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 البغيض احتالليا: "إسرائيل" وجدت لتزول ال لتبقى ونحن ُنخطط إلنياء الحيةخميل  3
،  أف خالد كريـزنقاًل عف مراسميا غزة  مف 30/8/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(،  ذكرت

نّنا ُنخطط  ،عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خميؿ الحية قاؿ إّف "إسرائيؿ" وجدت لتزوؿ ال لتبقى، وا 
 الميؿ والنيار إلنياء احتالليا البغيض عمى أرضنا". في

وأضاؼ الحية موجًيا رسالتو لالحتالؿ خالؿ الميرجاف اإلسالمي الكبير بغزة "القدس في العيوف نفنى وال 
"ال تسمعوا لمف يدغدغ عواطفكـ زورا وبيتانا بأنكـ مف الممكف أف تبقوا في بالدنا، فإنكـ إف بقيتـ  ،تيوف"

 فييا".فسُتدفنوا 
وحضر الميرجاف الذي يأتي في ذكرى إحراؽ المسجد األقصى المبارؾ، المئات مف أبناء الشعب الفمسطيني 
 تقدميـ رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية وعدد مف قادة الفصائؿ والمسؤوليف في الحكومة. 

ف مواصمة طريقنا في تحرير األقصى، وأكّد الحية أّف ما يفعمو االحتالؿ في مدينة القدس لف يثنينا ع
نما ُتستعاد  "فالقدس ليست أرًضا تُباع وتشترى، وال ُتسترد بالوقوؼ عمى بوابات االستجداء والمساومة وا 

 بالمقاومة".
عداد متيف وقوة وثّابة )..( نحف لـ نسترخ ال  نما درع حصيف وا  وقاؿ إّف "مقاومتنا ليس دفاًعا فحسب وا 

 ولكف ُنّعد ُعدتنا لمفتح واالنتصار". لالحتالؿ وال لمحصار
ولفت إلى أّف استعادة المسجد األقصى لف يتأتى إال بتوحد األمة لمدفاع عف فمسطيف، مبيًنا أّف األمة ستبقى 

 ضعيفة مفككة ما لـ تعود وحدة المسجد الحراـ مع األقصى.
انتفاض دوؿ "الربيع العربي" التي وبّيف أّف فمسطيف وعروسيا القدس ال يمكف أف تنعتؽ مف االحتالؿ إال ب

نياء التطبيع معو إلى  تخمصت مف غبار الظمـ والطغياف، داعًيا تمؾ الدوؿ إلى حصار االحتالؿ وطرده وا 
 األبد.

وأكّد أّف حصار الشعب الفمسطيني في غزة ومنع الكيرباء والماء والدواء عنو، لـ ُينسو مكانة القدس 
 واألقصى وأىمية الدفاع عنيما. 

الحية دعا األمتيف العربية واإلسالمية الى عف الوكاالت، أف  30/8/2012فمسطين اون الين، وأضافت 
تجييز جيش القدس الفاتح، واعدا باف تواصؿ حركتو طريؽ المقاومة وحمؿ البندقية حتى تحرير المسجد 

 األقصى ومدينة القدس المحتمة.
 
 المتحدة لمحصول عمى دولة غير عضو معباس يطالب دول عدم االنحياز بدعم التوجو لألم 

طمب الرئيس محمود عباس مف دوؿ عدـ االنحياز دعـ "مسعانا في التوجو  :المحرر السياسي –راـ اهلل 
لمحصوؿ عمى دولة غير عضو مع إصرارنا عمى االستمرار ببذؿ  ،قريبا لمجمعية العامة لألمـ المتحدة

 الكاممة". الجيود السياسية والدبموماسية لنيؿ العضوية
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"مسعانا ىذا ليس بديال  ،وقاؿ في كممة أماـ قمة دوؿ عدـ االنحياز المنعقدة في العاصمة اإليرانية طيراف
نما ىو مكمؿ ليا ولدعميا ودعـ حؿ الدولتيف الذي تـ اعتماده كحؿ سياسي لمقضية  عف المفاوضات، وا 

درة السالـ العربية؛ ىذه المبادرة التي تـ وفؽ قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريؽ ومبا ،الفمسطينية
وتـ اعتمادىا في المؤتمر اإلسالمي وبالذات في طيراف  ،إطالقيا في القمة العربية في بيروت عاـ 

 .وتال اعتمادىا في مجمس األمف بالقرار  وفي قمة ماليزيا عاـ  في مايو عاـ 
كالدولة ذات الحدود المؤقتة، فما يطرح ىذه األياـ دولة ذات  " رفضنا ألي حموؿ مجتزئةمضيفا إف وأكد 

 سنة، نحف نرفض ىذا المقترح". حدود مؤقتة وىدنة طويمة األمد قد تطوؿ إلى 
ولكف الذىاب  ،"نحف عمى استعداد الستئناؼ المفاوضاتوفا وقاؿ في مقتطفات مف الكممة نشرتيا وكالة 

وال معنى لممفاوضات في وقت يستمر فيو  ،ة وبرنامج زمني محددإلييا يجب أف يعتمد عمى مرجعية واضح
وخمؽ واقع جديد عمى األرض بما في ذلؾ  ،جيش االحتالؿ بتعميؽ احتاللو بمزيد مف البناء االستيطاني

بيدؼ تغيير الحدود المعترؼ بيا دوليا وكذلؾ استمرار الحصار عمى غزة، ورفض اإلفراج  ،بالقدس الشرقية
 ".عف المعتقميف

وأشار في ىذا الصدد إلى انو" بفضؿ دعـ دوؿ عدـ االنحياز حصمت فمسطيف عمى اعتراؼ عدد كبير مف 
"في أيموؿ الماضي تقدمنا بطمب العضوية الكاممة لدولة فمسطيف لدى  وقاؿ ،دولة" دوؿ العالـ وصؿ 

 مجمس األمف وال يزاؿ الطمب قائما بانتظار توفر ظروؼ سياسية مواتية".
"ضرورة تفعيؿ المبادرة العربية وتنفيذىا ال إزالتيا عف الطاولة كما حاوؿ ػ دوؿ عدـ االنحياز ب عباس وطالب

 البعض أف يطالب"وقاؿ" نحف نطالب بإبقاء ىذه المبادرة وتفعيميا حتى تحقؽ كؿ أىدافيا".
االنحياز إلى دوؿ عدـ ، ودعى "ال حؿ دوف القدس الشرقية عاصمة لدولة فمسطينية" وشدد عباس عمى أف

"العمؿ الجاد والفعمي لمحفاظ عمى القدس الشرقية كعاصمة لمدولة، ألنو دونيا لف يكوف ىناؾ سالـ وال 
 استقرار في منطقة الشرؽ األوسط".

وقاؿ "المطموب ىو اتخاذ خطوات عممية بيذا الخصوص بما يبقي حؿ الدولتيف عمى حدود الرابع مف 
ودعا  بما يضمف أيضا إنياء معاناة شعبنا في مخيمات المجوء والشتات". واألمؿ في السالـ قائما ،حزيراف

ال  ،"إننا بأمس الحاجة لتعزيز صمود الشعب في القدس والتواصؿ معيـ لزيارة القدس ودعميا وقاؿ
مقاطعتيـ كما تدعي بعض الفتاوى التي تصدر بيف الفترة واألخرى بتحريـ زيارة القدس.. ىذه الفتاوى 

 باطمة".
أعرب عف تقديره لجيود دوؿ عدـ االنحياز في اعتماد بياف يطالب بإطالؽ سراح المعتقميف  ،جية ثانية مف

 الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية.
"إف الجميع يشيد عمى مساعينا الصادقة والجادة لتحقيؽ المصالحة عباس وفيما يتعمؽ بالمصالحة قاؿ 

نياء االنقساـ ف خالؿ العودة لصندوؽ االنتخابات، ونحف حريصوف عمى م ،الوطنية الفمسطينية وا 
الديمقراطية وحريصوف عمى االنتخابات، ولذلؾ عندما تقبؿ األطراؼ األخرى بيذا المبدأ نحف نسير فورا 

 بالمصالحة إلى النياية، ودوف الديمقراطية واالنتخابات فإف مسار الديمقراطية يبقى معطال".
 //القدس، القدس، 

 
 
 : موعد تقديم "العضوية" لألمم المتحدة لم يحدد بعدلسمطة الفمسطينيةا 
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أعمف مسؤولوف فمسطينيوف أمس، أف موعد تقديـ طمب جديد لمعضوية في األمـ المتحدة سيحدد : )أ ؼ ب(
 أيموؿ، كما قيؿ سابقًا. سبتمبر/ في األسابيع المقبمة، وليس في 

نبيؿ أبو ردينة إف الموعد سيحدد بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية وقاؿ المتحدث باسـ الرئاسة الفمسطينية 
سيجري سمسمة مشاورات واسعة "في القاىرة األسبوع المقبؿ. وأشار إلى أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس 

فمسطينية وعربية ودولية مف أجؿ تحديد موعد التوجو لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، لتقديـ مشروع قرار 
 ."رفع مكانة دولة فمسطيف إلى دولة غير عضوب

عباس والقيادة الفمسطينية اتخذوا قرار التوجو "مف جيتو قاؿ المفاوض الفمسطيني صائب عريقات إف 
لمجمعية العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى صفة دولة غير عضو، لكف توقيت التوجو لـ يحدد حتى 

 ."اآلف
 //الخميج، الشارقة، 

 
 عباس: قمة طيران ستؤكد وحدة التمثيل الفمسطيني  شارمست 

أعمف مسؤوؿ فمسطيني أف قمة دوؿ حركة عدـ االنحياز ستؤكد وحدة تمثيؿ منظمة التحرير : )د ب أ(
لمشعب الفمسطيني. وقاؿ مجدي الخالدي المستشار الدبموماسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس لإلذاعة 

إنو تـ االتفاؽ في االجتماعات التحضيرية لمقمة عمى أف تؤكد قراراتيا كافة  ،الفمسطينية الرسمية مف طيراف
 أف منظمة التحرير ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني. 

في حركة عدـ االنحياز الذي كاف مقررًا أف يعقد في راـ اهلل قبؿ أسبوعيف  "لجنة فمسطيف"وذكر أف اجتماع 
مى ىامش قمة طيراف بحضور الرئيس عباس. وأوضح أنو سيتـ التأكيد عمى سيعقد ع "،إسرائيؿ"ومنعتو 

كافة القرارات التي كاف يعتـز اتخاذىا في اجتماع راـ اهلل الذي لـ يتـ. وأشار إلى أف عباس سيطمب مف 
لمحصوؿ عمى  ،التي بدأت العاـ الماضي ،دعـ فمسطيف في مساعييا“أعضاء حركة عدـ االنحياز 

 . "مـ المتحدة وأيضًا أف يتـ طمب دعـ فمسطيف في استقالليا ونيميا حريتياعضويتيا في األ
 //الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"والفصائل بتنفيذ عمميات عسكرية في قمب مدن  "القسام"يطالب  أحمد أبو حمبية 

حمبية مساء  طالب مسؤوؿ لجنة القدس في حماس والمجمس التشريعي بغزة، أحمد أبو ":القدس" - غزة
العمميات العسكرية في  استئناؼالخميس، كتائب القساـ واألجنحة العسكرية لفصائؿ المقاومة الفمسطينية بػ"

 قمب المدف اإلسرائيمية، لمدفاع عف القدس والمسجد األقصى في ظؿ استمرار اليجمة اإلسرائيمية البربرية".

إلحراؽ المسجد األقصى، "إف  ى الػ وقاؿ خالؿ ميرجاف حاشد نظمتو حماس في غزة في الذكر 
اليجمات اإلسرائيمية المتتالية ضد مدينة القدس والمسجد األقصى الذي أحرؽ عمى يد ييودي استرالي 

ما  إلىبمساعدة إسرائيمية واضحة تتطمب مف الفصائؿ الفمسطينية التحرؾ لمدفاع عف القدس"، مشيرا 
 ت متصاعدة.مف اعتداءا األقصىتتعرض لو القدس والمسجد 

 //القدس، القدس، 
 
 دوالر لتعزيز جيود مكافحة الفساد ألف اتفاقية بقيمة  توقع الفمسطينيةالسمطة  
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، الخميس، اتفاقية بقيمة اإلنمائيالمتحدة  األمـوقعت ىيئة مكافحة الفساد، وبرنامج  ":القدس" –راـ اهلل 
وقالت الييئة في بياف ليا" إف االتفاقية تيدؼ  ة الفساد.ألؼ دوالر أميركي، لدعـ وتعزيز جيود مكافح 

دعـ تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والقياـ بمسح شامؿ لتصورات الجميور، وبدء حممة  إلى
"سيعمؿ المشروع عمى خمؽ بيئة ُممكنة لصنع السياسات الموجية  :وأضافت كبيرة لمتوعية العامة".

يجادبالتراضي،   رضية مف أجؿ آلية تنفيذ فعالة لمسياسيات".أ وا 
 //القدس، القدس، 

 
 حمل االحتالل مسؤولية الوضع الصحي لألسرى المضربين عن الطعامقراقع ي 

حّمؿ وزير األسرى والمحرريف لدى السمطة الفمسطينية عيسى قراقع حكومة االحتالؿ المسؤولية عف : غزة
وف عف الطعاـ في مستشفى سجف الرممة اإلسرائيمي بعد أف دخؿ أي مكروه يتعرض لو األسرى المضرب

أيار الماضي  إضرابيـ مرحمة الخطر الشديد وخاصة األسيريف سامر البرؽ المضرب عف الطعاـ منذ 
 حزيراف الماضي. وحسف الصفدي المضرب منذ 

أماـ مقر المجنة الدولية  خالؿ مشاركتو أمس في اعتصاـ جماىيري نظـ قبالة ألقاىاقراقع في كممة  وأكد
لمصميب األحمر في قمقيمية في الضفة الغربية أف الوضع الصحي لألسرى المضربيف تدىور بشكؿ كبير 
لمغاية في ظؿ تصميميـ عمى مواصمة إضرابيـ ضد سياسة اعتقاليـ اإلداري وتجديد اعتقاليـ دوف وجو 

 قانوني.
 //القدس، القدس، 

 
 بشمال األردن اعّمان لتفقد أحوال الفمسطينيين الالجئين من سوريعباس يوجو سفيره في  

رئيس السمطة  انزعاجيو بي آي: كشؼ مصدر دبموماسي فمسطيني رفيع، الخميس، عف  -عماف 
 إلىالفمسطينية محمود عباس مف سفارة بالده في عماف لعدـ متابعتيا شؤوف مواطنييا الفاريف مف سورية 

وقاؿ الدبموماسي الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو ليونايتد برس إنترناشوناؿ،  دف.مدينة الرمثا شماؿ األر 
مف سفارة بالده لعدـ القياـ  انزعاجوعباس أعرب خالؿ زيارتو األخيرة لمعاصمة األردنية عماف عف "إف 

الرمثا بدورىا في متابعة ىموـ وشؤوف الالجئيف الفمسطينييف المتواجديف في سكف )سايبر سيتي( في مدينة 
 ."شماؿ البالد

الرئيس الفمسطيني وجو سفيره في عماف عطا اهلل خيري بتشكيؿ لجنة مف السفارة لتفقد أحواؿ "وأكد عمى أف 
 ."مواطنيو الالجئيف المتواجديف في مخيـ الزعتري بداية األسبوع المقبؿ

 //القدس العربي، لندن، 
 
 الفمسطينيين من سوريا نببيروت تبحث أوضاع الالجئي المبنانية": السفارة الفمسطينية المستقبل" 

ُُ ىامًا عقد : "المستقبؿ" -صيدا  في مقر  أمسذكرت مصادر فمسطينية مطمعة لػ"المستقبؿ" أف اجتماعًا
السفارة الفمسطينية في بيروت خصص لمبحث في سبؿ استيعاب ومساعدة األعداد المتزايدة مف العائالت 

 التجمعات والمخيمات الفمسطينية في لبناف. إلىتمؼ المناطؽ السورية ومخيماتيا الفمسطينية النازحة مف مخ
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المجنة  أعضاءوحسب ىذه المصادر، فإف االجتماع الذي ترأسو سفير فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور ضـ 
ى العميا المشتركة لفصائؿ منظمة التحرير وتحالؼ القوى الفمسطينية والتي تتألؼ مف ثمانية قيادييف عم

 لمتحالؼ"، وشارؾ في االجتماع ممثؿ عف وكالة األونروا. وأربعةلمفصائؿ  أربعةصعيد لبناف "
ووفقا لممصادر نفسيا، فإف القوى الفمسطينية مجتمعة تبمغت تخصيص األونروا كما السمطة الفمسطينية 

ارة الفمسطينية. وبناء تباعا بواسطة الوكالة والسف إرساليامساعدات لمنازحيف الفمسطينييف مف سوريا سيتـ 
عميو تـ تشكيؿ لجنة خاصة بمتابعة وصوؿ وتسميـ ىذه المساعدات وتضـ، عف السفارة الفمسطينية خالد 

شعالف، وعف التحالؼ مسؤوؿ حركة الجياد  إياد أبوعبادة، وعف الفصائؿ مسؤوؿ المجاف الشعبية في لبناف 
 عطية. أبوفي بيروت محفوظ منور، وعف األونروا محمد 

وعممت "المستقبؿ" أف ىذه المجنة باشرت تجميع كؿ المعمومات الرسمية وغير الرسمية عف عدد العائالت 
 آلية توزيع المساعدات. أساسياالفمسطينية النازحة مف سوريا إلعداد قاعدة معمومات دقيقة عنيـ تبنى عمى 

 //المستقبل، بيروت، 
 
 عمى شبكة اإلنترنت اإلباحيةحجب المواقع في غزة توزارة االتصاالت  

الحكومة بقطاع غزة، حجب المواقع  فيقررت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات : محمد طنطاوى
قرارا ُيمـز جميع شركات اإلنترنت بحجب تمؾ المواقع، ابتداًء مف األوؿ مف  الوزرةاإلباحية، وأصدرت 

ديدة مف المواطنيف يطالبوف فييا بحجب ىذه المواقع بياف إنيا تمقت شكاوى ع فيوقالت  سبتمبر القادـ.
 .خوفًا عمى أبنائيـ

 //اليوم السابع، مصر، 
 

 العتذار عنيا واجبا.. و وطنيةخطيئة وجود الكيان الصييوني  من: موقف عباس الرشق 11
انتقد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ بشدة تصريحات رئيس السمطة محمود عباس 
التي قاؿ فييا بأف "إسرائيؿ وجدت لتبقى"، ووصفيا بأنيا "خطيئة وطنية"، ودعا عباس إلى التراجع عنيا 

 وأكد أف االعتذار عنيا واجب.
( عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي 8|30وقاؿ الرشؽ في تصريحات لو اليوـ الخميس )

 زوؿ مف الوجود"."فيسبوؾ": "إسرائيؿ نبت شيطاني وكياف غاصب محتؿ .. سي
 30/8/2012صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 ن في لبنان لن يكونوا إال عامل تيدئة واستقرارو: الفمسطينيبركة عمي 12

اف الفمسطينييف في لبناف لف يكونوا إال عامؿ »في لبناف عمي بركة « حركة حماس»أكد أمس ممثؿ : صيدا
وشدد خالؿ «. داـ المخيمات لإلساءة لمسمـ األىمي في ىذا البمدولف نسمح باستخ ،تيدئة واستقرار في لبناف

في الجنوب بساـ حمود في مركز « الجماعة االسالمية»لقائو عمى رأس وفد مف الحركة المسؤوؿ السياسي لػ
عمى ضرورة المحافظة عمى حالة األمف واالستقرار في صيدا ومخيماتيا »في صيدا امس، « الجماعة»

منع انزالؽ الخالفات السياسية في البمد الى خالفات مذىبية أو عسكرية، حيث ال يستفيد ومواصمة الجيود ل
تقديـ المساعدات لمنازحيف الفمسطينييف مف سوريا ومنحيـ »ودعا الى  «.مف ذلؾ اال العدو الصييوني

 «. إقامات مؤقتة لحيف انتياء االزمة السورية
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 31/8/2012السفير، بيروت، 
 

 بحث اتيام شخصيات فمسطينية فى أحداث رفحو  طمب لقاء بديع يالجعبر : يالدراو  13
حصؿ "اليـو السابع" عمى تفاصيؿ زيارة أحمد الجعبرى نائب القائد العاـ لكتائب القساـ، : محمد إسماعيؿ

الجناح العسكرى لحركة حماس، أمس إلى مكتب إرشاد جماعة اإلخواف المسمميف، حيث كشؼ إبراىيـ 
رفيع  يأياـ ضمف وفد أمن 5حضر إلى مصر منذ  يز الفمسطينى لمدراسات، أف الجعبر مدير المرك يالدراو 

إلى أف وفد حركة حماس األمنى أجرى مباحثات مع مسئوليف  يوأشار الدراو  المستوى مف حركة حماس.
مصرييف بشأف اليجوـ الذى تعرض لو أفراد مف الجيش المصرى فى رفح واالتيامات الموجية لعدد مف 

 ات الفمسطينية بالتورط فيو.الشخصي
التى استعدت تواجد قيادات مف كتائب القساـ  ي، أف المباحثات األمنية حوؿ حادث رفح ىيوأوضح الدراو 

 رفيع المستوى مف حكومة إسماعيؿ ىنية. يفى مصر، مشيرًا إلى أف الوفد ضـ كذلؾ مسئوؿ أمن
ـ فى قطاع غزة عقب انتياء المباحثات مع الذى يتولى قيادة كتائب القسا يوأكد الدراوى، أف الجعبر 

عبر عف رغبتو فى لقاء الدكتور محمد بديع المرشد العاـ لجماعة اإلخواف  ،المسئوليف األمنييف فى مصر
بقيادات مف  يفييا الجعبر  يالمرة األولى التى يمتق يالمسمميف وأعضاء مكتب اإلرشاد، وأضاؼ: "ىذه ى

