
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

   سيطرح لالستفتاء "إسرائيؿ"اتفاؽ سالـ مع  عباس: أي  
    اإلعالمي المصريلوقؼ التحريض  القاهرةهنية: نجري اتصاالت مع  

   وفتح هي مف تزج بنا ..تتدخؿ في الشأف المصريالزهار: حماس ال 
   لها براـ اهلل بالقرب مف ساحة الشهيد عرفات شركة ألبسة إسرائيمية تفتتح فرعاً يديعوت": "

    "إسرائيؿ"قيـ عالقات مع ة الوحيدة التي ت  المؤسسالمصري نظاـ اإلخواف سيًئا والجيش  باحث إسرائيمي:

ف": حكومػة نتنيػاهو أقػرت "السالـ اآل
آالؼ وحػػػدة  خمسػػػةبنػػػاء أكمػػػر مػػػف 
  أشهر أربعةاستيطانية خالؿ 

 
 4... ص 

 :3:3 34/8/3024الثالثاء 



 
 
 

 

 

           3ص                                    :3:3العدد:                34/8/3024 الثالثاء التاريخ:

  السمطة:
 5 سيطرح لالستفتاء "إسرائيؿ"اتفاؽ سالـ مع  عباس: أي    2

 6  اإلعالمي المصري لوقؼ التحريض القاهرةهنية: نجري اتصاالت مع    3

 7 نذهب إلى مفاوضات مف دوف أجوبة عف القضايا محؿ الخالؼواصؿ أبو يوسؼ: لف   4

 8  " إسرائيؿػ"بالسمطة تديف مخطط حكومة نتنياهو شؽ  شبكة طرقات لربط المستوطنات   5

 9 كيريعمى اقتراحات  "إسرائيؿ" توجه عريقات إلى واشنطف بانتظار رد  "الحياة":   6

 9 "ال يصمح غير مصر كوسيط لممصالحة وعمى حماس الذهاب لالنتخابات": السفير الفمسطيني بالكويت  7

 9 ولوية رغـ األزمة الماليةأالحمد اهلل: دعـ أسر الشهداء   8

  
  المقاومة:

 01 2:78 سنةرزوؽ: مصر تحاوؿ فرض سيادة عمى غزة فقدتها أبو م  9

 01 وفتح هي مف تزج بنا ..الزهار: حماس ال تتدخؿ في الشأف المصري  01

 01  المصالحة األحمد: لدى السمطة خيارات عديدة حاؿ رفضت حماسعزاـ   00

: عزاـ األحمد يحاوؿ التغطية عمى فضيحة العودة لممفاوضات  02  00 برهـو

 00 أسامة حمداف: المفاوضات انتحار سياسي وكرة المصالحة في ممعب عباس  03

 02 فتح موعد نهائي لالنقساـ يضر بالقضية عساؼ: تحديد خميؿ  04

 02  قرار استئناؼ المفاوضات يحدث شرخا في صفوؼ القيادة الفمسطينية  05

 03 : العودة لممفاوضات تمبت عقـ خيارات قيادات السمطةخالدة جرار  06

 04 عيف الحموةـ مخيعف الفصائؿ الفمسطينية تسعى إلبعاد التوترات األمنية   07

 04 القدس والضفة الغربيةبآالؼ وحدة استيطانية  عشرةتقرير لحماس: االحتالؿ يخط ط لبناء   08

 05 أبو هالؿ يدعو لربيع فمسطيني يطيح بعباس وفريقه  09

 06  بدمشؽ في مخيـ اليرموؾ تخوض معارؾ ضد  المعارضة العامةالقيادة -الجبهة الشعبية  21

  
  :اإلسرائيميالكياف 

 06 عف الجاسوس بوالرد باإلفراج أسرى فمسطينييف إخالءنتنياهو يحاوؿ مقايضة   20

 06 اهلل إلى القائمة األوروبية لإلرهابتطالب بضـ الجناح السياسي لحزب ترح ب و  "إسرائيؿ"  22

 07 "االستفتاء العاـ"عمى مشروع قانوف  "إسرائيؿ"خالؼ بيف قيادات   23

 08  "إسرائيؿ"ة الوحيدة التي ت قيـ عالقات مع المؤسسالمصري نظاـ اإلخواف سيًئا والجيش  باحث إسرائيمي:  24

 09 "تسوية انتقالية"تسعى لػ "إسرائيؿمعاريؼ: "  25

 09  عمى حدود غزة "حديديةالقبة "النصب منظومة جديدة لػي الجيش اإلسرائيمي  26

 21 بالقرب مف ساحة الشهيد عرفات لها براـ اهلل شركة ألبسة إسرائيمية تفتتح فرعاً يديعوت": "  27

 21 رمضافشهر لمفمسطينييف خالؿ  تتوقؼ عف إصدار تصاريح "إسرائيؿ"  28

  
  األرض، الشعب:

 21 المخيمات الفمسطينية في سورية يسفر عف سقوط شهداءقصؼ عمى  ":مجموعة العمؿ"  29



 
 
 

 

 

           4ص                                    :3:3العدد:                34/8/3024 الثالثاء التاريخ:

 20 فمسطينًيا مف سورية قبالة السواحؿ المصرية ستيفغرؽ مركبيف ي قالف  ":مجموعة العمؿ"  31

 20 بيت جاالبمنع بناء جدار عمى أراضي  المحكمة العميا تصدر أمراً    30

 22 "األقصىبػ"تضييؽ عمى "المؤسسة" وفعالياتها الاالحتالؿ يصع د  ":مؤسسة عمارة األقصى"  32

 22 أعقاب استئناؼ التسويةبمف اإلشاعات حوؿ إطالؽ أسرى  رتحذ" 59الحركة األسيرة عاـ "  33

 23 مف قبوؿ السمطة إطالؽ األسرى القدامى عمى مراحؿ " يحذرمركز أسرى فمسطيف"  34

 23 أسرى القدس والداخؿ: استمناؤنا مف اإلفراجات تصديؽ عمى إعدامنا  35

 23 التحريض عمى الفمسطينييف في اإلعالـ المصري غزة: اعتصاـ ضد    36

 24 يمي.. صراع سياسي باطنه دينيالحـر اإلبراهفي ذكرى مجزرة الحـر اإلبراهيمي:   37

 25 %3766إلى وارتفاع نسبة البطالة  متقدـ لكؿ شاغر وظيفي 300: فمسطيف  38

  

  األردف: 

 25 أسرى أردنييف مضربيف عف الطعاـ يعيشوف عمى الفيتامينات خمسة  39

 25 المستشفى الميداني األردني يقدـ خدماته ألكمر مف مميوف وسبعة وسبعيف ألؼ مراجع :غزة  41

  

  عربي، إسالمي:

 26 بالتوقؼ عف مصادرة األراضي فمسطينية "إسرائيؿ"تطالب  الخارجية" المصرية"  40

 26 وقيادات مف الجماعة هربوا لغزة اإلخوافمرشد نائب  يزعـ: "ديبكا"  42

 26 "األهراـ العربي": التنظيـ العالمي لإلخواف أكد أف أهـ مخاطر عزؿ مرسي سيقع عمى حماس  43

 27   مجزرة رفح""حوؿ  وحماسمرسي  ضد  "الخميج": بالغ   44

 27 الجيش المصري المالث يدعو الفمسطينييف لعدـ التدخؿ بشؤوف مصر الداخمية  45

 27 مروحيتاف مصريتاف تحمقاف في سماء غزة فوؽ منطقة األنفاؽ  46

 28 "إسرائيؿ"مصرييف يستنجدوف مف سوء المعاممة بسجوف  ممانية :حقوقيمركز   47

 28 قطر الخيرية تنفذ إفطار الصائـ في األقصى والقدس ومدف الضفة  48

  

  دولي:

 28 فمسطينية في واشنطف إسرائيميةيعمؿ عمى ترتيب محادمات  األبيضالبيت   49

 28 الفمسطينية اإلسرائيميةالمفاوضات روسيا ترحب باالتفاؽ عمى استئناؼ   51

 29 االتحاد األوروبي يعتـز الشروع في وضع شارة خاصة عمى منتجات المستوطنات"هارتس":   50

 29 ةاإلسرائيمي شركات هولندية تقاطع منتجات المستوطنات  52

 29 كة األوروبية" تدعو لإلفراج عف جميع األسرى مف المعتقالت اإلسرائيمية "الشب  53

 31 "إسرائيؿ"المخرجة الهندية ميرا نير تقاطع   54

  
  مختارات:

 31 الكهرباء مف الرياح إنتاجلبناف قادر عمى   55

  



 
 
 

 

 

           5ص                                    :3:3العدد:                34/8/3024 الثالثاء التاريخ:

  حوارات ومقاالت:
 31 عدناف أبو عامر... حماس تعيد بناء شبكة التحالفات اإلقميمي ة  56

 33 ىاني المصري... مف مفاوضاٍت بال مرجعي ة ... إلى انتخاباٍت بال وحدة  57

 36 اليماجد كي... في السؤاؿ عف أسباب تراجع القضية الفمسطينية  58

 38 عاموس ىرئيؿ... مصر، "حماس"، "حزب اهلل"، سورية.. غارقوف في أزماتهـ  59

  
 40 :كاريكاتير

*** 
 

 أشهر أربعةآالؼ وحدة استيطانية خالؿ  خمسةف": حكومة نتنياهو أقرت بناء أكمر مف "السالـ اآل 2
عداد تراخيص البناء في أأظير تقرير نشرتو "حركة السالـ اآلف" االسرائيمية، اف  :حالوةغساف  -راـ اهلل

المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، بمغت ذروتيا منذ تشكيؿ حكومة نتنياىو االخيرة، قبؿ اربعة أشير، 
 وردتو صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددىا الصادر اليـو االثنيف.أوذلؾ حسب ما 

آالؼ وحدة سكنية في  5لت "السالـ اآلف" في تقريرىا، بأنو تـ تقديـ تراخيص لبناء اكثر مف وقا
المستوطنات، واف طرح ىذا العدد مف التراخيص خالؿ فترة زمنية محددة، يعتبر رقمًا قياسيًا فاؽ جميع 

  الفترات السابقة.
مرحمة االولى تتمثؿ بأخذ موافقة وزير واشارت "السالـ اآلف" الى آلية منح ىذه التراخيص، موضحة اف ال

الجيش عمى ذلؾ، وبعد ذلؾ يتـ طرح العطاءات وتقديـ االعتراضات. وقالت انو ووفقًا لما ىو متوفر لدييا 
  وحدة استيطانية منيا حصمت عمى موافقة وزير الجيش. 1500)السالـ االف( مف معطيات فإف 

ميا عمى موافقة رسمية مف وزير الدفاع اإلسرائيمي، وقاؿ التقرير إف ُثمث تمؾ المستوطنات حاز فع
ومستعرضا أعداد الوحدات االستيطانية الجاري العمؿ مف أجؿ استكماؿ المصادقة عمى بنائيا في 

وحدة استيطانية جديدة،  1144المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وىي مستوطنة عيمي زىاؼ 
وحدات،  274وحدة، ومستوطنة نوفي فرات  112شيمو وحدة، ومستوطنة  296ومستوطنة بيت ايؿ 

وحدة، وخمسة آالؼ وحدة استيطانية جديدة قيد  160وحدة، ومستوطنة ياكير  31ومستوطنة آلموج 
وحدة، ومستوطنة كوخاؼ  90وحدة، ومستوطنة براخا  325الترخيص لبنائيا في الضفة، ومستوطنة سنسنو 

وحدة، ومستوطنة  1وحدة، ومستوطنة آلوف شابوت  992ت وحدة، ومستوطنة موديعيف عيمي 38يعقوب 
وحدة، ومعاليو ادوميـ  80وحدة، و كرميئيؿ  550وحدة، وبروخيف  675وحدة، وايتمار  25كفار ادوميـ 

وحدة، ومستوطنة كارني  24وحدة، وتقوع  170وحدات، ومستوطنة روتـ  6وحدة، ومستوطنة افرات  112
 29وحدة، ومستوطنة جفعات زئيؼ، يجري العمؿ عمى ترخيص بناء  14وحدة، وآلفي منشيو  22شومروف 

 وحدة استيطانية جديدة فييا. 
اف الحكومة االسرائيمية ‘ياريؼ اوبنيايمر تعقيبًا عمى ذلؾ ’ حركة السالـ اآلف‘ومف جيتو قاؿ سكرتير 

 ’.تتحدث عف حؿ الدولتيف، بينما تمارس عمى االرض عكس ذلؾ
 23/7/2013، القدس، القدس
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قاؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس اف مصير استئناؼ مفاوضات الوضع  :عبد الرزاؽ ابو ىزيـ -راـ اهلل 
الجمعة في مقر الرئاسة في « الرأي»ضح في لقاء صحفي مع أو و  النيائي مع اسرائيؿ سيتحدد خالؿ اياـ.

 اف وزير الخارجية االمريكي جوف كيري حمؿ مقترحاتنا المتعمقة في استئناؼ عممية السالـ.» مدينة راـ اهلل،
فنحف دولة . نو في حاؿ لـ يتـ التوصؿ الى اتفاؽ يدفع عجمة السالـ فاف جميع الخيارات مفتوحةإلى أشار أو 

طينية في السنوات ىـ االنجازات التي حصمت عمييا الدولة الفمسأمراقبة في االمـ المتحدة وىو مف 
 الماضية.

عالف وزير الخارجية األميركي جوف كيري عف التوصؿ إلى  وتطرؽ الرئيس عباس إلى عممية السالـ وا 
صيغة اتفاؽ يتـ بموجبيا استئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، متحدثًا عف خيارات 

 ستقرر وتحفظ حؽ الشعب الفمسطيني.
وؿ الوصوؿ الى دولة مستقمة بالتفاوض عمى الحدود واالمف وتحديد جدوؿ زمني ليذه وقاؿ: خيارنا اال

 .1967المفاوضات،  مؤكدا عمى الموقؼ مف المستوطنات بانيا غير شرعية منذ عاـ 
 وشدد عباس عمى اف اي اتفاؽ سيتـ التوصؿ اليو مع االسرائمييف فيتـ عميو اجراء استفتاء شعبي.

ات المتحدة االمركية جادة في الوصؿ الى حؿ سياسي لمقضية الفمسطينية باقامة الدولة ف الواليإلى أشار أو 
وعاصمتيا القدس الشرقية،  مبينا اف مسالة الالجئيف ستبحث وفؽ المبادرة  1967الفمسطينية عمى حدود 

 العربية لمسالـ باالضافة الى االتفاؽ عمى االمف والحدود واالسرى.
جب اف يخرج اسرائيؿ نيائيا مف االرض الفمسطينية مع حؽ اسرائيؿ في حفظ ي حؿ امني يإف أوقاؿ: 

 امنيا عمى حدودىا بموافقة الدوؿ المجاورة.
كد قائال: نريد اف نصؿ الى حؿ الدولتيف وىذه الرؤية موجودة لدى االدارة االمريكية ولكننا حتى يومنا ىذا أو 

 لـ نحصؿ عمى شيء.
مع رئيس الوزراء السابؽ اييود اولمرت لكف بيف لحظة واخرى سقط  وقاؿ عباس: كدنا نصؿ الى اتفاؽ

 الرجؿ سياسيا وجاء رئيس الوزراء الحالي بنياميف نتياىو وتعطمت مسيرة عممية السالـ.
ف الكونفدرالية او الفدرالية غير مطروحة مع االردف فنحف شعب واحد في دولتيف وقد تجاوزنا كؿ ما أكد أو 

الى غير رجعة وال توجد ىجرات فمسطينية لالردف مطمقًا، فصمود شعبنا ندعمو بكؿ  يتعمؽ بالوطف البديؿ
 االشكاؿ.

ف الشرعية الفمسطينية بدأت بالتآكؿ وال بد مف اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية وتجديد أوبيف 
 شرعية السمطة الوطنية الفمسطينية.

مؤكدًا اف التنسيؽ عمى أعمى مستوياتو واألردف اكثر  ف العالقات مع األردف ممتازة،ألى إشار عباس أو 
طرؼ يدعـ مواقفنا وينسؽ معنا وجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني يدعمنا بكؿ طاقاتو ويسخر كؿ اجيزة الدولة 

 لخدمة القضية الفمسطينية.
د مف جاللة الممؾ وأشاد الرئيس بالعالقات األخوية التي تربط الشعبيف الفمسطيني واألردني، والدعـ الالمحدو 

وأشار إلى التنسيؽ والتشاور المستمر بيف القيادتيف الفمسطينية واألردنية، والذي يدعـ  لمقضية الفمسطينية.
 المواقؼ الفمسطينية في كؿ المحافؿ اإلقميمية والدولية.

عدـ زيارة وقاؿ عباس: نعاني الموقؼ العربي العاـ فيما يسمى بالتطبيع مع اسرائيؿ والذي يدفع باتجاه 
 نو في طبيعة الحاؿ ىو دعـ لالحتالؿ.أال إراضي فمسطيف بحجة اف ىذا تطبيع مع اسرائيؿ، أ
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وقدر الرئيس عباس موقؼ االردف الداعـ لفمسطيف مف خالؿ الزيارات المتكررة الى اراضي فمسطيف مف 
 مختمؼ المستويات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفود باستمرار وال بد مف زيارة وفود عربية لنا كدعـ لصمود االىؿ في بمدىـ وىو ليس  وقاؿ عباس تأتينا
لى داخؿ فمسطيف لتحسنت االوضاع االقتصادية ولكاف الوضع إنو لو تـ فتح السياحة أكد أو  تطبيعًا.

صمودىا  ف يؤدوا ما عمييـ تجاه فمسطيف لدعـألى إودعا العرب  المعيشي افضؿ بكثير مف الواقع الحالي.
 وتحسيف وضعيا االقتصادي والمعيشي.

 21/7/2013الرأي، عماف، 
 

  المصري لوقؼ التحريض اإلعالمي القاهرة اتصاالت مع: نجري هنية 3
أكّد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، وجود اتصاالت مع القاىرة لوقؼ التحريض اإلعالمي : غزة

 التدخؿ في الشأف المصري والعربي.المصري ضد الفمسطينييف، مشدًدا عمى عدـ 
( أماـ 7-22وقاؿ ىنية في كممة لو خالؿ اعتصاـ تضامني مع األسرى عقب صالة العشاء اليوـ االثنيف)

مقر المندوب السامي لألمـ المتحدة بغزة، "ال يوجد لنا أي دور داخؿ الساحة المصرية، ولـ يثبت وجود أحد 
ؿ المشيد المصري أو العربي، وليس مف مصمحتنا المشتركة مف شعبنا في أي مكاف أو مفصؿ مف مفاص

 أف تستمر الحممة الظالمة ضدنا".
وتوجو إلى اإلعالـ المصري، بقولو "اتقوا اهلل في قضية فمسطيف ومقاومة شعبنا، اتقوا اهلل في مصر وغزة 

وتقود األمة مجددا  العزة، )..( مف مصمحتنا أف تكوف مصر قوية وموحدة وسيدة القرار العربي واإلسالمي
 الستعاد فمسطيف وتحرير القدس واألقصى".

وفي شأف ممؼ األسرى، أكد رئيس الوزراء، أف حركة "حماس" لف تترؾ األسرى وأّف المقاومة الباسمة التي 
 اختطفت وأسرت وحررت لف تخذليـ.

