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 األسرى المضربين عن الطعام يهدد جهود السالم  عباس: االستيطان واحتجاز 2
محمود عباس، اليوـ األربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل،  السمطة الفمسطينيةاستقبؿ رئيس : راـ اهلل

 مستشار األمف القومي البريطاني السير كيـ داروتش، بحضور القنصؿ البريطاني العاـ السير فنسنت فيف.
، عمى آخر مستجدات األوضاع السياسية، خاصة إضراب األسرى في سجوف ، الضيؼعباسوأطمع 

االحتبلؿ عف الطعاـ نتيجة اعتقاليـ التعسفي، واستمرار النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية في أراضي دولة 
 فمسطيف.
ية لمضيؼ، أف استمرار االستيطاف واستمرار احتجاز األسرى المضربيف ييدد الجيود الدول عباسوأكد 

الساعية لكسر الجمود في عممية السبلـ، مشددا عمى ضرورة اإلفراج عف األسرى، خاصة الذيف اعتقموا قبؿ 
 اتفاؽ أوسمو، واألسرى المضربيف عف الطعاـ الذيف باتت حياتيـ في خطر شديد جراء استمرار اعتقاليـ.

سماح بو إطبلقا، مشيرا إلى ' االستيطاني ىو خط أحمر ال يمكف ال، عمى أف مشروع 'عباسكما شدد 
أف ىذا المشروع االستيطاني يقسـ الضفة الغربية إلى قسميف ويمنع التواصؿ الجغرافي بيف األراضي 

 الفمسطينية، وكذلؾ يعزؿ مدينة القدس المحتمة عف محيطيا الفمسطيني.
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حؿ الدولتيف وفؽ قرارات  وجدد الرئيس، التزاـ القيادة الفمسطينية بتحقيؽ السبلـ العادؿ والشامؿ عمى أساس
الشرعية الدولية، والقرار األخير لؤلمـ المتحدة باالعتراؼ بدولة فمسطيف كعضو مراقب في الجمعية العامة 

 لؤلمـ المتحدة.
 //، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 ةأهمنا في مخيمات سوري لمساندة فياض: مميون دوالر شهرياً  

عمى ضوء النقاش الذي أجرتو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "قاؿ رئيس الوزراء سبلـ فياض إنو  :راـ اهلل
الفمسطينية إزاء احتياجات أىمنا في مخيمات سورية بعد زيارة وفدىا إلى دمشؽ واطبلعيـ عمى أوضاع 

يا إلى أف تعود المخيمات في سورية، فقد تقرر توفير مميوف دوالر شيريا لمساندة أىمنا في مخيمات
 ."المؤسسات الدولية ذات الصمة إلى توفير ما يكفي مف دعـ ليـ

جاء ذلؾ خبلؿ الحديث اإلذاعي األسبوعي لرئيس الوزراء، الذي كاف كرسو حوؿ الموازنة السنوية. واعتبر 
ضو فياض أف قرار توفير ىذا المبمغ لمساندة أىمنا في مخيمات المجوء في سورية يقتضيو الواجب وتفر 

المسؤولية تجاه أبناء شعبنا، مشيرا إلى أف ىذا التوجو ىو مثاؿ مف أمثمة كثيرة عمى بعض األمور الطارئة، 
 والتي يجب أف نكوف دوما جاىزيف لمتعامؿ معيا.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
نهاء معاناتهم بتدويلبحر ُيطالب أحمد    قضية األسرى وا 

ب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، أمس، باف كي موف األميف العاـ طالب د. أحمد بحر النائ
لؤلمـ المتحدة، ونبيؿ العربي األميف العاـ لمجامعة العربية، ورؤساء البرلمانات العربية واإلسبلمية والدولية، 

واألخبلقية  إلى طرح قضية األسرى أماـ المجتمع الدولي، وعمى أجندة برلماناتيـ بأبعادىا اإلنسانية
وحّمؿ بحر في رسالة إلى باف كي موف، ورؤساء البرلمانات العربية واإلسبلمية والدولية سمطات  والقانونية.

االحتبلؿ اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عف حياة وسبلمة كافة األسرى الفمسطينييف في سجونو، وخاصة 
ت الوقت إلى التصدي لبلنتياكات "الجسيمة" التي جريمة اغتياؿ األسير عرفات جرادات، داعيًا إياىـ في ذا

تمارسيا سمطات االحتبلؿ عمى "نحو ممنيج ضد األسرى والمعتقميف الفمسطينييف واتخاذ اإلجراءات البلزمة 
 والرادعة في مواجيتيا بما يكفؿ احتراـ القانوف الدولي"، عمى حد قولو.

ؿ "قضية األسرى اإلنسانية العادلة، والقياـ بحممة كما طالب رؤساء البرلمانات لحّث حكوماتيـ عمى تدوي
جباره عمى  دبموماسية واسعة لمدفاع عنيا في كافة المحافؿ الدولية، لمضغط عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي وا 

وقاؿ "سنوات طويمة مرت وال زاؿ األسرى والمعتقموف  إنياء المعاناة اإلنسانية المستمرة لؤلسرى".
بالكرامة عمى  ةواإلحاطى يومنا ىذا ألقسى أشكاؿ التعذيب والمعاممة البلإنسانية الفمسطينيوف يتعرضوف إل

 يد سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي.
 //فمسطين أون الين، 

 
 
 
 دوليًا في قضية اغتيال األسير جرادات "إسرائيل"السمطة تعتزم مقاضاة  
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اقع أمس أف السمطة الفمسطينية تعتـز التوجو أعمف وزير األسرى والمحرريف الفمسطيني عيسى قر : راـ اهلل
في قضية اغتياؿ األسير عرفات جرادات أثناء التحقيؽ معو في  "إسرائيؿ"إلى المحاكـ الدولية لمقاضاة 

وأكد قراقع أف االتصاالت  السجوف اإلسرائيمية. وقاؿ إف وزارتو تعد ممفًا كامبًل عف ظروؼ قضية استشياده.
في شأف األسرى المضربيف عف الطعاـ لـ تتوقؼ، إال أنيا لـ تتمخض عف  "سرائيؿإ"التي تجرييا مصر مع 

نتائج إيجابية حتى المحظة، بسبب التعنت اإلسرائيمي. وأكد أف التدخؿ المصري جاء بناء عمى طمب مف 
السمطة لمناقشة قضية األسرى المضربيف عف الطعاـ واألسرى اإلدارييف، لكف حتى اآلف لـ تتمخض عف 

 ائج.نت
 //الحياة، لندن، 

 
 ة في إنهاء ممف األسرى المضربيندأبو السبح: مصر جا 

في الحكومة الفمسطينية في قطاع  وزير األسرى والمحرريف ،أكد د. عطا اهلل أبو السبح: محمد جاسر - غزة
سرائيمية، أف مصر لـ تتخؿ يومًا مف األياـ عف ممؼ األسرى المضربيف عف الطعاـ في السجوف اإل غزة،

 مشيرًا إلى أنيا جادة إلنياء ممؼ المضربيف.
عتبر أبو السبح في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، أف دولة االحتبلؿ اإلسرائيمي تممصت مف او 

 اتفاقية تبادؿ األسرى مع الجانب المصري، عبر إعادة اعتقاؿ األسرى المحرريف.
لئلفراج عف المضربيف قائبًل: "األسرى يتعرضوا  "إسرائيؿ"وطالب مصر ببذؿ المزيد مف الضغوط عمى 

 لمموت في كؿ لحظة، والكياف الصييوني يتجاىؿ ذلؾ أماـ عمى مرأى العالـ أجمع".
وبيف وزير األسرى والمحرريف أف مؤسسات المجتمع الدولي مقصرة تجاه معاناة أسرانا وال توجد أى ورقة 

ليـ وممارساتيـ التي وصفيا بػ"القذرة" بحؽ األسرى األبطاؿ مثؿ ضغط تفرض عمى االحتبلؿ كي تمجـ أفعا
 واقتحامات الغرؼ ليبًل. اإلداريالتفتيش العاري وسياسة االعتقاؿ 

محاولة الغضب الفمسطيني  إلحباطفي سياؽ متصؿ، أكد أبو السبح أف رئيس السمطة محمود عباس يسعى 
ما يحدث بالضفة المحتمة بػ"الفوضى"، ونشر أفراد األجيزة بوجو دولة االحتبلؿ اإلسرائيمي مف خبلؿ تسميتو 

وأشار إلى أف عباس اجتمع مع قادة التنسيؽ األمني بالضفة، لتيدئة األوضاع  األمنية في أنحاء الضفة.
 مميوف شيقؿ. ىناؾ، مقابؿ رشوى مف قبؿ رئيس وزراء االحتبلؿ اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

 //فمسطين أون الين، 
 
 دعو لمقاطعة ماراثون صهيوني دولي في القدست منظمة التحرير 

إلى  دعت منظمة التحرير الفمسطينية، أمس، كؿ العدائيف والداعميف لماراثوف القدس : )ا ؼ ب(
مقاطعتو، معتبرة أف االشتراؾ فيو يحمؿ انطباعًا بقبوؿ احتبلؿ المدينة وضميا غير القانوني. ودعت 

جميع المشاركيف والداعميف لماراثوف القدس الدولي إلى سحب دعميـ ومشاركتيـ أو "بياف، المنظمة، في 
 ."الجسيمة لحقوؽ اإلنساف باحتبلليا لدولة فمسطيف "إسرائيؿ"سيصبحوف مشاركيف في التسّتر عمى خروقات 

الصييوني  "الكنيست"وسيشارؾ آالؼ العدائيف في الماراثوف الذي سينظـ غدًا الجمعة ويبدأ مف مبنى 
ويجتاح البمدة القديمة. وقالت المجنة األولمبية الفمسطينية والمجمس األعمى لمشباب والرياضة واالتحاد 

تنقؿ العدائيف "الفمسطيني أللعاب القوى إف مسار الماراثوف يظير السياسات العنصرية لحكومة الكياف التي 
 . "الشرؽ كأف المدينة موحدة بالفعؿ إلىمف الغرب 
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 //ميج، الشارقة، الخ
 
 ترجمة عمى أرض الواقع األوروبي بحاجة إلى"  القدستقرير "عشراوي:  

لفرض  األوروبيدعوة إلى دوؿ االتحاد  أمسفي القدس ومدينة راـ اهلل  األوروبيةوجو قناصؿ الدوؿ : راـ اهلل
دولة في   إلىلذي سمـ " السنوي واعقوبات اقتصادية عمى المستوطنات، عبر تقرير "القدس 

 .األربعاء أمس, وفقا لما نشره موقع صحيفة "ىأرتس" األوروبياالتحاد 
وثمنت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي التقرير، وقالت في بياف صدر 

، اإلسرائيميواالستفزاز عنيا: "لقد عّبر ىذا التقرير عف استنتاج االتحاد األوروبي بأف استمرار التصعيد 
 والتنكر لمقرارات الدولية أصبح يشكؿ تيديدا حقيقيًا لحؿ الدولتيف ولفرص السبلـ واالستقرار في المنطقة".

ترجمة عمى أرض الواقع"،  إلىواعتبرت عشراوي أف "ىذا التقييـ الشجاع والمتقدـ لبلتحاد األوروبي بحاجة 
الجماعية إلى لعب دور مباشر ومميز في عممية  أوؿ الفردية ودعت اإلتحاد األوروبي عمى مستوى الدو 

وردعيا، ووقؼ االستيطاف داخؿ وفي محيط القدس، واتخاذ  اإلسرائيميةالسبلـ، وفي مواجية الخروقات 
نزاؿ العقوبات عمييا.  التدابير البلزمة لمساءلة القوة القائمة باالحتبلؿ عمى ىذه االنتياكات وا 
 //المستقبل، بيروت، 

 
 قراقع: األسرى يهددون بالعصيان ويبدؤون خطوات احتجاجية األحد  

عيسى قراقع، أف  في الضفة الغربية الفمسطينية الحكومةأعمف وزير شؤوف األسرى والمحرريف في : راـ اهلل
بؿ األسرى في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي سيشرعوف بخطوات احتجاجية تدريجية ابتداء مف يوـ األحد المق

: "إف الحركة األسيرة أقرت /وقاؿ قراقع في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو األربعاء  ./
برنامًجا نضالًيا يشمؿ خطة احتجاجية تتصاعد تدريجًيا، وتبدأ بإعادة وجبات الطعاـ يوميف في األسبوع، 

ضد ممارسات وسياسات إدارة وفي حاؿ عدـ استجابة اإلدارة لمطالبيـ سيتطور وصوال لمرحمة العصياف 
 السجوف".

وأضاؼ أف األسرى سيستمروف في برنامجيـ النضالي خبلؿ شيري آذار ومطمع نيساف وصوال إلعبلف 
إضراب مفتوح عف الطعاـ في حاؿ لـ تستجب إدارة السجوف لمطالبيـ األساسية العادلة والمشروعة وفي 

يجاد حؿ  مقدمتيا االلتزاـ باالتفاؽ الذي وقع في شير أيار العاـ الماضي بيف إدارة السجف وقيادة األسرى، وا 
رساؿ لجنة تحقيؽ دولية حوؿ استشياد األسير عرفات جرادات.  سريع لقضية المضربيف، وا 

 //قدس برس، 
 
 
 
 غزة تنفي دعم ممعب الرشيدية بمبنان لمقيام بتدريبات عسكرية  في حكومةال 

والثقافة في الحكومة الفمسطينية بغزة أف المنحة المالية التي قدمتيا أكدت وزارة الشباب والرياضة : غزة
الحكومة لممعب الرشيدية بمبناف، بقيمة خمسيف ألؼ دوالر، ىي "لدعـ االنشطة الرياضية وتعزيز صمود 

 البلجئيف وليس ألي أغراض عسكرية".
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الماضي، المنحة "بيدؼ تطوير قدـ األسبوع  ،وزير الشباب والرياضة والثقافة ،محمد المدىوف .وكاف د
الممعب الخاص بمخيـ الرشيدية بمبناف، وتعزيز صمود البلجئيف الفمسطينييف في لبناف وتوفير مكاف مبلئـ 

 ألنشطة الشباب وممارسة الرياضة.
المبنانية في عددىا الصادر يوـ الثبلثاء الماضي،  "األخبار"ونفت الوزارة جممة وتفصيبًل ما ورد في صحيفة 

وشددت الوزارة عمى أف دورىا ال يتعدى دعـ النشاط الرياضي  ؿ استخداـ الممعب لمتدريبات العسكرية.حو 
والشبابي فقط، وأنيا ترفض "محاوالت البعض تشويو األىداؼ النبيمة التي تسعى ليا الوزارة مف خبلؿ 

 تواصميا مع أبناء الشعب الفمسطيني في الشتات".
في مخيـ الرشيدية، يستخدمو اثنا عشر فريقًا رياضيًا  الذي تأسس عاـ كما ذكرت الوزارة أف الممعب 

مف مختمؼ المخيمات والتجمعات الفمسطينية في منطقة صور، ومف جميع االتجاىات السياسية في 
المنطقة، وأف المنحة المقّدمة مف الحكومة الفمسطينية ىي لجميع الفمسطينييف مف أبناء منطقة صور في 

 ف.جنوب لبنا
 //قدس برس، 

 
 رفح ستفقد الكثير من مقومات الحياة أنفاقبدون  غزةمستشار هنية:  

ىنية أف  إسماعيؿ في قطاع غزة الفمسطيني أكد د.يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء :غزة
في  األساسيةاة المقامة عمى الحدود بيف رفح ومصر سيفقد الكثير مف مقومات الحي األنفاؽقطاع غزة بدوف 

وقاؿ رزقة لمراسؿ معا تعقيبا عمى حيثيات  ظؿ استمرار الحصار المفروض عمى القطاع منذ سنوات عديدة.
غبلؽالمصرية بيدـ  اإلداريةقرار المحكمة   إيجادولكف  األنفاؽ بإغبلؽلدى غزة قرار  إفرفح،  أنفاؽ وا 

مع استمرار الحصار  األساسيةت الحياة ستفقد الكثير مف مقوما أنفاؽ، الف غزة بدوف أيضاالبديؿ 
نظرة مجردة وال تتدخؿ بالحاالت االضطرارية، مضيفا  اإلداريقرار محكمة القضاء  أف وأضاؼ.اإلسرائيمي

 وأشار البديؿ. إيجاد إمكانيةحالة استثنائية مع  األنفاؽ أف إلىسننتظر وندرس تأثيرات القرار، مشيرا  أننا
الحياة مستمرة عمى حد  أمورجزئية لكف  أعماؿلـ يتوقؼ منذ سنوات وىي  ما يجري عمى الحدود أف إلى

 تعبيره.
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 مميون دوالر لخزينة السمطة "الوطنية" من دفع أكثر من  شركة"العرب اليوم": عباس يعفي  

الرئيس الفمسطيني محمود عباس أصدره ذكرت جريدة العرب اليوـ نقبل عف مراسميا عماد الدبؾ أف قرارا 
مميوف دوالر أمريكي لخزينة السمطة  يعفي بموجبو شركة "الوطنية" لبلتصاالت مف دفع ما يزيد عف 

وىو المبمغ المستحؽ عمى "الوطنية" لتأخرىا في دفع المبمغ المتبقي مف رسوـ الرخصة. عباس ال يممؾ 
 المنوطة بالحكومة الفمسطينية.صبلحية إصدار مثؿ ىذا القرار، ألنو مف الشؤوف 

 //العرب اليوم، 
 

 الحوارمن فتح تعّطل  "الءات "ثالثالمصالحة:  استئنافحماس تطمب تأجيل  28
كاف مف المقرر أف يمتقي الرئيس الفمسطيني محمود عباس أمس مع رئيس المكتب : احمد عبد الفتاح

ستكماؿ ممؼ المصالحة، وتشكيؿ حكومة وحدة السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في القاىرة لمناقشة ا
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عقد و  وطنية، لكف حركة حماس طمبت تأجيؿ المقاء. األمر الذي اعتبرت حركة فتح أنو ال يخدـ المصالحة.
المسؤوؿ اإلعبلمي لحركة فتح جياد الحرازيف مؤتمرًا صحافيًا في القاىرة، أكد فيو أف حماس تفرض 

بالرغـ مف أف "نية، وذلؾ عف طريؽ تدخميا في شؤوف حركة فتح وتحاوؿ منع المصالحة الوط "تعسفات"
 ."األخيرة ما زالت تسير عمى خطى ثابتة نحو المصالحة وستحاوؿ بذؿ كؿ ما في وسعيا مف أجؿ قضيتيا

مف جيتو، أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوؽ أف حركتو طمبت تأجيؿ لقائيا 
 خر مف باب الحرص عمى أف يكوف المقاء ايجابيًا.مع حركة فتح إلى موعد آ

السفير أف السبب وراء جريدة فكشؼ في حديث إلى  ،إبراىيـ الدراوي ،أما مدير مركز الدراسات الفمسطينية
التأجيؿ يعود أساسًا إلى خبلؼ نشب األسبوع الماضي بيف عضو المجنة المركزية في فتح ورئيس وفدىا 

ـ األحمد مف جية، ورئيس المجمس التشريعي الفمسطيني والقيادي في حماس لمتابعة ممؼ المصالحة عزا
 عزيز الدويؾ مف جية ثانية، وذلؾ في آخر اجتماع عقد بينيما في راـ اهلل.

أما سبب الخبلؼ، بحسب الدراوي، فيعود إلى تحديد األحمد ثبلث قضايا غير مطروحة لمنقاش أو 
ال وجود لمعتقميف "، و"سات حركة حماس في الضفة الغربيةال عودة إلعادة فتح مؤس"التفاوض، وىي 

 ."ال انتفاضة ثالثة"، وأخيرًا "سياسييف لحركة حماس في الضفة، أما الموجودوف فيـ معتقموف جنائيوف
تقطع الطريؽ أماـ أي تقدـ في جيود  "البلءات الثبلث"وأشار الدراوي إلى أف حماس رأت أف ىذه 

شباط الحالي، وتـ تأجيمو أيضًا. وبحسب  28ىناؾ اتفاؽ عمى عقد لقاء يوـ  المصالحة، موضحًا أنو كاف
ما فعمو األحمد ىو محاولة لمعرفة نيات الرئيس األميركي باراؾ أوباما الذي يزور المنطقة "الدراوي فإف 
 ."الشير المقبؿ

 88/8/8023السفير، بيروت، 
 

 دعو إلى ممارسة ضغوط أكبرتو  المستوطنات مناألوروبي  االتحادن موقف ثمّ تحماس  23
حركة حماس دعت االتحاد أف  ،غزةنقبًل عف مراسميا في ، 88/8/8023قدس برس، نشرت وكالة 

األوروبي إلى ممارسة ضغوط أكبر، والقياـ بإجراءات عممية صارمة ضد االستيطاف الييودي في األراضي 
روبي دولو بمنع أّي تعامبلت تجارية مع الفمسطينية المحتمة، مثمنة في الوقت ذاتو توصية االتحاد األو 

 ، تمقت88/8في بياف صادر عف مكتبيا اإلعبلمي، صباح اليوـ الخميس  ،وقالت الحركة المستوطنات.
قدس برس نسخة عنو: "إنَّنا في حركة حماس نثّمف ىذا الموقؼ الذي أّكد أفَّ عمميات البناء  وكالة

عمد واستفزازي"، ونعّده خطوة في االتجاه الصحيح، لكنَّيا االستيطاني الصييوني تسير بشكؿ "منيجي ومت
 غير كافية لردع االحتبلؿ عف تغّولو االستيطاني المستمر بوتيرة متسارعة".

وأضافت حماس: "إنَّنا إذ نثّمف ىذه التوصية بمنع أي تعامبلت تجارية مع المستوطنات الصييونية، لندعو 
جراءات عممية صارمة ضد االستيطاف  االتحاد األوربي والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر وا 

 الصييوني ولمنع االحتبلؿ مف مواصمة سرقة وتيويد  األرض الفمسطينية"، عمى حد تعبيرىا.
ثمف  ،عزَّت الرَّشؽ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أف 87/8/8023فمسطين أون الين، وأضافت 

وعد  لو بوقؼ التعامبلت التجارية مع المستوطنات اإلسرائيمية.موقؼ االتحاد األوروبي الذي أوصى دو 
خطوة في االتجاه الصحيح، لكنَّيا غير كافية لردع االحتبلؿ عف  ،في تدوينة لو عبر "الفيسبوؾ" ،الرشؽ

 تغّولو االستيطاني وسرقتو لؤلراضي الفمسطينية.
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 ينسب لها تضمن تهديدًا لمجيش المصر  اً كتائب القسام تنفي بيان 27
بياف يتضمف تيديدًا لمجيش المصري وتحذيرًا  إصدار ،الجناح العسكري لحركة حماس ،نفت كتائب القساـ

الكتائب لدييا "ف إ "عبلميفي بياف نشره المكتب اإل ،وقالت كتائب القساـ مف عمميات عسكرية ضده.
 ينشر عمى موقعيا عناويف واضحة لمواقفيا وتصريحاتيا وبياناتيا، وىي ليست مسؤولة عف أي بياف ال

"أنيا تنظر باستيجاف ودىشة إلى إقداـ بعض وسائؿ اإلعبلـ  :وأضافت الرسمي عمى شبكة اإلنترنت".
المصرية عمى نشر بياف مفبرؾ وكاذب باسـ كتائب الشييد عز الديف القساـ يتضمف تيديدًا لمجيش 

 .المصري وتحذيرًا مف عمميات عسكرية ضده"
بيذه العبارات الغريبة والركيكة والساذجة والتي ال تعبر عف  -ف صاغ ىذا البياف وتابعت في بياناىا "أف م

 ال يريد الخير لمصر وال لمشعب الفمسطيني". -موقؼ كتائب القساـ وأخبلقياتيا و سياساتيا
ورأت كتائب القساـ " أف ىذه محاولة رخيصة ومكشوفة لتشويو صورة المقاومة الفمسطينية صاحبة السبلح 

ىر والذي يعرؼ طريقو الصحيح نحو العدو الصييوني، وىو العدو المشترؾ لمصر وفمسطيف ولكؿ الطا
وأكدت عمى موقفيا الدائـ والواضح وىو عدـ خوض أية معارؾ جانبية وعدـ  األمة العربية واإلسبلمية".