غادر القاىرة  يوتكولية عادية لمغاية"، مشيرًا إلى أف وفد حماس األمناإلخواف المسمميف وكانت زيارة بر 
.  اليـو

 31/8/2012، اليوم السابع، مصر
 

 عن القيادي الفتحاوي حسام خضر اإلفراج 14
أفرجت سمطات االحتالؿ، عصر اليوـ الخميس، عف القيادي الفتحاوي حساـ الخضر، بعد اعتقاؿ  :نابمس

 اداري استمر اكثر مف عاـ.
جاء قرار اإلفراج عف خضر وىو مف سكاف مخيـ بالطة بعد أف أصدرت محكمة االحتالؿ في "عوفر " و 

 أشير بحيث يكوف األمر اإلداري األخير. 6أشير بدؿ  3قرار تثبيت أمر اإلداري واكتفت بػ 
في حديث مقتضب لػ عمى معبر سالـ،  2011وقاؿ خضر الذي كاف اعتقؿ في الثاني مف حزيراف عاـ 

ب اإلفراج عنو مف سجف مجدو، "ندعو الرئيس محمود عباس الى اعتبار قضية االسرى أولوية عق
االولويات، وعدـ الذىاب الى أي مفاوضات قبؿ وضع جدوؿ زمني لالفراج عنيـ، والبدء بخطوة ىامة 

وحماس واالفراج عف كافة األسرى القدامى".ونقؿ خضر رسالة مف االسرى الى الرئيس عباس، وقيادتي فتح 
وكؿ القوى، تدعوىـ الى "العمؿ عمى انجاز اتفاؽ المصالحة وتنفيذه ليكوف الرد العممي عمى تصريحات قادة 

 حكومة اسرائيؿ وفي مقدمتيـ ليبرماف".
 30/8/2012القدس، القدس، 

 
 
 

 ن في المجتمع الدولي لم يتعمموا شيئاً والكثير : طيرانبمؤتمر عدم االنحياز  يياجمنتنياىو  31



 
 
 

 

 

           33ص                                    1606العدد:                13/8/1031 الجمعة التاريخ:

بنيػػػاميف ” اإلسػػػرائيمي“رئػػػيس الػػػوزراء  ، أف)د .ب .أ(، عػػػف وكالػػػة 13/8/1031، الخمـــيج، الشـــارقةذكػػػرت 
ىاجـ مؤتمر دوؿ عدـ االنحياز المنعقد في العاصمة اإليرانية طيراف، واتيمو بعدـ استخالص ِعبر  ،نتنياىو

 ”.  المحرقة“
تتواجػد اليػـو “إنو ، لمانية ديفيد مكاليستروقاؿ نتنياىو خالؿ استقبالو رئيس حكومة والية سكسونيا السفمى األ

دولػػة فػػي طيػػراف حيػػث النظػػاـ ينكػػر المحرقػػة ويعمػػؿ مػػف أجػػؿ تػػدمير الدولػػة الييوديػػة، وىػػذا  310أكثػػر مػػف 
ويبػػدو أف  ”إسػػرائيؿ“ ػالمػػوت ألمريكػػا، المػػوت لػػ“النظػػاـ يقمػػع مواطنيػػو ويتعػػاوف بػػذبح سػػورييف أبريػػاء وييتػػؼ 

وتػابع ”. لػـ يتعممػوا شػيئًا، وأعتقػد أف ىػذه ىػي وصػمة عػار عمػى جبػيف البشػرية الكثيريف فػي المجتمػع الػدولي
يسرني أف ألمانيا بيف الدوؿ التي ترفض المشاركة في ىذه المسرحية وتدينيا ألف مسػتقبمنا المشػترؾ “نتنياىو 

نيا السفمى، مف جانبو، قاؿ رئيس حكومة والية سكسو ”. يعتمد عمى الوقوؼ ضد انعداـ اإلنسانية وىذه القسوة
 ”. ميما حدث” إسرائيؿ“إف ألمانيا ستقؼ إلى جانب “

مػارؾ ريجيػؼ المتحػدث باسػـ  ، أفالقػدس مػف رويترز، عف وكالة 10/8/1031، الشروق، مصروأضافت، 
قػػاؿ اليػػـو الخمػػيس، أف التسػػامح الػػذي أبدتػػو دوؿ حركػػة عػػدـ االنحيػػاز ازاء طموحػػات ايػػراف النوويػػة ، نتنيػػاىو

 اسرائيؿ، ىو "وصمة" لممجتمع الدولي.والتيديدات ضد 
  

 : ال بد لنا من خطوات تصعيديو ضد عباس قد تطال رأسو ومحاصرتويحرضليبرمان  36
لقػػاء مقتضػػب مػػع القنػػاة العاشػػرة فػػي  ف فػػي وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي افيغػػدور ليبرمػػا : قػػاؿالقػػدس المحتمػػة

 "، حينما يطأ عبػاس بقدميػو قمػة اإلرىػاب فػي ايػراف ..ىذا يوـ اسود في تاريخ إسرائيؿ"التمفزيوف اإلسرائيمي: 
، وعميػػػو ال بػػػد لنػػػا مػػػف خطػػػوات "انػػػو لعػػػار عمػػػى اإلنسػػػانية أف يػػػزور عبػػػاس تمػػػؾ  الدولػػػة اإلرىابيػػػة"مضػػػيفًا: 

 ."تصعيديو قد تطاؿ رأسو ومحاصرتو بكؿ الوسائؿ واالتجاىات
 10/8/1031وكالة سما اإلخبارية، 

 
 عند انتياء العممية إدخال قوات إلى سيناء فعمييم سحبيا المصريين عمىإن كان باراك:  31

عبػر وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ أمػس حسػب وكالػة ، 13/8/1031، الشرق األوسـط، لنـدنذكػرت 
الصػػػحافة الفرنسػػػية عػػػف أممػػػو فػػػي أف يسػػػحب الجػػػيش المصػػػري تعزيزاتػػػو التػػػي انتشػػػرت فػػػي سػػػيناء لمالحقػػػة 

انتيػػػػاء العمميػػػػة. وقػػػػاؿ بػػػػاراؾ لإلذاعػػػػة العسػػػػكرية: "إف كػػػػاف يتوجػػػػب عمػػػػى  الجماعػػػػات المتطرفػػػػة ىنػػػػاؾ عنػػػػد
المصػػرييف إدخػػاؿ قػػوات إلػػى سػػيناء فعمػػييـ إدخاليػػا وسػػحبيا عنػػد انتيػػاء ىػػذه العمميػػة وأعتقػػد أنيػػـ سػػيقوموف 
ا بػػذلؾ لكننػػا سػػنرى". وأضػػاؼ بػػاراؾ: "عمينػػا السػػماح لممصػػرييف بالقيػػاـ بيػػذه العمميػػة التػػي تجػػري حاليػػا.. لػػدين

 بالتأكيد تحفظات بسبب ثغرات في ترتيبات عسكرية مثؿ نشر القوات والتنسيؽ" بيف الجانبيف.
ورأى بػػاراؾ أنػػو "باإلمكػػاف التوصػػؿ إلػػى ترتيبػػات لمحاربػػة اإلرىػػاب وسػػنقوـ بػػذلؾ. يتضػػمف االتفػػاؽ )السػػالـ( 

حة وآمػؿ أف نجػد إجػراء وترتيباتو العسػكرية فصػوال متعمقػة باألوضػاع التػي تظيػر فييػا احتياجػات أمنيػة واضػ
 بيننا وبيف المصرييف لمقياـ بذلؾ".

وأضاؼ: "يجب التصػرؼ بمسػؤولية. وفػي حػاؿ حػدوث خػرؽ )لالتفاقيػة( يجػب العمػؿ عمػى تصػحيح الوضػع 
 مف خالؿ االتصاؿ المباشر مع المسؤوليف المصرييف".

بػػػاراؾ عقػػب عمػػػى ف ، أالقػػدس المحتمػػةي مػػػف يػػو بػػي أ، عػػف وكالػػػة 13/8/1031الحيــاة، لنـــدن، وأضػػافت 
إعػػػالف الػػػرئيس المصػػػري محمػػػد مرسػػػي بشػػػأف اسػػػتئناؼ تطػػػوير البرنػػػامج النػػػووي المصػػػري مػػػف أجػػػؿ توليػػػد 
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الكيرباء، وقاؿ إنو "يوجد مفاعالت نووية ألغراض سممية في دوؿ كثيرة في العالـ والمشكمة ىي عندما تقرر 
ضػع خطيػر جػدا لكػف لػيس لػػدينا أي دولػة تحػت ىػذا الغطػاء بػذؿ جيػود لمحصػوؿ عمػى سػػالح نػووي، وىػذا و 

 مؤشر عمى أف مصر تسير بيذا االتجاه".
 

 بوزير الدعاية النازي غوبمز رياض المالكيليبرمان يشبو  38
ريػاض  وزير الخارجية فػي حكومػة فيػاض،ىاجـ وزير خارجية إسرائيؿ أفيغدور ليبرماف الخميس : يو بي اي

 .المالكي وشبيو بوزير الدعاية النازي جوزؼ غوبمز
ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف ليبرماف قولو في خطاب ألقاه في تؿ أبيب مساء الخميس ردا عمى خطاب 
المالكي في مؤتمر دوؿ عدـ االنحياز المنعقد في طيراف إنو "لو وّقع أحد ما عمى ىذا الخطاب باسـ غوبمز 

 لما قمنا أف ىذا ليس صحيحا".
 13/8/1031، الحياة، لندن

 
 في أي حال "سرائيل"إستساند  واشنطنيران: مغ موفاز بخططو إلنتنياىو يب 38

التقى رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو أمس مػع زعػيـ المعارضػة شػاؤوؿ موفػاز فػي : حممي موسى
أوؿ مػػداوالت بينيمػػا حػػوؿ الشػػأف اإليرانػػي. وكػػاف موفػػاز قػػد حمػػؿ بشػػدة عمػػى نتنيػػاىو قبػػؿ حػػوالي أسػػبوعيف 

ي رسالة رسمية باالجتماع العاجؿ معو لمبحث في ما اعتبره خطرا عمػى إسػرائيؿ يتمثػؿ فػي دفػع مطالبا إياه ف
 نتنياىو ووزير الدفاع إييود باراؾ نحو الحرب مع إيراف.

فإف ىناؾ قناعة في أوسػاط الحكومػة بيف واشنطف وتؿ أبيب حوؿ الحرب عمى إيراف، وبالرغـ مف الخالفات 
القرار فػإف أميركػا سػتقؼ إلػى جانػب إسػرائيؿ سػواء ىاجمػت أو لػـ تيػاجـ المنشػ ت اإلسرائيمية بأنو ميما كاف 

النووية اإليرانية. ونقمت "يديعوت احرونوت" عف مصدر سياسي إسرائيمي قولػو إنػو "ال خشػية عمػى شػرخ مػع 
 الواليات المتحدة، بصرؼ النظر عف قرارنا".

 13/8/1031السفير، بيروت، 
 

 بسبب الممف اإليراني في تل أبيب وسفير واشنطنىو بين نتنيا مواجيةيديعوت:  10
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددىا الصادر صباح اليوـ، الجمعة، أف مواجية حادة وقعت مؤخرا 
بيف رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنياميف نتنياىو وبيف السفير األمريكي لدى إسرائيؿ داف شابيرو، عمى خمفية 

 كي باراؾ أوباما في الممؼ اإليراني.موقؼ الرئيس األمري
وقالت الصحيفة إف المواجية بيف االثنيف والتي تجاوزت أصوؿ التعامؿ الدبموماسي وقعت قبؿ عػدة أيػاـ مػع 
وصوؿ رئيس لجنة الكونجرس األمريكي لشػؤوف االسػتخبارات مايػؾ روجػرز. فقػد طمػب روجػرز لقػاء نتنيػاىو 

ي فػػي تػػؿ أبيػػب، داف شػػابيرو كمػػا ىػػو متبػػع فػػي العػػرؼ الدبموماسػػي. وانضػػـ إليػػو فػػي المقػػاء السػػفير األمريكػػ
وخالؿ المقػاء بػيف نتنيػاىو والضػيؼ األمريكػي حمػؿ نتنيػاىو بشػدة عمػى موقػؼ الػرئيس األمريكػي وعمػى إدارة 
أوباما بادعاء أنيا ال تعمؿ بما فيػو الكفايػة فػي الشػأف اإليرانػي. وقػاؿ نتنيػاىو: "إف أوبامػا وبػدال مػف ممارسػة 

 لضغوط الفعالة عمى إيراف يمارس ضغوطا عمينا لمنعنا مف ضرب المنش ت الذرية".ا
وبحسب ما نقمتو "يديعوت أحرونوت" فقػد طمػب السػفير األمريكػي فػي تػؿ أبيػب فػي خطػوة غيػر مألوفػة، حػؽ 
ع الكالـ ورد عمى تصريحات نتنياىو "بأدب" ولكف بأسموب لـ يترؾ مجاال لمشػؾ، حيػث اتيػـ نتنيػاىو فػي واقػ
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الحاؿ بتزييؼ موقؼ أوباما. ولفتت الصحيفة إلػى أف شػبيرو ونتنيػاىو تبػادال االتيامػات بميجػة شػديدة وبحػدة 
 متصاعدة.

 13/8/1031، 48عرب 
 

 "إسرائيل" والواليات المتحدةإلى العمل تخيف  إيراني عودة عالم نووي": وول ستريت جورنال" 13
يرانػي العػالـ اإلنػووي العػالـ الرنػاؿ" الضػوء عمػى عػودة سمطت صحيفة "ووؿ سػتريت جو : )"السفير"، أ ش أ( 

محسػػػػف فخػػػػري زاده إلػػػػى العمػػػػؿ، بعػػػػد أف كػػػػاف غائبػػػػا عػػػػف السػػػػاحة لفتػػػػرة طويمػػػػة، مػػػػا يعػػػػّزز المخػػػػاوؼ لػػػػدى 
 المسؤوليف األميركييف واإلسرائيمييف بشأف وضع البرنامج النووي اإليراني.

سػرائيمييف مخػاوفيـ مػف أف "العػالـ عف محققيف تػابعيف لألمػـ المتحػدة ومسػ الصحيفةنقمت و  ؤوليف أميػركييف وا 
ومػا  قد ساعد إيراف بشكؿ كبير في عصرىا النووي الممتد عمى مدار العقػديف الماضػييف". محسف فخري زاده

يزيػػػد مػػػف المخػػػاوؼ الغربيػػػة، بػػػرأي الصػػػحيفة، ىػػػو أف "زاده ىػػػو مسػػػؤوؿ رفيػػػع المسػػػتوى فػػػي الحػػػرس الثػػػوري 
 مى البحوث اإليرانية المتعمقة بتصنيع وتفجير رؤوس حربية نووية".اإليراني، وسبؽ أف أشرؼ ع

 13/8/1031، السفير، بيروت

 
 "ميغرون" مستوطنةأيام إلخالء  ستةالعميا تميل الحكومة اإلسرائيمية  المحكمة 11

بة في وضعت المحكمة اإلسرائيمية العميا حدًا لمماطمة الحكومات اإلسرائيمية المتعاق: أسعد تمحمي –الناصرة 
العقد األخير في إخالء البؤرة االستيطانية الشييرة "ميغروف" المقامة عمى أراض فمسطينية خاصة، إذ أميمت 
مسػػاء أوؿ مػػف أمػػس سػػمطات االحػػتالؿ سػػتة أيػػاـ إلخػػالء المسػػتوطنيف وأسػػبوعيف إلخػػالء منػػازليـ، باسػػتثناء 

ا األرض مػف أصػحابيا فػي شػكؿ قػانوني، ستة منازؿ في إحدى القسػائـ يػّدعي المسػتوطنوف فييػا أنيػـ امتمكػو 
 وىو ادعاء ستبت المحكمة فيو خالؿ ثالثة أشير.

 13/8/1031، الحياة، لندن
 

 : نتنياىو يعتزم اعتماد تقرير ليفي حول "شرعنة" االستيطاندانونداني  11
ة مػػع أكػػد عضػػو الكنيسػػت مػػف الميكػػود دانػػي دانػػوف فػػي مقابمػػ :وكػػاالت –الحيػػاة الجديػػدة  -القػػدس المحتمػػة 

اإلذاعػػة االسػػرائيمية أمػػس اف رئػػيس الحكومػػة االسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو يعتػػـز تبنػػي تقريػػر القاضػػي ادمونػػد 
وقاؿ دانوف" "إف نتنياىو لـ ييمؿ التقرير وسيقـو بتبنيو واف حكومة الميكود انتخبت مف أجؿ البناء في  ليفي.

سػػرائيمية وجيػػاز القضػػاء بالعمػػؿ وفػػؽ أجنػػدة يسػػارية واتيػػـ دانػػوف جيػػات فػػي النيابػػة العامػػة اال المسػػتوطنات".
وأجنبيػػة لوقػػػؼ مشػػػروع البنػػػاء فػػػي المسػػػتوطنات، متيمػػػا حركػػػة السػػػالـ اآلف بأخػػػذ تمويػػػؿ مػػػف جيػػػات أجنبيػػػة 

 معادية لتمويؿ نشاطاتيا بما في ذلؾ مف دوؿ االتحاد األوروبي.
 13/8/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 3886اشنطن عمى قصف باب العزيزية في ليبيا سنة بالموساد: حرضنا و  مسؤول 14

كشػػػػؼ المسػػػػؤوؿ السػػػابؽ فػػػػي "الموسػػػػاد"، فيكتػػػػور أوستروفسػػػكي، فػػػػي كتابػػػػو الصػػػػادر فػػػػي : عثمػػػاف تزغػػػػارت
الػرئيس رونالػد ريغػاف الػى قصػؼ اقامػة االمريكػي نيويورؾ: "الحرب خدعة"، أف "الموساد" ت مر لدفع الػرئيس 

مػػف خػالؿ "حصػاف طػػروادة" إلكترونػي تػػـ ، 3886زيزيػة بطػرابمس فػػي عػاـ القػػذافي فػي بػػاب العالميبػي معمػر 
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زرعو في أجيزة الكومبيوتر التابعة لوزارة الخارجيػة الميبيػة فػي طػرابمس، ممػا سػمح لػػ"الموساد" بػأف يرسػؿ مػف 
العػالـ خاللو برقيات دبموماسية إليياـ االستخبارات األميركية بػأّف الحكومػة الميبيػة وجيػت الػى سػفاراتيا عبػر 

 أوامر بتدبير ىجمات إرىابية ضّد المصالح األميركية.
 13/8/1031، االخبار، بيروت

 
 غزة قرابة سواحل قطاعسرائيمية إعسكرية بحرية  مناورات 11

نفذت وحدات بحرية اسرائيمية مناورات عسػكرية عمػى : " الحياة االلكترونية" -آماؿ شحادة  -القدس المحتمة 
ىػػػي االولػػػى مػػػف نوعيػػػا فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػة وذكػػػرت فصػػػائؿ  لشػػػماؿ قطػػػاع غػػػزة ، سػػػواحؿ المنػػػاطؽ المحاذيػػػة

المقاومػة الفمسػطينية اف عػددا مػػف الػدراجات البحريػة االسػػرائيمية شػاركت فػي ىػػذه التػدريبات وقامػت بمنػػاورات 
 قتالية عمى شاطئ البحر.

سػالح البحريػة االسػرايئمية  وبحسب ما رصد الفمسطينيوف ىذه التدريبات فقد تجمع اكثر مف ثالثيف جنديا مف
في منطقة تبعد حوالي نصؼ كيمو متر داخؿ البحر ومعيـ دراجات وزوارؽ بحرية وقاموا بتػدريبات عسػكرية 

 ىناؾ استمرت لساعات عدة استخدموا خالليا اطالؽ النيراف.
 13/8/1031، الحياة، لندن

 
 سرائيل"إذاعة الجيش اإلسرائيمي: من المستبعد أن يقوم مرسي بزيارة "إ 16

الناصرة ػ زىير أندراوس: قاؿ محمؿ شؤوف الشرؽ األوسط في إذاعة الجيش اإلسرائيمي، جاكي حوغي، أمس 
الخمػػػيس، إنػػػو يسػػػتبعد أْف يختػػػار الػػػرئيس المصػػػري، محمػػػد مرسػػػي، الدولػػػة العبريػػػة، كأحػػػد أوؿ أىدافػػػو، ألف 

عمػؿ شػيء مػف ىػذا القبيػؿ، بعػد عػدة زيارتو إلسرائيؿ ستؤدي إلى إثػارة الشػعب المصػري، ذلػؾ أنػو لػف يقػـو ب
أشػير مػف تسػممو منصػبو، فػي الوقػت الػذي امتنػع عنػو الػرئيس المصػري السػابؽ، حسػني مبػارؾ، عمػى مػدار 
ثالثيف عاما، وزاد قائاًل إف مرسي عمػى عمػـ وعمػى درايػة بػأف إسػرائيؿ سػتبقى صػديقة سػرية لمصػر، دوف أْف 

سرائيمية، وجيت مف قبؿ ليبرماف، وبالتالي فإف مرسي سيكوف يقوـ بزيارتيا، وشدد حوغي عمى أف الدعوة اإل
وخمػػص إلػػى القػػوؿ إف مرسػػي ىػػو رئػػيس مػػف طػػراز جديػػد، فيػػو متواضػػع، وُيصػػغي  سػػعيًدا جػػًدا بعػػدـ تمبيتيػػا.

 لمشعب، ومعنُي بحؿ المشاكؿ، وليس إثارة المشاكؿ، عمى حد قولو.
 13/8/1031، القدس العربي، لندن

 
 مار الضفة الغربية أخطر من إيران النوويةيديعوت أحرونوت: استع 11

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية أف االستعمار اإلسػرائيمي المسػتمر لمضػفة الغربيػة أكثػر : أ ش أ
وأشارت الصحيفة إلى أف قرار رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، بتأجيؿ  خطرا عمى إسرائيؿ مف إيراف النووية.

