدودة لتطػوير نػووي مػدني) ثػالث منشػآت صػغيرة 
لكػػف تنقيبػػو يعتبػػر بػػاىظ الػػثمف ألغػػراض البحػػوث والتجػػارب(. ثػػـ اكتشػػاؼ اليورانيػػـو فػػي األراضػػي التركيػػة، و 

 بالنسبة لمخزونات اليورانيـو في دوؿ أخرى.
والتػػي أعمنػػت تركيػػا فييػػا نيتيػػا إقامػػة ثالثػػة مفػػاعالت نوويػػة فػػي  1012ىػػذا الحػػديث يجػػيء فػػي إطػػار "رؤيػػا 

أراضييا"، حيث ستستعيف لغرض بنائيا بشركات أجنبيػة، ثػـ يوجػد فػي تركيػا خطػة بعيػدة المػدى إلقامػة نحػو 
 .1020مفاعؿ حتى العاـ  10

ىذه المخططات ظمت مصحوبة حسب رأي باحث صييوني بتخوؼ تركي أنو إذا ما جرت عممية التخصيب 
خارج الدولة، ف نيػا سػتبقى متعمقػة بجيػات أجنبيػة لغػرض توريػد احتياجاتيػا مػف الطاقػة. كمػا أف ثمػة غضػب 

طوير قدرة نوويػة مػف جانػب دوؿ سػبؽ أف حققػت في تركيا مف االرتفاع في عدد القيود وتشديد الرقابة عمى ت
 مثؿ ىذه الخطوة.

خالصة القراءة الصييونية عف الشرؽ أف وزف الطاقػة النوويػة كمصػدر ىػاـ لمطاقػة مػا زاؿ ىامشػيا، غيػر أف 
 دولة في المنطقة صرحت في السنوات األخيرة بأنيا تعتـز تطوير بنية تحتية نووية مدنية في أراضييا. 82

ـ مشاريع الدوؿ العربية بعيدة عف النضج، لكف القناعة الصييونية ستبدأ تركيا واتحاد اإلمػارات ومع أف معظ
فػػي إنتػػاج قسػػػـ مػػف الكيربػػاء الالزمػػػة ليػػا فػػي مفػػػاعالت نوويػػة، كمػػا أف مصػػػر، الجزائػػر والعربيػػة السػػػعودية 

 يمكنيا أف تقيـ في المستقبؿ برنامجا نوويا مدنيا في أراضييا.
 ف بات مطالبا بحسـ ممؼ إيراف النووي حتى ال ينفمت عقد المنطقة غير المستقرة أصال. واألىـ أف الكيا

 27/8/0220، فمسطين أون الين
 

 السمطة، وستنجو فمسطين ستسقط 47
 د. فايز أبو شمالة
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اتفػػؽ مػػع صػػاحب الػػرأي القائػػؿ: إف اليػػوـ التػػالي لسػػقوط السػػمطة الفمسػػطينية سػػيكوف اليػػـو األوؿ لبػػدء تحريػػر 
 ، بؿ سيكوف اليـو األوؿ لبدء تصفية الكياف الصييوني.فمسطيف

 ال تندىشوا، سأفند الموقؼ بالمنطؽ، وأصؿ معكـ إلى النتيجة مف خالؿ:
ػ  جميورية مصر العربية التػي رعػت المصػالحة الفمسػطينية ردحػًا مػف الػزمف، تنشػغؿ اليػوـ ب عػادة صػياغة 8

فمسطينية عمى ىامش العمؿ  السياسي المصػري فػي ىػذه حاضرىا، وتنبي مستقبميا، وقد أيقنت أف القضية ال
المرحمػػة، وأزعػػـ أنيػػا عمػػى حػػؽ، ألف بنػػاء مصػػر الحديثػػة يحمػػؿ فػػي طياتػػو تحقيػػرًا لكيػػاف إسػػرائيؿ، وتحريػػرًا 

 لفمسطيف.
ػػػ المممكػػة األردنيػػة التػػي كانػػت تيػػتـ بتحقيػػؽ المصػػالحة، وتشػػكيؿ جبيػػة فمسػػطينية أردنيػػة واحػػدة فػػي وجػػو 1

، نراىا تنشغؿ بمستقبؿ الوجود الممكػي نفسػو، وييزىػا الخػوؼ مػف التطػورات فػي سػوريا، فراحػت الوطف البديؿ
تحشد تأييد كؿ مف حركة فتح، وحركة حماس، بيدؼ تمرير برنامجيا االنتخػابي، وآخػر مػا يقمػؽ األردف فػي 

 ىذه المرحمة ىو المصالحة الفمسطينية. 
وتنتظػػر مولػػودًا جديػػدًا، لػػف تشػػغميا كثيػػرًا المصػػالحة ػػػ سػػوريا تعػػيش حالتيػػا الخاصػػة، وىػػي فػػي مخػػاض، 2 

 الفمسطينية بمقدار انشغاليا بمواصفات المولود القادـ.
ػ أقطاب الكياف الصييوني يعيشوف أحسف حاالت الينػاء واليػدوء التػي حمػـ فييػا مؤسسػو الكيػاف، ولػف يجػد 3

لتوسع فييا، واغتصاب روح المقاومة مف ىذه اإلسرائيميوف وضعًا فمسطينيًا مريحًا الحتالؿ الضفة الغربية، وا
 الحالة الفمسطينية.

ػػػ قطػػاع غػػزة الػػذي تؤسػػس فيػػو حركػػة حمػػاس دولػػة، ليػػا طموحػػات بعيػػدة المػػدى، تتواصػػؿ فيػػو عمميػػة البنػػاء 4
عمى قدـ حماس وساؽ الدوؿ اإلسالمية، ويتواصؿ فيو التعمير والتطوير، وقد نسي الناس أنيـ محاصػروف، 

رفػػح الحػػدودي، وفػػي حالػػة إيفػػاء الػػرئيس المصػػري بوعػػده، سػػتعيش غػػزة فػػي بحبوحػػة، والسػػيما باسػػتثناء معبػػر 
بعد اطمئنانيا عمى مقاومتيا المسمحة التػي تنمػو، وتتكػاثر، وتشػتد، وتتصػاعد قوتيػا، دوف أف يػرى فمسػطيني 

 رشاشًا واحدًا في شوارعيا.
اسػي، إنيػا الجػزء العميػؿ مػف بػالد العػرب، ػػ الضػفة الغربيػة، وىػي بيػت الػداء الػوطني، ومحػزف المػرض السي5

ذا كانت الدنيا تموج بالحراؾ النافع عمى كؿ  وىي مطمع الصياينة العممي، وىي مركز اىتماميـ العقائدي، وا 
الجبيػػات المحيطػػة بالضػػفة الغربيػػة، إال أف ىػػذا الجػػزء مػػف العػػالـ يشػػيد جمػػودًا سياسػػيًا، واقتصػػاديًا، وحياتيػػًا، 

 جحر الضبع اإلسرائيمي.ونفسيًا، ويناـ في 
إف المشػػيد السياسػػي فػػي المنطقػػة العربيػػة يؤكػػد أف ال نيايػػة لالنقسػػاـ الػػذي سػػيخدـ السػػمطة الفمسػػطينية، وال 
مفاوضات تتسمى عمييا السمطة، وال انسحاب إسرائيمي شكمي، وال دولة فمسطينية حتى عمى الورؽ، وال كياف 

يوديػػة التػػي تتوسػػع، وتتمػػدد، وتسػػمف، وتنمػػو، وتنػػاـ آمنػػة فػػي حقيقػػي فػػي الضػػفة الغربيػػة إال لممسػػتوطنات الي
 حضف السمطة الفمسطينية.

سػػيقوؿ الػػبعض: ألػػـ تػػر؟ ىػػذه نتػػائج االنقسػػاـ الفمسػػطيني، ستقسػػط السػػمطة: ولكػػف العقػػالء يقولػػوف: ال تقمقػػوا، 
 ستسقط السمطة، ولكف ستنجو فمسطيف.

