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 "إسرائيل وجدت لتبقى" إن لحاخامات ييودقال عباس "القناة الثانية اإلسرائيمية:  0
يف في مقر الرئاسة كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عف فحوى المقاء، الذي جرى أمس االثن: الناصرة

الفمسطينية براـ اهلل، بيف رئيس السمطة محمود عباس ووفد مف الحاخاميف الييود برئاسة الحاخاـ ميخائيؿ 
مالكيئور، والحاخاـ ميناحيـ ثروماف، إضافة إلى ابنة الحاخاـ المتعّصب عوفاديا يوسيؼ الذي يدعو إلى 

 قتؿ الفمسطينييف.
زيوف اإلسرائيمي إف عباس أعرب عف أممو في أف يمتقي الزعيـ الروحي لحركة وقالت القناة الثانية في التمف

"شاس" الحاخاـ عوفاديا يوسيؼ، عمى الرغـ مف مواقؼ األخير مف الشعب الفمسطيني، والتي وصمت حد 
وأضافت أف عباس قاؿ خالؿ المقاء، "إف اإلنساف المؤمف ىو  وصفيـ بػ "الحشرات" والدعوة إلى قتميـ.

حرصًا عمى السالـ ألف تحقيقو أمر رباني"، عمى حد قولو، مشددًا عمى أف "السالـ ال يأتي إال عبر  األكثر
إقامة دولة فمسطينية مستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية"، داعيًا قوى السالـ في العالـ لتشكيؿ قوة واحدة ضد 

 أعداء السالـ.
سرائيؿ، متمنيًا أال تحصؿ وتطرؽ عباس خالؿ كممتو أماـ الوفد الييودي إلى النزا ع الحاصؿ بيف إيراف وا 

يراف ألف أي ضرر عمى الجانبيف  حربًا بيف الجانبيف، قائاًل "أتمنى وأدعو اهلل أال تحصؿ حربًا بيف إسرائيؿ وا 
إلى أف "إسرائيؿ وجدت مف أجؿ أف تبقى دولة ليا كيانيا وليس ألف عباس وأشار  ىو حراـ في شرع اهلل".

 تعبيره، الفتًا النظر إلى أف ىذا البقاء يجب أال يكوف عمى حساب دولة فمسطينية منقوصة. تزوؿ"، عمى حد
وأكد خالؿ المقاء عمى أىمية الحوار بيف كافة األدياف السماوية مف أجؿ التوصؿ إلى سالـ يعيش فيو 

لطريؽ نحو السالـ، الجميع بأمف واستقرار، مشيرًا إلى أنو يعتمد عمى المؤمنيف مف جميع األدياف إلنارة ا
 عمى حد وصفو.

 //قدس برس، 
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 لقمة عدم االنحياز ةتستيجن اتيامات فتح حول دعوة ىني ىنية حكومة 
استيجنت الحكومة الفمسطينية برئاسة إسماعيؿ ىنية، سيؿ االتيامات التي تعرضت ليا مف حركة فتح : غزة

وقالت الحكومة في بياف  ـ االنحياز بطيراف.في أعقاب تمقي رئيس الوزراء دعوة لحضور قمة دوؿ عد
"منذ اإلعالف عف تمقي رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية لدعوة مف الرئاسة اإليرانية  /صحفي، الثالثاء 

لحضور قمة دوؿ عدـ االنحياز تعرضت الحكومة لحممة تحريض وصمت إلى استخداـ عبارات مميئة 
 باإلسفاؼ".

ىنية ألي دعوة توجو إليو لحضور أي محفؿ إقميمي أو دولي بما فييا قمة  وشددت الحكومة عمى أف "تمبية
عدـ االنحياز ىي مشاركة طبيعية كونو رئيس الوزراء الفمسطيني الشرعي برسـ المجمس التشريعي وحكومتو 

ـ واعتبرت أف ىنية "أثبت باعتذاره عف المشاركة في القمة رغ ىي المعبرة عف الخيار الديمقراطي لشعبنا".
دعوتو إلييا رسمًيا أنو األحرص عمى القضية الفمسطينية وحرصو عدـ تكريس أي انقساـ فمسطيني أو عربي 

 أو إسالمي يمكف أف يضر بالقضية الفمسطينية".
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 القطاع عمى التمسك بـ"اليدنة غير المعمنة" رزقة: ىدف الغارات عمى غزة إجباريوسف  

يوسؼ رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة أف ىدؼ الغارات  د.اعتبر : ةغز 
القطاع عمى التمسؾ بما يمسى بػ"اليدنة الغير معمنة" وحرمانو مف  إجبارعمى قطاع غزة ىو  اإلسرائيمية

جزء مف برنامج  إلسرائيمياوقاؿ لػ"قدس برس" تعقيبا عمى تمؾ الغارات إف "التصعيد  القدرة عمى المقاومة.
موجودة لدى االحتالؿ إلجبار غزة عمى ما يسمى اليدنة الغير المعمنة والتمسؾ بيا وحرماف  إسرائيميةوخطة 

 في المنطقة". اإلسرائيميغزة مف القدرة عمى المقاومة وتثبت الجبروت 
 //قدس برس، 

 
 مصر تخصيص أراض إلقامة منطقة تجارية حرة معحكومة ىنية:  

أعمنت سمطة األراضي الفمسطينية التابعة لمحكومة بغزة، أمس، عف تخصيص : شعيب أبو جيؿ -غزة 
أراض إلقامة منطقة تجارية حرة مع مصر، بمحاذاة مدينة رفح جنوب القطاع، خطوة تأتي بعد الدعوات 

ي تساىـ في تفكيؾ الفمسطينيوف لضرورة إنشاء مثؿ ىذه المنطقة، الت المسئولوفالعديدة التي وّجييا 
 الحصار المفروض عمى أكثر مف مميوف ونصؼ مميوف مواطف غّزي.
سمطتيا سممت لوزارة "إف  "األخبار"وقالت مديرة العالقات العامة في سمطة األراضي، أمؿ شمالي، لػ

. "ع غزةدونـ تمييدًا إلقامة المنطقة التجارية بيف مصر وقطا االقتصاد الفمسطينية في الحكومة المقالة 
 إلى، مشيرة "دونمًا لمسوؽ الحرة دونمًا ستكوف لممعبر التجاري، بينما ستخصص  "وأوضحت أف 

. وتبذؿ وزارة االقتصاد في الحكومة المقالة جيودًا "جميع األراضي المخصصة حكومية مئة في المئة"أف 
نب المصري، وىي تنتظر إرساؿ اقتراحات وتصورات إلى الجا إلىإلنشاء ىذه المنطقة، حيث عمدت 

 الموافقة مف أجؿ توقيع االتفاقيات والبدء بيذا المشروع.
عف ىذا المشروع. وقاؿ إنو  "األخبار"عالء الديف الرفاتي تحدث لػ د.وزير االقتصاد في الحكومة المقالة 

لجمب يخدـ مصمحة الشعبيف الفمسطيني والمصري، وىي منطقة لتعزيز التبادؿ التجاري وستكوف بؤرة "
ىذه المنطقة ستكسر حصار غزة، وسيمكف التبادؿ التجاري عبر "، مبّينًا أف "االستثمارات الفمسطينية والعربية
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العالـ الخارجي أىالي القطاع مف االنفتاح بصورة أكبر في إقامة عالقات تجارية عمى قاعدة المصالح 
 ."الجزء األكبر مف الجانب المصري المنطقة ستكوف في"، كاشفًا عف أف "المشتركة بيف الدوؿ األخرى

 //األخبار، بيروت، 
 
 لمقدس "غوش عتصيون"بإدانة ضم مستوطنات  الدوليتطالب المجتمع السمطة  

طالبت وزارة الخارجية، الثالثاء، المجتمع الدولي، والرباعية الدولية بإدانة مواقؼ وتصريحات  :وفا –راـ اهلل 
 "غوش عتصيوف"ياميف نتنياىو أمس، والتي أعمف فييا تكريس ضـ مستوطنات بن اإلسرائيميرئيس الوزراء 
المسؤولية  اإلسرائيميةودعت الوزارة في بياف ليا، الرباعية الدولية إلى تحميؿ الحكومة  لمقدس الكبرى.

 الكاممة عف توقؼ السالـ والمفاوضات، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وحقوقو.
 //ومات الفمسطينية، )وفا(، وكالة األنباء والمعم

 
 "القمع"تشكك في تقارير حقوقية تتيم الرئاسة وأجيزة األمن بـالفمسطينية السمطة  

شككت السمطة الفمسطينية في توقيت نشر تقارير حقوقية، دولية ومحمية، تتيـ : كفاح زبوف - راـ اهلل
ىريف في راـ اهلل قبؿ نحو شيريف، وتطالب بوقؼ الرئاسة الفمسطينية بالوقوؼ وراء حوادث اعتداء عمى متظا

عادة النظر في العالقة معيا.  الدعـ الغربي ألجيزة األمف الفمسطينية وا 
وقاؿ الناطؽ الرسمي باسـ األجيزة األمنية والمفوض السياسي العاـ، المواء عدناف الضميري، ردا عمى ىذه 

تزاُمف توقيت نشر ىذه التقارير "ي في راـ اهلل . وأضاؼ في مؤتمر صحاف"إنيا غير موضوعية"التقارير 
األميركية، واستخداـ الكممات والجمؿ والعبارات واالتيامات " ىيوماف رايتس ووتش"، مع تقرير "محمية"

 ."نفسيا، ومطالبة األخيرة بوقؼ الدوؿ المانحة دعميا لمسمطة، تثير تساؤالت
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 دول عربية تطالب بتأجيل الطمب الفمسطيني في األمم المتحدة واصل أبو يوسف:  

الثالثاء بأف ىناؾ توجيا عربيا  "القدس العربي"مصادر فمسطينية مطمعة لػ أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
 باألمـدولة غير عضو  إلىلدعـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس بالتقدـ بطمب رفع مكانة فمسطيف 

سبتمبر المقبؿ، وتأجيؿ التصويت عمى ذلؾ الطمب أيموؿ/ ح دورة الجمعية العامة في المتحدة خالؿ افتتا
 نوفمبر المقبؿ./ المقررة في تشريف الثاني األمريكيةما بعد االنتخابات الرئاسية  إلى

 "القدس العربي"يوسؼ لػ أبوعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ  أكدومف جيتو 
بأف ىناؾ دوال عربية تطالب بتأجيؿ طمب التصويت عمى االعتراؼ بالدولة الفمسطينية عمى حدود  الثالثاء
 .األمريكيةما بعد االنتخابات  إلىكدولة غير عضو في المنظمة الدولية  عاـ 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 مم المتحدةالمالكي: قمة عدم االنحياز ستتخذ قرارات تدعم التوجو الفمسطيني لأل 

صرح وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي باف قمة عدـ االنحياز في طيراف  وليد عوض: -راـ اهلل 
المتحدة،  لألمـسوؼ تخرج بقرارات تساند وتقؼ بقوة خمؼ القيادة الفمسطينية في التوجو لمجمعية العامة 

 ."لتصويت عمى ىذا القرارنحف سوؼ نحظى بيذا الدعـ المطموب خاصة عندما يحصؿ ا"مضيفا 
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ة يعباس سوؼ يخرج برسالة سياسية قوية داعمة لمموقؼ الفمسطيني بالتوجو لمجمع أف إلىالمالكي  وأشار
في ظؿ التنكر "لممطالبة بدولة غير عضو  أعضائيا أماـما عندما يمقي الرئيس كممتو ال سيّ "العاـ 

ومياجمة  المحتمة عاـ  األراضياف في لمعممية السممية مف خالؿ مواصمة االستيط اإلسرائيمي
 الرئيس الفمسطيني مف قبؿ حكومة بنياميف نتنياىو عمى لساف وزير الخارجية فييا.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 زراعيدونم  دعو إلى إلغاء أوامر االحتالل بإخالء حوالي حكومة فياض ت 

، برئاسة د. سالـ فياض رئيس أمساء خالؿ جمستو في راـ اهلل رحب مجمس الوزر  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
الوزراء بقرار حكومة جنوب أفريقيا وضع عالمات لتمييز بضائع المستوطنات اإلسرائيمية تأكيدًا عمى عدـ 
شرعية المستوطنات ومنتوجاتيا. كما أداف مجمس الوزراء قياـ الحكومة اإلسرائيمية بإخطار عدد مف 

عادتيا إلى ما كانت  ألغوار إلخالء ما يزيد عف المزارعيف في ا دونـ مزروعة بأشجار النخيؿ، وا 
 إخطارات، باإلضافة إلى اإلخطاراتيومًا مف تاريخ تسمميـ ليذه  خالؿ  "أي غير مزروعة"عميو سابقًا 

 بيدـ بيت لتعبئة التمور، وثالثة بيوت بالستيكية. 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 فتح تحقيق فرنسي بوفاة عرفات السمطة الفمسطينية ترحب بقرار 

رحبت السمطة الفمسطينية أمس بقرار فتح تحقيؽ قضائي في فرنسا في ظروؼ وفاة : أ ؼ ب -راـ اهلل 
نحف نرحب "وقاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات  الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات.

الرئيس محمود عباس قد طمب رسميًا مف الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند مساعدتنا في بيذا القرار. وكاف 
سرعة التوصؿ إلى الحقيقة كاممة حوؿ ". وأعرب عريقات عف أممو بػ"التحقيؽ في ظروؼ استشياد عرفات

 ."سبب وفاة عرفات ومف يقؼ وراء اغتيالو
 //الحياة، لندن، 

 
 وفاة عرفات فييالت إلتمام التحقيق : سنقدم كافة التسيأبو ردينة 

أف تقدـ كافة  فيقاؿ المتحدث باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة إف السمطة الوطنية ال تمانع  :أ ش أ
 الراحؿ ياسر عرفات. الفمسطينيسبيؿ إتماـ التحقيؽ لمعرفة أسباب وفاة الرئيس  فيالمعمومات والتسييالت 

راـ اهلل أف "ىناؾ  فيتصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرؽ األوسط  فيالثاء وأوضح أبو ردينة مساء الث
أحد المستشفيات  فيمعمومات كثيرة يعرفيا الفرنسيوف ألف العالج )عالج الرئيس الراحؿ عرفات( كاف 

الفرنسية، ومف ثـ البد مف فتح التحقيؽ"، مشيرا إلى أف السمطة الفمسطينية وافقت بالفعؿ عمى جميع 
 .الفمسطينيمالبسات وفاة الزعيـ  فيجراءات المتبعة والمطموبة لفتح التحقيؽ اإل

 //األىرام العربي، 
 
 
 عشراوي: تبرئة االحتالل لقتمة ريتشيل كوري جريمة قتل ثانية 
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رد المحكمة  أفعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي  أكدتليد عوض: و  -راـ اهلل 
الدعوى التي قدمتيا عائمة ناشطة السالـ األمريكية، راشيؿ كوري، ضد الدولة العبرية وضد جيش  ةاإلسرائيمي

بمتطمبات العدالة ويتناقض مع المواثيؽ  األدنىال عالقة لو بالحد  اإلسرائيميالقضاء  أفاالحتالؿ يدؿ عمى 
الواقع، والتشويو الذي تـ في كؿ الوضع القانوني والقضائي اإلسرائيمي ال يمت بصمة إلى "الدولية، مضيفة 

المؤسسات اإلسرائيمية، وخاصة القضائية، ناجـ عف غياب أي نوع مف المسؤولية، والتوازف مع المعاىدات 
 ."الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف

 دىسا بجرافة إسرائيمية برفح والثانية بعد رد األولىوقالت عشراوي إف الناشطة كوري قتمت مرتيف بدـ بارد 
أف كوري تجسد " "لقدس العربيػ"ل أرسؿفي بياف  وأضافتالمحكمة اإلسرائيمية الدعوى التي قدمتيا عائمتيا. 

قيـ التضحية في سبيؿ الدفاع عف ضحايا االحتالؿ ونأسؼ ليذا القرار ونتضامف مع عائمة كوري وندعـ 
 ."مساعييا ونقدر التضحية الكبرى التي قدمتيا

 //القدس العربي، لندن، 
 

 من قتل الناشطة كوري وصمة عار االحتاللحماس: تبرئة جيش  13
أدانت حركة "حماس" قرار المحكمة الصييونية القاضي بتبرئة جيش االحتالؿ مف جريمة قتؿ الناشطة 
األمريكية ريتشؿ كوري، التي دىستيا جّرافة بعد أف حاولت منع ىدـ بيوت فمسطينية في رفح بتاريخ 

11/3/2003." 
"إن نا في حركة حماس نديف بشد ة ىذا  ،ح مصدر مسؤوؿ في الحركة تعقيبا عمى القرار الصييونيوصر  

القرار الصييوني الجائر الذي يبرِّئ القتمة المجرميف وينتصر لشريعة الغاب التي يتقنيا قادتو وجنوده، ونعدُّ 
سطيني ومناصري قضيتو العادلة، ىذه التبرئة جريمة تضاؼ إلى سمسمة جرائمو العنصرية ضد شعبنا الفم

وما ىي إال  محاولة يائسة لثني الناشطيف ومحّبي الشعب الفمسطيني في مواصمة دعميـ لو، وتحّركيـ ضد 
 سياسات االحتالؿ ومخططاتو اإلجرامية".