قاضي إدموند ليفي، يمكف أف يتسبب في خداع الرأى العاـ في إسرائيؿ، ألف تقرير ليفػي التقرير المقدـ مف ال
قػػد يػػتـ رفضػػو رسػػميا، وقػػد يػػتـ نقػػؿ ميجػػروف إلػػى موقػػع بػػديؿ، ولكػػف اسػػتنتاجات التقريػػر مسػػتمرة فػػي توجيػػو 

 االستيطاف الييودي في األراضي الفمسطينية.
 10/8/1031، الشروق، مصر 
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ييونتاف بف يشاي، أمس، متأثرًا بجروح بالغػة أصػيب بيػا بعػد أف ” اإلسرائيمي“توفي الجندي : )يو .بي .آي(
 دىستو دبابة خالؿ تدريب عسكري في ىضبة الجوالف المحتمة االثنيف الماضي.

  13/8/1031، الخميج، الشارقة
 

 انيا قاعدة خمفّية لزرع العمالءموريت: إسرائيميعميل  18
ضػػّجت موريتانيػػا فػػي مطمػػع العػػاـ الحػػالي بفضػػيحة تجسػػس غيػػر مسػػبوقة، : المختػػار ولػػد محمػػد - نواكشػػوط

تتعمؽ بتفكيؾ شبكة سّرية لجياز "الموساد" اإلسرائيمي، كانت تنشط في نواكشوط تحت غطػاء االسػتثمار فػي 
تناقمتيػػػا وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المحميػػػة، أف ىػػػذه الشػػػبكة، التػػػي السػػػياحة الصػػػحراوية. وفػػػي تفاصػػػيؿ القضػػػية التػػػي 

ُكشفت في نياية كانوف األوؿ الماضي، كانت تضـ جواسيس مف جنسيات عػّدة، بيػنيـ عػرب، كػانوا يعممػوف 
لحسػػاب "الموسػػاد"، مػػف خػػالؿ شػػركة تحمػػؿ اسػػـ "بوابػػة العػػالـ"، ىػػدفيا المعمػػف التػػرويج السػػياحي. وافتضػػحت 

بكة عمػػى أثػػر ضػػبط رسػػالة خطيػػػة توّجػػو بيػػا أحػػد أفرادىػػا إلػػى السػػفارة اإلماراتيػػة فػػػي النشػػاطات السػػّرية لمشػػ
نواكشػػػوط. ووفقػػػًا لمػػػا نقمػػػو اإلعػػػالـ المحمػػػي عػػػف مصػػػادر أمنيػػػة، فػػػإف ىػػػذا العميػػػؿ اإلسػػػرائيمي، وىػػػو أردنػػػي 

عمومػات إلى سفارة اإلمػارات، مقترحػًا حمايتػو ونقمػو إلػى دبػي، فػي مقابػؿ الكشػؼ عػف م رسالة الجنسية، كتب
 ميمة بخصوص مقتؿ القيادي في "حماس"، محمود المبحوح، الذي اغتيؿ في دبي.

وتابعت المصادر أف الرسالة التي ُضبطت تضػمنت أيضػًا تفاصػيؿ عػف شػبكة تجسػس إسػرائيمية أخػرى، قػاؿ 
رع عمػالء البنا إف عمياًل آخر يدعى راشد الفيتوري ُكمّػؼ بتأسيسػيا مػف أجػؿ اتخػاذ موريتانيػا قاعػدة خمفيػة لػز 

لػػػ"الموساد" فػػي السػػعودية، وذلػػؾ تحػػت غطػػاء شػػركة خػػدمات سػػياحية متخصصػػة فػػي رحػػالت الحػػج والعمػػرة. 
وتبيف لممحقييف أف الفيتوري أسس بالفعؿ شركة مف ىذا النوع تحمؿ اسـ "المتحػدة لمخػدمات السػياحية"، لكنػو 

 تمكف مف اليرب إلى خارج البالد فور انكشاؼ أمر البنا. 
 13/8/1031، بيروتاالخبار، 

 
 في موت عرفات ينفي ضموع "إسرائيل" باسم شارونالناطق السابق  10

شػاروف رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية األسػبؽ أرييػؿ صرح رعناف غيسيف، الناطؽ باسػـ  :القدس–راـ اهلل، لندف 
ثػاروا بشػكؿ متكػرر لفترة طويمة، لوكالة "اسوشييتدبرس" بأنو مع استمرار االنتفاضة فاف مسؤوليف اسرائيمييف ا

عرفػػات ولكػػف شػػاروف كػػاف يػػرفض ذلػػؾ دائمػػا. وقػػاؿ: "اسػػرائيؿ لػػـ تممػػس ابػػدا شػػعرة مػػف ياسػػر خيػػار اغتيػػاؿ 
 رأسو. اف الفكرة لـ تكف قتؿ عرفات، وانما تغيير القيادة الفمسطينية".

 13/8/1031، القدس، القدس
 
 
 

 " والشرق األوسطسرائيلإ"فوق  لسنواتطائرات تجسس أمريكية حمقت : إسرائيميةوثيقة  13
بيف تقرير نشرتو صحيفة "ى رتس"، نقال عف مجمػة صػادرة عػف سػالح الجػو اإلسػرائيمي، أف طػائرات تجسػس 

" حمقت لسنوات فوؽ إسرائيؿ منذ سنوات الخمسينيات مف القرف الماضػي، وتراجعػت 1أمريكية مف طراز "يو 
 .3891تدريجيا حتى توقفت بعد حرب تشريف 
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رة عف سالح الجو اإلسرائيمي، ىذا األسبوع، وبعد أربعة عقود، فقد سمح الجيش بالنشر بأف وقاؿ مجمة صاد
"، وكانػػػت تحمػػػؽ فػػػوؽ دوؿ الشػػػرؽ 1ىػػػذه الطػػػائرات كانػػػت طػػػائرات تجسػػػس أمريكيػػػة سػػػرية مػػػف طػػػراز "يػػػو 

 األوسط.
 10/8/1031، 48عرب 

 
 بموارد "إسرائيل" من الغاز.. فيل يتخمى عن إيران؟ ميتمبوتين  11

ي موسى: يتزايد االىتمػاـ الػدولي بالغػاز الػذي سػتبدأ إسػرائيؿ باسػتخراجو مػف حقمػي "تمػار" و"لفيتػاف" فػي حمم
عرض البحر المتوسط، مع احتمػاؿ أف يمعػب دورا فػي تغييػر منظومػة العالقػات الدوليػة إلسػرائيؿ. وقػد أشػار 

جػة اسػتعداده لمتنػازؿ عػف العالقػة مػع خبراء إلى اىتماـ الرئيس الروسي فالديمير بوتيف بالغاز اإلسرائيمي لدر 
 إيراف.

" بيتػػػر غيمفػػػر Energy Tribuneونشػػػر خبيػػػراف فػػػي شػػػؤوف الطاقػػػة، وىمػػػا الصػػػحافي البريطػػػاني فػػػي مجمػػػة "
" Commentatorوبروفيسػػور اليندسػػة الكيميائيػػة فػػي جامعػػة ىيوسػػتوف مايكػػؿ أكونوميػػدس مقالػػة فػػي موقػػع "

يف بالتخمي عف تحالفو االستراتيجي مع إيراف لصالح الوصوؿ لحقػوؿ اإلخباري أشارا فييا إلى قرار اتخذه بوت
سػػرائيؿ. وأوضػػح الكاتبػػاف فػػي مسػػتيؿ المقالػػة أف روسػػيا تمعػػب حاليػػا لعبػػة جديػػدة  الغػػاز الجديػػدة فػػي قبػػرص وا 

 وأكثر أىمية ليا في الشرؽ األوسط وىي االىتماـ بمصادر الطاقة اإلسرائيمية.
مف المساس بػالبطف الروسػية الرخػوة المتمثمػة بييمنتيػا اإلقميميػة فػي مجػاؿ وبحسب المقاؿ فإف بوتيف يخشى 

الغاز. ويعرؼ بوتيف الخطر الثالثي الذي قد ييدد ىذه الييمنة: زيادة حادة في استخراج الغاز مػف الصػخور 
وىو ما أحدث ثورة فػي سػوؽ الغػاز األميركػي، واحتمػاؿ اسػتخراج الغػاز مػف الصػخور فػي أوروبػا وخصوصػا 

 أوكرانيا وبولندا ورومانيا، وخطر تصدير الغاز اإلسرائيمي القبرصي إلى أوروبا. في
وتشكؿ إسرائيؿ وقبرص المتاف مػف المفتػرض أف تتحػوال إلػى مصػدر كبيػر لمغػاز، خطػرا مباشػرا عمػى روسػيا. 

 ولذلؾ تتبمور، حسب الكاتبيف، لعبة روسية جديدة تتعمؽ بالخطر النووي اإليراني عمى إسرائيؿ.
آب الحػػالي بػػأف  38فػػي  JewishPress.comكػػاف مسػػؤوؿ كبيػػر فػػي شػػركة الغػػاز اإلسػػرائيمية قػػد أبمػػ  موقػػع و 

"الروس يحوموف حولنا منذ زمف. والجميع يعرؼ أف ليـ مصػمحة فػي السػيطرة عمػى سػوؽ الطاقػة األوروبػي. 
ف إلػى أنػو أثنػاء زيػارة بػوتيف ىؿ يريدوف أف يشتروا منا أـ يعرقمونا؟ ال أحد يعرؼ ولكنيـ ىنػا". وأشػار الكاتبػا

األخيرة إلسرائيؿ أكدت وكالة تصدير السالح الروسي أف إيػراف ادعػت عمػى روسػيا أمػاـ محكمػة وسػاطة فػي 
جنيػػؼ مطالبػػة بأربعػػة مميػػارات دوالر تعويضػػا عػػف إلغػػاء روسػػيا عقػػدا لبيػػع خمػػس منظومػػات دفػػاع جػػوي مػػف 

تيف اآلف أولويػات اقتصػادية وسياسػية أىػـ بكثيػر مػف ". ويخمص الكاتباف إلى أف لروسيا وبو 100طراز "إس 
رعايػػػة إيػػػراف وىػػػي أولويػػػات ضػػػماف أف تكفػػػؿ مػػػوارد الطاقػػػة اسػػػتمرار روسػػػيا فػػػي احػػػتالؿ مكانػػػة قػػػوة عظمػػػى 

 عالمية.
ومف جية أخرى أثار نشر تقرير "لجنة تسيمح" لترتيػب أمػر تصػدير الغػاز ردود فعػؿ متضػاربة فػي إسػرائيؿ. 

المجنػة بتصػدير كميػات كبيػرة مػف انتػاج الغػاز المتوقػع فػي إسػرائيؿ خصوصػا فػي  وقد سمحت توصػيات ىػذه
الحقوؿ الكبيرة مثؿ "لفيتاف". واعتبر وزير الطاقة عػوزي النػداو أف "تصػدير الغػاز يعتبػر شػرطا ألمػف الطاقػة 

 ولمتنافس في ىذا القطاع" وأف ذلؾ يسمح بتطوير الحقوؿ. 
فػي المئػة مػف المخػزوف  97السماح بتصدير الغاز بنسػبة تصػؿ إلػى وفي المقابؿ، اعتبرت جيات عديدة أف 

ليس سوى "بيع تصفية" لموارد إسرائيؿ. وأعمف نتنياىو بعد تسػممو تقريػر تسػيمح أف "الغػاز ىػو مػربض طاقػة 
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يفتح إلسرائيؿ أفقا اقتصاديا جديدا. وبوسعو أف يمنحنا أيضا قوة اقتصادية واستقالال اقتصاديا. وأنا أعتقد أف 
مػػف واجبنػػا تطػػويره بشػػكؿ واع ومسػػؤوؿ. وأنػػوي دراسػػة التقريػػر واتخػػاذ القػػرارات التػػي سػػتمنحنا االزدىػػار فػػي 

 المستقبؿ".
 13/8/1031السفير، بيروت، 

 
 حريش لمييود المتزمتين  لمستوطنةخريطة جديدة  :لمتخطيط البديل العربيالمركز   11

إقامة مدينة "حريش" لمييود المتزمتيف )الحريديـ( أظيرت متابعات المركز العربي لمتخطيط البديؿ لقضية 
عف قياـ وزير الداخمية, إيمي يشاي, بالتوقيع عمى خريطة جديدة تـ اعدادىا بناء عمى توصيات لجنة 
التحقيؽ في حدود البمدات "كتسير", "حريش" والمجمس االقميمي "مناشيو" والتي عممت في الفترة بيف العاميف 

 يا في حينو مف قبؿ وزارة الداخمية.وتـ تعيين 1008-1030
بحسب المخطط الجديد فقد تمت المصادقة عمى فصؿ المستعمرتيف "كتسير" عف "حريش" وضـ األولى الى 
نفوذ المجمس االقميمي "مناشيو" في حيف تبقى "حريش" بمدة منفصمة في خطوة تحضيرية لتحويميا الى مدينة 

 خاصة بالييود المتزمتيف )الحريديـ(.
دونمات نحو الشماؿ )كما ىو  103-ا تبيف مف الخرائط الموقعة مف الوزير يشاي اف "حريش" ستتمدد بكم

مبيف في الخريطة( وستطوؽ قرية أـ القطؼ العربية مف الجنوب والشرؽ والغرب. في ذات الوقت بينما 
 دونمات نحو الجنوب باتجاه قرية ميسر العربية لتحدىا مف الشماؿ. 703 -تتمدد ب

 186لمقابؿ يظير مف المخطط الجديد اف حريش ستعطي مستعمرة "ماتسبيو إيالف" مناطؽ إضافية )با
 دونـ( بحيث يتـ توسيع مسطح المستعمرة نحو الجنوب والجنوب الغربي.

مف الجية األخرى فإف "كتسير" تـ فصميا عف "حريش" وضميا مف جديد الى المجمس اإلقميمي "مناشيو" 
دونـ(.  160نحو الجنوب بحيث ستضـ مناطؽ خارج الخط األخضر الى حدود البمدة )وسيتـ توسيع كتسير 

الى مناطؽ نفوذ المجمس االقميمي  3869أي اف الخريطة الجديدة ستنقؿ أراٍض فمسطينية محتمة منذ العاـ 
 "مناشية".

 10/8/1031، 48عرب 
 

 االحتالل يوسع مساحة األرض المصادرة من مقبرة "باب الرحمة" 14
( عف قرار لممحكمة 8-10سمواف مساء اليوـ الخميس ) -كشؼ مركز معمومات وادي حموة: دسالق

مترا مف أراضي الجزء الجنوبي  3800الصييونية العميا يدعـ قرار بمدية االحتالؿ، والذي يقضي بمصادرة 
 مف مقبرة باب الرحمة المحاذية لممسجد األقصى بالقدس المحتمة.

 10/8/1031، مالمركز الفمسطيني لإلعال
 
 

  "األقصى"مؤسسة األقصى: حفريات واسعة لتدمير القصور األموية جنوب  11
القدس: قالت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث إف سمطة اآلثار االسرائيمية وجمعية )إلعاد( االستيطانية 

ر الخالفة وسمطة الحدائؽ والطبيعة االسرائيمية شرعت في األياـ األخيرة بحفريات واسعة في منطقة قصو 
 األموية جنوب المسجد األقصى، وتحديدًا في الزاوية الشرقية الجنوبية.
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وأضافت: يسعى االحتالؿ مف خالؿ ىذه الحفريات إلى تدمير ما تبقى مف قصور الخالفة األموية وتحويميا 
يطة بالمسجد الى مرافؽ لمييكؿ المزعوـ واعتبارىا جزءًا مف الحدائؽ والمسارات التوراتية المالصقة والمح

األقصى، كما ويسعى االحتالؿ مف خالؿ ىذه الحفريات العمؿ تدريجيًا لالستيالء عمى مقبرة باب الرحمة او 
 أجزاء منيا، حيث اف الحفريات قريبة جدا لمزاوية الشرقية لألقصى ولمقبرة الرحمة".

 13/8/1031، األيام، رام اهلل
 

 مئة دونم في الضفة الغربية تخطر مزارعين فمسطينيين بمصادرة "إسرائيل" 16
راـ اهلل ػ د ب أ: قالت مصادر فمسطينية إف السمطات اإلسرائيمية أخطرت مزارعيف فمسطينييف الخميس 

 بمصادرة مئة دونـ مف أراضييـ في الضفة الغربية.
وذكرت المصادر أف اإلخطارات تقضي بإخالء األراضي الزراعية في بمدة  نحاليف  غربي بيت لحـ بغرض 

 االستيالء عمييا إلغراض استيطانية.
وأشارت إلى أف السمطات اإلسرائيمية ومستوطنيف صعدوا مف إجراءاتيـ بحؽ البمدة وسكانيا وتحديدا في 

 منطقة عيف فارس الزراعية المحاذية لمستوطنة  بيتار عيميت  المقامة في البمدة.
 13/8/1031، القدس العربي، لندن

 
  البنية التحتية في الضفة الغربيةاالحتالل يدمر "ىآرتس":  11

أمس، عف قياـ جيش االحتالؿ بخطوات متواصمة إلزالة البنية التحتية « ى رتس»كشفت صحيفة : أ ؼ ب
في مناطؽ في الضفة الغربية، مشيرة إلى أف إسرائيؿ دّمرت أمس األوؿ أربعة ىياكؿ لمبنى التحتية منيا 

 ؿ في جنوبي الضفة.صياريج مياه ومواقع تخزيف في مدينة الخمي
مبنى في المنطقة )ج(  300وأضافت الصحيفة إنو وفقًا لبيانات األمـ المتحدة، فقد دّمرت إسرائيؿ حوالي 

صابة  310في الضفة الغربية منذ بداية العاـ وحتى منتصؼ الشير الحالي، فضاًل عف تضرر  منزاًل وا 
جيش احتالؿ قاـ بتدمير خياـ وآبار في  فمسطيني جراء عمميات اليدـ. وأشارت إلى أف 600أكثر مف 

منطقو سوسيا في الخميؿ، بيدؼ ترحيؿ المواطنيف عف أراضييـ، موضحة أف الخياـ ىي عبارة عف تبرعات 
 مف قبؿ مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية.

بار قولو إف جميع ونقمت الصحيفة عف المتحدث باسـ المنسؽ اإلسرائيمي لألنشطة الحكومية المواء غي ان
 .3838البنى التحتية شّيدت بشكؿ غير قانوني ومعظميا ُبني عمى أراضي العاـ 

 13/8/1031، السفير، بيروت
 
 
 

 عناتابمدة عزل شمال شرقي القدس عبر بناء آخر مقطع من الجدار العازل في  تستكمل "إسرائيل" 18
شماؿ شرقي القدس أمس، « حاجز عناتا»مى أبم  جنود إسرائيميوف عمى الحاجز العسكري المس: راـ اهلل

المارة مف سكاف المنطقة أف غدًا ىو آخر يوـ يسمح ليـ فيو بالمرور عبر ىذا الحاجز العسكري الذي سيتـ 
 إغالقو بعد غد األحد ببناء آخر مقطع في جدار الفصؿ شماؿ شرقي المدينة.
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كميًا مف ناحيتي الشرؽ والشماؿ، وفصمت وبإغالؽ ىذا المقطع تكوف السمطات اإلسرائيمية عزلت القدس 
أحياء عدة مف المدينة عف جسدىا، مثؿ مخيـ شعفاط وبمدة عناتا وأحياء رأس خميس ورأس شحادة والراـ 

ألؼ نسمة، ويتحتـ عمى  300 - 90والضاحية وكفر عقب وسميراميس. ويترواح سكاف ىذه المنطقة بيف 
 س لموصوؿ إلى المدينة.جميع ىؤالء السكاف المرور عبر معابر القد

في الوقت نفسو، أكممت السمطات في وقت سابؽ فصؿ القدس عف بيت لحـ جنوبًا، وتقوـ في ىذه المرحمة 
 باستكماؿ بناء الجدار مف ناحية الغرب أيضًا.

 13/8/1031، الحياة، لندن
 

 قطاع غزة الالجئين فمسطينيين من سوريا الى االردن يطالبون بنقميم الى: فمسطينيدبموماسي  18
مصدر دبموماسي فمسطيني كبير فّضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو قاؿ ليونايتد برس  قاؿعماف ػ يو بي آي: 

عائالت يقطنوف في سكف )سايبر  3انترناشوناؿ في وقت سابؽ امس، إف  عائمتيف فمسطينيتيف مف أصؿ 
ئؽ مصرية، طمبوا مف السفارة ستي( شماؿ البالد، كانوا يقيموف في مدينة درعا )جنوب سورية( ويحمموف وثا
وأضاؼ المصدر أف  السفارة  الفمسطينية في عّماف منحيـ جوازات سفر فمسطينية ونقميـ إلى قطاع غزة .

 الفمسطينية في عّماف وعدت بنقؿ طمباتيـ إلى راـ اهلل لمبت فييا .
ت الجئة فمسطينية قاؿ مصدر دبموماسي مصري كبير في العاصمة األردنية عّماف الخميس أف نقؿ عائالو 

في األردف تحمؿ وثائؽ سفر مصرية إلى قطاع غزة ليس باألمر السيؿ، مضيفا أف األمر بحاجة إلى دراسة 
متأنية. وأوضح الدبموماسي الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو ليونايتد برس انترناشوناؿ أف نقؿ الجئيف 

اؿ األردف إلى قطاع غزة  ليس باألمر السيؿ فمسطينييف يقطنوف في سكف )سايبر ستي( في مدينة الرمثا شم
 وبحاجة إلى دراسة أمنية متأنية وتعاوف بيف السمطة الفمسطينية وعّماف والقاىرة .