 27/8/0220، وكالة سما اإلخبارية
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( ىـ 250000يعيش فمسطينييو القدس أسوأ أوقاتيـ ىذه األياـ فسكاف القدس الشرقية الثالثماية وستوف ألفًا )
أيتاـ سياسيًا بسبب استمرار الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي وغموض مستقبؿ القدس. ال يسمح ليـ أف يكونػوا 

يمتمكوا جواز سفر أو أف يستمتعوا بحكـ ليـ حسػب اختيػارىـ. فيػـ ليسػوا  جزءا مف السمطة الفمسطينية وال أف
مػػػواطنيف إسػػػرائيمييف إذ أف إسػػػرائيؿ تمػػػنح اإلقامػػػة الدائمػػػة لمفمسػػػطينييف الػػػذيف كػػػانوا فػػػي القػػػدس عنػػػدما احتػػػؿ 

يػػة الجػيش اإلسػرائيمي المدينػة المقدسػة وضػميا بشػكؿ أحػادي الجانػػب السػرائيؿ. وبػالرغـ مػف أنػو لػـ تعتػرؼ أ
دولػػة فػػي العػػالـ بيػػذا الضػػـ، فػػ ف الفمسػػطينييف لػػـ ينجحػػوا فػػي التكػػويف والمحافظػػة عمػػى المؤسسػػات المحميػػة 

 الخاصة بيـ بسبب السياسة االقصائية اإلسرائيمية ومحاوالتيا في تيويد القدس.
لممؤسسػػػػات  ورغػػػػـ الوعػػػػود اإلسػػػػرائيمية والتزامػػػػات الواليػػػػات المتحػػػػدة، منػػػػذ اتفاقػػػػات أوسػػػػمو )بػػػػ حتراـ والسػػػػماح

الموجودة االستمرار بالعمػؿ(، ف نػو قػد تػـ عػزؿ المدينػة ورفػض أي مجػاؿ لكػي تحكػـ وتػدير شػؤونيا المحميػة. 
فقد تـ إغالؽ بيت الشرؽ الذي كاف بحكـ الواقع نقطة مرجعية فمسطينية وذلؾ بأوامر مف اإلسرائيمييف الػذيف 

غػالؽ غرفػة التجػارة حػارميف بػذلؾ التجػار الفمسػطينييف استخدموا قوانيف الطوارئ إلبقائيا مغمقة. وتـ بالمثػؿ إ
مف أي تنظيـ مؤسساتي. إف الشرطة اإلسرائيمية توقؼ بسرعة أي حدث تفوح منو رائحة القومية الفمسػطينية. 
فقػػد تػػـ رفػػض محاولػػة لالحتفػػاؿ بنجػػاح بطػػؿ كػػرة القػػدـ بػػدعوى أف السػػمطة الفمسػػطينية كانػػت سػػرًا وراء ىػػذه 

 االحتفاالت.
ؤسسة الوحيدة التي استمرت بصعوبة طيمة عقود مف االحتالؿ في المدينة المقدسػة ىػي شػركة كيربػاء إف الم

القدس، وىذه الشركة الخاصة التي ظمت تعمؿ عمى أساس امتياز تممكيػا البمػديات المحميػة مػف منػاطؽ بيػت 
ائيمية عمى المقاعد المخصصة لحـ وراـ اهلل وبمدية القدس الشرقية. وبطبيعة الحاؿ، فقد استولت البمدية اإلسر 

لبمدية القدس. والمعروؼ أف سكاف القدس قاطعوا انتخاباتيا منػذ ذلػؾ الوقػت بسػبب القػرار اإلسػرائيمي بتوحيػد 
 القدس الشرقية والغربية ضد إرادة السكاف المحمييف والمجتمع الدولي.

صبحت شػركة إعػادة توزيػع لمكيربػاء وعمى مر السنيف فقدت ىذه الشركة الوطنية قدرتيا عمى إنتاج الطاقة وأ
وجبايػػة لمفػػواتير. واآلف، فػػ ف الشػػركة اإلسػػرائيمية التػػي تزودىػػا بالكيربػػاء تيػػددىا باالسػػتيالء عمػػى ممتمكاتيػػا 

مميػوف دوالر. يكمػف جػزء مػف  800وحساباتيا البنكية بسبب ديونيا المتزايػدة. يبمػد ديػف شػركة القػدس حػوالي 
صوصػػًا الػػػذيف يعيشػػوف فػػػي المخيمػػات قػػد توقفػػػوا عػػف دفػػػع فػػاتورة الكيربػػػاء المشػػكمة فػػي أف الفمسػػػطينييف وخ

)وكػػذلؾ فػػواتير الميػػاه والضػػرائب( عنػػدما انػػدلعت االنتفاضػػة الفمسػػطينية. طمبػػت شػػركة الكيربػػاء مػػف السػػمطة 
 الفمسطينية مساعدتيا في تحصيؿ الفواتير أو تسديد فواتير مخيمات الالجئيف ولكف دوف نتيجة.

اكؿ مدينة القدس عمى أزمة شركة الكيرباء الحالية. إف المشكمة األكبر التي يشكو منيا قأيتػاـق ال تقتصر مش
المدينة باستمرار ىي عدـ وجود أية آليػة لحػؿ المشػاكؿ بػيف سػكاف المدينػة أنفسػيـ. فالجريمػة المحميػة ال يػتـ 

ة وأولئػؾ الػذيف لػدييـ القػدرة حميا مما يؤدي إلى خمؽ نظػاـ أمنػي مػواز الػذي يفضػؿ بشػكؿ عػاـ األسػر الكبيػر 
 عمى استئجار البمطجييف لحمايتيـ.

يفضػػؿ الفمسػػطينيوف عػػدـ الػػذىاب الػػى القضػػاء االسػػرائيمي لمشػػكوى ضػػد بعضػػيـ الػػبعض، إال أنيػػـ أدخمػػوا، 
خالؿ االنتفاضة، فكرة التحكيـ المحمي. ولكف ىذه اآللية المحمية أصبحت اآلف فاسدة. إف التحكيـ ينفع جيدًا 

يثػػؽ النػػاس بقراراتػػو ويمتزمػػوف بيػػا. مػػا حػػدث ىػػو أف الجريمػػة المنظمػػة فػػي القػػدس قػػد جعمػػت التحكػػيـ  عنػػدما
وسػػيمة مثاليػػة النتػػزاع كميػػات كبيػػرة مػػف األمػػواؿ مػػف األفػػراد الضػػعفاء وذلػػؾ بػػأف يقترحػػوا عمػػييـ محكمػػا ممػػف 

ـّ الضػغط عمػى المحكمػيف لعمػؿ تسػويات يحصػموف مػف خال ليػا عمػى نسػبة يبدو مف أصحاب السمعة ومػف ثػ
مئوية كبيرة. إف السمطة الفمسطينية غير قادرة عمى التدخؿ واإلسرائيميوف قّؿ ما ييتموف لوقؼ ىذا التيار مف 
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الجريمػػة المنظمػػة وقطػػاع الطػػرؽ. يبػػدو أف بعضػػًا ممػػف يسػػموا بػػالقومييف يتعػػاونوف سػػرًا ويسػػتفيدوف مػػف ىػػذه 
 والتعاوف الوطني.البمطجة. والنتيجة ىي تآكؿ خطير لمتماسؾ المحمي 

بينما القادة الوطنيوف الفمسطينيوف يستمروف في تكػرار التأكيػد عمػى أىميػة القػدس فػي النضػاؿ الػوطني، ف نػو 
مف المحتمؿ جدًا أنو لو تـ التوصؿ الى اتفاؽ عمى المستوى السياسي، ف ف الفمسػطينييف سػوؼ يكتشػفوف أف 

 ي إال مدينة مفرغة يديرىا بمطجيوف ومجرموف.المدينة التي كانوا قد أعمنوا أنيا عاصمتيـ ما ى
 28/8/0220، القدس العربي، لندن
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 سميـ نصار
لـ يحدث في تاريخ العالـ العربي، اف نجح انقالب شعبي غير مسمح في اسقاط نظاـ عسػكري اسػتولى عمػى 

 الحكـ بقوة السالح.
كمت فػػػي نظػػػر المػػػراقبيف، نموذجػػػًا سياسػػػيًا فريػػػدًا اطمقػػػت عميػػػو الصػػػحؼ لقػػػب "الربيػػػع ومثػػػؿ ىػػػذه الحػػػاؿ، شػػػ