سكري خارج التدخؿ في شؤوف الدوؿ العربية، وىي تحتـر سيادة الدوؿ خاصة مصر، وال تسعى ألي عمؿ ع
 فمسطيف بأي شكؿ مف األشكاؿ.

ودعت وسائؿ اإلعبلـ المصرية التي تتعامؿ مع ىذه البيانات المشبوىة إلى تحري الدقة والموضوعية 
 والمينية، والحذر مف نشر مثؿ ىذه األكاذيب التي ال تنطمي عمى أحد.

 87/8/8023فمسطين أون الين، 
 

 عوى مناصرتهم لممقاومةحماس: أجهزة السمطة تالحق المواطنين بد 25
بػ"مواصمة  الضفة الغربيةفي اتيمت حركة حماس األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية  :راـ اهلل

 ،وقالت الحركة انتياكاتيا لحقوؽ المواطنيف بدعوى مناصرتيـ لممقاومة الفمسطينية وفصائميا في الضفة".
، إف األجيزة األمنية "احتجزت كادرًا طبلبيًا مف بمدة 87/8قدس برس، األربعاء  وكالة في بياف ليا تمقتو

 بيرزيت، واستدعت قياديًا في حركة الجياد اإلسبلمي في جنيف".
وأوضحت أف جياز المخابرات العامة في راـ اهلل اعتقؿ الميمة الماضية األسير المحرر فادي حمد مف منزلو 

 في ساعات متأخرة مف الميمة الماضية.في بمدة بيرزيت، شماؿ المدينة، قبؿ أف تفرج عنو 
وجاء في بياف حماس أف الجياز األمني نفسو في مدينة جنيف، استدعى القيادي في حركة الجياد اإلسبلمي 

 أحمد الشيخ إبراىيـ، مف بمدة كفر راعي، القريبة مف المدينة لممقابمة.
 
 
 

ريحا "صعدا مف استخداـ الشبح والضرب وأفادت حماس أف جيازي األمف الوقائي والمخابرات العامة في أ
في التحقيؽ في سجف أريحا". وكشفت الحركة عف قياـ جياز األمف الوقائي بنقؿ ثبلثيف معتقبًل سياسيًا مف 

 راـ اهلل والخميؿ إلى سجف أريحا.
 87/8/8023قدس برس، 
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 "ئيلإسرا"االحتجاجات واالبتعاد عن مربع العنف الذي يخدم  بسمميةطالب عباس زكي ي 26
وشدد  اإلسرائيمي،االحتبلؿ مع حركة فتح بسممية االحتجاجات الشعبية  توليد عوض: طالب -راـ اهلل 

عمى أف  ،عضو المجنة المركزية لحركة فتح المفوض العاـ لمعبلقات العربية والصيف الشعبية ،عباس زكي
الفاعمة أكثر نجاعة في لجـ الحركة لـ تدع لمكفاح المسمح خبلؿ ىذه المرحمة، وأف المقاومة الشعبية 

 االحتبلؿ اإلسرائيمي ومنعو مف استخداـ ترسانة أسمحتو ضد الفمسطينييف.
ودعا زكي إلى خروج عشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف إلى الطرؽ االلتفافية وقطع الطرؽ عمى المستوطنيف، 

الفمسطيني ال يصمت عمى  وتفعيؿ المقاومة الشعبية بالضفة كي تصؿ الرسالة واضحة لمعالـ، بأف الشعب
عداـ أبنائو في السجوف. واعتبر زكي أف الحركة لـ تدع لمكفاح المسمح في المرحمة الحالية، ألف  اغتياؿ وا 

الوضع الفمسطيني البائس واالنقساـ والوضع العربي المنشغؿ بذاتو وامتبلؾ إسرائيؿ لترسانة أسمحة تدميرية، 
 ."مربع تكوف إسرائيؿ رابحة فيو إلىولف ننجر "سمح، وقاؿ كميا عوامؿ ال تشجع لقرار الكفاح الم

 88/8/8023، لندن، القدس العربي
 

 من التعاطي مع دعوات االحتالل لمنع انتفاضة ثالثةاألمنية  السمطةأجهزة الجهاد تحّذر حركة  27
ضد مواصمة ىبتيـ الشعبية  إلىدعت حركة الجياد اإلسبلمي الفمسطينييف في الضفة الغربية  :غزة

األمنية مف التعاطي مع دعوات االحتبلؿ  األجيزةاالحتبلؿ اإلسرائيمي نصرة لؤلسرى خمؼ القضباف، محذرة 
وقالت الحركة في بياف صحفي أمس األربعاء: "نشد عمى أيدي كؿ مف انتفض  بمنع وقوع انتفاضة ثالثة.

بالشباب أف يواصموا اليبة عند حواجز االحتبلؿ، وقرب معسكراتو، وأماـ معتقبلتو في الضفة، ونييب 
 الشعبية التي أشعموىا، نصرًة ألحرارنا البواسؿ خمؼ القضباف".

وأعمنت رفضيا التاـ لمدعوات والمحاوالت التي تُبذؿ "لتحويؿ مجرى المواجيات إلى تظاىرات سممية تأخذ 
ووجيت  اضًا لميبة الجماىيرية".طابعًا استعراضيًا، وال ُتشكؿ تيديدًا أمنيًا واستنزافًا لبلحتبلؿ، ما ُيمثؿ إجي

التحية لروح الشييد عرفات جرادات، وإلخوانو المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ وفي طميعتيـ 
 سامر العيساوي، طارؽ قعداف، جعفر عز الديف، وأيمف الشراونة.

 88/8/8023السبيل، عّمان، 
 

 هير الفمسطينية من مواجهة االحتاللبالتوقف عن منع الجما السمطةأمن الشعبية تطالب الجبهة  28
دعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بمساف عضو مكتبيا : وحامد جاد ،الديف نادية سعد - غّزة ،عّماف

رباح مينا الجماىير الفمسطينية في الضفة الغربية وأنصار وكوادر الجبية إلى مواصمة تصدييـ لبلحتبلؿ 
بالتوقؼ عف منع الجماىير الفمسطينية مف ممارسة حقيا الطبيعي  وممارساتو، مطالبًا أجيزة أمف السمطة

وأكد مينا أف الجبية تتبنى موقفًا مغايرًا لمموقؼ الذي اتخذتو المجنة التنفيذية  والشرعي في مواجية االحتبلؿ.
لمنظمة التحرير أوؿ مف أمس الذي دعت فيو الجماىير إلى عدـ االنجرار إلى استفزاز قوات االحتبلؿ 

مستوطنيو، مشددًا أف المقاومة الشعبية الجدية تعني المواجية بكافة أشكاؿ التظاىر، والتصدي بأي وسيمة و 
وندد مينا بما تقوـ بو األجيزة األمنية الفمسطينية في  لمعربدة الصييونية في الضفة الفمسطينية المحتمة.

المستوطنيف، معربًا عف خشيتو مف أف الضفة مف منع الجماىير الفمسطينية مف التصدي  لقوات االحتبلؿ و 
 يكوف بياف المجنة التنفيذية ىدفو تغطية سياسية لممارسات األجيزة األمنية.

 88/8/8023الغد، عّمان، 
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 نتنياهو يدعو المجتمع الدولي لتشديد العقوبات عمى إيران وتهديدها بعقوبة عسكرية 29

بنياميف نتنياىو األربعاء المجتمع الدولي إلى تشديد )يو بي اي(: دعا رئيس الوزراء اإلسرائيمي  - تؿ أبيب
العقوبات الدولية المفروضة عمى إيراف مؤكدا وجوب التوضيح إليراف بأنيا قد تواجو "عقوبة عسكرية" إذا ما 

 استمرت في تطوير مشروعيا النووي .
( في 2+5إيراف ومجوعة )ونقمت وسائؿ إعبلـ إيرانية عف نتنياىو قولو مع انتياء المفاوضات النووية بيف 

وأضاؼ  ، إف "إيراف تتصرؼ مثؿ كوريا الشمالية مواصمة انتياؾ كؿ المعايير الدولية".األربعاءكازاخستاف 
أف عمى المجتمع الدولي "تشديد عقوباتو )عمييا( واإليضاح بأنيا في حاؿ مواصمة ذلؾ سيكوف ىناؾ أيضًا 

 جبر إيراف عمى االنصياع لمطالب المجتمع الدولي".عقوبة عسكرية"، معتبرًا أف "ال وسائؿ أخرى ت
 88/8/8023، القدس العربي، لندن

 
 وتدرس إطالق سراح عدد من األسرى تحقيق دولي في وفاة جردات عمىتوافق  "إسرائيل" 80

أعمػف وزيػر األمػف الػداخمي فػي الحكومػة اإلسػرائيمية، يتسػحاؽ أىرنػوفيتش، موافقتػو : نظير مجمػي - تؿ أبيب
اؾ قػػػاض أجنبػػػي فػػػي التحقيػػػؽ فػػػي ظػػروؼ وفػػػاة األسػػػير الفمسػػػطيني، عرفػػػات جػػػردات. وكشػػػؼ أف عمػػى إشػػػر 

 إسرائيؿ تدرس إمكانية إطبلؽ سراح عدد مف األسرى.
وجاءت أقػواؿ أىرونػوفتش، أمػس، خػبلؿ رده العمنػي عمػى اسػتجوابات نػواب الكنيسػت )البرلمػاف اإلسػرائيمي(، 

مػاؿ زحالقػة مػف حػزب التجمػع الػوطني، إف نتػائج تشػريح جثػة في الموضوع. وقاؿ، خبلؿ رده عمى النائب ج
ف المسػػألة  ف الفمسػػطينييف الػػذيف اتيمػػوا إسػػرائيؿ بموتػػو تسػػرعوا فػػي حكميػػـ وا  األسػػير جػػردات لػػـ تظيػػر بعػػد وا 
ستخضع لتحقيؽ معمؽ و"إسرائيؿ مستعدة لمشاركة طرؼ أجنبي محايد في التحقيؽ ألنو ال يوجد لدينا شيء 

 و ال يوجد شيء سري في التحقيؽ.نخفيو". وأكد أن
وردا عمى سؤاؿ النائب باسؿ غطاس حوؿ إطبلؽ سراح أسرى، قاؿ أىرونوفتش، إف األمور قيػد الدراسػة فػي 
الوقػػت الحاضػػر. وأضػػاؼ: "يجػػب أف يكػػوف واضػػحا أنػػو ال يوجػػد فػػي سػػجوننا أي معتقػػؿ إال وقػػاـ بمخالفػػة. 

 ف خبلؿ إبداء النيات الطيبة".ولذلؾ فعندما ندرس إطبلؽ سراح أسرى، نفعؿ ذلؾ م
 88/8/8023، الشرق األوسط، لندن

 
 
 
 

 يمنع انتفاضة ثالثة قياداتهمب الفمسطينيينثقة هآرتس: غياب  82
مػػا زالػػت األوضػػاع المتػػوترة فػػي الضػػفة الغربيػػة والمواجيػػات بػػيف قػػوات االحػػتبلؿ : عػػوض الرجػػوب -راـ اهلل 

ت الصحؼ اإلسرائيمية. وركزت صحيفة ىػترتس عمػى أسػباب والشباف الفمسطينييف تييمف عمى أقواؿ وتحميبل
 عدـ اندالع انتفاضة جديدة، وضرورة إطبلؽ سراح األسرى الفمسطينييف الحتواء الموقؼ.

وتحت عنواف "بدوف ثقة بالقيادة الفمسطينية لف تكػوف انتفاضػة" اعتبػرت الصػحفية عميػرة ىػاس، فػي صػحيفة 
ينييف بقيػاداتيـ واسػتنتاجيـ بأنػو ال يػزاؿ مػف الضػروري ضػبط الػنفس ىترتس أف "عػدـ ثقػة المظمػوميف الفمسػط

 في ضوء تطورات الثورات العربية" ىو السبب لعدـ اندالع انتفاضة ثالثة.
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وتشير الصحيفة إلػى منشػورات دائػرة المفاوضػات فػي منظمػة التحريػر الفمسػطينية ومتابعتيػا اليوميػة ألحػداث 
دـ وجػود حػاالت إصػابة أو وفػاة "فإنػو دومػا يوجػد إطػبلؽ نػار مػف جنػود متعمقة باالحتبلؿ، وقالت إنو رغـ ع

 الجيش اإلسرائيمي وتنكيبلت مف المستوطنيف واقتحامات...".
وخبلفػػا لمػػا يفيػػـ مػػف بعػػض التحمػػيبلت األمنيػػة اإلسػػرائيمية، تضػػيؼ الكاتبػػة، فػػإف الفمسػػطينييف ليسػػوا حجػػارة 

ف حيػػاتيـ لمخطػػر أمػػاـ اسػػتحكامات الجػػيش اإلسػػرائيمي بنػػاء وال يعرضػػو  -العميػػا أو األقػػؿ-شػػطرنج لقيػػاداتيـ 
 عمى األوامر، أو يمتنعوف عف الصدامات مع الجنود بسبب أمر معاكس.

وتحػػدثت الكاتبػػة عػػف عػػدـ الثقػػة بالقيػػادات الفمسػػطينية "فجػػزء مػػف حركػػة فػػتح يػػدعو إلػػى التظػػاىر وجػػزء آخػػر 
وقػؼ النػار واالسػتقرار والتنميػة حػيف يتعمػؽ  يدعو إلى الحػذر" وحمػاس مػف جيتيػا "تتحػدث بصػوتيف: صػوت

 ىذا بقطاع غزة، وصوت الكفاح حتى اإلبادة عندما يتعمؽ ىذا بأي مكاف آخر".
بدوره دعا تسفي برئيؿ، في مقاؿ لو في نفس الصحيفة رئيس جياز األمف العاـ يوراـ كوىيف إلى العمؿ بجد 

 ف اإلدارييف لمحاولة إخماد ما يبدو أنو انتفاضة ثالثة.لئلفراج عف أكبر عدد مف السجناء األمنييف والمعتقمي
وفي خبرىا الرئيس نقمت صحيفة ىترتس عف مسؤوؿ وصػفتو بػالكبير فػي الجػيش اإلسػرائيمي أف "العنػؼ فػي 
الضفة ضعؼ ولكنو سيستمر" مضيفا أف عدة أسباب وراء تفجر أحداث العنؼ "منيا الوضع االقتصادي في 

 ود في الوضع السياسي".السمطة الفمسطينية والجم
 87/8/8023الجزيرة.نت، الدوحة، 
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وظفػػت إسػػرائيؿ ثػػورات الربيػػع العربػػي وتحديػػدا فػػي تػػونس والػػيمف، والمنػػاطؽ : محمػػد محسػػف وتػػد -أـ الفحػػـ 
قنػػاعيـ العالميػػة التػػي تشػػيد تػػوترا، بغيػػة تنفيػػذ مخططيػػا السػػتقداـ الييػػود الػػذيف يعيشػػ وف فػػي ىػػذه األقطػػار وا 

 باليجرة إلى إسرائيؿ.
فقد سبؽ أف وصمت عشرات العائبلت الييودية مف اليمف إلى تػؿ أبيػب، بينمػا دعػا رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي 

ألػؼ لميجػرة إلػى إسػرائيؿ، وذلػؾ بعػد عمميػة  700بنياميف نتنياىو الجالية الييودية فػي فرنسػا والبػالغ تعػدادىا 
 التي أسفرت عف مقتؿ أربعة ييود. 8028رس/آذار تولوز في ما

كما تسعى إسرائيؿ سرًّا الستقداـ ييود تونس بالتزامف مع حممة لػوزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية تػدعو مػف خبلليػا 
المجتمػػع الػػدولي وأوروبػػا وأميركػػا إلػػى ممارسػػة الضػػغوط عمػػى الحكومػػة التونسػػية حتػػى تػػوفر الحمايػػة لمجاليػػة 

 ة تعرضيا لمتنكيؿ والعداء مف قبؿ الجماعات اإلسبلمية.الييودية، بذريع
وحثت إسرائيؿ سفاراتيا في جميػع أنحػاء العػالـ عمػى التوجػو إلػى وزارات الخارجيػة واالتحػاد األوروبػي بنسػخة 
مػف الرسػػائؿ التػػي تػػدعو إلػى الضػػغط عمػػى تػػونس لتػوفير حمايػػة لمجاليػػة الييوديػػة، وكػذلؾ نسػػخة مػػف التقريػػر 

آثػار تػدمير ثمػانيف قبػرا ييوديػا وتػدنيس معبػد  -حسػب زعػـ تػؿ أبيػب-ة فيديو وصورا تبػيف الذي يضـ أشرط
ييودي، وتصريحات نسبت لشخصيات سياسية ودينية تونسػية تسػاىـ فػي تنػامي أجػواء العػداء لمييػود ولدولػة 

 إسرائيؿ.
ي مػػف أصػػؿ وىػػو ييػػود-وتنسػػجـ ىػػذه الحممػػة مػػع تصػػريحات سػػابقة لسػػيمفاف شػػالـو نائػػب رئػػيس الحكومػػة 

وجػػو خبلليػػا دعػػوة عمنيػػة إلػػى الجاليػػة الييوديػػة فػػي تػػونس لميجػػرة إلػػى إسػػرائيؿ. وقػػد رفػػض شػػالـو  -تونسػػي
الحػػػديث لمجزيػػػرة نػػػت حػػػوؿ دالالت الحممػػػة التػػػي أطمقتيػػػا الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمية، وىػػػؿ تنسػػػؽ تػػػؿ أبيػػػب مػػػع 

 المجتمع الدولي الستقداـ ييود تونس.
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ذكػػػر تقػػػارير تحميميػػػة حػػػوؿ واقػػػع الجاليػػػات الييوديػػػة بػػػدوؿ الربيػػػع العربػػػي  واسػػػتفاض اإلعػػػبلـ اإلسػػػرائيمي فػػػي
ومصػػير مػػف تبقػػى مػػنيـ وأمػػبلؾ الييػػود ىنػػاؾ، فػػإلى جانػػب األصػػوات الرسػػمية التػػي تطالػػب الػػدوؿ العربيػػة 
بتعويض الييود عف أمبلكيـ، تعالػت مطالػب غيػر رسػمية بضػرورة اسػتقداـ مػف تبقػى مػنيـ فػي تػونس وليبيػا 

 واليمف.
 86/8/8023، نت، الدوحة.لجزيرةا
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يميػؿ المتػابعوف لسػير مفاوضػات تشػكيؿ حكومػة إسػرائيمية جديػدة، إلػى التوقػع بػػأف : أسػعد تمحمػي –الناصػرة 
نيػػاىو، سيضػػطر الػػى التوجػػو مسػػاء المكمّػػؼ تشػػكيميا زعػػيـ تحػػالؼ "ليكػػود بيتنػػا"، رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نت

يومػػػًا،  27السػػبت إلػػػى رئػػيس الدولػػػة شػػػمعوف بيريػػز ليطمػػػب منػػو ميمػػػة أضػػػافية ونيائيػػة يتيحيػػػا القػػانوف مػػػف 
يومًا( في تحقيؽ ذلؾ. وفي حاؿ تـ ىذا التوجو، فسيكوف  88إلنجاز ميمتو بعدما لـ تسعفو الفترة الممنوحة )

 قصاه السادس عشر مف الشير المقبؿ.عمى نتنياىو تشكيؿ الحكومة حتى موعد أ
ورغػػـ التسػػريبات مػػف الطػػاقـ المفػػاوض باسػػـ "ليكػػود بيتنػػا" بأنػػو تػػـ إحػػراز تقػػدـ فػػي المفاوضػػات مػػع الحػػزب 
الػػديني الصػػييوني المتطػػرؼ "البيػػت الييػػودي" وشػػبو اتفػػاؽ عمػػى مسػػألة تجنيػػد الشػػباف المتػػزمتيف )الحػػرديـ( 

وضػػحت أف الطريػػؽ إلػػى اتفػػاؽ لبلنضػػماـ إلػػى الحكومػػة مػػا زالػػت لمجػػيش، إال أف أوسػػاطًا فػػي ىػػذا الحػػزب أ
طويمة، وأف الحػزب يريػد أف يبحػث أيضػًا فػي الخطػوط السياسػية العريضػة لمحكومػة الجديػدة حيػاؿ معارضػتو 
اسػػػتئناؼ المفاوضػػػػات مػػػع الفمسػػػػطينييف ورفضػػػو "حػػػػؿ الػػػدولتيف لمشػػػػعبيف"، فضػػػبًل عػػػػف اشػػػتراطو االنضػػػػماـ 

مسػتوطنات فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة التػي تعتبػر معقػبًل ليػذا الحػزب، عممػًا بمواصمة دعـ الحكومة لم
 أف غالبية نوابو في الكنيست مف غبلة القابعيف فييا.