وقالت الحركة "إن نا في الوقت الذي نستنكر فيو ىذا القرار الصييوني ونستغرب صمت المجتمع الدولي 
 لواليات المتحدة إزاء ىذه التبرئة، لنؤّكد أف  جرائـ االحتالؿ لف تسقط بالتقادـ".وا

ودعت "حماس" المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى مالحقة مجرمي الحرب الصياينة عمى جرائميـ المستمرة 
 ضد األرض والشعب الفمسطيني.

 28/8/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 إلى القاىرة اليوم سحماوفد من الحياة:  14
محمود « حماس»يتوجو إلى مصر اليوـ عبر معبر رفح البري القيادياف في حركة : فتحي صّباح -غزة 

بعد أياـ عمى مغادرة وفد أمني مف وزارة الداخمية التابعة لمحكومة التي تقودىا حركة  ،الزىار وأيمف طو
 لطرفيف.في غزة إلى مصر لمبحث في التعاوف األمني بيف ا« حماس»

الوفد األمني المؤلؼ مف أربعة مسؤوليف في وزارة الداخمية يبحث »أف « الحياة»وذكرت مصادر فمسطينية لػ 
في مصر حاليًا التعاوف األمني في ما يتعمؽ بالجريمة التي ارتكبيا مسمحوف مجيولوف، ُيعتقد أنيـ سمفيوف 

وأضافت أف الوفد يبحث «. مف الجاري جنديًا مصريًا في الخامس 11متشددوف، وأسفرت عف استشياد 
أيضًا في سبؿ التعاوف األمني في ما يتعمؽ بأنفاؽ التيريب تحت الشريط الحدودي بيف قطاع غزة ومصر، 



 
 
 

 

 

           9ص                                    9436العدد:                99/8/9309 األربعاء التاريخ:

وحفظ األمف عمى جانبي الحدود ومعبر رفح البري وحركة تنقؿ الفمسطينييف عبره، وتنقؿ الفمسطينييف 
 القضايا. والمصرييف عبر األنفاؽ أيضًا، وغيرىا مف

 29/8/2012الحياة، لندن، 
 

 جوية إسـرائيميـة تستيـدف موقعيـن لحمــاس غــزة: غــارات 15
غارات جوية استيدفت  ،منتصؼ ليؿ أمس األوؿ ،شّف الطيراف الحربي اإلسرائيمي: أ ؼ ب، رويترز

 موقعيف تابعيف لحركة حماس في قطاع غزة، ما أسفر عف إصابة فمسطينيتيف.
أطمقت أربعة صواريخ عمى موقع غير « 11 -إؼ »ياف بأف طائرات إسرائيمية مف طراز وأفاد شيود ع

، الجناح العسكري لحماس، قرب مقر المخابرات العامة السابؽ )مبنى «كتائب عز الديف القساـ»مأىوؿ لػ
مى موقع السفينة( في منطقة السودانية في شمالي غربي مدينة غزة. وأشاروا إلى أف صاروخًا خامسًا سقط ع

 قريب في المنطقة.
بدورىا، أعمنت حماس أف قوات االحتالؿ الجوية والبحرية قصفت مجمعيف تابعيف لألجيزة األمنية، ما أسفر 

 عف إصابة فمسطينيتيف جراء الحطاـ المتطاير.
 ووصؼ مصدر عسكري إسرائيمي اليدفيف، بأنيما موقعاف لتصنيع األسمحة وتخزينيا، وقاؿ إنيما قصفا رداً 

المسؤولة الوحيدة عف أي »عمى اليجمات الصاروخية التي شنت مؤخرًا مف غزة، مشيرًا إلى أف حماس ىي 
 «.أنشطة إرىابية تنطمؽ مف قطاع غزة

 29/8/2012السفير، بيروت، 
 

 باطل والقدس العاصمة األبدية لفمسطين االستيطانالجبية الشعبية:  16
تصريحات رئيس حكومة االحتالؿ والعنصرية "بنياميف دانت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" : غزة

التي زعـ فييا بأف ما يسمى بالتجمع االستيطاني عصيوف ومستوطنة افرات جنوب بيت لحـ،  ،نتنياىو"
 سيبقى جزءا وبوابة لما يسمى بالقدس الكبرى.

ستيطاف جريمة وباطؿ ( بأف "االحتالؿ واال22/2وقالت الجبية الشعبية في بياف صحفي ليا اليوـ الثالثاء )
وكؿ ما يقوـ عمى باطؿ فيو باطؿ طاؿ الزمف او قصر، ولف تغير تصريحات المجـر نتنياىو مف حقيقة أف 
القدس ستبقى عاصمة لمدولة الفمسطينية والشعب الفمسطيني، وىي اف تكشؼ عف شيء فعمي مدى الخداع 

لحرص عمى ما يسمى بالمفاوضات والسالـ، والتضميؿ واالستخفاؼ في تصريحاتو االستيالكية الممجوجة با
 وقبولو ما يسمى الدولة الفمسطينية المزعومة" كما قاؿ البياف.

 28/8/2012قدس برس، 
 

 تطالب الشرطة الفمسطينية بالتصدي العتداءات المستوطنين الشعبيةحركة المقاومة  17
غتصبيف الصياينة عمى المواطنيف استنكرت "حركة المقاومة الشعبية" في فمسطيف، اعتداءات الم: راـ اهلل

 الفمسطينييف في قرية المبف قضاء نابمس بالضفة الغربية المحتمة. 
( عمى ضرورة "وضع 22/2وأكدت الحركة في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ الثالثاء )

د العدو الصييوني حد لالعتداءات اإلرىابية مف قبؿ قطعاف المستوطنيف المجرميف المدعوميف مف قبؿ جنو 
 .المدججيف بالسالح"
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وشددت الحركة، عمى أف الشرطة الفمسطينية في الضفة مطالبة بتوفير الحماية الالزمة لسكاف مناطؽ 
التماس مع العدو في وجو التيديدات والمخططات اإلجرامية ومنع االعتداءات عمييـ بكؿ السبؿ الممكنة، 

فة إلى التكاتؼ والتعاضد لحماية أراضيو والدفاع عنو بكؿ قوة مناشدة جماىير الشعب الفمسطيني في الض
.  وحـز

 28/8/2012قدس برس، 
 

 الجبية الشعبية: تبرئة قتمة كوري يكذب االدعاء بدولة القانون لدى االحتالل 18
دانت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" قرار المحكمة اإلسرائيمية تبرئة جيش االحتالؿ مف جريمة قتمو : غزة
 .2003لمتضامنة االمريكية ريتشؿ كوري جنوب قطاع غزة في العاـ ا

( أف تبرئة جنود االحتالؿ "مف الجريمة المدبرة والمتعمدة 2|22واعتبرت الجبية في بياف ليا اليوـ الثالثاء )
لقتؿ المتضامنة كوري، وقطع الطريؽ عمى حركة التضامف الدولي مع الشعب الفمسطيني عمى رغـ طابعيا 

مي، ومف قبميا اغالؽ ممؼ مجزرة عائمة السموني، دليؿ جديد عمى أف االدعاءات بدولة قانوف ىي السم
 كذبة كبيرة أماـ السياسة العدوانية لالحتالؿ اتجاه الشعب الفمسطيني والمتضامنيف مع قضيتو العادلة".

 28/8/2012قدس برس، 
 

 توتر في عين الحموة بعد إصابة مرافق المقدح 19
األمني في عيف الحموة توترًا أمس وسمع دوي طمقات نارية مف المخيـ، بعد تعرض أحد مرافقي  اشتّد الوضع

منير المقدح، ويدعى ـ. ج. إلصابة بعدة طمقات نارية في قدميو. « حركة فتح»المسؤوؿ الفمسطيني في 
. وتردد اف داخؿ المخيـ، وأفيد بأف وضعو الصحي مستقر وغير خطر« مستشفى األقصى»وقد تـ نقمو الى 

محمود عبد الحميد عيسى المعروؼ « الكفاح المسمح»مطمؽ النار ىو أحد العناصر التابعة لمقائد السابؽ لػ
 «.المينو»باسـ 

وعمـ الحقا اف المجنة األمنية والحركة قد احتوت التوتر وذلؾ بعد االتفاؽ عمى تسميـ مطمؽ النار الى قيادة 
 «(السفير)»تحقيؽ معو. قوات األمف الفمسطيني في المخيـ لم

 29/8/2012السفير، بيروت، 
 

 ال يمكن ان يكون غامضا : من يتحدث عن السالم ليبرمان يدعو مرسي لزيارة القدس 93
ا ؼ ب: دعػػا وزيػػر الخارجيػػة االسػػرائيمي افيغػػدور ليبرمػػاف الثالثػػاء الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي  -القػػدس 

 العبرية كضيؼ لمرئيس االسرائيمي. الى زيارة القدس لتحسيف العالقات مع الدولة
وقاؿ ليبرماف في مؤتمر قانوني 'كنت سعيدا بسماع الرئيس المصري محمد مرسػي يتحػدث عػف التػزاـ مصػر 

واضػاؼ اف 'ىػذه انبػاء ميمػة جػدا  بالسالـ مع اسرائيؿ واتفاقيات كامب ديفيد لمسػالـ والحػرب ضػد االرىػاب'.
 و اف يفيـ بأف ذلؾ ال يمكف اف يكوف غامضا وافتراضيا'.لكف مف يتحدث عف السالـ واالستقرار عمي

وتػػابع الػػوزير  وبحسػػب ليبرمػػاف فانػػو 'توجػػد لمسػػالـ مظػػاىر ممموسػػة والسػػالـ لػػيس عبػػارة عػػف تػػوارد خػػواطر'.
االسػػرائيمي فػػي تصػػريحات نشػػرىا مكتبػػو 'ليػػذا نأمػػؿ برؤيػػة الػػرئيس مرسػػي يسػػتقبؿ ممثمػػيف اسػػرائيمييف ونريػػد 

ت مػع االعػالـ االسػرائيمي. كمػا نريػد رؤيتػو فػي القػدس ضػيفا عمػى الػرئيس بيػريس ودولػة رؤيتو يجػري مقػابال
 اسرائيؿ'.
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 99/8/9309، القدس العربي، لندن
 

 مبادلة جميع األسرى المصريين بالجاسوس الترابين استعدادىاتعمن  "إسرائيل" 90
بالدىا عمى استعداد لإلفراج عف  ػ أشرؼ اليور: نقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف مصادر سياسية قوليا اف غزة

، مقابؿ اإلفراج عف المواطف اإلسرائيمي عودة 88جميع السجناء المصرييف في السجوف اإلسرائيمية، وعددىـ 
 الترابيف المسجوف في مصر بعد إدانتو بتيمة التجسس لصالح إسرائيؿ.

ف وبحػػث مػع عػػدد مػػف نظرائػػو المصػػرييف وكشػفت اإلذاعػػة بػػأف مسػػؤوال امنيػػا إسػرائيميا كبيػػرا زار القػػاىرة االثنػػي
 القضايا األمنية محؿ االىتماـ المشترؾ، إضافة إلى صفقة التبادؿ المحتممة.

 99/8/9309، القدس العربي، لندن
 

 ينسحب من االلتماس ضد االعتراف بجامعة أريئيل "إيالنبار "رئيس جامعة  99
أف رئػػػيس جامعػػػة بػػػار إيػػػالف،  بكة،أفػػػادت صػػػحيفة "معػػػاريؼ" فػػػي موقعيػػػا عمػػػى الشػػػ: وكػػػاالت - 68عػػػرب

البروفيسور موشيو كافيو، قاـ أمس االثنيف بسحب اسمو مف قائمة رؤساء الجامعات الممتمسيف ضد اعتراؼ 
وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ اإلسػػػرائيمية بكميػػػة مسػػػتوطنة أريئيػػػؿ كجامعػػػة عاديػػػة عمػػػى غػػػرار بػػػاقي الجامعػػػات فػػػي 

ور كافيو ىذه، جاءت عمى أثػر الضػغوط التػي مارسػتيا عميػو الييئػة وقاؿ الموقع إف خطوة البروفيس إسرائيؿ.
 اإلدارية لجامعة بار إيالف. 

 98/8/9309، 68عرب 
 

  خالفات حول "الحراسة"قطر بسبب إسرائيمي إلى  وزير"الشاباك" يمنع سفر  90
حضػػور مػػؤتمر منػػع جيػػاز األمػػف الػػداخمي اإلسػػرائيمي )"الشػػاباؾ"( وزيػػر البيئػػة جمعػػاد ارداف مػػف : )أ ؼ ب(

 لألمـ المتحدة حوؿ التغيرات المناخية في قطر في أواخر تشريف الثاني المقبؿ وذلؾ "ألسباب أمنية".
وقالت المتحدثة باسـ وزارة البيئة ميري شاؤوؿ إف "الشاباؾ منع ذىاب الوزير بسبب رفض السمطات القطرية 

د اإلسػرائيمي"، مضػيفة أنػو "مػف دوف موافقػة السماح لعمالء الجياز بضماف حماية مسمحة لكافة أعضػاء الوفػ
 الشاباؾ، وىو المسؤوؿ عف حماية األفراد والبعثات الرسمية في الخارج، لف تكوف ىناؾ زيارة".
 99/8/9309، السفير، بيروت

 
 " عمى شفير إحداث كارثة بيئية9"لفيتان في حقل التنقيب اإلسرائيمي ": غموبس"صحيفة  96

موبوس" االقتصادية اإلسرائيمية النقاب عف محاوالت ستبدأ في األياـ القريبة كشفت صحيفة "غ: حممي موسى
" الغازي في عمؽ البحر المتوسط. وأشارت إلى أف تكمفة عالج الخمؿ 9لتالفي كارثة بيئية في موقع "لفيتاف 

الؽ مميوف دوالر لكف عممية إغػ 41الذي نجـ عف سوء حفريات قادت إلى تسرب الغاز مف مرابضو ستكمؼ 
 مميوف دوالر. 811ػ  911الحفرة قد تكمؼ ما بيف 

وفػػي ىػػذه األثنػػاء، أعمنػػت شػػركة "نوبػػؿ إنرجػػي" أنيػػا سػػتبدأ فػػي األيػػاـ القريبػػة باسػػتدراج عػػروض لمتعامػػؿ مػػع 
 سفينة لضخ الغاز مف موقع "لفيتاف" بقصد تسييؿ تصديره. 