 العربي"، الذي امتدت خيوطو مف تونس ومصر وليبيا الى اليمف وسورية.
ويرى كتاب مصر، اف نموذج انتصار "االخواف المسمميف" في اكبر دولة عربية، كػاف بمثابػة انتصػار لػدعوة 

. واعتبػػػرت تمػػػؾ الػػػدعوة فػػػي حينػػػو 8817اعػػػة "االخػػػواف" فػػػي آذار )مػػػارس( الشػػػيخ حسػػػف البنػػػا، مؤسػػػس جم
كمؤشػر سياسػي لمحاربػة اتجاىػات التغريػب داخػؿ المجتمعػػات االسػالمية التػي دشػنيا مصػطفى كمػاؿ ب لغػػاء 

 .8813الخالفة سنة 
وسػيد والممفت اف المجتمع االسالمي في مصر كاف مف اكثر المجتمعات معارضػة لػدعوة الشػيخ حسػف البنػا 

، اال انػػػو حاربيػػا بشراسػػػة 8837قطػػب. ومػػع اف جمػػػاؿ عبدالناصػػر انتسػػب الػػػى ىػػذه الجماعػػػة عقػػب حػػرب 
، تمامػًا مثممػا حاربيػا مػف بعػده انػور السػادات وحسػني مبػارؾ. ليػذا قػرر 8841بعدما وصؿ الػى الحكػـ سػنة 

ر لمنظاـ الذي يدعوف الى قادتيا الغاء كؿ تواصؿ يدعـ حكـ رؤساء عسكرييف، كونيـ يمثموف التيديد المستم
 ارساء دعائمو.

وىذا ما لـ يدركو المشير حسيف طنطاوي واعضاء المجمس االعمى لمقوات المسمحة، االمر الػذي دفعيػـ الػى 
طمب المشاركة مع جماعػة "االخػواف المسػمميف". وتمثمػت اولػى بػوادر ىػذه المشػاركة فػي االعػالف الػذي نشػره 

ختصػػاص المجمػػس فػػي تقريػػر كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بشػػؤوف القػػوات المسػػمحة المجمػػس االعمػػى، والػػذي يػػنص عمػػى ا
 ورجوع رئيس الجميورية الى المجمس قبؿ اعالف الحرب.

ثـ جػاء االختبػار الثػاني اثنػاء الجولػة االولػى مػف انتخابػات الرئاسػة بػيف الػدكتور محمػد مرسػي والفريػؽ احمػد 
 3813فػي المئػة فػي حػيف نػاؿ شػفيؽ  4816 شفيؽ، مرشح القػوات المسػمحة. واعطػت النتيجػة النيائيػة مرسػي

 في المئة.
وكتب روبرت فيسػؾ فػي صػحيفة "االندبنػدنت" مقالػة، ذكػر فييػا اف النتيجػة التػي اعمنػت دفعػت بأحمػد شػفيؽ 
الى مغادرة الػبالد باتجػاه الخمػيج. كػؿ ىػذا بعػد لقػاء مرسػي مػع قػادة مػف المجمػس العسػكري، وابالغيػـ انػو ال 

الخواف" التي ستمأل "ميداف التحرير". وتردد في حينػو ايضػًا اف مرسػي ىػدد بػ جراء يستطيع وقؼ تظاىرات "ا
تنظيؼ شامؿ داخؿ الجيش، بعد محاكمة عدد مف الضباط يسيطروف عمى ثمث االقتصاد المصري ويديروف 

 مصارؼ ومكاتب استثمارات عقارية تجارية ومحالت تجارية ضخمة.
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قيػػادة "االخػػواف" اسػػتغمت حػػادث "الماسػػورة"، جنػػوب مدينػػة رفػػح  فػػي السػػياؽ ذاتػػو، يجػػـز بعػػض المعمقػػيف أف
المصرية لتنيي ميمات طنطاوي واعضاء المجمس االعمى لمقوات المسمحة. أي الحادث الذي ذىب ضػحيتو 

جنػػديًا مصػػريًا. وقػػد ظيػػر ىػػذا االتجػػاه واضػػحًا بعػػدما اتيػػـ الػػرئيس مرسػػي مػػراد مػػوافي، رئػػيس المخػػابرات  85
 الوظيفي، واعمف اقالتو. العامة، بالتقصير

وقد دافع موافي عف نفسو بالقوؿ اف مسؤوليتو تفرض عميو ابالغ رئيس الجميورية بأي خطر محدؽ بالبالد. 
كػػػذلؾ ابمػػػد القػػػوات االسػػػرائيمية باعتبارىػػػا معنيػػػة بػػػأمف صػػػحراء سػػػيناء. وىػػػو يػػػزعـ انػػػو اخبػػػر الػػػرئيس مرسػػػي 

 باحتماؿ حدوث ىجـو مسمح، حسبما تقضي وظيفتو.
الثابت اف مصر واسرائيؿ قد اتفقتا عمى معالجة المشاكؿ المتعمقة باإلنفاؽ وعمميات التيريػب التػي تمارسػيا و 

منظمػػػات "حمػػػاس" و "الجيػػػاد االسػػػالمي" وسػػػواىما. وسػػػبؽ لػػػرئيس الػػػوزراء بنيػػػاميف نتانيػػػاىو أف ارسػػػؿ الػػػى 
ى األنفػاؽ التػي تحولػت الػى القاىرة مندوبو الشخصي المحامي اسحؽ مولخو، بيدؼ تشديد مراقبة مصػر عمػ

 مخابئ لالسمحة الميربة.
ويبدو اف المجمس االعمى السابؽ حاوؿ توسيع مجاالت التعاوف مف طريؽ تعديؿ بعض فقرات اتفاقية كامب 
ديفيد، االمر الذي رفضو الجانب االسرائيمي. وقد تـ التوقيع عمى اتفاقية السالـ مع مصر في آذار )مػارس( 

 ية مناحيـ بيغف في اسرائيؿ وانور السادات في مصر.خالؿ فترة وال 8868
عقػػب القػػػرار الػػػذي اصػػػدره محمػػػد مرسػػػي ب حالػػػة طنطػػػاوي واعضػػػاء المجمػػػس العسػػػكري عمػػػى التقاعػػػد، دخػػػؿ 
الرئيس الخامس لجميورية مصر العربية الى قصػر الحكػـ بصػفة اوؿ رئػيس مػدني منتخػب ديموقرطيػًا. وبمػا 

مميف" وحػدىـ، فقػد شػكؿ حكومػة شػبو ائتالفيػة قػاؿ انيػا تضػـ كػؿ اطيػاؼ انو لـ يفػز بأصػوات "االخػواف المسػ
المجتمع المصري. وقد اعربت بعض الفئات عف خيبة امميا، الف تمثمييا كاف متدنيًا، والف طغياف "االخواف" 

 عمى الوزارات السيادية كاف الفتًا.
ئيس جمػػاؿ عبدالناصػػر، الػػذي بعػػض اإلعالميػػيف فػػي القػػاىرة وصػػفو بأنػػو تخطػػى فػػي ىيمنتػػو وشػػجاعتو الػػر 

باسػػتبداؿ خمسػػيف رئػػيس  –عبػػر مجمػػس الشػػورى–انتظػػر طػػوياًل قبػػؿ تػػأميـ دور الصػػحؼ. بينمػػا قػػاـ مرسػػي 
تحرير، وتعييف وزير لالعالـ مػف "االخػواف" سػبؽ لػو اف تػولى ميمػة رئاسػة تحريػر صػحيفة "الػدعوة" الناطقػة 

"، االمػػر الػػذي لػػـ يتجػػرأ سػػمفو حسػػني مبػػارؾ عمػػى باسػػـ الجماعػػة. كػػذلؾ اغمػػؽ المحطػػة الفضػػائية "الفػػراعيف
 فعمو.