مف جية أخرى، لـ يحصؿ أي تقػدـ فػي المفاوضػات بػيف "ليكػود بيتنػا" والحػزب الوسػطي "يػش عتيػد" بزعامػة 
د بيتنػا" فػي شػػأف تجنيػد "الحػػرديـ" ويطالػب بتغييػػر جػذري لموضػػع يئيػر لبيػد الػػذي ال يػزاؿ يػػرفض اقتػراح "ليكػػو 

 القائـ عمى نحو يرغـ كؿ مف بمغ الحادية والعشريف مف عمره مف "الحرديـ" االلتحاؽ بالجيش.
ويتطمػػػب تمسػػػؾ نتنيػػػاىو بحزبػػػْي "الحػػػرديـ" إقنػػػاع حػػػزب آخػػػر االنضػػػماـ لحكومتػػػو، ليضػػػمف غالبيػػػة برلمانيػػػة 

(، 28(، وحزبػػْي "الحػػرديـ" )32( تمثػػؿ حزبػػو )280مقعػػدًا )مػػف مجمػػوع  55ؾ اآلف لحكومتػػو الجديػػدة، إذ يممػػ
( برئاسػػػة تسػػػيبي ليفنػػػي التػػػي وقعػػػت األسػػػبوع الماضػػػي عمػػػى اتفػػػاؽ مػػػع نتنيػػػاىو بػػػدخوؿ 6وحػػػزب "الحركػػػة" )

 حكومتو.
نتنيػاىو  وعمى ذكػر ليفنػي، راجػت أنبػاء أمػس أف "البيػت الييػودي" و "يػش عتيػد" يطالبػاف بإلغػاء االتفػاؽ بػيف

وليفنػػػػػي، األوؿ بػػػػػداعي رفضػػػػػو أف تكػػػػػوف ليفنػػػػػي "اليسػػػػػارية" بنظػػػػػره مسػػػػػؤولًة عػػػػػف إجػػػػػراء المفاوضػػػػػات مػػػػػع 
الفمسطينييف، والثاني بداعي أنو ال يمكف منح كتمة مف ستة نواب فقط حقيبتيف وزاريتيف، عممًا أف "يش عتيد" 

ضحت أوساط في "يػش عتيػد" أف لبيػد لػف وزيرًا. كذلؾ أو  28يطالب بأف ال يتعدى عدد الوزراء في الحكومة 
 يقبؿ، في حاؿ انضـ إلى الحكومة وزيرًا لمخارجية، بأف تدير ليفني المفاوضات مع الفمسطينييف.

زاء الصعوبات في إقناع "البيت الييودي" و "يش عتيد" المذيف ينسػقاف خطواتيمػا معػًا ونجحػا إلػى اآلف فػي  وا 
حػدىما، جػدد األخيػر محاوالتػو إلقنػاع زعيمػة حػزب "العمػؿ" الوسػطي قطع الطريؽ عمى نتنياىو باالستئثار بأ

غرائيػػا بحقيبػػة المػػاؿ التػػي تعتبػػر واحػػدة مػػف أىػػـ ثػػبلث  شػػيمي يحيمػػوفتش باالنضػػماـ إلػػى حكومتػػو الجديػػدة وا 
حقائػب وزاريػة. لكػػف يحيمػوفتش كػػررت رفضػيا االقتػراح بػػداعي أنػو لػػيس ممكنػًا تضػييؽ الفجػػوة بػيف المواقػػؼ 
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االجتماعية واالقتصادية لكؿ مف حزبيا و "ليكود بيتنػا". وقػاؿ مسػؤوؿ كبيػر فػي حػزب "العمػؿ" إف السياسية و 
المشكمة ليست في الحقائب الوزارية "إنما في األيديولوجيا المختمفة لكؿ مف الحزبيف". وأضاؼ أف يحيموفتش 

ر فػي نيايػة المطػاؼ بالسياسػة ترى في اقتراح حقيبة الماؿ "مصيدة عسؿ"، إذ أف وزيػر المػاؿ أيػًا كػاف سػيأتم
االقتصادية لرئيس الحكومة، وىي ليست مقبولػة عمػى "العمػؿ" بػأي شػكؿ مػف األشػكاؿ. وزاد أف ىنػاؾ خبلفػًا 

 جوىريًا بيف الحزبيف أيضًا في كؿ ما يتعمؽ برؤيتو لحؿ الصراع مع الفمسطينييف.
 88/8/8023، الحياة، لندن
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'دوتػػػػاف' العسػػػػكري بعػػػػد قيػػػػاـ العشػػػػرات مػػػػف  أغمقػػػػت سػػػػمطات االحػػػػتبلؿ اإلسػػػػرائيمي، الميمػػػػة الماضػػػػية، حػػػػاجز
المستوطنيف مػف مسػتوطنة 'مػاب دوتػاف' المقامػة عمػى أراضػي بمػدة يعبػد جنػوب غػرب جنػيف بأعمػاؿ العربػدة 

لػػػى شػػػعاؿ اإلطػػػارات ومياجمػػػة المركبػػػات والمػػػارة عمػػػى الطريػػػؽ الواصػػػمة مػػػف وا  وأقػػػػدـ  بمػػػدة يعبػػػد وقراىػػػا. وا 
 المستوطنوف عمى إشعاؿ النيراف ببرج المراقبة العسكري المقاـ عمى مدخؿ المستوطنة.

 88/8/8023، فمسطين أون الين
 

 المقاومة في لبنان وغزةتبقي سكان الشمال والجنوب رهينة  الحديدية: القبة "بيغن السادات" 85
السػادات لمدراسػات اإلسػتراتيجية إف  -صػادرة عػف معيػد بػيغف  زىير أندراوس: قالت دراسة جديدة -الناصرة 

كيؿ المديح إليجابيات منظومة القبة الحديدية ىو مف السابؽ ألوانو، ذلؾ أنيا لـ ُتعزز قوة الردع اإلسػرائيمية 
بػالمرة، بػؿ بػالعكس، قػاؿ معػد الدراسػػة البروفيسػور آفػي كػوبر، إنيػا فتحػػت البػاب عمػى مصػراعيو أمػاـ سػػباؽ 

سمح في المنطقة، وتحديًدا مف قبؿ أعداء إسرائيؿ، الذيف ال يػألوف جيػدا فػي توجيػو ضػربة عسػكرية لمدولػة الت
العبريػة، باإلضػافة إلػى ذلػؾ قػاؿ البروفيسػور كػػوبر إف المنظومػة المػذكورة تحػد مػف نجػاح الجػيش اإلسػػرائيمي 

 في اتخاذ خطوات عقابية، بإدعاء أف قوة الردع موجودة.
أنػػػو فػػػػي أوائػػػؿ شػػػباط )فبرايػػػػر( الجػػػاري نشػػػر الجػػػيش اإلسػػػػرائيمي القبػػػة الحديديػػػة المضػػػػادة وسػػػاقت الدراسػػػة 

لمصواريخ في شماؿ إسرائيؿ، لػدرء األخطػار المحتممػة فػي المنطقػة، وىػذه المنظومػة ىػي حػَؽً ا إنجػاز مثيػر 
سية واألمنيػة فػي لئلعجاب مف الناحية التكنولوجية، ليس ألنو يحمي السكاف فقط، بؿ ألنو يمنح القيادة السيا

 تؿ أبيب الحرية في اختيار الزماف والكيفية لمرد عمى أي اعتداء.
 90وأشػػارت الدراسػػة إلػػى أف القبػػة الحديديػػة تمكنػػت خػػبلؿ العػػدواف األخيػػر عمػػى غػػزة مػػف اعتػػراض حػػوالي 

مأىولػة بالمائة مف الصواريخ الفمسطينية، ولكف ىذه النسبة سػتختمؼ كثيػًرا عنػدما يػدور الحػديث عػف منػاطؽ 
بالسػػػكاف، كمػػػا أف المنظومػػػة منحػػػت اإلسػػػرائيمييف نوًعػػػا مػػػف الشػػػعور باالطمئنػػػاف ألف الصػػػواريخ لػػػـ ُتعػػػرض 
المصالح األمنية لمدولة العبرية لمخطر، كما أف التكمفة العالية ال تزاؿ أقؿ مف الضرر النػاجـ عػف الصػواريخ 

تكمفػة فػي الخسػائر بػاألرواح. ولفتػت الدراسػة الفمسطينية أو صواريخ حزب اهلل عمى الممتمكات، ناىيػؾ عػف ال
دوالر، فػػي حػػيف أف األضػػرار التػػي ألحقػػت أحػػد  500000إلػػى أف كػػؿ اعتػػراض مػػف المنظومػػة يكمػػؼ حػػوالي 

$، مشػيرا إلػى أف الواليػات 7500000الصواريخ عمى أىداؼ إسرائيمية ىي أعمى مف ذلؾ بكثير، تقدر بنحػو 
 إسرائيؿ في تمويؿ المنظومة.المتحدة أعربت عف استعدادىا لمساعدة 

بمػػوازاة ذلػػؾ، أوضػػحت الدراسػػة أف العديػػد مػػف الخبػػراء فػػي إسػػرائيؿ عبػػروا عػػف شػػكوكيـ فػػي مػػا يتعمػػؽ بالقبػػة 
الحديديػة، إذ أنػو ال تكػػاد تػتمكف مػػف اعتػراض ألػػؼ صػاروخ، ال سػيما وأنيػػا سػتكوف ُممزمػػة بػاعتراض قاذفػػات 
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مف الناحية التكنولوجيػة الػدفاع عػف المجمعػات التػي تقػع بػالقرب  صواريخ متعددة، وأنيا منذ البداية لـ تتمكف
مف الحدود مع غزة؛ مثؿ ىذا الدفاع يتطمب أنظمػة أخػرى، مثػؿ اسػتعماؿ الميػزر، كمػا أكػدوا أف بعػض أنػواع 
الصػػواريخ بإمكانيػػا التفػػوؽ عمػػى المنظومػػة واجتيازىػػا، مضػػيفيف أف ىنػػاؾ جوانػػب سػػمبية إضػػافية مػػف النظػػاـ 

النظػػر فييػػا، وفػػي مقدمػػة ذلػػؾ أف القبػػة الحديديػػة ال تمػػنح إسػػرائيؿ قػػوة الػػردع المطموبػػة، فبإمكػػاف  الػذي ينبغػػي
المنظومػػة الػػدفاع عػػف إسػػرائيؿ بقػػدر معػػيف مػػف صػػواريخ حػػزب اهلل والمقاومػػة فػػي غػػزة، ولكنيػػا غيػػر مؤىمػػة 

حبػػاط المنػػافس، ال أْف لمعػػاقبتيـ، كمػػا أكػػد الخبػػراء عمػػى أف المنظومػػة حالًيػػا، يمكػػف أف ال تفعػػؿ أكثػػر مػػف إ
 تردعو.

عبلوة عمى ذلؾ، ضمنيا، في كثير مف األحيػاف فػإف نشػر المنظومػة فػي منػاطؽ مختمفػة مػف الدولػة العبريػة، 
قاؿ البروفيسور كوبر، ىو بمثابة رسالة لؤلعػداء بػأف الدولػة العبريػة تخشػى وتخػاؼ مػنيـ، األمػر الػذي يرفػع 

وىنػػا تكمػػف المشػػكمة الرئيسػػية، ذلػػؾ أف القبػػة الحديديػػة ال ُيمكنيػػا  مػػف معنويػػاتيـ لمياجمػػة العمػػؽ اإلسػػرائيمي،
بػػأي حػػاٍؿ مػػف األحػػواؿ الػػدفاع عػػف جميػػع المػػدف اإلسػػرائيمية، وعمػػى سػػبيؿ الػػذكر ال الحصػػر، تبقػػى البمػػدات 
اإلسػػرائيمية فػػي الجنػػوب رىينػػة بأيػػدي التنظيمػػات الفمسػػطينية فػػي القطػػاع، الفتًػػا إلػػى أف القبػػة فعػػبًل اعترضػػت 

عيف بالمائة مف الصواريخ في العدواف األخير، ولكف بموازاة ذلؾ، أبقت اإلسرائيمييف في المبلجئ وعطمػت تس
الحياة اليومية الروتينية ألكثر مف مميػوف إسػرائيمي. وحتػى نظػاـ أكثػر اكتمػاال ال تسػمح لمصػيانة روتينيػة فػي 

خ االعتراضػية مػف أنفسػيـ، سػيكوف زمف السمـ، وذلؾ ألف حطاـ الصواريخ اعتراض، فضبل عف أف الصػواري
 خطرا عمى الناس في المناطؽ المفتوحة.

وعػػػبلوة عمػػػى ذلػػػؾ، نظػػػرا لقػػػدرة إسػػػرائيؿ فػػػي اعتػػػراض اليجمػػػات الصػػػاروخية وذلػػػؾ بفضػػػؿ انخفػػػاض عػػػدد 
الضحايا، إال أف السكاف في الشماؿ والجنوب كانوا وما زالوا، وعمػى مػا يبػدو سػيبقوف رىينػة بأيػدي حػزب اهلل 

 ي والمقاومة الفمسطينية، عمى حد قوؿ الدراسة.المبنان
أمػػػا بالنسػػػبة لئلدعػػػاء بػػػأف المنظومػػػة تُػػػوفر الحريػػػة لمقيػػػادة السياسػػػية والجػػػيش اإلسػػػرائيمي والوقػػػت لمتحضػػػير 
ألعماؿ ىجومية فيي أيًضا إشكالية، إذ أنو ُيمكف أْف يحصؿ العكس تماًما: ذلؾ أف عدـ وجود إصابات فػي 

يمييف قػػد تجعػػؿ أي عمميػػة عسػػكرية واسػػعة النطػػاؽ لمعاقبػػة المقاومػػة فػػي القطػػاع أْو صػػفوؼ المػػدنييف اإلسػػرائ
 حزب اهلل غير شرعية تقريبا، خارجًيا وداخمًيا.

وأخيًرا، قاؿ البروفيسور كوبر، إف مشكمة القبة الحديدية ىي في التعامؿ مع كميات كبيرة مف الصواريخ التي 
لسػباؽ التسػمح، كمػا أنػو يشػجع المنافسػيف لمحصػوؿ عمػى كميػات  سُتطمؽ عمى إسرائيؿ سػتكوف بمثابػة محفػزٍ 

كبيرة مف الصػواريخ والقػذائؼ الختػراؽ المنظومػة، وليػذا السػبب، أضػاؼ الباحػث، فإنػو خػبلؿ الحػرب البػاردة 
تجنبػت القػوى العظمػػى نشػر ىػذه الػػنظـ، باسػتثناء مػػا يتعمػؽ فػي منػػاطؽ محػدودة جػًدا. ولفػػت إلػى أف مسػػاحة 

وال تُبرر نشر مثؿ ىذه المنظومة، ولكف بالمقابؿ ىذا ال يمكف أْف ُيغيػر مػف حقيقػة أف أعػداء إسرائيؿ صغيرة 
إسرائيؿ منذ فترة طويمة توصموا إلى قناعة بأف الدولة العبرية ضعيفة مف حيث قُدراتيا الدفاعية، األمػر الػذي 

مػات دفاعيػة أخػرى، عمػى حػد دفع صناع القرار في تؿ أبيب إلى تطوير ىذه المنظومة، باإلضافة إلػى منظو 
 قولو.

وخمصت الدراسػة إلػى القػوؿ إف الجانػب األكثػر إيجابيػة فػي القبػة الحديديػة يكمػف فػي قػدرتيا عمػى إنقػاذ حيػاة 
المواطنيف، ومنح الشعور لئلسرائيمييف بأنيـ اآلف في حماية أفضؿ مف الماضي، وىو األمر الذي ال ُيستياف 

 فيو.
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، أف المنظومػػة ال ُيمكنيػػا تػػوفير حمايػػة ألولئػػؾ الػػذيف يعيشػػوف بػػالقرب مػػف ولكػػف مػػع ذلػػؾ، أوضػػحت الدراسػػة
الحدود، ويحرر بالكاد الجبية الداخمية مف تعطيؿ الحياة اليومية، عبلوة عمى تحطػيـ المعنويػات. وباإلضػافة 

متسامح مػع إلى ذلؾ، فإنو يأتي بنتائج عكسية فيما يتعمؽ بالردع، وربما خمؽ االنطباع بأف إسرائيؿ مستعدة ل
العدو الذي ُيياجميا بالصواريخ، وعبلوة عمى ذلؾ، مف الجائز جًدا أْف تكػوف القبػة الحديديػة قػد ربطػت أيػدي 
اإلسرائيمييف، فبداًل مف تحمؿ حرية االختيار والعمؿ بقدر ما يتعمؽ األمر في قضية االنتقاـ، مف الُممكػف أْف 

لتقميدي عمػى األعػداء، وأخيػرا، فػإف ىػذه المنظومػة سػُتحفز ُتضعؼ المنظومة الدولة العبرية مف شف اليجوـ ا
يرانيػة لبلسػػتفادة مػف الصػعوبات التػي ُتواجػػو القبػة الحديديػة فػػي  عمػى سػباؽ التسػمح نتيجػػة لمحػاوالت عربيػة وا 
مواجية كمية كبير مف الصواريخ، وخمص البروفيسور إلى القوؿ إف رئيس الوزراء اإلسرائيمي السػابؽ، إييػود 

كػػاف قػػد قػػاؿ وبحػػٍؽ: نحػػف لػػف نحمػػي أنفسػػنا حتػػى المػػوت، القبػػة الحديديػػة ىػػو الخبػػر السػػار الوحيػػد أولمػػرت، 
بشػػرط واحػػد: أنػػو يتحػػتـ عمػػى القيػػادة السياسػػية والعسػػكرية فػػي إسػػرائيؿ االعتػػراؼ بمحػػدوديتيا، عمػػى حػػد قػػوؿ 

 البروفيسور كوبر.
 88/8/8023، القدس العربي، لندن

 
 ية ساندت شارون إلعادة السيطرة عمى الضفة الغربية اإلسرائيم االستخباراتهآرتس:  86

الػػػذي كػػػاف رئيسػػػػا لمسػػػاحة الفمسػػػػطينية فػػػي شػػػػعبة -كتػػػػب كػػػؿ مػػػػف أفػػػرايـ ألفػػػػي : عػػػوض الرجػػػوب - راـ اهلل
الػػذي شػػغؿ منصػػب مستشػػار رئػػيس -ومػػاتي شػػتاينبرغ  ،االسػػتخبارات العسػػكرية خػػبلؿ فتػػرة االنتفاضػػة الثانيػػة

أقػرا فيػو بػأف االسػتخبارات اإلسػرائيمية سػاندت  ، فػي صػحيفة ىػتتس،ال مشػتركامقػا -المخابرات فػي تمػؾ الفتػرة
وأضاؼ  عمميا خطة شاروف العميا ونيتو المبيتة إلعادة السيطرة عمى الضفة الغربية خبلؿ االنتفاضة الثانية.

سػػكري الكاتبػاف أف اىتمامػات شػاروف لػـ تكػف منسػجمة عمػػى اإلطػبلؽ مػع السػياؽ السياسػي، وأف اإلنجػاز الع
لحممػػة "السػػور الػػواقي" لػػـ تُتػػرًجـ إلػػى إنجػػاز سياسػػي، وقمػػع اإلرىػػاب فػػي نيايػػة االنتفاضػػة لػػـ يسػػتغؿ إلقامػػة 

 تسوية مع محمود عباس، الذي رفض العنؼ مف أساسو وبشكؿ عمني.
 87/8/8023الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 النووية حول المفاعالتليبرمان يؤكد فشل المفاوضات اإليرانية مع الدول العظمى  87

زىير أندراوس: نقمت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبريػة فػي عػددىا الصػادر أمػس األربعػاء عػف  - الناصرة
وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمية المسػػتقيؿ والػػذي يتبػػوأ بشػػكٍؿ مؤقػػت منصػػب رئػػيس لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف التابعػػة 

بيػرة عمػى جولػة المحادثػات الجديػدة بػيف مجموعػة لمكنيست اإلسرائيمي قولو إف الدولة العبرية ال تعمؽ آمػااًل ك
يػراف، التػي بػدأت فػي كازاخسػتاف  5+2 )الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمػف الػدولي + ألمانيػا( وا 

 مف ىذا األسبوع، فيما يتعمؽ بكبح البرنامج النووي اإليراني. يـو الثبلثاء
)إسػػرائيؿ بيتنػػا( جػػاءت فػػي سػػياؽ الكممػػة التػػي ألقاىػػا  وتابعػػت الصػػحيفة قائمػػًة إف أقػػواؿ ليبرمػػاف، زعػػيـ حػػزب

خبلؿ االجتماع الذي عقدتو المجنة أمس فػي الكنيسػت، وقػد أكػد فييػا أيضػا عمػى أف تػؿ أبيػب تعمػـ جيػدا أف 
إيراف تمارس أساليب المماطمة والتسويؼ بيدؼ إضػاعة الوقػت، بينمػا تواصػؿ تقػدميا السػريع نحػو الحصػوؿ 

ة، عمػى حػد قولػو، وتػابع ليبرمػاف، إنػو يتوجػب عمػى المجتمػع الػدولي أْف ُيػدرؾ ىػو عمى قػدرات نوويػة عسػكري
األخػر أف العقوبػات وحػدىا لػف تثنػػي طيػراف عػف تطمعاتيػا النوويػة، وأنػػو ال محػاؿ مػف اتخػاذ إجػراءات أقسػػى 

 مف اإلجراءات التي اتخذت ضدىا حتى اآلف.
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 88/8/8023، القدس العربي، لندن
 

 الفمسطينيون يعترضون عمى كل شيء ماراثون القدس العالمي:"إسرائيل" تدافع عن  88
ردًا عمػى الػدعوات الفمسػطينية لمقاطعػة مػاراثوف قاؿ يغاؿ بالمور، المتحدث باسـ وزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية، 

: "سػػػػيكوف مػػػػف األفضػػػػؿ لػػػػو كػػػػاف القػػػػدس العػػػػالمي المزمػػػػع إجػػػػراءه  فػػػػي القػػػػدس المحتمػػػػة يػػػػوـ غػػػػد الجمعػػػػة
 دوف شيئا بدال مف أف يكونوا دائما معارضيف بشكؿ منيجي".الفمسطينيوف يؤي

وأضاؼ: "لو كانوا مؤيديف لشيء يمكننػا القيػاـ بػو معػا، فػإف ىػذا يمكػف أف يسػاعد قضػيتيـ بشػكؿ أسػرع ممػا 
 يعتقدوف".

 87/8/8023، 78عرب 
 

 يهوديات يعتدين عمى فمسطينية اعتقالحجم عن ت "إسرائيل" 89
جػػـ شػػرطة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي عػػف اعتقػػاؿ ارىابيػػات ييوديػػات فػػي القػػدس تح :برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

المحتمة، نفذف قبؿ يوميف اعتداء عمى شابة فمسطينية بنزع غطاء رأسيا، حينما كانت تنتظر الباص السريع، 
 قرب أحد األحياء االستيطانية.

تػػي نشػػرتيا وسػػائؿ اإلعػػبلـ وامتنعػػت الشػػرطة حتػػى أمػػس عػػف تنفيػػذ اعتقػػاالت، عمػػى الػػرغـ مػػف اف الصػػور ال
 الفمسطينية والعبرية، تدؿ بوضوح عمى ىوية االرىابيات.

ذا  وحسػػب التقػػارير فػػإف الشػػابة الفمسػػطينية كانػػت تنتظػػر وصػػوؿ البػػاص السػػريع )قطػػار خفيػػؼ( لتسػػتقمو، وا 
وأكثػػر،  بارىابيػة ييوديػة مػف المتػدينات، تقتػرب منيػا وتصػفعيا بقػػوة عمػى وجييػا، لتنضػـ الييػا ارىابيػة أخػرى

ويشػػرعف بضػػرب الشػػابة، أمػػاـ المػػارة، ومػػف بيػػنيـ عناصػػر "أمػػف" االحػػتبلؿ. وتمػػادت المعتػػديات عمػػى الشػػابة 
 التي حاولت الدفاع عف نفسيا، بأف نزعف غطاء الرأس، وسط ضرب مبرح.