ات في لفيتاف قد تتعرض لمالحقػة قضػائية وأشارت "غموبوس" إلى أنو إذا فشمت عممية ردـ الحفرة فإف الشرك
 مف جانب الحكومة اإلسرائيمية. 
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وفي ىذه األثناء أعمنت شركة "نوبؿ إنرجػي" أنيػا قػررت تسػريع عمميػة ضػخ الغػاز مػف حقػؿ لفيتػاف إلسػرائيؿ 
 . 9104لمعاـ 

 99/8/9309، السفير، بيروت
 

 صواريخ كيميائّية لسقوطمناورات إسرائيمّية تحّسبًا  90
أجػػرت قيػػادة الجبيػػة الداخميػػة التابعػػة لمجػػيش اإلسػػرائيمي، أمػػس، منػػاورة ىػػي األولػػى مػػف نوعيػػا : ديرمحمػػد بػػ

حاكػػػػت فييػػػػا سػػػػقوط صػػػػواريخ كيميائيػػػػة بشػػػػكؿ متػػػػزامف عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف المنػػػػاطؽ. وذكػػػػرت وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ 
تػػػدريبًا عمػػػى إزالػػػة اإلسػػػرائيمية أف مئػػػات الجنػػػود التػػػابعيف لقيػػػادة الجبيػػػة الداخميػػػة بػػػدأوا يػػػـو االثنػػػيف الماضػػػي 

خالء قتمى، مف بينيا ثالثػة أمػاكف افتراضػية تعرضػت ليجمػات صػاروخية تقميديػة  نقاذ إصابات وا  األنقاض وا 
متزامنة مصدرىا سوريا. وشممت أماكف المناورة في مرحمتيا األولى مدينة القدس المحتمة، إضافًة إلػى الرممػة 

لتػي تعرضػت افتراضػيًا لسػقوط صػواريخ كيميائيػة. وأوضػحت ونتانيػا. وامتػدت أمػس باتجػاه مدينػة "بػات يػاـ" ا
مصادر في الجيش اإلسرائيمي أف مدينة القدس لف تكوف محصنة ضد اليجمػات. وقػاؿ قائػد لػواء القػدس فػي 
قيادة الجبية الداخمية، العقيد حيف ليفني، "إف فرضية أف اليجمات لف تطاوؿ القدس ألف فييػا الحػـر القدسػي 

ف العػػدو يمتمػػؾ صػػواريخ دقيقػػة بمػػا يكفػػي ليسػػتيدؼ الجػػزء الغربػػي مػػف المدينػػة"، حيػػث يقػػيـ لػػـ تعػػد قائمػػة، أل
الييود. وأضاؼ ليفني "القدس ىي رمز، والحػرب سػتكوف أيضػًا عمػى الػوعي، ومػف الواضػح أف التيديػد عمػى 

 القدس أصغر مقارنًة بالتيديد عمى وسط إسرائيؿ، إال أنو قائـ بالتأكيد".
قيػػػادة الجبيػػػة الداخميػػػة تسػػػتعد لحػػػرب إقميميػػػة ولسػػػقوط الصػػػواريخ فػػػي منػػػاطؽ جغرافيػػػة وقالػػػت المصػػػادر إف 

متباعػػدة بشػػكؿ متػػزامف "انطالقػػًا مػػف فرضػػية أف الصػػميات الصػػاروخية ستسػػتيدؼ نقاطػػًا مختمفػػة بػػالتوازي". 
حػدات وأوضح قائد الكتيبػة التػي نفػذت منػاورة أمػس، أف اليػدؼ مػف المنػاورة ىػو التػدرب عمػى توزيػع جيػد الو 

المحػدودة التػػي تخضػع لقيػػادة الجبيػة الداخميػػة عمػى أمػػاكف متعػػددة، وعػدـ حصػػرىا فػي مكػػاف واحػد، فػػي ظػػؿ 
"تواصػػػؿ سػػػقوط الصػػػواريخ فػػػي أثنػػػاء عمميػػػات اإلغاثػػػة". وتخضػػػع إلمػػػرة قيػػػادة الجبيػػػة الداخميػػػة قػػػوات بحجػػػـ 

 في غضوف أسبوع.كتيبتيف فقط، ومف المتوقع أف تضاؼ إلييا كتيبة إضافية سُتحّوؿ مف الجيش 
وتجري المناورة الحالية عمى خمفيػة تصػاعد التيديػدات اإلسػرائيمية ضػد إيػراف، وغػداة رفػع شػعبة االسػتخبارات 
تقديرىا السنوي الذي تحدث عف بيئػة غيػر مسػتقرة تحػيط بإسػرائيؿ قػد تػؤدي إلػى انػدالع حػرب مفاجئػة ودوف 

 تخطيط.
منػػاورة لمجبيػػة الداخميػػة فػػي  46أف مػػف المتوقػػع أف تجػػري وأعمػػف وزيػػر الجبيػػة الداخميػػة رفػػي ديختػػر، أمػػس، 

مختمػػؼ المػػدف والبمػػدات الموجػػودة ضػػمف نطػػاؽ المنطقػػة الشػػمالية، وفقػػًا لتصػػنيؼ الػػوزارة. وستشػػيد إسػػرائيؿ 
التػي بػدأ العمػؿ  4تشػريف األوؿ المقبػؿ، تتمثػؿ فػي منػاورة نقطػة تحػوؿ  90مناورة كبرى لمجبيػة الداخميػة فػي 

 .9114رب تموز بيا في أعقاب ح
 99/8/9309، االخبار، بيروت

 
 إلى صبية ييود بشأن ىجوم عمى فمسطيني اتياماتالنيابة االسرائيمية توجو  94

وجيػت اسػرائيؿ اتيامػات رسػمية الػى تسػعة صػبية ييػود بشػأف ىجػـو شػرس كػاد يقتػؿ شػابا : رويترز–القدس 
االسػػػرائيمية اف فتػػػاة تطمػػػؽ عبػػػارات السػػػباب وقالػػػت النيابػػػة  عربيػػػا فػػػي القػػػدس فيمػػػا يػػػزعـ انػػػو جريمػػػة كراىيػػػة.
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اغسػػػطس اب تعػػػرض خالليػػػا  04واالىانػػػة لمعػػػرب أشػػػعمت فتيػػػؿ سمسػػػمة مػػػف اعمػػػاؿ العنػػػؼ العنصػػػرية يػػػـو 
  عاما( لمضرب والركؿ ولـ يتركو مياجموه اال بعد اف ظنوا انو فارؽ الحياة. 01الفمسطيني جماؿ جوالني )

 99/8/9309، الحياة، لندن
 

 ماليين دوالر  عشرة نتنياىو": ثروة مجمة "فوربس 97
كشػػؼ تقريػػر صػػدر الثالثػػاء عػػف مجمػػة "فػػوربس" الشػػييرة والمتخصصػػة فػػي إحصػػاء : صػػفا –القػػدس المحتمػػة 

الثػػروات ومراقبػػة نمػػو المؤسسػػات والشػػركات الماليػػة حػػوؿ العػػالـ، عػػف حجػػـ ثػػروة رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية 
 مميوف شيكؿ. 60بنياميف نتنياىو مقدرة أنو يمتمؾ نحو 

وأوضح موقع القناة العاشرة اإلسرائيمية الذي نشر التقرير أف نتنياىو لـ ينشئ وسط عائمة غنية ومع ذلؾ ىو 
نجح في تكويف ثروة وممتمكات مف خػالؿ إلقائػو المحاضػرات حػوؿ العػالـ، والعمػؿ فػي الشػركات االسػتثمارية 

 خالؿ السنوات التي ابتعد فييا عف الحمبة السياسية.
وفقػػًا لمتقريػػر الػػذي نشػػر عمػػى خمفيػػة طمػػب نتنيػػاىو تعػػديؿ ممػػؼ اسػػتثماراتو فػػإف الثػػروة التػػي جمعيػػا نتنيػػاىو و 

، وىػػي الفتػرة التػػي ابتعػػاد نتنيػاىو فييػػا عػػف الحيػػاة 9110وحتػػى  0222وزوجتػو سػػارة جػػاءت خػالؿ السػػنوات 
 السياسية في أعقاب خسارتو في انتخابات رئاسة الحكومة اإلسرائيمية.

عامػًا حصػؿ عمػى درجػة البكػالوريوس فػي اليندسػة  48في التقرير أيضػًا، أف نتنيػاىو البػالن مػف العمػر  وجاء
فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة، وكػذلؾ  MITالمعمارية وعمى درجة الماجستر في إدارة األعماؿ مػف جامعػة 

 درس العمـو السياسية مف جامعة "ىروارد" األمريكية.
 98/8/9309، ينية )صفا(وكالة الصحافة الفمسط

 
 دبموماسي إسرائيمي: ىدف حممة ليبرمان ضد عباس إحباط اإلعتراف بالدولة الفمسطينية 98

أف اليدؼ مف الرسالة التي بعث بيا وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف ” إسرائيمي“كشؼ دبموماسي : )وكاالت(
ني محمػػػود عبػػػاس كانػػػت تيػػػدؼ إلػػػى إقنػػػاع لمرباعيػػػة الدوليػػػة مػػػؤخرًا وطالػػػب فييػػػا اإلطاحػػػة بػػػالرئيس الفمسػػػطي

الديمقراطيات الكبرى بمعارضة مساعي الفمسطينييف الستصػدار اعتػراؼ بػدولتيـ فػي األمػـ المتحػدة . ونقمػت 
عف المسؤوؿ القوؿ إف الفكرة إجيػاض تحػرؾ عبػاس فػي األمػـ المتحػدة بتوضػيح ” جيروزاليـ بوست“صحيفة 

 دبموماسيًا.” إسرائيؿ“ورفضو التفاوض، ومحاولة عزؿ ، ”اإلسرائيمية“سجمو في رفض المبادرات 
 99/8/9309، الخميج، الشارقة

 
 تمغي اتفاقا بين الدولة وبين جمعية "إلعاد" االستيطانية اإلسرائيمية الموائية المحكمة 99

في أفادت صحيفة "ىآرتس" عمى موقعيا عمى الشبكة صباح اليوـ، األربعاء، أف المحكمة اإلسرائيمية الموائية 
القدس ألغت أمس االتفاؽ الذي أبرمتو "سمطة الطبيعة والحدائؽ" اإلسػرائيمية مػع جمعيػة "إلعػاد" االسػتيطانية، 

 إلدارة ما يزعـ أنو "المتنزه الوطني مدينة داوود" في البمدة القديمة مف القدس المحتمة.
اء ومناقصػة جديػدتيف حتػى وحددت قاضية المحكمة نافا بػف أور أنػو عمػى السػمطة المػذكورة إعػادة طػرح عطػ

لغاء االتفاؽ المبـر مع الجمعية االستيطانية المذكورة.  نياية العاـ الحالي، وا 
 99/8/9309، 68عرب 
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 ويحقق في إصابة أحد جنوده تدريباتو في الجوالن يستأنف الجيش اإلسرائيمي 03
كاف قد أوقفيا ليـو واحد فقػط  استأنؼ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، أمس، تدريباتو في مرتفعات الجوالف، التي

وبحسػػب صػػحيفة  بعػػدما دىسػػت دبابػػة أحػػد الجنػػود مػػف لػػواء "غػػوالني" مػػا أدى إلػػى إصػػابتو بجػػروح خطيػػرة.
 "يديعوت أحرونوت"، فإف القيادة الشمالية في جيش االحتالؿ تواصؿ تحقيقاتيا في الحادث.

 99/8/9309، السفير، بيروت
 

 الم عمى مدخل ساحة حائط البراق في الع ييوديةتعميق أكبر تعويذة  00
، عمى تعميؽ أكبر تعويذة ييودية في العالـ عمى 9109-8-98أقدـ متطرفوف وحاخاموف ييود، الثالثاء 

 مدخؿ ساحة حائط البراؽ الذي يحيط بالمسجد األقصى المبارؾ مف الجية الغربية.
ارة عف جية ييودية داعمة لالستيطاف وىي عب ،”مؤسسة الحائط الغربي لمتراث”وكشؼ الموقع اإللكتروني لػ

الييودي في القدس المحتمة، النقاب عف أف مراسـ تعميؽ التعويذة تمت بحضور الحاخاـ المسؤوؿ عف 
 المكاف شموئيؿ ريفوفيتش والمتبرع بالتعويذة بالطو شاروف، وىي مف أفكار الفناف اإلسباني سمفادور دالي.

ند مدخؿ الساحة ىي شيادة لمحفاظ عمى البيت الييودي وعالمة وأضاؼ الموقع أف "التعويذة المعمقة ع
لييودية المكاف، وأنو ليس ىناؾ مكاف أفضؿ مف وضع التعويذة عند بوابة ساحة الحائط الغربي المقدس" 

 بحسب تعبير المؤسسة الييودية.
 98/8/9309، فمسطين أون الين

 
  "األقصى"والمستوطنين اقتحموا عناصر جيش االحتالل ومخابراتو  من 033مؤسسة األقصى:  09

أف نحو مائة مف عناصر  ،98/8/9109في بياف ليا ظير الثالثاء ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“قالت 
في الساعات الصباحية والظير،  ،جيش االحتالؿ ومخابراتو والمستوطنيف اقتحموا المسجد االقصى ودنسوه

ؿ جماعي ممفت، الى ذلؾ فقد دنس نحو الؼ سائح أجنبي وبرز اليوـ بشكؿ الفت اف االقتحمات كانت بشك
المسجد االقصى ودخموا االقصى بمباس فاضح وتصرفات مشينة تتنافى مع حرمة االقصى، كؿ ذلؾ 
بتشجيع مف اذرع االحتالؿ وبحراسة لصيقة منو، ىذا وتواجد في ىذه الساعات عدد محدود مف المصميف 

مؤسسة عمارة االقصى “عمـ في االقصى الذي ترعاه وطالب وطالبات مشروع احياء مساطب ال
اف ىذه االقتحامات اليوـ قد تكوف مقدمة القتحامات أكبر في ” مؤسسة االقصى“، وأشارت ”والمقدسات

 .”االعياد الييودية“األياـ القادمة، بمناسبة ما يسمى موسـ 
ف المجندات اإلسرائيميات ( م41في سياؽ متصؿ اقتحـ المسجد االقصى بعد صالة الظير مجموعة مف )

 بزييـ العسكري يرافقيـ عناصر وقوات االحتالؿ.
 98/8/9309، مؤسسة األقصى لموقف والتراث

 
 "الشاباك"يتجاىميا  "اإلرىاب الييودي"% من جرائم  90: "يديعوت" 00

ة، رّدًا حّذرت مصادر صحفية عبرية، مف اندالع انتفاضة شعبية فمسطينية في مناطؽ الضفة الغربية المحتمّ 
واتساع دائرة استيداؼ اعتداءات المستوطنيف الموّجية ضد الفمسطينييف « اإلرىاب الييودي»عمى تنامي 

 وممتمكاتيـ والمقّدسات الدينية في مختمؼ أرجاء األراضي الفمسطينية المحتمة.
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لعمميات  في أياـ تتّصؼ باليدوء النسبي»العبرية: « يديعوت أحرونوت»وجاء في تقرير نشرتو صحيفة 
اإلرىاب الفمسطيني في الضفة وفي الوقت الذي أصبح العبء الممقى عمى كتفي الشاباؾ قميؿ، يمكف أف 
نتوقع مف جنود يوراـ كوىيف )رئيس الشاباؾ( أف يقوموا بمضاعفة جيودىـ إلحباط اإلرىاب الييودي اليائج 

 ، حسب تعبيرىا.«في الضفة بشكؿ ييّدد بإشعاؿ فتيؿ انتفاضة جديدة
عمى إحباط « الشاباؾ»وفي السياؽ ذاتو، شّككت الصحيفة في قدرة جياز المخابرات اإلسرائيمي العاـ 

االعتداءات الييودية الموّجية ضد الفمسطينييف، موضحًة أف المواء الييودي الذي يتوّلى ميمة إحباط مثؿ 
عمى الرغـ مف أنو ُيعد أفضؿ ىذا النوع مف االعتداءات أخفؽ في تحقيؽ أىدافو خالؿ العاميف الماضييف 

ألوية جياز المخابرات حيث أف نشاطو غير محدود وال يعاني أي مشاكؿ تتعّمؽ بالميزانيات، كما تّمت 
 مضاعفة القوى البشرية العاممة فيو ثالث مّرت عمى األقؿ خالؿ الفترة المذكورة، عمى حد قوؿ الصحيفة.

 20الحقوقية اإلسرائيمية، وتفيد بأف ما ال يقؿ عف « حكـيوجد »وأوردت الصحيفة معطيات أعّدتيا جمعية 
في المائة مف ممفات التحقيؽ في الجرائـ التي يرتكبيا المستوطنوف واإلسرائيميوف ضد الفمسطينييف يتـ 

في المائة فقط مف ىذه الممفات المتعمّقة بجنايات  8إغالقيا دوف تقديـ أي لوائح اتياـ، في حيف أف 
تابعتيا قضائيًا وُتغمؽ الممفات األخرى بحّجة أف الجاني غير معروؼ أو عدـ وجود أدلة الممتمكات تتـ م

 كافية أو ضياع ممفات التحقيؽ.
 99/8/9309، الدستور، عّمان

 
 الفمسطينية حتجاجات غاضبة في الضفة عمى الغالء أمام مقر الحكومةارام اهلل:  06

ف والحقوقييف وأىالي أسرى عف غضبيـ تجاه سياسات عبر العشرات مف النشطاء السياسيي: الضفة الغربية
حكومة سالـ فياض االقتصادية، التي أدت إلى تصاعد موجات الغالء ورفع الضرائب؛ مما أثقؿ كاىؿ 

 المواطف الفمسطيني.
وحمؿ عدد مف النشطاء الفتات تطالب بإنصاؼ الفئات االجتماعية الدنيا، ومراعاة األوضاع االقتصادية 

 ي يعانييا العماؿ وأىالي الشيداء واألسرى، ووقؼ فرض المزيد مف الضرائب.الصعبة الت
%، المزمع 0كما طالب المحتجوف بوقؼ قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى جميع السمع والخدمات بقيمة 

 تنفيذه مطمع شير أيموؿ المقبؿ.
ني برمتو فقد الثقة بيذه الحكومة، لناشط في حزب الشعب الفمسطيني خالد منصور إّف الشعب الفمسطياوقاؿ 

وىو غير راض عف سياساتيا االقتصادية واالجتماعية، بعد أف أثقمت الشعب، وزادت البطالة، وراحت تتفنف 
 يوميا بفرض الضرائب.