ذكرت صحيفة "االىراـ" اف الرئيس مرسي شدد فػي الكممػة التػي القاىػا اثنػاء االجتمػاع المغمػؽ فػي قمػة مكػة، 
عمى ايالء القضية الفمسطينية االىمية القصوى. ودعا الدوؿ االسالمية الى ضرورة احيػاء ىػذه القضػية التػي 

مشػػاكؿ بالغػػة األىميػػة، مثػػؿ: مسػػتقبؿ القػػدس واألمػػاكف المقدسػػة، وموضػػوع المسػػتوطنات، تحمػػؿ فػػي تصػػوره 
 ومسألة غزة وتوحيد الموقؼ الفمسطيني.

وكاف مف الطبيعي اف يثير ىذا الطرح تساؤالت مريبة في اسرائيؿ والواليات المتحدة، حوؿ الدور الذي يعتػـز 
سػػػػرائيؿ والفمسػػػػطينييف... اـ دور الحاضػػػػف لمقضػػػػية الػػػػرئيس مرسػػػػي القيػػػػاـ بػػػػو: ىػػػػؿ ىػػػػو دور الوسػػػػيط بػػػػيف ا

عادة تسميح الجيش المصري بأسمحة ىجومية  الفمسطينية، االمر الذي يستوجب الغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، وا 
 استعدادًا لمحرب؟:

الػرئيس االسرائيميوف ال يعولوف كثيرًا عمى برقيتي التينئة المتيف ارسميما كؿ مف شمعوف بيريز ونتانياىو الػى 
المصري الفائز الدكتور مرسي، وانما ىـ يتطمعوف الى الوقػائع ومػا قػد ينػتج عنيػا مػف سػمبيات او ايجابيػات. 
لذلؾ رحبوا بخطوة تعييف الجنراؿ محمد رفعػت شػحاتو خمفػًا لمػراد مػوافي الػذي اقالػو الػرئيس. وقػد نشػروا عػدة 
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طاقـ، ذلؾ اف شحاتو، كمػا تػذكر المقػاالت، ىػو مقاالت عنو وعف معاونيو تشير الى اطمئنانيـ لوجود ىذا ال
الػػذي رافػػؽ الجنػػدي المختطػػؼ غمعػػاد شػػاليت، مػػف غػػزة الػػى اسػػرائيؿ. ثػػـ تكػػررت زياراتػػو، حيػػث التقػػى بعػػض 
المسؤوليف االسرائيمييف واجػرى محادثػات معيػـ. ويضػـ فريقػو الجنػراؿ محمػد ابػراىيـ، الػذي شػغؿ فػي السػابؽ 

 القنصؿ نادر العصر الذي خدـ في تؿ أبيب كقنصؿ لمصر. منصب مندوب مصر في غزة، يعاونو
الخطوة السياسية المتوقعة بعد تجديد التزاـ الرئيس مرسي بالقضية الفمسػطينية قػد تظيػر ىػذه السػنة، بػ عالف 
اتحاد غزة مع مصر. وىذا ما أوحت بتحقيقو زيارة التينئة التي قاـ بيا خالد مشعؿ، رئػيس المكتػب السياسػي 

، يوـ وعده مرسي بفتح معبر رفح وربط كيرباء غزة بمصر تمييدًا لتسييؿ ميمػات قػادة "حمػاس"، لػ "حماس"
المنظمة التي يعتبرىا "االخواف المسػمموف" جػزءًا مػف تكػوينيـ السياسػي والعقائػدي. وقػد تبنػى اسػماعيؿ ىنيػة، 

تعنػػي التنػػازؿ عػػف حمػػـ رئػػيس الحكومػػة المقالػػة لقطػػاع غػػزة، ىػػذه الخطػػوات، مؤكػػدًا اف الوحػػدة مػػع مصػػر ال 
 الدولة الفمسطينية المتكاممة مع الضفة الغربية.

ويسػتدؿ مػف ردود فعػػؿ اسػرائيؿ ازاء انتشػار القػػوات المصػرية فػػي سػيناء، اف حكومػة نتانيػػاىو مؤيػدة لضػػرورة 
تثبيػػػػت سػػػػيطرة مصػػػػر عمػػػػى الصػػػػحراء. ويبػػػػدو اف عمميػػػػات اخػػػػراج السػػػػمفييف مػػػػف سػػػػيناء قػػػػد اثػػػػارت اسػػػػتياء 

" الػػذيف طػػاردىـ الجػػيش المصػػري وقتػػؿ مػػنيـ اكثػػر مػػف عشػػريف نفػػرًا فػػي اليػػوـ االوؿ. وقػػاؿ بيػػاف "الجيػػادييف
الجماعة السمفية الجيادية اف جماعات متطرفة مثميػا كانػت وراء ىجمػات سػابقة عمػى خػط انابيػب الغػاز فػي 

 سيناء الذي ينقؿ الغاز الى اسرائيؿ واالردف.
يادييف، اضافة الى "حماس"، تتمقياف الدعـ المادي والعسكري مف وتدعي الصحؼ االسرائيمية اف منظمة الج

ايراف، التي تعتبر اف قضية القدس ىي قضية المسمميف في كؿ مكاف. ليذا تسمؿ نفوذىا الػى مختمػؼ الػدوؿ 
 22العربيػة بيػػدؼ خمػػؽ تيػػارات داخميػػة تمػػانع السػػالـ مػػع اسػرائيؿ، بمػػا فييػػا سػػالـ "كامػػب ديفيػػد" الموقػػع قبػػؿ 

مثػؿ ىػذا التحػدي يضػع النظػاـ المصػري الجديػد امػاـ امتحػاف عسػير، النػو اعتبػر القضػية الفمسػطينية سنة. و 
 ىي قضيتو االولى.

وترى طيراف اف موقؼ محمد مرسي يحتاج الى توضيح والى تفسير، ذلؾ اف عمي خامنئي مف شدة اعجابو 
. وكتػب خػامنئي مقدمػة 8855رسية سػنة بأفكار سيد قطب، تولى ترجمة كتابو "المستقبؿ ليذا الديف" الى الفا

 لمكتاب المترَجـ أشاد فييا بأسموب المؤلؼ الذي أعدمو عبدالناصر في تمؾ السنة.
يوـ اعالف فػوز محمػد مرسػي بانتخابػات رئاسػة الجميوريػة، كانػت طيػراف فػي مقػدـ الػدوؿ التػي سػارعت الػى 

رؾ، ووصػفيا بأنيػا تشػبو الثػورة االيرانيػة التينئة، وفي خطبة الجمعة، حّيا عمػي خػامنئي ثػورة مصػر ضػد مبػا
ضد شاه ايراف، المتعاوف مػع اسػرائيؿ. وكػاف "اإلخػواف" قػد نظمػوا تظػاىرات كبػرى ضػد انػور السػادات بسػبب 

 استقبالو الشاه وعائمتو، كما أيدوا ايراف في حربيا ضد نظاـ العراؽ العمماني.
في انطالقتو السياسية ُتظيره بمظيػر القائػد الػذي التصريح اآلخر لمرئيس مرسي يشير الى ارتجاجات عميقة 

يحتاج الى مراف ومراجعة قبؿ توجيو رسالتو، فقػد قػاؿ فػي الجمسػة المغمقػة، انػو يطالػب بضػرورة التعػاوف بػيف 
مصػػر والسػػعودية وتركيػػا وايػػراف، مػػف اجػػؿ حػػؿ االزمػػة السػػورية، أي أنػػو وضػػع فػػي سػػمة واحػػدة أربعػػة مواقػػؼ 

 ج بتسوية ترضى بيا المعارضة وحكومة بشار االسد.متناقضة، عمى امؿ الخرو 
والمؤكد اف ىذا التصريح جاء مف قبيؿ رفع العتب، ألف أحداث الشيريف الماضييف قد اثبتت لمػدكتور مرسػي 
اف الجموس في كرسي الحكـ يختمؼ عف الجموس في كرسي المعارضة... واف قيادة الجماىير مػف المالجػئ 

بميػػوف جنييػػا لسػػداد  824المنػػابر، خصوصػػًا اذا كانػػت الدولػػة تحتػػاج الػػى  تختمػػؼ عػػف عمميػػة ارضػػائيا مػػف
 عجزىا المتفاقـ:
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 28/8/0220، الحياة، لندن
 

 عمى "ثورة يوليو" كشكل من "الربيع" المصري األول "إسرائيل" راىنتعندما  52
 حممي موسى

، النقػاب عػف أف القيػادة كشؼ المؤرخ اإلسرائيمي توـ سيغؼ، في مقالتو األسبوعية في ممحػؽ "ىػآرتس" أمػس
" نوعػػا مػػف الربيػػع المصػػري األوؿ. وأشػػار إلػػى أف ىػػذه الرؤيػػة 8841اإلسػػرائيمية رأت فػػي بػػدايات ثػػورة "يوليػػو 

، ومشاركة مصػر فييػا، تمػت عمػى يػد نظػاـ الممػؾ فػاروؽ الػذي أطاحػت 8837نبعت أواًل مف واقع أف حرب 
 بو ىذه الثورة.