لية ىذا الشعب عمى وخاطب ىنية األسرى بقولو: "أنتـ يا أبطاؿ أمانة في أعناؽ الرجاؿ وحريتكـ مسؤو 
مختمؼ المواقع والمستويات، وال يجوز أف تبقوا مغيبيف في السجوف، أنتـ عمى رأس سمـ األولويات في أجندة 

"التزامنا ومسؤوليتنا وجيدنا وجيادنا في تحريركـ، ونسأؿ اهلل أف يعيننا عمى تحرير أسرانا  المقاومة"، وأضاؼ
عادتيـ إلى ذوييـ، )..( نحف معؾ يا ع  بد اهلل البرغوثي وكؿ مف يخوضوف معركة األمعاء الخاوية".وا 

ودعا ىنية المممكة األردنية لتحمؿ مسؤولية األسرى األردنييف الذيف يخوضوف المعارؾ، "وال بد أف توظؼ 
 األردف كؿ عالقاتيا لتحرير أسراىا الذيف أودعوا في السجوف دفاعا عف قضية فمسطيف المحورية".

ر المندوب السامي لألمـ المتحدة واألميف العاـ ومجمس األمف مف القرارات الدولية وتساءؿ ىنية عف دو 
 السابقة بحؽ األسرى، "وموقفيـ مف القمع واإلرىاب اإلسرائيمي الذي يتعرض لو األسرى".

وخاطبيـ بالقوؿ "يجب أف تتحمموا المسؤولية تجاه اآلالؼ مف أسرانا وأسيراتنا، وىذا الصمت عمى اإلرىاب 
آلة القتؿ والتعذيب وعزؿ الرجاؿ والنساء وسادية المحتؿ، ال يمكف أف يفسر إال أنو جزء مف المؤامرة عمى و 

 شعبنا وأسرانا وفصائؿ مقاومتنا".
وبشأف عودة السمطة لممفاوضات، قاؿ ىنية إّف ىذه العودة " ال تعني إال إعادة استنساخ لمفشؿ واليروب مف 

دارة المسؤولية الوطنية والبقاء تح ت سقؼ السياسة األمريكية الصييونية والخوؼ مف الخيارات البديمة، وا 
 الظير لتاريخ المقاومة وشعبيا".
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وأكّد أّف شعبنا بالداخؿ والخارج ال يقبؿ وال يعطي غطاء وال يفوض أحدا مف المفاوضيف ألف يتنازؿ عف أي 
عف القدس، وأي اتفاقيات تنتقص مف شيء مف الحقوؽ والثوابت والمبادئ، "وال نفوض أحد لكي يتنازؿ 

 حقوقنا ومبادئنا ال تمزمنا وال شعبنا في شيء".
وشدد عمى أف كياف االحتالؿ ال يريد التسوية وال يؤمف بيا وال يمكف أف يعطي حقوًقا باالستجداء أو 

وح القائد سنة مف المفاوضات باءت بالفشؿ".وحّيا ىنية ر  20االستسالـ، الفتًا إلى أف ىذا ما ظير خالؿ 
الشييد صالح شحادة الذي توافؽ ذكرى استشياده ىذه األياـ، مبيًنا أّنو أسس لجيش القساـ الذي استطاع 

 أف يبدع في الدفاع عف األرض والمقدسات". 
 23/7/2013المركز الفمسطيني لإلعالـ، 

 
 إلى مفاوضات مف دوف أجوبة عف القضايا محؿ الخالؼ نذهبواصؿ أبو يوسؼ: لف  4

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ، إف القيادة : كفاح زبوف -اهللراـ 
الفمسطينية لف تذىب إلى مفاوضات سالـ مع إسرائيؿ، وفقا لخطة وزير الخارجية األميركي جوف كيري، 

 قبؿ أف تحصؿ عمى أجوبة واضحة مف األخير، حوؿ بعض القضايا محؿ الخالؼ.
قضايا رئيسية، مرجعية عممية السالـ، ووضع  3نريد أجوبة عمى «: »الشرؽ األوسط»ؼ أبو يوسؼ لػوأضا

طالؽ سراح أسرى  «.البناء في المستوطنات، وا 
كيري عرض ضمانات أميركية عمى الرئيس )محمود »إف « الشرؽ األوسط»وقاؿ مصدر فمسطيني مطمع لػ

مع تبادؿ لألراضي، وتجميد ىادئ غير معمف أساس استئناؼ المفاوضات  67عباس(، بأف تكوف 
طالؽ سراح أسرى، وكانت ىذه الضمانات محؿ نقاش كبير، ورفضتيا أغمبية القيادة  لالستيطاف، وا 

 «.الفمسطينية
لكف تطورات الحقة خير معيا كيري القيادة بيف إعالف تقدـ أو فشؿ جيوده نيائيا، مع تقديـ »وأضاؼ: 

 «.مرجعية المفاوضات ووضع االستيطاف، سمح بإعالنو وجود تقدـ أجوبة واضحة خالؿ أسبوع حوؿ
. أي أف يكوف ذلؾ واضحا في صيغة 67بالنسبة لنا نريد أجوبة واضحة وتبنيا أميركيا لحدود »وتابع: 

قبؿ ذلؾ لف يذىب )كبير المفاوضيف الفمسطينييف( »وأردؼ «. إعالف إطالؽ المفاوضات، وبموافقة إسرائيمية
 لمقاء وزير القضاء اإلسرائيمية ومسؤولة ممؼ التفاوض )تسيبي ليفني(. صائب عريقات

ومف غير الواضح إلى أي حد يمكف أف يستجيب كيري ليذه الطمبات، إذ ترفض الحكومة اإلسرائيمية أف 
بداية انطالؽ المفاوضات وال تتعيد بأي وقؼ لالستيطاف. ويسعى رئيس الوزراء اإلسرائيمي  67تكوف حدود 

 يف نتنياىو، أوال أخذ موافقة مف وزرائو عمى تفويضو بالعممية السياسية.بنيام
تخويمو سمطة »وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي إنو قبؿ استئناؼ المفاوضات سيطمب نتنياىو أوال مف حكومتو 

 «.استئناؼ العممية الدبموماسية مع الفمسطينييف
مجمس الوزراء لمرد عمى مطالب وَأضاؼ المسؤوؿ أف نتنياىو سيسعى أيضا لمحصوؿ عمى إذف مف 

الفمسطينييف باإلفراج عف عشرات مف األسرى كمفتة حسف نية مع خطة لإلفراج عنيـ في عممية مف أربع 
 مراحؿ تستمر أكثر مف تسعة أشير.

وقاؿ المسؤوؿ إف نتنياىو سيسعى لمتغمب عمى اعتراضات الوزراء اليمينييف المتطرفيف عمى اإلفراج عف 
عاد لمفمسطينييف إلقامة دولة عمييا مف خالؿ طرح المحادثات  1967ة األراضي التي احتمت عاـ السجناء وا 

 «.بوصفيا عممية استراتيجية لتعزيز العالقات مع الواليات المتحدة»التي اقترحيا كيري 
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لتي وأضاؼ أف نتنياىو يأمؿ أيضا بإقناع الوزراء بأىمية توطيد العالقات مع واشنطف لمواجية التيديدات ا
 يمثميا تطوير إيراف ألسمحة نووية وامتداد الحرب األىمية في سوريا واالضطرابات في مصر. 
 23/7/2013الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 "إسرائيؿػ"بالسمطة تديف مخطط حكومة نتنياهو شؽ  شبكة طرقات لربط المستوطنات  5

ة المخطط اإلسرائيمي الجديد الذي تـ أدانت وزارة الخارجية الفمسطينية االثنيف بشد: وليد عوض -راـ اهلل
تعديمو مف قبؿ وزارة المواصالت اإلسرائيمية األحد، والذي بموجبو سيتـ الشروع بشؽ شبكة طرقات جديدة 

 لربط المستوطنات بإسرائيؿ.
، واعتبرت ىذا المشروع "9"وأشارت الخارجية الفمسطينية إلى اآلثار المدمرة لما يسمى بشارع رقـ 

تدميرًا شامال لحؿ الدولتيف، وييدؼ إلى منع إقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة ومتصمة جغرافيا،  االستيطاني
وىو بمثابة إعالف مف طرؼ واحد عف بسط السيادة اإلسرائيمية عمى الضفة الغربية، واالستيالء عمى مئات 

 الدونمات مف األراضي الفمسطينية.
مة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف تداعيات ىذا المخطط وحممت وزارة الخارجية الفمسطينية الحكو 

االستعماري االستيطاني، خاصة تأثيراتو السمبية عمى الجيود المبذولة إلحياء المفاوضات، بحيث سيتـ 
 دراسة المجوء إلى العناويف الحقوقية والقانونية الدولية لتقديـ إسرائيؿ لممحاسبة.

الدولية بالتدخؿ الفوري والعاجؿ لوقؼ ىذا المشروع، واتخاذ اإلجراءات وطالبت الدوؿ كافة، والرباعية 
 الكفيمة بعدـ تنفيذه، وتقديـ المساعدة القانونية لعرض ىذه الجرائـ عمى المحاكـ المختصة. 

ومف ناحيتو اكد تيسير خالد، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، عضو المكتب السياسي 
يمقراطية لتحرير فمسطيف االثنيف اف اسرائيؿ ىي المستفيد الوحيد مف استئناؼ المفاوضات لمجبية الد

 الفمسطينية ػ االسرائيمية برعاية الواليات المتحدة االمريكية.
وحدة استيطانية  5000حوؿ وجود ’ حركة السالـ االف االسرائيمية‘وأضاؼ أف التقرير االخير، الذي نشرتو 

لمبناء في الضفة الغربية، يؤكد اف العودة الى المفاوضات قبؿ وقؼ اسرائيؿ لنشاطاتيا جديدة قيد الترخيص 
االستيطانية، يقدـ لحكومة اسرائيؿ خدمات جميمة يساعدىا في تجاوز حالة العزلة الدولية، التي تعيشيا 

صيغة جوف  ورفض المجتمع الدولي لسياستيا المعادية لمسالـ، مثمما يؤكد اف استنئاؼ المفاوضات وفؽ
في اوساط  كيري ينطوي عمى خسائر سياسية صافية لمجانب الفمسطيني ويمحؽ الضرر واالذى بمصداقيتو

ودعا تيسير خالد الى عدـ االستجابة لجميع الترتيبات، التي يقترحيا كيري لعقد لقاء  .الرأي العاـ الفمسطيني
مى موقؼ االجماع الوطني برفض استئناؼ في واشنطف بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي واالصرار ع

المفاوضات قبؿ تعيد واضح وصريح مف حكومة اسرائيؿ بوقؼ نشاطاتيا االستيطانية دوف قيد او شرط 
باعتبارىا حدود حؿ الدولتيف واعادة بناء المفاوضات عمى ىذا  1967واحتراميا لحدود الرابع مف حزيراف 

د الحموؿ لجميع قضايا الوضع النيائي وفقا لمقانوف الدولي االساس وبما يوفر متطمبات نجاحيا وايجا
 وقرارات الشرعية الدولية.

 23/7/2013القدس العربي، لندف، 
 

 عمى اقتراحات كيري "إسرائيؿ" توجه عريقات إلى واشنطف بانتظار رد  "الحياة":  6
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لرد االسرائيمي عمى قاؿ مسؤولوف فمسطينيوف إف الرئيس محمود عباس ينتظر ا: محمد يونس –راـ اهلل 
االقتراحات التي قدميا وزير الخارجية االميركي جوف كيري مف أجؿ استئناؼ المفاوضات، وأف كبير 
المفاوضيف صائب عريقات لف يتوجو الى واشنطف قبػػؿ الحصوؿ عمػػى رد اسػرائيمي ايجابي في شأف الحدود 

نتظر ردًا محددًا في شأف النقطتْيف الجوىريتْيف اف الرئيس عباس ي« الحياة»وقاؿ مسؤوؿ رفيع لػ  واألسرى.
، والثانية صدور قرار عف الحكومة 1967في اقتراحات كيري، االولى ىي التفاوض عمى أساس حدود عاـ 

اسرى. وكشؼ أف  104االسرائيمية يقضي بالموافقة عمى اطالؽ جميع أسرى ما قبؿ اتفاؽ أوسمو، وعددىـ 
« فتح»شنطف مؤلفًا مف كؿ مف عريقات وعضو المجنة المركزية لحركة عباس شكؿ وفدًا لمتوجو الى وا

الدكتور محمد اشتية، لمقاء الوفد االسرائيمي المؤلؼ مف وزيرة العدؿ تسيبي ليفني، ومدير مكتب رئيس 
 الوزراء اسحؽ مولخو.

 23/7/2013الحياة، لندف، 
 

 "ة وعمى حماس الذهاب لالنتخاباتال يصمح غير مصر كوسيط لممصالح": بالكويتالسفير الفمسطيني  7
الدكتور رامي طيبوب بالمساندة الكويتية لمقضية  الكويتأشاد السفير الفمسطيني لدى : غادة عبدالسالـ

 الفمسطينية واصفا إياىا بالتاريخية.
وأكد طيبوب في تصريح لمصحافييف عمى ىامش حفؿ اإلفطار الذي أقامو مساء أوؿ مف أمس في فندؽ 

ور عدد مف السفراء العرب وأبناء الجالية الفمسطينية المقيمة لدى الكويت أف الكويت صماـ النخيؿ بحض
العربية،  المتابعةالفتا إلى أنيا شاركت لممرة األولى في لقاءات عماف التي أجرتيا لجنة « أماف لفمسطيف

 «.الرئيس عباس شدد عمى ضرورة مشاركة الكويت في ىذه المحادثات»مبينا اف 
يجب أف توافؽ عمى »طيبوب اف حركة حماس تحوؿ دوف إتماـ المصالحة الفمسطينية باعتبار انو وقاؿ 

مؤكدا أف ال وسيط لممصالحة الفمسطينية إال مصر، وأي مقترح « الذىاب لالنتخابات الرئاسية والتشريعية
إمكانية استئناؼ  وعف مدى «.لتعديؿ مبادرة السالـ العربية يجب أف يحظى بموافقة جميع الدوؿ العربية

، نفى طيبوب أف يكوف ىناؾ استئناؼ لممفاوضات، موضحا أف اإلسرائيمية -المفاوضات الفمسطينية 
اجتماع سيعقد األسبوع »، مشيرا الى «ىناؾ اعالنا عف التوصؿ التفاؽ لوضع آلية ليذه المفاوضات»

 ،.«المقبؿ في واشنطف
 23/7/2013الراي، الكويت، 

 
 ولوية رغـ األزمة الماليةأ الشهداءسر الحمد اهلل: دعـ أ 8

استقبؿ رئيس الوزراء د. رامي الحمد اهلل في مكتبو براـ اهلل، امس، وفدا مف االمانة العامة لتجمع  -راـ اهلل
ميما كانت »اسر الشيداء، لالستماع الى احتياجاتيـ، والظروؼ المحيطة بعمميـ. وقاؿ الحمد اهلل: 

 «.ا السمطة الفمسطينية، إال اف موضوع أسر الشيداء يبقى اولوية وواجبا وطنياالظروؼ المالية التي تمر بي
وأضاؼ انو سيتابع القضايا المطروحة مف قبؿ االمانة وعمى رأسيا قضية توقيؼ الرواتب والمخصصات 

 منذ اشير لبعض األسر. 
 23/7/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 2:78 سنةغزة فقدتها أبو مرزوؽ: مصر تحاوؿ فرض سيادة عمى  :
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قاؿ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبػو مػرزوؽ إف تحميػؽ الطػائرات المصػرية فػي سػماء 
 .2:78قطاع غزة التي فقدتيا بعد عدواف  ىقطاع غزة إشارة إلى عودة مصر لممارسة سيادتيا عم

زؿ الرئيس المنتخب محمد مرسي عمػى وكانت مروحيات مصرية حمقت فجر اليـو االثنيف لممرة الثالثة منذ ع
 التوالي في سماء مناطؽ في جنوب قطاع غزة.

في سياؽ متصؿ، أكد أبو مرزوؽ أف حماس ليس ليا أي عمػؿ عسػكري خػارج وطنيػا المحتػؿ، مشػددا عمػى 
 أف كتائب القساـ الجناح العسكري لمحركة وجيتو مقاومة االحتالؿ فقط.

فػػة الفصػػائؿ الفمسػػطينية نفػػت فيػػو التػػدخؿ بالشػػأف المصػػري إال أف ولفػػت إلػػى أنيػػـ رغػػـ صػػدور بيػػاف مػػف كا
 فمسطينيا". 33فرد مف حماس وأخرى  23"البعض يصر عمى اختالؽ أكاذيب حوؿ مقتؿ 

وأضػػاؼ "نؤكػػد لممػػرة األلػػؼ أف ىػػذا محػػض اخػػتالؽ"، مشػػددا عمػػى أف " كػػؿ ىػػذه األكاذيػػب لػػف تقحمنػػا بعيػػدا 
 جية مع أشقائنا".عف أىدافنا ولف نفكر يوما في أي موا

 33/8/3024، فمسطيف أوف اليف
 

 وفتح هي مف تزج بنا ..الزهار: حماس ال تتدخؿ في الشأف المصري 20
قػاؿ الػدكتور محمػود الزىػار القيػادي فػي حركػة حمػاس، إف الحركػة ال تتػدخؿ فػي الشػأف : مصطفى األسواني

أتحدى مف يأتي لنػا باسػـ فػرد واحػد المصري، وال يوجد فرد واحد مف حماس متيـ عمى األراضي المصرية، و 
 مف حماس متيـ في األحداث األخيرة بمصر، حسب قولو.

وأضاؼ الزىار، في حواره ببرنامج "الحدث المصػري" المػذاع عمػى قنػاة "العربيػة الحػدث"، أف حركػة فػتح ىػي 
ؿ عمػى نشػرىا مف تفتعؿ تمؾ األقاويؿ وىي مف ترسؿ ىذه المعمومات إلى وسائؿ اإلعالـ المصرية التػي تعمػ

 عمى الرأي العاـ لتشويو حركة حماس في عيوف المصرييف، عمى حد زعمو.
ومػػا بعػػدىا، وىػػـ متػػوطنيف فػػي المنطقػػة وغيػػر  2:59وتػػابع: أف ىنػػاؾ فمسػػطينيوف موجػػوديف فػػي سػػيناء منػػذ 

تػػابعيف لحركػػة حمػػاس بالضػػرورة، وأف ممػػؼ حمػػاس غيػػر موجػػود مػػع مؤسسػػة الرئاسػػة وتتػػواله أجيػػزة األمػػف 
 لمخابرات.وا

وحوؿ جنسية الفمسطينييف المجنسيف، قاؿ: إف الػرئيس المعػزوؿ محمػد مرسػي لػـ يعػِط أبنػاء حمػاس الجنسػية 
المصرية، وال يممؾ إعطػاء الجنسػية ألحػد، وأف وزيػر الداخميػة ىػو المسػؤوؿ عػف ىػذا األمػر، والجنسػية تمػنح 

 حسب قوانيف موجودة منذ زمف طويؿ، حسب قولو.
 34/8/3024، الشروؽ، مصر
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أكد عضو المجنة المركزيػة لحركػة التحريػر الػوطني الفمسػطيني "فػتح" عػزاـ االحمػد مفػوض : راـ اهلل)فمسطيف(
العالقػػات الوطنيػػة أف لػػدى القيػػادة خيػػارات عديػػدة فػػي حػػاؿ رفضػػت "حمػػاس" تحقيػػؽ المصػػالحة والػػذىاب الػػى 

 حكومة توافؽ وطني.
( إلذاعػػػػة /صػػػػوت فمسػػػػطيف/ المحميػػػػة، أعػػػػاد القسػػػػـ 8|33ورأى األحمػػػػد فػػػػي تصػػػػريحات لػػػػو اليػػػػـو االثنػػػػيف )

اإلعالمي لحركة "فتح" نشرىا، أنو "مف السابؽ ألوانو الحديث عف اي خطوات ستتخذىا القيادة حاؿ رفضػت 
 خيارات"."حماس" تحقيؽ المصالحة " مؤكدا أف لدى القيادة العديد مف ال
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مػػف اب )أغسػػطس( المقبػػؿ فػػي حػػاؿ رفػػض "حمػػاس"  25وأضػػاؼ: "الػػرئيس لػػـ يقػػرر الػػدعوة النتخابػػات بعػػد 
 تحقيؽ المصالحة وتشكيؿ حكومة توافؽ وطني".