ف متػدي 200وقالت شاىدة عياف، التي شرعت في تصوير الجريمة وتوثيقيا، أنو "تواجد في المكاف أكثر مف 
وطالػػب مدرسػػة دينيػػة ييوديػػة، خرجػػوا مػػف البػػاص السػػريع وشػػاىدوا شػػابة عربيػػة برفقػػة رجػػؿ كبيػػر فػػي السػػف 
وتطػػور جػػداؿ ونقػػاش حػػاد والكثيػػر مػػف الصػػراخ دوف أف اعػػرؼ فحػػوى النقػػاش وفجػػأة انيػػالوا جمػػيعيـ عمػػى 

 الشابة بالضرب".
ف المكػػاف ضػػابط "االمػػف" فػػي بمديػػة وتؤكػػد الشػػاىدة، وتػػدعى وريػػت يػػرديف، إنػػو لحظػػة وقػػوع الجريمػػة مػػّر مػػ

االحػتبلؿ ورأى مػػا حػدث وبػػدا مبتسػما، وقالػػت، "كػاف ىػػذا فظيػع.. والشػػخص الػذي كػػاف برفقػة السػػيدة العربيػػة 
 حاوؿ مساعدتيا لكنو لـ ينجح ووقؼ عاجزًا".

 88/8/8023، الغد، عّمان
 

 هارب عثر بحوزته عمى مواد مخدرة إسرائيميالبيرو: اعتقال جندي  30
سمطات دولة البيرو، األسبوع الماضي، جنديا إسرائيميا عثرت عمى مخدرات بحوزتػو، وذلػؾ وفقػا لمػا  اعتقمت

 نشره موقع "ريشت بيت" اإلسرائيمي اليوـ، األربعاء.
وأشار الموقع إلى أف الجندي ىرب مف الجيش وغادر إسرائيؿ قبؿ شيريف، وجػرى اعتقالػو فػي مطػار البيػرو 

فػػػي المطػػػار أنػػػو يحمػػػؿ المخػػػدرات، وبعػػػد الفحوصػػػات تبػػػيف أنػػػو قػػػاـ ببمػػػع  بعػػػد شػػػكوؾ لػػػدى عناصػػػر األمػػػف
خفائيا داخؿ معدتو، وجرى نقؿ الجندي بعد ذلؾ إلى مستشفى لمعبلج.  المخدرات وا 
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 87/8/8023، 78عرب 
 

 بالدهم إلىالجرحى السوريين  منُتعيد ستة  "إسرائيل" 32
رحػى السػورييف السػبعة الػذيف كػانوا قػد نقمػوا الػى اعػادت إسػرائيؿ سػتة مػف الج: اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

وفرضػػػت الحكومػػػة تعتيمػػػًا عمػػػى ىويػػػة السػػػبعة واكتفػػػت بػػػاالعبلف اف الوضػػػع  مستشػػػفى صػػػفد فػػػي إسػػػرائيؿ.
 الصحي لمجريح السابع ما زاؿ صعبًا ويتطمب البقاء في المستشفى اإلسرائيمي لمعبلج.

 88/8/8023، الحياة، لندن
 

 في الجوالن قذيفة: سقوط "إسرائيل" 38
أعمػػػف متحػػػدث باسػػػـ قػػػوات االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي، أمػػػس، أف قذيفػػػة أطمقػػػت مػػػف : )ا ؼ ب، ا ب، رويتػػػرز(

 األراضي السورية سقطت في الجزء المحتؿ مف الجوالف مف دوف أف توقع أضرارًا أو إصابات.
 88/8/8023، السفير، بيروت

 
 ضفةمع األسرى المضربين في ال التضامنيةتواصل الفعاليات  33

، الفعاليات التضامنية مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف أمستواصمت  مندوبو "األياـ"، "وفا":
 االحتبلؿ عبر تنظيـ مسيرات شعبية ومواجيات مع قوات االحتبلؿ.

ففي راـ اهلل، أداف مئات المواطنيف، وممثموف عف فصائؿ ومؤسسات، الممارسات اإلسرائيمية تجاه األسرى، 
المضربيف عف الطعاـ، وذلؾ خبلؿ مسيرة واعتصاـ نظما في راـ اهلل، أمس، تمبية لدعوة مف وزارة  خاصة

 شؤوف األسرى والمحرريف، ونادي األسير، والمجنة الشبابية العميا لنصرة األسرى، وعدد آخر مف الييئات.
طعاـ في سجوف كما تواصمت في مدينة جنيف، أمس، فعاليات التضامف مع األسرى المضربيف عف ال

 االحتبلؿ، وذلؾ في خيمة االعتصاـ المقامة بميداف الشييد ياسر عرفات.
ونفذ وفد االتحاد العاـ لنقابات العماؿ، وقفًة تضامنيًة في الخيمة مع األسرى، ترأسو عضو المجنة التنفيذية 

 لبلتحاد، باير سعيد باير.
لداخؿ "الرابطة"، أمس، أماـ سجف "مجدو"، وطالب مشاركوف في تظاىرة نظمتيا الحركة األسيرة في ا

بتشكيؿ لجنة تحقيؽ محايدة في ظروؼ استشياد األسير عرفات جرادات ، وسط تحذيرات مف انتفاضة 
وندد المتظاىروف، باستشياد األسير جرادات تحت التعذيب في  جديدة تنطمؽ شرارتيا مف سجوف االحتبلؿ.
تحقيؽ دولية حوؿ ظروؼ ومبلبسات استشياده، والوقوؼ الى  السجف، ورفعوا الفتات تطالب بتشكيؿ لجنة

 جانب األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ.
وشارؾ في التظاىرة، مئات النشطاء ممف تقدميـ عدد مف األسرى المحرريف وذوي األسرى مف داخؿ الخط 

الحتبللية ونشطاء مف مختمؼ األطر األخضر، باإلضافة إلى محاميف يترافعوف باسـ األسرى أماـ المحاكـ ا
والحركات، وعدد مف قيادات الداخؿ منيـ عضو الكنيست عف التجمع الوطني الديمقراطي، الدكتور جماؿ 

 زحالقة.
وفي طوباس نظمت مسيرة جماىيرية حاشدة تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف 

ونظمت المسيرة، بدعوة مف نادي األسير والقوى السياسية  .االحتبلؿ، وتنديدا بإعداـ الشييد عرفات جرادات
 ونقابة الموظفيف العمومييف، وبالتعاوف مع مجمس اتحاد الطمبة وحركة الشبيبة الطبلبية في القدس المفتوحة.
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وفي أريحا، حممت جماىير المحافظة والحركة النسوية والقوى والفصائؿ الوطنية، أمس، سمطات االحتبلؿ 
وطالبت الفعاليات، خبلؿ اعتصاـ أماـ مقر  لحفاظ عمى حياة األسرى داخؿ زنازيف االحتبلؿ.مسؤولية ا

الصميب األحمر في أريحا، نظـ بدعوة مف وزارة شؤوف األسرى، واتحاد المرأة، ونادي األسير، والمحافظة، 
اذ حياة األسرى والقوى الوطنية بالمحافظة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخؿ إلنق

 المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ منذ شيور.
تجددت المواجيات، أمس، بيف طمبة المدارس في محيطي مدرسة طارؽ بف زياد و"مسجد أبو  ،وفي الخميؿ

الريش" القريبيف مف الحـر اإلبراىيمي بالبمدة القديمة ، فيما ذكرت مصادر مف بمدة بيت كمحؿ شماؿ غربي 
 أف قوة مف جيش االحتبلؿ اعتقمت شابيف بعد دىـ منزلي عائمتييما. المدينة،

وقاؿ مواطنوف يقيموف في محيط "طارؽ بف زياد" حيث تجددت المواجيات بيف الطمبة وجنود االحتبلؿ لميـو 
الثاني، أف األخيريف استخدموا القنابؿ الصوتية والمسيمة لمدموع، ما أدى عمى إصابة عدد مف المواطنيف 

 الت اختناؽ .بحا
، جراء المواجيات التي تدور أمسكما أصيب عشرات المواطنيف باالختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع، مساء 

 بيف جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي، وشباف في بمدة الراـ شماؿ القدس.
 28/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 ةفمسطينيين في سوريثالثة استشهاد  34

ء تواصؿ اليجمات وعمميات القصؼ التي تعرضت ليا مخيمات البلجئيف فمسطينييف، جرا 3ستشيد ا :غزة
 22/2 وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كوـ، يوـ األربعاء الفمسطينييف في سوريا، خبلؿ األياـ األخيرة.

بأف الفتى محمد اليندي، وىو مف سكاف حي "القابوف"، استشيد جراء سقوط قذيفة ىاوف قرب مدرسة بالحي 
ر، ما تسبب بإصابة عدد مف الطمبة الفمسطينييف والسورييف، بينما استشيدت الشابة أميرة شرؼ، المذكو 

وأضافت أف الشاب مازف برشممي، استشيد متأثرا  جراء سقوط قذيفة وسط شارع العروبة في مخيـ اليرموؾ.
خيـ العائديف صابو برأسو، صباح أمس الثبلثاء، في مأعميو النار و  أطمؽرصاص قناص، كاف  بإصابتو
 بحمص.

 28/2/2013، القدس، القدس
 

 والشراونة لممستشفى لتدهور حالتهما الصحية العيساوي األسيرين نقل 35
أكد مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس، أنو تـ نقؿ األسيريف : محمد جاسر - غزة

وأوضح بولس في تصريح خاص  تيما الصحية.سامر العيساوي وأيمف الشروانة إلى المستشفى لخطورة حال
بػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، اف تردي الحالة الصحية لؤلسير العيساوي يرجع الستمراره في االضراب 

 عف الطعاـ والماء واصفًا وضعو الصحي بأف"صعب لكنو مستقر".
 وأضاؼ: "نقؿ األسير الشروانة إلى مستشفى ، لتدىور حالتو الصحية".

 27/2/2013، ن أون الينفمسطي
 

  عمى إطالق سراحهمايعمقان إضرابهما عن الطعام بعد اتفاق عّز الدين وقعدان  سيراناأل 36
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أعمف األسيراف الفمسطينياف المضرباف عف الطعاـ منذ ثبلثة وتسعيف يومًا جعفر عزالديف وطارؽ : )رويترز(
توصؿ إلى اتفاؽ مبدئي مع محكمة إسرائيمية قعداف تعميؽ إضرابيما إلى السادس مف الشير المقبؿ، بعد ال

 مارس/ آذار المقبؿ. 21يقضي بعدـ تجديد االعتقاؿ اإلداري ليما والذي ينتيي في 
مف المفترض أف تصدر المحكمة قرارًا نيائيًا في السادس “وقاؿ قدورة فارس رئيس نادي األسير الفمسطيني 
، وأضاؼ أف ”ري ليما وسيتـ اإلفراج عنيما بعد انتياء المدةمف مارس/آذار بأنو لف يتـ تمديد االعتقاؿ اإلدا

المحكمة عقدت لؤلسيريف، أمس، في مستشفى )اساؼ ىاروفيو( لوضعيما الصحي الصعب بحضور 
 مسؤوليف مف نيابة االحتبلؿ.    

 28/2/2013، الخميج، الشارقة
 

 حتاللالمرحمة األولى من اإلضراب العام داخل سجون اال بدءجمعية "واعد":  37
بدأ األسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي أمس االربعاء المرحمة األولى : الضفة الغربية

والتمييدية لئلضراب العاـ عف الطعاـ، وقالت جمعية واعد لؤلسرى والمحرريف إف األسرى قرروا مواصمة 
لمموعد المحدد لئلضراب عف خطواتيـ االحتجاجية التي تمت استشياد األسير عرفات جرادات وصوال 

 الطعاـ الذي قد يقدـ ليكوف قبؿ بداية شير نيساف القادـ.
وبينت "واعد" أف أبرز معالـ المرحمة األولى ستشتمؿ عمى عدـ استقباؿ وجبات الطعاـ، وعدـ الخروج 

 لمفورة، واالمتناع عف الوقوؼ لمعدد، وقطع كافة أشكاؿ التواصؿ مع قوات السجوف.
لحداد العاـ داخؿ السجوف مستمر وأف األسرى يطالبوف بإرساؿ لجنة تقصي حقائؽ دولية وأفادت أف ا

لمسجوف لمكشؼ بشكؿ رسمي عف الجريمة التي تمت بحؽ األسير الشييد جرادات، ولبلطبلع عف قرب 
وأوضحت أف األسرى باتوا عمى قناعة بأف إلزاـ االحتبلؿ  عمى أوضاع األسرى المضربيف منذ عدة شيور.

ضراب الكرامة لف يكوف إال عبر تجديد معركة األمعاء الخاوية ب ما تعيد عميو في صفقة وفاء األحرار وا 
 ليرضخ االحتبلؿ لمطالب األسرى اإلنسانية العادلة.

ونقمت الجمعية عف األسرى في سجوف االحتبلؿ مطالبتيـ جميع فئات وشرائح الشعب الفمسطيني بكؿ 
تواجده إلى ضرورة التكاتؼ في ىذا الظرؼ العصيب مع الحركة الوطنية  مؤسساتو وقواه وفي جميع أماكف

 األسيرة في ظؿ الوضع الراىف حتى ال يستفرد االحتبلؿ باألسرى مجددًا.
 28/2/2013، السبيل، عّمان

 
 "نادي األسير": األوضاع في سجون االحتالل تنذر باالنفجار 38

سجف النقب، أمس، أف األوضاع في سجوف االحتبلؿ تشيد  راـ اهلل: أكد نادي األسير، نقبًل عف األسرى في
جراءات سمطات االحتبلؿ العنصرية  حالة مف الغمياف تنذر باالنفجار في أية لحظة نتيجة ممارسات وا 

وبيف األسير شادي جبري غنمة مف الياموف جنيف لمحامي نادي  والقمعية المتواصمة ضد الحركة األسيرة.
األسرى في سجف النقب، أف التشديد السائد في سجوف االحتبلؿ "لـ نشيده منذ  األسير الذي زار عددا مف

وأوضح األسير غنمة أف إدارة السجف استحدثت قوة جديدة تسمى "كيتر" تقوـ باقتحاـ  عشرة سنوات".
األقساـ والغرؼ وتمارس العربدة، بحيث يدخموف مدججيف بالسبلح كؿ ليمة الساعة العاشرة مع عتاد لبث 

 عب وخمؽ حالة مف القمؽ وعدـ االستقرار.الر 
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وأشار األسير إلى أنيـ وكخطوة احتجاجية أعادوا ثبلث وجبات وتـ تسميـ رسالة لئلدارة عف حالة التوتر 
واالحتقاف لدييـ، وكاف رد اإلدارة بأنيا منعت الفورة وأغمقت األقساـ منذ السابعة صباحا لغاية العاشرة ليبل، 

 يش في حالة حداد تاـ عمى الشييد عرفات جرادات.وأف السجف ما زاؿ يع
 28/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 لمؤسسات الدولية بمقاطعة جامعة "أرئيل" االستيطانيةاطالب ي الفمسطينيةاتحاد نقابات الجامعات  39

أكد مجمس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفمسطينية، عمى رفضو لكافة ممارسات ما أسماه 
كياف الصييوني" واليادفة إلى تيويد األرض والمقدسات الفمسطينية والمنافية لكؿ القوانيف والقرارات "ال

وأكد المجمس في بياف مكتوب وصمت "فمسطيف" نسخة عنو، أف تأسيس جامعة "ارئيؿ" اإلسرائيمية،  الدولية.
ذلؾ "يؤكد تمادي االحتبلؿ يأتي بيدؼ ترسيخ االستيطاف ومؤسستو عمى األرض الفمسطينية، معتبرًا أف 

اإلسرائيمي وعربدتو البل محدودة، ويدؿ عمى النوايا الحقيقية لمكياف المحتؿ تجاه الدولة الفمسطينية المحتمة 
 وأراضييا ومقدساتيا".

واعتبر المجمس "ىذا األمر غاية في الخطورة عمى القضية الفمسطينية ومستقبميا"، داعيًا المؤسسات الدولية 
وأكد عزمو عمى العمؿ  أنحاء العالـ إلى مقاطعة ىذه الجامعة "العنصرية والشاذة بكؿ المقاييس".في جميع 

مع كافة المؤسسات واالتحادات العالمية الصديقة مف أجؿ عزؿ ىذه الجامعة وتعريتيا أماـ الرأي العاـ 
 والعالمي والمجتمع األكاديمي الدولي.

 27/2/2013، فمسطين أون الين
 

 عمى عدوان غزة تظاهروا أمام سفارة مصر احتجاجاً  48ي من فمسطيني ثالثة ةتبرئ "إسرائيل": 40
زىير أندراوس: قررت محكمة الصمح في تؿ أبيب صباح أمس تبرئة شباف عرب مف فمسطينيي  -الناصرة 

أبيب، وذلؾ الداخؿ قدمت ضدىـ لوائح اتياـ في أعقاب مشاركتيـ في مظاىرة أماـ السفارة المصرية في تؿ 
. وكانت النيابة قد وجيت لممتظاىريف جورج 2002-2002خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في 

غنطوس، خمود طنوس ونغـ غنطوس تيـ المشاركة في تجمير غير قانوني، إثارة الشغب، وتعطيؿ عمؿ 
 الشرطة وتشكيؿ خطر عمى سبلمة الجميور.

ات الذعة لمشرطة والمدعي مف قبؿ الشرطة عمى تقديـ لوائح االتياـ وقد وجيت المحكمة في قرارىا انتقاد
في ىذه الحالة أصبًل، وعمى الطريقة التي أدارت بيا الشرطة ىذا الممؼ منذ البداية. وأشار القاضي في 
قراره أف الشرطة قدمت لوائح االتياـ دوف أف يكوف لدييا أي دليؿ مركزي إلدانة المتيميف. كذلؾ، أشار 

ضي أف الشرطة أخفت لمدة طويمة، وبنّية مبيتو أو بسبب إىماؿ كبير، الدليؿ المركزي في ىذه القضية القا
 وىو تسجيؿ فيديو صّورتو الشرطة يظير بوضوح أف المتيميف لـ يرتكبوا أي مف التيـ الموجية ليـ.

 28/2/2013، القدس العربي، لندن
 

 صريةيحصمون عمى الجنسية الم غزة منفمسطيني ألف  13 41
تمكف أكثر مف ثبلثة عشر ألؼ فمسطيني مف قطاع غزة في غضوف أقؿ مف عاميف مف : حامد جاد -غزة 

الحصوؿ عمى الجنسية المصرية بموجب القانوف المصري الجديد الذي يمنح الجنسية لكؿ مواطف ولد مف أـ 
ؽ عمييـ بنود القانوف مصرية، فيما تواصؿ أعداد كبيرة مف الفمسطينييف سيما مف أىالي غزة ممف تنطب
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المذكور السعي لمحصوؿ عمى الجنسية لما تشكمو بالنسبة ليـ مف أىمية كبيرة عمى صعيد تمكينيـ مف 
 في البمداف المختمفة.      واإلقامةحرية السفر والتنقؿ 

وفي أحاديث منفصمة أجرتيا الغد أوضح عادؿ عوض اهلل المشرؼ العاـ عمى المركز الثقافي لمجالية 
عدد الفمسطينييف الذيف حصموا عمى الجنسية المصرية منذ شير أيار  إجماليمصرية في مدينة غزة أف ال

فمسطينيًا جميـ أمياتيـ مصريات والبعض االخر  13330وحتى الشير الحالي بمغ نحو  2011)مايو( 
 تعود جذورىـ العائمية مف جية االجداد إلى أصوؿ مصرية.

الفمسطينييف الحاصميف عمى الجنسية المصرية مف  المقيميف في قطاع غزة  ونوه عوض اهلل الى أف غالبية
 وتحديدا في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة.

 28/2/2013، الغد، عّمان
 

 يسعون لمحاكمة متطرفات يهوديات هاجمن مقدسية 48في أراضي  سياسيون ومؤسسات حقوقية 42
، انيـ بصدد تحركات األخضرت حقوقية تنشط داخؿ أعمف سياسيوف ومؤسسا :سعيد عموري -راـ اهلل 

، سيدة فمسطينية 23/2 االثنيف يوـمختمفة تيدؼ مبلحقة ومقاضاة، مجموعة فتيات ييوديات، ىاجمف 
 واعتديف عمييا )بدوافع عنصرية(، بينما كانت تقؼ في محطة القطار الخفيؼ بمدينة القدس.

زعبي، بمذكرة، لمدير عاـ وزارة االمف الداخمي االسرائيمي، ، حنيف اإلسرائيميوتوجيت النائب في الكنيست 
شددت فييا عمى "ضرورة اعتقاؿ المعتديف فورا، وتقديميـ لممحاكمة، وكذلؾ تقديـ ضابط البمدية الذي تواجد 
في المكاف، إلى المحاكمة أيضا، نظرا النو لـ يحرؾ ساكنا ووقؼ متفرجًا" حيف تـ االعتداء عمى المرأة 

 ة اماـ عشرات المتدينيف الييود.المقدسي
ودعا مركز "عدالة" الحقوقي، الفتاة المقدسية )التي لـ يكشؼ عف ىويتيا او مكاف اقامتيا رغـ نشر صور 

وقاؿ المحامي في مركز  توثؽ االعتداء(، لمتوجو الى اي مؤسسة حقوقية، والتقدـ بشكوى ضد المعتديف.
: "ا لقانوف االسرائيمي ينص عمى اف المستشار القضائي، يستطيع "عدالة" صبلح محسف لػ القدس دوت كـو

 فتح ممؼ تحقيؽ بأي قضية، حتى في حاؿ عدـ وجود شكوى، ولكف بشرط توفر دالئؿ".
وكاف مركز "مساواة" لمكافحة العنصرية، توجو اليوـ االربعاء، الى المفتش العاـ لمشرطة االسرائيمية، وطالبو 

حؽ المعتديف عمى الشابة المقدسية، كما وجو رسالة الى مدير شركة القطارات باتخاذ االجراءات المناسبة ب
"الخفيفة"، تنتقد "تقصير المؤسسات المسؤولة عف منع مثؿ ىذه االحداث ما يزيد مف تفشي 
العنصرية".وطالب المركز بالعمؿ عمى انزاؿ اقصى العقوبات بكؿ مف يقوـ بمثؿ ىذه االعتداءات، مشيرًا 

الرسالة "موجية الى جميع المؤسسات المختمفة العامة والخاصة لتحمؿ المسؤولية تجاه احداث الى أف ىذه 
 كيذه".