لمعنى السياسي لـ تكػف دارجػة، لكػف إسػرائيؿ تابعػت باىتمػاـ كبيػر وأمػؿ وأوضح سيغؼ أف تعابير "الربيع" با
، وأممت إسرائيؿ 8838الثورة المصرية. إذ كانت مصر الممكية قد وقعت اتفاقية اليدنة مع إسرائيؿ في العاـ 

مػا بعد الثورة أف تحيؿ ىػذا االتفػاؽ إلػى معاىػدة سػالـ دائمػة مػف دوف المسػاس بشػروط اليدنػة. ورأت أنػو طال
 بقي الممؾ فاروؽ عمى رأس الحكـ في مصر ف ف االتفاؽ الدائـ لف يحدث.

واستندت إسرائيؿ في أمميا إلى ما تبدى في حينو مف أف الضباط األحرار في مصر كانوا أقرب إلى أميركػا. 
 وفي حينو لـ يكثر الػرئيس المصػري المعػيف المػواء محمػد نجيػب مػف إطػالؽ التصػريحات المعاديػة إلسػرائيؿ.
وقدرت القيادة اإلسرائيمية أف طموح الضباط األحرار في التقرب مف الواليات المتحدة سػوؼ يتػيح إبػراـ اتفػاؽ 
سػػالـ مػػع إسػػرائيؿ. وفػػي حينػػو ىنػػأ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية دافيػػد بػػف غوريػػوف مػػف عمػػى منصػػة الكنيسػػت 

ة الخارجيػة اإلسػرائيمية تقػديرات بػأف الثورة المصرية، ودعا إلى عقد محادثات سالـ معيا. كما سادت فػي وزار 
 االتفاؽ ممكف. وقدـ كؿ مف بف غوريوف ووزير الخارجية موشيو شاريت تقارير لمحكومة بيذا الشأف.

في الشػيور التاليػة، حسػب سػيغؼ، جػرت اتصػاالت شػبو رسػمية بػيف ديبموماسػييف إسػرائيمييف ورجػاؿ اتصػاؿ 
ظـ ىذه االتصاالت في باريس ونيويورؾ. وبعػث السػفير مصرييف، بينيـ مقربوف مف نجيب نفسو. وجرت مع

اإلسػػرائيمي جػػدعوف رفائيػػؿ برسػػالة إلػػى وزيػػر الخارجيػػة جػػاء فييػػا أف "مػػف الواضػػح لمجميػػع أف نجيػػب معنػػي 
بتبديد التوتر القائـ بيف إسرائيؿ ومصػر"، كمػا أف أحػد رجػاؿ االتصػاؿ المصػرييف وىػو رجػؿ األعمػاؿ ومػدير 

عبػػػود تحػػػدث مػػػع نجيػػػب نفسػػو فػػػي ىػػػذا الشػػػأف. أمػػػا السػػػكرتير األوؿ فػػػي السػػػفارة  شػػركة قنػػػاة السػػػويس أحمػػػد
اإلسرائيمية في باريس شموئيؿ ديبوف فقد أرسؿ تقريرًا يفيد بأنو "حسب أقواؿ عبود، وافػؽ نجيػب عمػى وجػوب 

ى بػذؿ الجيػود إلنيػاء الصػراع، وىػو معنػػي بشػكؿ جػدي بالمشػكمة... وأشػار مػػثاًل إلػى سػفينة تحمػؿ أغذيػة إلػػ
إسرائيؿ مرت قبؿ وقت ما عبر قناة السويس، وأف المصػرييف غضػوا الطػرؼ عػف ذلػؾ". وقػاؿ ديبػوف إنػو إذا 

 انتيجت مصر تجاه إسرائيؿ "سياسة حكيمة"، ف ف إسرائيؿ عمى استعداد لشراء منتجاتيا.
ريف المصري وقع بيف أيدي إسرائيؿ تقرير حوؿ حديث جرى بيف السفي 8841وفي نياية تشريف الثاني العاـ 

والػػتركي في بريطػػانيا. وأبمد السفير المصػري نظػػػيره التركػي أف شػروط مصػر لمسػالـ مػع إسػرائيؿ ىػي "ممػر 
بػػري" يػػربط بػػيف مصػػر والػػدوؿ العربيػػة األخػػرى، يقطػػع إسػػرائيؿ ولكػػف لػػيس بالضػػرورة أف يكػػوف تحػػت سػػيادة 

عمػى األمػواؿ الالزمػة لػذلؾ. ولػيس بالضػرورة  مصرية، وتوطػػيف الفمسػػطينييف في الػدوؿ العربيػة شػرط العثػور
 أف تموؿ إسرائيؿ المشروع.

ويقوؿ سيغؼ إنو لمحظة بدا كما لو أف بوسع المفاوضات أف تبدأ، ولكف خالؿ أيػاـ وصػؿ إلسػرائيؿ تعػديؿ: 
المقصود ىو أف "الممر" عمى شاطئ إيالت يضػـ إلػى مصػر كمػا أف تػوطيف الالجئػيف فػي الػدوؿ العربيػة ال 
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إسرائيؿ مف واجػب اسػتيعاب قسػـ مػنيـ عمػى أراضػييا. ووفقػًا ليػذه الشػروط فضػمت إسػرائيؿ البقػاء مػف يحرر 
 دوف سالـ.

وخػػالؿ وقػػت قصػػير بعػػد ذلػػؾ بػػدأت مشػػاكؿ محمػػد نجيػػب مػػع قيػػادة الثػػورة فػػي مصػػر وصػػارت قوتػػو تتراجػػع. 
قػرر بػف غوريػوف حينيػا أف وفي إسرائيؿ آمنوا أف مشاكؿ نجيب الداخمية تحوؿ دونػو والتقػرب مػف إسػرائيؿ. و 

نمػا إلػى عصػابات وكػػؿ عصػابة تخػاؼ مػف الثانيػػة". وفػي ىػذه األثنػاء حػػاوؿ  "النظػاـ ال يسػتند إلػى الشػػعب وا 
نجيػػػب تخريػػػب المفاوضػػػات حػػػوؿ التعويضػػػات لمييػػػود عػػػف المحرقػػػة النازيػػػة بػػػيف إسػػػرائيؿ وألمانيػػػا. ويخمػػػص 

 جرد وىـ.سيغؼ، إلى أف إسرائيؿ حينيا أدركت أف الربيع المصري م
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 سمدار بيري
جمػػس عمػػى األريكػػة المخمميػػة فػػي القصػػر فػػي القػػاىرة فػػي مسػػاء الثالثػػاء الجنػػراالف محمػػد حسػػيف طنطػػػاوي 

تيف وسػامي وسامي عناف قبالة الرئيس محمد مرسػي. كانػت مالبسػيما العسػكرية أنيقػة وتمقيػا بيػدييما المػرتجف
تكريـ ورسالة تقدير رئاسية لخدمتيما المخمصة لموطف. ولـ يكؼ مرسي عف االبتساـ لعدسات التصوير لكف 
وزير الدفاع التارؾ الطنطاوي ورئػيس االركػاف المنحػى عنػاف لػـ ُيجيػدا أنفسػيما فػي اخفػاء تجيميمػا، وكانػت 

 سحنتاىما تقوالف كؿ شيء.
ير عزليما كالبرؽ ُأحيط بيتاىما بحمقػات خفيػة مػف الحراسػة. وكػاف بػث قبؿ اف يقع عمى الطنطاوي وعناف نذ