عمػػػى صػػػعيد آخػػػر أوضػػػح األحمػػػد أف "لقػػػاءات واشػػػنطف المرتقبػػػة االسػػػبوع المقبػػػؿ حػػػوؿ المفاوضػػػات ىػػػدفيا 
 المفاوضات"، كما قاؿ.االتفاؽ عمى صيغة األساس الستئناؼ 

 33/8/3024قدس برس، 
 

: عزاـ األحمد يحاوؿ التغطية عمى فضيحة العودة لممفاوضات 23  برهـو
انتقػػد فػػوزي برىػػوـ النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس، بشػػدة تصػػريحات القيػػادي فػػي فػػتح عػػزاـ األحمػػد، حػػوؿ : غػػزة

 مع حماس.تحديد موعد الخامس عشر مف الشير المقبؿ، موعًدا لفصؿ نيائي لمعالقة 
( عمػى صػفحتو عمػى "فيسػبوؾ"، إف األحمػد "دأب عمػى تصػدر 8-33وقاؿ برىوـ في تصريح اليػـو االثنػيف )

مثؿ ىذه المشاىد المشينة إلحداث ضجة إعالمية حوؿ المصالحة وافتعاؿ معركة جانبية مع حماس لمتغطية 
 عمى مثؿ ىذه الفضائح وتمرير ىذا المشروع التفاوضي الخطير".

أنػو "األجػدر باألحمػد مكاشػفة الشػعب الفمسػطيني واالعتػراؼ بالفشػؿ فػي تحقيػؽ أي شػيء لشػعبنا  وشدد عمى
 بدؿ التالعب واالستخفاؼ بمشاعر ىذا الشعب".

: "ىؿ سنسمع مف األحمد أيضا أف الشير المقبؿ سيشيد أيضا كممة فصؿ نيائيػة فػي العالقػة  وتساءؿ برىـو
سػػػػتخدميا األحمػػػػد لمتغطيػػػػة عمػػػػى فضػػػػيحة عػػػػودة أبػػػػو مػػػػازف مػػػػع العػػػػدو الصػػػػييوني، أـ ىػػػػي قنبمػػػػة دخػػػػاف ا

 لممفاوضات مع العدو الصييوني؟!".
 33/8/3024، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 حمداف: المفاوضات انتحار سياسي وكرة المصالحة في ممعب عباس أسامة  24

لػى المفاوضػات وصػؼ القيػادي فػي حركػة حمػاس أسػامة حمػداف قػرار السػمطة الفمسػطينية بالػذىاب إ: بيروت
مػػع االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي األسػػبوع الجػػاري فػػي العاصػػمة األمريكيػػة واشػػنطف بأنػػو "انتحػػار سياسػػي، وتضػػييع 

 لمحقوؽ الفمسطينية عف سابؽ إصرار وترصد ينبغي مساءلة القائميف عميو".
ت النجاز ( مف الرىاف عمى المفاوضا8|33وقمؿ حمداف في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ االثنيف )

أي مف الحقوؽ الفمسطينية، وقاؿ: "تجارب محمود عباس كانت دائما عمى حساب القضية الفمسػطينية وعمػى 
حساب حقوؽ الشعب الفمسطيني، وكؿ ما كاف يقولو عباس عف التمسؾ بالثوابت كػاف سػموكو يكذبػو، بػؿ إف 

لحػديث عػف أف الػذىاب إلػى واشػنطف حجـ التفريط في الحقوؽ الفمسطينية كاف دائما أكبر ممػا ىػو متوقػع، وا
مف أجؿ االتفاؽ عمى المبادئ ىو جزء مف سياسة ينتيجيا عباس تقوـ عمى خفػض سػقؼ التوقعػات، بحيػث 
ذا لػـ يتحقػؽ أي شػيء وىػو األقػرب لمحقيقػة فمػف يكػوف فػي إحػراج مػع الشػعب  إذا حققت شيئا يعتبره انجػازا وا 

 الفمسطيني".
واشػػنطف لػػيس حماقػػة سياسػػية فقػػط بػػؿ انتحػػار سياسػػي، ىػػو عمميػػة  وأضػػاؼ: "الػػذىاب إلػػى المفاوضػػات فػػي

تضػػييع لمحقػػوؽ عػػف سػػابؽ إقػػرار يجػػب أف يسػػاءؿ فاعميػػا. أمػػا الحػػديث عػػف أف ىنػػاؾ التزامػػات تجػػاه عمميػػة 
السػالـ، فػػإف السػػؤاؿ الػػذي يجػػب طرحػو ىنػػا ىػػو: مػػاذا جنػػى الفمسػػطينيوف مػف ىػػذه العمميػػة؟ وىػػؿ حمػػتيـ مػػف 

ؿ حمػػت ىػػذه العمميػػة المقدسػػات؟ الكػػؿ يعمػػـ أف أف أثمانػػا تػػدفع مقابػػؿ ىػػذه الخطػػوات العػػدواف الصػػييوني، وىػػ



 
 
 

 

 

           23ص                                    :3:3العدد:                34/8/3024 الثالثاء التاريخ:

وأف الشعب الفمسطيني ىو الطرؼ الوحيد الذي لـ يحصؿ منيػا عمػى شػيء. ومػف ىنػا فػإف ىػذه المفاوضػات 
 لف تؤوؿ إلى شيء، ألف الطرؼ اإلسرائيمي ليس في وارد اإلقداـ عمى أي تنازؿ".

داف أف كػرة المصػالحة بيػد عبػاس، وقػاؿ: "حركػة "حمػاس" قػدمت تنػازالت جوىريػة عمى صعيد آخر؛ أكػد حمػ
ونحف في حماس ما التزمنا بو مف المصالحة وّفيناه ولكف الذي لػـ يقػدـ مػا التػـز . مف أجؿ إنجاز المصالحة

ا بأيػة بو ىو محمود عباس. واليـو يتحدث عزاـ األحمػد عػف مواعيػد ال بػد مػف احتراميػا وىػـ الػذيف لػـ يمتزمػو 
مواعيد، ىناؾ اتفاؽ بتشكيؿ حكومة الوفػاؽ لػو آليػة محػددة، إذا التػـز عبػاس بيػذه اآلليػة ستسػير األمػور كمػا 

ذا لـ يمتـز باآللية فإف األمور سترتبؾ، ومف يجب أف ُيالـ عمى ذلؾ ىو عباس".  ىو متفؽ بشأنيا وا 
ا تشػيده المنطقػة مػف تراجعػات ونفى حمداف أف تكػوف "حمػاس" ومعيػا المقاومػة فػي موقػؼ ضػعيؼ بسػبب مػ

"أعتقد أنو في ظؿ ما يجري في المنطقة فإف ىناؾ فرصة لمذيف ضموا وزاغوا عف . وقاؿ في الثورات الشعبية
الطريؽ الػوطني القػويـ ووقعػوا فػي التنػازالت أف يعػودوا إلػى جػادة الصػواب. قضػية فمسػطيف ىػي قضػية أمػة، 

حػػداث الداخميػػة لمػػدوؿ العربيػػة وأننػػا نحتػػاج لػػدعـ األمػػة بكػػؿ وبالتأكيػػد نحػػف لسػػنا طرفػػا فػػي مػػا يجػػري فػػي األ
فصػػائميا. ولػػيس مػػف الػػوارد امكانيػػة ابتػػزاز "حمػػاس" أو المقاومػػة ألف الػػذي يختػػار المقاومػػة أسػػموبا لمواجيػػة 

 االحتالؿ ال يمكف ابتزازه عندما يتعمؽ األمر بخيار الشيادة"، عمى حد تعبيره.
 33/8/3024قدس برس، 

 
 فتح موعد نهائي لالنقساـ يضر بالقضية : تحديدعساؼ خميؿ 25

طالػػب عضػػو لجنػػة الحريػػات المنبثقػػة عػػف حػػوارات القػػاىرة خميػػؿ عسػػاؼ، حركػػة "فػػتح" :؛ محمػػد جاسػػر -غػػزة
بتطبيؽ كافة بنود المصالحة مع "حماس"، مشيرًا إلى أف تحديد تاريخ الموعد النيائي إلنياء االنقساـ سيضر 

 .كثيرًا بالقضية الفمسطينية
وكاف عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدىا لمحوار عزاـ األحمد، قاؿ:" إف موعد الرابع عشر مف 

 الشير المقبؿ سيكوف كممة فصؿ نيائية في العالقة لنا مع حماس".
وأوضح عضو المجنة خميؿ عساؼ في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، أف المجنػة ستسػتمر بعمميػا فػي الضػفة 

سػنوات  7وقطاع غػزة، مؤكػدًا أف الشػعب الفمسػطيني فقػد الثقػة بطرفػي االنقسػاـ نتيجػة اسػتمراره طيمػة  الغربية
 الماضية ودوف تحقيؽ أي خطوة إيجابية.

وبيف أف الضفة ما زالت تعاني مف تبعػات االنقسػاـ السياسػي، رغػـ جميػع لقػاءات المصػالحة التػي جػرت فػي 
مػػاس وفػػتح"، مشػػيرًا إلػػى أف الضػػفة تفتقػػد حريػػة العمػػؿ السياسػػي الفتػػرة الماضػػية بػػيف قيػػادات مػػف حركتػػي "ح

 والنقابي، نظرًا لتقييد أجيزة أمف السمطة ىذه الحقوؽ وحظرىا في الكثير مف األحياف.
 33/8/3024، فمسطيف أوف اليف

 
 استئناؼ المفاوضات يحدث شرخا في صفوؼ القيادة الفمسطينية  قرار 26

قرار الرئيس الفمسطيني محمود  ، أفراـ اهلل مف وليد عوض، مف 34/8/3024، القدس العربي، لندفذكرت 
حدث شرخا في صفوؼ اعضػاء القيػادة الفمسػطينية الممثمػة أعباس القبوؿ باستئناؼ المفاوضات مع اسرائيؿ 

ويرجػع ذلػؾ إلػى  في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كأعمى اطار قيػادي لمفمسػطينييف فػي الػداخؿ والخػارج.
كمرجعيػػػػة لمحادثػػػػات السػػػػالـ  2:78دوف التػػػػزاـ االخيػػػػرة بحػػػػدود عػػػػاـ رار اسػػػػتئناؼ المفاوضػػػػت جػػػػاء أف قػػػػ

 ف. المنتظرة، ودوف وقؼ االستيطا
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االثنيف اف الفصائؿ الفمسػطينية ’ القدس العربي’اوضح بساـ الصالحي اميف عاـ حزب الشعب الفمسطيني لػو 
ف معارضػتيا لقػرار اسػتئناؼ المفاوضػات، محػذرة المنضوية تحػت رايػة منظمػة التحريػر عبػرت بشػكؿ قػوي عػ

مف خطورة تبعات االستمرار في المفاوضات مع اسرائيؿ واىماؿ تمؾ المعارضة الفمسطينية ليذه المفاوضات 
 التي جرى استئنافيا دوف اف تكوف ىناؾ مرجعيات واضحة ليا وفي ظؿ استمرار االستيطاف.

اختالؼ وتبػايف فػي الػرأي بالنسػبة لمتوجػو لممفاوضػات، وكانػت وتابع الصالحي قائال: الموضوع في االساس 
 ’.غالبية القوى الوطنية تبنت عدـ العودة لممفاوضات دوف اقرار المرجعية ليذه المفاوضات

 قرار العودة لممفاوضات دوف تحديد مرجعية ودوف وقؼ االستيطاف قرار خاطئ.‘وتابع الصالحي 
الجبيػة الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف قالػت ناديػة سػعد الػديف، أف  ، عف34/8/3024الغد، عم اف، وأضافت، 

إف "األسػػس التػػي قػػدميا كيػػري لمجانػػب الفمسػػطيني ال تكفػػي السػػتئناؼ المفاوضػػات، إزاء الػػرفض اإلسػػرائيمي 
كأساس لممفاوضػات، ورفػض وقػؼ االسػتيطاف وتقسػيـ القػدس، مقابػؿ إطػالؽ سػراح  2:78لالعتراؼ بحدود 

 تسييالت االقتصادية في مسار المفاوضات".عدد مف األسرى وال
واعتبػػػرت، فػػػي بيػػػاف أصػػػدرتو أمػػػس، إف ذلػػػؾ "يقطػػػع الطريػػػؽ عمػػػى مرجعيػػػة قػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة واألمػػػـ 
المتحػدة، ويضػػع أيػػة مفاوضػػات فػػي طريػؽ مسػػدود، ويعػػود بيػػا إلػػى الصػيغة القديمػػة التػػي راوحػػت فػػي المربػػع 

 ويد القدس وزحؼ االستيطاف االحتاللي االستعماري".الصفر عشريف عامًا، بينما ال يتوقؼ تي
ورأت أف ما يدور مجرد "إيحاء لمرأي العاـ الفمسطيني والعربي أف تفاىمات كيري وضػعت األسػس السػتئناؼ 

اإلسػػرائيمية، ألجػػؿ بػػدء الجولػػة األولػػى االسػػبوع القػػادـ فػػي واشػػنطف برعايػػة كيػػري،  –المفاوضػػات الفمسػػطينية 
 فاىمات كيري السرية".تحت عنواف "ورقة ت

فيمػا طالػب عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة الشػعبية أبػو أحمػد فػؤاد "المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح بتنفيػذ قػرار 
 المجنة التنفيذية الخاص بالمفاوضات، لوقؼ ما يمكف أف يؤدي إلى إيقاع خسائر كبيرة لمشعب الفمسطيني".

رساؿ الرسػائؿ إلػى المجنػة التنفيذيػة ودعا "أعضاء المجمس الوطني في الوطف والشتا  ت بالتعبير عف رأييـ وا 
لممنظمػػػة لػػػرفض العػػػودة لممفاوضػػػات، كػػػذلؾ أعضػػػاء المجمػػػس التشػػػريعي"، مؤكػػػدًا ضػػػرورة "الػػػدعوة الجتمػػػاع 

 طارئ لمؤسسات منظمة التحرير".
 

 : العودة لممفاوضات تمبت عقـ خيارات قيادات السمطةخالدة جرار 27
كتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف خالػػدة جػػرار قػػرار رئػػيس السػػمطة وصػػفت عضػػو الم: راـ اهلل

محمود عباس بالعودة إلػى المفاوضػات مػع دولػة االحػتالؿ بػػ "غيػر المبػرر"، وقالػت بأنػو "يثبػت عقػـ خيػارات 
 ىذه القيادة المتنفذة التي ال تراىف فقط إال عمى المفاوضات".

الفمسػطينية المحميػة،  "صػوت الشػعب"( إلذاعة 8|33االثنيف ) ]أمس[ واعتبرت جرار في تصريحات ليا اليوـ
أف وضػػػػع خيػػػػار المفاوضػػػػات كخيػػػػار وحيػػػػد سػػػػيجعؿ الطػػػػرؼ الفمسػػػػطيني يتراجػػػػع فػػػػي مواقفػػػػو وفػػػػي وضػػػػع 
المرجعيػػػات، وقالػػػت: "إف الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف تػػػرفض المفاوضػػػات المنفػػػردة والمباشػػػرة بالرعايػػػة 

اطات التػػػي تػػـ وضػػػعيا مػػف قبػػػؿ المجمػػس المركػػػزي لػػبعض الفصػػػائؿ بتحديػػد مرجعيػػػة األمريكيػػة، وأف االشػػتر 
 ووقؼ كامؿ لالستيطاف تـ تجاوزىا".

 33/8/3024، المركز الفمسطيني لإلعالـ
 

 عيف الحموةمخيـ عف الفصائؿ الفمسطينية تسعى إلبعاد التوترات األمنية  28
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ؿ تالوينيػػا الوطنيػػة واالسػػالمية عمػػى خطػػورة تجمػػع الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي عػػيف الحمػػوة بكػػ: محمػػد صػػالح
 الوضع األمني في حي تعمير الحموة المتداخؿ مع مخيـ الطوارىء الفمسطيني والمالصؽ لمخيـ عيف الحموة.
ىذا التخّوؼ نابع مف المعمومات األمنية عف تواجد عشػرات المسػمحيف الػذيف يجوبػوف حػي التعميػر فػي عػيف 

والناشػط االسػالمي « فتح االسالـ»و« جند الشاـ»وينتموف في معظميـ إلى  الحموة وىـ مدّججوف بأسمحتيـ،
الحركػػة »بػػالؿ بػػدر. يضػػاؼ إلييػػا تأكيػػدات شػػيود عيػػاف ومصػػادر أمنيػػة موثوقػػة عػػف تواجػػد احػػد أبػػرز رمػػوز 

الفناف المعتزؿ فضؿ شػاكر، فػي التعميػر، ومعػو عػدد مػف أنصػار الشػيخ احمػد األسػير المطمػوبيف « األسيرية
 مذكرات توقيؼ.بموجب 

زاء ىػذه المعمومػات، تسػػعى الفصػائؿ الفمسػػطينية بكػؿ مػا أوتيػػت مػف قػػوة إلبعػاد  ومرارتػو عػػف « كػأس عبػػرا»وا 
حي التعمير وتحاوؿ عػدـ وضػع الجػيش المبنػاني فػي مواجيػة العامػؿ الفمسػطيني فػي لبنػاف )عمػى غػرار نيػر 

 ، وىذه المرة مف بوابة حي التعمير.«(عبرا»البارد او 
ا اإلطػػار، يقػػـو وفػػد مشػػترؾ مركػػزي مػػف الفصػػائؿ الفمسػػطينية الوطنيػػة واإلسػػالمية الموحػػدة برئاسػػة وفػػي ىػػذ

مسػػػػؤوؿ السػػػػاحة المبنانيػػػػة لحركػػػػة فػػػػتح فتحػػػػي أبػػػػو العػػػػردات بعقػػػػد لقػػػػاءات مػػػػع القػػػػوى والفعاليػػػػات السياسػػػػية 
وضع في حػي التعميػر الصيداوية، لموقوؼ عمى رأييا في إيجاد الحموؿ مف خالؿ التوافؽ عمى مبادرة تعيد ال

 الى ما كاف عميو قبؿ اندالع معركة عبرا.
عمػى مػف يسػمي نفسػو »أسامة سػعد، الػذي قػاؿ: « التنظيـ الشعبي الناصري»والتقى الوفد أمس األميف عاـ لػ

معتػػداًل أف يكػػّؼ عػػف احتضػػاف حػػاالت التطػػرؼ واإلرىػػاب التػػي يشػػيدىا لبنػػاف، ألف ذلػػؾ يشػػكؿ خطػػرًا كبيػػرًا 
تػػدرؾ أف االسػػتقرار فػػي صػػيدا ينطمػػؽ مػػف مسػػممة »، داعيػػًا قيػػادات صػػيدا الػػى أف «ى لبنػػافعمػػى صػػيدا وعمػػ

 «.الخطر الحقيقي يأتي مف قبؿ العدو الصييوني
ثبات الموقؼ الفمسطيني في إطار الحياد االيجابي واالنحياز لمصػمحة السػمـ »بدوره، شّدد أبو العردات عمى 

أمف المخيـ مف أمف صيدا، وكؿ »، مؤكدًا أف «صيدا بوابة الجنوب األىمي ودعـ السمـ واالستقرار في مدينة
 «.الجيود يجب أف تنصب مف أجؿ تعزيز األمف واالستقرار في صيدا ومخيماتيا