 99/8/9309، السبيل، عّمان
 

 "عوفر معتقل"مع االسير ابو حجمة أمام  تضامنياً االحتالل يقمع اعتصامًا  00
مواطنا معظميـ مف القيادات والشخصيات الوطنية والصحفييف  04أصيب نحو  :ئؿ موسىنا -راـ اهلل 

بجروح متفاوتة وحاالت اختناؽ شديد بالغاز المسيؿ لمدموع، أطمقتو قوات االحتالؿ أثناء تفريقيا اعتصامًا 
مية جمسة محاكمة احتجاجيًا سمميًا نظـ عمى مدخؿ معتقؿ عوفر بالتزامف مع عقد المحكمة العسكرية اإلسرائي

لألسير المحرر القائد إبراىيـ أبو حجمة الذي أعادت سمطات االحتالؿ اعتقالو بعد أشير مف تحرره في 
 صفقة التبادؿ األخيرة. 
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واستيدؼ جنود االحتالؿ الذيف تدفقوا مف بوابة المعسكر وبادروا بإطالؽ ذخائرىـ دوف سبب او سابؽ انذار 
االعتصاـ لحظة عودتيـ استيدفوا ممثمي وسائؿ اإلعالـ أثناء تغطيتيـ الفعالية مباشرة باتجاه المشاركيف في 

ما ادى الى إصابة اغمبيـ بحاالت اختناؽ شديد. وتسبب القمع االحتاللي باندالع مواجيات عنيفة في 
 محيط المعتقؿ بيف المتظاىريف وجنود االحتالؿ.

 99/8/9309، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 في مدينة نابمس يقتحمون مقام "يوسف" مستوطن 0933 04
مستوطف مف الييود المتزمتيف مقاـ يوسؼ في تؿ بالطة في مدينة نابمس،  0911اقتحـ اكثر مف : وكاالت

 ، ألداء الصالة والشعائر الدينية.9109-8-98بعد منتصؼ ليمة الثالثاء 
 مية وسط ترتيبات أمنية مشددة.وذكرت إذاعة االحتالؿ أف المستوطنيف وصموا المكاف بحافالت إسرائي

وأفادت مصادر محمية بأف المستوطنوف اقتحموا المدينة برفقة الجيش، مف الجية الشرقية لمصالة في قبر 
 يوسؼ.

 98/8/9309، فمسطين أون الين
 

 ألف فمسطيني منذ بدء العمل باآللية الجديدة 674مصر تسمح بعبور  07
ح الحدودي إف دفعة جديدة مف المعونات الطبية المقدمة إلى قاؿ مسؤوؿ بمعبر رف: يسري محمد -العريش 

 الفمسطينييف وصمت إلى معبر رفح الحدودي اليـو في طريقيا إلى قطاع غزة، ويجري التنسيؽ إلدخاليا.
طنا مف األدوية والمستمزمات الطبية  41وأضاؼ المسؤوؿ أف الدفعة الجديدة عبارة عف ثالث شاحنات تقؿ 

اإلغاثة اإلسالمية )مكتب القاىرة(، وسيتـ إدخاليا اليوـ إلى قطاع غزة عف طريؽ المعبر.  المقدمة مف ىيئة
مايو )أيار(  98وقاؿ المسؤوؿ إف إجمالي العابريف لممعبر منذ بدء العمؿ باآللية الجديدة اعتبارا مف يوـ 

فردا، وغادر إلى  80ألفا و 988فردا، حيث وصؿ إلى مصر قادما مف القطاع  89ألفا و 614بمن  9100
 فردا. 240ألفا و 981غزة 

 99/8/9309، الشرق األوسط، لندن
 

 كوري تبرئة جنودىا من قتل ريتشيل "إسرائيل"قرار  تستنكرشبكة المنظمات األىمية  08
االحتالؿ وجنوده  ةسرائيمية تبرئاإل حيفا محكمة قرار وليد عوض: استنكرت شبكة المنظمات األىمية -غزة 

لناشطة األمريكية ريتشيؿ كوري، ووصفتو بػ 'الجائر'، وقالت أنو جاء 'ليؤكد مف جديد تواطؤ مف تيمة قتؿ ا
القضاء اإلسرائيمي مع جيش االحتالؿ في جرائمو بحؽ شعبنا والمتضامنيف الدولييف'، الفتة إلى أنو 'يمثؿ 

حاولة لالفالت مف ضوءا اخضر لجيش االحتالؿ لالمعاف في ارتكاب جرائمة وانتياكات حقوؽ اإلنساف وم
 العقاب'.

وأكدت الشبكة أف جريمة االحتالؿ بحؽ كوري والتي وثقت مف خالؿ الكاميرات وشيود العياف'يجب متابعتيا 
 قضائيا عمى مختمؼ المستويات المحمية واإلقميمية والدولية لمحاسبة االحتالؿ وقادتو'.

 99/8/9309، القدس العربي، لندن
 

 ي استيعاب طالب رياض األطفالبمدية ام الفحم األولى ف 09
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كشؼ تقرير لمجنة متابعة قضايا التعميـ العربي المنبثقة عف المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية أف 
سنوات في رياض أطفاؿ تابعة  6 – 8بمدية اـ الفحـ ىي أكثر البمديات العربية استيعابا لطالب جيؿ 

ولـ يطبؽ  0286الذي سّف عاـ  ،سنوات 6 -8ـ االلزامي لجيؿ لمبمدية، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ قانوف التعمي
، حيث رصدت الحكومة حينيا ميزانيات لمبمدية التي تبغي تطبيقو. وقد كانت بمدية اـ 9111حتى عاـ 

. حيث يظير 46الفحـ السباقة لتطبيؽ ىذا القانوف مف بيف البمديات والمجالس المحمية العربية البالن عددىا 
سنوات في رياض اطفاؿ ىما اـ  6-8الوحيدتيف المتيف طبقتا ىذا القانوف واستوعبت كآفة مواليد  اف البمدتيف
  .الفحـ ورىط

 99/8/9309، الدستور، عّمان
 

 المشترك في دير المخمص الفمسطيني -افتتاح المخيم المبناني  63
دير المخمص أمس، تحت افتتح "المخيـ السنوي المشترؾ المبناني الفمسطيني السادس" في : احمد منصور

شعار "كنيسة الميد عمى الئحة التراث العالمي: مف زىرة المدائف، الميد تراث"، برعاية النائبة بيية 
الحريري، ممثمة بمنسؽ "تيار المستقبؿ" في الجنوب ناصر حمود، وسفير دولة فمسطيف في لبناف أشرؼ 

 دبور.
لنداؼ إلى أف "اليدؼ مف المخيـ ىو تعزيز العالقة في حفؿ االفتتاح، أشار مسؤوؿ "جمعية الجئ" عمر ا

األخوية بيف الشعبيف المبناني والفمسطيني، عبر الفئة التي يعوؿ عمييا برسـ مستقبؿ ناصع تسوده 
جتماعية، والمساواة، والتقدـ االقتصادي، وىي فئة الشباب"، مؤكدًا "عمؽ العالقة الديموقراطية والعدالة اال

 ووحدة المصير بيف الشعبيف".
 99/8/9309، السفير، بيروت

 
 مسكنًا فمسطينياً  97بناء مسجد وىدم  بوقفالخميل: االحتالل يخطر  60

مسكنًا فمسطينيًا في خربة زنوتا  أصدرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية، قرارُا بيدـ سبعة وعشريف: الخميؿ
 الواقعة جنوبي مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة.

وأوضحت مصادر في "المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف" في خربة زنوتا، أف قوات إسرائيمية تابعة لما 
ضي بيدـ سبعة وعشريف ُتعرؼ بػ "اإلدارة المدنية" قامت برفقة جيش االحتالؿ بتسميـ إخطارات عسكرية تق

 منزؿ مف منازؿ خربة زنوتا، المكونة مف الحجارة والمسقوفة بالزينكو.
فيما شّنت قوات االحتالؿ حممة واسعة ليدـ المساكف الفمسطينية وربار المياه في المنطقة الجنوبية مف مدينة 

الؿ ومستوطنيو بسبب الخميؿ بالقرب مف بمدتي الظاىرية وسوسيا التي باتت عرضًة العتداءات االحت
 موقعيا بيف مستوطنتي "شمعة" و"تينا".

وفي منطقة وادي السمف جنوبي الخميؿ، قضت سمطات االحتالؿ بوقؼ أعماؿ البناء في مسجد أبو عبيدة 
الذي يجري استكماؿ تشييده بعد افتتاحو مطمع شير رمضاف المبارؾ، وتبمن مساحتو سبعمائة متر مربع 

 وىو مكّوف مف طابقيف.
وصادرت السمطات اإلسرائيمية ما يقارب ألفي دونـ مف أراضي المواطنيف فمسطينييف جنوب الخميؿ، بحجة 
قربيا مف مستوطنة "حجاي" والشارع االلتفافي الرابط ما بيف مستوطنة "كريات أربع" المقامة عمى أراضي 

 المواطنيف شرؽ الخميؿ ومستوطنتي "حجاي" و"بني حيفر".
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 98/8/9309قدس برس، 
 

 بعد اكتشاف البعوضة المسببة لـ "حمى الضنك" الطوارئصحة رام اهلل تعمن  69
أكدت وزارة الصحة التابعة لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل، وصوؿ بعوضة "النمر األسود" أو ما : راـ اهلل

لكبار وتسببيا يسمى أيضا بػ "اييدس البوبيكس" بعد شكاوى المواطنيف مف رؤيتيا المتكررة ولسعيا لألطفاؿ وا
 بتقرحات جمدية .

وقاؿ وزير الصحة الفمسطيني الدكتور ىاني عابديف، إف بعوضة "النمر األسود" تسبب "حمى الضنؾ" التي 
سياؿ وألـ في المفاصؿ، مشيرا إلى أف ىذه  قد تظير عمى المصاب بشكؿ حساسية ورالـ في الرأس وا 

 ىا في العديد مف البمداف.البعوضة ظيرت في فمسطيف لممرة األولى رغـ انتشار 
 98/8/9309قدس برس، 

 
 ردن باعتباره من اكبر الدول المستضيفة لالجئينالدولي لأل  المجتمعالطراونة: نتطمع لدعم  60

استقبؿ رئيس الوزراء الدكتور فػايز الطراونػة فػي مكتبػو برئاسػة الػوزراء أمػس الثالثػاء المفػوض : بترا –عماف 
غاثػػة وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف )االونػػروا( فيميبػػو غرانػػدي بحضػػور وزيػػر العػػاـ لوكالػػة األمػػـ المتحػػدة إل

واكػػػد رئػػػيس الػػػوزراء تقػػػدير االردف لمعمػػػؿ الميػػػـ الػػػذي تقػػػوـ بػػػو االونػػػروا واسػػػتعداد  الخارجيػػػة ناصػػػر جػػػودة.
 الحكومة لبذؿ الجيود الدبموماسية الالزمة مع الدوؿ المانحة لدعـ الوكالة وتعزيز دورىا.

رئػػيس الػػوزراء تطمػػع االردف الػػى اسػػتمرار الػػدور الػػذي تقػػوـ بػػو المنظمػػات الدوليػػة والمجتمػػع الػػدولي كمػػا اكػػد 
بػػػدعـ االردف والمؤسسػػػات الدوليػػػة المعنيػػػة بػػػالالجئيف ال سػػػيما واف االردف يعػػػد مػػػف اكبػػػر الػػػدوؿ المستضػػػيفة 

مشػيرا بيػذا الصػدد الػػى اف لالجئػيف وشػكؿ عبػر تاريخػو مػالذا امنػا واسػتقبؿ العديػػد مػف موجػات المجػوء اليػو، 
 االردف يقـو بدور انساني يستحؽ التقدير والدعـ.

 99/8/9309، الدستور، عّمان
 

 يةفمسطينالقضية الالمنتدى العالمي البرلمانين اإلسالميين يطالب قمة طيران بدعم  66
از التي طالب المنتدى العالمي لمبرلمانيف اإلسالمييف قمة دوؿ عدـ االنحي: صالح شمبي -القاىرة 

تستضيفيا طيراف يومي الخميس والجمعة الُمقبميف، بمواجية التحديات التي تواجييا األمة اإلسالمية  
القيادي بحزب الحرية والعدالة في  ،ووّجو رئيس المنتدى حسيف إبراىيـ والعربية ودعـ القضية الفمسطينية.

ياز أكد خالليا عمى ضرورة مواجية ، إلى مؤتمر قمة دوؿ عدـ االنح98/8 مصر رسالة، يوـ الثالثاء
 ،التحديات التي تواجو األمة اإلسالمية والعربية والتي يأتي عمى رأسيا التحوؿ الديمقراطي وثورات التحرر

وحاالت التمييز العنصري التي تقـو بيا بعض الدوؿ تجاه  ،التي ما زالت مشتعمة في بعض البمداف العربية
إعالف الدعـ الكامؿ لمقضية عمى ضرورة كدت الرسالة أو  واألمف الدولييف.بعض أعراقيا، بشكؿ ييدد السمـ 

، والضغط عمى القوى 0241الفمسطينية ولحؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة عمى حدود عاـ 
العظمي وخاصة الواليات المتحدة األمريكية لوقؼ سياسة الكيؿ بمكياليف، واالنحياز الكامؿ لمكياف 

 ني في المحافؿ والمؤسسات الدولية.الصييو 
 99/8/9309الشرق، الدوحة، 
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 لزيارتيا "إسرائيل"من  دعوةمصر: مرسي لم يتمق  60
 ياسر عمي، يـو الثالثاء .نفى المتحدث الرسمي باسـ رئاسة الجميورية في مصر د: خيري حسيف –القاىرة 

ًا عدـ صحة تصريحات وزير الخارجية ، مؤكد"إسرائيؿ"، تمقي الرئيس محمد مرسي أي دعوة لزيارة 98/8
 اإلسرائيمي أفيجدور ليبرماف.

 99/8/9309الشرق، الدوحة، 
 

 ألف طن سوالر لتشغيل محطة الكيرباء 03غزة  قطاعالرئيس المصري يمنح  64
عمرو مصطفى، نائب رئيس الييئة العامة لمبتروؿ في مصر، أف الييئة تمقت تعميمات مف  .ـ أكد :القاىرة

د مرسى بإرساؿ كميات جديدة مف السوالر إلى قطاع غزة لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء الوحيدة الرئيس محم
ألؼ طف  81بالقطاع. وأوضح نائب رئيس الييئة العامة لمبتروؿ في بياف لو أنو سيجرى إمداد المحطة بػ 

ألؼ طف سوالر، الفتًا  94سوالر، إضافة إلى الحصة البترولية الميداة مف دولة قطر لمقطاع، والبالن وزنيا 
إلى أف الشحنات سيجرى توصيميا عبر معبر العوجة بيف مصر والكياف الصييوني، ثـ نقميا إلى القطاع 

 وأكد أف الشحنات ستصؿ غزة خالؿ يوميف عمى أقصى تقدير. عبر معبر كـر أبوسالـ.
 99/8/9309المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 التي تستغل لتيديد أمن سيناء األنفاقغالق : فتح معبر رفح يستمزم إىعمرو موس 67

أف فتح معبر رفح يساعد  ،األميف العاـ السابؽ لجامعة الدوؿ العربية ى،قاؿ عمرو موس .(:أ.ش.أ)
كافة بعد ما ثبت أنيا تستغؿ  األنفاؽمما يستمـز إغالؽ  التجاريغزة عمى العبور والتبادؿ  يف فالفمسطينيي

ىذه المنطقة الحساسة. جاء ذلؾ في بياف صحفي صدر مف المكتب  يف اباإلرىلتيديد أمف سيناء ونشر 
اعتبارىا المتطمبات اإلنسانية  فيوأضاؼ أف السياسة المصرية يجب أف تأخذ  اإلعالمي لعمرو موسى.