مراسـ توزيع وسامي التكػريـ فػي التمفػاز المصػري يرمػي مػف جممػة مػا يرمػي اليػو الػى تكػذيب أمػواج اشػاعات 
تقػػوؿ اف االثنػػيف اعػػتُقال اعتقػػاال اداريػػا وُعرفػػا بأنيمػػا ممنوعػػاف مػػف الخػػروج مػػف مصػػر. حظػػي الطنطػػاوي بػػػ 

سػنة خدمػة فػي اجيػزة االمػف. واضػطر عنػاف الػػى  46النيػؿق وىػو أعمػى مػا يمكػف الحصػوؿ عميػو بعػػد  قوسػاـ
االكتفػػاء بػػػ قوسػػاـ مصػػرق. وُأعمػػف أنيمػػا قمستشػػاراف لمػػرئيسق: وىػػي صػػفة ال معنػػى ليػػا وليسػػت ليػػا صػػالحية 

يػاديف. اف قواعػد ترمي الى تحصينيما مف المحاكمة بتيمػة أنيمػا كانػا مشػاركيف فػي قتػؿ المتظػاىريف فػي الم
المعب واضحة شفافة وىي أنيما اذا حاوال الكالـ فػاف فريػؽ خبػراء القػانوف فػي القصػر الرئاسػي سػييتـ بتقػديـ 

 دعوى قضائية فييما.
حدثت زلػة لسػاف مػف متحػدث الػرئيس مرسػي المػالـز لػو الػدكتور ياسػر عمػي فػي منتصػؼ االسػبوع. قلػـ ُنبمػد 

الة وزير الدفاع الطنطاوي ورئيس ىيئة االركػاف سػامي عنػافق، أنكػر عمػي االمريكييف سمفا ولـ ننسؽ معيـ اق
جمجمة الشعور بالحرج في واشنطف، وكأف وزير الدفاع ليوف بانيتا تمقى اشارات الى الزلزاؿ االمني المقتػرب 
حينما كاف ُيجالس مرسي في القاىرة قبؿ ذلؾ باسػبوعيف. لكػف المتحػدث النشػيط زؿ لسػانو: فمػف تحػدث عػف 
االقالػة أصػػال؟ ألػػـ يعمػػف مرسػي انػػو قُيحيػػؿ الػػى التقاعػدق الطنطػػاوي ابػػف السػػابعة والسػبعيف وعنػػاف ابػػف الرابعػػة 

 والستيف المذيف تجاوزا منذ زمف سف التقاعد الرسمية في الدولة وىي الستوف.
ييػدد  وىكذا نجح مرسي في محو المجمػس العسػكري بحيمػة ذكيػة ومحكمػة وخفيػة. فمػـ يعػد موجػودا وليػذا لػف

بارسػػاؿ الػػرئيس الػػى بيتػػو. لػػف يكػػوف مرسػػي بطػػة عرجػػاء كمػػا حمػػـ قػػادة المجمػػس األعمػػى، واسػػتعد مػػف وراء 
ظيػػورىـ ليركػػز فػػي يديػػو أكثػػر الصػػالحيات والقػػوة. فمػػـ تعػػد مصػػر دولػػة ُيػػدبرىا رأسػػاف الرئاسػػة مقابػػؿ مجمػػس 

اف ُيصػػاغ الدسػػػتور وُينتخػػػب  عسػػكري أو لػػػـ يعػػد ذلػػػؾ موجػػػودا فػػي االشػػػير الثالثػػة القريبػػػة عمػػػى األقػػؿ الػػػى
مجمس الشعب الجديد في القاىرة. قتخمصنا مف الخردةق، ُيبيف رجؿ االعمػاؿ المصػري ىشػاـ عبػد اهلل ويقصػد 
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رؤساء المجمس العسكري. ويصؼ في إسياب كيؼ دخؿ مرسي ومستشػاروه الػى الجيػاز العسػكري مػف وراء 
ع الجديد عبد الفتاح السيسي ورئيس االركاف الداخؿ ظير الطنطاوي وعناف حينما جندوا في السر وزير الدفا

محمد صبحي ووعدوا جنراليف آخػريف بمناصػب رئيسػة. قوتػـ الحػوار كمػو بواسػطة ُرسػؿ مرسػي وخبػراء قػانوف 
مف غير اف يالحػظ أي قائػد أو يشػؾ فػي أنػو ُيطػبخ شػيء كبيػرق، يضػيؼ عبػد اهلل. ولػف يقػدـ السيسػي وزيػر 

رير الى الطنطاوي بؿ الى الرئيس مرسي مباشرة، وىو الػذي أعمػف قػائال: قأنػا قائػد الدفاع الجديد بعد اآلف تقا
 العممية في سيناء وأنا الموجو وأنا مف ُألقي االوامر العسكريةق.

 االخوان الذين ليسوا في 'االخوان'
رى: يحػػيط الػػرئيس مرسػػي نفسػػو بمختصػػيف يعتمػػد عمػػييـ، وكػػذلؾ ايضػػا بطػػاله الجديػػداف، يػػده اليمنػػى واليسػػ

( نائبا لمرئيس ىذا االسبوع وُعػيف أخػوه الػدكتور 54األخواف مف عائمة مكي، فقد ُعيف الدكتور محمود مكي )
احمد مكي وزيرا جديدا لمعدؿ قبمو باسبوعيف. واألخواف مكي بخالؼ مجموعة أصحاب المحى الذيف يػدخموف 

المسػػمميف، لكنيمػػا ُيجريػػاف معيػػا  القصػػر فػػي مصػػر الجديػػدة ويخرجػػوف منػػو، ال ينتميػػاف الػػى حركػػة االخػػواف
 حوارا متصال منذ أكثر مف عشريف سنة.

سػػيكوف األخػػواف الخبيػػراف بالقػػانوف مكػػي الػػوزير ومكػػي نائػػب الػػرئيس ىمػػا المػػذاف يميػػداف الطريػػؽ القػػػانوني 
لمرسػػػي بقصػػػد اعػػػداد الدسػػػتور الجديػػػد فػػػي مصػػػر بعػػػد الثػػػورة. وسػػػيبت الدسػػػتور ىػػػؿ ُتممػػػي حركػػػة االخػػػواف 

مميػػوف مػػواطف مصػػري برنػػامج عمػػؿ اسػػالميا، ومػػاذا ُيفعػػؿ بمنظمػػات النسػػاء التػػي تطمػػب  80عمػػى المسػمميف 
تساويا في الحقوؽ ومكانة، اذا كاف القصر والحكومة ومجمس الشعب سُتدار مف وراء ُنقب وتكبير قاهلل أكبرق 

ميا عميػو رفاقػػو يطػرد السػياح والمسػتثمريف االجانػب، وكيػػؼ ينػوي مرسػي اف ييػرب مػف الضػػغوط التػي يسػتعم
وشركاؤه في حركة االخواف الذيف يتحدثوف أماـ عدسات التصوير وكأنيـ رؤساء ُمصغروف لمصػر ويطمقػوف 

 في الجو تخويفات وتيديدات.
اف السيرة الذاتية لمحمػود مكػي مدىشػة. فقػد بػدأ فػي جيػاز قاالمػف العػاـق الػذي يػوازي قالشػباؾق عنػدنا. وأنيػى 

فعت رتبو واستقر رأيو عمػى االسػتقالة لدراسػة القػانوف فػي جامعػة القػاىرة. وعمػؿ الدراسة في معيد الشرطة ورُ 
باعتباره قانونيا في مكاتب المدعي العػاـ وُرفػع الػى درجػة قػاضو ونائػب لػرئيس محكمػة الػنقض، وبػدأ يناضػؿ 

رؾ في اآلف نفسو سمطة مبػارؾ المسػتبدة. وقػد بػذؿ محمػود مكػي معظػـ جيػوده فػي محاولػة افشػاؿ تػدخؿ مبػا
 في قرارات حكـ سياسية مضادة لالخواف المسمميف.