 34/8/3024، السفير، بيروت
 

 القدس والضفة الغربيةبآالؼ وحدة استيطانية  عشرةتقرير لحماس: االحتالؿ يخط ط لبناء  29
مكتب اإلعالمي لحركػة حمػاس أفا االحػتالؿ الصػييوني مػاضت فػي تنفيػذ مشػاريعو كشؼ تقرير صادر عف ال

ومخططاتو االستيطانية في الضفة المحتمة والقدس، ويمعف في سياسة سرقة األراضي والتيجيػر المتعّمػد فػي 
كامػػػػؿ التػػػػراب الفمسػػػػطيني غيػػػػر مبػػػػاؿت بالتنديػػػػد والشػػػػجب الػػػػدولي وال حتػػػػى بالشػػػػروط التػػػػي وضػػػػعيا الطػػػػرؼ 

 مسطيني الستئناؼ المفاوضات.الف
وقػػاؿ التقريػػر الصػػادر اليػػوـ اإلثنػػيف: "إفا العػػودة إلػػى مربػػع المفاوضػػات تعػػده رضػػوًخا لألجنػػدات الصػػييونية 
وغطاًء واضًحا الستمرار السياسة الصييونية االستيطانية والتيويدية التي لػـ تتوقػؼ ليػوـ واحػد، بػؿ تتصػاعد 

 وتيرتيا".
داـ الضػػػوء األخضػػػر قػػػد أعطػػػي لػػػو مػػػف جيتػػػيف؛ األولػػػى راعػػػي السػػػالـ المزعػػػـو وأضػػػاؼ فػػػي مقدمتػػػو: "مػػػا 

وصػػػاحب الضػػػمانات الكاذبػػػة والوعػػػود الزائفػػػة، والثانيػػػة سػػػمطة ضػػػعيفة غيػػػر قػػػادرة عمػػػى الػػػدفاع عػػػف أرضػػػيا 
ومقدساتيا وثوابتيا"، موضًحا أفا االحتالؿ بات ال يميِّػز فػي تيويػده بػيف ضػفة غربيػة أو قػدس أو منطقػة )أ( 

 و )ب( أو )ج(؛ فكميا حسب عقيدتو ىي أرضو وأصحاب الحؽ فييا ىـ مستوطنوه".أ
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ـ أفا االحػػتالؿ يخطّػػط لبنػػاء 26/8/3024ـ إلػػى 27/7/3024ورصػػد التقريػػر خػػالؿ المػػداة التػػي يغطييػػا مػػف 
عشػػرة آالؼ وحػػدة اسػػتيطانية فػػي المسػػتوطنات المقامػػة فػػي القػػدس والضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، كمػػا يسػػعى إلػػى 

 توسيع المئات منيا.
ووثػػؽ التقريػػر الػػذي يرصػػد المشػػاريع االسػػتيطانية والتيويديػػة فػػي الضػػفة المحتمػػة مواصػػمة االحػػتالؿ عمميػػات 
النيب والسرقة لألراضي الفمسطينية عبر المصادرة المباشرة وأوامر ىػدـ المنػازؿ وتجريػؼ األراضػي الزراعيػة 

 والتيجير المتعّمد لممواطنيف أصحابيا.
التقريػػر أفا االحػػتالؿ يسػػابؽ الػػزامف لفػػرض أمػػر الواقػػع فػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة مػػف خػػالؿ تسػػريع  وجػػاء فػػي

وتيرة المشاريع التيويدية وطمس المعالـ واآلثار العربية واإلسػالمية، وتنفيػذ الحفريػات فػي المواقػع القريبػة مػف 
ة لباحاتػػو، وتوزيػػػع أوامػػر ىػػػدـ المسػػجد األقصػػى وتكثيػػػؼ الحضػػور الييػػودي مػػػف خػػالؿ االقتحامػػػات المتكػػرر 

 إدارية عمى عدد مف منازؿ المقدسييف.
كما وّثؽ التقريػر عربػدة المغتصػبيف وانتياكػاتيـ ضػد المػواطنيف الفمسػطينييف والتػي شػممت االعتػداء الجسػدي 
واقػػتالع أشػػجار زيتػػوف ونصػػب الحػػواجز واالسػػتيالء عمػػى المنػػازؿ والمسػػاحات الشاسػػعة مػػف األراضػػي عنػػوة 

 رات واالقتحامات االستفزازية لممدف والقرى وتحطيـ المركبات الخاصة وكتابة العبارات العنصرية.والمسي
 34/8/3024، اخواف اوف اليف

 
 أبو هالؿ يدعو لربيع فمسطيني يطيح بعباس وفريقه :2

ة طالب األميف العػاـ لحركػة "األحػرار" خالػد أبػو ىػالؿ الشػعب الفمسػطيني وفصػائمو برفػع غطػاء الشػرعي: غزة
 عف رئيس سمطة راـ اهلل محمود عباس، مؤكًدا أنو ال يمثؿ الفمسطينييف.

وقاؿ أبػو ىػالؿ، فػي تصػريح أدلػى بػو لقنػاة "األقصػى" الفضػائية  إف عبػاس "غيػر مفػوض بػأف يتحػدث باسػـ 
ف الحقػوؽ والثوابػت الوطنيػة  ،شعبنا الفمسطيني ف مجرد العودة لممفاوضات المباشرة ىو خدمة لالحتالؿ، وا  وا 

 لشعبنا الفمسطيني ليست قابمة لالستفتاء أو المساومة".
ورأى أبو ىالؿ أف رئيس سمطة راـ اهلل اختطؼ تمثيؿ الشعب الفمسطيني وذىب ىو ومف معو باتجاه العػودة 
لممفاوضات، مشيًرا إلى أف الدكتاتورية التػي يممكيػا عبػاس بتعاونػو مػع االحػتالؿ ضػد شػعبو "أكبػر دافػع ألف 

نصؿ بربيع فمسطيني يطيح بيذا الرجؿ الدكتاتور، الذي أدخؿ المصالحة الوطنية فػي ثالجػة يرتفع الصوت و 
 الموتى بعودتو لممفاوضات".

 33/8/3024، المركز الفمسطيني لإلعالـ
 

  بدمشؽ في مخيـ اليرموؾ القيادة العامة تخوض معارؾ ضد  المعارضة-الجبهة الشعبية 30
التابعػػة « المجػػاف الشػػعبية الفمسػػطينية»تقػػدـ مقػػاتمو : رز، أ ؼ ب، رويتػػ«الحيػػاة» -لنػػدف، بيػػروت، موسػػكو 
بزعامػػة احمػػد جبريػػؿ فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ جنػػوب « القيػػادة العامػػة-الجبيػػة الشػػعبية»لعػػدد مػػف الفصػػائؿ بينيػػا 

 «.الجيش الحر«بعض األحياء مف المسمحيف و« طيرت»دمشؽ. وقاؿ بياف صادر عنيا انيا 
التقػػػدـ فػػػي مخػػػيـ »بػػػدأوا بػػػػ « المجػػػاف الشػػػعبية»اف المئػػػات مػػػف مقػػػاتمي « اةالحيػػػ»وقػػػاؿ مسػػػؤوؿ فمسػػػطيني لػػػػ 

ف المعركة تدار وفؽ مبدأ السيطرة عمى حارة بعد حارة وشارع بعد شارع المزاج »، مشيرًا الى اف «اليرموؾ، وا 
ألف  وتوقػػع اف تسػػتمر المعركػػة لفتػػرة طويمػػة«. العػػاـ فػػي المخػػيـ لػػـ يعػػد حاضػػنًا لممسػػمحيف بسػػبب ممارسػػاتيـ

 خط اإلمداد ال يزاؿ مفتوحًا اماـ مقاتمي المعارضة.
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المجػػاف الشػػعبية الفمسػػطينية طيػػرت بعػػض أحيػػاء المخػػيـ مػػف اإلرىػػابييف »اف قػػوات « القيػػادة العامػػة»وأعمنػػت 
ووجيت إنذارًا أخيرًا الى المجموعات المسمحة التي تسيطر عميو وىي جبية النصرة والجيش الحر لالستسالـ 

المجاف الشعبية الفمسػطينية بػدأت فجػر اليػـو )امػس( بتطييػر بعػض أحيػاء المخػيـ »، وأف «ب منوأو االنسحا
 «.الشمالية بعد معارؾ عنيفة أوقعت خالليا العديد مف القتمى والمصابيف في صفوؼ اإلرىابييف
 34/8/3024، الحياة، لندف

 
 بوالرد عف الجاسوس باإلفراج أسرى فمسطينييف إخالءنتنياهو يحاوؿ مقايضة  21

ذكرت مصادر اسرائيمية اف واشنطف رفضت مطالبة اسرائيؿ، باالفراج عف  :القدس دوت كوـ - غزة
الجاسوس االسرائيمي المعتقؿ في السجوف االميركية جوناثاف بوالرد، مقابؿ اإلفراج عف أسرى فمسطينييف 

 قدامى، ضمف عممية استئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف.
كرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوـ االثنيف، أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، طالب وزير وذ

الخارجية األميركي جوف كيري، باإلفراج عف الجاسوس االسرائيمي جوناثاف بوالرد، مقابؿ اإلفراج عف أسرى 
 قتراح(.فمسطينييف قدامى، موضحة أف األميركييف رفضوا ىذا الطمب )اال

وحسب ذات المصدر فإف نتنياىو أراد مف ىذه الخطوة، تخفيؼ الضغط مف وزراء اليميف ضده، بسبب 
استئناؼ المفاوضات، إال أنو عاد ووافؽ عمى استئناؼ المفاوضات دوف موافقة األميركييف عمى إطالؽ 

 سراح بوالرد.
 23/7/2013، القدس، القدس

 
 السياسي لحزب اهلل إلى القائمة األوروبية لإلرهاب الجناح بضـتطالب ترح ب و  "إسرائيؿ" 22

رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو رّحب بالقرار وشكر ، أف 23/7/2013، السفير، بيروتذكرت 
في االعواـ االخيرة، بذلت اسرائيؿ جيودا كبيرة لتشرح لجميع »قادة الدوؿ االوروبية عميو، مشيرًا إلى أنو 

«. حزب اهلل منظمة ارىابية تابعة لمنظاـ االيراني ترتكب اعتداءات في كؿ انحاء العالـدوؿ االتحاد اف 
في موازاة ذلؾ، يرتكب آالؼ االعضاء في ىذه المنظمة االرىابية يوميا جرائـ حرب في سوريا »وتابع: 

حاد االوروبي اف يترجـ تنفيذ قرار االت»وأمؿ نتنياىو «. ويشاركوف في مجازر الى جانب قوات بشار االسد
إال أنو اعتبر انو مف غير الممكف التمييز بيف المنظمة السياسية «. بإجراءات ممموسة ضد ىذه المنظمة
 «.مف وجية نظر اسرائيمية، فإف حزب اهلل يشكؿ منظمة واحدة»لحزب اهلل وجناحو العسكري، وقاؿ: 

لخناؽ عمى حزب اهلل سيتيح تعزيز تضييؽ ا»مف جيتو، اعتبر وزير الدفاع االسرائيمي موشي يعالوف اف 
 «.التعاوف بيف اجيزة االستخػػػبارات في التصػػدي ليػػػذه المنظمة

وأخيرا وبعد سنوات مف المشاورات، فإف »كما رحبت وزيرة العدؿ االسرائيمية تسيبي ليفني بالقرار قائمة: 
اجمع اف حزب اهلل منظمة اإلدعاء بأف حزب اهلل حزب سياسي شرعي اخفؽ. اصبح اآلف واضحا لمعالـ 

قراركـ يبعث »كما رحب الرئيس االسرائيمي شيموف بيريز في بياف بقرار االتحاد االوروبي قائال:  «.ارىابية
 «.برسالة واضحة لممنظمات االرىابية والدوؿ التي تؤوييا باف التصرفات القاتمة لف يتـ تحمميا

إنجاز »ىو رحب بقرار االتحاد األوروبي معتبرا أنو نتنيا، أف 23/7/2013، الشرؽ األوسط، لندفوأوردت 
 «.لوزارة الخارجية اإلسرائيمية
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وبدوره أعمف رئيس لجنة الخارجية واألمف ورئيس حزب إسرائيؿ بيتنا الشريؾ في االئتالؼ الحكـ، أفيغدور 
عسكري في الفصؿ ما بيف الجناح السياسي والجناح ال»، وقاؿ إف «قرار ناقص وغير كاؼ»ليبرماف، أنو 

حزب اهلل ىو قرار ساذج أو مشبوه، فكؿ واحد يعرؼ أف حسف نصر اهلل ىو األميف العاـ لحزب اهلل 
 «. والمسؤوؿ األعمى عف الجناحيف

مف جية ثانية، كشفت مصادر سياسية في تؿ أبيب، أمس، أف إسرائيؿ ساىمت بشكؿ كبير في اتخاذ القرار 
عددا مف الدوؿ التي كانت مترددة، مثؿ اليوناف ومالطا  األوروبي. وقالت ىذه المصادر، إف ىناؾ

وسموفاكيا وآيرلندا والتشيؾ والنمسا. وتحدث رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، مع عدد مف رؤساء 
ىذه الدوؿ بشكؿ شخصي وأرسؿ مبعوثيف باسمو إلقناعيـ بتغيير موقفيـ. كما توجيت الواليات المتحدة 

 .بطمبات مماثمة
بيريز بعث برسالة شكر إلى االتحاد قاؿ ، أف أسعد تمحمي، عف 23/7/2013، الحياة، لندفوأضافت 

خطوة مستوجبة وصحيحة لمنع انتشار اإلرىاب، الذي ال يتوقؼ »فييا إنو يثمف عاليًا القرار، معتبرًا ذلؾ 
ينقؿ ». وأضاؼ أف القرار «عند الشرؽ األوسط فحسب إنما أيضًا يمس في كؿ بقعة في العالـ كمو وأوروبا

وانضـ إلى ىذا الترحيب مختمؼ وزراء  «.رسالة صارمة لمنظمات اإلرىاب والدوؿ التي ترعاىا في أراضييا
 الحكومة مف األحزاب المختمفة في االئتالؼ الحكومي وخارجو.

 
 "االستفتاء العاـ"عمى مشروع قانوف  "إسرائيؿ"خالؼ بيف قيادات  23

استبؽ رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو استئناؼ المفاوضات مع السمطة  :أسعد تمحمي –الناصرة 
عمى الكنيست قريبًا، « قانوف االستفتاء العاـ»الفمسطينية بإعالف أوساطو القريبة عف نيتو طرح مشروع 

وأشار القاضي بإخضاع أي اتفاؽ مستقبمي مع الفمسطينييف لمتصويت في الكنيست ليناؿ غالبية مطمقة. 
وشريكو في االئتالؼ « ليكود»مراقبوف إلى أف خطوة نتنياىو تأتي خنوعًا لمجناح المتشدد في حزبو 

 الذي يمثؿ المستوطنيف في الضفة الغربية.« البيت الييودي»الحكومي 
إف نتنياىو يعتـز طرح مشروع القانوف خالؿ فترة قصيرة في « ىآرتس»وقاؿ موظؼ إسرائيمي كبير لصحيفة 

 لة لتفادي احتماؿ تضعضع ائتالفو الحكومي.محاو 
الوزير نفتالي بينيت بعث برسالة إلى نتنياىو أوؿ مف أمس طالبو فييا « البيت الييودي»وكاف زعيـ 

 90خالؿ « قانوف االستفتاء العاـ»لالتفاؽ االئتالفي بينيما الذي ينص عمى تشريع « التطبيؽ الفوري«بػ
يقضي بإجراء استفتاء عاـ عمى أي اتفاؽ سياسي ينطوي عمى تنازالت عف  عممًا أف القانوف الحالي يومًا.

، شرطًا لمتصديؽ عميو. أما االقتراح الجديد، فيقضي بإخضاع أي اتفاؽ «تحت سيادة إسرائيمية»أراض 
 لالستفتاء العاـ بغض النظر عف مضمونو.

نة الخارجية واألمف أفيغدور ليبرماف اليميني المتطرؼ، رئيس لج« إسرائيؿ بيتنا»مف جية أخرى، أعمف زعيـ 
معارضتو مبدأ االستفتاء العاـ، بداعي أف الحكومة المنتخبة ىي صاحبة القرار في دولة ديموقراطية. وقاؿ 

مساؾ العصا مف طرفييا»إف المجوء إلى استفتاء عاـ ىو  وأيدتو في ىذا الموقؼ «. ىروب مف المسؤولية وا 
انُتخبنا لنتخذ قرارات، بما في »زيرة القضاء تسيبي ليفني التي قالت: ، و «الحركة»زعيمة الحزب الوسطي 

يش »كما يعتـز الحزب الوسطي «. ذلؾ التسوية السياسية. االنتخابات العامة ىي االستفتاء الحقيقي والوحيد
 معارضة االستفتاء، لكف زعيـ الحزب، وزير الماؿ يئير لبيد رأى أف اإلعالف عف الموقؼ الرسمي« عتيد

 «.حيف يأتي يوـ نتوصؿ فيو إلى اتفاؽ»لمحزب سيكوف 
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 23/7/2013، الحياة، لندف
 

  "إسرائيؿ"المؤسسة الوحيدة التي ت قيـ عالقات مع المصري نظاـ اإلخواف سيًئا والجيش  :باحث إسرائيمي 24
مي إف مف زىير أندراوس: قاؿ د. إفراييـ كاـ، مف مركز أبحاث األمف القو ’ القدس العربي‘الناصرة ػ 

الفوضى عارمة في مصر، الفًتا إلى أف الجيش لف يسمح بأي حاؿ مف األحواؿ، حتى في انتخابات 
إلى سدة الحكـ، وبالمقابؿ أكد عمى أف اإلخواف لف يتنازلوا بسيولة األخواف المسمموف ديمقراطية مف العودة 

 عف الحكـ، والذي وصموا إليو عبر انتخابات ديمقراطية.
حة إلى مف نظاـ اإلخواف كاف سيًئا إلسرائيؿ، ولكنو فاجأ إيجابيا، فقد حارب تيريب األسوتابع قائاًل إ

القطاع، كما أف النظاـ اإلسالمي أرسؿ سفيًرا جديًدا إلسرائيؿ، األمر الذي دفع األردف إلى حذو حذوه، ولكف 
ريدوف بوجود إسرائيؿ، ولو تمكنوا بالمقابؿ تـ إلغاء اتفاقية الغاز بمبادرة مصرية، الفتًا إلى أف اإلخواف ال ي

أللغوا اتفاؽ السالـ، ولكف المشاكؿ العويصة التي واجيوىا، والضغوط األمريكية، ورد الفعؿ اإلسرائيمي عمى 
 ىذه الخطة، ىـ الذيف منعوىـ مف اإلقداـ عمى إللغاء كامب ديفيد، بحسب الباحث اإلسرائيمي.

لجيش الحكـ في مصر، فإنو مف الطبيعي جًدا أْف تكوف الدولة العبرية وزاد قائاًل إنو إذا استمـ المبراليوف وا
مرتاحة جًدا، ذلؾ أف الجيش ىو المؤسسة المصرية الوحيدة التي تُقيـ عالقات مع إسرائيؿ، وترغب في 
توثيؽ عالقتيا مع أمريكا، مؤكًدا عمى أف التيار المبرالي في مصر يرى في السالـ مع إسرائيؿ كنًزا 

جيا، وبالتالي، مف نافمة القوؿ إنو بالنسبة لمدولة العبرية مف األفضؿ أْف يحكـ مصر تحالؼ القوى إستراتي
 المبرالية والجيش، وليس القوى اإلسالمية المتطرفة، عمى حد قولو.