مف جيتو، أوضح عضو الكنيست احمد الطيبي، أف الذيف قاموا بيذه الفعمة الوحشية والنكراء ليسوا مجرد 
نما مجموعات عنصرية يتوجب عمى الشرطة اعتقاليـ وتقديميـ لممحاكم  ة.فتاتيف، وا 

حادثة اعتداء عنصري تـ رصدىا ضد المقدسييف،  200وذكر مركز "عدالة" الحقوقي اف اكثر مف 
 .2012وفمسطينيي الداخؿ خبلؿ العاـ الماضي 

 28/2/2013، القدس، القدس
 

 وقفة تضامن ودعم لألسرى في معركتهمينظمون  تل أبيب جامعةطالب العرب في  43
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اليـو األربعاء، وقفة تضامف ودعـ لؤلسرى الفمسطينييف في سجوف نظـ الطبلب العرب في جامعة تؿ أبيب، 
االحتبلؿ، لممضربيف منيـ عف الطعاـ بوجو خاص، وعمى رأسيـ األسير سامر العيساوي، بمشاركة 

ونظمت الوقفة في الساحة الرئيسية أماـ الجامعة )أنتيف(،  متضامنيف ييودا ومحاضريف مف الجامعة.
عرب متظاىروف يمينيوف مف حركة "إـ ترتسو" العنصرية، رافعيف األعبلـ وتظاىر قبالة الطبلب ال

اإلسرائيمية، وىاتفيف ىتافات عنصرية ضد األسرى الفمسطينييف والطبلب المتظاىريف، ناعتيف إياىـ 
"بالمخربيف" و"اإلرىابييف"، وتواجد في الموقع عدد مف رجاؿ الشرطة الذيف نصبوا حواجز حديدية تفصؿ بيف 

ورفع المتظاىروف المناصروف لؤلسرى شعارات تطالب باإلفراج الفوري عف األسرى اإلدارييف  ظاىريف.المت
المضربيف عف الطعاـ، وصوًرا لؤلسير العيساوي، وشعارات منددة بالممارسات القمعّية التي ينتيجيا 

 االحتبلؿ مع األسرى الفمسطينييف.
 28/2/2013، 48عرب 

 
 يخفف التوترات العالميةالسالم  تحقيقناصر جودة:  44

بترا: شارؾ وزير الخارجية ناصر جودة في فيينا أمس بمنتدى األمـ المتحدة الخامس لتحالؼ  وكالة
شباط  )فبراير( الحالي، بيدؼ تعزيز  22-22الحضارات الذي تستضيفو العاصمة النمساوية لمفترة مف 
قى وزير الخارجية كممة عبر فييا عف إيماف األردف التفاىـ والتعايش بيف الثقافات عمى المستوى العالمي. وأل

العميؽ برسالة التحالؼ التي تنسجـ مع الرؤية الممكية التي تؤكد أف تحقيؽ السبلـ مف شأنو تخفيؼ 
التوترات العالمية ويعزز فرص التعاوف بيف الثقافات والشعوب المختمفة. والتقى جودة نظيره النمساوي 

االميف العاـ لمنظمة االمف والتعاوف في اوروبا و  ،يرتو الجورجية مايا بانجيكيدزىونظو ميخائيؿ شبيندؿ ايغر، 
 .المبرتو زانييو

كما أجرى وزير الخارجية لقاء مع صحيفة دير شتاندر النمساوية، وأكد ضرورة بذؿ كؿ الجيود الممكنة 
كؿ ما مف شأنو اف يؤدي الى الستئناؼ المفاوضات بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي والعمؿ عمى توفير 

انجاح ىذه المفاوضات، وصوال الى تحقيؽ حؿ الدولتيف واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة والقابمة لمحياة 
مع وقؼ االجراءات االحادية خاصة  1292وعاصمتيا القدس الشرقية عمى خطوط الرابع مف حزيراف العاـ 

ح المفاوضات وتحقيؽ السبلـ العادؿ والشامؿ. كما التقى جودة المشاريع االستيطانية والتي تيدد فرص انجا
 وبحث الطرفاف اوجو التعاوف المشترؾ بيف الجانبيف.

 28/2/2013الغد، عّمان، 
 

 محمود العقرباوي: األردن أكبر دولة مانحة ومضيفة لالجئين الفمسـطينيين 45
لميندس محمود العقرباوي لدى لقائو أمس وفدا ا األردنية بترا: بحث مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية وكالة

مف وزارة الخارجية االيطالية برئاسة خبير قسـ الطوارئ في الوحدة المركزية لمتعاوف التنموي بالوزارة فنشنسو 
بروكاتشي سير العمؿ في المشاريع التي تنفذىا الدائرة بتمويؿ ايطالي لتحسيف االحواؿ المعيشية في مخيـ 

رباوي شرحا عف المياـ والمشروعات التي تنفذىا الدائرة لتحسيف مستوى الحياة في جرش. وقدـ العق
المخيمات، مؤكدا أف الحكومة تسعى لتحسيف مستوى الحياة في المخيمات وتنفيذ المشروعات التنموية 

ردف يعتبر والخدماتية المختمفة فييا عمى اعتبار انيا احدى المكونات الرئيسة لممجتمع االردني. وقاؿ اف اال
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أكبر دولة مانحة ومضيفة لبلجئيف الفمسطينييف، مبينا اف حجـ االنفاؽ السنوي المباشر وغير المباشر عمى 
 مميوف دينار. 200المخيمات والبلجئيف الفمسطينييف يزيد عمى 

 28/2/2013الدستور، عّمان، 
 

 : تقديم مشروعات ألبناء المخيمات بنصف مميون دينارالعقرباويمحمود  46
الميندس محمود العقرباوي األردنية اسماعيؿ حسنيف: التقى مدير دائرة الشؤوف الفمسطينية  -لرصيفة ا

أعضاء لجنة خدمات مخيـ حطيف، حيث بحث معيـ التحديات التي يواجييا المخيـ اضافة الى 
اف دائرة الشؤوف  واكد العقرباوي المشروعات المستقبمية اليادفة الى تطوير الخدمات المقدمة ألبناء المخيـ.

الفمسطينية ستقوـ برفع دعوى قضائية ضد أي شركة اتصاالت تستغؿ اسطح االبنية السكنية في المخيـ مف 
اجؿ وضع ابراج االتصاالت، مثمما بيف اف تصريح البناء لمطابؽ الثالث ال يتـ اعطاؤه مف قبؿ الدائرة اال 

اء، حيث ال تستطيع الدائرة ترخيص أي مبنى مكوف بعد مراعاة شروط ومعايير محددة مف قبؿ رئاسة الوزر 
واشار  مف ثبلثة طوابؽ اال بعد التأكد ىندسيا وفنيا مف سبلمة البناء ومطابقتو لمشروط والمقاييس المطموبة.

الى اف موازنة المخيمات سيتـ اقرارىا بعد تشكيؿ الحكومة المقبمة، مشيرا الى المشروعات التي سيتـ تقديميا 
مخيمات في المممكة، مثؿ مخيمات: حطيف، البقعة، سوؼ، وعزمي المفتي، موضحا اف ىذه ألبناء ال

المشروعات ستكوف مشروعات خاصة بالبنية التحتية مف اجؿ تطويرىا وستكمؼ قرابة النصؼ مميوف دينار، 
 فيما سيتـ تنفيذىا مف خبلؿ وزارتي االشغاؿ العامة والمياه والري.

 28/2/2013الدستور، عّمان، 
 
 
 

 في اغتيال اإلسرائيميين واشنطن بوست: عممية قبرص تكشف أسموب حزب اهلل 77
يػتيـ حػزب اهلل المبنػاني  87/8/8023نشػرت واشػنطف بوسػت األميركيػة تقريػرا يػـو األربعػاء : واشنطف بوست

بتػػػدبير عمميػػػات اغتيػػػاؿ لمػػػواطنيف إسػػػرائيمييف وأجانػػػب آخػػػريف فػػػي الخػػػارج مػػػف خػػػبلؿ شػػػبكة تجسػػػس تمػػػده 
 عمومات البلزمة.بالم

وأوردت الصػػحيفة قصػػة سػػياح إسػػرائيمييف اسػػتقموا طػػائرة إلحػػدى شػػركات الطيػػراف الخاصػػة مػػف تػػؿ أبيػػب إلػػى 
تمػػػوز دوف أف يػػػدروا أف عيونػػػا كانػػػت تػػػراقبيـ عنػػػد وصػػػوليـ. فقػػػد كػػػاف ىنػػػاؾ رجػػػؿ يحصػػػي  6قبػػػرص فػػػي 

إلػى الُنػُزؿ الػذي سػيقيموف فيػو والػذي كػاف  القادميف راكبًا راكبًا عنػد نػزوليـ مػف الطػائرة وركػوبيـ حافمػة أقمػتيـ
 ىو اآلخر مراقبا بعناية.

وذكر التقرير الصحفي أف ذلؾ األجنبػي الممتحػي، الػذي ظػؿ يتعقػب أولئػؾ اإلسػرائيمييف بصػمت، قػاـ بواجبػو 
عمى أكمؿ وجو. فقد عرؼ أيف سيقيـ ىؤالء، وأيف سيتسوقوف ويتناولوف وجباتيـ. وعرؼ كػذلؾ نػوع الحراسػة 

نية عمى الفندؽ الذي يقيموف فيو وعمى مرآب السيارات، وما ىو الوقت الذي ستستغرقو الشرطة لموصوؿ األم
 إلى ىذا المكاف.

غير أف ىذا الرقيب كاف ُمَراقبًا ىو اآلخر. فعنػدما ألقػت الشػرطة القبرصػية القػبض عميػو لػـ يكػف ذلػؾ الرجػؿ 
مػػى أولئػػؾ السػياح اإلسػػرائيمييف، لكنػو زعػػـ أنػػو ال سػوى عميػػؿ لحػزب اهلل المبنػػاني وسػػرعاف مػا أقػػر بتجسسػو ع

 يدري السبب وراء ذلؾ.
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وأبمغ الرجؿ الشرطة أنو يجمع فقط معمومات عف الييود، قائبل "إف ىػذا مػا تفعمػو منظمتػو فػي كػؿ مكػاف مػف 
 العالـ".

النسػػياف  تمػػوز مػػا لبػػث أف غشػػاه 7يػػـو  -المبنػػاني المولػػد والسػػويدي الجنسػػية-بيػػد أف اعتقػػاؿ حسػػاـ يعقػػوب 
 حتى جاء تفجير حافمة كانت تقؿ مجموعة أخرى مف السياح اإلسرائيمييف بمنتجع بورغاس البمغاري. 

، بدأت تتكشؼ تفاصيؿ عف قضية المعتقؿ يعقوب نفسو، والذي مثؿ عمنػا  وبعد سبعة أشير مف ذلؾ اليجـو
مػػػة وردت بمسػػػتندات قانونيػػػة ألوؿ مػػػرة أمػػػاـ المحكمػػػة األسػػػبوع المنصػػػـر فػػػي قبػػػرص. غيػػػر أف الروايػػػة الكام

 تمخص إفادات المتيـ السويدي لمشرطة أثناء استجوابو والتي حصمت عمييا واشنطف بوست.
وتقػػوؿ الصػػحيفة إف ىػػذه األدلػػة التػػي تضػػمنتيا تمػػؾ المسػػتندات تتطػػابؽ مػػع نتػػائج توصػػؿ إلييػػا محققػػوف فػػي 

يا ودوؿ أخرى شيدت موجة غتياالت وتفجيػرات بمغاريا وممثمو االدعاء العاـ في تايمند واليند وأذربيجاف وكين
 ارتبطت بحزب اهلل أو "راعيتيا الرئيسية" إيراف.

وتضػػيؼ الصػػحيفة أف تمػػؾ األدلػػة تكشػػؼ عػػف جيػػود حػػزب اهلل االحترافيػػة والجيػػدة التمويػػؿ لتجنيػػد وتػػدريب 
نبػو لمقيػاـ بمػا سػموه ونشر عمبلء بالقارة األوروبية، والتػي يصػفيا محممػوف أميركيػوف بأنيػا اسػتعدادات مػف جا

 عمميات إرىابية في المستقبؿ.
ومع أف معظـ اليجمات التي ُشنت في السػابؽ إمػا ُأجيضػت أو فشػمت، فػإف ىنػاؾ معمومػات جمعتيػا أجيػزة 
االستخبارات الغربية ُتظيػر أف حػزب اهلل يػتعمـ مػف أخطائػو، ويطبػؽ أسػاليب عمػبلء االسػتخبارات المحتػرفيف 

أميػػركييف حػػالييف وسػػابقيف قالػػت الصػػحيفة إنيػػـ  مسػػئوليفلتوسػػع فػػي تيديداتػػو، وفػػؽ لمتعتػػيـ عمػػى عممياتػػو وا
 رفضوا الكشؼ عف أسمائيـ لطبيعة التحريات الجارية بيذا الشأف.

 87/8/8023الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 
 

 في خروقها لمسيادة المبنانية "إسرائيل" أن يردع الدوليالمجتمع لبنان: عمى  78
عنػاويف،  أربعػةجمسػة اسػتثنائية، فػي قصػر بعبػدا، حيػث ركػز عمػى  يالمبنػان اع األعمػىعقد مجمس الدفلبناف:

عمػػى الحػػدود المبنانيػػة السػػورية، عمميػػات الخطػػؼ فػػي مقابػػؿ فديػػة  األحػػداثجنوبػػا،  اإلسػػرائيميىػػي: الخطػػر 
 مالية، والتحركات التي تيدد الوحدة الوطنية.

يػػػردع  أفميوريػػػة ميشػػػاؿ سػػػميماف شػػػدد عمػػػى وجػػػوب رئػػػيس الج أف "السػػػفير"وقػػػاؿ مصػػػدر واسػػػع االطػػػبلع لػػػػ
عف المضي في خروقيا االستفزازية المتكررة لمسيادة المبنانية وآخرىا التوغػؿ البػري  "إسرائيؿ"المجتمع الدولي 

 في منطقة الوزاني.
 88/8/8023السفير، بيروت، 

 
 

 ألنه مشروع إسرائيمي ةتقسيم سورينصر اهلل: لسنا مع  79
مػع " حػزب اهلل لػيس أف، أمس، «المنار»حسف نصر اهلل، في إطبللة عبر قناة  "حزب اهلل"لػأكد األميف العاـ 

وشػّدد  ."، ولسنا جاىزيف الف نشارؾ حتى بمئتػي متػر فػي مشػروع تقسػيميإسرائيميتقسيـ سوريا ألنو مشروع 
 ".لنا اإلسرائيميننا مشغولوف في الميؿ والنيار لمواجية ما يعده العدو "أنصر اهلل، عمى 

 88/8/8023السفير، بيروت، 
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 الجامعة العربية تدين عزم االحتالل تنظيم ماراثون رياضي في القدس 50

" 8023القاىرة: أدانت جامعة الػدوؿ العربيػة قػرار بمديػة القػدس االحتبلليػة تنظػيـ مػا يسػمى بػػ"ماراثوف القػدس 
يف دولػػة وبرعايػػة شػػركة فػػي مطمػػع شػػير آذار المقبػػؿ بمشػػاركة سػػبعة عشػػر ألػػؼ العػػب مػػف أكثػػر مػػف خمسػػ

 " ومجموعة فنادؽ "كرواف ببلزا".New Balanceاألحذية الرياضية األمريكية "
وقالػت الجامعػة فػػي بيػاف صػػحفي: "إف ىػذه الخطػوة عبػػارة عػف محاولػػة مػف "إسػرائيؿ" إلضػػفاء الشػرعية عمػػى 

ت دولػػة احػػتبلؿ، احتبلليػػا لمقػػدس مػػف خػػبلؿ جمػػب نشػػاطات ُتظيػػر "إسػػرائيؿ" عمػػى أنيػػا صػػاحبة الحػػؽ وليسػػ
حيث أف مسار الماراثوف المقترح يمّر عبر أراٍض فمسطينية وبيوت مقدسية مصادرة مف أصحابيا الشرعييف، 

 وأراٍض مغتصبة ُأقيمت عمييا مستوطنات وتطبؽ فييا سياسة تمييز عنصري ضد أبنائيا وأصحابيا".
نظمات مجتمػع مػدني وأفػراد، ومطػالبتيـ وأكدت الجامعة العربية عمى ضرورة "حشد الرأي العاـ، حكومات وم

بعدـ المشاركة، إضافة إلى مقاطعتيـ ألي نشاٍط مف ىذا النوع تستغمو إسرائيؿ في خداع الرأي العاـ العالمي 
وتػػوريط الػػدوؿ والمشػػاركيف فػػي أمػػور سياسػػية غيػػر شػػرعية تنتيػػؾ القػػانوف الػػدولي وقػػرارات الشػػرعية الدوليػػة، 

 بعممية السبلـ".إضافًة إلى أضرارىا البالغ 
 87/8/8023، قدس برس
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أكػػد أميػػر دولػػة قطػػر، الشػػيخ حمػػد بػػف خميفػػة آؿ ثػػاني، أف مػػا يحػػدث فػػي فمسػػطيف مػػف : فمسػػطيف أوف اليػػف
يمي، يشكؿ "وصمة عار أعماؿ عنؼ وانتياكات صارخة لحقوؽ الشعب الفمسطيني مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائ

 في جبيف اإلنسانية"، داعًيا المجتمع الدولي إلى تحمؿ مسؤولياتو والوقوؼ إلى جانب الشعب الفمسطيني.
خػػبلؿ كممتػػو بمنتػػدى األمػػـ المتحػػدة الخػػامس لتحػػالؼ الحضػػارات  –وشػػدد أميػػر قطػػر فػػي الجمسػػة االفتتاحيػػة 

ا زالت قوى رئيسػة فػي العػالـ تقػؼ موقفًػا غيػر عػادؿ، بقصر ىوفبورج، بالعاصمة النمساوية فينا؛ عمى أنو "م
يمنع حؿ آخر قضية استعمارية في التاريخ وىي قضية فمسطيف، التي تتفاقـ وتشكؿ مصدرا دائًما لمتوتر في 
منطقتنا، كما تشكؿ مصدًرا العتقػاد النػاس أف العنصػرية مازالػت سػائدة فػي المجتمػع الػدولي ولتشػكيؾ النػاس 

 انوف الدولي".بنزاىة تنفيذ الق
 87/8/8023، فمسطين أون الين

 
 51.5في  مميار دوالر 51.2 تركيا و"إسرائيل" بمغحجم التبادل التجاري بين : العرب اليوم 25

رغػػـ الحػػديث التركػػي عػػف تػػوتر العبلقػػة مػػع "إسػػرائيؿ" إال أنػػو فػػي العمػػؽ ظمػػت العبلقػػات بػػيف : عمػػاد الػػدبؾ
ب األمنية واالقتصادية. فعمى المستوى االقتصػادي تقػوؿ التقػارير إف الجانبيف قوية ومتينة والسيما مف الجوان

 8028مميػار وثمانمائػة مميػوف دوالر فيمػا بمػغ عػاـ  8022حجـ التبادؿ التجاري بػيف الجػانبيف كػاف فػي عػاـ 
ة وعمى المستوى األمني كاف الفتا الموافق بالمئة 2.5ممياريف وسبعة عشر مميوف دوالر أي بزيادة قدرىا نحو 

 مف المعمومات األمنية لمحمؼ األطمسي عمى األراضي التركية. "إسرائيؿ"التركية عمى استفادة 
 88/8/8023العرب اليوم، عمان، 
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ترفػت بالدولػة الفمسػطينية جنيؼ، الجزائر: أكد وزير الشؤوف الخارجية الجزائري مراد مدلسي أف الجزائر قد اع
، وقاؿ: "إننا نعتبر صفة الدولة المراقػب التػي تػـ التصػويت عمييػا 2988منذ الخامس عشر مف تشريف ثاني 

تشريف ثػاني الماضػي ىػي رسػالة  29لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في الػ  67باالغميبة الساحقة في الدورة الػ
". وأوضػح فػي مداخمػة 2967فمسػطينية عمػى الحػدود الدوليػة لسػنة قوية لممجتمع الدولي مف اجؿ إقامة دولػة 
لمجمس حقوؽ اإلنساف، المنعقدة ىذه األياـ في مدينة جينيؼ  88لو أماـ المجموعة الرفيعة المستوى لمدورة الػ

السويسرية، نقمتيا مصػادر جزائريػة رسػمية، أف بػبلده تػرى أف إقامػة دولػة فمسػطينية يعتبػر "أمػًرا ضػرورًيا مػف 
 أجؿ سبلـ عادؿ ودائـ في الشرؽ األوسط".

وأكػػد فػػي ىػػذا السػػياؽ أنػػو "يجػػب بػػذؿ كػػؿ الجيػػود مػػف أجػػؿ وضػػع حػػد لعػػدـ التكػػافؤ السياسػػي واالقتصػػادي 
قامة جػدار فاصػؿ ومواصػمة عمميػات البنػاء  والعسكري الذي يسمح لػ"إسرائيؿ" باحتبلؿ األراضي الفمسطينية وا 

يػراداتيـ وسػجف المئػات مػنيـ بػدوف غير القانوني لممستوطنات وحرماف ال فمسطينييف مف رسوميـ الضػريبية وا 
 أف تتعرض ألي عقاب".

وأضاؼ: "الجزائر تعتبر أف مثؿ ىذه الممارسات التي تستوقفنا جميعا ىي في مستوى الجرائـ ضػد اإلنسػانية 
اف يجػػب أف كمػػا جػػاء فػػي لجنػػة التحقيػػؽ الخاصػػة بمجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف". وتػػابع: "إف مجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػ

 يبدي رأيو حوؿ تمؾ االنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف".
 87/8/8023قدس برس، 

  
 
 

 عمال مغاربة لمواطن فمسطيني ودفعه إلى االنتحار "احتجاز" تنفيالداخمية المغربية  57
ي، أوضح بياف أصػدرتو وزارة الداخميػة تمقػت "الشػرؽ األوسػط" نسػخة منػو أف رجػؿ األعمػاؿ الفمسػطين: الرباط

سػنة( انتحػر بعػد أف شػنؽ نفسػو قبػؿ أسػبوع داخػؿ مقػر شػركة "أكفػاي  62صبحي إبػراىيـ سػالـ أبػو سػمطاف )
 سوس"، التي تعمؿ في المجاؿ الزراعي، وتوجد في قرية "السوالـ" في إقميـ )محافظة( "شتوكة آيت باىا".