 ألىؿ غزة والمتطمبات األمنية والسياسية لمصر.
 98/8/9309األىرام العربي، القاىرة، 

 
 أظيرت التغير في موازين القوى في العالم العربي إليران ىنية دعوة موقع "والال" اإلسرائيمي: 68

 يتحت عنواف "القوؿ قوؿ طيراف أما اليد يد مصر" أكد موقع "والال" اإلخباري اإلسرائيمي ف :القدس المحتمة
ىنية في مؤتمر طيراف  إسماعيؿ الفمسطينيمقاؿ لممحمؿ السياسي نير يياؼ أف دعوة رئيس الوزراء 

وقاؿ  السمطة في مصر. إلىالتغير في موازيف القوى في العالـ العربي، نتيجة صعود اإلسالمييف  أظيرت
أنشأتو ثورات الربيع العربي صفع السمطة الفمسطينية عمى وجييا، كما  ييياؼ إف الشرؽ األوسط الجديد الذ

 الذيؿ عدـ االنحياز رئيس السمطة محمود عباس عندما قامت بدعوة ىنية لحضور مؤتمر دو  إيرافأحرجت 
 ف القيادة الفمسطينية استشاطت مف الغضب.أ طيراف وزعـ يياؼ يـ فاقي

"طيراف ليست ىي المشكمة الرئيسية لمسمطة الفمسطينية حيث أف العالقة بيف محمود عباس  :واستطرد قائالً 
 .ع الرئيس الجديد دوأحمدي نجاد لـ تكف أبدا عالقة جيدة ولكف مشكمة السمطة في ىذه األياـ مع مصر، م

 الذي ينفذ أقواؿ إيراف، عمى حد تعبير الموقع. ،محمد مرسي
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وأضاؼ الموقع أف زيارة مرسى التاريخية إلى طيراف تبشر بحدوث تغيير في العالقات بيف البمديف وىذا 
 مف شجعت طيراف عمى ىيالتقارب يقمؽ القيادة الفمسطينية بشكؿ كبير وخاصة ىناؾ مف يعتقد أف مصر 

 دعوة حماس لممشاركة في المؤتمر.
وأكد الموقع أف السمطة الفمسطينية انتابيا القمؽ مف احتضاف أحمدي نجاد مرسي قبؿ أسبوعيف في السعودية 

سدة الحكـ في مصر قد فقدت الورقة األكثر قوة في  إلىكما أدركت القيادة الفمسطينية انو بوصوؿ مرسي 
مع عباس عمى  ث كاف حسني مبارؾ عمى عالقة وثيقة وقريبة جداً حي المنطقة العربية والشرؽ األوسط.

، قاـ خالؿ شير واحد بما لـ يجرؤ مبارؾ عمى القياـ بو عمى مدار ثالثيف عاماً  الذي ،عكس الرئيس مرسي
حكومة في غزة كما تعامؿ معو عمى أنو المكتبو لرئيس  يالذي أشار إلى استضافة مرسى ف ،لمموقع وفقاً 

نشاء منطقة صناعية  عيالشر القائد  لمسمطة الفمسطينية وناقش معو مشكمة الكيرباء والوقود ومعبر رفح وا 
 وىنأه بعيد الفطر. كما اتصؿ بو ىاتفياً 

حباط ألف الثورة المصرية قد جمبت  وقاؿ يياؼ: "ال عجب إذف أف القيادة الفمسطينية تشعر بخيبة أمؿ وا 
وأضاؼ أف حماس األخت الصغرى لجماعة اإلخواف المسمميف قد  لمغاية بالنسبة ليا". سيئاً  لمصر تغييراً 

حصمت عمى دعـ كبير بعد فوز اإلخواف في االنتخابات البرلمانية وبعد فوز مرسي في االنتخابات الرئاسية 
أخرى لتعزيز عالقاتيا مع حماس عمى حساب السمطة الفمسطينية ومنظمة  حيث ستشجع مصر بالداً 

 ، وفقا لػ "والال".اً التحرير الفمسطينية أيض
 98/8/9309وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بمساالفتتاح سفارة في طر  "إسرائيل"مع  اتصاالتمسئول ليبي ينفي وجود  69

نفي رئيس الجبية الوطنية لتحرير ليبيا عضو المؤتمر الوطني العاـ إبراىيـ  سعيد الغريب: -طرابمس 
ما ذكر في ىذا الشأف  معتبراً ، رائيمية في طرابمسوجود أي اتصاالت بشأف افتتاح سفارة إس أمس ،صيد

إنو ليس مف السيؿ الخوض في ىذا الموضوع  ،في تصريح صحفي ،مجرد تسريبات وشائعات. وقاؿ صيد
ألنيا مسألة سيادة وطنية وتتعمؽ بموقؼ ليبيا مف القضية الفمسطينية ومف  ،مف قبؿ اإلعالـ أو غير ذلؾ

 قضايا كثيرة في المنطقة.
 99/8/9309ام، القاىرة، األىر 

 
 مفتاح االستقرار في الشرق األوسط الرئيس الفرنسي: حل الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني 03

المجتمع الدولي بتنسيؽ جيوده مف أجؿ  ،فرانسوا ىوالند ،طالب الرئيس الفرنسي نجاة عبد النعيـ: -باريس 
، و مفتاح االستقرار في منطقة الشرؽ األوسطأف حؿ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ى مؤكداً  ،تحقيؽ السالـ

 ".إسرائيؿ"وضماف أمف  ،الذي ال يمكف تحقيقو إال مف خالؿ االعتراؼ بحؽ الفمسطينييف في تقرير المصير
 ،ىامش المؤتمر العشريف لسفراء فرنسا حوؿ العالـ ىاألىراـ عمجريدة في تصريحات ل ،والندىوطالب 

ر التفاوض مع الفمسطينييف وطرح العديد مف المتطمبات األساسية الخاصة السمطات اإلسرائيمية باتخاذ مسا
 بيـ لمنقاش.

 99/8/9309األىرام، القاىرة، 
 

  0947 دعم دول الحركة لقيام دولة فمسطينية في حدودتؤكد عمى  "االنحيازعدم "مسودة بيان قمة  00
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صالح، أخرىودوؿ  إيرافوكاالت: تشكؿ العقوبات الغربية ضد ال المتحدة، ودعـ القضية الفمسطينية  مـاأل وا 
لمقمة السادسة عشر لدوؿ حركة عدـ  المواضيع الرئيسية في المناقشات الوزارية التي بدأت الثالثاء تحضيراً 

بيدؼ  0241يؤكد مشروع البياف دعـ دوؿ الحركة لقياـ دولة فمسطينية في حدود و  االنحياز في طيراف.
 لألراضي اإلسرائيمياالحتالؿ  إدانة إلى باإلضافة، األوسطؽ في الشر  "سالـ عادؿ" إلىالتوصؿ 
 الفمسطينية.

 99/8/9309، لندن، القدس العربي
 

 النيابة الفرنسية تقرر فتح تحقيق في اغتيال عرفات 09
لندف، باريس: قررت نيابة نانتير )غرب باريس( أمس، فتح تحقيؽ قضائي حوؿ اغتياؿ الرئيس الفمسطيني 

ات، وفقا لما أفادت بو مصادر قريبة مف ممؼ القضية. جاء ذلؾ في أعقاب تقدـ سيى الراحؿ، ياسر عرف
 ، بدعوى ضد مجيوؿ بتيمة االغتياؿ.80/1/9109، في عرفاتعرفات، أرممة 

 ، يتولوف ممؼ التحقيؽ الذي فتح في نانتير.مقرار، سيتـ تعييف قاض أو قضاة قريباً لوطبقا 
المركز الطبي الجامعي في لوزاف، قد أعمف الجمعة الماضي، أنو ينوي وكاف معيد الفيزياء اإلشعاعية في 

بدء فحص رفات عرفات، بعد حصولو عمى موافقة أرممتو مف أجؿ البحث عف رثار لمادة البولونيـو 
 اإلشعاعية السامة.

نسية، وقاؿ محاميا سيى عرفات، بيار أوليفييو سور، وجيسيكا فيناؿ، في بياف نقمتو وكالة الصحافة الفر 
بوصفنا المحامييف الفرنسييف لمسيدة سيى عرفات وابنتيا زىوة، نرحب بموقؼ السمطة الفمسطينية التي "

مع ذلؾ، نرى أف التحقيؽ ينبغي أف يتـ بالتعاوف مع القضاء ". وأضاؼ المحامياف: "وافقت عمى نبش الرفات
 ."يؽ المطموبةالفرنسي الذي ينبغي أف يعيف قاضيا لمتحقيؽ إلتماـ إجراءات التحق

 99/8/9309الشرق األوسط، لندن، 
 

 المحكمة العميا اإلسرائيميةضد قرار  ستئنافاالكوري تقرر راشيل عائمة  00
ووليد عوض: ردت المحكمة المركزية في مدينة  ،واشرؼ اليور ،زىير أندراوس -راـ اهلل  ،غزة ،الناصرة

شطة السالـ األمريكية، راشيؿ كوري، ضد الدولة حيفا، ظير أمس الثالثاء، الدعوى التي قدمتيا عائمة نا
حيف كانت تتضامف  9118العبرية وضد جيش االحتالؿ، التي سحقت تحت جنازير البمدوزرات، في العاـ 

 مع نشطاء رخريف مع سكاف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
نحت الحؽ لمجيش في وصرح المحامي حسيف أبو حسيف بعد النطؽ بالحكـ قائاًل إف المحكمة اإلسرائيمية م

عمى أف العائمة ستقدـ استئناًفا إلى المحكمة  قتؿ األبرياء والمس بصورة جوىرية في حقوؽ اإلنساف، مشدداً 
بعيوف كؿ المحاربيف مف أجؿ السالـ  سيءرأيي أف ىذا القرار ىو قرار بقاؿ: و العميا اإلسرائيمية ضد القرار، 

 ىدـ بيوت الفمسطينييف.في العالـ، فكوري قدمت روحيا فداء لمنع 
نني أشعر إفقد قالت في مؤتمر صحافي عقدتو العائمة بعد النطؽ بالحكـ:  راشيؿأما سيندي كوري، والدة 

ىي قضية صعبة، ولكننا قررنا خوض  "إسرائيؿ"بالحزف واإلحراج، منذ البداية كما عمى عمـ بأف مقاضاة 
عمى عمـ بأننا نواجو دولة بأكمميا،  عبرية، وكنا أيضاً المعركة، لكي نضع التحديات الصعبة أماـ الدولة ال

، "إسرائيؿ"لدولة  وزادت الوالدة إف ىذا اليـو ىو يوـ صعب لمعدالة ولمديمقراطية ولمقانوف الدولي وأيضاً 
شيؿ قبؿ الـ ير ر  العالقات األمريكية اإلسرائيمية خيبت أممنا، ال نقبؿ بقرار القاضي الذي أكد عمى أف أحداً 
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وقالت: برأيي أف التحقيقات في ىذه القضية حاولت حماية الجيش اإلسرائيمي، وقد باءت  يا بالجرافة.سحق
بالفشؿ فمنذ بدأت الحكومة اإلسرائيمية  "إسرائيؿ"كؿ العمميات الدبموماسية بيف الواليات المتحدة األمريكية و

كف تديف جنودىا في أي مف القصص ئة مرة، ولـ تاتغيرت قصتيا م 9118بالتواصؿ معنا كعائمة منذ عاـ 
 .التي قصتيا عمينا حوؿ ما جرى

 99/8/9309، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيل"الفمسطينية رغم منعيم من قبل  األراضيناشطون غربيون يصرون عمى دخول  06
ي مرحبا بكـ ف"الذيف جاءوا ضمف حممة  ،الغربيوفأكد المتضامنوف :وفرح عبنده ،طارؽ الحميدي -عماف 
بأنيـ ماضوف في تأييدىـ  ،عقده مجموعة منيـ أمس في مقر نقابة الصحفييفي في مؤتمر صحف "،فمسطيف

 األراضي الفمسطينية ولو بعد حيف. إلىمصروف عمى الدخوؿ  بأنيـلنضاؿ الشعب الفمسطيني مؤكديف 
ف قوات االحتالؿ أمس أ ،في المؤتمر الصحفي ،القادمة مف فرنسا ،وقالت رئيسة الحممة اوليفيا زيموف

لمرأي العاـ, حيث ختمت  إظيارىامنيا عمى إخفاء جرائميا وعدـ  منعتيـ مف دخوؿ فمسطيف وذلؾ حرصاً 
 األردنيعمى جوازات سفرىـ بالرفض لمنعيـ مف الدخوؿ في المرات القادمة في حيف طمبت مف الجانب 

 لف تدخميـ. ألنيا اآلخرعدـ السماح لبعضيـ بالعبور إلى الجانب 
الساعة السابعة مساء  اإلسرائيميةمقابؿ السفارة  الناشطيف سينظموف بعد غد اعتصاماً  أفوأعمنت زيموف 

 .المحتمة األراضيعمى عدـ السماح لممتضامنيف بالدخوؿ إلى  لالحتجاج
 99/8/9309الرأي، عّمان، 

 
 اإلسرائيميين باليند غضبىتمر" يثير " :"يديعوت" 00

أف الجالية الييودية  ،بالعبرية اإللكترونيعمى موقعيا  ،أحرونوت اإلسرائيميةذكرت جريدة يديعوت  :مومباي
اليند تشعر بحالة مف الغضب بسبب سمسمة مف محالت المالبس بمدينة أحمدباد، الواقعة غرب اليند  في

نة المدي فيدرع إبراىيـ  ،وأشارت الجريدة اإلسرائيمية إلى أف رجاؿ المعبد الييودي تحمؿ اسـ "ىتمر".
توجيوا إلى صاحب ىذه المحالت، وطالبوه بتغيير االسـ، وأوضحت يديعوت أحرونوت أف صاحب  ،اليندية

صاحب  ،وقاؿ راجيش شاه المحالت لـ يسارع إلى تغيير االسـ، وقاؿ "إنو ال ينوي اإلضرار بأحد".
 لـ يعترض أحداً "إنو عمى مدار شير وضع إعالف مكتوب عميو "محالت ىتمر ستفتح قريبا"، و  :المحالت

 عمى ىذا االسـ".
وأضاؼ خالؿ لقائو بالجالية الييودية أنو صرؼ أموااًل طائمة عمى العالمات التجارية، وطباعة بطاقات 

 حالة الحصوؿ عمى األمواؿ التي دفعيا. يالزيارة، مضيًفا أنو مستعد لتغيير االسـ ف
 99/8/9309نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 

 
 مصحف 033اولوا حرق ح جنوديعترف: البنتاغون  04

بينما أعمف البنتاغوف معاقبة جنود أميركييف كانوا ظيروا، في بداية السنة، في : محمد عمي صالح -واشنطف
فيديو وىـ يتبولوف عمى جثث أفغاف تابعيف لحركة طالباف كانوا قتموىـ في معركة شرسة، اعترؼ البنتاغوف 

مصحؼ،  411راـ في أفغانستاف حاولوا، في بداية ىذه السنة، حرؽ بأف جنودا أميركييف في قاعدة باغ
 عكس تقارير إخبارية سابقة قالت إنيـ حرقوا، أو حاولوا حرؽ، ثالثة أو أربعة مصاحؼ فقط.
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لكف، قاؿ التقرير الذي أصدره البنتاغوف، بعد ستة شيور مف التحقيقات، أنو، عمى الرغـ مف مطالب 
جنود األميركييف المسؤوليف عف حرؽ المصاحؼ، رفض مسؤولوف عسكريوف مسؤوليف أفغاف بمحاكمة ال

أميركيوف ذلؾ. وقالوا إنيـ، بدال عف ذلؾ، اتخذوا خطوات إجراءات تأديبية ضد ستة جنود لما وصفوه بأنو 
 «.خطأ غير مقصود»

 99/8/9309، الشرق األوسط، لندن
 

 إسماعيل ىنية بحورليغرق فياض في  07
 د.فايز أبو شمالة

رتجػػت دنيػػا القيػػادة األزليػػة لمشػػعب الفمسػػطيني، وانخسػػفت بيػػـ األرض، لمجػػرد نشػػر خبػػر عػػف دعػػوة الػػرئيس ا
اإليراني لرئيس الوزراء الفمسطيني المنتخب إسماعيؿ ىنية لممشاركة في أعماؿ مؤتمر عدـ االنحياز المنعقػد 

وحػػػدة  48عػػػف الشػػػروع فػػػي بنػػػاء فػػػي طيػػػراف، بينمػػػا لػػػـ تحػػػرؾ القيػػػادة األزليػػػة سػػػاكنًا لإلعػػػالف اإلسػػػرائيمي 
 استيطانية جديدة في القدس!

لقد بمن الغضب بالسيد سػالـ فيػاض رئػيس الحكومػة المعػيف حػد المناشػدة، وقػاؿ: أناشػد األخ إسػماعيؿ ىنيػة 
بأف يغمِّػب فمسػطينيتو و وطنيتػو عمػى أي اعتبػارات أخػرى، وأعتبػُر أف مبادرتػو لػرفض دعػوة الػرئيس اإليرانػي 

 ؼ تاريخي يضعو في موقؼ القائد المسئوؿ والغيور عمى المصالح العميا لشعبنا.ستسجؿ لو كموق
لقد نسي فياض أف الذاكرة الفمسطينية لـ تزؿ تحفظ تصريحاتو قبؿ أياـ، حيف قفز عػف المصػالحة، ولػـ يعػط 

غربيػة دوف أي اعتبار إلسماعيؿ ىنية، وال لممصالح العميا لشعبنا، ودعا إلى انتخابات تشػريعية فػي الضػفة ال
 سكاف قطاع غزة والقدس، وقاؿ: غزة ترشح والضفة تنتخب!