وخمص إلى القوؿ إف المشكمة األساسية تبقى النظاـ المركزي في مصر وبسط سيطرتو عمى الدولة برمتيا، 
يناء، التي تحولت إلى دفيئة لمجياد العالمي، محذرا إسرائيؿ مف إمكانية تشكيؿ ميميشيات مسمحة وتحديدا س

 داخؿ األراضي المصرية، ألف ذلؾ ال يصب في مصمحة تؿ أبيب، عمى حد تعبيره.
 23/7/2013، القدس العربي، لندف

 
 "تسوية انتقالية"لػتسعى  "إسرائيؿمعاريؼ: " 25

ثيثة الستئناؼ المفاوضات، ونجاحيا في احداث اختراؽ جزئي بيف الطرفيف، قّدر رغـ الجيود األميركية الح
مسؤولوف كبار في وزارة الخارجية االسرائيمية أّنو ال أمؿ في التوصؿ الى تسوية مع السمطة الفمسطينية، 

سالـ دائـ مع في ظؿ تقديرات اسرائيمية تستبعد التوصؿ الى اتفاؽ . استنادًا الى الصيغة الحالية لممحادثات
الفمسطينييف، صدرت دعوات الى توجيو االتصاالت نحو تسوية انتقالية أخرى، أي بتعبير آخر، الضغط 

 عمى الفمسطينييف لتقديـ المزيد مف التنازالت لمجانب االسرائيمي.
أف المسؤوليف في وزارة الخارجية يعتقدوف بضرورة البحث عف « معاريؼ»وفي ىذا السياؽ، ذكرت صحيفة 

بدائؿ تسمح ببمورة صيغة ُتمكِّف الرئيس الفمسطيني محمود عباس مف التعايش معيا، رغـ أنو حتى اآلف 
، كاف اتفاقًا 1993يعارض بنحو حاسـ أي اقتراح عف تسوية انتقالية، مع االشارة الى أف اتفاؽ أوسمو عاـ 

 مرحميًا لخمس سنوات فقط.
فيوـ التسوية االنتقالية، انطالقًا مف خوفو، مف تكريس ، ينبع اعتراض أبو مازف عمى م«معاريؼ»وبحسب 

الوضع االنتقالي وعدـ توقيع أي اتفاؽ آخر بيف الطرفيف. ومف أجؿ محاولة تبديد ىذه المخاوؼ، يعتـز 
مسؤولو وزارة الخارجية صياغة اقتراح يقدـ لمفمسطينييف معظـ أراضي الضفة الغربية في غضوف فترة زمنية 
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مف لحظة توقيع التسوية االنتقالية، مع العمـ أف رئيس الحكومة العبرية بنياميف نتنياىو يعتـز معقولة ابتداًء 
 طرح أي تسوية مع السمطة عمى االستفتاء الشعبي.

أف الطرفيف االسرائيمي والفمسطيني اتفقا عمى عدـ « يديعوت أحرونوت»في موازاة ذلؾ، ذكرت صحيفة 
، التي ستبدأ في واشنطف بداية األسبوع المقبؿ، قبؿ الرابع مف آب. تسريب اي معمومات تتصؿ بالمفاوضات

واتفقا عمى أف يكوف كيري ىو الشخص الوحيد المخوؿ إعالف أي تفاصيؿ تتعمؽ بسير المفاوضات. وأكدت 
أف الخطة األميركية تقضي بإجراء نقاشات بشأف الحدود الدائمة لمدولة الفمسطينية، التي في االتفاؽ عمييا، 

حؿ مسألة البناء في المستوطنات االسرائيمية. وبحسب الصحيفة نفسيا، سيقـو كيري في مستيؿ ستُ 
، 67المفاوضات بعرض ىذه الخطة عمى الجانبيف، ويؤكد أف الحؿ الدائـ سيكوف عمى اساس حدود عاـ 

يبات األمنية مع تبادؿ أراضت متفؽ عمييا، عمى أف تتناوؿ جولة المفاوضات مواضيع عالقة أخرى مثؿ الترت
التي تتناوؿ معنى تجريد الدولة الفمسطينية مف السالح. وبحسب الخطة االميركية، يتوقع أف تنتقؿ 
المفاوضات في وقت الحؽ مف واشنطف الى الشرؽ األوسط، عمى أف تعقد جوالت منيا في اسرائيؿ وأخرى 

منيًا لممفاوضات يقضي بوجوب في مناطؽ السمطة الفمسطينية. ونقمت الصحيفة أف كيري سيضع جدواًل ز 
 توقيع اتفاؽ حتى الربيع المقبؿ.

 23/7/2013، ، بيروتاألخبار
 

 عمى حدود غزة  "حديديةالقبة "الجديدة لػ منظومةنصب ي الجيش اإلسرائيمي 26
’ القبة الحديدة‘كشؼ الجيش اإلسرائيمي عف قيامو بنصب منظومة جديدة لػ : أشرؼ اليور -غزة 

اريخ المقاومة، في أحد البمدات القريبة مف حدود قطاع غزة، خشية مف شف المخصصة العتراض صو 
المقرب مف الجيات االستخبارية في ’ والال‘وبحسب ما ذكر موقع  مسمحيف ىجمات خالؿ األياـ القادمة.

المخصصة ’ القبة الحديدية‘تؿ أبيب نقال عف مصادره أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي نصب منظومة 
عمى حدود قطاع غزة خوفا مف إطالؽ صاروخ خالؿ األياـ ’ نتيفوت‘ريخ المقاومة، في بمدة العتراض صوا

وذكر الموقع أف الجيش نصب ىذه المنظومة بعد تقديرات أمنية تشير إلى أف جماعات مسمحة في  المقبمة.
ؿ خالؿ قطاع غزة ليا عالقة بجماعات متشددة تنشط في سيناء تنوي إطالؽ صواريخ عمى الجنوب المحت

 األياـ القادمة.
 23/7/2013، القدس العربي، لندف

 
 لها براـ اهلل بالقرب مف ساحة الشهيد عرفات تفتتح فرعاً  إسرائيميةشركة ألبسة "يديعوت":  27

ُكشؼ النقاب أمس االثنيف عف أف أكبر شركات األلبسة في الدولة العبرية، شبكة : زىير أندراوس -الناصرة 
، التي أوردت ’يديعوت أحرونوت‘ديًدا ليا في مدينة راـ اهلل المحتمة، وقالت صحيفة فوكس، افتتحت فرًعا ج

النبأ إف توقيت افتتاح الفرع اإلسرائيمي الجديد في األراضي الفمسطينية لـ يُكف صدفة، بؿ أنو تزامف مع 
العودة إلى طاولة إعالف وزير الخارجية األمريكي، جوف كيري، عف موافقة اإلسرائيمييف والفمسطينييف عمى 

وأوضحت الصحيفة أف الفرع الجديد سيكوف مشتبًيا لفروع الشبكة داخؿ ما ُيسمى بالخط  المفاوضات.
األخضر، وسيتـ بيع األلبسة النسائية والرجالية ولألطفاؿ أيضا، وقد اختارت الشركة اإلسرائيمية موقًعا ىاًما 

، ليس بعيدا عف الساحة التي ُأطمؽ عمييا اسـ الرئيس لفرعيا، وىو في أحد المجمعات التجارية في راـ اهلل
 الفمسطيني الراحؿ، الشييد ياسر عرفات.
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دوف أْف ُتسميو قولو إف إسرائيؿ ىي عدو، ومف المحـر عمينا التعامؿ  الفمسطينييف الصحيفة عف أحدونقمت 
ف عف مقاطعة المستوطنات مع العدو، وقاؿ فمسطيني آخر إنو مف سخريات القدر أف االتحاد األوروبي ُيعم

اإلسرائيمية في الضفة الغربية المحتمة لعدـ قانونيتيا، وفي الوقت ذاتو تقوـ شركة إسرائيمية بفتح فرع ليا في 
 قمب السمطة الفمسطينية، وىذا برأي المواطف الفمسطيني ىو بمثابة خط أحمر، عمى حد قولو.

 23/7/2013، القدس العربي، لندف
 

 رمضافشهر خالؿ  لمفمسطينييف تصاريحعف إصدار  تتوقؼ "إسرائيؿ" 28
أوقفت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليوـ االثنيف، إصدار تصاريح لمفمسطينييف  :نجيب فراج -بيت لحـ 

وقاؿ  في الضفة الغربية، لمدخوؿ الى القدس والخط االخضر، خالؿ شير رمضاف، دوف إبداء األسباب.
حـ، جماؿ غياظة: إف الجانب اإلسرائيمي أبمغ االرتباط الفمسطيني خالؿ مدير االرتباط المدني في بيت ل

االجتماع اليومي، بأنو سيتوقؼ عف إصدار التصاريح لزيارة القدس، مضيفا أف التصاريح التي تـ إصدارىا 
 قبؿ ىذا التاريخ ستبقى سارية المفعوؿ.

 القرار )التوقؼ عف منح التصاريح(. واشار غياظة إلى أنو تـ إبالغ جميع مكاتب الضفة الغربية بيذا
 23/7/2013، القدس، القدس

 
 الفمسطينية في سورية يسفر عف سقوط شهداء المخيماتقصؼ عمى  ":مجموعة العمؿ" :3

أكدت "مجموعة العمؿ الوطني مف أجؿ فمسطينيي سورية" نبأ تعرض مخيـ اليرموؾ لقصػؼ : لندف – دمشؽ
سػقوط عػدد قذائؼ استيدفت محػيط جػامع "فمسػطيف"، أسػفرت عػف طاؿ أماكف متفرقة منو وسقوط عدد مف ال

 الجرحى.و  مف الشيداء
( أرسػػمت نسػػخة منػػو لػػػ "قػػدس بػػرس"، سػػقوط عػػدة 8|33وسػػجؿ تقريػػر صػػادر عػػف المجموعػػة اليػػـو االثنػػيف )

قذائؼ استيدفت شػارع "الجاعونػة" ومحػيط جػامع عبػد القػادر الحسػيني وشػارع المػدارس بػالقرب مػف مسػتودع 
 اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط.عمموه 

( لقصػؼ 8|32ونقؿ التقريػر عػف بعػض الناشػطيف فػي مخػيـ اليرمػوؾ بػأف المخػيـ تعػرض ليمػة أمػس األحػد )
شديد بأنواع مختمفة مف القذائؼ، التػي أطمقػت بعػد انفجارىػا روائػح غريبػة سػببت العديػد مػف حػاالت اإلغمػاء 

 نقميـ إلى مشفى فمسطيف لمعالج.واالختناؽ في صفوؼ أىالي المخيـ، حيث تـ 
( سػقوط قذيفػة ىػػاوف 8|32مػف جيػة أخػرى؛ ذكػػر التقريػر أف مخػيـ العائػديف بحمػػص شػيد ليمػة أمػس األحػػد )

عمػػى أحػػد منػػازؿ المخػػيـ اقتصػػرت أضػػرارىا عمػػى الماديػػات فقػػط، ومػػف الجانػػب المعاشػػي يشػػكو السػػكاف مػػف 
يف قوتيـ اليومي بسػبب انتشػار البطالػة بػيف سػكانو ضيؽ في الحاؿ وغالء في األسعار وعدـ القدرة عمى تأم

 جراء األحداث التي تعصؼ بأرض الفيحاء.
وأشػػار إلػػى أف سػػكاف مخػػيـ سػػبينة ال زالػػوا يعػػانوف مػػف الحصػػار الخػػانؽ الػػذي يفرضػػو الجػػيش النظػػامي عمػػى 

 مداخمو ومخارجو، والذي يمنع بموجبو إدخاؿ المواد التموينية والوقود والمحروقات.
33/8/3024رس، قدس ب  

 
 فمسطينًيا مف سورية قبالة السواحؿ المصرية ستيف ي قالفغرؽ مركبيف  ":مجموعة العمؿ" 40
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أكػػػػدت "مجموعػػػػة العمػػػػؿ الػػػػوطني مػػػػف أجػػػػؿ فمسػػػػطينيي سػػػػورية" نبػػػػأ غػػػػرؽ مػػػػركبيف يقػػػػاّلف الجئػػػػيف : القػػػػاىرة
 فمسطينييف سورييف قبالة السواحؿ المصرية.
( إف الالجئيف الفمسطينييف الفػاريف مػف األوضػاع 8-33االثنيف ) وقالت المجموعة في تصريح صحفي اليوـ

 في سورية، كانت وجيتيـ إلى إيطاليا، حيث يحمؿ كؿ مركب حوالي ثالثيف راكبًا.
 ،وأضػػافت: "لقػػد غػػرؽ القاربػػاف بعػػد ىػػروب أصػػحابيما أثنػػاء وصػػوؿ خفػػر السػػواحؿ المصػػري بػػالقرب منيمػػا

رية إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، فغرؽ أحد القاربيف داخؿ المياه ألنيما ينقالف الركاب مف السواحؿ المص
 وىـ اآلف في إحدى مستشفيات مدينة اإلسكندرية. ،وقاـ خفر السواحؿ المصرية بإنقاذىـ ،اإلقميمية المصرية

طفػال ونسػاء  23وتابعت المجموعة القوؿ: "أمػا القػارب الثػاني والػذي يقػؿ سػت عػائالت فمسػطينية مػف بيػنيـ 
والركػػػاب  ،ورجػػػاؿ، فػػػنقاًل عػػػف أحػػػد النػػػاجيف مػػػف القػػػارب األوؿ، فقػػػد غػػػرؽ خػػػارج الميػػػاه اإلقميميػػػة المصػػػرية

 ويطمبوف المساعدة العاجمة ليـ. ،موجودوف عمى أحد الجزر في المياه الدولية
33/8/3024المركز الفمسطيني لإلعالـ،   

 
 بمنع بناء جدار عمى أراضي بيت جاال  أمراً المحكمة العميا تصدر  42

ػ زىير أندراوس: أصدرت المحكمة العميا اإلسرائيمية أمرا احترازيا يمنع المباشرة في إقامة الجػدار فػي  الناصرة
جػػاال، وذلػػؾ فػػي أعقػػاب االلتمػػاس الػػذي تقػػدـ بػػو المحػػامي غيػػاث -منطقػػة الكريميػػزاف مػػف أراضػػي مدينػػة بيػػت

 وباسـ أىالي المدينة ضد سمطات الجيش اإلسرائيمي.ناصر باسـ بمدية بيت جاال 
، حيػػث أصػػدرت سػػمطات الجػػيش أوامػػر عسػػكرية إلقامػػة الجػػدار فػػي 3007وتعػػود حيثيػػات القضػػية إلػػى عػػاـ 

منطقػػػة الكريمػػػزاف المػػػذكورة، بشػػػكؿ يسػػػبب ضػػػررا جسػػػيما ألىػػػالي المدينػػػة وألديػػػرة السمسػػػياف الواقعػػػة فػػػي تمػػػؾ 
 المنطقة. 

مف عنو مف قبؿ الجيش قي ىذه المنطقة، فاف الجدار يقطػع الػوادي المسػمى بػوادي وحسب المخطط الذي أع
أحمد بمحاذاة جسر األنفاؽ، ومف ثـ يتسمؽ منطقة الكريميزاف بمحاذاة الجمعية العربية، متجيا إلى مستوطنة 

جيمػػػو، بشػػػكؿ ييػػػدؼ إلػػػى ضػػػـ ىػػػذه المسػػػتوطنة إلػػػى مسػػػتوطنة جيمػػػو وخمػػػؽ تواصػػػؿ جغرافػػػي بػػػيف  -ىػػػار
توطنتيف. ونتيجة لممسار المذكور لمجدار، سػيتـ ضػـ منطقػة ضػخمة مػف األراضػي الزراعيػة الواقعػة فػي المس

 .منطقػػة الكريميػػزاف والتػػي تبمػػغ مسػػاحتيا حػػوالي ثالثػػة آالؼ دونػػـ تقريبػػا إلػػى الجيػػة اإلسػػرائيمية مػػف الجػػدار
ضػػافة إلػػى ضػػـ ىػػذه المنطقػػة مػػف األراضػػي، سػػيؤدي بنػػاء الجػػدار فػػي ىػػذه المنطقػػ ة إلػػى أضػػرار جسػػيمة وا 

عديدة، منيا تخريب كمية ضخمة مف األراضي الزراعيػة الواقعػة فػي مسػار الجػدار واقػتالع األشػجار الواقعػة 
دير راىبات السمسػزياف، الػذي اعتػرض ىػو اآلخػر عمػى  3020ومف ثـ انضـ إلى ىذا االعتراض عاـ  .فييا

 .مخطط الجدار، والذي يفصمو عف المدينة
اضػػات والشػػيادات التػػي اسػػتمرت طػػواؿ سػػبعة أعػػواـ، أصػػدرت لجنػػة االعتراضػػات فػػي تػػؿ وبعػػد سػػماع االعتر 

، رفضػػػت مػػػف خاللػػػو االعتراضػػػات واعتبػػػرت المسػػػار  أبيػػػب قػػػرارا فػػػي أواخػػػر شػػػير نيسػػػاف )أبريػػػؿ( المنصػػػـر
 المقترح مف قبؿ الجيش، مسارا قانونيا ينبع مف دواع أمنية.

 34/8/3024القدس العربي، 
 

 "األقصىبػ"تضييؽ عمى "المؤسسة" وفعالياتها اليصع د  االحتالؿ ":قصىمؤسسة عمارة األ" 43
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إف االحػتالؿ صػّعد فػي الفتػرة  33/8/3024قالت "مؤسسة عمػارة األقصػى والمقدسػات" فػي بيػاف ليػا االثنػيف 
، وبخاصة مشروع "مشروع إحياء األقصىمؤسسة" وفعالياتيا بالمسجد الاألخيرة مف محاوالتو لمتضييؽ عمى "

"، وبدأت تعتمد أسموب االبعػادات عػف طريػؽ األوامػر العسػكرية، وكػذلؾ األقصىطب العمـ في المسجد مصا
، أو اإلبعػاد التعسػفي المفظػي، فيمػا لػوحظ منػذ يػوميف تشػديد الخنػاؽ عمػى اإلسػرائيميقرارات ضباط االحتالؿ 

ورصػد كػؿ تحػرؾ ليػـ، طالب العمـ في المسجد مػف خػالؿ تواجػد القػوات الخاصػة بػالقرب مػف حمقػات العمػؿ 
" أف ىنػػػاؾ حممػػػة تحػػػريض عمػػػى مشػػػروع إحيػػػاء مصػػػاطب العمػػػؿ مػػػف قبػػػؿ األقصػػػىوأكػػػدت "مؤسسػػػة عمػػػارة 

  .وأذرعو ومف المستوطنيف والجماعات الييودية اإلسرائيمياالحتالؿ 
أصػػػدر يػػوـ أمػػػس قػػػرارًا عسػػػكريا ضػػػد  اإلسػػػرائيمي" فػػي بيانيػػػا أف االحػػػتالؿ األقصػػػىوأفػػادت "مؤسسػػػة عمػػػارة 

يقضػػػي بمنعيػػػا مػػػف دخػػػوؿ  –" األقصػػػىمدرسػػػة ومركػػػزة مشػػػاريع فػػػي "مؤسسػػػة عمػػػارة  –يدة زينػػػة عمػػػرو السػػػ
لـ تقبؿ توقيع واستالـ القرار، فتـ توقيفيا لمدة ساعات، وتـ اليـو  أنيا إاللمدة ثالثة أشير،  األقصىالمسجد 

 اإلبعػادرع االحػتالؿ أف قػرار استدعائيا لمتحقيؽ في شرطة المسكوبية في مدينػة القػدس المحتمػة، واعتبػرت اذ
وىػػددت أ. زينػػة عمػػرو أمػػاـ زوجيػػا باالعتقػػاؿ الفػػوري بمجػػرد اقترابيػػا مػػف  سػػاري المفعػػوؿ رغػػـ عػػدـ التوقيػػع،

 .األقصىالسيدة زينة عمرو اعتقمت وأبعدت سابقا لفترات مختمفة عف  أفالمسجد األقصى، عمما 
33/8/3024مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث،   

 
 أعقاب استئناؼ التسويةبحوؿ إطالؽ أسرى  اإلشاعاتمف  رتحذ" 59ألسيرة عاـ الحركة ا" 44

طالبػػػت الحركػػػة الوطنيػػػة األسػػػيرة فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة عػػػاـ  :(أ .ؼ .ب) –فمسػػػطيف المحتمػػػة 
 ، أمس، ذوي األسرى إلى عػدـ االنجػرار وراء اإلشػاعات واألنبػاء غيػر الرسػمية التػي يطمقيػا”الرابطة“ 2:59

خاصػة قػدامى األسػرى،  59الكياف ووسائؿ إعالمو، في مػا يتعمػؽ باحتمػاؿ إطػالؽ سػراح عػدد مػف أسػرى الػػ،
وأكػػػدت الرابطػػػة فػػػي بيانيػػػا ضػػػرورة التػػػروي خاصػػػة أف القيػػػادة الفمسػػػطينية لػػػـ  فػػػي أعقػػػاب اسػػػتئناؼ التسػػػوية.