غػزة، كػاف يممػؾ شػركة تسػمى وأوضح البياف أف المواطف الفمسطيني، وىو مف منطقػة "ديػر الػبمح" فػي قطػاع 
"دير البمح لصناعة وتركيب جميع أنواع البيػوت الزراعيػة"، تعرضػت لضػائقة ماليػة، وأضػحت شػركة مفمسػة، 
مما اضطره لمسكف في غرفة داخؿ الشركة. وقػاؿ بيػاف وزارة الداخميػة المغربيػة إف الفمسػطيني أبػو سػمطاف لػـ 

شػػػركة "أكفػػػاي سػػػوس" كمػػػا نشػػػرت ذلػػػؾ الصػػػحافة يػػػتـ احتجػػػازه مػػػف طػػػرؼ عمػػػاؿ مضػػػربيف عػػػف العمػػػؿ فػػػي 
المحمية، وال صمة لو إطبلقا بيذه الشركة التػي تعمػؿ فػي مجػاؿ إنتػاج وتصػدير الطمػاطـ، وبالتػالي ال تربطػو 
أية عبلقة عمؿ بالعامميف بيا. وقاؿ البياف إف الفمسطيني أبو سمطاف كػاف يعػاني ضػائقة ماليػة خانقػة بسػبب 

 فشؿ مشروعو التجاري.
 السياؽ نفسو، قالت نقابة العماؿ في بياف منفصؿ إف ال عبلقة ليا مع واقعة االنتحار.وفي 

 88/8/8023الشرق األوسط، لندن، 
 

 مسابقة القدس الثالثة" تطمقان العمادي لممشاريع"بالتعاون مع " الخيريةعيد " مؤسسةقطر:  55
ف مع العمادي لممشاريع مسابقة القػدس أطمقت مؤسسة الشيخ عيد بف محمد آؿ ثاني الخيرية بالتعاو : الدوحة

الجماىيريػػة الثالثػػة، انطبلقػػًا مػػف حػػرص المؤسسػػة عمػػى إبػػراز اليويػػة الثقافيػػة لمدينػػة القػػدس، والتعريػػؼ بيػػا 
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وبيويتيا ومقدساتيا وتراثيػا، مػف خػبلؿ اسػتعراض ونشػر المخػزوف الثقػافي ليػذه المدينػة المقدسػة المغيبػة فػي 
ألػػؼ ج جػػوائز نقديػػة وعينيػػة لمفػػائزيف مػػف األوؿ وحتػػى  70شػػـ .. ورصػػدت ظػػبلـ االحػػتبلؿ الصػػييوني الغا

 الثالث والثبلثيف.
اهلل السػويدي أف مسػابقة القػدس فػي عاميػا  وصرح مدير عاـ مؤسسة الشيخ عيد الخيرية السيد عمي بف عبػد

ع سػػكاف الثالػػث جػػاءت جماىيريػػة لجميػػع سػػكاف قطػػر وليسػػت لمطمبػػة فقػػط، وذلػػؾ حرصػػًا عمػػى مشػػاركة جميػػ
حيػػاء قدسػػيتيا وأىميتيػػا فػػي نفػػوس  قطػػر مػػف المػػواطنيف والمقيمػػيف، والمسػػاىمة فػػي التعريػػؼ بمدينػػة القػػدس وا 

 جميع فئات المجتمع.
 88/8/8023الشرق، الدوحة، 

 
 تنظم فعالية خيرية لصالح أطفال غزة بالشارقةكميات التقنية  56

التػي أطمقتيػا قرينػة حػاكـ  "سػبلـ يػا صػغار"سػطيف تضػامنًا مػع حممػة مبػادرة الشػارقة لػدعـ أطفػاؿ فم الشارقة:
الشارقة الشيخة جواىر بنػت محمػد القاسػمي، رئيسػة المجمػس األعمػى لشػؤوف األسػرة، تسػتمر فعاليػات كميػات 

غػػػزة، حيػػػث قػػػاـ عػػػدد مػػػف أعضػػػاء وعضػػػوات ىيئتػػػي  أطفػػػاؿالتقنيػػػة العميػػػا بالشػػػارقة الخيريػػػة لػػػدعـ ومسػػػاندة 
ر أطبػػػاؽ خيريػػػة مػػػف المخبػػػوزات والمعجنػػػات الشػػػيية وقػػػاموا ببيعيػػػا لمطمبػػػة التػػػدريس واإلدارة بإعػػػداد وتحضػػػي

 والطالبات والعامميف بالكمية.
تأتي الفعالية ضمف سمسمة مػف األنشػطة والفعاليػات الخيريػة التػي تنظميػا كميػات التقنيػة العميػا بالشػارقة عمػى 

التػي تيػدؼ منػذ انطبلقيػا  "ا صػغارسػبلـ يػ"ويعػود ريعيػا لحممػة  "مػف أجػؿ األطفػاؿ"مدار العػاـ تحػت شػعار 
إلى مساندة األطفاؿ الفمسطينييف ليعيشوا حياة طبيعية مثميـ مثؿ بقية أقرانيـ مف أطفاؿ العالـ رغـ الظػروؼ 

 السياسية واالقتصادية الصعبة.
 88/8/8023الخميج، الشارقة، 

 
 لالنقالب عميه بأن مبارك يخطط والدياإلسرائيمية أخبرت  المخابراتالسادات: أنور رقية  57

الراحؿ محمد أنور السػادات، إف المسػتندات  المصريقالت رقية السادات، ابنة الرئيس : المعتصـ باهلل حمدي
مقتػؿ السػادات، أوجبػت  فػيتدينػو  التػي، رشػدي، ضد الدكتور أسامة صبريعثر عمييا المحامى سمير  التي

 لحقػوؽ اإلنسػاف. القػوميالمجمػس  فػيد تعيينػو إعادة رفع الدعوى الخاصة بقتؿ الرئيس الراحؿ، خصوًصا بع
أف الػرئيس السػابؽ حسػنى مبػارؾ، زار  ،" عمػى قنػاة العربيػةالمصػريحوارىا مع برنامج "الحػدث  فيوأضافت 

البنتاجوف قبؿ مقتؿ السادات دوف عممو، والمخابرات اإلسرائيمية أخبػرت الػرئيس السػادات بػأف ىنػاؾ مخطًطػا 
 لبلنقبلب عميو مف مبارؾ.

 88/8/8023ألهرام، القاهرة، ا
 

 يعرقل حل الدولتينعن الضفة و القدس  لعزل: االستيطان يهدف األوروبيالتحاد تقرير ل 58
بوقػػػؼ كػػػؿ  87طالػػػب تقريػػػر داخمػػػي لبلتحػػػاد األوروبػػػي جميػػػع الػػػدوؿ األعضػػػاء الػػػػ: كفػػػاح زبػػػوف  - راـ اهلل

مػػا أوصػػى بػػو رؤسػػاء وقناصػػؿ بعثػػات التعػػامبلت الماليػػة التػػي تػػدعـ االسػػتيطاف فػػي الضػػفة الغربيػػة، حسػػب 
االتحػػاد فػػي الضػػفة والقػػدس )الشػػرقية( المحتمتػػيف واصػػفيف البنػػاء االسػػتيطاني فػػي الضػػفة والقػػدس بػػالمنيجي 

 المستفز الذي يعرقؿ حؿ الدولتيف.
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جميع الدوؿ األعضاء بوقؼ التعػامبلت الماليػة مػع  "8028القدس "وأوصى رؤساء بعثات االتحاد في تقرير 
نات، بما في ذلؾ االستثمارات المباشرة مف داخؿ دوؿ االتحاد التي مف شػأنيا دعػـ األنشػطة والبنػى المستوط

التحتية والخدمات في المستوطنات. كمػا أوصػوا بضػرورة ضػماف عػدـ تمتػع السػمع المنتجػة فػي المسػتوطنات 
وُسػمـ ىػذا التقريػر بمعاممة تفضيمية، إضافة إلى وضع شارات خاصة عمييا تقػوؿ إنيػا منتجػات مسػتوطنات. 

 لوزراء خارجية دوؿ االتحاد األوروبي، وعميو سيتـ اتخاذ قرارات تتعمؽ باالستيطاف.
رغػػـ أنػػو ال يحمػػؿ صػػفة قػػرار، فإنػػو "اإلسػػرائيمية، التقريػػر بػػالخطير جػػدا، وقالػػت:  "ىػػترتس"ووصػػفت صػػحيفة 

 ."اإلسرائيمي –مسطيني سيكوف مؤثرا في المداوالت التي يجرييا االتحاد في ما يرتبط بالممؼ الف
يجػػػب سػػػحب االسػػػتثمار "بعػػػض مقتطفػػػات مػػػف التقريػػػر وصػػػفتيا بشػػػديدة الميجػػػة، ومنيػػػا:  "ىػػػترتس"ونشػػػرت 

األوروبػػػػي فػػػػي مشػػػػاريع ليػػػػا عبلقػػػػة بالبنػػػػاء االسػػػػتيطاني، ويجػػػػب رفػػػػع مسػػػػتوى درجػػػػة مقاطعػػػػة المسػػػػتوطنات 
حػػػػػػاد األوروبػػػػػػي ال يشػػػػػػمؿ منتجػػػػػػات واالت "إسػػػػػػرائيؿ"اقتصػػػػػػاديا والتأكػػػػػػد مػػػػػػف أف اتفػػػػػػاؽ التجػػػػػػارة الحػػػػػػرة بػػػػػػيف 

حتػى فػي كػؿ مػا يتعمػؽ  "إسػرائيؿ"يجػب مراقبػة التعػاوف بػيف االتحػاد األوروبػي و". وجػاء أيضػا: "المستوطنات
 ."باألبحاث والتعاوف التكنولوجي لمتأكد مف أنو ال يشمؿ المستوطنات

ا اسػػتمرت أعمػػاؿ البنػػاء فييػػا، الشػػرقية، معتبػػرا أنػػو إذا مػػ وركػػز التقريػػر عمػػى البنػػاء االسػػتيطاني فػػي القػػدس
بػػالوتيرة نفسػػيا التػػي تػػتـ حاليػػا فإنػػو ستسػػتكمؿ بالفعػػؿ إقامػػة منطقػػة عازلػػة بػػيف القػػدس وبيػػت لحػػـ التػػي تقػػع 

 جنوبيا بنياية العاـ الحالي مما سيزيد مف صعوبة تطبيؽ حؿ الدولتيف.
االسػتيطاني، بػؿ بطػرد العػرب وتحدث التقرير عف سياسة ممنيجة في القدس ليس فقط في مػا يتعمػؽ بالبنػاء 

وىدـ بيوتيـ. كما تحدث عف ارتفاع وتيرة استيداؼ األماكف المقدسة بمػا فييػا المسػجد األقصػى بشػكؿ جعػؿ 
، التػي مػف "2إي"الفمسطينييف يتحسبوف مف خطط لتقسميو. وتطرؽ التقرير إلػى البنػاء فػي المنطقػة المصػنفة 

مما يعنػي قطػع الضػفة  "معاليو أدوميـ"ت الضفة قرب راـ اهلل شأف البناء فييا ربط القدس مع كبرى مستوطنا
مسػتوطنات  3مػواطف فمسػطيني بػالقوة. وركػز التقريػر عمػى  8300إلى نصفيف وعزؿ القػدس عنيػا، وتيجيػر 

عمػػػى  "األبػػػرز واألكثػػػر إشػػػكالية"باعتبػػػارىف  "جبعػػػات ىمطػػػوس"و "ىػػػار حومػػػاه"و "غيمػػػو"فػػػي القػػػدس؛ ىػػػي: 
 األرض.

سياسػية ىػػدفيا أف تجعػػؿ  إسػػتراتيجيةالبنػػاء فػػي ىػذه المسػػتوطنات الػثبلث ىػػو جػػزء مػف "أف وجػاء فػػي التقريػر 
إذا مػػػػا اسػػػػتمر تطبيػػػػؽ السياسػػػػة "مػػػػف المسػػػػتحيؿ أف تصػػػػبح القػػػػدس عاصػػػػمة لػػػػدولتيف.. وأضػػػػاؼ التقريػػػػر، 

بػيف اإلسرائيمية الحالية وعمى األخص االستيطاف في خاصرة القدس الجنوبيػة، فقػد تنشػأ عمميػا منطقػة عازلػة 
 .8023القدس الشرقية وبيت لحـ بحموؿ نياية 

يقػوض الثقػة "وحذر التقرير مف سياسية توسيع ىذه المستوطنات أضعاؼ ما ىي عميو، قػائبل إف االسػتيطاف 
بيف الطرفيف وييدد اآلفاؽ العممية لقياـ دولة فمسطينية قابمة لبلستمرار ومتصمة، ويجعؿ التسويات الضرورية 

مػػف أجػػؿ أف يتحقػػؽ حػػؿ الػػدولتيف، يجػػب أف تصػػبح "، وقػػاؿ: "ايػػد سػػكاف المسػػتوطناتلمسػػبلـ أصػػعب مػػع تز 
. وانتقد التقرير إىماؿ المناطؽ الفمسطينية، الفتا إلى "إسرائيؿ وفمسطيف"القدس العاصمة المقبمة لدولتيف ىما 
فمسػػطينييف % مػػف ميزانيتيػػا عمػػى ىػػذه المنػػاطؽ عمػػى الػػرغـ مػػف أف ال20أف بمديػػة القػػدس ال تنفػػؽ أكثػػر مػػف 

 % مف سكاف القدس.37يشكموف 
 ألؼ فمسطيني، فيما يزيد المستوطنوف عف ذلؾ. 870ويعيش في القدس الشرقية نحو 

 88/8/8023الشرق األوسط، لندن، 
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 في مجمس األمن تعرب عن قمقها عمى أوضاع األسرى االنحيازمجموعة حركة عدم  59
ء في مجمس األمف عف قمقيا عمى أوضاع األسرى أعربت مجموعة حركة عدـ االنحياز األعضا: نيويورؾ

 الفمسطينييف، وطالبت بإجراء تحقيؽ مستقؿ حوؿ استشياد األسير عرفات جرادات.
وكاف المندوبوف الدائموف لدوؿ في مجموعة حركة عدـ االنحياز األعضاء في مجمس األمف أدلوا ببياف 

طيرة التي تشيدىا األرض الفمسطينية، وخاصة صحفي بمقر األمـ المتحدة في نيويورؾ حوؿ التطورات الخ
 المتعمقة بوضع األسرى في السجوف اإلسرائيمية.

وشدد سفير باكستاف، بصفتو منسؽ مجموعة دوؿ عدـ االنحياز في مجمس األمف وبالنيابة عنيا عمى 
 الدولي. اإلنسانيوالقانوف  اإلنسافضرورة إلزاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي باحتراـ حقوؽ 

لوقؼ جميع أعماؿ االستفزاز والتحريض والعنؼ وبذؿ جيود فورية مف قبؿ جميع األطراؼ، بما فييا ودعا 
مجمس األمف، لتفادي المزيد مف زعزعة االستقرار وإلنقاذ آفاؽ مفاوضات التسوية لتحقيؽ حؿ عادؿ ودائـ 

 وشامؿ لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
، بما في ذلؾ القضية األوسطأمس لبحث الوضع في الشرؽ  وكاف أعضاء مجمس األمف عقدوا جمسة مغمقة

الفمسطينية، واقترح وفد المغرب، العضو العربي في مجمس األمف عمى أعضاء المجمس تبني موقفا واضح 
 بخصوص حقوؽ األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي باإلضافة إلى الدعوة إلى التيدئة.

 88/8/8023، ة )صفا(وكالة الصحافة الفمسطيني
 

 ألف دوالر 780بقيمة  عائمة فمسطينية 2800لـ تعويضاتاألونروا تسمم غزة:  60
أعمػػف النػػاطؽ باسػػـ وكالػػة األونػػروا عػػدناف أبػػو حسػػنة، عػػف تسػػميـ الدفعػػة األولػػى مػػف : صػػفاء عاشػػور -غػػزة

ع غػزة، باإلضػافة عائمة الجئة فمسػطينية تضػررت مسػاكنيا خػبلؿ الحػرب األخيػرة عمػى قطػا 2800األمواؿ لػ
 عائمة متضررة أخرى. 282إلى دفع إيجار شقؽ سكنية لػ

وبمغت عدد المنازؿ المدمرة كميػًا وجزئيػًا فػي قطػاع غػزة، إثػر الحػرب اإلسػرائيمية األخيػرة عمػى قطػاع غػزة فػي 
 آالؼ منزؿ بشكؿ كمي وجزئي. 5، نحو 8028نوفمبر 

مبػالغ التػي تػـ تسػميميا لبلجئػيف الػذيف تضػررت بيػوتيـ وقاؿ أبو حسنة في تصريح لػ"فمسطيف": "بمغ مجمؿ ال
ألؼ دوالر"، مشيرًا إلى أف الوكالة الدولية بدأت بتعويض األضرار البسيطة التي  780في الحرب عمى غزة، 

قطاع إصػبلح مػا تضػرر مػف الوأضاؼ أبو حسنة: "اآلف يستطيع البلجئ في  أصابت البلجئيف في القطاع.
"، مؤكػػػدًا عمػػػى التػػػزاـ "األونػػػروا" بتعػػػويض بقيػػػة المتضػػػرريف، "وسػػػتتـ ىػػػذه العمميػػػة منزلػػػو ليعػػػود لمسػػػكف فيػػػو

وبّيف أف الوكالة قامت فور انتياء الحرب بحصر األضرار الناجمة عف العدواف خاصػة فػي قطػاع  بالتدريج".
وأردؼ: "قػدرت  اإلسكاف مف خبلؿ الطواقـ المدربة والباحثيف الذيف قػاموا بزيػارة لمبيػوت المتضػررة وتسػجيميا.

ىذه األضرار مف خبلؿ لجنة مختصة ورصدت المبالغ لكؿ أسرة حسب نوع األضرار"، الفتػًا إلػى أف الوكالػة 
منػزاًل تعػرض  237منػزاًل ىػدـ كمػي و 238بيت متضرر عمى مسػتوى قطػاع غػزة منيػا  7500قامت بحصر 

 ألضرار بالغة، وباقي المنازؿ ألضرار جزئية".
فرص العمؿ الجديدة المؤقتة ضمف برنامج خمؽ فرص العمؿ، نوه أبو حسػنة إلػى  وحوؿ مشروع توفير آالؼ

فرصة عمؿ عمى مػدار ثػبلث سػنوات بقيمػة  28أف األونروا ماضية في ىذا المشروع الذي ييدؼ إلى توفير 
 مميوف يورو، باإلضافة إلى تجديد برنامج ألعاب الصيؼ. 27



 
 
 

 

 

           38ص                                    8787العدد:                88/8/8023الخميس  التاريخ:

 7000مػف األشػخاص غيػر الميػرة، ولحػوالي  77870ح وستتمكف وكالة الغوث مف تػوفير فػرص عمػؿ لصػال
وظيفػة، سػيتـ تػوفير  227870مف األشخاص الميرة، إضافة إلػى المينيػيف والخػريجيف، ومػف أصػؿ مجموعػة 

 وفؽ أبو حسنة.، فرصة عمؿ عمى مدار عاـ واحد 5000أكثر مف 

 87/8/8023فمسطين أون الين، 
 

 الفمسطينية ألراضياوتيرة المواجهات في  تصاعدروسيا تحذر من  62
 األراضػػػػيأعربػػػػت وزارة الخارجيػػػػة الروسػػػػية عػػػػف قمقيػػػػا تجػػػػاه تصػػػػاعد التػػػػوتر فػػػػي ": يػػػػو بػػػػي أي" –موسػػػػكو 

 األراضػي" أفوذكػرت الخارجيػة فػي بيػاف  الفمسطينية، مطالبة بػ"اتخاذ خطوات عاجمة لتطبيع الوضػع ىنػاؾ".
الفمسػػطينيوف فػػي  األسػػرى آالؼ أعمػػففيمػػا  يةاإلسػػرائيمالفمسػػطينية تشػػيد مواجيػػات بػػيف المتظػػاىريف والقػػوات 

الفمسػطينية  األراضػي"تصػاعد وتيػرة المواجيػات فػي  أفوحذرت مف  اضرابا عف الطعاـ". اإلسرائيميةالسجوف 
ثػارةييػدد بعواقػب وخيمػة  التػوتر واسػتعادة الثقػة  إلزالػةعاجمػة  إجػراءاتعػدـ االسػتقرار""، داعيػة إلػى "اتخػاذ  وا 
 إداريػاوخاصػة المعتقمػيف  األسػرىعػف  اإلفػراجبما فػي ذلػؾ حيػاؿ قضػية  واإلسرائيمييني بيف الجانبيف الفمسط

 منيـ".
 88/8/8023الحياة، لندن، 

 
 
 

 الفمسطينية يدعو لجعل العقوبات عمى تل أبيب إلزامية األوروبيةمجمس العالقات  68
رض عقوبات اقتصػادية إلزاميػة بروكسيؿ: دعا مجمس العبلقات األوروبية الفمسطينية االتحاد األوروبي إلى ف

أشد صرامة عمى الجانب اإلسرائيمي، استجابة لتوصيات عدد مف نواب االتحػاد األوروبػي، مرحًبػا فػي الوقػت 
ذاتو بتوصيات رؤساء البعثات األوروبية في القدس وراـ اهلل بمنع أّي تعامبلت تجارية مع المستوطنات، مػع 

 تحتاج إلى إلزاـ فعمي".تأكيده عمى أف "التوصيات غير كافية، و 
وقاؿ المدير اإلقميمي لممجمس رامي عبده، فػي تصػريح مكتػوب تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة عنػو إنػو "ورغػـ أف 
مؤسسات االتحاد األوروبي قامت بصياغة وثيقة ألجؿ تصنيؼ المنتجات ووسميا بما يسمح بتمييز منتجات 

مػف قبػؿ وزراء خارجيػة االتحػاد". وأضػاؼ أف "التقريػر  المستوطنات؛ إال أنيا حتى المحظة لـ يتـ إقرار األمر
الصػػػادر عػػػف رؤسػػػاء البعثػػػات والتوصػػػية بوقػػػؼ التعػػػامبلت الماليػػػة كػػػاف محػػػور نقػػػاش ممثمػػػي دوؿ االتحػػػاد 
األوروبي في بروكسؿ يوـ التاسع عشر مف شباط )فبراير( الماضي، إال أنو لػـ يػتـ التوصػؿ إلػى رأي نيػائي 

رير وخصوًصا فيما يتعمؽ بمنع التعػامبلت الماليػة الداعمػة لبلسػتيطاف، وىػو بخصوص اعتماد توصيات التق
 األمر الذي يبعث عمى األسؼ".

ال فػإف األمػر سػيمثؿ انتكاسػة أخػرى لػدور  وشدد عبده "عمػى ضػرورة أف توضػع التوصػيات موضػع التنفيػذ، وا 
 .متوازف ومأموؿ تجاه تحقيؽ سبلـ عادؿ يعيد الحؽ ألصحابو"، عمى حد تعبيره

 88/8/8023قدس برس، 
 

 معضمة التغيير السياسي أمامالجيش المصري  63
 حسف أبو طالب 



 
 
 

 

 

           33ص                                    8787العدد:                88/8/8023الخميس  التاريخ:

، ىكذا أخبر الرئيس محمد مرسي نخبة مف رجاؿ األعماؿ «لف ينزؿ الجيش مرة ثانية إلى الشوارع»
االقتصادييف مف أجؿ « اإلخواف»المصرييف في لقاء معيـ ُعقد أخيرًا، بعد وساطة قاـ بيا أحد رموز 

« اإلخواف»فيزىـ عمى االستثمار واإلنتاج مرة أخرى. وكثير مف ىؤالء الذيف التقوا الرئيس سبؽ لجماعة تح
اعتبارىـ رموزًا لنظاـ مبارؾ وفمواًل ال بد مف استئصاليا. وفي ظؿ األزمة االقتصادية التي زادت حدتيا في 

ا بمبارؾ أـ ال، وتقديـ المساندة بات الحصوؿ عمى دعـ رجاؿ األعماؿ، سواء ارتبطو « اإلخواف»ظؿ حكـ 
 السياسية ليـ خيارًا ال مفر منو.