ونسػػػي الجميػػػع الػػػذاكرة الفمسػػػطينية التػػػي تحفػػػظ تجاىػػػؿ محمػػػود عبػػػاس لػػػرئيس الحكومػػػة الفمسػػػطينية العاشػػػرة 
إسػػماعيؿ ىنيػػة، ولػػـ يػػأذف لػػو بمرافقتػػو فػػي جوالتػػو الخارجيػػة ولػػو لمػػرة واحػػدة، وفػػرض عمػػى حكومتػػو حصػػارًا 

قبػػػؿ أف تفػػػرض إسػػػرائيؿ حصػػػارىا عمػػػى قطػػػاع غػػػزةل فممػػػاذا رفضػػػتـ التعامػػػؿ مػػػع تمػػػؾ الحكومػػػة دبموماسػػػيًا 
المنتخبػػػة، وحاربتموىػػػا أكثػػػر ممػػػا حاربيػػػا الييػػػود، وغمبػػػتـ العالقػػػة مػػػع إسػػػرائيؿ التػػػي تغتصػػػب فمسػػػطيف عمػػػى 

 العالقة مع إخوانكـ المقيوريف في فمسطيفل.
ذا كنػػتـ ترجػػوف مػػف إسػػماعيؿ ىنيػػة موقفػػا تاريخيػػا يضػػعو فػػي موقػػؼ القائػػد المسػػئوؿ والغيػػور، فممػػاذا دسػػتـ  وا 

عمى المسئولية والغيرة، وأعمنتـ بكؿ احتقػار لمصػالح الػوطف عػف إجػراء انتخابػات مجػالس محميػة فػي الضػفة 
 دوف القدس وقطاع غزةل

أراد  اليػػوـ تصػػحو القيػػادة األزليػػة لمشػػعب الفمسػػطيني عمػػى الحقػػائؽ النػػافرة التػػي تقػػوؿ: إف حركػػة حمػػاس التػػي
محمود عباس أف يخرجيا مف التاريخ بعد فوزىا باالنتخابات، جمبػت التػاريخ ذاتػو إلػى غػزة، وراح يوثػؽ باسػـ 
ف حركة حمػاس التػي أراد محمػود عبػاس أف يعزليػا عػف العػالـ الخػارجي، أىػدت  المقاومة صمود فمسطيف، وا 

 المياديف والساحات العربية. إلى الوفود الزائرة قمب فمسطيف النابض، فراح يدؽ أبواب الحرية في
ورغـ كؿ ما سبؽ مف تيميش لمحكومة الفمسطينية المنتخبة، وسواء صحت الدعوة اإليرانية لرئيسيا إسماعيؿ 
ىنيػػػة، أـ لػػػـ تكػػػف صػػػحيحة، فػػػإف شػػػعبنا الفمسػػػطيني مػػػع وحػػػدة الوفػػػد الفمسػػػطيني الػػػذي يمثػػػؿ وحػػػدة الموقػػػؼ 

الفمسطيني الذي يجمع عميو شعبنال ىؿ ىو برنػامج محمػود  السياسي الفمسطيني! فأيف ىو البرنامج السياسي
عبػػاس لممفاوضػػات األزليػػة، أـ ىػػو برنػػامج إسػػماعيؿ ىنيػػة لممقاومػػةل ىػػؿ ىػػو برنػػامج االعتػػراؼ بإسػػرائيؿ أـ 

 برنامج االعتراؼ بفمسطيفل.
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ويتيو فخرًا عمى شعبنا الفمسطيني يعرؼ أف الرئيس اإليراني حيف يستقبؿ إسماعيؿ ىنية، سيرفع رأسو عاليًا، 
 شعوب األرض، فيو يمشي مع المقاومة الفمسطينية.

وشعبنا الفمسطيني يعرؼ أف الرئيس اإليراني حيف يستقبؿ محمود عباس، سػترتجؼ خطواتػو، وسػيتوارى عػف 
 شعوب األرض، فيو يمشي مع عدو المقاومة الفمسطينية. 

 98/8/9309، فمسطين أون الين
 

 فمسطينيةال« الشـرعيات»طيران ومأزق  08
 عريب الرنتاوي

لمفمسػطينييف لممشػاركة فػي القمػة السادسػة عشػرة لػدوؿ عػدـ اإلنحيػاز، ” دعػوتيف“أيًا تكػف دوافػع إيػراف لتوجيػو 
وردات فعػػؿ وتيديػػدات بالمقاطعػػة )راـ اهلل( واسػػتعدادات لممشػػاركة )غػػزة( كشػػؼ ” فوضػػى“فػػإف مػػا حػػدث مػػف 

نظاـ )الال نظاـ( السياسي الفمسطيني، وعمؽ الػدرؾ الػذي عف مأزؽ الشرعيات الفمسطينية، وأظير ىشاشة ال
لػدى مختمػؼ األطػراؼ اإلقميميػة والدوليػة ” الجػرأة“بمغو اإلنقساـ الفمسطيني، وما اسػتتبعو مػف ارتفػاع منسػوب 

الفمسطينية التي يتعيف أف تكوف واحدة موحدة ال يأتييا الباطؿ عف يميف ” الشرعيات“لمتجاوز والتطاوؿ عمى 
 ؿ.أو شما

اإليرانػػػي بأنيػػػا لػػػـ توجػػػو الػػػدعوة إال لمػػػرئيس عبػػػاس...إيراف وجيػػػت ” التوضػػػيح\النفي“بدايػػػًة، نحػػػف ال نصػػػدؽ 
الدعوة لرئيس الحكومة الُمقالة في غزة إسماعيؿ ىنية، واألخير قبميا، وقػد صػدر عػف مكتبػو مػا يجػـز بعزمػو 

ذي قالتػػو بعػػد تيديػػد الػػرئيس عبػػاس بعػػدـ عمػػى تمبيتيا...ولقػػد كػػاف مػػف األجػػدر بػػإيراف أف تقػػوؿ كالمػػًا غيػػر الػػ
 المشاركة في القمة إف حضر ىنية بأي صفة وتحت أي ذريعة أو مبرر.

، ُمرجعػًا ”عػدـ المشػاركة“أف يعتػذر عػف ” فكر وتدبر وقرر“ثـ، نحف ال نصدؽ األخ أبو العبد حيف قاؿ بأنو 
الفمسػطيني...والثاني؛ وجػود خالفػات تعميؽ اإلنقسػاـ “ذلؾ لسببيف: األوؿ؛ الحرص عمى تفادي كؿ ما شأنو 

 مع إيراف عمى خمفية الموقؼ مف األزمة السورية.
لمػػا حػػرص مكتػػب رئػػيس الحكومػػة الُمقالػػة ” تعميػػؽ اإلنقسػػاـ“لػػو كػػاف الحػػرص عمػػى تفػػادي كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو 

ي راـ اهلل لػػـ عمػى تأكيػػد نبػأ تسػػمـ ىنيػػة الػدعوة وقػػراره تمبيتيا...لقػػد كػاف ذاىبػػًا مػف دوف ريػػب لػػو أف الرئاسػة فػػ
مف التيديدات بالمقاطعة...وفي ظني، وليس في ىػذا الظػف أي إثػـ مػف أي نػوع، بػأف ” الزوبعة“تثر كؿ تمؾ 

ىنيػػة مػػا كػػاف ليتػػردد فػػي الػػذىاب إلػػى طيػػراف لػػو أف القيػػادة اإليرانيػػة استمسػػكت بػػدعوتيا لػػو، ولػػـ تُقػػدـ عمػػى 
 سطيني الذاىب في اتجاه المقاطعة.الموقؼ الرسمي الفم” قطعية“إلغائيا بعد أف تأكدت ليا 

ىنية كاف ذاىبًا إليراف، وىو يعرؼ أنيا حميؼ األسػد اإلقميمػي األوؿ ويكػاد يكػوف األخيػر...لـ يكػف الخػالؼ 
حػػوؿ سػػوريا ليمنػػع ىنيػػة مػػف تمبيػػة دعػػوة طيػػراف، لقػػد قبميػػا عمػػى أيػػة حػػاؿ، وبػػدأ بتوظيػػب حقائبػػو اسػػتعدادًا 

الػػدكتور محمػػود الزىػػار وغيرىمػػا مػػف مسػػؤولي حكومػػة غػػزة، زاروا إيػػراف لمسػػفر، وىػػو ووزيػػر خارجيتػػو السػػابؽ 
أكثر مف مرة، وفي ذروة األزمة السورية، وبعػد رحيػؿ مكتػب حمػاس السياسػي بدمشػؽ بعػدة أشػير...كؿ ذلػؾ 

يفسػػػد الخػػػالؼ فػػػي وجيػػػات النظػػػر لمػػػود “حصػػػؿ فػػػي ذروة الخػػػالؼ مػػػع إيػػػراف حػػػوؿ سػػػوريا، ومػػػف دوف أف 
 ”.تبريراتو“ؾ وتمؾ، وجدنا ونجد صعوبة فائقة في قبوؿ تفسيرات مكتب ىنية أو ُقْؿ ولكؿ ىذا وذا”...قضية

أما الموقؼ مف وجية النظر اإليرانية، فقد بػدا عمػى النحػو التػالي: إيػراف ال تريػد التفػريط بعالقاتيػا مػع حركػة 
ف أدارت األخيػرة ظيرىػا ليػػا )مواربػة ولػيس اسػتدارة كاممػة(...إيراف مػػا ز  الػت عمػى موقفيػا مػػف حمػاس حتػى وا 

 -المنظمة والسمطة برغـ مؤشرات التقارب الطفيفة التي نشأت في اآلونة األخيرة...إيراف تعػوؿ عمػى حمػاس 
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غزة، وتحديدًا جناحيا العسكري أكثر مما تراىف عمى مكتبيا السياسي، وىػي قػررت عمػى مػا يبػدو، أف تضػع 
ج لممصالحة والتكيؼ مػع شػروطيا سياسػيًا وتحالفيػًا غزة بعد أف جنحت قيادة الخار  -أوراقيا في سمة حماس 

)اتفػػاؽ الدوحػػة( وبػػاألخص بعػػد انتقػػاؿ مكتػػب الحركػػة السياسػػي إلػػى الدوحػػة مػػا كػػؿ مػػا تحممػػو ىػػذه النقمػػة مػػف 
دالالت سياسية تحالفية خصوصًا حيف يتعمؽ األمر بالممؼ السوري، وثمة ما يؤكد بأف وجية الدعـ اإليراني 

 بعد أف كفت دمشؽ عف أف تكوف حاضنة مكتب الحركة السياسي. لحماس قد رصبحت غزة
ثـ أف إيراف بدعوتيا ىنية لممشاركة في قمة عدـ اإلنحيػاز، كانػت تغػازؿ مػف ورائػو التيػار اإلخػواني العػريض 

يراف كمػػػا ىػػػو مالحػػػظ، تكثػػػؼ جيودىػػػا ” التيػػػار المقػػػاوـ“فػػػي العػػػالـ العربػػػي، ولػػػيس  فػػػي حمػػػاس فحسػػػب...وا 
 واف وكسب ودىـ وبناء تحالؼ وثيؽ معيـ، خصوصًا في مصر ورئاسة محمد مرسي ليا.لمتجسير مع اإلخ

فػػي القمػػة، وىػػو بػػذلؾ ” ازدواجيػػة التمثيػػؿ الفمسػػطيني“أمػػا الػػرئيس عبػػاس فقػػد اتخػػذ موقفػػًا صػػارمًا مػػف مسػػألة 
صػػدر عػػف موقػػؼ فمسػػطيني تقميػػدي، تكػػرس تاريخيػػًا عمػػى يػػدي الػػرئيس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات، وأحسػػب أف 

قػد أكسػبو شػعوًرا طيبػًا، كنػا ومػا زلنػا نأمػؿ فػي أف يوظفػو مػف ” معركػة التمثيػؿ فػي طيػراف“احو فػي كسػب نج
 أجؿ إعطاء دفعة جديدة لعممية المصالحة المترنحة، والتي نكاد نفقد األمؿ في إمكانية تحققيا.

سػطينية الداخميػة، ويجػدد ما حصؿ خالؿ األياـ الفميمة الفائتة، يعطي البرىاف مف جديد عمى بؤس الحالػة الفم
الحاجػػة لمػػدعوة مػػف جديػػد، السػػتئناؼ الحػػوار واسػػتكماؿ مػػا بػػدأ فػػي القػػاىرة ومػػر بالدوحػػة...ما حصػػؿ ُيممػػي 

” توليػؼ“مػف النػوع الػذي شػيدنا...لقد كػاف باإلمكػاف ” فوضػى”لتفادي إحراجات و” انتقالية“البحث عف صين 
وية قيػػادات مػػف حمػػاس، حركػػة أو حكومػػة، وفػػد واحػػد وفػػد تػػوافقي لقمػػة عػػدـ اإلنحيػػاز برئاسػػة الػػرئيس وعضػػ

موحد...وىو أمػر يمكػف التفكيػر بػو واعتمػاده حتػى فػي المػؤتمرات والمناسػبة التػي ال يتمقػى فييػا الفمسػطينيوف 
سػػوى دعػػوة واحػػدة، ال دعػػوتيف، عمػػى األقػػؿ مػػف بػػاب تسػػوية الصػػفوؼ وسػػد الثغػػرات، إف لػػـ نقػػؿ مػػف بػػاب 

 يش المشترؾ، وىذا أضعؼ اإليماف.عمى المصالحة والع” التمريف“
 99/8/9309، الدستور، عّمان
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 أنور صالح الخطيب
بػدـ بػارد مػف  9118الشعب الفمسطيني لـ ولف ينسى الناشطة األمريكيػة راشػيؿ كػوري التػي قتمػت فػي مػارس 

الؿ بجسػػػػػدىا لمنػػػػػع ىػػػػػدـ منػػػػػازؿ المػػػػػواطنيف قبػػػػػؿ جػػػػػيش االحػػػػػتالؿ اإلسػػػػػرائيمي وىػػػػػي تواجػػػػػو جرافػػػػػات االحػػػػػت
 الفمسطينييف.

راشيؿ كوري التي تخوض عائمتيا معركة قانونية ضد دولة االحتالؿ اإلسػرائيمي الجاثمػة عمػى صػدر الشػعب 
الفمسطيني اختارت طريقا رخر يتمثؿ بالدفاع عػف حقػوؽ الشػعب الفمسػطيني بعػد أف اكتشػفت زيػؼ االحػتالؿ 

حشيتو وفضمت عمى غير عادة الشباف االمريكييف الذيف تخدعيـ سنويا وخاصة في اإلسرائيمي وعنصريتو وو 
أشػػير الصػػيؼ دعايػػات دولػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي وتغسػػؿ دمػػاغيـ عػػف األرض الموعػػودة والجنػػة األرضػػية 
والديمقراطيػػػػػة الوحيػػػػػدة وسػػػػػط غابػػػػػة الػػػػػديكتاتوريات واالسػػػػػتبداد فيػػػػػؤدوف الخدمػػػػػة الطوعيػػػػػة فػػػػػي المسػػػػػتوطنات 

تعمرات اإلسػػػرائيمية ويتحولػػػوف بعػػػد ذلػػػؾ إلػػػى اشػػػد مناصػػػري االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي فػػػي مػػػدنيـ وبمػػػداتيـ والمسػػػ
يجنػػدوف أنفسػػيـ لمػػدفاع عػػف "إسػػػرائيؿ" وضػػخ ماليػػيف الػػدوالرات مػػف التبرعػػػات التػػي تجمػػع فػػي أمريكيػػا إلػػػى 

يػة مػف المػدف والبمػدات والقػرى االقتصاد والى مشاريع االستيطاف اإلسرائيمية التي تيدؼ إلى تيويد البقية الباق
 الفمسطينية المحتمة.
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راشيؿ كوري األمريكية العشرينية تركت بالدىا وحضف عائمتيا لتقػؼ إلػى جانػب ضػميرىا وتنتصػر ألخالقيػا 
ومبادئيػػا مقدمػػة صػػورة مختمفػػة عػػف المػػواطف األمريكػػي الػػذي حولتػػو الدعايػػة واألكاذيػػب اإلسػػرائيمية وسػػيطرة 

عالميػة إلػى مناصػر لالحػتالؿ اإلسػرائيمي وكنػز ال ينضػب مػف ماليػيف الػدوالرات سػنويا الموبي اإلسػرائيمي اإل
 التي يتبرع بيا المواطنوف األمريكيوف وكبرى الشركات األمريكية لحكومة االحتالؿ ومستوطنييا .