ؿ اإلعالـ توخي الحذر تصدر أّي بياف رسمي، يوضح تفاصيؿ اتفاؽ العودة إلى المفاوضات، وناشدت وسائ
مف نشر أي شائعات تتعمػؽ بأسػماء أسػرى قػد يفػرج عػنيـ حتػى ال تخمػؽ بمبمػة فػي صػفوؼ األسػرى وذوييػـ، 

انتيجيػػا االحػػتالؿ بالسػػابؽ حينمػػا أفػػرج عػػف أسػػرى انتيػػت محكوميػػاتيـ أو ” إسػػرائيمية“وحػػذرت مػػف أالعيػػب 
 سجناء جنائييف.

34/8/3024الخميج، الشارقة،   

 
 مف قبوؿ السمطة إطالؽ األسرى القدامى عمى مراحؿ " يحذرفمسطيفمركز أسرى " 45

األسػػرى  إطػػالؽحػػذر مركػػز أسػػرى فمسػػطيف لمدراسػػات مػػف قبػػوؿ السػػمطة الفمسػػطينية : فتحػػي صػػّباح -غػػزة 
، كشػػرط السػػتئناؼ المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف القػػدامى عمػػى مراحػػؿ قػػد تصػػؿ إلػػى أربػػع وتمتػػد إلػػى عػػاميف

لممركػػػز الباحػػػث ريػػػاض األشػػػقر أف  اإلعالمػػػيض وسػػػائؿ اإلعػػػالـ. واعتبػػػر المػػػدير ، كمػػػا ذكػػػر بعػػػاالحػػػتالؿ
وحذر السػمطة مػف «. قبوؿ السمطة بيذا الشرط سيشكؿ عامؿ ضغط عمييا البتزازىا بقبوؿ شروط االحتالؿ»
بقًا التعمـ مف أخطائيا السابقة في قضية األسرى التػي ُتركػت سػا» إلى، ودعاىا «اإلسرائيميالوقوع في الفخ »

بعػػدـ االكتفػػػاء بػػإطالؽ األسػػػرى »، كمػػا طالبيػػػا «عامػػػاً  :2لحسػػف نيػػػات االحػػتالؿ، وبقػػػي الممػػؼ معمقػػػًا منػػذ 
فػي المئػة يقضػوف أحكامػًا بالسػجف  20أسير فمسطيني، مػف بيػنيـ  6000القدامى مف دوف تجزئة ألف ىناؾ 

 «.لحظة في المئة يعانوف مف أمراض مختمفة، بعضيـ معرض لمموت في أي 30المؤبد، و
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34/8/3024الحياة، لندف،   
 

 أسرى القدس والداخؿ: استمناؤنا مف اإلفراجات تصديؽ عمى إعدامنا 46
مػػػف قبػػػوؿ أي شػػػروط صػػػييونية  الفمسػػػطينية حػػػذر أسػػػرى القػػػدس والػػػداخؿ الفمسػػػطيني قيػػػادة السػػػمطة: نػػػابمس

 عمػى قػرار إعػداميـ. تستثنييـ، مؤكديف أف فرض المعايير الصييونية وشطب أسمائيـ يعتبر بمثابػة تصػديؽ
( تحت عنواف "نداء الواجب مف الذيف ضحوا بالغالي والنفيس ألجؿ 8-33وفي بياف ليـ صدر يوـ االثنيف )

قضػػية شػػعبيـ العادلػػة"، طالػػب األسػػرى المسػػؤوليف فػػي السػػمطة وكػػؿ قػػادة القػػوى والفصػػائؿ وجمػػاىير الشػػعب 
وقػػػاؿ األسػػػرى فػػػي بيػػػانيـ:  خالقػػػي واإلنسػػػاني.الفمسػػػطيني، بػػػالوقوؼ عنػػػد مسػػػؤولياتيـ وواجػػػبيـ الػػػوطني واأل

سػرائيؿ بوسػاطة  "نسمع بأف األسرى القػدامى سػيتـ إطػالؽ سػراحيـ بنػاء عمػى االتفػاؽ الػذي تػـ بػيف السػمطة وا 
أمريكا، وبناء عمى ما وصمنا عبػر وسػائؿ اإلعػالـ اإلسػرائيمية مػف دوف أي نفػي فمسػطيني فإنػو سػيتـ إطػالؽ 

واستثناء أسػرى القػدس والػداخؿ الفمسػطيني وعػددىـ  204ألسرى القدامى وعددىـ أسيرًا مف قائمة ا 93سراح 
 ، وىذا إف حصؿ سيكوف قرار فمسطيني واضح عمى إعدامنا".عامًا باألسر 40أسيرًا يقضوف أكثر مف  34

33/8/3024المركز الفمسطيني لإلعالـ،   
 

 الفمسطينييف في اإلعالـ المصري عمىالتحريض  غزة: اعتصاـ ضد   47
طالب صحفيوف وحقوقيوف فمسػطينيوف، اليػـو االثنػيف، النقابػات واألحػزاب السياسػية المصػرية بالتػدخؿ،  :غزة

جػاء ذلػؾ خػالؿ  لوقؼ حممة "التحريض"، التي تشػنيا بعػض وسػائؿ إعػالـ مصػرية ضػد الشػعب الفمسػطيني.
 اعتصاـ، نظـ أماـ القنصمية المصرية في غزة.

اتصػػػاالت مػػػع إعالميػػػيف ونقابػػػات وأحػػػزاب مصػػػرية لموقػػػوؼ عنػػػد وقػػػاؿ الصػػػحفي فتحػػػي صػػػباح: إف ىنػػػاؾ 
مسؤوليتيـ لوقؼ حمالت التحريض، مؤكدا عمى متانة العالقات بيف الشعبيف، ودور مصر في دعـ القضػية 

 الفمسطينية.
وأعرب صباح عف تفيـ الفمسطينييف لما قاؿ عنيا "بواعث القمؽ المصرية ال سيما في ظؿ حالة التوتر التي 

ا الػػبالد"، مشػػددا فػػي الوقػػت ذاتػػو عمػػى ضػػرورة أف تكػػوف التغطيػػة اإلعالميػػة المصػػرية "مينيػػة وتتسػػـ تشػػيدى
 بالموضوعية والدقة".

33/8/3024وكالة سما اإلخبارية،   
 

 الحـر اإلبراهيمي.. صراع سياسي باطنه دينيفي ذكرى مجزرة الحـر اإلبراهيمي:  48
براىيمي بالخميؿ التي نفذىا اإلسرائيمي باروخ غولدشػتيف شكمت مجزرة الحـر اإل: محمد محسف وتد - الخميؿ

، حقبػػػػة تاريخيػػػػة مفصػػػػمية فػػػػي جػػػػوىر الصػػػػراع اإلسػػػػرائيمي 5::2فبراير/شػػػػباط  36بصػػػػالة الفجػػػػر بتػػػػاريخ 
قتػػػػيال فمسػػػػطينيا وعشػػػػرات الجرحػػػػى، جػػػػاءت فػػػػي إطػػػػار المسػػػػاعي  :3فػػػػالمجزرة التػػػػي خمفػػػػت  الفمسػػػػطيني.

 ليوية الفمسطينية والمعالـ العربية واإلسالمية.اإلسرائيمية لتيويد المكاف وشطب ا
وقد ركزت حكومات تؿ أبيػب عمػى توظيػؼ العامػؿ الػديني فػي الخميػؿ، وتجاىػؿ البعػد السياسػي لمصػراع، مػا 
انعكػػس عمػػى نظػػرة الجانػػب اإلسػػرائيمي لمحػػـر واعتبػػاره تراثػػا ييوديػػا، ليتحػػوؿ الحقػػا إلػػى رمػػز لمصػػراع الػػديني 

 مبارؾ.أسوة بالمسجد األقصى ال
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وَيعتبر الحاخاـ إلياىو كوفماف الخميؿ مدينة مقدسة في الديانة الييودية عمى اعتبار أنيا تضـ أضرحة النبي 
 إبراىيـ وساللتو، ما يجعميا في نظره أكثر قدسية حتى مف مدينة القدس المحتمة.
مميف، الػذيف "حػافظوا عمػى لكف كوفماف، المحسوب عمى تيار الحريديـ، ال يتنكر لمكانة الخميػؿ بالنسػبة لممسػ

 تاريخ وقدسية المكاف دوف أي محاولة لتزييؼ التاريخ وطمس اآلخر".
وفي حديث لمجزيرة نت، يوضح كوفماف أف المغػارة )الحػـر اإلبراىيمػي( كانػت محػور جػدؿ بالتػاريخ الييػودي 

ى كوفمػاف أف حكومػات ويػر  ألف المواقؼ الييودية ظمت متباينػة بشػأف إقامػة الصػموات التمموديػة فػي المكػاف.
إسػػرائيؿ ترمػػي مػػف خػػالؿ "تػػدييف" الصػػراع مػػع الفمسػػطينييف إلػػى خمػػؽ إجمػػاع ييػػودي بشػػأف مواقفيػػا الرافضػػة 

 لتسوية الصراع.
ويعتبر أف الزج بالجماعات الييودية االسػتيطانية بالخميػؿ ييػدؼ فػي المقػاـ األوؿ إلػى خمػؽ حالػة مػف اإلثػارة 

لحاقيػا بالديانػة الييوديػة.والتحريض ألف عقمية القومية الصي وبحسػب  يونية مبنية عمػى مصػادرة المقدسػات وا 
سػػحاؽ عمػػييـ السػػالـ وزوجػػاتيـ سػػارة  المعتقػػدات اإلسػػالمية يضػػـ الحػػـر أضػػرحة األنبيػػاء إبػػراىيـ ويعقػػوب وا 

 والئقة ورفقة.
ات مػػػػف جانبػػػػو، يػػػػرفض نائػػػػب رئػػػػيس الحركػػػػة اإلسػػػػالمية بالػػػػداخؿ الفمسػػػػطيني الشػػػػيخ كمػػػػاؿ خطيػػػػب الروايػػػػ

والمراوغػػات اإلسػػرائيمية، ويتسػػاءؿ فػػي حػػديث لمجزيػػرة نػػت عػػف مػػا إذا كانػػت المرحمػػة المقبمػػة مػػف المفاوضػػات 
 لتطبيقو عمى الحـر اإلبراىيمي. األقصىستعيد إنتاج سيناريو المسجد 

أف ويذّكر بأف مجزرة الحـر اإلبراىيمي وتقسػيمو كانػا بعػد الشػروع بمفاوضػات اتفػاؽ أوسػمو التػي كػاف ينبغػي 
 تمثؿ انعطافة إيجابية في العالقة بيف الفريقيف لصالح مشروع السالـ.

 33/8/3024الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 %3766إلى وارتفاع نسبة البطالة  وظيفي شاغرمتقدـ لكؿ  300: فمسطيف 49
ؿ وقػػؼ التعيينػػات الحكوميػػة العػػاـ الماضػػي فػػي ظػػ الفمسػػطينية أدى قػػرار السػػمطة :محمػػد عبػػد اهلل -راـ اهلل 

وجود قطاع خاص صغير نسػبيا، إلػى انخفػاض عػدد الوظػائؼ المعروضػة فػي السػوؽ، مػا أدى إلػى وصػوؿ 
متقػػػدـ تقريبػػػا يتنافسػػػوف عمػػػى  300إلػػػى أف كػػػؿ  اإلحصػػػاءاتنسػػػبة البطالػػػة لمسػػػتويات مرتفعػػػة، فيمػػػا تشػػػير 

 .الشاغر الوظيفي الواحد
ؼ األوؿ مػف العػاـ الجػاري، بانخفػاض وظيفة فقط خػالؿ النصػ 2300وبمغ عدد الوظائؼ المعمف عنيا نحو 

وارتفعػت نسػبة  .وظيفة عف نفػس الفتػرة مػف العػاـ الماضػي، مػا يعنػي حالػة ركػود آيمػة إلػى االرتفػاع 300بمغ 
 .%3766البطالة في فمسطيف إلى 

وبحسب مدير عاـ موقع جوبس لمتوظيؼ )أكبر موقع لإلعالف عف الوظائؼ في فمسطيف(، أمجػد حمارشػة، 
طرأ عمى عدد الوظائؼ المعروضػة العػاـ الجػاري، بسػبب اسػتمرار وقػؼ التعيينػات الحكوميػة مػف  فإف تراجعاً 

  جيػػػة، ووقػػػػؼ التوظيػػػؼ فػػػػي بعػػػض المؤسسػػػػات األىميػػػػة، وأبرزىػػػا مؤسسػػػػات الوكالػػػة األمريكيػػػػة لمتنميػػػة

"USAID"مف جية أخرى ،. 
ضػيا عػف التعيينػات الجديػدة، وأضاؼ أف غالبية الوظائؼ المعروضة تعود لممؤسسات األىمية رغـ توقػؼ بع

ثػػـ تػػأتي مؤسسػػات القطػػاع الخػػاص، ثػػـ الحكومػػة التػػي توظػػؼ عػػددًا ضػػئياًل ال يتجػػاوز العشػػرات عمػػى نظػػاـ 
 .العقود، معتبرا أف ىذا الرقـ ال يتالءـ مع حجـ البطالة المستشرية في الضفة والقطاع

34/8/3024القدس، القدس،   
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 يعيشوف عمى الفيتامينات عف الطعاـ مضربيفأسرى أردنييف  خمسة :4

عف الطعاـ في  اإلضراب إعالنيـيعيش خمسة أردنييف في سجوف االحتالؿ عمى الفيتامينات، منذ  :القدس
 ."إسرائيؿ"الماضي، احتجاجا عمى استمرار اعتقاليـ في  أيار/ مايوالثاني مف 

 34/8/3024، القدس، القدس
 

 ألكمر مف مميوف وسبعة وسبعيف ألؼ مراجعيقدـ خدماته  األردنيالمستشفى الميداني  :غزة 50

" تقديـ الخدمات الطبية بكفاءة عالية 36تواصؿ طواقـ المستشفى الميداني األردني "غزة  :بتراوكالة  – غزة
طواقـ المستشفى تعمؿ عمى  إفوتميز لألىؿ في قطاع غزة. وقاؿ قائد المستشفى أسامة سميماف القطاونة 

مختمؼ الحاالت المرضية مف األىؿ في قطاع غزة حيث يتـ استقباؿ أكثر  مدار الساعة مف اجؿ استقباؿ
مراجع يوميا. وأشار إلى أف إجمالي عدد مراجعي المستشفى الميداني األردني مف األىؿ في  900مف 

 وحتى اليـو ارتفع إلى أكثر مف مميوف وسبعة وسبعيف ألؼ مراجع. :37/2/300قطاع غزة منذ إقامتو في 
تعاممت منذ بدء عمميا في السادس  36معف يعقوب الفار أف طواقـ غزة  .د مدير المستشفى دمف جيتو أك

مف الشير الحالي وحتى اليوـ مع قرابة عشرة آالؼ مراجع تـ تقديـ الخدمات التشخيصية والعالجية ليـ مف 
 خالؿ مختمؼ األقساـ والعيادات والصيدلية واالشعة والمختبر والطوارئ.

 34/8/3024 ،الغد، عم اف

 
 
 بالتوقؼ عف مصادرة األراضي فمسطينية "إسرائيؿ"تطالب  "الخارجية" المصرية 

عبرت وزارة الخارجية المصرية عف بالغ قمقيا إزاء األنباء حوؿ قياـ الحكومة : أيمف قناوي -القاىرة 
فضاًل عف شؽ طرؽ  اإلسرائيمية بتبني القرارات األخيرة ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

 لربط مستوطنات الضفة الغربية بإسرائيؿ.
العاطي إف مصر تنتظر أف تتجنب إسرائيؿ اتخاذ  وقاؿ المتحدث الرسمي باسـ وزارة الخارجية د.بدر عبد

 إجراءات مف شأنيا مصادرة أراضي فمسطينية جديدة مما يمنع إقامة دولة فمسطينية متصمة جغرافيا.
اليًا التركيز عمى توفير الظروؼ الستئناؼ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وصواًل وأكد أنو مف الميـ ح

عاصمتيا القدس الشرقية،  إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود الرابع مف يونيو عاـ 
السالـ وقرارات اإلسرائيمي استنادًا إلى مرجعيات عممية  –وبما يسمح بالتوصؿ لحؿ نيائي لمصراع العربي 

 األمـ المتحدة والشرعية الدولية ذات الصمة.
 //الشرؽ، الدوحة، 

 
 وقيادات مف الجماعة هربوا لغزة اإلخوافنائب مرشد  يزعـ: "ديبكا" 

 في، أف عددا مف قيادات جماعة اإلخواف المسمميف اإلسرائيميةزعـ موقع "ديبكا" المقرب مف المخابرات 
عف مصادر استخباراتية إسرائيمية، أنو  اإلسرائيميرب واإلقامة بقطاع غزة.ونقؿ الموقع مصر تمكنوا مف الي

يقيـ بفندؽ "بيتش  الذيمف بيف ىذه القيادات د.محمود عزت نائب المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف 
 ىوتيؿ".
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ف قبؿ جماعة تشيدىا مصر م التيوأضاؼ الموقع أف "عزت" ىو مف يخطط ألعماؿ العنؼ الحالية 
اإلخواف المسمميف، باإلضافة إلى االتفاؽ مع السمفييف وعناصر مع حماس لتنفيذ عمميات إرىابية ضد 

وأدعى الموقع أف القيادات اإلخوانية تمكنت مف اليرب مف مصر األسبوع  سيناء. في المصريالجيش 
موضحا الموقع أنيـ تمكنوا ، رغـ حرص القوات المسمحة المصرية عمى عدـ ىرب تمؾ القيادات، الماضي

 يناير. مف اليرب بواسطة عناصر مف حماس تسممت إلى مصر خالؿ ثورة 
 //قدس برس، 

 
 لإلخواف أكد أف أهـ مخاطر عزؿ مرسي سيقع عمى حماس العالمي"األهراـ العربي": التنظيـ  

 يوميمدينة إسطنبوؿ التركية،  في لإلخواف المسمميف اجتماعا عاجال العالميعقد التنظيـ  :بدر الديف ىاني
 فيأطاحت بحكـ جماعة اإلخواف  التييونيو  مصر بعد ثورة  فيلبحث الوضع  الجارييوليو  و 

مختمؼ دوؿ العالـ، والذيف سارعوا لحضور  فيمصر، وحضر االجتماع عدد كبير مف قيادات اإلخواف 
مصر فقط،  فيامعة، وييدد حاضرىا ومستقبميا، ليس تمر بو الج الذياالجتماع لبحث سبؿ معالجة المأزؽ 

استطاعت جماعة اإلخواف أف تصؿ لسدة  التي العربيوبؿ وفى معظـ دوؿ العالـ، وبخاصة دوؿ الربيع 
 الحكـ فييا، وسط مخاوؼ قوية مف أف يتكرر سيناريو الثورة المصرية لإلطاحة بحكـ اإلخواف.