فئات مف الالجئيف الفاريف مف سورية يقطنوف في سكف )سايبر ستي(، الفئة األولى  3يذكر أف ىناؾ 
والفئة الثانية أردنيوف سحبت منيـ األرقاـ  أردنيوف مف أصؿ فمسطيني وبعضيـ يحمؿ أرقامًا وطنية،

 الوطنية، وفمسطينيوف )مف غزة( يحمموف وثائؽ سفر مصرية، وفمسطينيوف يحمموف وثائؽ سورية.
 13/8/1031، القدس العربي، لندن

 
 " باألردنسايبر سيتي"داخل مجمع  امن سوري افمسطيني الجئاً   311 :األونروا 40

ية حديثة صادرة عف وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف عماف ػ يو بي آي: قّدرت إحصائ
الفمسطينيف في الشرؽ األدنى )األونروا( عدد الالجئيف الفمسطينيف الفاّريف مف سورية والمحتجزيف داخؿ 

الجئًا، في حيف يقّدر عدد الالجئيف الفمسطينييف المسجميف لدى  377مجمع )سايبر سيتي( في الرمثا بنحو 
 الجئًا. 970نروا( بنحو )األو 

 13/8/1031، القدس العربي، لندن
 

 األقصىالمسجد تدعو إلى تحرك لمنع تقسيم  "الدوليةالقدس " 43
سالمي جامع يمنع االحتالؿ اإلسرائيمي مف  "مؤسسة القدس الدولية"دعت  إلى اتخاذ موقؼ سياسي عربي وا 

إستراتيجية داعمة لمقدس »ة أنيا تممؾ المضي مخططو لتقسيـ المسجد األقصى واستمرار تيويده، مؤكد
 «.وصمود أىميا
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الصادر بالتزامف مع الذكرى الثالثة واألربعيف إلحراؽ المسجد « حاؿ األقصى»وشددت المؤسسة، في تقدير 
 1033آب )أغسطس(  11األقصى والذي يسمط الضوء عمى واقع المسجد األقصى في الفترة الممتدة مف 

تفعيؿ دور الشارعيف العربي واإلسالمي في األخذ بزماـ »عمى ضرورة ، 1031آب )أغسطس(  13إلى 
المبادرة في نصرة المسجد األقصى المبارؾ بشكؿ منظـ، مف خالؿ تكثيؼ الفعاليات والبرامج التي تظير 

 «.إصرار الشعوب عمى حماية أقصاىا، وتشكؿ رافعة لمموقؼ السياسي، وتوجو رسالة رادعة لالحتالؿ
 13/8/1031، نالدستور، عّما

 
  يعتصمون في رام اهلل مطالبين بإطالق زميل محتجز في سوريا  صحافيون 41

نظـ صحافيوف وناشطوف فمسطينيوف، أمس، اعتصامًا في راـ اهلل دعت إليو نقابة : )يو .بي .آي(
 الصحافييف الفمسطينييف لممطالبة بإطالؽ سراح صحافي محتجز في سوريا.

طاء الفصائؿ والقوى الفمسطينية أماـ مقر الصميب األحمر في راـ اهلل، وتجمع الصحافيوف وعدد مف نش
 ورفعوا الفتات تطالب بإطالؽ الصحافي الفمسطيني بشار القدومي المحتجز في سوريا منذ نحو أسبوعيف.
وقاؿ نقيب الصحافييف عبد الناصر النجار، إف القدومي اعتقؿ قبؿ نحو أسبوعيف مف قوات تابعة لمحكومة 

 رية في مدينة حمب ضمف مجموعة مف الصحافييف.السو 
 13/8/1031، الخميج، الشارقة

 
 تواصل بناء مدارس في بيت حانون األونرواغزة:  41

واصمت وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف األونروا أعماليا في بناء ثالث مدارس في مدينة بيت حانوف 
لكفارنة رئيس البمدية بأف البمدية تبذؿ كافة وأكد الدكتور محمد نازؾ ا بالتعاوف مع بمدية بيت حانوف.

دونما مف األراضي في  17جيودىا لحؿ أزمة التعميـ بالمدينة، موضحًا أف البمدية خصصت ما يقارب 
 منطقة البورة ومنطقة الشوار لصالح بناء مدارس تابعة لموكالة بالمدينة.

 13/8/1031، الدستور، عّمان
 

 فمسطينيالعدم تمثيميم في المجمس الوطني  نتقدتفي الكويت  الفمسطينيةالجالية  44
طالب ابناء الجالية الفمسطينية في دولة الكويت بانتخاب مجمس وطني فمسطيني جديد في كؿ : الكويت

امكاف تواجد الفمسطينييف انتخابا ديمقراطيا نزييا، رافضيف رفضا باتا التعييف والمحاصصة او اي اسموب 
 شحيف.يمنع االنتخاب الفردي لممر 

جاء ذلؾ في رسالة بعث بيا ابناء الجالية الى رئيس منظمة التحرير الفمسطينية محمود عباس والى رئيس  
المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف ورئيس المجمس التشريعي الفمسطيني الدكتور عزيز الدويؾ ونائب 

 رئيس المجمس التشريعي الدكتور احمد بحر.
 13/8/1031، الدستور، عّمان

 
 وزارات أربعةمنظمة أممية وممثمين عن  31عمل لوضع خطة تنموية بمشاركة  ورشةغزة:  41

إف األمـ المتحدة عقدت ورشة عمؿ في مدينة غزة  "الحياة"قالت مصادر فمسطينية لػ : فتحي صّباح -غزة 
أف األمـ أمس لمبحث في سبؿ وضع خطة لمتنمية في األراضي الفمسطينية لألعواـ المقبمة. وأوضحت 
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إطار األمـ المتحدة لممساعدة في »المتحدة تعكؼ منذ شيور عمى وضع خطة لمتنمية تحت عناويف 
في األراضي الفمسطينية، مف خالؿ مكتب المنسؽ الخاص لعممية السالـ األممي، ممثؿ األميف « التنمية

 العاـ )أونيسكو( روبرت سيري، مدتيا خمس سنوات وتبدأ العاـ المقبؿ.
الخطة اإلطار بأنيا األولى مف نوعيا في منطقة تخضع لالحتالؿ العسكري المباشر، خصوصًا ووصفت 

أف األمـ المتحدة ال تعد أو تنفذ مثؿ ىذه الخطط إال في الدوؿ المستقمة. وأضافت أف عددًا مف ممثمي 
فمسطيني، وممثميف منظمات األمـ المتحدة الخمسة عشر العاممة في األراضي الفمسطينية والمجتمع المدني ال

 مينييف وتقنييف عف أربع وزارات مف الحكومة التي تقودىا حركة حماس في غزة، شاركوا في ورشة العمؿ.
أف أىمية خطة التنمية المنوي إعدادىا تكمف في أنيا األولى مف نوعيا في منطقة ال تزاؿ « الحياة»وعممت 

نسانية، مف بينيا الصحة والتعميـ خاضعة لالحتالؿ، فضاًل عف محاورىا المتمثمة في قطاع ات حيوية وا 
وغيرىا. ومثميا مثؿ أي خطة تنمية، ستعكس الخطة أربعة قطاعات حيوية ىي: القطاع االقتصادي الذي 
يشمؿ الفقر والبطالة ومستوى المعيشة وغيره، وقطاع الحكـ بما فيو بناء المؤسسات إدارية والعامة والعدالة 

لرشيد واألمف، وقطاع البنى التحتية والبيئة والبيئة المستدامة والمياه والصرؼ وسيادة القانوف والحكـ ا
 الصحي، وأخيرًا البنى االجتماعية وتشمؿ المساعدات االجتماعية والتعميـ والصحة والتنمية الثقافية وغيرىا.

 13/8/1031، الحياة، لندن
 

 لخميلا من عائمة واحدة في يعتقل خمسة أطفال فمسطينيين االحتالل 46
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خمسة أطفاؿ فمسطينييف لـ تتجاوز أعمارىـ السادسة عشر مف  :الخميؿ

بمدة بيت عوا غرب الخميؿ )جنوب الضفة الغربية(، فيما اعتدى مستوطنوف ييود عمى فمسطيني بالبمدة 
 القديمة ونقؿ لممستشفى.

س" أف قوة مف جيش االحتالؿ اقتحمت بمدة بيت عوا وأفادت مصادر أمنية فمسطينية لمراسؿ "قدس بر 
 وداىمت منازؿ خمسة أطفاؿ فمسطينييف واعتقمتيـ.

مف المستوطنوف الييود عمى المواطف عبد الرحمف ادريس،  وفي البمدة القديمة بالخميؿ؛ اعتدى مجموعة
 وجرى نقمو لممستشفى جراء إصابتو برضوض وكدمات في أنحاء جسمو.

 10/8/1031قدس برس، 
 

 بعد اإلضراب األخير ": تراجع في أعداد األسرى اإلداريين لدى االحتاللالتضامن" 41
نابمس: أفادت مصادر حقوقية فمسطينية بأف تراجًعا طرأ في أعداد األسرى اإلدارييف في سجوف االحتالؿ،  

الماضي. وذلؾ في أعقاب اإلضراب األخير الذي خاضتو الحركة األسيرة منتصؼ شير نيساف )إبريؿ( 
( تمقت 8|10وقاؿ أسامة مقبوؿ محامي "مؤسسة التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف" في بياف اليـو الخميس )

نياء كثير مف  "قدس برس" نسخة منو أنو "بالرغـ مف أف إدارة السجوف اإلسرائيمية تنكر أف ىذا التراجع وا 
رات واألرقاـ تدلؿ عكس ذلؾ، واف ىذا ممفات األسرى اإلدارييف جاء بسبب اإلضراب، إال أف جميع المؤش

التنكر يأتي لحفظ ماء وجو االحتالؿ". وذكر المحامي مقبوؿ بأف أعداد األسرى اإلدارييف قد وصمت حتى 
سيًرا ( أ100( أسيرا، أما اليوـ فقد انخفض العدد إلى حوالي )110ما قبؿ اإلضراب األخير إلى أكثر مف )

إدارًيا، مؤكًدا في الوقت ذاتو عمى أف "ىذا ال يعني أف االحتالؿ أوقؼ االعتقاؿ اإلداري حيث ال يزاؿ 
 يصدر قرارات إدارية جديدة بشكؿ شبو يومي"، حسب قولو.
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 10/8/1031قدس برس، 
 

 أسرى من الخميل معتقمون إدارياً  330 :نادي األسير 48
المعتقميف اإلدارييف الفمسطينييف فػي سػجوف االحػتالؿ اإلسػرائيمي  ذكر تقرير حقوقي، أف نحو نصؼ :الخميؿ

 ىـ مف مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة.
(، أف عػػػػدد المعتقمػػػػيف 8|10وجػػػػاء فػػػػي التقريػػػػر الػػػػذي أصػػػػدره "نػػػػادي األسػػػػير" الفمسػػػػطيني، اليػػػػـو الخمػػػػيس )

طينيا مػػوّزعيف عمػػى سػػجوف االحػػتالؿ، معػػتقال فمسػػ 170مػػف أصػػؿ  330اإلداريػػيف مػػف الخميػػؿ بمػػ  إلػػى اآلف 
ـّ تمديد اعتقاليـ ألكثر مػف اثنتػي عشػر مػرة عمػى  بينيـ ثالثة مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف ثالث سنوات وت

 التوالي.
 10/8/1031قدس برس، 

 
 عشرين مميون شيقل بعد أن دفعت السمطةاالحتالل يرجئ قطع الكيرباء عن مدن في الضفة  48

عػاـ شػػركة كيربػػاء القػدس ىشػػاـ العمػري بػػأف شػػركة "كيربػاء إسػػرائيؿ" أرجػأت قطػػع التيػػار أفػاد مػػدير  :راـ اهلل
 الكيربائي عف بعض مدف الضفة الغربية ألسبوعيف آخريف، بعد أف كاف مقرًرا قطعو خػالؿ األسػبوع المقبػؿ.

د أف دفعػػت ونقمػػت وسػػائؿ إعػػالـ رسػػمية تابعػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية عػػف العمػػري قولػػو "إف ىػػذا القػػرار جػػاء بعػػ
السمطة الفمسطينية أمس الخمػيس مبمػ  عشػريف مميػوف شػيقؿ مػف أصػؿ مائػة مميػوف مسػتحقة لشػركة "كيربػاء 

وتابع أف شػركة الكيربػاء  إسرائيؿ"، وعـز شركة كيرباء القدس تحويؿ مثمو االثنيف المقبؿ لمشركة اإلسرائيمية.
مؤكدا جدية الموضوع وأف السمطة وشػركات توزيػع  اإلسرائيمية أبمغتو أف شماؿ الضفة وجنوبيا لـ تدفع شيئا،

 الكيرباء تبذؿ كافة الجيود لمنع القطع.
 13/8/1031قدس برس، 

 
 من سوريا إلى لبنان عائمة فمسطينية نازحة "المستقبل المبنانية":  

المسجمة بعدد العائالت الفمسطينية النازحة مف سوريا  إحصاءحصمت "المستقبؿ" عمى : "المستقبؿ" -صيدا 
عائمة   إحصاءوفؽ آخر  اإلجماليرسميا لدى األونروا والسفارة الفمسطينية حتى اآلف، اذ يبم  العدد 

عائمة، في  عائالت، في صور  عائمة، في صيدا  موزعة عمى الشكؿ التالي: في بيروت 
عائمة. ووفقا ليذه  الخروب والساحؿ  إقميـعائالت، وفي  عائالت، في البقاع  الشماؿ 

والبال  نحو  إليوالرسمية، فاف مخيـ الجميؿ يأتي في الصدارة مف حيث عدد العائالت النازحة  اإلحصائية
عائمة( فالبارد  عائمة( فبرج البراجنة ) عائمة( ثـ البداوي ) عائمة، يميو عيف الحموة ) 

ىناؾ المزيد مف  أفأف ىذه األرقاـ غير نيائية باعتبار  عائمة(. عمما عائمة( البرج الشمالي ) )
 العائالت الفمسطينية النازحة والتي لـ يتـ تسجيميا رسميا بعد.

 //المستقبل، بيروت، 
 

 الفمسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان تم تسويتيا أوضاع"الجئ نت":  13
نية لالجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سورية إلى بيروت: كشؼ مصدر فمسطيني مسؤوؿ أف األوضاع القانو 

لبناف سّويت بالتفاىـ مع األمف العاـ المبناني، وذلؾ بوعد منيا عدـ التعرض ليـ طواؿ األزمة. وذكر 
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المصدر في تصريح صحفي لشبكة "الجئ نت" أف التسوية تتـ عند خروجيـ مف لبناف حتى ال ُيضطروا 
بسبب مخالفة فترة اإلقامة في طريؽ العودة عند الحدود المبنانية السورية. لدفع الغرامات المتوجبة عمييـ 

وقاؿ المصدر المسؤوؿ لشبكة "الجئ نت" بأنو ُيمكف لمقيادات الفمسطينية العمؿ عمى متابعة تصحيح 
 أوضاع الالجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سورية بالتنسيؽ مع الدولة المبنانية.

 13/8/1031الجئ نت، 
 

  صنفًا دوائيًا في غزة ييددىا بكارثة صحية  361نفاد بالقطاع:  الصحةزارة و  11
مف المواد  138صنفًا مف األدوية و 369أعمنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة بغزة، أمس، عف نفاد 

قاؿ و  الطبية األمر الذي اعتبرتو مؤشرًا خطرًا ومتصاعدًا لألزمة الدوائية والرصيد الدوائي في القطاع.
الوضع الصحي في القطاع مرشح لمتدىور في ظؿ تصاعد “الناطؽ باسـ الوزارة أشرؼ القدرة في بياف إف 

أزمة غير مسبوقة في نقص الدواء والمستيمكات الطبية في المستشفيات والمراكز ومختبرات الصحة وبنوؾ 
غالقات المتكررة لممعابر ، وأوضح أف النقص وصؿ إلى مستويات مقمقة في ظؿ اإل”الدـ التابعة لموزارة

 خالؿ الشير الجاري.
 13/8/1031، الخميج، الشارقة

 
 الدائم لمتراث الفمسطيني.. فرصة لتعريف األجيال الشابة بكنوز تراثيم المتحفلبنان:  11

في منطقة المعشوؽ بجوار مخيـ برج الشمالي في مدينة صور )جنوب لبناف(، حوؿ : مازف مجوز -بيروت
يوسؼ دكور منزلو إلى متحؼ تيدؼ محتوياتو إلى إنعاش الذاكرة الفمسطينية لدى  الفمسطيني محمود

 الشباب واألجياؿ القادمة، كي تبقى الذكرى حية في قموبيـ ونفوسيـ.
المتحؼ الدائـ لمتراث »ويبف قطع نادرة وشبو نادرة سواء صنعت أو مرت بفمسطيف أو استعممت فييا، يذكر 

لزواره، ويروي ليـ حكاية عف الحياة الفمسطينية بكؿ أشكاليا قبؿ النكبة عاـ برمزية فمسطيف « الفمسطيني
3838. 

 13/8/1031، الشرق األوسط، لندن
 
 

 
 غربيون يعتصمون أمام السفارة اإلسرائيمية احتجاجا عمى منعيم من دخول فمسطين نشطاء 14

اء في جمعية مناىضة اعتصـ مساء أمس العشرات مف نشطاء غربييف وأعض: محمود الطراونة -عماف 
الصييونية أماـ السفارة اإلسرائيمية في عماف احتجاجًا عمى منع وفد "حممة مرحبا بكـ في فمسطيف" مف 

  دخوؿ األراضي الفمسطينية المحتمة.
وأكد رئيس جمعية مناىضة الصييونية والعنصرية الدكتور إبراىيـ عموش "أف قوات األمف قامت باعتقاؿ 

إلى ذلؾ، طالبت الحممة الحكومات الغربية والعربية بمقاطعة  لوقت، ثـ أفرجت عنيـ".ناشطيف لفترة مف ا
إسرائيؿ لكونيا نظاـ فصؿ عنصريا، داعية الجميع إلى العمؿ مف أجؿ كسر الحصار عف قطاع غزة وعف 

 مف القدس المحتمة.  "إسرائيؿ"كؿ الفمسطينييف. كما طالبوا بإخراج 
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منعتيـ مف دخوؿ الضفة الغربية لتقديـ لواـز مدرسية لطالب  "إسرائيؿ"ى أف وأشار الناشطوف الغربيوف إل
فمسطينييف، مؤكديف أنيـ سيكرروف ىذه المحاولة خالؿ العاـ الحالي، واصفيف األراضي الفمسطينية بػ"سجف 

  كبير".
13/8/1031، الغد، عّمان  

 
 في سجون االحتالل ردنييناأل مع األسرى  سمسمة بشرية تضامناً ": األسرى األردنيين نصرة" 11

نظمت "الحممة األردنية لنصرة األسرى األردنييف في السجوف الصييونية" سمسمة بشرية أماـ : خميؿ قنديؿ
المتحدة لمطالبة الحكومة واألمـ المتحدة بالتحرؾ تجاه  األمـمبنى  إلىمستشفى الجامعة األردنية وصوال 

 .األسرىقضية 
في سجوف االحتالؿ  لألسرىداري تجاه استمرار سياسة االعتقاؿ اإل صمت العالـ وانتقد المشاركوف

 .األردنيةيمثؿ فسادا ستحاسب عميو الحكومات  األسرىقضية  إىماؿ أفمعتبريف  اإلسرائيمي
13/8/1031، السبيل، عّمان  

 
 لمقدس "غوش عتصيون" يندد بضم مستعمرة "اهللحزب " 16

إعالف رئيس وزراء العدو بنياميف »أف  ،عمار الموسوي «حزب اهلل»أكد مسؤوؿ العالقات الدولية في 
يمثؿ جريمة جديدة تضاؼ إلى مسمسؿ  ،االستيطانية إلى القدس الكبرى« غوش عتصيوف»نتنياىو ضـّ 

اإلجراـ الصييوني بحؽ الشعب الفمسطيني واألراضي الفمسطينية المحتمة، ويشكؿ تحديًا سافرًا لممجتمع 
دوؿ »ودعا «. اإلدارة األميركية المسؤولية الكاممة»، محّمال «لسمـ في المنطقةالعالمي وتيديدًا لألمف وا

وشعوب العالميف العربي واإلسالمي لمقياـ بخطوات فاعمة وجّدية لحماية مدينة القدس ووقؼ مسمسؿ 
 «.تيويدىا

الناشطة الحكـ الصادر عما يسّمى بالقضاء الصييوني بتبرئة جنود االحتالؿ مف جريمة قتؿ »كما شجب 
ىذه المسرحية القانونية المفضوحة التي تثير السخرية »، معتبرا أف «1001األميركية راشيؿ كوري عاـ 

ليست سوى جريمة قتؿ ثانية تكشؼ فظاظة ىذا النظاـ العنصري واستيزاءه بالعقؿ البشري ودوسو عمى كؿ 
 «.القيـ اإلنسانية

13/8/1031، السفير، بيروت  

 
 "إسرائيل"بتيمة التعامل مع عاما  31حبس لبناني  11

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد الركف الطيار خميؿ إبراىيـ : د ب أ -بيروت 
وقاؿ مصدر قضائي  ."إسرائيؿ"عاما بحؽ لبناني أديف بتيمة التعامؿ مع  37حكما غيابيا بالسجف  ،امس

لمدة خمس عشرة سنة بحؽ )أ.س( وتجريده مف الحقوؽ إف المحكمة أصدرت حكما قضى باألشغاؿ الشاقة 
 المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقو.