أما عدـ نزوؿ الجيش، كما ُنسب إلى الرئيس مرسي، فيمكف تفسيره مف زوايا عدة، أوالىا أنو محاولة لطمأنة 
يده رجاؿ األعماؿ بأف األوضاع األمنية آخذة فى االستقرار، وثانيتيا رسالة بأف الرئيس ىو الوحيد الذي ب

قرار نزوؿ أو عدـ نزوؿ الجيش إلى الشارع، ما يبدو ردًا غير مباشر عمى تصريح رئيس األركاف الفريؽ 
صدقي صبحي في اإلمارات قبؿ يوـ مف المقاء المشار إليو، بأف الجيش المصري ال ينحاز إلى فصيؿ 

ف تطمب األمر نزواًل إلى الشارع لنزؿ ال جيش في ثانية واحدة. وثالثتيا محدد لكنو ينحاز إلى الشعب كمو، وا 
أف الرئيس ال يرى في الوضع السياسي، عمى رغـ ما فيو مف توترات وجداالت حادة، سببًا جوىريًا يستدعي 

 نزوؿ الجيش.
الرسائؿ الثبلث تبدو صحيحة نظريًا ومتداخمة أيضًا، وىي ليست بعيدة مف حاؿ االرتباؾ والتخبط وندرة 

اإلخواف »وجماعة « الحرية والعدالة»الرئاسة المصرية ومف ورائيا حزب  الخبرة التي تسيطر عمى أداء
، وكذلؾ ليست بعيدة مف حاؿ السيولة وفقداف البريؽ وتسرب التأثير والتي تسيطر عمى أداء «المسمميف

، ما يجعؿ المصرييف يبحثوف عف المنقذ أو «جبية اإلنقاذ»رموز المعارضة السياسية ممثمة في قادة 
ف العذاب. ىنا، يطرح السؤاؿ الكبير: ىؿ يمكف الجيش أف يكوف ىو المنقذ المنتظر؟ ولكف بأي المخمص م

 ثمف ووفؽ أي شروط؟
والذيف يروف فترة حكميـ في األشير الستة الماضية حممت « اإلخواف»فبعض المصرييف الكارىيف سيطرة 

إلى مفاصؿ « اإلخواف»جتماعي ونفاذ الخراب واالنفبلت األمني وفقداف الحمـ الثوري واستمرار الظمـ اال
عف قمة السمطة « اإلخواف»كثيرة في الدولة عمى حساب القانوف والكفاءة وحقوؽ اآلخريف، يدركوف أف إبعاد 

ثبت ضعؼ تأثيرىا ومحدودية شعبيتيا « جبية اإلنقاذ»ليس مسألة سيمة، ال سيما أف المعارضة ممثمة في 
أو تيار اإلسبلـ السياسي ككؿ، األمر الذي « اإلخواف»لموضوعي لػ وعدـ قدرتيا عمى أف تكوف المقابؿ ا

الدولة عمى مصراعيو، وبالتالي ستصبح مصر رىينة لمجماعة غير المقننة بعد، إلى « أخونة»يفتح باب 
 زمف ممتد وطويؿ.

ف تحمي يعني بالضرورة قوة أكبر تمتـز الدولة المدنية ويمكنيا أ« اإلخواف»البحث عف مقابؿ موضوعي لػ 
نما لمشعب بأسره. ووفقًا ليذا التعريؼ يصبح  الدولة المصرية كمنظومة مؤسسات غير تابعة ألحد بعينو وا 
دارتيا. وشيء كيذا  الجيش كمؤسسة ىو البديؿ المناسب بؿ الوحيد الذي يمكنو الحفاظ عمى مدنية الدولة وا 

ماعتو في مؤتمر صحافي، حيف أكد أف قالو المستشار أحمد مكي وزير العدؿ المقرب مف الرئيس مرسي وج
 والجيش ىما القوتاف الوحيدتاف المؤىمتاف لحكـ مصر.« اإلخواف»

في ظؿ ىذا اإلدراؾ يصبح الجيش ىنا وكأنو بيف شقي الرحى، فيناؾ مف يستدعيو لمتدخؿ في الحياة 
ة تضبط حركة كؿ السياسية، وفي اآلف نفسو ىناؾ مف يحذره مف التورط ويذكره بأف ىناؾ شرعية دستوري

المؤسسات. الجيش نفسو وبحسب بياناتو الرسمية وتصريحات متحدثو الرسمي لو موقفو الواضح الذي يمزج 
بيف عناصر عدة في آف واحد وكأنيا سبيكة محكمة الصنع. فيناؾ إدراؾ ووعي كبير بأف القوات المسمحة 
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حيازىا األوؿ ىو لمشعب وليس لقوة عمييا عبء كبير في حماية الدولة المصرية، وىو ما يعني أف ان
ف كانت في الحكـ، واستطرادًا، وكما أف السياسة كشأف يومي ىي مجاؿ محظور  سياسية بعينيا حتى وا 

 محظور عمى الجميع وال تسامح فيو.« أخونتو»عمى الجيش فإف تسييس الجيش أو 
ىي بوصمة التحرؾ سواء في مواجية إف فكرة الدولة ىنا في إدراؾ القوات المسمحة المصرية نقطة مركزية، و 

ذا كانت مواجية مصدر التيديد الخارجي وردعو أمرًا مفروغًا  مصادر التيديد مف الخارج أو مف الداخؿ. وا 
منو، يظؿ تعبير تيديد كياف الدولة المصرية كباعث عمى التحرؾ واالنخراط في الشأف الداخمي مسألة جدلية 

لمفريؽ أوؿ عبدالفتاح السيسي حيف تصاعد الرفض الشعبي لبلستفتاء إلى حد كبير. كانت تصريحات سابقة 
عمى الدستور منتصؼ كانوف األوؿ )ديسمبر( العاـ الماضي وكاف الوضع محمبًل بعوامؿ انفجار كثيرة، قد 
دعت القادة السياسييف إلى الحكمة والحفاظ عمى مؤسسات الدولة ومنعيا مف االنييار، وأف الجيش لف 

االنييار، وىو ما فسره البعض كتحذير مف مغبة العناد السياسي الذي يتحكـ بمواقؼ الرموز يسمح بيذا 
السياسية في الحكـ أو في المعارضة، في حيف فسره البعض اآلخر بأنو نوع مف التنبيو والرجاء لمسياسييف 

ُوجد قاسـ مشترؾ ىو بأف يعمموا عمى الخروج مف المأزؽ حتى ال تنيار الدولة ومؤسساتيا. وفي التفسيريف 
أف يظؿ الجيش المؤسسة األكبر واألكثر تماسكًا والتي تمثؿ العمود الفقري لمدولة المصرية، وأف القادة 

 العسكرييف لف يسمحوا بأف يتأثر الجيش بما يجري في عالـ السياسة، كما لف يسمحوا بأف تنيار الدولة.
رية ومؤسساتيا ومنع انييارىا يجب أال يتجاىؿ تأثير ىذا الموقؼ الواضح والمبدئي مف حماية الدولة المص

المعاناة المريرة التي مرت بيا القوات المسمحة حيف تحممت مسؤولية إدارة الفترة االنتقالية التي انتيت مع 
 انتخاب الرئيس مرسي في حزيراف )يونيو( الماضي.

ر( الجاري، والتي رد عمييا مصدر شباط )فبراي 12حيف سرت شائعة إقالة الفريؽ عبدالفتاح السيسي في 
عسكري غير ُمعرؼ ردًا تفصيميًا حذر مف إقالة وزير الدفاع في ىذا التوقيت ومعتبرًا أف سيناريو إقالة 
المشير طنطاوي والفريؽ عناف غير قابؿ لمتكرار، وُمذكرًا بأف الجيش يظؿ عمى والئو لمدولة المصرية 

سية، ومحذرًا مف أف إقالة السيسي في ىذا التوقيت يعني ولشعب مصر ولف يخضع ألية اعتبارات سيا
انتحار النظاـ السياسي برمتو. في حيف جاءت تصريحات المتحدث الرسمي الحقًا متسمة باليدوء والتركيز 
عمى أف إشاعة إقالة السيسي غير صحيحة وأف إطبلؽ اإلشاعات ُيراد بو التأثير في تماسؾ الجيش 

 الرئاسة المصرية.المصري، وكذلؾ فعؿ بياف 
صحيح أف ما حدث رّد مفصؿ ثـ نفي رسمي، لكف األثر لدى الجميور واإلعبلـ كانت لو أبعاد أخرى. فقد 

« إخواني»الجيش ومف ثـ فيناؾ قرار « أخونة»تطوع البعض بالتذكير بأف الفريؽ السيسي يرفض 
 د الفعؿ لدى القادة العسكرييف.باستبعاده، وأف إشاعة اإلقالة ليست سوى بالوف اختبار لمعرفة حجـ ر 

مكاف تدخمو في الشأف السياسي بطريقة  ىكذا، حوَّؿ كثيروف مف اإلعبلمييف والسياسييف موقفيـ مف الجيش وا 
مثيرة، ومنيـ مف يروج صراحة لدور يراه ضروريًا لمجيش لمحفاظ عمى كياف الدولة المصرية، بؿ ظيرت 

بصوت الرئيس الراحؿ  1232تموز )يوليو(  23مفيتيا بياف ثورة مقاطع فيديو مركبة بدقة ألحداث جارية وخ
أنور السادات يشرح فييا أسباب نزوؿ الجيش بقيادة تنظيـ الضباط األحرار آنذاؾ إلى الشارع واالستيبلء 

عامًا مضت. في حيف يظؿ البعض مترددًا في إعبلف تأييده  90عمى السمطة وكأنو يحدث اليوـ وليس قبؿ 
ف كاف في دخيمة نفسو وفي أحاديث الغرؼ «األخونة»لمجيش مف أجؿ القضاء عمى خطر لتدخؿ حاسـ  ، وا 

المغقمة يتمنى أف يقوـ الجيش بيذا الدور عمى أف يعود سريعًا إلى ثكناتو بعد أف يسمـ السمطة لرموز مدنية. 
فو في مجاؿ األمف لكف قادة الجيش أنفسيـ لدييـ بوصمتيـ المحددة، واألولوية ىي لتماسؾ الجيش واحترا
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والدفاع، ولمشرعية طالما أنيا ممتزمة الحفاظ عمى الدولة والعمؿ مف أجؿ كؿ المصرييف، وأف يقـو 
السياسيوف باألدوار التي يجب أف يقوموا بيا. وبالتالي فعمى الذيف يراىنوف عمى الجيش لحؿ مشكمتيـ 

 اىنوا عمى أنفسيـ وشعبيتيـ بيف الناس.الذاتية أف ال يأمموا كثيرا في دعـ لف يأتي، واألولى أف ير 
 28/2/2013، الحياة، لندن

 
 لقطر  اآثاره رتأجيي مصر تنف 64

ماذا تريد قطر »عاد السؤاؿ الذى طالما تردد كثيرا منذ تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد األمور في مصر: 
دـ دولة خميجية )قطر( السؤاؿ أتى ىذه المرة بعدما نقمت وسائؿ إعبلـ مصرية خبرا عف تق«. مف مصر؟

بطمب لوزارة المالية المصرية مف أجؿ االنتفاع بالمناطؽ األثرية لمدة مف ثبلث إلى خمس سنوات في مقابؿ 
 مميار دوالر، بحيث يكوف ليذه الدولة وحدىا حؽ االنتفاع بيذه المناطؽ. 200

الى أف األمر برمتو عبارة عف وعمى الفور نفت وزارة الدولة لشؤوف اآلثار الخبر في بياف رسمي، مشيرة 
 اقتراح تقدـ بو أحد المواطنيف لوزارة المالية، وأف المجمس األعمى لآلثار رفضو باإلجماع شكبل وموضوعًا.

وأوضحت وزارة اآلثار في بيانيا أف أحد المواطنيف طرح مشروع حؽ انتفاع لممناطؽ األثرية الشييرة في 
ؿ ومعبد أبو سمبؿ ومعابد األقصر، لمدة ثبلث إلى خمس سنوات مصر مثؿ األىرامات الثبلثة وأبو اليو 

لصالح شركات السياحة العالمية مف خبلؿ مزاد عمني في مقابؿ عائد مالي، وقد تقدـ بو إلى وزارة المالية 
 التي أحالتو بدورىا عمى وزارة اآلثار لدراستو، وتـ رفضو شكبل ومضمونًا.

قع األثرية ممموكة لمدولة وتعد جزءًا مف األمواؿ العامة ال يجوز وجاء في حيثيات الرفض أف جميع الموا
 استغبلليا كحؽ انتفاع لمغير.

 28/2/2013، السفير، بيروت
 

 األمل وخيبةزيارة أوباما  65
 جيمس زغبي
في غضوف أسبوع، سيتوجو جوف كيري إلى الشرؽ األوسط وبعض دوؿ الخميج العربي في أوؿ رحمة لو 

كرئيس، متبوعة  "إسرائيؿ"د بضعة أسابيع عمى ذلؾ، سيقوـ أوباما بزيارتو األولى إلى كوزير لمخارجية. وبع
بزيارتيو األولييف إلى فمسطيف واألردف. وتتصدر أجندة الرئيس ووزير الخارجية مواضيع الحرب األىمية في 

ذا كانت ا لزيارات األولى لمرؤساء سوريا، واألزمة اإلقميمية التي خمقتيا، إضافة إلى برنامج إيراف النووي. وا 
كييف ومبعوثييـ إلى المنطقة تركز عادة عمى تحقيؽ السبلـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف، فإنني ال ياألمر 

ف كنت آمؿ أف أكوف مخطئًا. أقوؿ ىذا ليس  أعتقد أننا سنرى أي جيد جدي الستئناؼ المفاوضات؛ وا 
اد حؿ ليذا النزاع الخطير، أو ألنني أعتقد أنو لـ يعد يدرؾ ألنني أعتقد أف البيت األبيض فقد االىتماـ بإيج

كية في المنطقة، بؿ إف سبب تشاؤمي يالفمسطيني أساسي بالنسبة لممصالح األمر  -أف السبلـ اإلسرائيمي 
 ، واالدعاء بعكس ذلؾ سيكوف جيداً مستحيبلً  بسيط ويتمثؿ في أف الظروؼ الحالية تجعؿ تحقيؽ التقدـ أمراً 

دوى. أواًل وقبؿ كؿ شيء، لـ يتمكف نتنياىو، حتى اآلف مف تشكيؿ حكومة، عمما بأف االنتخابات عديـ الج
اإلسرائيمية التي أجريت مؤخرًا جعمتو ضعيفًا. وىو في ىذه األثناء، يحاوؿ ما استطاع تشكيؿ ائتبلؼ 

، وبيف المدافعيف عف بيف األحزاب العممانية والدينية حكومي عبر الجنوح إلى ىذا االتجاه وذاؾ، خالطاً 
استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف وخصوميـ المتشدديف. غير أف موقفو يبدو أنو يزدىر وسط حالة 
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االختبلؿ السياسي. ذلؾ أف الشمؿ الذي ينتج عف ىذا يسمح لو بالحكـ وتجنب القرارات الصعبة في الوقت 
جديدة أو تشكيؿ حكومة ال تحسـ األمور. واعتقادي نفسو. وقد ُيرَغـ نتنياىو إما إلى الدعوة إلى انتخابات 

ىو أنو، بسبب خوفو مف الخسارة في انتخابات جديدة، سيقوـ بتشكيؿ ائتبلؼ حاكـ ضعيؼ قادر عمى 
توسيع المستوطنات، ولكنو غير قادر عمى الدفع بالسبلـ. كما أف الوضع الفمسطيني أيضًا مختؿ. 

ذا كنا ننتقد في الماضي فمحادثات المصالحة بيف فتح وحماس لـ تُ  عقيمة ال  "عممية سبلـ"ؤِت أكميا. وا 
عقيمة ال نياية ليا أيضًا، فيي مجرد عممية مف دوف  "عممية مصالحة"نياية ليا، فيبدو أف ذلؾ قد استُبدؿ بػ

مصالحة. ونظرًا ليذه االنقسامات، فمف الصعب رؤية كيؼ يستطيع الفمسطينيوف التقدـ إلى األماـ بجيد 
يؽ السبلـ. والواقع أف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ليسوا الوحيديف الذيف يوجدوف في وضع ال يسمح لتحق

بتحقيؽ السبلـ، بؿ إف الواليات المتحدة مثميـ أيضًا. فعمى رغـ إعادة انتخاب أوباما، إال أنو ال شيء تغير 
ألوسط. وقد اتضح لمجميع بخصوص عدـ قدرة واشنطف عمى التعاطي مع عممية صنع السبلـ في الشرؽ ا

خبلؿ النقاش حوؿ تثبيت تشاؾ  "إسرائيؿ"ىذا الشير استمرار مقاومة الكونغرس ألي خطاب منطقي حوؿ 
ىاجؿ كوزير لمدفاع. وفي ىذا المنحى المؤسؼ الذي تنحوه األمور، مف الصعب رؤية أي مبادرات جريئة 

، كما اف الفمسطينييف لف يستطيعوا أف يفعموا بيا جديدة تأتي مف واشنطف، ذلؾ أف اإلسرائيمييف لف يقبموىا
أي شيء. والكونغرس لف يدعميا. ولكف ذلؾ ال يعني أف البيت األبيض لف يفعؿ شيئًا. فالرئيس يستطيع 
إثارة مواضيع ميمة، ويستطيع دعـ السموؾ اإليجابي، وتحدي السموؾ السيئ، حيث يمكنو أف ينتقد 

ىذه المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، سيجعؿ السبلـ  المستوطنات، محذرًا مف أف توسيع
مستحيبًل. ومف دوف شؾ، سيقاؿ لئلسرائيمييف إف الواليات المتحدة ستواصؿ دعـ أمنيـ، إال أنو ينبغي أف 
يقاؿ ليـ أيضًا، إف عمييـ أف يقرروا ما إذا كاف المستقبؿ الذي يريدونو ىو مستقبؿ سبلـ وشراكة في شرؽ 

ضافة إلى ذلؾ، أ وسط متغير، اـ انيـ يريدوف مستقببًل يظموف فيو في حالة حرب، داخميًا وخارجيًا. وا 
يستطيع أوباما، بؿ ينبغي أف يتطرؽ لموقائع الفمسطينية، بحيث يقدـ الدعـ لممجتمع المدني ومجتمع األعماؿ 

الحقيقية ولفتات الدعـ ربما،  في فمسطيف. إنيا ليست ميمة عديمة الجدوى، ولكف االعتراؼ باالحتياجات
ىما كؿ ما يمكف توقعو في ىذه المرحمة. ولكف إيراف وسوريا ستييمناف عمى أجندة الرئيس ووزير الخارجية 
عمى األرجح. ذلؾ أف كمييما يثيراف تخوفات إقميمية ال يمكف تجاىميا وال بد مف معالجتيا. وجولة كيري، 

ج، تشير إلى أف ىذيف الموضوعيف يتصدراف أجندتو. فتدفؽ البلجئيف التي تشمؿ تركيا وعددًا مف دوؿ الخمي
السورييف عمى األردف وتركيا ولبناف أضحى كارثة إنسانية؛ حيث يواجو البلجئوف ظروفًا صعبة ومزرية 
تجب معالجتيا. كما انيـ أضحوا يشكموف عبئًا عمى موارد البمداف المستضيفة، والوضع اإلنساني ميـ بشكؿ 

األردف. والمثير لمقمؽ أيضًا ىو الخوؼ مف امتداد عنؼ سوريا واضطراباتيا إلى المنطقة خاص في 
األوسع. والواقع انو منذ البداية تقريبًا، أصبحت الحرب األىمية السورية حرب وكالة إقميمية، ال أحد فييا 

ي األفؽ تتزعميا ألؼ شخص، ىناؾ مؤشرات عمى مبادرة دولية ف 70فائز والجميع فييا خاسر. وبعد موت 
الواليات المتحدة وروسيا مف أجؿ إيجاد تسوية متفاوض بشأنيا. وعمى رغـ أف ذلؾ صعب بكؿ تأكيد، إال 
أف ثمة آمااًل في إمكانية الدفع بيذا الجيد. ولكف حتى يكتب لو النجاح، يجب أف ينضـ إليو الروس 

الثاني مف زيارة إلى روسيا، فإف ذلؾ سيشكؿ واألتراؾ ودوؿ الخميج. وبعيد عودة العاىؿ األردني عبداهلل 
موضوعًا ميمًا لمنقاش. ومع بدء المفاوضات مع اإليرانييف حوؿ برنامجيـ النووي، سترغب دوؿ الخميج في 

ُتصِدر مرة  "إسرائيؿ"ضمانات عمى أف بواعث قمقيا ستؤخذ في عيف االعتبار. وفي ىذه األثناء، أخذت 
ف كانت «. الخطوط الحمراء»أخرى تحذيرات غير مساعدة حوؿ  صحيح أف تيديداتيـ بضربة عسكرية، وا 
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خطيرة، تبدو جوفاء وغير حقيقية في ىذه المرحمة، إال أنو مع خسارة إيراف لشعبيتيا في العالـ العربي بسبب 
اضطرابًا  "إسرائيؿ"تدخميا في سوريا، فإف آخر شيء يحتاجو الشرؽ األوسط المضطرب ىو أف تخمؽ 

ذلؾ، ينبغي أف يقاؿ ليـ إف عمييـ أف ييدأوا ويخففوا خطابيـ. إف أجندة ىاذيف الموضوعيف جديدًا. ول
كييف. وستكوف، بدوف شؾ، مخيبة يستكوف مختمفة عف أجندات زيارات سابقة لرؤساء ووزراء خارجية أمر 

معات. ولذلؾ، الفمسطيني. ولكف الواقع ينتصر عمى التط -آلماؿ مف يتطمعوف لرؤية حؿ لمنزاع اإلسرائيمي 
يراف تحتبلف الصدارة في الوقت الراىف.  فإف سوريا وا 

 88/08/8028، السفير، بيروت
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 ايتاف ىابر
اذا تصفح حاييـ راموف ىذه المقالة فسينيي قراءتيا بنخير احتقار. وستعمو شفتي تسيبي لفني ابتسامة 

ىب موشيو فايغميف مف الميكود وأوريت ستروؾ مف البيت الييودي في صغيرة ساخرة في طرؼ فميا. وسيتأ
 رعب. 