تـ اختراؽ حاجز السرية المضروب عميو،  الذيرى باالجتماع حصمت عمى تفاصيؿ ما ج العربي"األىراـ "
أقيـ لبحث سبؿ  والذيلبناف،  في الرئيسيومقره  "لمدراسات والتدريب الدوليالمركز "حيث أقيـ تحت مظمة 

ناقشيا االجتماع، كانت حوؿ تقدير  التيمصر، والورقة الرئيسية  فيالتعامؿ مع عزؿ الرئيس محمد مرسى 
 مصر. في، تجاه الوضع والخارجي الداخميعمى المستوييف  راتيجياإلستالموقؼ 

أطاحت  التيالثورة المصرية  فيتتمثؿ  التيلإلخواف، أف مف أىـ المخاطر  الدوليورصد اجتماع التنظيـ 
قالت الدراسة إنيا ستكوف أوؿ مف يدفع الثمف، ألف  والتيقطاع غزة،  فيبمرسى، سيقع عمى حركة حماس 

يمثؿ جزءا مف  والذيصر وجو ضربة شديدة لمتحالؼ بيف حماس وحكـ اإلخواف المسمميف م فيالتغيير 
مسار تخطط لو الجماعة، باالنفصاؿ عف محور إيراف وسوريا وحزب اهلل، لصالح محور جديد ىو مصر 

 وتركيا وقطر.
جع الدعـ عف مصر، ىو ترا فيقد تنتج عف األوضاع الجديدة  التيكذلؾ اعتبرت الدراسة أف مف المخاطر 

 الثورة السورية ضد حكـ الرئيس بشار األسد ونظامو، مما يطيؿ عمر النظاـ.
 //األهراـ العربي، مصر، 

 
   حوؿ "مجزرة رفح" وحماسمرسي  ضد  "الخميج": بالغ  

 مرسي وعناصر مف حماس، يتضمف محمد قدـ د. سمير صبري المحامي بالغًا ضد  الخميج: -القاىرة 
حافظة مستندات تثبت أف الرئيس المعزوؿ كاف لديو تقرير عف مجزرة رفح التي  مدمجة و أسطوانات
مف الجنود المصرييف، بالمشاركة مع حماس قبؿ وقوعيا، إال أنو أّشر عمييا بالحفظ، حسب  قتؿ فييا 

 ما جاء في البالغ.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 لعدـ التدخؿ بشؤوف مصر الداخمية الجيش المصري المالث يدعو الفمسطينييف 
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بمحافظة  "مشعمي الفتف"يو بي آي: حذار الجيش الثالث الميداني المصري، االثنيف، مف سّماىـ بػ -القاىرة 
 قيادة الجيش الثالث الميداني، في بياف أصدره االثنيف بمحافظة السويس  دعتالسويس مف نفاذ صبره، و 

يتواجد بمحافظة السويس إلى عدـ التدّخؿ في الشأف الداخمي المصري، الفمسطينييف والسورييف وأي أجنبي 
لى االلتزاـ بروح األخوة الصادقة حفاظًا عمى أنفسيـ، محذرة إّياىـ مف التعرهض لممساءلة القانونية في أشد  وا 

 أشكاليا.
 //القدس العربي، لندف، 

 
 نفاؽمروحيتاف مصريتاف تحمقاف في سماء غزة فوؽ منطقة األ  

حمقت مروحيتاف مصريتاف فجر اليوـ فوؽ جنوب قطاع غزة وتحديدًا فوؽ منطقة : يو بي أي -غزة 
 األنفاؽ، وذلؾ لممرة الثالثة خالؿ أسبوعيف.

وقاؿ سكاف محميوف في رفح الفمسطينية إّف مروحيتيف حمقتا عمى مستوياتت منخفضة بحدود الساعة الواحد 
المصرية  -ا فوؽ المنطقة التي يوجد بيا أنفاؽ أسفؿ الحدود الفمسطينية وعشر دقائؽ فجرا، وتركز تحميقيم

 وىي حي زعرب والشعوت والبراىمة.
وأكد مصدر أمني بغزة ليونايتد برس انترناشوناؿ تحميؽ الطائرتيف، الفتًا إلى أف تحميقيما استمر حوالي 

 األجواء الفمسطينية. وذكر أف ساعة عمى طوؿ الشريط الحدودي وفوؽ غرب رفح المصرية، قبؿ أف تدخال
 ىذه ىي المرة الثالثة التي تحمؽ فييا الطائرات المصرية في سماء القطاع.

 //الحياة، لندف، 
 
 "إسرائيؿ"يستنجدوف مف سوء المعاممة بسجوف  مصرييف ممانية :حقوقيمركز  

فرع الحركة العالمية لمدفاع عف زينب زىراف: أعمنت الجمعية المصرية لمساعػدة األحداث وحقوؽ اإلنساف 
بسجف نفحة اإلسرائيمي أحمد سالمة  المصري" بمصر أنيا تمقت مكالمة ىاتفية مف السجيف األطفاؿ "
 سواركة.

سجناء جدد تـ  وأكدت الجمعية في بياف ليا اليوـ أف السجيف المصري "قدـ إلينا قائمة جديدة تشمؿ 
وذلؾ بالمخالفة لما جاء مف رد ورد إلينا مف وزارة الخارجية  يونيالصيالقبض عمييـ أمنًيا لدى الكياف 

قضايا  فيمتيميف جنائييف فقط  اإلسرائيميأفاد بأف كافة السجناء المصرييف لدى الكياف  والذيالمصرية 
 مخدرات واتيامات جنائية أخرى".

 //الوفد، الجيزة، 
 
 قدس ومدف الضفةفي األقصى وال الصائـقطر الخيرية تنفذ إفطار  

تنفذ قطر الخيرية مشروع إفطار الصائـ في األقصى الشريؼ والحـر اإلبراىيمي : بوابة الشرؽ -الدوحة 
ألؼ شخص وبتكمفة  وعدة مناطؽ في القدس والضفة الغربية طيمة شير رمضاف لصالح أكثر مف 

ي لمتنمية الدولية بقطر الخيرية إف وقاؿ السيد محمد بف عمي الغامدي المدير التنفيذ ألؼ لاير. حوالي 
قطر الخيرية تسعى مف خالؿ مشروع إفطار الصائـ ىذا العاـ في القدس الشريؼ والضفة الغربية إلى 

الفمسطينييف التي تتفاقـ مع شير رمضاف الفضيؿ نتيجة الظروؼ الصعبة  اإلخوةالتخفيؼ مف معاناة 
 والمضايقات التي يتعرضوف ليا.
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 //الشرؽ، الدوحة، 
 
 فمسطينية في واشنطف إسرائيميةترتيب محادمات  عمىيعمؿ  األبيضالبيت  

 األسابيعيـو االثنيف انو يعمؿ عمى تحديد موعد في  األبيضقاؿ البيت  :رويترز - عماد عمر -واشنطف 
التوصؿ  إفوفمسطينييف في واشنطف لكف المتحدث جاي كارني قاؿ  إسرائيمييفالقادمة لعقد اجتماع لمندوبيف 

جوف  األمريكيكارني بتصريحاتو بعدما قاؿ وزير الخارجية  وأدلى اتفاؽ سالـ ما زاؿ "تحديا ىائال". إلى
والفمسطينييف وافقوا مبدئيا عمى استئناؼ محادثات السالـ بعد توقؼ داـ ثالث  إسرائيؿ إفكيري يوـ الجمعة 

 سنوات.
 //وكالة رويترز لألنباء، 

 
 الفمسطينية اإلسرائيميةباالتفاؽ عمى استئناؼ المفاوضات روسيا ترحب  

قالت الخارجية الروسية في بياف أوردتو وسائؿ إعالـ محمية : وكاالت –كامؿ إبراىيـ  -القدس المحتمة 
تموز،  روسيا ترحب بإعالف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري في مؤتمر صحفي في عماف يـو "

حوؿ إعادة إطالؽ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية حوؿ الوضع القانوني  التوصؿ إلى اتفاؽ مبدئي
 ."النيائي لألراضي الفمسطينية

 //الرأي، عماف، 
 
 االتحاد األوروبي يعتـز الشروع في وضع شارة خاصة عمى منتجات المستوطنات"هارتس":  

،أف االتحاد األوروبي يعتـز الشروع في وضع صحيفة "ىأرتس" في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ الثالثاء أفادت
 دوؿ االتحاد حتى نياية العاـ الجاري. إلىشارة خاصة عمى منتجات المستوطنات اإلسرائيمية التي ترد 

وذكرت الصحيفة أف مفوضة الشؤوف الخارجية لالتحاد كاثريف أشتوف كانت قد بعثت برسالة بيذا الشأف قبؿ 
فييا انو تنوي بمورة خطوطا عريضة تشمؿ دوؿ  أشارتاالتحاد،  عضاءأ أسبوعْيف إلى سبعة مف كبار

 ، بشأف وضع شارات مميزة عمى منتجات المستوطنات حتى نياية.االتحاد اؿ
سبعة مفوضيف في الذراع التنفيذي  إلىرسالة تـ بعثيا في الثامف مف تموز الجاري  إفوقالت "ىارتس" 

ة، حماية المستيمؾ، الزراعة، الجمرؾ والضرائب، التجارة، السوؽ المسؤوؿ عف أمور القانوف، الصناع
 رئيس المفوضية خوسيو منواؿ باراسو.  إلى أيضاكما بعثت الرسالة  المحمي والخدمات في مفوضية االتحاد.

 //، عرب
 

 ةاإلسرائيمي المستوطنات منتجاتشركات هولندية تقاطع  
شركات تسويؽ كبرى في ىولندا مقاطعتيـ لمنتجات المستوطنات أعمنت ثالث : صفا - القدس المحتمة

 اإلسرائيمية، وذلؾ في أعقاب إعالف االتحاد األوروبي مقاطعتيا.
أعمنوا مقاطعتيـ  و"" " و""وأوضحت صحيفة "تراو" اليولندية أف شركات "

شركات التسويؽ في ىولندا، وأف أفرعيا لممنتجات اإلسرائيمية، مشيرة إلى أف ىذه الشركات تعد مف كبرى 
 منتشرة في جميع أنحاء ىولندا.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(، 
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 عف جميع األسرى مف المعتقالت اإلسرائيمية  لإلفراج"الشبكة األوروبية" تدعو  

ة في اإلفراج عف المعتقميف طالبت "الشبكة األوروبية لمدفاع عف األسرى الفمسطينييف" بعدـ االنتقائي: جنيؼ
القدامى في السجوف اإلسرائيمية، في إطار ما وصفتو تؿ أبيب بػ"خطوة إلظيار حسف النوايا" لحمؿ السمطة 

 الفمسطينية عمى العودة إلى طاولة المفاوضات.
(، إلى إدراج جميع األسرى في /ودعت الشبكة في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو، االثنيف )

لمعتقالت اإلسرائيمية عمى قائمة األسرى المقّرر اإلفراج عنيـ، وعدـ االكتفاء بإطالؽ سراح عدد محدود ا
 منيـ فقط.

 //قدس برس، 
 
 

 "إسرائيؿ"تقاطع  نيرالمخرجة الهندية ميرا  
/ موؿفي أي "ميرجاف حيفا السينمائي"رفضت السينمائية اليندية ميرا نير دعوة لحموليا ضيفة شرؼ عمى 

وفؽ ما كتبت عمى حسابيا عمى تويتر. وتابعت مخرجة فيمـ " انتياء األبارتيايد"سبتمبر المقبؿ لغاية 
، مضيفًة أّنيا ممتزمة بالحممة "عندما ييدـ الجدار الفاصؿ إسرائيؿستذىب فقط إلى "أّنيا  "األصولي المتردد"

 الفمسطينية لممقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيؿ. 
 //بار، بيروت، األخ

 
 مف الرياح الكهرباء إنتاجلبناف قادر عمى  

يممؾ لبناف قدرة كبيرة عمى توليد الكيرباء بوسائؿ الطاقة المتجددة وتحديدًا الرياح. وأكد : الحياة –بيروت 
ستقرة عمى الرياح فيو ثابتة وم"الصينية طوني باف، تمتع لبناف بيذه القدرة ألف  "غولدويند"نائب رئيس شركة 

 ."أفضؿ خيار". واعتبر أف ىذه التقنية "مدار السنة، وىو وضع مثالي إلنشاء المزارع اليوائية وتوليد الطاقة
وبدء إعداد البحوث  عاـ  "ىوا عكار"في لبناف، التي أطمقت مشروع  "ىوا عكار"ونّظمت شركة 

قة عكار، لقاء حوؿ الطاقة المتجددة في والدراسات حوؿ إنتاج الطاقة مف سرعة الرياح وتحديدًا في منط
الصينية لمبناف، تخّممو عرض ألىـ المراحؿ التي مرت فييا وصواًل  "غولدويند"مناسبة زيارة وفد مف شركة 

يونيو الماضي. وزار الوفد رئيس الحكومة المكمؼ / إلى تقديـ المناقصة إلى وزارة الطاقة والمياه في حزيراف
قة والمياه والمركز المبناني لترشيد استيالؾ الطاقة، ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب تماـ سالـ، ووزارة الطا

المشاريع التي "محمد قباني، ومستشاريف وميتميف في مجاؿ المزارع اليوائية. وأكد الوفد الصيني دعمو 
 ."ستُنّفذ في لبناف لالستفادة مف الطاقة المتجددة

سيجعؿ "ألبير خوري، أف مشروع إنشاء مزارع لتوليد الطاقة اليوائية  "ارىوا عك"وأعمف رئيس مجمس إدارة 
 ."مف لبناف محورًا في المشرؽ العربي إلنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعيا

ميغاوات،  و تأميف طاقة إضافية تتراوح بيف "فوائد ىذا المشروع، بػ "ىوا عكار"ولّخصت شركة 
يجاد فرص عمؿ في مناطؽ تسجؿ أع في المئة، فال استجرار  مى نسب البطالة، واكتفاء ذاتي لبناني وا 

وال اتكاؿ عمى الدوؿ األخرى، وطاقة نظيفة متجددة ومستمرة، فال انبعاثات حرارية مضرة بالبشر والبيئة، 
 ."وسعر ارخص مف كمفة اإلنتاج المحمي، ما ينعكس وفرًا عمى خزينة الدولة
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 //الحياة، لندف، 
 

 تعيد بناء شبكة التحالفات اإلقميمي ة حماس 67
 عدناف أبو عامر
خالؿ أقؿ مف عاَميف أعادت حركة حماس "تموضعيا" في شبكة التحالفات اإلقميمّية القائمػة. فبعػد أف كانػت 
محسػػوبة لمػػّدة عقػػد مػػف الػػزمف عمػػى "محػػور الممانعػػة" فػػي المنطقػػة بقيػػادة إيػػراف وعضػػوّية سػػوريا وحػػزب اهلل، 

تقػػؿ تػػدريجيًا إلػػى محػػور آخػػر لػػـ يّتخػػذ لنفسػػو تسػػمية خاصػػة وقػػد أتػػى ممػػثاًل بمصػػر "مرسػػي" وجػػدت نفسػػيا تن
وقطػػر وتركيػػا. ويختمػػؼ ىػػذا المحػػور عػػف "محػػور االعتػػداؿ" الػػذي سػػاد قبػػؿ الثػػورات العربّيػػة برئاسػػة مصػػر 

 ألخير في مصر."مبارؾ" وعضوّية األردف والسعودّية، والذي بدأ يعود إلى الساحة ىذه األياـ بعد االنقالب ا
وقػػد انتعشػػت حمػػاس كثيػػرًا خػػالؿ السػػنوات الماضػػية عنػػدما كانػػت منضػػوية تحػػت لػػواء محػػور الممانعػػة، إذ 
عالميًا مف خالؿ إقامتيا في سوريا وحصمت عمى مقّدرات مالّية كبيرة عبر إيراف وتمّكنػت  استفادت سياسيًا وا 

 اهلل في لبناف.مف تدريب كوادرىا ومسّمحييا عبر توثيؽ عالقاتيا مع حزب 
 

 الحمـ والكابوس
يجابّيػػػة عمػػػى جميػػػع األطػػػراؼ، كػػػأي حػػػدث تػػػاريخي يشػػػبو زلػػػزااًل أصػػػاب  كػػػاف لمثػػػورات العربّيػػػة آثػػػار سػػػمبّية وا 
المنطقػػة. فابتعػػدت حمػػاس قمػػياًل عػػف محػػور الممانعػػة مػػف دوف أف تقطػػع صػػالتيا بػػو بصػػورة نيائّيػػة، بفعػػؿ 

نتقمػت مػف الحميمّيػة السػاخنة إلػى البػرودة المعمنػة، وىػو مػا عالجػو موقفيا مف األزمػة السػورّية. لكػف العالقػة ا
 "المونيتور" عبر تحميؿ نشر في وقت سابؽ.

في الوقت نفسو، تحّولت عالقة حماس مع مصر مف التأّزـ الدائـ في عيػد الػرئيس المصػري األسػبؽ حسػني 
ي. لكػف االنقػالب األخيػر حػّوؿ مبارؾ إلى التحالؼ التدريجي في عيػد الػرئيس المصػري المخمػوع محّمػد مرسػ

أحالميػػا المتفائمػػة بشػػبكة عالقػػات إقميمّيػػة قوّيػػة إلػػى كػػابوس لػػـ تسػػتيقظ مػػف آثػػاره المؤلمػػة بعػػد، مػػا دفعيػػا فػػي 
اآلونة األخيرة إلى "إعادة تموضع" طالت تحالفاتيػا فػي المنطقػة، كػي ال تخسػرىا دفعػة واحػدة فػي خػالؿ أقػّؿ 

 مف عاَميف!
مونيتور" فػي خػالؿ إعػداد ىػذا المقػاؿ أف مػا قػد يعتبػر طػوؽ نجػاة لحمػاس فػي ظروفيػا وقد اّتضح لمراسؿ "ال

الصعبة التي تمّر بيا، ىو أف يياتؼ مسؤوؿ االتصاؿ اإليراني بالحركػة قيادتيػا ويرّحػب بإعػادة التعػاوف مػف 
 ّية.جديد، ويغد بإمدادىا بما كانت تنعـ بو قبؿ القطيعة األخيرة بسبب الموقؼ مف الثورة السور 

لكف المعمومات المتوّفرة لدى "المونيتور" تفيد بأف ىذا االتصاؿ الياتفي لـ يتحّقؽ بعد، في وقت تسيطر حالة 
اإلحباط عمى قػادة حمػاس داخػؿ األراضػي الفمسػطينّية وخارجيػا. وىػي لػـ تعػد تخفػي معاناتيػا المتفاقمػة يومػًا 

تفاقمت أزمتيا التحالّفيػة فػي المنطقػة نتيجػة التػوّتر مػا  بعد يوـ جّراء األزمة المالّية المستحكمة، وذلؾ بعد أف
عالنػػو فػػي أيػػاـ حكمػػو األخيػػرة عػػف قطػػع العالقػػة  يػػراف، الػػذي سػػبقتو مواقػػؼ مرسػػي مػػف سػػوريا وا  بػػيف مصػػر وا 

 الدبموماسّية مع دمشؽ وطرد سفيرىا مف القاىرة.
غػّض النظػر عػف الترحيػب الػذي وموقؼ مرسي ىػذا، لػـ تكػف لػو أصػداء إيجابّيػة داخػؿ قيػادة حمػاس العميػا، ب

لقيػػو عنػػد قواعػػدىا التنظيمّيػػة، ألف صػػّناع قرارىػػا اعتبػػروه ضػػربة مؤلمػػة إليػػراف حميفتيػػا السػػابقة، التػػي وجػػدت 
لػى الخصػومة مػع حمفائػو، بمػف  نفسيا في حالة ثأر معو وتعاوف غير مسبوؽ مع كّؿ مف دعا إلى إسقاطو وا 

 فييـ حماس!