تيػا التػي ثمة مواطنوف في أمريكيا فشمت الدعاية اإلسرائيمية في التغرير بيػـ ومػنيـ كانػت راشػيؿ كػوري وعائم
 خسرت معركتيا القضائية المدنية ضد دولة االحتالؿ اإلسرائيمي التي قتمت ابنتيـ.

المحكمػػة اإلسػػرائيمية التػػي رفضػػت محكمػػػة الػػدعوى المدنيػػة والقاضػػي اإلسػػػرائيمي الػػذي بػػرر رفضػػو لمقضػػػية 
عشػػػرات  بػػػالقوؿ "وصػػػمت إلػػػى اسػػػتنتاج يشػػػير إلػػػى عػػػدـ وجػػػود إىمػػػاؿ مػػػف قبػػػؿ سػػػائؽ الجرافػػػة". رغػػػـ شػػػيادة

الناشطيف الذيف كانوا بصحبة راشػيؿ وأكػدوا أنيػا قتمػت بػدـ بػارد وعػف سػبؽ إصػرار مػف قبػؿ جنػدي االحػتالؿ 
اإلسرائيمي ورغـ وجود عشرات الصػور التػي وثقػت لحادثػة القتػؿ يشػير إلػى المنحػدر األخالقػي الػذي وصػمت 

 وحكومتو مف دـ راشيؿ.إليو دولة االحتالؿ التي سيست القضاء في ىذه القضية وبرأت القاتؿ 
الحكـ الذي أصدره القاضي اإلسرائيمي سياسي بامتياز ودؿ عمى ذلؾ قولو " انو لـ يجد أي إىماؿ أيضا مف 

 جانب الجيش اإلسرائيمي واف التحقيؽ الذي قاـ بو كؿ مف الجيش والشرطة تـ إجراؤه بشكؿ صحيح".
مقتػػؿ الناشػػطة راشػػيؿ كػػوري قػػد عػػزز الثقػػة لػػدى  أنػػا عمػػى ثقػػة أف حكػػـ القضػػاء اإلسػػرائيمي الػػذي زور وقػػائع

عائمة راشيؿ بنبؿ وعدالة القضية التػي ماتػت ابنػتيـ مػف أجميػا وأنيػا أدركػت أف ابنػتيـ العشػرينية التػي تركػت 
عائمتيػا ووطنيػػا لتػػدافع عػػف قضػػية شػعب يبعػػد عػػف بالدىػػا رالؼ األميػػاؿ كانػت تواجػػو كيانػػا متوحشػػا ال يقػػيـ 

 ا وال يعترؼ بقيمة اإلنساف أو بأي مف حقوقو وفي مقدمتيا حقو في الحياة.لمعدالة اإلنسانية وزن
ال أظف اف معركة عائمة راشيؿ كوري ستنتيي بيذا الحكـ القضائي الفضيحة بؿ أظف أف العائمة التػي قاتمػت 
ؿ مف أجؿ دـ ابنتيا الذي أريؽ عمى يد جيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي وسػعت الف تعتػرؼ حكومػة االحػتالؿ بقتػ

ابنتيا وتتحمؿ مسؤوليتيا األخالقية في ذلؾ ستنتقؿ بمعركتيا إلى مرحمة جديدة لفضح ىذه الدولػة االحتالليػة 
العنصرية البشعة وتبصير الشعب األمريكي بالوحش الذي يغذونو فػي الشػرؽ األوسػط والػذي لػـ يسػتثف حتػى 

 دماء األمريكييف مف توحشو.
ذىب ىدرا وستنتصر العدالة يوما ما لروحيا ولقضيتيا .. ويكفػي أف دـ الناشطة األمريكية راشيؿ كوري لف ي

 0611تعػرؼ عائمػػة راشػػيؿ أف حكومػػة االحػػتالؿ قػد خمصػػت إلػػى عػػدـ مسػػؤولية جيشػيا عػػف مقتػػؿ أكثػػر مػػف 
فمسطيني أكثرىـ مف المدنييف خالؿ عدوانيا قبؿ أكثر مف ثالثة أعواـ عمى قطاع غزة رغـ أف معظميـ قتػؿ 

لجويػػػػة وأسػػػػمحتيا الثقيمػػػػة التػػػػي وجيتيػػػػا إلػػػػى منػػػػازؿ المػػػػواطنيف الفمسػػػػطينييف ودور عبػػػػادتيـ بفعػػػػؿ غاراتيػػػػا ا
ومدارسيـ التي التجؤوا إلييا وبعضيـ قتؿ بشكؿ مباشر مف جنود االحتالؿ رغـ عػدـ حمميػـ السػالح لتعػرؼ 

ـ اإلنسػػانية أيػػة دولػػة احتالليػػة عنصػػرية تواجػػو فػػي معركتيػػا وأيػػة حكومػػة وقضػػاء مجػػرديف مػػف األخػػالؽ والقػػي
انتصرت عمييـ إرادة ابنتيـ راشيؿ وستنتصر عمييـ إرادة الشعب الفمسطيني والشعوب المحبة لمحرية والسالـ 

 يوما ما.
 99/8/9309، الراية، الدوحة
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ابة أنبوب إختبػار سياسػي، تفػاعمي، باتت التجمعات الفمسطينية فوؽ األرض السورية )مخيمات ومناطؽ( بمث
يغمػػػي ويفػػػور مػػػع سػػػير األحػػػداث فػػػي البمػػػد، مػػػع بػػػروز نشػػػاط متمّيػػػز لقطاعػػػات الشػػػباب الفمسػػػطيني المسػػػتقؿ 
بغالبيتو عف عالـ الفصائؿ والقػوى السياسػية الفمسػطينية، ومعػو المؤسسػات والجمعيػات ذات الطػابع الشػعبي، 

المػػدني وىػػي مؤسسػػات حاضػػرة بفعاليػػة مػػؤثرة رغػػـ إمكانياتيػػا والتػػي ُنطمػػؽ عمييػػا مسػػمى ُمؤسسػػات المجتمػػع 
المحدودة :  لجاف العمؿ األىمي )تكافؿ(، الييئة الخيرية إلغاثػة الشػعب الفمسػطيني، ىيئػة فمسػطيف الخيريػة، 
الكشاؼ الفمسطيني، جمعية اإلسراء  لمتنمية الخيرية، الجمعية الخيرية الفمسطينية، المجنة الفمسطينية لإلغاثة 
والتنميػػػة )إيثػػػار(، جمعيػػػة القػػػدس الخيريػػػة، بيػػػت التػػػراث الفمسػػػطيني، المجنػػػة األىميػػػة لممخيمػػػات الفمسػػػطينية، 
مؤسسة جفػرا، مؤسسػة بصػمة. إضػافة لجمعيػة اليػالؿ األحمػر الفمسػطيني والسػوري، والييئػة العامػة لالجئػيف 

 الفمسطينييف العرب في سورية، ووكالة األونروا، واليونيسيؼ ...
ع، فػػإف الحػػراؾ الكبيػػر فػػي التجمعػػات الفمسػػطينية فػػوؽ األرض السػػورية، يصػػب بإتجػػاه واحػػد، مسػػاره وبػػالطب

العمػػؿ عمػػى مسػػاعدة أبنػػاء الشػػعب السػػوري الشػػقيؽ التػػوأـ السػػيامي لمشػػعب الفمسػػطيني، وخصوصػػًا القػػادميف 
وجػو الخصػوص منيـ مف مناطؽ التوتر التي تشػيد سػخونة عسػكرية إلػى التجمعػات الفمسػطينية ومنيػا عمػى 

مخيـ اليرموؾ المالصؽ لمدينة دمشؽ مف جيػة الجنػوب، والػذي تحػيط بػو منػاطؽ شػعبية سػوريا تضػـ كثافػة 
 سكانية كبيرة جدًا، لـ تجد مف مالذ رمف ليا سوى مخيـ اليرموؾ في ظؿ التوتر العسكري السائد في البمد.

نتيجػة القػدـو السػكاني إليػو، ليصػبح فقد تضاعؼ عػدد سػكاف اليرمػوؾ خػالؿ الشػيريف الماضػييف عػدة مػرات 
عدد سكانو بحدود مميوف نسػمة تقريبػًا، يشػّكؿ الفمسػطينيوف داخمػو أقميػة فػي بحػر سػكاني مػف االخػوة األشػقاء 
السػػورييف، ومػػع ذلػػؾ فػػإف السػػمة والوسػػمة والصػػفة العامػػة ليػػذا التجمػػع تبقػػى فمسػػطينية حتػػى لػػو وصػػؿ تعػػداد 

 مف المجموع العاـ لسكانو في الوقت الحالي. الفمسطينييف داخمو إلى مادوف الربع
 تشريح الحالة الفمسطينية 

الشػػػيء الممفػػػت لمنظػػػر فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ، أف الحالػػػة الفمسػػػطينية الرسػػػمية عمػػػى المسػػػتوى الفصػػػائمي مازالػػػت 
متقاعسة إلى اآلف قياسًا لما ىو مطموب منيا في ىذا الظرؼ اإلسػتثنائي، فمػـ تسػتطع حتػى اآلف أف تجػاري 

ة الشارع الفمسػطيني، الػذي سػبقيا أشػواطًا وأشػواطًا كبيػرة عمػى صػعيد القيػاـ بالػدور المطمػوب بػيف عمػوـ حرك
طالؽ لجاف اإلغاثة اإلجتماعية والصحية. ولجيػة  الناس لجية توفير الخدمات المطموبة لممجتمع المحمي، وا 

حػػػػػالؿ ا ألمػػػػػف المجتمعػػػػػي، وتػػػػػوفير تػػػػػوفير الحصػػػػػانة والحمايػػػػػة الضػػػػػرورية لمممتمكػػػػػات العامػػػػػة والخاصػػػػػة، وا 
المسػػػػاعدات لألخػػػػوة السػػػػورييف الػػػػذيف وصػػػػمت أعػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػنيـ إلػػػػى مخػػػػيـ اليرمػػػػوؾ، وبػػػػاقي المخيمػػػػات 

 والتجمعات الفمسطينية.
كمػػا تدقػػدـ دور وكالػػة األونػػروا عمػػى تواضػػعو عمػػى أدوار القػػوى والجيػػات الفمسػػطينية المعنيػػة، فالوكالػػة ووفػػؽ 

( الجئػا فمسػطينيا مسػجال 401,666تقدـ خدماتيا لما يزيد عػف ) 9109ف يناير بيناتيا المنشورة في األوؿ م
، وبػػرز دورىػا مػػع تفػاقـ األزمػػة السػورية حيػػث عممػػت 0268يعيشػوف فػػي سػوريا منػػذ نكبػة فمسػػطيف فػي العػػاـ 

لتزاميػػا  عمػػى تفعيػػؿ بػػرامج الطػػوارئ فػػي حػػاؿ الكػػوارث واألزمػػات، وىػػو برنػػامج يقػػع ضػػمف توصػػيؼ عمميػػا وا 
 . 0262خدمات االغاثة لالجئيف الفمسطينييف وفؽ قرار تأسيسيا في العاـ  بتقديـ

وفػػي حقيقػػة األمػػر، إف التقػػاعس والتقصػػير الفمسػػطيني الفصػػائمي عػػف القيػػاـ بالػػدور المطمػػوب فػػي المخيمػػات 
والتجمعػػات الفمسػػطينية فػػوؽ األرض السػػورية يعػػود بشػػكؿ رئيسػػي لفقػػداف تمػػؾ القػػوى الرؤيػػة الموحػػدة ليػػا فػػي 

ف إتفقت كؿ تمؾ القوى عمى مبدأ الحياد اإليجابي لمفمسطينييف في األزمة السػورية، ل حظات إدارة األزمات، وا 
 عممًا أف الحياد اإليجابي ىو موقفًا شعبيًا قبؿ أف يكوف موقفًا فصائميًا.
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ؾ القػػوى، كمػػا يعػػود ذلػػؾ التقصػػير وفػػي جانػػب منػػو إلػػى إسػػتمرار تمػػؾ العقميػػة ذاتيػػا المعشعشػػة عنػػد غالبيػػة تمػػ
عقمية المناكفات، وسيادة التباينات غير المبدئية والتػي تصػب فػي خانػة العصػبيات التنظيميػة الضػيقة، وروح 
البروزة الفصائمية التي تتقدـ عمى أي عمؿ ممموس لمناس والمجتمع المحمي. فقد تواترت إجتماعات الفصائؿ 

ى المماحاكػػات والتنظيػػرات المفظيػػة التػػي التغنػػي والقػػوى السياسػػية ومازالػػت يوميػػًا دوف فعػػؿ مممػػوس الميػػـ سػػو 
 والتسمف. 

نطالقًا مػف الػوارد أعػاله، إف غيػاب التوافػؽ فػي العمػؿ وفػؽ رليػات محػددة بػيف عمػوـ القػوى الفمسػطينية فػي  وا 
سػػػػوريا، دفػػػػع بتمػػػػؾ القػػػػوى إلػػػػى الػػػػوراء بػػػػداًل مػػػػف أف تتقػػػػدـ بأدوارىػػػػا المطموبػػػػة منيػػػػا، وأبػػػػرز دور المسػػػػتقميف 

الشػػػعبية المسػػػماة بمؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني والتػػػي تػػػديرىا بمعظميػػػا مجموعػػػات مػػػف الشػػػباب والمؤسسػػػات 
الفمسطيني الناشط، والتي أخذت عمى عاتقيا القياـ بكؿ ماىو ممكف إلدارة المػدارس والمسػاجد التػي تػـ إيػواء 

يف كؿ مايمـز ليـ مػف المواطنيف السورييف إلييا، وىـ القادموف مف المناطؽ المحيطة بمخيـ اليرموؾ، مع تأم
غذاء وكساء، إضافة إلدارة برنامج تعميمي وترفييي ألطفاؿ تمؾ العائالت داخػؿ التجمعػات المدرسػية العائػدة 

 ( مدرسة تديرىا الوكالة في مخيـ اليرموؾ.88لوكالة األونروا وعددىا نحو )
تجػػاه مػػاىو مطمػػوب منيػػا، إف الحػػديث عػػف التقصػػير الفصػػائمي مػػف قبػػؿ عمػػـو القػػوى الفمسػػطينية فػػي سػػوريا 

مػد الػذات، أو التنكػر لتػاريخ تمػؾ القػوى  اليأتي في سياؽ تسجيؿ النقاط والمالحظات، أو القػدح أو الػذـ، أو جد
وأدوارىا في العمؿ الوطني الفمسطيني بمختمؼ مراحمو الزمنية، بؿ يػأتي فػي سػياؽ الحػديث عػف أىميػة أدوار 

يا تجاه الناس والمجتمع المحمي في لحظات األزمػة الراىنػة التػي تمؾ القوى فيما لو قامت بما ىو مطموب من
نعكاسػاتيا التػي التفػرؽ  تمر عمى سوريا، حيث يعيش الفمسطينيوف كأشقائيـ السورييف فػي لجػة تمػؾ األزمػة وا 

 بيف أحد منيـ. 
وفػػي فالعتػػب والمػػـو فػػي ىػػذا المقػػاـ، عمػػى فصػػائؿ وقػػوى ذات حضػػور تػػاريخي بػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا، 

صػػفوفيا األعػػداد الكبيػػرة مػػف األعضػػاء والكػػوادر، فػػي مخيمػػات وتجمعػػات كانػػت البدايػػة فػػي إطػػالؽ شػػرارات 
 .0244فمسطيف في الفاتح مف يناير  الثورة الفمسطينية المعاصرة ورصاصاتيا األولى التي دوت في سماء

ي الينضب الػذي زّود الحركػة لقد كانت مخيمات وتجمعات الشعب الفمسطيني في سوريا، الوعاء والخزاف الذ
الوطنية المعاصرة لمشعب الفمسطيني بالطاقات البشرية المقاتمة في سياؽ العمؿ الفدائي الفمسطيني منذ العاـ 

 وحتى ماقبؿ ذلؾ التاريخ إباف تشّكؿ النويات األولى لمعمؿ الفدائي الفمسطيني بعيد النكبة. 0244
نطالقػػًا مػػف ذلػػؾ، مػػف حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا أف يرفعػػوا أصػػواتيـ، وأف يػػدقوا الخػػزاف )عمػػى حػػد تعبيػػر  وا 

الشػػػييد غسػػػاف كنفػػػاني( سػػػائميف عػػػف دور تمػػػؾ القػػػوى الفمسػػػطينية فػػػي مجػػػتمعيـ المحمػػػي فػػػي قمػػػب المعمعػػػاف 
المتوالػد عػف األزمػػة السػورية. ومطػػالبيف تمػؾ القػػوى بػالكؼ عػػف المناكفػات والمقارعػػات والحرتقػات والميػػاترات 

لقػػػاء العصػػػبيات التنظيميػػػة جانبػػػًا، والعمػػػؿ وفػػػؽ رليػػػات متفػػػؽ عمييػػػا مػػػف أجػػػؿ خدمػػػة المجتمػػػع فيمػػػا بينيػػػا،  وا 
المحمػػي الفمسػػطيني وتقػػديـ يػػد المسػػاعدة لعمػػـو الشػػعب الفمسػػطيني فػػي سػػوريا ومعيػػـ إخػػوتيـ مػػف المػػواطنيف 

 السورييف الذيف لجأوا إلى مخيـ اليرموؾ. 
 قبل القذائف وبعدىا

لُمراقب والمتابع لما يجري في سوريا، وفي التجمعات الفمسطينية تحديدًا، يدمحظ وجود في ىذا السياؽ، يدمحظ ا
تحػػوالت معينػػة بػػدت واضػػحة عمػػى المػػزاج العػػاـ لمنػػاس فػػي تمػػؾ التجمعػػات خصوصػػًا منيػػا مخػػيـ اليرمػػوؾ. 