13/8/1031، الدستور، عّمان  
 

 تدعو دول عدم االنحياز لالعتراف بدولة فمسطين السعودية 18
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طيراف: أكدت السعودية أف القضية الفمسطينية وحقوؽ الشعب الفمسطيني قضية جوىرية وأف استمرار 
كممة التي الفي  ،حتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية أىـ أسباب عدـ االستقرار في المنطقة، مجددةاال

ألقاىا أمس األمير عبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد العزيز، نائب وزير الخارجية، نيابة عف خادـ الحرميف 
ة لدوؿ حركة عدـ االنحياز المعقودة الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز في مؤتمر القمة السادسة عشر 

التأكيد عمى موقفيا الثابت والراسخ الداعـ ليذه القضية، داعية بقية دوؿ عدـ االنحياز إلى ، في طيراف
 االعتراؼ بدولة فمسطيف.

 13/8/1031الشرق األوسط، لندن، 
 

 لتقرير مصيرىم نيدعو إلى إجراء استفتاء لمفمسطينيي خامنئي 18
لدوؿ  36شمؿ القمة ، أف أحمد أميف ،طيرافنقاًل عف مراسميا في  13/8/1031يت، الراي، الكو نشرت 

التي تسممت رئاستيا لمسنوات الثالث المقبمة، وقد افتتحت القمة  ،في طيراف أمسحركة عدـ االنحياز التأـ 
قميميةمحاور دولية  إلىعمي خامنئي، الذي تطرؽ  إيراففي  األعمىبكممة القائد  صدرتيا مختمفة، ت وا 

لمفمسطينييف كافة مف  "دقيؽ وموثوؽ "بإشراؼاستفتاء شامؿ  إجراء إلىوجدد دعوتو  القضية الفمسطينية.
 األراضيمسمميف وييود ومسيحييف، في الداخؿ والشتات، لتقرير مصيرىـ وشكؿ النظاـ السياسي في 

حدث عف البرنامج النووي لبالده، وقاؿ وت ."يتحقؽ السالـ أفاالستفتاء فقط يمكف "نو بيذا أ الفمسطينية، مبيناً 
شعار شرؽ  أطمقناتعتبر استخداـ األسمحة النووية والكيماوية وأمثاليا ذنبًا كبيرًا ال يغتفر. لقد  "إيراف إف

 ."أوسط خاؿ مف السالح النووي ونمتـز بيذا الشعار
لقد سّبب لكـ ىذا الكياف "فييا: ، قاؿ األمريكييفالقادة  إلى، قدـ خامنئي نصيحة بػ"إسرائيؿ"وفي ما يتعمؽ 

لحد اآلف الكثير مف المتاعب، وجعمكـ وجيًا كرييًا بيف شعوب المنطقة، وشريكًا لجرائـ الصياينة الغاصبيف 
في أعيف ىذه الشعوب، والتكاليؼ المادية والمعنوية التي فرضت عمى الحكومة والشعب في أميركا طواؿ 

ذاىذه األعواـ المتمادية باىظة،  استمر ىذا النيج في المستقبؿ فمف المحتمؿ أف تكوف التكاليؼ التي  وا 
بشأف االستفتاء )في فمسطيف(، واتخذوا قرارًا شجاعًا تنقذوف  إيرافتتحّممونيا أكبر، فتعالوا و فّكروا في اقتراح 

ف بيذه بو أنفسكـ مف ىذه العقدة المستعصية، وال شؾ أف شعوب المنطقة وكؿ األحرار في العالـ سيرّحبو 
 ."الخطوة

أميركا وشركاءىا الغربييف "خامنئي ذكر أف أف  ،طيرافمف  13/8/1031الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ليذه المنطقة الحساسة، لكف نفس ىذه الجماعة  كبيراً  زودوا إسرائيؿ باألسمحة النووية، وخمقوا تيديداً 

ؿ البمداف المستقمة، بؿ تعارض بكؿ قدراتيا إنتاج المخادعة ال تطيؽ االستخداـ السممي لمطاقة النووية مف قب
ت السممية اإلنسانية، وذريعتيـ الكاذبة الخوؼ مف إنتاج كاالوقود النووي لغرض األدوية وسائر االستيال

 ."سالح نووي
 

 تياجرائم ومواصمال: احتكار إدارة مجمس األمن عامل شجع "إسرائيل" عمى ارتكاب نجاد 60
الجمسة االفتتاحية لقمة دوؿ خالؿ  ،يراني محمود أحمدي نجاد األمـ المتحدة، ودعاطيراف: انتقد الرئيس اإل

إلى إقامة نظاـ عالمي جديد. وقاؿ أحمدي نجاد، وقد جمس إلى جواره  ،عدـ االنحياز في طيراف أمس
. "لدوليتقع جرائـ قتؿ وحروب، وجميعيا يبررىا مجمس األمف ا"األميف العاـ لممنظمة الدولية باف كي موف: 

وذكرت وكالة أنباء إرنا اإليرانية أف نجاد اعتبر االحتكار في إدارة مجمس األمف الدولي عامؿ شجع 



 
 
 

 

 

           16ص                                    1606العدد:                13/8/1031 الجمعة التاريخ:

عمى ارتكاب ومواصمة جرائميا، وقاؿ إف الشعوب في الدوؿ الصناعية أسيرة عدد مف األحزاب  "إسرائيؿ"
 الطامعة في السمطة والالىثة وراءىا.

 13/8/1031الشرق األوسط، لندن، 
 

 انشغالنا بقضايا الربيع العربي ال يجب أن تميينا عن قضية فمسطين: قطر أمير 63
دوؿ عدـ  طيراف: قاؿ أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة في كممة وزعت عمى المشاركيف في أعماؿ قمة

انشغالنا بقضايا الربيع العربي، خاصة مطالب الشعب السوري البطؿ، ال "االنحياز في طيراف أمس، إف 
بتكثيؼ أنشطتيا  تقـو حالياً  "إسرائيؿ"، ولفت إلى أف "أف تميينا عف قضية العرب المركزية فمسطيف يجب

االستيطانية وتصعيد وتيرة تيويد القدس والتضييؽ عمى الفمسطينييف، في تحد واضح فاضح لمشعوب العربية 
 ولممجتمع الدولي.

 13/8/1031الشرق األوسط، لندن، 
 

 مة دولة فمسطينية عاصمتيا القدستدعمان إقا والصينمصر  61
أكدت مصر والصيف دعميما إلقامة دولة فمسطينية مستقمة تتمتع بكامؿ السيادة عمى أساس  بكيف: ،القاىرة
، وساندتا مشاركة فمسطيف في األمـ المتحدة "القدس الشرقية"عمى أف تكوف عاصمتيا  ،3869حدود 

 والمنظمات الدولية األخرى.
شترؾ، أمس، عقب اختتاـ الرئيس محمد مرسي زيارتو لمصيف التي استغرقت ثالثة أياـ. جاء ذلؾ في بياف م

وقاؿ البياف إف الصيف ومصر تؤيداف مضاعفة جيود المجتمع الدولي في تعزيز الحوار مف أجؿ حؿ نيائي 
الصيف "مف خالؿ المحادثات السممية بطريقة شاممة وعمى أسس معقولة. وأضاؼ أف  "لممسألة الفمسطينية"

سرائيؿ ودعميا لممصالحة الداخمية بيف الفمسطينييف ، "أشادت بإسياـ مصر في تعزيز السالـ بيف فمسطيف وا 
أف مصر مف جانبيا تقدر جيود الصيف في دعـ القضية العادلة لمشعب الفمسطيني وحماية السالـ "مضيفًا 

 ."واالستقرار في الشرؽ األوسط
 13/8/1031الخميج، الشارقة، 

 
 
 
 

 عائمة في غزة 1000توزع كفاالت نقدية عمى أكثر من  تركيةمعية ج 61
كفالة نقدية  1036نو تـ توزيع إقاؿ مدير جمعية "ياردـ إلي" التركية في غزة، ىاني األغا، الخميس،  :غزة

ليذه  اإلجماليةالقيمة  أففي بياف  األغا وأوضح عمى األسر المستورة في مناطؽ متفرقة مف قطاع غزة.
 دوالر أمريكي. 103600دات بمغت المساع

 13/8/1031، القدس، القدس
 

 : مرسي يشترى صورايخ نووية من الصين أسوة بالرياضاإلسرائيميديبكا موقع  64



 
 
 

 

 

           11ص                                    1606العدد:                13/8/1031 الجمعة التاريخ:

توقعت مصادر معموماتية استخباراتية تعمؿ لصالح جياز الموساد اإلسرائيمي نية : قسـ الترجمة ،محيط
، بشراء صواريخ عابرة لمقارات ليا أف اتبعتو العربية سراً الرئيس المصري محمد مرسى إتباع طريؽ سبؽ و 

 وقاؿ موقع ديبكا اإلسرائيمي، المحسوب عمى جيات أمنية، يوـ السبت القدرة عمى حمؿ رؤوس نووية.
مارس الماضي، فور توليو آذار/ ، أف مصادره أكدت أف األمير السعودي  بندر بف سمطاف قاـ في 17/8

لبكيف وعاد بموافقة الرئيس الصيني ىو يوشييكو نودا عمى  مة السعودية بالسفر سراً رئاسة االستخبارات العا
رساؿ ميندسيف وفنييف صينييف لمساعدة السعودية عمى تطوير تخصيب  بيع صواريخ نووية عابرة لمقارات وا 

 مارس السابؽ.آذار/ اليورانيوـ وقدرات اإلنتاج النووية األخرى وذلؾ في 
 11/8/1031ي )محيط(، شبكة اإلعالم العرب

 
 أمني لـ"محيط": تغييرات أمنية ستقمب موازين الشرق األوسط مصدر 61

محمد إبراىيـ: صرح مصدر أمني رفيع المستوي أف موازيف القوى العسكرية في الشرؽ األوسط سوؼ 
وأضاؼ  صيف.تختمؼ جذريًا خالؿ الفترة القميمة المقبمة خصوصًا بعد الزيارة اليامة لمرئيس مرسي األخيرة لم

بأف الرئيس قاـ بعقد عدة اتفاقيات أمنية سوؼ  (محيط)المصدر في تصريح خاص لشبكة اإلعالـ العربية 
تقمب موازيف القوي في الشرؽ األوسط موجيًا رسالة إلى دوؿ الجوار يقوؿ فييا: "انتظروا نسور مصر في 

ميؿ وشدد عمى الرقـ أكثر مف مرة".  ثوبيـ الجديد تحمييـ صواريخ تطاؿ األعادي حتى ولو عمى بعد ألؼ
وأوضح أف القوات الجوية سوؼ تشيد طفرة ىائمة في اإلمكانيات والمعدات والطائرات وتدريب العناصر 
البشرية بالتعاوف مع الصيف, مشيرًا أف المجاؿ الجوي في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا سوؼ  يتفاجئ بما 

 سوؼ يحدث.
قاؿ المصدر أف ىناؾ أنباء سارة سوؼ تعمف قريبًا موضحًا أف قوات الدفاع  وبالحديث عف الدفاع الجوي،

 الجوي جاىزة لصد أي عدواف ومؤكدًا عمى أف "الجديد" لـ يظير بعد عمى حسب قولو.
 10/8/1031شبكة اإلعالم العربي )محيط(، 

 
 اإليرانيةالبمغارية  "مشاكل في العالقاتبإيجاد " "إسرائيل" تتيمطيران  66

طيراف والبحث عف " تقويض"الخميس بمحاولة  "إسرائيؿ"في بمغاريا  اإليرانية: اتيمت السفارة .(ب.ؼ.ا)
 مف تموز/ 38في  إسرائيمييفعقب ىجوـ انتحاري استيدؼ  اإليرانيةالبمغارية  "خمؽ مشاكؿ في العالقات"

 االنتحاري. إلى إضافة أشخاصالى مقتؿ ستة  أدىيوليو الماضي في بورغاس )شرؽ( 
موشيو يعالوف الثالثاء  اإلسرائيميبيا نائب رئيس الوزراء  أدلىواحتجت السفارة بشدة عمى تصريحات 

 في اليجوـ وبحضور عائالتيـ. اإلسرائيمييفلذكرى القتمى  إحياءفي كنيس صوفيا  أقيـالماضي في حفؿ 
 13/8/1031، لندن، القدس العربي

 
 في جمع المعمومات والتجسس اتربيمغال: الموساد يستعين ب"المبنانية األخبار" 61

 اإلسرائيمي كشفت وسائؿ إعالـ دولية في الفترة األخيرة أف جياز الموساد: عمي إبراىيـ -الدار البيضاء 
 أوروبايستعيف اليوـ بخدمة مغربية قواميا الفتيات المغربيات المنتشرات في بالد الميجر، وخصوصًا في 

ية أف القسـ النسائي في جياز الموساد، بات يجند نساًء ييوديات ودوؿ الخميج. فقد كشفت تقارير صحاف
وعربيات مسممات، ميمتيف العمؿ كعميالت وتجنيدىف مخبرات ومصادر معمومات أو متعاونات مع 
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بالشخصيات خارج الدولة العبرية. ومف بيف ىؤالء العميالت، يعتقد أف  لإليقاعاالستخبارات اإلسرائيمية، 
د مومسات مغربيات يتبرعف بأجسادىف لخدمة جياز الدولة العبرية في جمع المعمومات جياز الموساد يجن

والتجسس عمى الشخصيات وتنفيذ العمميات الحساسة، وأحيانًا بدوف عمميف بأنيف يعممف لمصمحة جياز 
 استخباري.

 13/8/1031األخبار، بيروت، 
  

 لكن الوقت ينفد ..تمستعدون لمساعدة التحقيق في وفاة عرفا :خبراء سويسريون 68
نو وافؽ عمى إقاؿ معيد سويسري يـو الخميس : مصطفى صالح ،رفقي فخري، ستيفاني نيبياي -جنيؼ 

كاف توفي  إذاطمب مف السمطة الفمسطينية الستخراج رفات الرئيس الراحؿ عرفات وفحصيا لتحديد ما 
 لكف الوقت ينفد أماـ إجراء فحص عممي ُيعتد بو. مسموماً 

لرصد أي آثار لممادة  األقصىمرور ثماني سنوات يعتبر الحد  إففي لوزاف  اإلشعاعيةالفيزياء  وقاؿ معيد
المعيد بعث برسالة مكتوبة لمسمطة الفمسطينية وافؽ فييا  إفوقاؿ المتحدث دارسي كريستيف  المشعة القاتمة.

في احتماؿ  حت تحقيقاً الفحص. لكنو يطمب موافقة سيا أرممة عرفات ومحكمة فرنسية فت إجراءعمى طمب 
مستعدوف لمتحرؾ  أنناجاىزوف. ونؤكد  أنناوقاؿ كريستيف لرويترز في جنيؼ "نؤكد  القتؿ يوـ الثالثاء.

وأضاؼ "في الوقت الراىف نحف في انتظار موقؼ السمطات القضائية الفرنسية والسيدة )سيا( . بسرعة"
 .عرفات"

انتظرنا فترة  إذاوأضاؼ "، يوماً  318ينخفض لمنصؼ كؿ لمبولونيوـ  اإلشعاعيالنشاط  إفوقاؿ كريستيف 
لرصد )المادة المشعة(.. بيف  %70ىناؾ فرصة  أفطويمة فمف يكوف ليذا جدوى مف الناحية العممية. نعتقد 

تأخرت  إذاوتابع يقوؿ ". تأخرنا ستنخفض بسرعة كبيرة عمى األرجح" إذافي ىذه المرحمة.  %60و 70
نشكؾ في تحقيقنا.  أفنوفمبر فسيتعيف عمينا بوضوح تشريف الثاني/ كتوبر أو أ إلى تشري األوؿ/ األمور

 نعتقد انو بعد ىذا التاريخ لف تكوف ىناؾ جدوى تذكر" ليذه العممية.
 10/8/1031وكالة رويترز، 

 
نكارىا المحرقةإسرائيل"إليران لتيديدىا  ضمنياً  مون يوجو انتقاداً  كيبان  68  " وا 

إليراف يـو  ضمنياً  وجو األميف العاـ لألمـ المتحدة باف جي موف انتقاداً : دينا عادؿ ،أمؿ أبو السعود -دبي 
نكارىا محارؽ النازي. "إسرائيؿ"لتيديدىا  ،أثناء حضوره قمة حركة عدـ االنحياز في طيراف ،الخميس  وا 

خرى أو وقاؿ باف في كممتو أماـ القمة "أرفض بقوة أي تيديدات توجييا دولة عضو بتدمير دولة أ
وأضاؼ "الزعـ بأف إسرائيؿ ليس ليا الحؽ . المحاوالت المستيجنة إلنكار حقائؽ تاريخية مثؿ محارؽ النازي"

في الوجود أو وصفيا بعبارات عنصرية ليس مف الخطأ وحسب بؿ ويقوض المبدأ الذي تعيدنا جميعا 
 .بالحفاظ عميو"

 10/8/1031وكالة رويترز، 
 

 ا اليوم تجديد تعيدنا بحل مبكر لممشكمة الفمسطينيةعمين :اليندي الوزراءرئيس  10
 ،، وأضاؼ"الوضع المتدىور في سوريا يثير القمؽ"قاؿ رئيس الوزراء اليندي مانموىاف سين  إف الوكاالت: 

الحركة دائمًا ما تدافع عف قضية الشعب "إف  ،ح قمة دوؿ عدـ االنحياز في طيراف، أمساافتتخالؿ 



 
 
 

 

 

           18ص                                    1606العدد:                13/8/1031 الجمعة التاريخ:

ا تجديد تعيدنا بحؿ مبكر لممشكمة الفمسطينية، حتى يمكف لمشعب الفمسطيني الذي الفمسطيني، واليوـ عمين
 ."عانى لفترات طويمة أف يعيش في سالـ وكرامة في دولتو

 13/8/1031السفير، بيروت، 
 

 ... وىذا مؤشر سيئ"إسرائيل"روس: مرسي نشر قواتو في سيناء بال تنسيق مع  دينيس 13
الرئيس المصري  إفدينيس روس  األوسطلشؤوف الشرؽ  أوباماباراؾ  ميركياألقاؿ المساعد السابؽ لمرئيس 

وىو "بدوف عمـ الجانب اإلسرائيمي  "الجيادييف"محمد مرسي قرر حشد القوات المصرية في سيناء لمطاردة 
وكتب روس في مقاؿ لو بجريدة واشنطف بوست  ".عمى درجة التزامو بمعاىد السالـ سيئاً  ما يعتبر مؤشراً 

. وقاؿ روس "إذا استمر ىذا السموؾ فالدعـ األميركي االقتصادي بالضرورة ىو اآلخر لف يستمر"كية يمر األ
إف مخاوؼ البعض مف أف تكوف قرارات مرسي بإقالة قادة المجمس العسكري خطوة نحو إحكاـ جماعة 

مف  70ـ وتغيير لإلعال المسمميف قبضتيا عمى السمطة يعززىا تعييف صالح عبد المقصود وزيراً  اإلخواف
رؤساء تحرير الصحؼ القومية، وكذلؾ توجيو التيمة لرئيس تحرير جريدة الدستور إسالـ عفيفي بإىانة 

 الرئيس.
ما  التي أحيانا ما تعترؼ بالواقع وأحياناً "في أداء جماعة اإلخواف المسمميف  وقاؿ روس أف ىناؾ تناقضاً 

الرئيس اإلسرائيمي  إليوف رده عمى برقية تينئة وجييا ترفضو وىو ما حدث عندما نفى مرسي ما أثير بشأ
مكتب الرئاسة اإلسرائيمي لـ يعمف عف محتوى ىذه المراسالت بيف الطرفيف سوى "، مضيفا أف ز"شيموف بيري

بعد الحصوؿ عمى موافقة الطرؼ المصري وقد تزامف مع ذلؾ اتياـ الجماعة لمجانب اإلسرائيمي بالتسبب 
 ."مر يعمموف جيدا أنو غير حقيقيفي أحداث رفح وىو أ

 13/8/1031الراي، الكويت، 
 

 كوريبشأن وفاة  إسرائيميةيدين قرار محكمة  فولكريتشارد  11
المتحدة الخاص لحقوؽ  األمـمقرر  ،أداف ريتشارد فولؾ: مصطفى صالح ،العزيز معاذ عبد -جنيؼ 

بعدـ توجيو الموـ لمجيش  إسرائيميةة قرار محكم ،الفمسطينية المحتمة يوـ الخميس األراضياإلنساف في 
ووصؼ قرار المحكمة  ،سحقتيا جرافة عسكرية ، التيراشيؿ كوري األمريكيةناشطة البشأف مقتؿ  اإلسرائيمي

كوري قبؿ كؿ شيء... ولسيادة  ألسرةنيا نتيجة محزنة إوقاؿ فولؾ " مف العقاب". لإلفالتبأنو "انتصار 
 أبرياءلعنؼ الدولة خاصة فيما يخص مدنييف  حدوداً  إسرائيميةحكمة تضع م أففي  ولألمؿ أيضاً القانوف 

 .في أرض محتمة"
 10/8/1031وكالة رويترز، 

 
 في ىجوم إسرائيمي ضد إيران اءكون شركنريد أن نال  :رئيس أركان الجيش األمريكي 11

ئيس أركاف يديعوت أحرونوت، وعدد مف وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية األخرى، تصريحات ر جريدة أبرزت 
الجيش األمريكي الجنراؿ مارتف دمبسي، الذي أعمف أمس في لندف خالؿ لقاء مع الصحافييف، وفي مقابمة 

ونقمت الجريدة عف  في ىجوـ إسرائيمي ضد إيراف. مع جريدة جاردياف البريطانية أنو ال يريد أف يكوف شريكاً 
عمى المنش ت الذرية في  ربة إسرائيمية القضاء كمياً الجنراؿ األمريكي تكراره لموقفو القائؿ إنو ليس بمقدور ض

إيراف، وأف الجيش األمريكي ال يريد أف يكوف شريكا في ذلؾ. ونقمت الجريدة عف مراسمتيا في واشنطف أف 
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تصريحات دمبسي جاءت في الوقت الذي قالت فيو تقديرات إسرائيمية أف الواليات المتحدة ستكوف مضطرة 
 ضماـ لمحرب اإلسرائيمية ضد إيراف.في نياية المطاؼ لالن

وأشارت الجريدة إلى أف دمبسي حذر في لندف مف أف ضربة إسرائيمية إليراف ستؤدي إلى انييار االئتالؼ 
 الدولي ضد إيراف.