مع أخيو احمد وىو ايضا خبير قانوف رفيع المستوى ومع المرشح لمرئاسػة ىشػاـ بسطويسػي  1004نجح في 
فػػي التضػػييؽ عمػػى قيػػادة السػػمطة. فقػػد كشػػؼ مكػػي عػػف سػػبع حػػاالت زور فييػػا قضػػاة كبػػار نتػػائج انتخابػػات 

فػي المائػة مػف مقاعػد مجمػس الشػعب فػازت بيػا  10قصر الرئاسي. وبػدؿ مجمس الشعب وىكذا تعاونوا مع ال
حركػػة االخػػواف المسػػمميف، اىػػتـ القضػػاة بتغييػػب الحركػػة وىكػػذا حصػػؿ االخػػواف المسػػمموف عمػػى صػػفر مػػف 

 االصوات وصفر مف الحضور.
ـ قدار نظػػـ األخػػواف مكػػي مظػػاىرة احتجػػاج لقضػػاة غيػػر مجنػػديف وخرجػػوا فػػي عبػػاءاتيـ السػػوداء لمتظػػاىر أمػػا

القضاءق ودفعوا عف ذلؾ ثمنا باىظا: فقد ُسػجف محمػود مكػي وُحقػؽ معػو لكنػو لػـ يحػاكـ. وأعمػف حينمػا ُأفػرج 
عنو بأنو سيخرج في عطمة الى الكويت وعاد بعد اف ُنحي مبارؾ عف القصر فقط. واجتيد أخوه احمد ايضػا 

، ُيبػػيف عػػالـ االجتمػػاع المصػػري فػػي االبتعػػاد عػػف مصػػر فتػػرات طويمػػة. قكػػاف ذلػػؾ خطػػأ شػػديدا مػػف مبػػارؾق
 البروفيسور سعد الديف ابراىيـ.
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حذرنا مبارؾ مػف اف القضػاة المحتػرميف حقػا ال يمكػف شػراؤىـ ومػف أنيػـ لػف يسػمحوا ألنفسػيـ بالمشػاركة فػي 
 لعبة ترمي الى تأبيد الدكتاتورية.

ندرية ويعمػػػؿ عمػػػى تيدئػػػة تمقػػػى مكػػػي الكبيػػػر حػػػيف عودتػػػو اقتػػػراحيف مغػػػرييف، أف ُيعػػػيف حاكمػػػا لمدينػػػة االسػػػك
المتظاىريف أو اف ينافس في منصب رئيس مصر. لكنو رفضػيما معػا وقػاـ فػي موقػؼ انتظػار. وحينمػا عػاد 

 الى عممو قاضيا شارؾ في مراسـ أداء الرئيس مرسي اليميف الرئاسية.
ي ييػدد بػدعاوى أخموا مكانا خاصا في الخمية المحيطة بمرسػي لخبػراء القػانوف. فالمتحػدث القػانوني ياسػر عمػ

قضػػائية عمػػى كػػؿ مػػف يحػػاوؿ اف يتحػػدث بػػدؿ الػػرئيس. وحػػذر الساسػػة الجػػدد مػػف االخػػواف المسػػمميف الػػذيف 
يدعوف القرب مف الرئيس قائال قأنا فقط مخوؿ اف أنشر تصريحات عف القصرق، وىدد وسػائؿ االعػالـ قالتػي 

لػى حػرج دبموماسػي حينمػا أسػرع جػدا فػي تدبر ضدنا حفالت ىوجاء ألنباء منشورة كاذبةق. وُدفع ياسر عمي ا
 إنكار الرسالة التي أرسميا مرسي الى الرئيس شمعوف بيرس في مطمع الشير.

بفضؿ نصيحة خبراء القانوف الكبار الذيف يحيطوف بمرسي، سمح الرئيس لنفسو بأف يستخؼ بمحكمة شؤوف 
اف يتحػػػدى الجنػػػراالت واف يعقػػػد  الدولػػػة التػػػي منعػػػت مجمػػػس الشػػػعب مػػػف االنعقػػػاد، وأراد مرسػػػي بعػػػد انتخابػػػو

مجمس الشعب برغـ الحظر، وبرغـ انو تـ اجتماع واحد فقط اسػتمر سػبع دقػائؽ فقػط، أكػدت اسػتيانة مرسػي 
 بالجنراالت عزمو عمى تحدييـ.

عػػيف مرسػػي الحكومػػة الجديػػدة ايضػػا بحيمػػة سياسػػية محكمػػة وبػػدأ ذلػػؾ بػػالتعييف المفػػاجيء لمقربػػو الشػػاب ذي 
قريبػػا ىشػػاـ قنػػديؿ لمنصػػب رئػػيس الػػوزراء، واسػػتمر الػػى تنػػويـ محنػػؾ لمخصػػـ الطنطػػاوي. المحيػػة المجيػػوؿ ت

أوفػػى مرسػػي بالتزامػػو وعينػػو مػػف جديػػد لمنصػػب وزيػػر الػػدفاع، لكػػف الطنطػػاوي المطمػػئف لػػـ يسػػتطع تسػػخيف 
ثة مقعده أكثر مف اسبوعيف وُركؿ الى البيت. وكسر الرئيس القواعد ايضا حينما أصر عمى اف ينظموا لو ثال

مراسػػـ تأديػػة اليمػػيف الدسػػتورية بمسػػاعدة القػػانونييف مػػرة اخػػرى فػػي جامعػػة القػػاىرة وأمػػاـ القضػػاة وفػػي ميػػداف 
 التحرير. وقاؿ ُمقسما في ميداف التحرير: قأنا خادمكـ، فال تطيعوني اذا لـ أِؼ بوعوديق.

عمػػى قػػدر مػػنخفض مػػف  يتطمػػب نيػػج السػػموؾ الجديػػد فػػي فتػػرة مرسػػي مػػف المستشػػاريف والمقػػربيف منػػو الحفػػاظ
الظيور االعالمي، ويحرص رجالو عمى التصرؼ في الغرؼ المغمقة وتػرؾ التصػريحات واالعالنػات لمػرئيس 

 ولمتحدثو ياسر عمي.
ىػػذه مػػثال حػػاؿ الجنػػراؿ محمػػد رأفػػت شػػحادة رئػػيس االسػػتخبارات الػػذي لػػف يتجػػرأ عمػػى فػػتح فػػـ كبيػػر كمػػا فعػػؿ 

نا معمومات مف االسرائيمييف عػف خطػط لعمميػة كبيػرة فػي سػيناء، مػع سمفو مراد موافي قبؿ عزلو بمحظة. قتمقي
أسماء تسعة مخربيفق، وافؽ موافي عمى االعتراؼ بذلؾ آنذاؾ، قلكننػي مػا كنػت مسػتعدا ألف أومػف بػأف يقتػؿ 
مسػػػمـ مسػػػمما فػػػي شػػػير رمضػػػافق. اف شػػػحادة ونائبػػػو نػػػادر األعسػػػر معروفػػػاف جيػػػدا لزمالئيمػػػا فػػػي اسػػػرائيؿ: 

 ا يمسكاف بذراع جمعاد شميط لحظة االفراج عنو يصعب نسيانيا.فصورتيما وىم
وفي المقابػؿ فػاف محمػد جػاد اهلل القػديـ الػذي ُعػيف مستشػارا قانونيػا رفيعػا لمرسػي أرسػؿ ىػذا االسػبوع اشػارات 
ثخينة قد تورط القصر في القاىرة مع االدارة في واشنطف، فقد أعمف جاد اهلل قائال: قنحػف نػزف إحػداث تعػديؿ 

مممحػػؽ العسػػكري مػػف اتفػػاؽ السػػالـ مػػع اسػػرائيؿق. لكػػف تغييػػرا صػػغيرا ايضػػا كمػػا ُيبػػيف خبػػراء القػػانوف عنػػدنا ل
يستمـز موافقة اسرائيؿ والواليػات المتحػدة التػي ىػي الضػامنة التفػاؽ السػالـ. وقػد وافقػت اسػرائيؿ بالفعػؿ عمػى 

ذا يضػػمف اف تتػػرؾ ىػػذه القػػوات ادخػػاؿ قػػوات مصػػرية الػػى سػػيناء عمػػى أثػػر العمميػػة فػػي العػػريش، لكػػف مػػف 
سػػيناء؟ يتحػػدث المستشػػار القػػانوني جػػاد اهلل عػػف ثالثػػة آالؼ الػػى خمسػػة آالؼ شػػرطي وجنػػدي ويِعػػد مرسػػي 
قباعػادة سػػيناء كميػا الػػى سػيادة مصػػر الكاممػةق. واشػػتكوا فػػي اسػرائيؿ ىػػذا االسػبوع مػػف اف قمرسػي يتعػػدى مػػف 
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سػابؽ المػواء داف ىرئيػؿ قػائال: قيوجػد تغييػر تكتيكػي جػوىري غير تنسيؽ معناق. وُيبيف نائػب رئػيس االركػاف ال
 ينشيء مصر مختمفة أماـ أعيننا. ويجب عمينا اف ننتبو واف نتابعق.