ف يفعؿ في الوالية التالية ما لـ يشأ ألى إف بنياميف نتنياىو سيضطر أف تزعـ ألى إف السطور التالية ترمي إ
ير بدء ىذا ف يبدأ في انشاء دولتيف لمشعبيف. ويظأو  ف يرسـ حدوداً أف يفعمو في الواليتيف السابقتيف وىو أ

شارة البدء بزيارتو إف رئيس الواليات المتحدة سيعطي أالمسار المؤلـ لنتنياىو بيقيف، في الزمف القريب. يبدو 
ف وباما إىنا في نياية الشير القادـ. وتسبؽ مجيئو صافرات تيدئة نفوس مف واشنطف ومف القدس تقوؿ 

ف يعرض عمى أبخطط جديدة، فمف الميـ ف ينطبع في نفسو أثر فقط ولف يأتي معو أجؿ أسيأتي مف 
 وقد ال يكوف. لدولة الييود. وقد يكوف ىذا صحيحاً  نو غير معادٍ أالمجتمع الييودي في الواليات المتحدة 

لى ىنا وىي ُىراء. برغـ تصريح جوف إلنطؽ بكممة واحدة عما قيؿ  غير ميذب كاف موجوداً  مريكياً أف ألو 
ات المتحدة آالؼ الكيمومترات كي يعود الى البيت مع انطباعات مف كيري أمس، لف يسافر رئيس الوالي

. بؿ يريد "يد واسـ"تناوؿ الحمص في سوؽ محنيو ييودا أو قصاصة ورؽ في حائط المبكى وباقة ورد في 
في التاريخ. وسيدخؿ كتب التاريخ اذا بدأ فريؽ انياء الصراع  ف يترؾ أثراً أاوباما في واليتو االخيرة لمرئاسة 

ىو ورجالو أنيـ يستطيعوف كسب مجدىـ ىنا بيف بنياميف  ياـ واليتو. ويعمـ جيداً أاالسرائيمي الفمسطيني في 
نيـ قميمو االىتماـ بالعبلقات أ يضاً أف نقوؿ فييـ أنتنياىو وأبو مازف. ليس لبلمريكييف مشاعر، ويمكف 

كاف تاجر  ياء كي يعتقموا فقط حاكماً والمشاعر االسرائيمية. فقد قتموا في بنما في وقت مضى آالؼ األبر 
مخدرات في رأييـ. واذا طمبوا مف نتنياىو شيئا في أدب فسيكوف قصدىـ في الحقيقة أف يأمروه. وسيبدأوف 

كتؿ "بخطوة صغيرة وسيعرضوف عمى نتنياىو فقط اف ُيقمؿ ويضائؿ ويوقؼ البناء في المستوطنات خارج 
ف المستوطنات حتى الكبيرة التي ىي أوا يعتقدونو منذ زمف وىو . وسيشيروف بذلؾ الى ما كان"االستيطاف

)وسيقوؿ بعضيـ ايضا: أشكرونا اذا وافقنا  "سرائيؿ"إلف تشتمؿ عمييا الحدود النيائية في دولة  "الكتؿ"خارج 
 (. ماذا طمبنا؟ يسأؿ اوباما،"سرائيؿ"إفي داخؿ خريطة  "الكتؿ"عمى اف تبقى المستوطنات الواقعة في داخؿ 

 ىؿ وقؼ بناء بضعة بيوت؟ ىؿ مف اجؿ ىذا تقـو الدنيا وال تقعد؟. 
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نو سيذرؼ إ: فسيعارض ولف يوافؽ وسُيحدث جمبة اعبلمية بؿ "بوباي"إف نتنياىو كعادتو سيتظاىر بأنو 
فنتنياىو مف أعمى عممو  يضاً أف ىذا صحيح أنو ال خيار لو. ومف شديد العجب أدمعة، لكنو سُيبيف لنا 

مريكا. وىو في الحقيقة ما زاؿ ممزقا بيف تراث جابوتنسكي أنو ال حياة لنا ىنا مف غير أوزراء يعمـ لم رئيساً 
الذي تعممو في بيت أبيو وبيف الواقع المر في نظره، لكنو يميؿ في كؿ ما يتعمؽ بحؿ ىذا الصراع الدامي 

قربو الى موشيو فايغميف. وليس مف في الميكود. وىو اليـو أقرب الى داف مريدور مف  الى جانب أشد اعتداالً 
لى حقيقة اف أوؿ اتفاؽ عمى إيضا مف يصرفوف االنتباه أنو مشتبو بو عند المستوطنيف. وسيكوف أالصدفة 

االئتبلؼ وقعو مع تسيبي لفني التي أيدت تجديد التفاوض السياسي. فيؿ سيقوؿ ليا حينما يحيف الوقت اف 
ف ىذا بالنسبة اليو اذا ما أتى باتفاؽ ضئيؿ مع الفمسطينييف ُتجيزه تنسى االتفاؽ؟ سنرى بعد ذلؾ. واسوأ م

الكنيست. فيو ال يستطيع االعتماد عمى اصابع فايغميف وياريؼ لفيف واوريت ستروؾ ونفتالي بينيت واوري 
اريئيؿ وتسيبي حوطوبمي. وكما كانت الحاؿ مع االتفاؽ مع مصر الذي أتى بو مناحيـ بيغف، سيكوف حزب 

وميرتس ىما المذاف سينقذانو وينقذاف واليتو. قد تكوف ىذه مقالة ىاذية وغير ممكنة في الوضع  العمؿ
الحالي لكننا لف نضطر الى االنتظار كثيرا: فبعد شير أو شيريف أو حتى ثبلثة سنعمـ الى أيف يتجو اوباما 

يكوف عندي دافع جيد الى والى أيف يتجو نتنياىو والى أيف يتجو شرقنا االوسط العاصؼ. فاذا اخطأت فس
 ."لماذا اخطأنا؟"اف أكتب مقالة اخرى تحت عنواف 

 87/8/80يديعوت 
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 د.أحمد جميؿ عـز
لطالما عاب الفمسطينيوف عمى العرب صمت مدافعيـ في ساعات الشدائد؛ فيؿ ستنطمؽ صواريخ غزة إذا 

تفاضة فمسطينية ثالثة؟ وكيؼ يمكف التعامؿ مع معادلة قيادة ترفض االنتفاضة الثالثة وتموذ قامت ان
 بالتحقيقات الدولية )وال نقوؿ المحاكـ الدولية(، بينما الشعب حائر وغاضب؟

الجبيات العربية عموما ال تتحرؾ لتساند بعضيا، وعمى األغمب ال تتحرؾ الجبيات الفمسطينية لتساند 
آخر  2973 أكتوبر/ ضا، إذا استثنينا انتفاض الشعب ألجؿ الشعب. ولـ تكف حرب تشريف األوؿبعضيا أي

لممحاربة عمى  "إسرائيؿ"وحسب، ولكنيا آخر الحروب التي تضطر فييا  "إسرائيؿ"الحروب بيف نظاـ عربي و
 أكثر مف جبية.

و يقوؿ: "ال نريد دموع العرب انتفض وزير داخمية "حماس"، فتحي حماد، في غزة نياية العاـ الماضي وى
عمى غزة أو حديثيـ في الفضائيات، بؿ نريد مدافعكـ". ويقوؿ: "غزة ال تحتاج في المرحمة الحالية األدوية 

نما تحتاج مف يدعميا بالماؿ والسبلح". ماذا لو ُطمب مف حكومة حّماد تطبيؽ  والمناصرة بالكممة فقط، وا 
ؿ القيادي في حماس، محمود الّزىار، أجاب سمفا عف ىذه الفرضية، المنطؽ نفسو بشأف الضفة الغربية؟ لع

، لصحيفة الشرؽ األوسط المندنية: "نريد غزة ىادئة ألننا فعبل حررناىا". وكاف 8020يوـ قاؿ في العاـ 
 وقتيا يرد عمى سؤاؿ: لماذا جرت عممية عسكرية مف الضفة الغربية مف قبؿ "حماس" فيما غزة ىادئة؟

أف تصؿ صواريخ حزب اهلل إلى ما بعد  8008عمى غزة العاـ  "إسرائيؿ"توقعوا إباف حرب خاب أمؿ مف 
قد تقتبس دوؿ وأحزاب وجماعات  ، لـ تعد لدييـ توقعات أو خياالت مشابية.8028بعد حيفا. وفي العاـ 

ر في التعامؿ خطاب الزّىار عف غزة المحررة اليادئة، لمرد عمى حّماد؛ فيؿ سيكوف لساف حاؿ حّماد والّزىا
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مع انتفاضة ثالثة، ىو خطاب الدوؿ العربية نفسو عف أمنيا القومي والواقعية السياسية والعسكرية، وعف 
ضرورة أف يكوف أي تحرؾ عسكري منسؽ وجماعي؟ ولعؿ ما سيزيد مف مبررات صمت ترسانة الصواريخ 

خيرة التي تجري رغـ حكـ الغزّية، صعوبة األوضاع في القطاع، خصوصا بعد الخطوات المصرية األ
اإلخواف المسمميف ىناؾ. فمثبل، أقفؿ الجيش المصري في اآلونة األخيرة أكثر مف نصؼ األنفاؽ مع غزة، 

 وتوقفت السمطات المصرية منذ أكثر مف شير عف إدخاؿ وقود المنحة القطرية. 
باتت تستند  "إسرائيؿ"القوؿ إّف  فاإلخواف لدييـ أمنيـ القومي في دوليـ، ودوليـ ىي أمتيـ وقومّيتيـ.ُيمكف

في ىدوء جبياتيا عمى عامميف أساسييف: أوليما، تمسؾ "حماس" في غزة بالتيدئة، وأّف ما قد يقطع التيدئة 
ىناؾ ويطمؽ الصواريخ، ىو ما يحدث ىناؾ فقط. عمى الجية األخرى، وبعد اإلعبلف الصريح ألقطاب 

ة الثالثة، يبدو أّنو بعد عشريف عاما مف التفاوض فإّف الحؿ السمطة الفمسطينية في فت" عف رفض االنتفاض
اآلف أماـ القيادة الفمسطينية ىو الذىاب إلى األمـ المتحدة، وطمب التحقيؽ الدولي، وربما يتقرر الحقا 

 الذىاب إلى محاكـ دولية.
تح عمى السواء. ستطرح االنتفاضة الثالثة، أو حتى ىبات جماىيرية متتالية، إحراجًا لقيادتي حماس وف

فحماس، مطالبة باإلجابة عف السؤاؿ: ماذا بعد التيدئة؟ ىؿ يكفي لـو سمطة راـ اهلل عمى وقؼ ومنع 
المقاومة؟ ىؿ تموذ بما الذ بو العرب سابقا مف حديث عف أمف قومي وواقعية سياسية وعسكرية، وتطبؽ ذلؾ 

ناع جماىير عريضة ساندت الحركة استنادا إق عمى غزة، أـ ستُفتح الجبية؟ وكيؼ يمكف لقيادة حركة فتح
 عمى فرضية أّنيا "أوؿ الرصاص أوؿ الحجارة"؟

يمكف لمفصيميف ولمقيادات الخروج مف المأزؽ لو كاف عندىا برامج عممية؛ لو كانت الساحة الفمسطينية 
ف، موحدة، سيكوف محرجا لمصر االستمرار في إغبلؽ غزة، ولكف انفتاح نظاـ اإلخواف عمى غزة اآل

سيعّرضيا التيامات كبيرة في الشارع المصري بأنيا تدعـ "إخواف" غزة عمى حساب األمف المصري. ولو 
كاف الذىاب إلى األمـ المتحدة والمحاكـ الدولية، ضمف استراتيجية دبموماسية شعبية فاعمة، وليس مجرد 

صارمة، ونضاؿ شعبي حّد خطوات متناثرة، ولو كانت ىناؾ استراتيجية مقاومة واضحة، فييا مقاطعة 
العصياف المدني، في كؿ فمسطيف، أو جزء منيا، مع جبية فمسطينية وعربية مساندة في الشتات، ألمكف أف 

 .نجد مشيدا تتناغـ فيو القيادات والقاعدة الجماىيرية، وتقـو فيو حركة وطنية فاعمة وعقبلنية وواعية
 88/08/8023، الغد، عّمان
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 عريب الرنتاوي
تستعجؿ اندالع انتفاضة  "إسرائيؿ"تعتقد أوساٌط في السمطة الفمسطينية، أو يطيب ليا أف تعتقد، بأف 

واليدؼ  .."المؤامرة"، أو "الفخ"فمسطينية ثالثة، وأنيا تعمؿ كؿ ما بوسعيا الستدراج الفمسطينييف إلى ىذا 
في بحر مف الفوضى، وتحميميـ وزر انييار المحاوالت الجديدة إلحياء عممية السبلـ،  إغراؽ الفمسطينييف

 ويتعيف عمييا الوفاء بيا. "إسرائيؿ"واإلفبلت تأسيسًا عمى ذلؾ، مف قبضة االستحقاقات التي تنتظر 
يا إلى ىذا لكؿ ىذه األسباب مجتمعة، تؤكد القيادة الفمسطينية ُصبح مساء، بأف أحدًا لف يستيطع استدراج

خط أحمر ال يجوز  "االنتفاضة الثالثة"فيما  وأف الشعب الفمسطيني لف يعود لممربع األوؿ.. ”..المربع“
صدرت عف  "انتفاضة ثالثة"بقمع أي مسعى إلطبلؽ  "التيديدات"وثمة فيض مف التعيدات و تخطيو..

ر القميمة الفائتة. نحف ال نأخذ بيذه المستوييف األمني والسياسي الفمسطينييف في األياـ واألسابيع واألشي
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 تستعجؿ اندالع االنتفاضة الثالثة.. "إسرائيؿ"بأف  "تغّمظت األيماف"أبدًا، وال نصدؽ ميما  "الفرضية"
وتقارير الجيش اإلسرائيمي الُمحذرة  ال تريدىا، حتى ال أذىب أبعد مف ذلؾ وأقوؿ بأنيا تخشاىا.. "إسرائيؿ"

في متناوؿ الجميع عمى أية حاؿ، وتصريحات كبار المسؤوليف األمنييف، تذىب مف اندالع انتفاضة ثالثة 
 في االتجاه ذاتو، وىي عمنية ومنشورة بمختمؼ المغات..

أما زيارة إسحؽ مولخو إلى المقاطعة لنقؿ رسالة نتنياىو إلى الرئيس عباس، فقد اقتصرت عمى بند واحد: 
مف أجؿ قطع الطريؽ عمى انتفاضة ثالثة. ليس ىذا فحسب، فما  إمنعوا التوتير والتصعيد، إفعموا ما بوسعكـ

رىاصات انتفاضة تقرع األبواب، حتى ىّب نتنياىو إلى تقديـ رزمة مف  أف الحت في األفؽ بوادر وا 
، قرر تسريع اإلفراج عف بعض األمواؿ المجمدة، وأشاع معمومات وتسريبات عف "التسييبلت"و "التعيدات"

وثمة وعود بتسييبلت إضافية لحركة المواطنيف في غير  ض أسرى فتح ومعتقمييا..النية لئلفراج عف بع
وثمة فيض مف التحميبلت في الصحؼ اإلسرائيمية تذىب جميعيا صوب التأكيد عمى ضرورة  اتجاه...

تحويؿ أمواؿ الضرائب لتتمكف السمطة مف تسديد رواتب األجيزة األمنية، حتى ال يفقد منتسبوىا حافزيتيـ 
 واستقرار مستوطنييا. مف نصدؽ إذف؟.. "إسرائيؿ"قياـ بدورىـ، فيرتد ذلؾ عمى أمف لم

التقديرات الفمسطينية التي تنظر لبلنتفاضة الثالثة بوصفيا مؤامرة إسرائيمية ُيراد فرضيا عمى الشعب 
اإلحباط، ليا مف أـ التقديرات اإلسرائيمية التي تتحدث عنيا بوصفيا تعبيرًا عف الضيؽ واليأس و  الفمسطيني..

 األسباب ما يكفي لمتنبؤ بقرب اندالعيا، وربما عمى نطاؽ واسع ؟!.
وربما ال تكوف ىناؾ مصمحة أو جاىزية فمسطينيتيف  قد ال تأخذ االنتفاضة الثالثة، شكؿ االنتفاضة الثانية..

ىيريًا سمميًا، استبؽ الربيع لكف ماذا عف االنتفاضة األولى، أليست فعبًل جما إلعادة انتاج االنتفاضة الثانية..
ألـ تنجح انتفاضة الحجارة في تفكيؾ أطواؽ العزلة والحصار عف الشعب والقيادة  العربي وأليمو..

ة، وما رافقيا مف ارتفاع في نيلماذا ال تذىب أذىاننا عند ذكر االنتفاضة سوى لبلنتفاضة الثا والقضية..
مسطيني أشكااًل ومستويات مف االنتفاضة والمقاومة، أذىمت منسوب العسكرة والتسمح، ألـ يبتدع الشعب الف
  العالـ مف حيث حنكتيا وفعاليتيا وعبقريتيا؟..

أليست المقاومة الشعبية السممية، ضربًا مف ضروب االنتفاضة، أو باألحرى، ألـ تكف االنتفاضة األولى 
حظى بإجماع الفصائؿ الفمسطينية، ضربًا مف ضروب المقاومة الشعبية السممية التي تدعو ليا القيادة وت

لماذا نرفض االنتفاضة وتدعو لممقاومة الشعبية؟!. ىؿ ثمة مف يخشى شيوع حالة مف الفوضى وانتقاؿ 
 كيذا؟.. "احتماؿ"ىؿ يمكف التعامؿ مع  االنتفاضة سريعًا إلى السبلح؟..

يًا عمى رسـ إيقاعات العمؿ ىؿ يمكف التوافؽ وطن ىؿ يمكف منع الفوضى وضبط اإليقاع لمحراؾ الشعبي؟..
الجماىيري والمقاومة الشعبية، بحيث تصب االنتفاضة في صالح الشعب وخدمة قضيتو بدؿ أف ترتد وبااًل 

 عميو؟.
 لقد بذلت السمطة جيدًا جبارًا مف أجؿ أف تديف ليا رقاب الفصائؿ والكتائب والعصائب واألفواج والسرايا..

األرجح أف ثمة في أوساط السمطة، مف يشعر بالتيديد،  تعود إلى الوراء..واألرجح أنيا ال تريد لعقارب أف 
عمى ىؤالء ومصالحيـ ونفوذىـ  "مؤامرة"األرجح أف االنتفاضة قد تكوف  إف خرج المارد الشعبي مف قمقمو..

وسمطتيـ وسطوتيـ، ولكنيا أبدًا، لف تكوف وبااًل عمى الشعب وقضيتو، بؿ أحسب أنيا وحدىا المحرؾ 
نياء االحتبلؿ واستعادة الحقوؽ. وعمى الذيف يتيددوف األ ساس الذي بمقدوره أف يدير عجبلت حؿ القضية وا 

بدفع أثماف مواقفيا وممارساتيا االستفزازية ضد أسرى الشعب وحقوقو، أف يخبرونا ماذا  "إسرائيؿ"ويتوعدوف 
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لشعب الفمسطيني وتطمعاتو عمى النزوؿ لمطالب ا "إسرائيؿ"ىـ فاعموف، وكيؼ بمقدورىـ أف يجبروا 
 وحقوقو...

التي يعيشيا الخيار التفاوضي وطريؽ ” الموات”عمييـ أف يخبرونا كيؼ يمكف الخروج مف حالة االنسداد و
لمجبلء  "إسرائيؿ"أف تدفع  –مف وجية نظرىـ  –عمييـ أف يشرحوا لنا األسباب التي يمكف  .."حؿ الدولتيف"

أف وضع غزة اليوـ، ليس أفضؿ كثيرًا مف وضع الضفة الغربية،  عف األرض المحتمة. والمؤسؼ حقًا،
الكؿ يريد أف يبقى في السمطة، والكؿ يريد  فحسابات السمطة ىناؾ، تكاد تقترب مف حسابات السمطة ىنا..
ولقد برىنت السمطتاف )المحتمة والمحاصرة(،  أف ُيبقي الفمسطينييف في منازليـ، ويخشى نزوليـ لمشارع..

ت مختمفة، أنيما تخشياف الحراؾ الشعبي المستقبؿ، فبل وظيفة لمجماىير في نظرىما سوى وبمناسبا
حياء ىذه الذكرى وتمؾ المناسبة.  المشاركة في احتفاالت التأسيس واالنطبلقة، وا 
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ف عف غب "إسرائيؿ"عمبلء  ف عف جيؿ بكيفية دوراف العالـ، قرروا تخفيؼ الموضوعيوف، وا  اء ال حدود لو، وا 
األحكاـ عف قتمة االيطالي فيتوريو أريغوني. وفيتوريو ذاؾ، مناضؿ أممي تبنى القضية الفمسطينية وقرر 

بمساعدة رفاؽ ليما. اهلل وحده يعمـ الجـر الذي بموجبو قرر ىؤالء  "مجاىداف"العيش في غزة. خطفو وقتمو 
. تطَّمب األمر عامًا كي تصدر األحكاـ. ونصؼ عاـ كي 8022القصاص بالرجؿ ذات يـو مف  إنزاؿ

عامًا، وكذلؾ ُخفضت األحكاـ عمى مساعدييما. والمحامي غير  25ُتخفَّض: الحكـ بالمؤبد ُخفض إلى 
األعمار سعيد. كاف يأمؿ بأكثر، وسيسعى إليو. وكمو بالقانوف. فيو يريد أف يحصر التيمة بالخطؼ. أما 

فبيد اهلل. المنظمات الحقوقية الفمسطينية لـ تفيـ حيثيات الخفض وطمبت مف المحكمة توضيحات. وال مف 
وناؿ  8008ييتـ في سمطة غزة. فتمؾ المنظمات عممانية نجسة. اريغوني كاف صحافيًا وصؿ إلى غزة عاـ 

تيا، كانت حماس محشورة وتحتاج ساعتيا جواز سفر فمسطيني ىدية مف اسماعيؿ ىنية، تحية لموقفو. ساع
ف مف شيوعي يراسؿ صحيفة  االيطالية. وىو أدار مف غزة راديو مقاِوما.  "المانيفستو"لمتضامف الدولي وا 

ونشر مقاالت وكتبا. حالـ، يشبو االيطالي اآلخر الذي اخرج فيمما يدور حوؿ حركة سيارة إسعاؼ أثناء 
( 2987ِيمًا عنواف نص لمكاتب الشيير جورج اورويؿ )صاحب ، مستم"لقتؿ فيؿ"العدواف عمى غزة، اسماه 

وثَّؽ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، وأدانو، ولؼ  "لقتؿ فيؿ"عف بشاعة االستعمار البريطاني في بورما. 
، واعتبرت الفعمة "إسرائيؿ"العالـ. وحيف ُقتؿ اريغوني، أدانت حماس الجريمة. وىي كما العالـ كمو، اتيمت 

لمقتؿ عائمة مف المستوطنيف. وكاف قد ُقتؿ قبؿ ذلؾ بأسبوع جوليانو مير خميس، المخرج الفمسطيني  انتقاماً 
. ساعتيا "مسرح الحرية"مف أـ ييودية، الذي قرر كأمو العيش في مخيـ جنيف وبناء مسرح لؤلطفاؿ ىناؾ: 

عرفات جرادات. يقولوف . والبارحة مات تحت التعذيب في سجف مجدو االسرائيمي "إسرائيؿ"كذلؾ اتيمنا 
حيف نرتكب نحف ما نرتكب، ونبرر،  "إسرائيؿ"مات بنوبة قمبية. ولكنيـ يكذبوف. ُترى، ىؿ حقًا يمكننا إدانة 

 ونكذب. أو وبكؿ وقاحة، حيف نخفض أحكاـ قتمة اريغوني؟ يا لمخجؿ، يا لمفضيحة!
 88/08/8028، السفير، بيروت
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