 13/8/1031، 48موقع عرب 
 

 يورو لمبرنامج الصحي في األونروا ألف 110النمسا تتبرع بـ  14
يورو لمبرنامج الصحي لوكالة األونروا في  ألؼ 970ىذا العاـ بقيمة  عاً قدمت الحكومة النمساوية تبر  :عماف

الضفة الغربية وقطاع غزة. ويدعـ ىذا التبرع المساعدة الصحية التي تقدميا الوكالة لالجئيف والتي توفر ليـ 
لعمرية، وفقا لتوائـ كافة المراحؿ ا الرعاية الطبية الوقائية والعالجية العامة والمتخصصة والمصممة خصيصاً 

 .أمسالوكالة  أصدرتوبياف 
يورو لبرامج األونروا  ألؼ 600بقيمة  وفي وقت سابؽ مف ىذا العاـ، قدمت الحكومة النمساوية أيضا تبرعاً 
 3317لتصؿ إلى ما مجموعو  1031الرئيسة، األمر الذي يرفع مف إجمالي التبرعات النمساوية في عاـ 

 مميوف يورو.
 13/8/1031الدستور، عمان، 

 
 سرائيميةالسفارتين الفرنسية واإل أماميعتصمون  "بكم في فمسطين "أىالً  عّمان: أعضاء 11

المشاركيف في حممة "أىال وسيال في فمسطيف" مساء  األجانبنفذ العشرات مف المتضامنيف : خميؿ قنديؿ
عمى  منع  ف احتجاجاً افي عمّ  واإلسرائيميةالسفارتيف الفرنسية  أماـاعتصاميف متتاليف  10/8الخميس  يوـ

 إلىالحممة الذيف يحمؿ معظميـ الجنسية الفرنسية مف الدخوؿ  أعضاء اإلسرائيميسمطات االحتالؿ 
 الفمسطينية وصمت الحكومة الفرنسية عمى ىذا المنع. األراضي

 10/8/1031السبيل، عّمان، 
 
 
 

 غاريالشريك محتمل لمنفذ ىجوم عمى إسرائيميين في بم اً نشر صور ي اإلنتربول 16
أمس، عمى موقعيا اإللكتروني، صورًا لشريؾ محتمؿ لشخص  (إنتربوؿ)نشرت الشرطة الدولية : (.)أ.ؼ.ب

ونشرت  يوليو الماضي، ضد سياح إسرائيمييف في بمغاريا. /يشتبو أنو نفذ ىجومًا انتحاريًا منتصؼ تموز
يجوـ االنتحاري. وتظير إحدى نتربوؿ، بناء عمى طمب مف بمغاريا، ثالث صور لمشريؾ المزعوـ في الاإل

طويؿ الشعر يضع نظارتيف عمى عينيو. ويبدو في الصورتيف األخرييف  الصور وىي لرخصة قيادتو رجالً 
 مع شعر قصير بدوف ومع النظارتيف.

 13/8/1031الخميج، الشارقة، 
 

 مميونا والقاىرة أكثر المدن سكانا 83عدد سكان مصر يبمغ  11
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ئة العامة واإلحصاء عف وصوؿ إجمالي عدد سكاف مصر بالداخؿ والخارج إلى المركزى لمتعب أعمف الجياز
 مميوف نسمة. 81مميوف نسمة، مشيرا إلى أف عدد السكاف بالداخؿ وصؿ الخميس إلى  83

في المئة  7009أف نسبة سكاف مصر بالداخؿ تتوزع بيف  -فى بياف عف عدد سكاف مصر-وأوضح الجياز 
 إلناث.في المئة ل 3801لمذكور، و

 مالييف مصري. 8وبم  عدد المصرييف بالخارج، طبقا لتقديرات وزارة الخارجية، إلى 
في المئة،  808وأضاؼ أف محافظة القاىرة ىى األعمى نسبة مف حيث عدد السكاف، إذ يبم  العدد فييا نحو 

الشرقية، بما نسبتو في المئة، ثـ محافظة  806مميوف نسمة، يمييا محافظة الجيزة، بنسبة  808حيث يقطنيا 
 في المئة. 903

 تركز السكاف
في المئة فقط مف إجمالى مساحة الجميورية،  909وأشار الجياز إلى أف سكاف مصر يتركزوف فى مساحة 

نسمة/كـ المربع لممساحة  3066خاصة بالوادى والدلتا، موضحا أف الكثافة السكانية لمجميورية تبم  
 المأىولة.

نسمة/كـ المربع،  36138عمى كثافة سكانية كانت فى محافظة القاىرة، التى بمغت ولفت الجياز إلى أف أ
نسمة/كـ المربع، منوىا إلى أف أقؿ نسبة كثافة سكانية كانت في محافظة  7801تمييا محافظة الجيزة بعدد 

 نسمة/كـ المربع. 6307نسمة/كـ المربع، يمييا محافظة السويس بعدد  807جنوب سيناء بعدد 
 10/8/1031، اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(ىيئة 

 
 في مأزق قد يؤدي إلى فتحو الجبية "حزب اهلل"تيدد وترى  "إسرائيل" 18

تساؤالت كثيرة تطرح اليـو في إسرائيؿ حوؿ دوافع إعػادة الممػؼ المبنػاني إلػى : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
، عمى رغػـ االنشػغاؿ المحمػي والػدولي بػالممؼ «اهللحزب »طاولة البحث وتصعيد التيديدات لمدولة المبنانية و

النػػووي اإليرانػػي والجيػػود المبذولػػة، أميركيػػًا وأوروبيػػًا، لمنػػع إسػػرائيؿ مػػف توجيػػو ضػػربة عسػػكرية إلػػى المنشػػ ت 
النووية اإليرانية، بصرؼ النظر ما إذا كانت تيديدات رئيس الحكومة، بنياميف نتانياىو، ووزيػر دفاعػو إييػود 

 قية أـ وىمية، كما يعتقد البعض.باراؾ، حقي
فقد كشؼ أخيرًا أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي توجو إلى الحكومة المبنانية برسالة تحػذير عبػر مسػؤوؿ أوروبػي 

ضد أىداؼ إسرائيمية أو ييودية داخؿ إسرائيؿ أو « حزب اهلل»مسؤولية أي اعتداء ينفذه »كبير، يحّمميا فييا 
ولبناف، دفعت « حزب اهلل»اصمة لسياسييف وعسكرييف وأمنييف إسرائيمييف تجاه وىناؾ تيديدات متو «. خارجيا

بجيػػات عػػدة إلػػى التحػػذير مػػف خطػػر اتخػػاذ خطػػوات متيػػورة عنػػد الحػػدود الشػػمالية تػػدفع المنطقػػة إلػػى حػػرب. 
ووصػػمت ذروة ىػػذه التيديػػدات مػػع دعػػوة وزيػػر الػػدفاع األسػػبؽ، موشػػيو آرنػػس، صػػديؽ نتانيػػاىو، إلػػى توجيػػو 

، مػػف دوف عالقػػة بالضػػربة العسػػكرية عمػػى «حػػزب اهلل»عسػػكرية إلػػى لبنػػاف والقضػػاء عمػػى صػػواريخ ضػػربة 
ذا تػػـ  إيػػراف، سػػواء اتخػػذت الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة أو إسػػرائيؿ قػػرارًا بتوجيػػو الضػػربة أو لػػـ تتخػػذ القػػرار، وا 

 تحديد موعد لمضربة أو لـ يحدد.
عسكريًا إسرائيميًا فوريًا وحاسػمًا كسػبيؿ لضػماف أمػف الدولػة.  وبرأي آرنس فإف الوضع في لبناف يتطمب عمالً 

في شكؿ حتمي ضد إسرائيؿ في « حزب اهلل»يقوؿ إف ىناؾ كمية كبيرة جدًا مف الصواريخ التي سيستخدميا 
 حاؿ نشوب حرب مع لبناف. ويجب القضاء عمييا أواًل وقبؿ أف تنشب حرب كيذه.
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الخطػػر األكبػػر « حػػزب اهلل»ائيمي وقادتػػو جعمػػوا مػػف الممػػؼ المبنػػاني ولكػػف المقمػػؽ أكثػػر ىػػو أف الجػػيش اإلسػػر 
عمػى أمػػف إسػػرائيؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة، وأطمقػػوا مشػػاريع، أمنيػػة ووقائيػػة، عمػػى الحػػدود كمػػا لػػو أف الحػػرب سػػتقع 
غدًا. وأبرز تمؾ المشاريع شؽ طريؽ في منطقة المطّمة يتحوؿ إلى ممر ليرب السكاف في حاؿ وقوع حػرب. 

إلنجاز الممر ينفذ بعيدًا مف عيوف السكاف وبسرية. وتشدد مصادر فػي الجػيش عمػى أف األىػـ وجػوده العمؿ 
 مخفيًا عف عيوف المبنانييف ألنو سيكوف منفذ اليرب الرئيسي لسكاف المطّمة والمنطقة.

السػػياج المطمّػػة بالنسػػبة لإلسػػرائيمييف تشػػكؿ نقطػػة الضػػعؼ األساسػػية لكونيػػا تقػػع عمػػى بعػػد أمتػػار قميمػػة مػػف 
الحػػدودي ومحاطػػة مػػف ثػػالث جيػػات بالحػػدود مػػع لبنػػاف. ومباشػػرة تنفيػػذ المػػػشروع، يشػػػير إلػػى ارتفػػاع وتيػػرة 

ووفػؽ «. كمػف يجمػس عمػى برميػؿ مػف بػارود»االستعدادات. مسؤولوف أمنيوف سابقوف وصفوا وضع المنطقة 
عناقيػػد »اركت فػػي عمميػػة فػػي قيػػادة الشػػماؿ التػػي شػػ« 16 -كتيبػػة »تسػػفيكا فوغػػؿ، الػػذي شػػغؿ منصػػب قائػػد 

مف يشاىد نشػاطات العػدو عمػى الطػرؼ الثػاني مػف الحػدود فػي لبنػاف، واألعمػاؿ التػي يقػـو »، فإف «الغضب
وشدد فػوغػؿ عمى «. يرى، بؿ يتأكد، أف الطرؼ اآلخر يػضاعؼ استعداداتػو لمػحػرب المػقبػمة« حزب اهلل»بيا 

 حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف أمنيا.
تماشػػى مػػع الميجػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية التػػي انضػػـ إلييػػا أيضػػًا رئػػيس أركػػاف الجػػيش بينػػي وحػػديث فوغػػؿ ي

غػػانتس، الػػذي حػػرص المسػػؤولوف اإلعالميػػوف فػػي ىيئػػة أركانػػو عمػػى إبػػراز مشػػاركتو فػػي مختمػػؼ التػػدريبات 
يناريو العسكرية التي يجرييا الجيش خالؿ الفترة األخيػرة وفػي شػكؿ مكثػؼ ومتواصػؿ وتحػاكي، باألسػاس، سػ

، عمػى حػد تعبيػر «وتمشػيط المنطقػة وتطييرىػا مػنيـ« »حزب اهلل»احتالؿ بمدة لبنانية والسيطرة عمى مقاتمي 
الجػيش. فغػػانتس، وىػو الشخصػػية العسػكرية األقػػوى فػػي معارضػة موقػػؼ نتانيػاىو وبػػاراؾ فػي توجيػػو الضػػربة 

لحػدود الشػمالية منفصػاًل عػف الممػؼ العسكرية إليراف، لـ يتردد في جعؿ الخطر مف األوضاع األمنيػة عمػى ا
اإليرانػي. وكسػابقيو مػف العسػكرييف واألمنيػيف وأصػؿ أسػموب التيديػد. وفػي آخػر مشػاركة لػو فػي تػدريبات فػي 

مػف يعتقػد أف بمقػدوره أف يػتخمص مػف إسػرائيؿ »لجيشو، قائاًل: « القوة الفتاكة»منطقة الشماؿ ىدد بما أسماه 
الفتاكػػة لمجػػيش اإلسػػرائيمي. فالتيديػػدات المسػػموعة مػػف مختمػػؼ األمػػاكف ويحػػاوؿ المػػس بنػػا، فسيكتشػػؼ القػػوة 

، السػػيد حسػف نصػػراهلل فػػي خطاباتػػو األخيػػرة( تػػدؿ عمػػى «حػػزب اهلل»)ويقصػد إيػػراف وتيديػػدات األمػػيف العػػاـ ؿ
 «.تقديرات خاطئة عند أصحابيا لقواتنا ولقدراتنا

« حػػزب اهلل»تقودىػػا إسػػرائيؿ تجػػاه إيػػراف و تيديػػدات غػػانتس ىػػذه بقيػػت ضػػمف حممػػة التػػرويج والتيديػػد التػػي
وسػػورية أيضػػًا، لكػػف األمػػر خػػرج عػػف ىػػذا النطػػاؽ مػػع دعػػوة الػػوزير موشػػيو آرنػػس، وىػػو الشخصػػية األمنيػػة 

، ودعػػا إلػػى تنفيػػذ «أوالً « حػػزب اهلل»المقربػػة مػػف نتانيػػاىو والػػذي يحظػػى بثقػػة رئػػيس الحكومػػة. فػػ رنس يػػرى 
سكرية عمى إيػراف وبصػرؼ النظػر عمػف سػينفذ الضػربة، إسػرائيؿ أـ عممية ضده مف دوف عالقة بالضربة الع

الواليات المتحدة. ويريدىا آرنس عممية تقضي عمى مخزوف الصواريخ لدى الحزب، الذي تدعي إسػرائيؿ أنػو 
يقتػػػرب مػػػف سػػػتيف ألػػػؼ صػػػاروخ. وينطمػػػؽ آرنػػػس بموقفػػػو ىػػػذا مػػػف أف مواصػػػمة تعزيػػػز القػػػدرات الصػػػاروخية 

يضػػاعؼ الخطػػر عمػػى إسػػرائيؿ وأف الحػػزب سػػيرد عمػػى إسػػرائيؿ فػػي حػػاؿ وجيػػت « حػػزب اهلل»والعسػػكرية ؿ
ىػي خػط الػدفاع األوؿ لممشػروع النػووي اإليرانػي. أولػيس « حػزب اهلل»صػواريخ »الضربة ضد إيراف، ويقوؿ: 

مف الحكمة اليجوـ عمى خط الدفاع األوؿ ىذا قبؿ كؿ شػيء آخػر؟ فيػؿ يمكػف التسػميـ باسػتمرار وجػود خػط 
 «.األوؿ ىذا؟الدفاع 

فػي لبنػاف. إذ لػف « حػزب اهلل»عمػى إسػرائيؿ أف تعػالج قبػؿ كػؿ شػيء صػواريخ »يتساءؿ آرنس ويػرد بػالقوؿ: 
يقوـ أحد بيذا العمؿ مف أجمنا. صحيح أنو سيكوف لطيفًا أف نحظى بدعـ الواليات المتحدة فػي ىػذه الميمػة، 
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مفادىػا « حػزب اهلل»ة جماىيرية تنقػؿ رسػالة إلػى ويقترح الوزير السابؽ الشروع في معرك«. ولكنو ليس حيوياً 
أف عميػػػو تفكيػػػؾ ترسػػػانة سػػػالحو وفػػػي موازاتيػػػا ممارسػػػة الضػػػغط عمػػػى الحػػػزب مػػػف اتجاىػػػات أخػػػرى أيضػػػًا. 

إذا لػػـ تجػػد ىػػذه الخطػػوات نفعػػًا، يعمػػـ الحػػزب، أف الخيػػار العسػػكري ال يػػزاؿ قائمػػًا. صػػحيح أنػػو »ويضػػيؼ: 
 «.مطموب االستعداد، لكف األمر ممكف

ويػرد آرنػس عمػى حػػديث بػاراؾ الػذي دافػػع خاللػو عػف موقفػو مػػف توجيػو ضػربة عسػػكرية إليػراف لمتخفيػؼ مػػف 
، وفؽ تعميمات مف طيراف، لػيس موضػع شػؾ، وقيػادة الجبيػة «حزب اهلل»رد »حدة المعارضة ضده بالقوؿ: 

ابات فػي األرواح وفػي الداخمية تستعد ليذا السيناريو. لكف حجـ الضرر الذي سيمحؽ بإسرائيؿ كنتيجػة لإلصػ
األمالؾ ليس واضحًا عمى اإلطالؽ. وزير دفاعنا، باراؾ، يقوؿ إنو إذا كاف الجميع سيركضوف إلى االحتماء 

مواطف. مثؿ ىذا التوقع الدقيؽ ليس ممكنًا. فيو احتمػالي  700بمأوى ما عند اليجوـ فسُيقتؿ ليس أكثر مف 
رح التقػديرات اسػتنادًا إلػى حػرب الخمػيج األولػى، والتػي ُأطمػؽ بطبيعتو، بؿ والحساب لف يكوف دقيقًا. يمكػف طػ

صػاروخًا أسػفرت عػف  18صاروخًا، وُقتؿ مػواطف واحػد. وكمثػاؿ، إذا كػاف  18فييا مف العراؽ عمى إسرائيؿ 
ألػػػؼ صػػػاروخ سُتسػػػفر عػػػف مػػػوت ألػػػؼ مػػػواطف. إذا أخػػػذنا فػػػي الحسػػػباف القبػػػة  18مػػػوت مػػػواطف واحػػػد، فػػػإف 
مػواطف ىػو  300استعدادات قيادة الجبية الداخمية، فيحتمؿ أف يكوف التوقػع بمػوت الحديد، صواريخ حيتس و 

بالفعؿ تخميف معقوؿ. لكنو ليس سوى تخمينًا فقط. األمر الوحيد المؤكد ىو أف السكاف المػدنييف يقفػوف أمػاـ 
سػانة ولمنع ىػذا الخطػر، يػدعو آرنػس إلػى خطػوات عسػكرية اسػتباقية تمنػع خطػر التر «. خطر حقيقي وفوري

 «.حزب اهلل»الصاروخية لػ 
يسػػتند إلػػى تقػػارير لالسػػتخبارات اإلسػػرائيمية تػػدعي أف لػػدى « حػػزب اهلل»حػػديث آرنػػس حػػوؿ خطػػر صػػواريخ 

الحػػػزب مئػػػات الصػػػواريخ البعيػػػدة المػػػدى سػػػتطمؽ باتجػػػاه إسػػػرائيؿ، بعضػػػيا سػػػيوجو نحػػػو تػػػؿ أبيػػػب والمركػػػز 
سػػانة سػػيواجييا اإلسػػرائيميوف باالعتمػػاد عمػػى قػػدرات وصػػواريخ ليسػػت قميمػػة ستصػػيب أىػػدافًا مدنيػػة. وىػػذه التر 

والقػػذائؼ « حػػزب اهلل»سػػالح الجػػو وأذرع االسػػتخبارات عمػػى أف يػػتـ ضػػرب مخػػازف ومواقػػع إطػػالؽ صػػواريخ 
 الصاروخية، قبؿ إطالقيا مف لبناف.

 ولماذا لبنان أواًل؟
ذا كانػت إسػرائيؿ تريػد حربػًا أـ كثرت التساؤالت حوؿ سبب رفع الممؼ المبناني إلى رأس أجندة اإلسرائيميي ف وا 

أنيا تريد إبقاء مواقفيا ضبابية بيدؼ إحداث إرباؾ وبمبمة لدى الطرؼ اآلخر، أـ أنيػا تنػدرج ضػمف المعػارؾ 
التػػي تخوضػػيا وزارة الػػدفاع لنيػػب المزيػػد مػػف الموازنػػة العسػػكرية، أو إذا كػػاف ذلػػؾ يعكػػس حػػاؿ البمبمػػة التػػي 

 ؾ.بارا –تعيشيا حكومة نتايناىو 
لػػػيس سػػػياًل الػػػرد عمػػػى ىػػػذه التسػػػاؤالت، حتػػػى لػػػدى خبػػػراء ومسػػػؤوليف إسػػػرائيمييف. فيػػػـ يػػػروف أف اليوميػػػػات 
اإلسػرائيػمية حافمة بػتػصريحات وتيديػدات ال حدود ليػا. لكف، ىػناؾ مف يػجد أسبػابًا إقميػميػة تسػاىػػـ فػي تػوتير 

رة. وبتقػدير اإلسػرائػػيمييف فػػإف أبػػرز األسػبػػاب يكػمػػف األوضاع في المنطقة وتػدفػع بالممؼ المبنػاني إلػى الصػدا
فػػػي خػػػطر أف يػػؤدي تػػدىور األوضػػاع فػػي سػػورية إلػػى نقػػؿ أسػػمحة كيماويػػة إلػػى لبنػػاف، وفػػي ىػػذه الحػػاؿ لػػف 
تؤخر إسرائيؿ الضػربة. لكػف، ىنػاؾ مػف يػرى مػف اإلسػرائيمييف أف األحػداث الداخميػة فػي لبنػاف قػد تسػاىـ فػي 

تصاعد األحداث وينيػار النظػاـ السػوري فتحػدث فوضػى عارمػة فػي لبنػاف تنتيػي بحػرب تصعيد أمني حيث ت
 مع إسرائيؿ.