موقؼ رخػر(  فالمناخ العاـ عند الناس )ونقوؿ المناخ العاـ، ألف ىناؾ فئات فمسطينية ولو كانت محدودة ليا
كاف منذ البداية ومازاؿ يقوؿ بضرورة الحياد اإليجابي لمفمسطينييف في األزمة الداخمية السورية، مػع تقػديـ يػد 
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المساعدة الممكنة لمجميع مف أجؿ تجاوز المحنة التي تمر بيا البالد. لكف الجديد في األمر أف الموقؼ إياه 
ات التواجػد الفمسػطيني ومنيػا مخػيـ اليرمػوؾ وجعميػا مػالذات تطور نحو الدعوة لتحييد التجمعات والمناطؽ ذ

خراجيا مػف دائػرة اإلحتكاكػات العنفيػة التػي تجػري فػي المنػاطؽ المحيطػة بمخػيـ  رمنة لمجميع دوف إستثناء، وا 
 اليرموؾ وغيره. 

التجربػة وقد تبدى ذلؾ الموقؼ والمناخ الشعبي العػاـ، المسػتند لرجاحػة عقػؿ وتبّصػر فػي تقػدير األمػور، بعػد 
المريرة التي مر بيا مخيـ اليرموؾ خالؿ الشير الماضي الذي شيد سقوط عدد البأس بو مف قذائؼ اليػاوف 
)المػػورتر( المعينػػة عمػػى محيطػػو وأطرافػػو، وقػػد سػػقط بعضػػيا فػػوؽ منػػاطؽ مكتظػػة بالسػػكاف مػػف المخػػيـ، وأدت 

مخػيـ اليرمػوؾ حيػث استشػيد فػي  تمؾ القذائؼ لسقوط ضحايا بالجممة كاف منيـ ضحايا شارع الجاعونػة فػي
( شييدًا مف أبناء المخيـ ضحية قذيفتي ىاوف سػقطتا بالتتػابع فػوؽ المكػاف ذاتػو فػي الثالػث 91لحظة واحدة )

عشػػر مػػف شػػير رمضػػاف الفضػػيؿ وقبػػؿ موعػػد الفطػػور بعشػػر دقػػائؽ، فيمػػا عػػال صػػوت العقػػؿ، وغػػاب صػػوت 
 رج بعافية وسالمة بأقؿ الخسائر مف محنة سوداء.التوتر والتوتير، فكانت النتيجة الطيبة أف المخيـ خ

وعميػػو، إف المنػػاخ العػػاـ اآلف، وبعػػد فواجػػع سػػقوط قػػذائؼ اليػػاوف عمػػى محػػيط وأطػػراؼ مخػػيـ اليرمػػوؾ، بػػات 
يقرر بأف مخيـ اليرموؾ وغيره مف التجمعات الفمسطينية )مخيمات ومناطؽ( في سوريا يفتػرض بػو أف يكػوف 

 لعمؿ العنفي وأف يكوف مالذًا رمنًا لمجميع، يدخمو مف يشاء مف المواطنيف.بعيدًا كؿ البعد عف دائرة ا
فقػػد إقتضػػت الحكمػػة وبعػػد سػػقوط قػػذائؼ اليػػاوف إعػػالء صػػوت العقػػؿ المنػػادي بإضػػافة الجديػػد فػػي الموقػػؼ 

 الشعبي يجمع بيف الحياد اإليجابي وبيف أىمية بقاء المناطؽ والتجمعات الفمسطينية مناطؽ رمنة لمجميع.
رتقػػاءه وسػػموه، ُيشػػّكؿ اآلف سػػالحًا ىامػػًا لمنػػأي بيػػـ عػػف مسػػارب أخ يػػرًا، إف وعػػي الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا، وا 

مخيفػػة ومظممػػة السػػمح اهلل فػػي أزمػػات طاحنػػة تعيشػػيا المنطقػػة ككػػؿ ومنيػػا سػػوريا عمػػى وجػػو الخصػػوص. 
عبيا الشػقيؽ مػػف أجػػؿ ويػدفع بيػػـ ىػذا الػػوعي الراقػػي فػي سػػموه وفػػي نباىتػو وحذقػػو الرفيػػع لمسػاعدة سػػوريا وشػػ

 وقؼ نزؼ الدماء.
فالحكمة تقضي أف يبقى الالجئػوف الفمسػطينيوف فػي سػوريا خػارج معادلػة األزمػو السػورية ال ألنيػـ ال يػأبيوف 
لمػػا يجػػري فػػي سػػوريا الشػػقيقة، بػػؿ ألف دخػػوليـ فػػي رتػػوف تمػػؾ األزمػػة مػػف شػػأنو أف يضػػّيع إتجػػاه بوصػػمتيـ، 

ـ أي مسػػاعدة لمشػػعب السػػوري ولسػػوريا، واليخػػدـ عمػػى اإلطػػالؽ مشػػروع ويعقّػػد المشػػيد السػػوري أكثػػر واليقػػد
 التغيير واإلصالح في سوريا.

 99/8/9309المستقبل العربي، 
 

 نتنياىو... ال يخيف! 40
 نبيؿ بومنصؼ

سػػاعة عمػػى تيديػػد رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي  96حتػػى البارحػػة، لػػـ تكػػف الدولػػة المبنانيػػة بعػػد مػػرور اكثػػر مػػف 
 ىو بتدمير "دولة لبناف" قد ردت عميو بكممة او تعميؽ. بنياميف نتنيا

لـ يعد نتنياىو يخيؼ لبناف حتما. وكيؼ لدولة لبناف اف تخشاه، او حتػى تقػيـ وزنػا لتيديػده وىػي الغارقػة فػي 
كػػؿ مػػا يسػػخؼ ىػػذا الوعيػػد الفػػارغ النيػػا تعػػرؼ اف كبيػػر عتػػاة الصػػقور االسػػرائيمييف يضػػحؾ فػػي سػػره ولػػف 

 اف الذي تجتاحو الفوضى، اقمو في المدى المنظور. يضطر الى غزو لبن
 بطبيعة الحاؿ ليست كؿ فوضى ىي حالة مؤاتية السرائيؿ. 
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ولكف في المشيد المبناني الطالع ثمة ما يخيؼ فعال في اتجاىيف. اتجػاه تعمػيـ الفوضػى وتفكيػؾ بقايػا الدولػة 
بيػدوء  0110ي تػنعـ منػذ صػدور القػرار مما ييػدد بزحػؼ ىػذه الفوضػى حتػى المنطقػة الحدوديػة الجنوبيػة التػ

مشيود قمما عرفتو سابقا. واتجاه تعميـ الفتنة المقنعة والسافرة في رف واحد مما يغنػي اسػرائيؿ او يػوفر عمييػا 
 اطالؽ شرارة الجحيـ. 

ومػػػا يسػػػتدعي التوقػػػؼ عنػػػد تيديػػػد نتنيػػػاىو، والػػػذي يفتػػػرض اف يؤخػػػذ عمػػػى كثيػػػر مػػػف الجديػػػة، ىػػػو اف تكػػػوف 
كبة كميا عمى سيناريوات الفوضى المبنانية الموصولة كنذير اوؿ الى اعتبار لبنػاف السػاحة االقػرب اسرائيؿ من

، فػػي حػػيف اف ىػػذا النػػذير غػػاب عػػف مجػػرد 9114احتمػػاال الػػى انييػػار السػػتاتيكو االقميمػػي السػػائد منػػذ عػػاـ 
 االلتقاط والرصد لدى "دولة لبناف". 

مبنػػانيوف تػػآكال يوميػػا فػػي سػػمطة الدولػػة عبػػر ظػػاىرة الطفيميػػات وىػػو امػػر يرقػػى الػػى مسػػتوى مفجػػع اذ يعػػايف ال
االمنيػػة التػػي تغػػزو الػػبالد كػػالفطر المتنػػامي، وتحمػػؿ القػػدرات االمنيػػة والعسػػكرية فػػي حػػروب الشػػوارع والمػػدف 
كمحنة طرابمس، ناىيؾ عف استشراء منطؽ االمف بالتراضي والتسميـ لمشيئة كؿ سػالح خػارج عػف الشػرعية، 

" كػػاف اـ ميمشػػيويا اـ فرديػػا. ولعػػؿ االسػػوأ اطالقػػا اف تحفػز ىػػذه الفوضػػى عمػػى عػػودة شػػبح "االمػػف "اسػتراتيجيا
الػػذاتي" لممجموعػػات الدينيػػة والمذىبيػػة والحزبيػػة والعشػػائرية فػػي عػػدوى اف لػػـ يجػػر تطويقيػػا سػػمفا سػػتيدد فػػي 

 وقت غير بعيد بتفكيؾ كؿ ما يتبقى مف اواصر دولة "كانت" مسماة سمطة مركزية. 
ال داعػػي لالبحػػار ابعػػد فػػي عقػػـ الرىػػاف عمػػى حػػوار االسػػتراتيجية الدفاعيػػة الػػذي لػػو كانػػت لغيومػػو اف تحمػػؿ و 

مطػػرا لكػػاف االمػػر حصػػؿ فػػي غيػػر الظػػروؼ المأزومػػة الراىنػػة. ومػػع ذلػػؾ، لػػيس مطموبػػا الػػرد عمػػى نتنيػػاىو 
سػػتقوي" عمػػى االقػػؿ عمػػى بالعنتريػات الكالميػػة بػػؿ بحػػد ادنػػى مػػف "دولػػة" تعيػػد تأكيػػد وجودىػػا عمػػى االرض و"ت

خاطفيف وشبيحة احياء وقطاع طػرؽ ومجػرميف يتحولػوف يوميػا، مػف حيػث يػدروف او ال يػدروف، اداة التيديػد 
 الفعمية لنتنياىو بضرب "دولة لبناف".
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ثمف، وىكػذا أيضػا الػزمف المسػتثمر فػي التقػدير االسػتخباري زمف رئيس شعبة االستخبارات العسػكرية بػاىظ الػ
السنوي لمشػعبة. عنػواف رئػيس مثػؿ 'الشػرؽ االوسػط ىػو االف اكثػر عصػفا، اسػالما ومرشػحا لالضػطربات' ال 
يجعؿ عدال لموثيقة، وبالتأكيد ليس ىو ما يطالب بو المقدر الوطني لدولة اسػرائيؿ. ولكػف مػا نشػر أيضػا مػف 

عيػػا أمػػس المػػواء أفيػػؼ كوخػػافي الػػى ىيئػػة االركػػاف، والتػػي تشػػكؿ االسػػاس الػػذي تجػػرى عميػػو الوثيقػػة التػػي رف
 المداوالت والتقويمات لموضع، يثير التفكير الذي يتجاوز ىذا العنواف التافو.

مػػا يقولػػو كوخػػافي ىػػو أف كػػؿ شػػيء سػػائؿ لػػيس فقػػط فػػي مجػػرد انػػدالع القتػػاؿ، بػػؿ أيضػػا فػػي تعريػػؼ القتػػاؿ 
السيكي لشعبة االستخبارات في طرح االخطار عف قرار العدو الشروع فػي القتػاؿ، كػاف ولػـ نفسو. فالدور الك

يعد قائما. عمميا مثؿ ىذا الوضع لـ يتـ في االربعيف سنة االخيرة. معظـ أحداث القتاؿ اليامػة السػرائيؿ فػي 
المبػػادرة الػػى ىػػذه الفتػػرة حصػػمت مػػف تصػػعيد جػػاء فػػي أعقػػاب خطػػوة لػػـ يتوقػػع احػػد نتائجيػػا او مػػف شػػروع ب

المعارؾ مف جانبنا في أعقاب تيديد اعتبر ال يطاؽ. في كػؿ الحػاالت مػا بػدأ مػف أحػداث محميػة وصػؿ الػى 
 حجوـ، الى مدى زمني والى نتائج لـ يقدرىا الطرفاف منذ البداية.
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افمػػػة ىػػػذا، كمػػػا تقػػػوؿ شػػػعبة االسػػػتخبارات 'امػػػاف'، ىػػػو مػػػا ينتظرنػػػا فػػػي المسػػػتقبؿ القريػػػب القػػػادـ بػػػؿ وبعػػػده. ق
شاحنات مشبوىة تخػرج مػف قاعػدة وفييػا أسػمحة حساسػة مػف سػوريا مػف شػأنيا أف تشػعؿ مواجيػة واسػعة فػي 
جبية واحدة وربمػا أكثػر. السػيناريو القػديـ، الػذي يشػعر فيػو نظػاـ مػا نفسػو ميػددا فيوجػو النػار نحونػا كػـ مػرة 

ية مػع اسػرائيؿ اسػتبدؿ بسػيناريو ال سمعنا باف االسد، االب أو االبف سيوجو الضغط الداخمي عميو الى مواج
وجود فيو لنظاـ ما، ال رافعة يمكننا أف نستخدميا كي نحقؽ نتيجة شاممة وقاطعػة، بػؿ الكثيػر جػدا مػف نقػاط 

 االحتكاؾ التي ليس معروفا كيؼ سترد في وضع معيف.
ادر الييػا أو كػػرد شػعبة االسػتخبارات تقػوؿ لنػا انػو يجػب أخػذ كػؿ ىػذا بالحسػباف. صػيغة عمميػة اسػرائيمية، مبػ

فعؿ، معقدة وعديدة المتغيرات. فمفاىيـ الزمف واألثر لـ تعد كما كانت. وليس أقػؿ أىميػة مػف ذلػؾ ممػا يػؤثر 
ايضا عمى السؤاؿ الذي يحـو اليـو فوؽ كؿ قوؿ أمني االثار الدولية عمى المدى القصير والبعيد ىامة بقػدر 

ؿ، بالػػذات مثػػاؿ كممػػة 'ايػػراف' الصػػريحة ال تنػػدرج فيػػو: فػػي ال يقػػؿ عػػف اسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية. وىػػاكـ مثػػا
الجيش االسرائيمي يتحدثوف اليوـ عف تدخؿ تركي كبير ومتسع فػي الحيػاة االقتصػادية فػي قطػاع غػزة. تركيػا 
تنقػػؿ الػػى القطػػاع غيػػر قميػػؿ مػػف المػػاؿ لممسػػاعدة االنسػػانية وبنػػاء المستشػػفيات. ومثممػػا فػػي سػػوريا، فػػاف ىػػذا 

ي ينبع مف رغبة اردوغاف في أف يضع قوتو العظمى في رأس محور سػني، كػوزف مضػاد لنفػوذ الموقؼ الترك
 ايراف.

في ىذا الصراع اليائؿ، لدولتيف اسالميتيف غير عربيتيف، تسعياف الى جمع القوة في الساحة العربية، واضح 
مصػػمحة بسػػبب عمػػؿ الػػى أيػػف تميػػؿ مصػػمحة اسػػرائيؿ. وواضػػح أيضػػا انػػو منػػذ أكثػػر مػػف سػػنتيف تعػػاني ىػػذه ال

تكتيكػػي غيػػر عاقػػؿ لوقػػؼ سػػفينة واعتبػػارات جػػديرة أو غيػػر جػػديرة تمنعنػػا مػػف إصػػالح ذلػػؾ. ىػػذا مػػا تقصػػده 
شػػعبة االسػػتخبارات حػػيف تتحػػدث عػػف المحػػيط غيػػر المسػػتقر واحتمػػاالت االشػػتعاؿ. واذا بػػدا لكػػـ ىػػذا تافيػػا، 

 ع وفي مواضيع اخرى.فيطرح السؤاؿ لماذا ال يطبؽ ىذا الدرس التافو، في ىذا الموضو 
 98/8/9309معاريف 
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 98/8/9309فمسطين اون الين،  