اف عممية القضاء عمى أوكار المخربيف ىي في بدايتيا فقط. وُتحوؿ قوات اخرى ومركبات عسكرية ومعدات 
زاىرة لمسياح. فيو يِعػد بػأف ينشػيء ىنػاؾ بنػى تحتيػة الى سيناء. ويرى مرسي سيناء في طموحو الكبير جنة 

جديػػدة وشػػبكة شػػوارع وصػػحة ورفػػاه وتربيػػة لمبػػدو وأف ُيسػػكف فػػي شػػبو الجزيػػرة مميػػوني شػػاب عاطػػؿ سػػيجدوف 
عمػػال فػػي نيايػػة االمػػر. وقػػد حصػػؿ عمػػى الميزانيػػة وىػػي مميػػارا دوالر قالشػػفاء االقتصػػادق أودعيمػػا أميػػر إمػػارة 

 ؾ القاىرة الوطني في السبت الماضي.قطر الشيخ خميفة في بن
 المنظر الطبيعي الذي ُيرى من ىناك

وعدًا بتحسيف الحياة بيف الطبقات المحتاجة في األساس. وبعد  53في الحممة االنتخابية الرئاسية بث مرسي 
ه فػػي اف انُتخػػب حػػدد لػػو شػػباب الثػػورة العممػػانيوف قمقيػػاس مرسػػيق وىػػو مقيػػاس الوفػػاء بااللتزامػػات. وقػػد أعطػػو 

مئة يوـ الحكـ االولى تخفيفا كبيرا وبدأوا يتابعوف سموكو فػي خمسػة شػؤوف سػاخنة ىػي: األمػف فػي الشػوارع، 
والخبز المدعوـ لممحتاجيف، والنقؿ العاـ وحمايػة البيئػة. قنجػح مرسػي حتػى اآلف فػي اف يحػرؾ جمػع القمامػة 

 يجابية عمى عزمو عمى اطعاـ الجياعق.مف الشوارع فقطق، تشتكي المتصفحة عزيزة حممي، قوُيظير دالئؿ ا
اف مف يشير عمى مرسي في شؤوف االقتصاد ىو مستشاره االقتصادي االوؿ عبد الحافظ الصاوي مف حزب 
الحرية والعدالة االسالمي الذي أوصى بتوسيع المائػدة االقتصػادية فػي الحكومػة. ويعمػؿ وزيػر الماليػة ووزيػر 

يػػر االسػػتثمارات ووزيػػر التجػػارة الداخميػػة ووزيػػر السػػياحة مػػع مستشػػاريف المػػوارد االقتصػػادية ووزيػػر الػػنفط ووز 
مالييف ومستشاريف قانونييف. فػاذا لػـ ينجحػوا فػي تحريػؾ االقتصػاد الػى األمػاـ فػاف الزلػزاؿ االمنػي لػف يسػاعد 

 مرسي عمى مواجية المتظاىريف في المياديف.
رجتيف مئويتيف، لكف السوؽ المالية مثؿ ساعات سجمت البورصة في الحقيقة ىذا االسبوع ارتفاعا يقرب مف د

العمػؿ فػي القطػاع العػاـ متعثػرة فػي شػير رمضػاف. وىنػاؾ خبػراء مسػتعدوف ألف ُيقسػموا اف صػاحب مميػارات 
اليػاي تيػػؾ ووسػائؿ االعػػالـ االسػالمي خيػػرت الشػاطر الػػذي ُألغػي ترشػػيحو فػي آخػػر لحظػة، يػػؤثر فػػي وزراء 

، وىكذا يجري في جػد فػي قصػد الػى اف ُيجنػد مجموعػة رجػاؿ االعمػاؿ المجمس الوزاري االقتصادي المصغر
 لتأييد الرئيس واستغالؿ عالقاتيـ لتشجيع وحفز مبادريف عرب ومستثمريف اجانب.

طمب جماؿ مبارؾ ىذا االسبوع بصوت خافت ضعيؼ اخراج أبيو الرئيس المخموع مف سجف طرة واف يعالج 
يعػرؼ حسػابات مرسػي ورجػؿ سػره القريػب الشػاطر ونائػب الػرئيس في المستشفى العسكري مػف جديػد. والػذي 

مكػي مسػتعد اف ُيقسػـ أنيػـ سػييتموف بمحػو مبػارؾ مػف الػذاكرة الوطنيػة. حاسػبو مرسػي مػرة واحػدة فقػط عمػى 
، فقػػد قػػاؿ لجنػػود الجػػيش فػػي حضػػور رؤسػػاء القبائػػؿ 85أثػػر العمميػػة فػػي سػػيناء ومػػوت الجنػػود المصػػرييف الػػػ 

ممت اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا سنيف طويمة في فترة الحكـ السػابؽق، وىػو ال يػذكر اسػـ البدو اف قسيناء ُأى
 مبارؾ عمدا.

ال جدؿ في اف مرسي استعد لممنصب. فيو نشيط ومصمـ وتعمـ مثؿ الرؤساء االربعة قبمو اف يكوف شكاكا. 
و يسػػػػمينا قالييػػػػودق ال فيػػػػو مػػػػف جيػػػػة ال يضػػػػيع فرصػػػػة لموعػػػػد بأنػػػػو سػػػػيحتـر قجميػػػػع االتفاقػػػػات الدوليػػػػةق لكنػػػػ

قاالسرائيمييفق. وال جػدؿ ايضػا فػي انػو يػرى مػف القصػر صػورة تختمػؼ عػف الصػورة التػي كػاف يراىػا فػي سػني 
عممػػو السػػري الطويمػػة فػػي حركػػة قاالخػػواف المسػػمميفق، وأنػػو قمػػؽ مثمنػػا مػػف حركػػة حمػػاس ومػػف التيديػػد الػػذري 

سػػتراتيجي والزيػػارات السػػرية لممبعػػوثيف االسػػرائيمييف االيرانػػي. ويحػػؿ اف ُنقػػدر اف مرسػػي لػػف يقطػػع التنسػػيؽ اال
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الػػى مقػػر المخػػابرات العػػاـ، لكػػف الػػرئيس ذا التصػػميـ سػػيطمب اف تُقػػدـ اليػػو التقػػارير مباشػػرة. فيػػو غيػػر معنػػي 
 بأف تتكرر قضية رئيس االستخبارات المنحى موافي.

مباشػر وضػماف الػوالء. فيػو يقػوؿ قأنػا بعد التنظيؼ الكبير لقيادة االجيزة، اىتـ مرسي ومستشاروه بفػتح خػط 
سأقودق، وما تزاؿ أمامو التحديات الكبيرة وىي اف يركب أمواج الشعبية التي ارتفعت ىذا االسبوع مف الميداف 
واف يقضي عمى مراكز المعارضيف في الوسط العمماني واف ييدىء نفوس الشباب العاطميف بخطة مئة اليـو 

روف االقتصػاديوف وبػأف يبحػث عػف صػيد النشػاء ائػتالؼ. ولػيس مرسػي معنيػا قالنيضةق التي ُيعدىا المستشا
 بأف تصبح مصر دولة في داخؿ دولة أو دولة شريعة اسالمية تشدد عمى مواطنييا وتجعميـ ييربوف.

 27/8/0220يديعوت 
 28/8/0220، القدس العربي، لندن
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