، عػػػػف مسػػػػؤوليف أمنيػػػػيف أف عػػػػدـ «ىػػػػ رتس»الكاتبػػػػاف عػػػػاموس ىرئيػػػػؿ وآفػػػػي يسػػػػخاروؼ نقػػػػال فػػػػي صػػػػحيفة 
ووفػؽ مػا  االستقرار في لبناف بسبب االنييار المستمر لنظاـ األسد قد يكوف أكثر األسباب النفجػار المنطقػة.
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فإف سورية تعمؿ وتخطط لتصعيد األوضػاع فػي لبنػاف. وأبػرز مػا فػي نشػاطيا »جاء في تقرير مشترؾ ليما، 
ممؼ الػوزير السػابؽ ميشػاؿ سػماحة، المقػرب مػف األسػد. ويػرى اإلسػرائيميوف أف التطػورات األخيػرة والضػغوط 

و إلػػػػى تػصعػػػػػيد األوضػػػػػاع فػػػػي الحػػػػػدود قػػػػد تػػػػػدخؿ الحػػػػػزب فػػػػي أزمػػػػة تػدفػػػػػع« حػػػػزب اهلل»والمػطػالبػػػػػة بتػػػػػفكيؾ 
الػشػػػمالية. ويػقػػػوالف إف أبػػرز دليػػؿ عمػػى االنعطػػاؼ الجديػػد لموضػػع فػػي لبنػػاف يكمػػف فػػي التحػػوؿ الجديػػد لػػزعيـ 
الدروز وليد جنبالط المعروؼ بتقمباتو السياسػية بػيف تأييػد سػورية والوقػوؼ ضػدىا. وآخػر تحػوؿ لػو ىػو تػرؾ 

 معسكر بشار األسد.
بػػػػادر أخيػػػػرًا إلػػػػى تصػػػػعيد نشػػػػاطاتو العدائيػػػػة إلسػػػػرائيؿ، مثػػػػؿ العمميػػػػة « حػػػػزب اهلل»بػػػػاف إلػػػػى أف ويشػػػػير الكات

التفجيرية في بورغاس البمغارية ضد حافمة تقؿ السياح اإلسرائيمييف وكذلؾ تجنيد خميػة مسػمحة لػو مػف العػرب 
ؾ لمضػػربة المقبمػػة ضػػد يميػػد بػػذل« حػػزب اهلل»فػػي إسػػرائيؿ. ويريػػاف، وفقػػًا لتقػػديرات رسػػمية فػػي إسػػرائيؿ، أف 

 إسرائيؿ، التي ستكوف محاولة منو لمخروج مف مأزقو الداخمي في لبناف.
 13/8/1031، الحياة، لندن

 
 .. ال لمنظمة التحرير"إسرائيل" ال لـ 18

 د.فايز أبو شمالة
ال لمنظمػة عندما قمت: ال لػ)إسرائيؿ(، وافؽ معي غالبية الفمسطينييف، وىتفوا: ال لػػ)إسرائيؿ(.. وعنػدما قمػت: 

التحريػػر الفمسػػطينية، غضػػب الػػبعض منػػي، وىػػاجوا،، وىػػاجموا مقػػالي، واعتبػػره ارتػػدادًا عػػف الثوابػػت الوطنيػػة، 
ودعػػػوة لمواصػػػمة االنقسػػػاـ، وادعػػػى الػػػبعض أننػػػي تطاولػػػت عمػػػى أىػػػـ إنجػػػاز فػػػي تػػػاريخ الشػػػعب الفمسػػػطيني، 

 وتجرأت عمى القيادة األزلية.
لواقػػع مميػػًا، وتسػػاءلت بحػػذر: ىػػؿ أخطػػأت؟ ىػػؿ تجػػاوزت الحػػدود فػػي راجعػػت نفسػػي، وفكػػرت كثيػػرًا، وتأممػػت ا

االنتقػػاد؟ ىػػؿ حقػػًا عػػدـ اعترافػػي بمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ممػػثاًل شػػرعيًا وحيػػدًا لمشػػعب الفمسػػطيني، يمثػػؿ 
 نكوصًا عف الثوابت الوطنية، وطعنًا لسيرة الشيداء؟

 الية:سأعترف أمام الجميع بأن تفكري أوصمني إلى الحقائق الت
أواًل: إف كؿ مػف يقػوؿ: إف منظمػة التحريػر الفمسػطينية ىػي الممثػؿ الشػرعي والوحيػد لمشػعب الفمسػطيني، ىػو 

، بمػا فػػي ذلػػؾ 3881ممتػـز عمميػػًا يكػؿ االتفاقيػػات التػي وقعتيػػا منظمػة التحريػػر الفمسػطينية مػػع إسػرائيؿ سػػنة 
ضػػػمني بسػػػيادتيا عمػػػى كػػػؿ األراضػػػي االعتػػػراؼ الصػػػريح بحػػػؽ دولػػػة )إسػػػرائيؿ( فػػػي الوجػػػود، واالعتػػػراؼ ال

 .3838الفمسطينية المغتصبة سنة 
ثانيػػًا: إف االعتػػراؼ بػػػ)إسرائيؿ( سػػيمـز منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ػ عػػاجاًل أـ آجػػاًل ػ سػػيمزميا عمػػى تقػػديـ 
االعتػذار التػػاريخي لقػػادة العصػػابات الصػػييونية، والتأسػػؼ ليػـ عػػف اإلرىػػاب الفمسػػطيني الػػذي مارسػػو ضػػدىـ 

 ذلؾ الوقت كؿ مف الشييد عبد القادر الحسيني والشييد عبد الرحيـ محمود والشييد عز الديف القساـ.في 
ثالثًا: االعتراؼ بػ)إسرائيؿ( سيمـز الشعب الفمسطيني الحقًا بدفع تعويضات مالية ألىالي القتمى الييود؛ الذيف 

ى رأسػػيـ كػػؿ مػػف القػػادة خميػػؿ الػػوزير تضػػرروا مػػف اإلرىػػاب الفمسػػطيني الػػذي شػػارؾ فيػػو أالؼ الشػػيداء، وعمػػ
 وصالح خمؼ وأبو عمي إياد وكماؿ ناصر.

رابعػػػًا: إف الػػػذي ييتػػػؼ ليػػػؿ نيػػػار، ويقػػػوؿ: ال لػػػػ)إسرائيؿ(، ويػػػدعو إلػػػى التمسػػػؾ بالثوابػػػت الوطنيػػػة، عميػػػو أف 
ثػؿ طمػوح يحتقر سياسيًا كؿ مف اعترؼ بػ)إسرائيؿ(، بما في ذلؾ منظمة التحرير الفمسطينية، التي لـ تعػد تم
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أصغر الجئ فمسطيني، ولـ ترؽ لمشاعر فمسطينية وارت جثماف ابنيا، ولػـ ترتػؽ لوجػع أالؼ األسػرى، ولػف 
 تطبب أّنات الجرحى.

خامسًا: إف الذي يقوؿ: نعـ لمنظمة التحرير الفمسطينية الراىنة، فإنو يقوؿ عالنية وبصراحة وبػال تػردد: نعػـ 
الػػو لحاخامػػات الييػػود: إف دولػػة )إسػػرائيؿ( مػػا وجػػدت إال لتبقػػى، إلسػػرائيؿ. ويػػردد خمػػؼ محمػػود عبػػاس، مػػا ق

نيـ أصحاب الحؽ التاريخي في أرض آبائيـ الييود..  وا 
سادسػًا: إف الػػذي يتعبػػد فػػي محػػراب منظمػػة التحريػر الفمسػػطينية ال يخػػالؼ رأي رئيسػػيا محمػػود عبػػاس؛ الػػذي 

إليراني ليشكؿ خطرًا عمى الفمسػطينييف أنفسػيـ قاؿ لرئيسة حزب ميرتس "زىافا جالئوف": إف المفاعؿ النووي ا
 مثمما يشكؿ خطرًا عمى اإلسرائيمييف..

ف منظمػة التحريػر  إف منظمة التحرير التػي ال تػرى بمئػات القنابػؿ النوويػة اإلسػرائيمية خطػرًا ييػدد المنطقػة، وا 
ف منظمػػػة التحريػػػر التػػػي تتعػػػاوف أمنيػػػاً  مػػػع المخػػػابرات  التػػػي تعتػػػرؼ بحػػػؽ الييػػػود فػػػي اغتصػػػاب فمسػػػطيف، وا 

اإلسػػػػرائيمية، إف مثػػػػؿ ىكػػػػذا منظمػػػػة تحريػػػػر ال تمثػػػػؿ إال قمػػػػة قميمػػػػة مػػػػف العػػػػارفيف القابضػػػػيف، أو المصػػػػفقيف 
 الراجفيف، أو بعض الفمسطينييف البسطاء التائييف.

 10/8/1031، فمسطين أون الين
 

 الالجئ الفمسطيني والمياجر الييودي بينما  80
 د. حناف عشراوي

االسػػرائيمية المتعاقبػػة عػػف ممارسػػة التحايػػؿ عمػػى المجتمػػع الػػدولي والعػػالـ، لمػػتمّمص مػػف  لػػـ تتػػواَف الحكومػػات
مسػػؤولياتيا واسػػتحقاقاتيا القانونيػػة والسياسػػية واألخالقيػػة المترتبػػة عمييػػا تجػػاه شػػعب شػػردتو قبػػؿ أربػػع وسػػتيف 

محمػػو قسػػريًا،  عامػػًا، ومارسػػت بحقػػو أبشػػع أنػػواع التطييػػر العرقػػي، والتيجيػػر، مػػف أجػػؿ إحػػالؿ شػػعب آخػػر
 واالستيالء عمى أرضو بالقوة.

 13وتسعى اليوـ حكومة االحتالؿ إلى استصدار قرار أممي يقضي بتعويض ييود الدوؿ العربية، وذلػؾ فػي 
 أيموؿ القادـ بمقر األمـ المتحدة في نيويورؾ، بالتزامف مع انعقاد الجمعية العامة.

، بقيػػػادة نائػػػب وزيػػر خارجيػػػة االحػػػتالؿ دانػػػي ايػػػالوف، حيػػث تعمػػػؿ الحكومػػػة عمػػػى إعػػػداد حممػػة دوليػػػة واسػػػعة
، وتعػػريفيـ باعتبػػارىـ  الجئػػيف ، 3838لالعتػػراؼ بحقػػوؽ الييػػود الػػذيف ىػػاجروا مػػف الػػدوؿ العربيػػة بعػػد نكبػػة 

والشروع فػي مرحمػة الحقػة لمتفػاوض مػع بعػض الػدوؿ العربيػة لمحصػوؿ عمػى تعويضػات عمػى األمػالؾ التػي 
 لعربية.تركيا الييود في البالد ا

، أو اسػػتبدالو بقػػرار أممػػي 383وفػػي ذات الوقػػت، فقػػد اجتيػػدت منػػذ سػػنوات طويمػػة فػػي تفريػػ  القػػرار األممػػي 
آخر، واستيدفت بالتعػاوف مػع الواليػات المتحػدة األمريكيػة ممثمػة بػالكونغرس األمريكػي )وكالػة الغػوث الدوليػة 

يف الفمسػطينييف. كمػا حػاوؿ الكػونغرس فػي تجػاوز األنروا( التي تجّسد الدليؿ القػانوني والمػادي لقضػية الالجئػ
صػػػػارخ لمقػػػػانوف الػػػػدولي تشػػػػريع مقتػػػػرح، قّدمػػػػو السػػػػناتور الجميػػػػوري مػػػػارؾ كيػػػػرؾ، تخفػػػػيض عػػػػدد الالجئػػػػيف 

 الفمسطينييف، وتغيير حالة مالييف الفمسطينييف الالجئيف، ونزع صفة )الالجئ( عف أبنائيـ وأحفادىـ.
ر أممػي بيػذا الخصػوص فيػي األولػى مػف نوعيػا عمػى المسػتوى الػدولي إال أف محاولة اسرائيؿ استصػدار قػرا

لمواجيػػة حػػؽ الالجئػػػيف الفمسػػطينييف وتصػػػفية قضػػيتيـ وحقيػػػـ فػػي العػػػودة أو التعػػويض الػػػذي أقػػره المجتمػػػع 
 الدولي قبؿ ستيف عامًا.
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ُيمػػـز أي حكومػػة  ودعمػػًا ليػػذه الحممػػة السياسػػية الدوليػػة، أقػػر الكنيسػػت االسػػرائيمي، بموافقػػة الحكومػػة، قانونػػاً 
اسػرائيمية بضػرورة اسػػتنفاذ موضػوع  حقػػوؽ الالجئػيف الييػػود فػي البمػداف العربيػػة  قبػؿ التوقيػػع عمػى أي اتفاقيػػة 

 سالـ.
المثيػػػر لالىتمػػػاـ أف ىػػػذا التشػػػريع العنصػػػري، ومصػػػطمح  الالجػػػئ الييػػػودي  الػػػذي تعمػػػؿ إسػػػرائيؿ عمػػػى زّجػػػو 

ماؿ آخػر لجيػود مجمػس النػواب األمريكػي الػذي عمػؿ قبػؿ وتكريسو في الخطاب السياسي والػدولي، ىػو اسػتك
سنوات عمى فرض ما يسمى بػ  قضية الالجئيف الييود  عمى أجندة الحؿ السياسي لمقضية الفمسطينية، حيػث 
بادر الى اختالؽ ىذا القانوف أعضاء الكونغرس األمريكي  ىاورد بيرماف، وايميانا روس لتياف، وجيري ندلر . 

 الحممة الدولية المؤازرة الرئيس األمريكي األسبؽ بيؿ كمينتوف وشخصيات عالمية أخرى.كما ويشارؾ في 
إف ىذا القانوف يفتقد في مضمونو الى األساس القانوني واألخالقي، ويأتي في اطار سياسي محض لتكػريس 

مفاوضػػات ييوديػػة الدولػػة التػػي طالبػػت حكومػػة نتنيػػاىو االعتػػراؼ بػػو باعتبػػاره شػػرط رئيسػػي لمػػدخوؿ فػػي أي 
 أوتسوية إلنياء الصراع، وكذلؾ لفرض حؿ سياسي ال يتضمف قضية الالجئيف.

وبالعودة الى الحقائؽ الموضوعية والتاريخيػة ليجػرة الييػود مػف الػدوؿ العربيػة، فػإف الييػود العػرب كػانوا جػزءًا 
ذلؾ وفؽ مخطط مدروس مف المنطقة العربية في اطار دوليـ، لكنيـ بدأوا باليجرة الى إسرائيؿ بعد قياميا، و 

مػػف الوكالػػة الييوديػػة يقضػػي بجمػػب الييػػود مػػف جميػػع أنحػػاء العػػالـ لبنػػاء  دولػػة اسػػرائيؿ . ومػػع األخػػذ بعػػيف 
االعتبار أف بعض الدوؿ العربيػة فػي ذاؾ الوقػت كػاف يسػودىا أنظمػة اسػتبدادية، فالمعانػاة كانػت واقعػة عمػى 

، ولـ يتـ استيداؼ الييػود بحػد ذاتيػـ. وعمػى الػرغـ مػف جميع المواطنيف بغض النظر عف دياناتيـ واختالفيـ
أنو جرى حوادث اضطياد أو عنؼ فردية، وىي مشبوىة لدفعيـ وتشجيعيـ عمى اليجرة، إاّل أف ىجرة الييود 
كانت طواعيػة ومتػأثرة بعوامػؿ الضػغط واالغػراء، وبػدعوات الحركػة الصػييونية المتكػررة مػع الوكالػة الييوديػة 

 الى اسرائيؿ.لمييود بالقدـو 
وقد مارست اسرائيؿ،  الدولػة التػي تػّدعي الديمقراطيػة ، عمػى الييػود العػرب والشػرقييف التمييػز العنصػري لػدى 
قػػدوميـ، ووضػػعتيـ فػػي أمػػاكف منعزلػػة، وحػػرمتيـ مػػف االخػػتالط مػػع الرعايػػا االسػػرائيمييف، وعػػاممتيـ بدونيػػػة 

 الييود الغربييف. واحتقار عمى الصعيد الثقافي واالجتماعي بالمقارنة مع
وبالتالي فإف االّدعاء بأف ىؤالء الييود الذيف ىاجروا الى اسرائيؿ ىـ  الجئيف  اقتمعوا مف أوطػانيـ، التػي مػف 
المفترض أف تكوف  إسرائيؿ ، وعادوا إلييا، ىو ضرٌب مف التضميؿ والخداع فإذا كانت  اسرائيؿ  ىي وطنيـ، 

جريف عػػادوا إّمػػا بقػػرار سياسػػي أو بمحػػض إرادتيػػـ . وطبقػػًا لتعريػػؼ فيػػـ طبقػػًا لػػذلؾ ليسػػوا  الجئػػيف  بػػؿ ميػػا
الالجػػئ فػػي القػػانوف الػػدولي: فيػػو مػػْف ُىّجػػر مػػف وطنػػو ألسػػباب ليػػا عالقػػة بػػالحروب او العػػدواف الخػػارجي، 

 أوالخطر واالضطياد أو الفقر، ولجوئو الى أماكف مختمفة، وليس العكس.
ثاًل بالجمعيػة العامػة لييئػة األمػـ المتحػدة، لػـ يعمػف عػف حػاالت وفي نفػس االطػار، فػإف المجتمػع الػدولي، ممػ

قػرارًا ىامػًا جػدًا  3838الجئيف ييود، عمى العكس مف ذلؾ، أصدر عمى ضوء نكبػة الشػعب الفمسػطيني سػنة 
( منػػو صػػراحة عمػػى ضػػرورة عػػودة الالجئػػيف 33، والػػذي تػػنص الفقػػرة )383لالجئػػيف الفمسػػطينييف، ىػػو قػػرار 

بيوتيـ وقراىـ األصمية التػي ىّجػروا منيػا، باعتبػارىـ شػعب ولػيس مجموعػة أفػراد متضػرريف  الفمسطينييف إلى
مف الحروب مثؿ حاالت كثيرة، ولـ يكتؼ القرار المػذكور بتأكيػد حػؽ العػودة، بػؿ تعػّدى ذلػؾ إلػى ايجػاد آليػة 

 عمؿ متكاممة لتطبيؽ ىذا الحؽ وعودة ىؤالء الالجئيف.
األمريكػػي عمػػى فعػػؿ التشػػريد القسػػري الػػذي مارسػػتو العصػػابات  -االسػػرائيميوىنػػا يكمػػف التضػػميؿ وااللتفػػاؼ 

الصييوينة عمى شػعب فمسػطيف المسػتقر فػي أرضػو منػذ آالؼ السػنيف، وىنػا يكمػف الفػرؽ أيضػًا بػيف الالجػئ 
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الفمسػػطيني الػػذي اقتمػػع مػػف أرضػػػو وىّجػػر الػػى المنػػافي، وتعّرضػػو إلػػػى أقسػػى أنػػواع التطييػػر العرقػػي، وبػػػيف 
 لطوعي الذي اختاره الييود بشكؿ جماعي خالؿ تمؾ الفترة.الرحيؿ ا

وال نغفؿ أنػو مػف الناحيػة القانونيػة، فػإف الحػؽ األوؿ لالجػئ قبػؿ التعػويض ىػو العػودة إلػى موطنػو األصػمي، 
وقػػد أبػػدت دوٌؿ عربيػػة اسػػتعدادىا وترحيبيػػا بعػػودة ييودىػػا إلييػػا مثػػؿ العػػراؽ والمغػػرب، وبػػال شػػؾ فإننػػا نتوقػػع 

 وؿ العربية األخرى بعودة مواطنييا الييود إلييا ضمف أنظمة ديمقراطية تحتـر التعددية.ترحيب الد
إف ىػذه المنػػاورات المكشػوفة التػػي يحػػاوؿ االحػتالؿ تمريرىػػا عمػػى المجتمػع الػػدولي تػػدؿ عمػى سياسػػة مبرمجػػة 

منػا وترحيبنػا لتزوير وتشويو الحقائؽ، وتؤكد عمى أف فمسطيف ليست أرضيـ. ومػع ذلػؾ، فإننػا نعػرب عػف دع
، ولكػػف يبقػػى حػػؽ الجئينػػا الفمسػػطينييف 3838الكامػػؿ بعػػودة الييػػػػػود العػػرب الػػى مػػواطنيـ األصػػمية قبػػؿ عػػاـ 

الػػػذيف ذاقػػػوا مػػػرارة المجػػػوء والمنػػػافي، ودفعػػػوا ثمػػػف التواطػػػؤ الػػػدولي عمػػػييـ، فػػػي العػػػودة الػػػى مػػػوطنيـ األصػػػمي 
، ولػػف نسػػمح بالمقايضػػة أو 383عية الدوليػػة وقػػرار فمسػػطيف حػػؽ ثابػػت ال يسػػقط بالتقػػادـ، طبقػػًا لقػػرارات الشػػر 

المسػػاومة عمػػى ىػػذه الحقػػوؽ المشػػروعة وغيرالقابمػػة لمتصػػػرؼ التػػي تحػػاوؿ قػػرارات مجمػػس النػػّواب األمريكػػػي 
 والحكومة االسرائيمية القفز عمييا، ومساواتيا مع ما يسمى  حقوؽ الالجئ الييودي .

 13/8/1031، القدس العربي، لندن
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حزيػراف )يونيػو( أي منػذ نحػو شػيريف فقػط،  10عمى رغـ أّف الرئيس المصري محّمد مرسي تبوأ منصبو منذ 
سػػرائيؿ. ومػػف  فقػػد قػػاـ بمبػػادرات جريئػػة فػػي السياسػػة الخارجيػػة قػػد تضػػعو فػػي مواجيػػة مػػع الواليػػات المتحػػدة وا 

يقضي ىدفو عمى ما يبدو باستعادة قدر مف االستقالؿ مف الوصػاية التػي الواضح أّنو مستعّد ليذه المجازفة. 
 تمارسيا ىاتاف القوتاف. وفي حاؿ نجح في ذلؾ، سيناؿ ثناء األكثرية الساحقة مف المصرييف.

ويتعّمؽ ميداف المواجية المحتممة بالضغوط الدولية الكبيرة عمى النظاميف اإليراني والسوري بيدؼ إسقاطيما. 
واليات المتحّدة إلى شّؿ اقتصػاد إيػراف مػف خػالؿ فػرض عقوبػات شػديدة عمييػا كمػا أّنيػا تػدعـ الثػّوار تسعى ال

 السورييف في محاولتيـ اإلطاحة بالرئيس بشار األسد.
سػػرائيؿ عبػػر رفػػض عػػزؿ إيػػراف أو  يػػرفض الػػرئيس مرسػػي ذلػػؾ. فقػػد تجػػرأ عمػػى مواجيػػة الواليػػات المتحػػّدة وا 

ضر قمة دوؿ عدـ االنحياز التي ُعقدت في طيراف ىذا األسبوع عممًا أنو أوؿ تشويو سمعتيا. واختار أف يح
. وقػػد كسػػر الجميػػد مػػع الػػرئيس 3898رئػػيس مصػػري يػػزور الجميوريػػة اإلسػػالمية منػػذ اإلطاحػػة بالشػػاه عػػاـ 

اإليراني محمػود أحمػدي نجػاد منػذ بضػعة أسػابيع حػيف التقيػا خػالؿ القمػة اإلسػالمية فػي مّكػة. وكػاف لقاؤىمػا 
 ديًا جدًا.و 

ومف الواضح أّف الرئيس مرسي يفّضػؿ حػّؿ األزمػة السػورية عػف طريػؽ المفاوضػات بػداًل مػف الحػرب، األمػر 
الذي يشّكؿ معارضة مباشرة لواشػنطف. كمػا اقتػرح أف تشػّكؿ القػوى األساسػية األربػع فػي المنطقػة، أي مصػر 

يػػراف وتركيػػا مجموعػػة اتصػػاؿ لإلشػػرا ـّ التفػػاوض عميػػو. بمعنػػى والمممكػػة العربيػػة السػػعودية وا  ؼ عمػػى حػػّؿ يػػت
آخػر، ىػػو يطمػػب مػػف الواليػػات المتحػػّدة وحمػػؼ شػػماؿ األطمسػػي أف يبقيػػا بعيػػديف عػػف سػػورية وأف يتركػػا القػػوى 
المحميػػة تتػػولى زمػػاـ األمػػور. )يفػػرض تحػػّرؾ مرسػػي معضػػمة كبيػػرة أمػػاـ الديبموماسػػية التركيػػة: ىػػؿ يجػػب أف 

شماؿ األطمسػي الواليػات المتحػّدة لنقػؿ األسػمحة واألمػواؿ والمعمومػات تدعـ تركيا التي تشّكؿ جزءًا مف حمؼ 
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االستخباراتية إلى الثّوار السورييف أـ يجدر بأنقرة االنضماـ إلى الجيود اإلقميمية الرامية إلى إنياء النزاع عف 
 طريؽ المفاوضات؟(

طف فػي شػير أيمػوؿ )سػبتمبر( وقػد وّجو الػرئيس األميركػي بػاراؾ أوبامػا دعػوة إلػى الػدكتور مرسػي لزيػارة واشػن
تكوف وراء الدعوة رغبة لتوجيو مالحظات عمى سياستو. لكف، في معػرض التأكيػد مػف جديػد عمػى االسػتقالؿ 
المصػػري، زار الػػدكتور مرسػػي بكػػيف ثػػـ توّجػػو منيػػا إلػػى طيػػراف. وقػػد تكػػوف ىػػذه طريقتػػو ليشػػير إلػػى أّنػػو لػػف 

ـّ إمالء األمور عميو.  يسمح بأف يت
وع الػػػذي يشػػػّكؿ موضػػػع خػػػالؼ جػػػدي فيتعمّػػػؽ بػػػالمالحؽ العسػػػكرية الػػػواردة فػػػي معاىػػػدة السػػػالـ أمػػػا الموضػػػ
والتي يرغب الرئيس مرسي شػأنو شػأف معظػـ المصػرييف فػي  3898اإلسرائيمية التي ُأبرمت عاـ  -المصرية 

 آب )أغسػطس( بػاليجـو عمػى حػاجز لمجػيش 7مراجعتيا. حيف قامت مجموعة مف المسمحيف في سيناء فػي 
جنػػديًا مصػػريًا وجػػرح آخػػريف، أرسػػؿ  36المصػػري عمػػى الحػػدود بػػيف مصػػر وقطػػاع غػػزة، مػػا أدى إلػػى مقتػػؿ 

ـّ جنػػودًا وطػػائرات مروحيػػة ودبابػػات لمطػػاردتيـ. لكػػف، تػػنص المالحػػؽ العسػػكرية  مرسػػي عمػػى الفػػور قػػوة تضػػ
ناء، عمػى رغػـ عمى أّف مصر يجب أف تحصؿ عمى موافقة مسػبقة مػف إسػرائيؿ قبػؿ إرسػاؿ الػدبابات إلػى سػي
 أّف ىذه المنطقة تخضع لمسيادة المصرية. ويبدو أّف مرسي لـ يشعر بالحاجة إلى القياـ بذلؾ.

حيف أجريُت فػي شػير أيمػوؿ )سػبتمبر( الماضػي مقابمػة مػع عمػرو موسػى، وزيػر الخارجيػة المصػري األسػبؽ 
ئاسػػة المصػػرية، دعػػا إلػػى مراجعػػة واألمػػيف العػػاـ السػػابؽ لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة والػػذي كػػاف حينيػػا مرشػػحًا لمر 

سػػػتظؿ معاىػػػدة السػػػالـ قائمػػػة إال أّف مصػػػر بحاجػػػة إلػػػى قػػػوى فػػػي سػػػيناء. »المالحػػػؽ العسػػػكرية. وقػػػاؿ لػػػي: 
وال «. فالوضػػع األمنػػي يتطمّػػب ذلػػؾ. يجػػب أف تفيػػـ إسػػرائيؿ أّنػػو يجػػب مراجعػػة القيػػود التػػي تفرضػػيا المعاىػػدة

 شّؾ في أف مرسي يشاطره الرأي.
آب )أغسػػطس( أّف إسػػرائيؿ  11فػػي « نيويػػورؾ تػػايمز»لحػػديث إسػػرائيؿ. فقػػد ذكػػرت صػػحيفة لػػـ يعجػػب ىػػذا ا

بسػػػبب غيػػػاب التنسػػػيؽ وطمبػػػت مػػػف القػػػاىرة سػػػحب دباباتيػػػا. إال أّف إسػػػرائيؿ تجػػػد نفسػػػيا فػػػي وضػػػع « قمقػػػة»
صػػعب. فيػػي تريػػد أف تحػػافظ مصػػر عمػػى األمػػف فػػي منطقػػة سػػيناء التػػي تعػػاني الفوضػػى واالضػػطرابات، إال 

 تخشى أف يؤدي نشر القوات المسمحة المصرية إلى تيديد أمنيا في يـو مف األياـ.أنيا 
التػػػػي تشػػػػكؿ المػػػػوبي « ايبػػػػاؾ»ووّجػػػو دنػػػػيس روس الػػػػذي يعمػػػػؿ فػػػػي معيػػػػد واشػػػػنطف )المتفػػػّرع مػػػػف مجموعػػػػة 

آب إلػػى مرسػػي  38فػػي « واشػػنطف بوسػػت»اإلسػػرائيمي فػػي الواليػػات المتحػػدة( انتقػػادات الذعػػة عبػػر صػػحيفة 
فػي حػاؿ اسػتمر ىػذا التصػّرؼ، سػتتوّقؼ »الو الدبابات إلى سيناء مػف دوف إبػالغ إسػرائيؿ. وقػاؿ: بسبب إرس

الواليات المتحّدة عف تقديـ الدعـ إلى مصر الذي يعّد ضػروريًا لمحصػوؿ عمػى المسػاعدة االقتصػادية الدوليػة 
ى مػػدى عقػػود عػػف بسػػبب دفاعػػو عمػػ« محػػامي إسػػرائيؿ»ويعتبػػر روس المعػػروؼ أنػػو «. ولتعزيػػز االسػػتثمار

المصالح اإلسرائيمية حيف كاف في الحكومة، أّنو ال يزاؿ يتحػّدث باسػـ اإلدارة األميركيػة. ويجػب أف نأمػؿ أنػو 
 عمى خطأ في ىذا االعتقاد.

أمػػا الخطػػوات األخػػرى التػػي قػػاـ بيػػا مرسػػي والتػػي أثػػارت قمػػؽ واشػػنطف وتػػؿ أبيػػب فيػػي إقالػػة مجموعػػة مػػف 
سػرائيؿ والواليػات المتحػّدة عالقػات وثيقػة معيػـ عمػى مػّر السػنوات. وتضػـ ىػذه الضباط الكبار الػذيف أقامػت إ

المجموعػػة مػػف فمػػوؿ نظػػاـ مبػػارؾ وزيػػر الػػدفاع المشػػير حسػػيف طنطػػاوي ورئػػيس األركػػاف الفريػػؽ سػػامي عنػػاف 
ف وقادة القػوات البحريػة والجويػة والػدفاع ومػدير جيػاز االسػتخبارات مػراد مػوافي إلػى جانػب قػادة آخػريف. وعػيّ 

الػػػرئيس مرسػػػي المػػػواء عبػػػد الفتػػػاح السيسػػػي وزيػػػرًا لمػػػدفاع والمػػػواء صػػػدقي صػػػبحي رئيسػػػًا لألركػػػاف. ويبػػػدو أّف 
 الرجميف يشاركاف الدكتور مرسي رغبتو في التحّرر مف النفوذ األميركي واإلسرائيمي.
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مػػزٍر. إذ وتقػػـو أولويػػة الػػرئيس مرسػػي وفريقػػو عمػػى إعػػادة إحيػػاء االقتصػػاد فػػي مصػػر الػػذي يبػػدو فػػي وضػػع 
مميوف شخص. كما يعّد إنشاء فرص العمؿ ضروريًا. ويجب إعادة تفعيؿ خدمات الحكومة.  87يجب إطعاـ 

 -أما المساعدة الخارجية فضرورية. وفي ظّؿ الظروؼ الحالية، ما مف خطر يتيّدد معاىدة السالـ المصرية 
فػي الحػرب مػع إسػرائيؿ. وال يبػدو الجػيش  اإلسرائيمية لجية إمكاف إلغائيا. فال يسع أي مصػري اليػـو التفكيػر

بميػػػوف دوالر التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف الواليػػػات  301المصػػػري مسػػػتعدًا لمتضػػػحية بالمسػػػاعدة السػػػنوية بقيمػػػة 
 المتحّدة لمحفاظ عمى السالـ مع إسرائيؿ.

سػػرائيؿ. ومػػ ف اآلف إال أّف الػػرئيس مرسػػي سيسػػعى بػػال شػػّؾ إلػػى إقامػػة عالقػػة جديػػدة مػػع الواليػػات المتحػػّدة وا 
فصػػاعدًا، مػػف المػػرّجح أف تكػػوف مصػػر أقػػؿ تسػػامحًا إزاء معاممػػة إسػػرائيؿ السػػيئة لمفمسػػطينييف الػػذيف يقعػػوف 
ـّ إىماليػا.  تحت الحصار واالحتالؿ. وسبؽ أف شّدد عمػى الحاجػة إلػى معالجػة مسػألة فمسػطيف التػي طالمػا تػ

إسػػرائيؿ ضػػد إيػػراف. وعمػػى رغػػـ أنػػو لػػف وسػػيكوف أقػػؿ اسػػتعدادًا مػػف سػػمفو لمقبػػوؿ بطبػػوؿ الحػػرب التػػي تقرعيػػا 
يكوف قادرًا عمى تحّدي ىيمنة إسرائيؿ العسكرية الممّولة والمجّيزة والمضمونة مف الواليػات المتحػّدة، سيسػعى 

 إلى وضع حّد الستغالؿ إسرائيؿ ىيمنتيا ال سّيما ىجماتيا المتكّررة عمى الدوؿ المجاورة ليا.
مػػع إسػػرائيؿ. فيػػـ  3898ب حيػػاؿ معاىػػدة السػػالـ التػػي ُأبرمػػت عػػاـ ويشػػعر عػػدد كبيػػر مػػف المصػػرييف بالػػذن

يعرفوف أّنو مف خالؿ إبعػاد مصػر عػف المعادلػة العسػكرية العربيػة، منحػت معاىػدة السػالـ إسػرائيؿ أكثػر مػف 
سنة مف الييمنة العسكرية التي لـ يتمكف أحد مف تحدييا وحريػة ضػرب الػدوؿ المجػاورة ليػا متػى شػاءت  10

 تتعّرض لمرّد. وقد جرب لبناف والفمسطينيوف والعراؽ وسورية ىجمات إسرائيؿ.مف دوف أف 
يطمح الرئيس مرسي بوضوح إلى إعادة التوازف إلى عالقػات القػوة فػي الشػرؽ األوسػط. ومػف المثيػر أف نػرى 

سرائيؿ التصّرؼ ت جاه ىػذه كيؼ سيقوـ بيذا العمؿ الذي يشكؿ خطرًا كبيرًا وكيؼ ستختار الواليات المتحّدة وا 
 السياسة المصرية.

 13/8/1031، الحياة، لندن
 

 ؟!« خطيا األخضـر»إذ تفتح بوابات  "إسـرائيل" 81
 عريب الرنتاوي
ينشغؿ كتاب ومحمموف وناشطوف فمسطينييوف في معرفة الدوافع واألىداؼ الكامنة وراء موجة التصاريح التي 

ؿ ورجػاؿ األعمػاؿ والمتنػزىيف الفمسػطينييف لعبػور سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي لعشرات ألػوؼ العمػا” منحتيا“
الخط األخضر والعمؿ والتجوؿ واالتجار في إسرائيؿ ومعيا، في خطوة غير مسبوقة )ربما( منذ قياـ السمطة 

 الفمسطينية، والمؤكد منذ اندالع الفمسطينية الثانية.
فػي ” واجبيػا”لغربيػة، فالسػمطة تقػـو بػػبعضيـ أرجع الخطوة اإلسرائيمية إلى سػيادة األمػف واألمػاف فػي الضػفة ا

حفظ األمف، أمنيا واألمف اإلسرائيمي معًا، بعػد أف صػار متعػذرًا التفريػؽ بػيف متطمبػات كػؿ منيمػا...حتى أف 
أحدًا بالكاد يستطيع أف يتذكر متى كانت آخر محاولة الستيداؼ جنػدي أو مسػتوطف إسػرائيمي، داخػؿ الخػط 

األمف اإلسرائيمي في الضفة حدًا يماثػؿ مسػتوى األمػف اإلسػرائيمي داخػؿ  األخضر وخارجو....لقد بم  مستوى
إسرائيؿ، فمماذا استمرار الحذر والتحوط واإلستنفار، وفقًا لمػا يقولػو أصػحاب وجيػة النظػر ىػذه، التػي تنطػوي 

ف كانت التختصر المسألة برمتيا.” الوجاىة“عمى قدر كبير مف   مف وجية نظر كاتب ىذه السطور، وا 
عمى االقتصاد اإلسرائيمي، حيث توفر خطوة ” عوامؿ ضاغطة“يـ اآلخر، أرجع الخطوة اإلسرائيمية إلى بعض

ليػػػذا اإلقتصػػػاد الػػػذي يعػػػاني ركػػػودًا ظػػػاىرًا، وتتسػػػع الحركػػػات اإلحتجاجيػػػة المطالبػػػة ” الشػػػواقؿ“كيػػػذه ماليػػػيف 
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اإلجتماعيػػة )ودائمػًا بالمعػػايير بمعالجػة مشػػكالت الفقػر والبطالػػة وت كػؿ المػػداخيؿ وتراجػع التقػػدمات الصػحية و 
محػػددة يتقػػدـ بيػػا أصػػحاب وجيػػة النظػػر ىػػذه لمداللػػة عمػػى جديػػة ىػػذا التحميػػؿ ” كميػػة“اإلسػػرائيمية(...ال أرقػػاـ 

الذي استفاد مف دفؽ السائحيف والمتسوقيف ” الموؿ“المنشأة أو ذاؾ “، بؿ معمومات متفرقة عف ىذه ”رزانتو”و
نفاقػػػػػو  –وربمػػػػػا مػػػػػا تقػػػػػدـ  –وتسػػػػػديد بعػػػػػض مػػػػػا تػػػػػأخر الفمسػػػػػطينييف فػػػػػي زيػػػػػادة مبيعاتػػػػػو،  مػػػػػف التزاماتػػػػػو وا 

أو حتػى ” الشػواقؿ“لديو، لكف بضع عشرات المالييف مف ” رقمية“الجاري...كاتب ىذه السطور، ال معمومات 
بضػػػػع مئػػػػات منيػػػػا، ال تكفػػػػي إلحػػػػداث فػػػػرؽ ذي بػػػػاؿ فػػػػي اقتصػػػػاد وسػػػػوؽ عمالقػػػػيف، كاالقتصػػػػاد والسػػػػوؽ 

 اإلسرائيمييف.
اإلسػرائيمية غيػر ” التسػييالت“، وترى في ”السياسي“ة مف المحمميف والميتميف ترد المسألةٌ إلى جذرىا فئة ثالث

بإمتياز...ىدفػػػو األوؿ )ولػػػيس الوحيػػػد(، إعػػػادة ربػػػط فمسػػػطينيي الضػػػفة بإسػػػرائيؿ، ” قػػػرارًا سياسػػػياً “المسػػػبوقة، 
ية تمػػنح مواطنييػػا ىويتيػػا، فػػي ظػػؿ اقتصػػاديا ومعيشػػيًا وبسػػيكولوجيًا، ومػػف عمػػى قاعػػدة أف السػػمطة الفمسػػطين

لمشػػعب الػػرازح تحػػت احتاللييػػا القػػديـ والجديػػد، والسػػمطة يكفػػي منيػػا أنيػػا تقػػـو ” ىويتيػػا“رفػػض إسػػرائيؿ مػػنح 
الذي يحفظ أمنيا وأمنو الذاتي، أما باقي جوانب وأوجو حياة الفمسطيني، فيجب أف ُيعاد ” رجؿ الشرطة“بدور 

 ”.سمطة االحتالؿ”ربطيا بػ
يؿ التػي رسػمت سػقوفًا عميػا لتطػور السػمطة، ال تتخطػى الحكػـ الػذاتي المنقوص...إسػرائيؿ التػي ال تػرى إسػرائ

فػػػي السػػػمطة سػػػوى سػػػياج أمنػػػي يحمػػػي االحػػػتالؿ واالستيطاف...إسػػػرائيؿ التػػػي تتعامػػػؿ مػػػع السػػػمطة كوسػػػيمة 
أف تػػػؤدي وظائفيػػػا الفمسطينية...إسػػػرائيؿ تريػػػد ليػػػذه السػػػمطة أف تسػػػتمر، و ” فػػػائض الػػػديموغرافيا“المتصػػػاص 

 المذكورة عمى أكمؿ وجو، ال شيء غير ذلؾ أو فوؽ ذلؾ عمى اإلطالؽ.
األولى...ىػػػي محاولػػػة ” اإلسػػػتيطانية“ىػػػي إذف، خطػػػوة إضػػػافية ُتكمػػػؿ باليػػػد الثانيػػػة مػػػا بدأتػػػو إسػػػرائيؿ بيػػػدىا 

ضػي، خمػؼ الجػدار افترا” جػدار عػازؿ”كنواة لمدولة وتقرير المصير، واإلبقاء عمييا كػػ” السمطة“لمقضاء عمى 
 اإلستيطاف والتيويد واألسرلة الزاحفة.” مخرجات“العازؿ الواقعي، فضاًل عف وظيفتيا كوعاء المتصاص 

مػع ” التطبيػع“أو إدراجيػا فػي سػياؽ ” إجػراءات بنػاء الثقػة“ال يمكف بحاؿ النظر لمخطوة اإلسرائيمية مف زاوية 
سيما وأنيػا ال تػرتبط بػأي إجػراء لوقػؼ االسػتيطاف  الشعب الفمسطيني وسمطتو...ىي أبعد ما تكوف عف ذلؾ،

ضػػافة مسػػتوطنات جديػػدة ” القػػدس“أو إبطائػػو بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ تمامػػًا، فيػػي تزامنػػت مػػع توسػػيع  وا 
إلييا...كما أنيا لـ تفػض إلػى رفػع الحصػار عػف القطػاع المنكػوب، بػؿ بػالعكس مػف ذلػؾ تمامػًا أيضػًا، حيػث 

غتيػػاالت ضػػد القطػػاع المحاصػػر ونشػػطائو المطارديف...لكػػأف إسػػرائيؿ تريػػد تزامنػػت مػػع اسػػتئناؼ الغػػارات واال
أف تقػػوؿ ألىػػؿ الضػػفة: اسػػتمتعوا كمػػا شػػئتـ عمػػى شػػواطئ يافػػا وحيفػػا، واغرفػػوا مػػف أسػػواؽ إسػػرائيؿ، وعػػودوا 
ف لتشغيؿ المصانع والمزارع اإلسرائيمية، ودعكـ مف حكايا الثػورة واالنتفاضػة والربيػع العربػي، وحػذار حػذار مػ

ليػا وليـ...تمكػـ ” حكػـ حمػاس”المقامرة بمصائر شبيية بما آلت إليو مصػائر أشػقاٍء لكػـ فػي غػزة، منكػوبيف بػػ
الجديػدة، وىػي رسػائؿ ” الُممغمػة“ىي الرسائؿ المتراكبة التي أرادت إسرائيؿ توجيييػا عبػر سياسػتيا االنفتاحيػة 

 عمى ىامش ىذا اليدؼ الكبير.يمكف إلسرائيؿ أف تجنييا ” فوائد إضافية“ال تتعارض مع أية 
 13/8/1031، الدستور، عّمان
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