 
 
 

 

 

           42ص                                    :3:3العدد:                34/8/3024 الثالثاء التاريخ:

مى مرسي مفاجأة مف العيار الثقيؿ بالنسبة إلى حماس، فقػد رأت فيػو إيػراف وفي حيف شّكؿ نجاح االنقالب ع
في بادئ األمر فرصة لمعاقبتو وأغدقت أمواليا عمى معارضيو حتى مف غير المتّفقيف معيا فكريػًا وسياسػيًا، 

 وىو ما كشفو لػ"المونيتور" قيادي كبير في جماعة اإلخواف المسمميف في مصر.
 

 جهود التواصؿ
لوقت ذاتو الذي تشعر حماس بضيؽ أفؽ تحالفاتيا اإلقميمّية، حاولت منذ أسابيع قميمة اسػتدراؾ موقفيػا وفي ا

عبر سمسمة خطوات عمنّية وخفّية لمتواصؿ مع طيراف. ومف أىـ تمؾ الخطػوات، اإلبقػاء عمػى التواصػؿ عبػر 
كتور محمػػود الزىػػار الػػذي أكثػػر مػػف شخصػػّية قيادّيػػة فػػي الحركػػة ال سػػّيما مػػف قيػػادات الػػداخؿ، بخاصػػة الػػد

 طالب منذ البداية بإبقاء التواصؿ مع اإليرانّييف ولو في حدوده الدنيا.
وىنا يمكف اإلشارة مع كثير مف التأكيد إلى أف ما يقوـ بو الزىار ليس عماًل فرديًا، بحسب ما أشػارت بعػض 

 التقارير ومنيا ما نشره "المونيتور" في األياـ األخيرة.
ي بػػارز فػػي حمػػاس "المونيتػػور" أف الزىػػار الػػذي يتمتّػػع بػػاحتراـ شػػديد فػػي أوسػػاط الحركػػة عمػػى فقػػد أفػػاد قيػػاد

الرغـ مف تراجع مكانتو التنظيمّية، ال يتواصؿ مع إيراف بعيدًا عف توجيات القيادة السياسّية، بؿ يؤّكد التزامو 
منسػػجمة بصػػورة كاممػػة ألنيػػا بسياسػػاتيا وتوجيياتيػػا ويشػػّدد عمػػى أف مواقػػؼ الحركػػة حػػوؿ إيػػراف وحػػزب اهلل 

 معنّية بحشد كؿ الجيود خدمة لمقضّية الفمسطينّية، ولـ يسّجؿ أحد عمييا أنيا قطعت عالقاتيا مع أي كاف.
إلى ذلؾ أّكد مصدر مطمع في قيادة حمػاس فػي الخػارج لػػ"المونيتور"، أف جػزًء مػف رغبتيػا باسػتدراؾ عالقتيػا 

لتػػي وّجييػػا االتحػػاد العػػاـ لمعممػػاء المسػػمميف فػػي منتصػػؼ حزيراف/يونيػػو مػػع إيػػراف تمثّػػؿ بعػػدـ تمبيتيػػا لمػػدعوة ا
 الماضي لحضور مؤتمر دولي في القاىرة لدعـ الثورة السورّية.

وفي اإلطار نفسو، عمـ "المونيتور" أف العاصمة المبنانّية شيدت فػي اآلونػة األخيػرة انعقػاد سمسػمة لقػاءات مػا 
يػراف، لتػرميـ العالقػة البػاردة بػيف بيف بعض مسؤولي حماس مف الداخؿ والخ ارج ونظراء ليػـ مػف حػزب اهلل وا 

الطػػرفيف. وقػػد أرسػػمت حمػػاس وفػػدًا قياديػػًا رفيػػع المسػػتوى ليػػذا الغػػرض ممػػثاًل بنائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي 
 الدكتور موسى أبو مرزوؽ، لمقاء وفد إيراني عالي المستوى ومناقشة العالقػات التػي شػابيا التػوّتر فػي اآلونػة
األخيرة.كذلؾ حرصت وسائؿ اإلعالـ التابعة لحماس طػواؿ الفتػرة الماضػية، عمػى عػدـ التعػّرض إليػراف بػأي 

 إساءة أو تيّجـ، حرصًا منيا عمى إبقاء "خط الرجعة" مفتوحًا لمثؿ ىذا الموقؼ اليوـ.
 

 عودة اآلماؿ
رسػػػي بزيػػػارة تاريخّيػػػة إلييػػػا، فػػػي المقابػػػؿ، وبعػػػد أف فػػػتح اإلخػػػواف المسػػػمموف أبػػػواب مصػػػر أمػػػاـ إيػػػراف وقػػػاـ م

صػدرت دعػػوات مصػػرّية بعػػد االنقػػالب تطالبيػػا بعػػدـ التػػدّخؿ فػػي شػػؤونيا الداخمّيػػة. وذلػػؾ عقػػب إعػػالف وزيػػر 
خارجيتيػػػا عبػػػاس عراقجػػػي أف اإلطاحػػػة بمرسػػػي ىػػػو "انقػػػالب عسػػػكري"، رافضػػػًا تػػػدّخؿ الجػػػيش فػػػي المشػػػيد 

 مقراطيًا.السياسي ومطالبًا بإعادة مرسي لمنصبو كرئيس منتخب دي
وازداد األمػػر تفاقمػػًا مػػا بػػيف طيػػراف والقػػاىرة فػػي السػػاعات األخيػػرة، عقػػب إغػػالؽ أجيػػزة األمػػف مكاتػػب قنػػاة 
"العالـ" اإليرانية في مصر واعتقاؿ مديرىا، ما يعني ترشيح العالقة لمزيد مف التوّتر بينيما.. مػا يعنػي تبّخػر 

 أحالميا بمجيء نظاـ مصري داعـ ليا!
ذلػػؾ بدايػػة إلعػػادة العالقػػات مػػف جديػػد بػػيف حمػػاس وطيػػراف، طالمػػا اتفقتػػا عمػػى رفػػض النظػػاـ يمكػػف اعتبػػار 

 السياسي الجديد في مصر واشتراكيما في تسميتو "انقالبًا عسكريًا"!
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وىنػػا ال تجػػد حمػػاس حرجػػًا فػػي القػػوؿ إنيػػا بحاجػػة إلػػى إيػػراف، كمػػا أف األخيػػرة بحاجػػة إلييػػا. فالحركػػة لػػـ تجػػد 
قّدـ ليا الدعـ المالي والعسػكري، عمػى سػبيؿ المثػاؿ تركيػا ومصػر وقطػر. وقػد جػاء تراجػع بدياًل عف طيراف ي

ىذه الدوؿ الثالث ممثاًل بانشغاؿ األولى بتظاىراتيا األخيرة وسقوط اإلخواف في الثانية والتحّوؿ السياسي في 
 الثالثة.

يػػراف وحػػزب اهلل تػػزداد مػػع مػػ ا يعيشػػو قطػػاع غػػّزة مػػف أجػػواء بالتػػالي، يمكػػف القػػوؿ أف فػػرص تقػػارب حمػػاس وا 
غػػالؽ األنفػػاؽ، مػػا يعنػػي أف الجيػػود التػػي تبػػذليا األطػػراؼ  عزلػػة بفعػػؿ اإلجػػراءات المصػػرّية عمػػى الحػػدود وا 
الثالثة إيراف وحزب اهلل وحماس تشير إلى أف خسارتيا لبعضيا البعض لـ تكػف كاممػة، عمػى الػرغـ مػف تػأّثر 

 عالقاتيا سمبًا عمى المدى القريب.
يراف تستيقظاف عمػى واقػع ألػيـ أصػابيما معػًا، وال تجػداف مػف لكف اال نقالب في مصر جعؿ كؿ مف حماس وا 

ذا كانت حماس لـ تكسب مصػر فػي صػّفيا  سبيؿ أماميما سوى تجاوز أخطاء الماضي واستئناؼ العالقة. وا 
اإليرانػي بصورة كمية في عيد مرسػي، فيػي حريصػة عمػى عػدـ خسػارة إيػراف بػنفس الحجػـ فػي عيػد )الػرئيس 

 الجديد( روحاني!
 33/8/3024، المونيتور
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 ىاني المصري
سػػاعة عمػػى إعػػالف القيػػادة الفمسػػطينّية رفضػػيا السػػتئناؼ المفاوضػػات، أعمػػف جػػوف كيػػري مػػف  35بعػػد مػػرور 

مطمػػع األسػػبوع القػػادـ، بعػػد شػػطب الشػػروط عّمػػاف بعػػد زيػػارة خاطفػػة إلػػى راـ اهلل عػػف اسػػتئناؼ المفاوضػػات 
الفمسػػطينّية الثالثػػة السػػتئناؼ المفاوضػػات؛ مقابػػؿ ضػػمانات أميركّيػػة كانػػت شػػفوّية وأصػػبحت مكتوبػػة بشػػأف 

مػػػع تعػػػديالت متبادلػػػة، وتقمػػػيص البنػػػاء فػػػي  2:78مرجعّيػػػة المفاوضػػػات، بحيػػػث تجػػػري عمػػػى أسػػػاس حػػػدود 
طالؽ سراح أسرى، عمى أف تستغر   ؽ المفاوضات مف ستة إلى تسعة أشير.المستوطنات، وا 

االنييػػار فػػي الموقػػؼ الفمسػػطيني كػػاف سػػريًعا ومػػف دوف تفسػػير وغيػػر مػػنظـ، لػػذلؾ نالحػػظ أف النػػاطقيف باسػػـ 
القيادة الفمسطينّية ال يزالوف ينفوف ما أعمنو كيري بأف ىناؾ اسػتئناًفا لممفاوضػات، واّدعػوا أّف مػا سػيجري فػي 

تفاصػػػيؿ لبمػػػورة شػػػروط اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات؟! وكػػػأف مرجعّيػػػة المفاوضػػػات واشػػنطف ىػػػو اسػػػتكماؿ لػػػبعض ال
 وتجميد االستيطاف مجرد تفاصيؿ يمكف إعالف استئناؼ المفاوضات مف دوف االتفاؽ عمييا.

لمػػاذا وافػػؽ الػػرئيس "أبػػو مػػازف" عمػػى اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػع تجميػػد التوجػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة بػػال إجمػػاع 
إسػػرائيؿ بػػأي مػػف الشػػروط الفمسػػطينّية التػػي تتػػردد منػػذ سػػنوات؟ حتػػى مسػػألة إطػػالؽ  وطنػػي ومػػف دوف التػػزاـ

سػػراح األسػػرى المرجعّيػػة فييػػا ىػػي إسػػرائيؿ التػػي سػػتطمؽ سػػراح جػػزء مػػف أسػػرى مػػا قبػػؿ أوسػػمو وغيػػرىـ، عمػػى 
 أربع مراحؿ تبدأ األولى منيا في بداية الشير الثاني الستئناؼ المفاوضات.

ذلػػؾ، ألنػػو يػػؤمف بػػأف ال خيػػار إال خيػػار المفاوضػػات، ألف المفاوضػػات ىػػي التػػي  إف "أبػػو مػػازف" وافػػؽ عمػػى
تعطػػػي الشػػػرعّية والػػػػدعـ لمسػػػمطة. ومػػػف دوف مفاوضػػػػات تخمػػػؽ عممّيػػػة سياسػػػػّية تحػػػوؿ دوف حػػػدوث انفجػػػػار 
فمسػػػطيني، يضػػػاؼ إلػػػى سمسػػػمة االنفجػػػارات التػػػي تشػػػيدىا المنطقػػػة، سػػػتفقد السػػػمطة مبػػػرر دعميػػػا ووجودىػػػا 

ا، لذلؾ يعود دائًما المفػاوض الفمسػطيني إلػى طاولػة المفاوضػات مقػدًما فػي كػؿ مػرة تنػازالت ومصدر شرعيتي
جديػػدة تيػػبط بالسػػقؼ الػػوطني حفاًظػػا عمػػى السػػمطة، فالسػػمطة أصػػبحت ىػػي الغايػػة وليسػػت الوسػػيمة لتحقيػػؽ 

 اليدؼ.
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المفاوضات، ىػي أف  مسألة أخرى تساعد عمى تفسير القرار الفمسطيني الفردي والغامض والمتمعثـ باستئناؼ
القيػادة الفمسػطينّية تخشػى مػف أف تقػوـ اإلدارة األميركّيػة بمػوـ الفمسػطينييف عمػى فشػؿ جيػود كيػري؛ مػا يػػؤدي 
سػػرائيمّية عمييػػا، ربمػػا تصػػؿ إلػػى تجميػػد العالقػػات  إلػػى وقػػؼ المسػػاعدات لمسػػمطة، وفػػرض عقوبػػات أميركيػػة وا 

اؿ القيادة الفمسطينّية يقوؿ إف ضرر عقد جولة أو جولتيف معيا، األمر الذي قد يؤدي إلى انييارىا. فمساف ح
أو عدة جوالت مف المفاوضات أقؿ مػف عػدميا، مػع أف الحقػوؽ ال تقػايض بػأي شػيء، بمػا فػي ذلػؾ اإلفػراج 
نما مف خالؿ وضع إستراتيجّية تكفػؿ تحريػرىـ  عف األسرى الذيف يجب أال يكوف تحريرىـ قضّية تفاوضّية، وا 

 قضّية التي أسروا مف أجميا.مع الحفاظ عمى ال
مسألة ثالثػة، تجػرب السػمطة الضػمانات األميركّيػة لممػرة التػي ال أعػرؼ عػددىا، مػف دوف أف تأخػذ العبػرة مػف 
تجاربيػػا السػػابقة، فمقػػد لػػدغت مػػرات ومػػرات ومػػرات وال تسػػتفيد مػػف التنصػػؿ المتواصػػؿ مػػف الوعػػود األميركّيػػة 

التزاًمػا منيػا، إلػى اتفاقّيػة واي ريفػر،  45وممحقاتػو الػذي لػـ يطبػؽ  المكتوبة وغير المكتوبة؛ مف اتفػاؽ أوسػمو
وقمػة كامػػب ديفيػػد، ومباحثػػات طابػػا، وخارطػػة الطريػػؽ، ووعػػود بػػوش االبػػف ووزيػػرة خارجيتػػو كونػػدوليزا رايػػس، 
إلى وعود أوباما في فترة رئاستو األولى، وليس ىناؾ مػا يػدعو لالعتقػاد بػأف مصػير ضػمانات كيػري سػتكوف 

 ة ىذه المرة.مختمف
مسػػألة رابعػػة، تظيػػر فػػي وجػػود "تصػػور فمسػػطيني وعربػػي" بػػأف اإلدارة األميركّيػػة يمكػػف أف تمػػارس نوًعػػا مػػف 

اإلسػرائيمي،  –الضغط عمى إسرائيؿ لدفعيا لتمييف موقفيا بما يمكف مف التوصػؿ إلػى تسػوية لمصػراع العربػي 
ألقػػػؿ، إلػػػى إضػػػعاؼ معسػػػكر الممانعػػػة العربػػػي اسػػػتفادة مػػػف المتغيػػػرات العربّيػػػة التػػػي أدت حتػػػى اآلف، عمػػػى ا

وتقويػػة معسػػكر االعتػػداؿ. فسػػورية تعػػاني مػػف حػػرب أىمّيػػة، واإلخػػواف المسػػمموف بمغػػوا ذروة قػػوتيـ بػػالفوز فػػي 
تونس وباالنتخابات البرلمانّية والرئاسّية في مصر، وبػدأوا بػاليبوط بداللػة عػزؿ مرسػي ومػا يجػري فػي مصػر 

يػػـ، و"حمػػاس" فػػي وضػػع ال ُتْحَسػػُد عميػػو، وحػػزب اهلل انخػػرط فػػي دىػػاليز الحػػرب حاليًّػػا مػػف سػػقوطت مػػدوت لحكم
يػراف فػي موقػع االسػتعداد لمػدفاع عػف نفسػيا فػي وجػو العقوبػات والتيديػدات بػالحرب ضػدىا إذا لػـ  السورّية، وا 

 توقؼ برنامجيا النووي.
مػػػف أجػػػؿ حصػػػوليا عمػػػى  مسػػػألة خامسػػػة، مػػػا دفػػػع السػػػمطة السػػػتئناؼ المفاوضػػػات بػػػال مرجعّيػػػة سػػػيؿ لعابيػػػا

 المميارات األربعة التي وعد كيري بيا، خصوًصا في ظؿ األزمة المالّية واالقتصادّية التي تعصؼ بيا.
فػػي ىػػذا السػػياؽ، نسػػتطيع أف نفسػػر لمػػاذا عنػػدما تتوقػػؼ المفاوضػػات العمنّيػػة، يكػػوف البػػديؿ دائًمػػا مفاوضػػات 

تكشػػافّية" أو "تقريبّيػػػة"، أو تأخػػػذ شػػكؿ لقػػػاءات يعقػػػدىا سػػرّية أو مفاوضػػػات يػػػتـ تسػػميتيا بػػػػ "مباحثػػػات" أو "اس
الرئيس وقيادات فمسطينّية مع شمعوف بيرس أو تسػيبي ليفنػي أو قػادة أحػزاب أو أعضػاء كنيسػت، ىػذا طبًعػا 

 عدا عف التنسيؽ األمني المستمر في كؿ الظروؼ واألحواؿ.
الفمسػػطيني نحػػو األمػػـ المتحػػدة لكػػاف لػػو تػػـ اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػف دوف شػػروط ومػػع الحفػػاظ عمػػى التوجػػو 

ذلؾ أفضؿ بكثير أو أقؿ سوًءا مف استئنافيا بالكيفّية التي جرت، فمف مف أىـ األخطاء التي ارتكبتيا القيػادة 
الفمسطينّية تقديـ تنازالت، مف خالؿ اإلمعاف في موافقتيا عمى تحييد القػانوف الػدولي والمجتمػع الػدولي، عبػر 

اف فػػػي القػػػدس والكتػػػؿ االسػػػتيطانّية الكبػػػرى، وبػػػيف االسػػػتيطاف فػػػي بقّيػػػة األراضػػػي الفصػػػؿ مػػػا بػػػيف االسػػػتيط
المحتمة، ما يضفي الشرعّية عمى االستيطاف فييا، ويشكؿ سابقة قابمػة لمتكػرار فػي المسػتقبؿ إزاء مسػتوطنات 

 جديدة.
مػف دوف مفاوضػات إف الحفاظ عمى السمطة ىو الذي يفسر: لماذا العػودة دائًمػا إلػى اسػتئناؼ المفاوضػات؟ ف

نمػػػا  تكػػػوف السػػػمطة ميػػػددة باالنييػػػار. فالسػػػمطة المقيػػػدة بقيػػػود أوسػػػمو ليسػػػت مجػػػرد تجسػػػيد لميوّيػػػة والكيػػػاف وا 
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تستجيب لمصالح ونفػوذ أفػراد وشػرائح ازدادوا غنػى وثػروة. فالسػمطة أصػبحت عبًئػا عمػى الشػعب الفمسػطيني، 
 ـ إلى األماـ.وال بد مف التفكير بسياسة جديدة إزاءىا إذا أردنا التقد

يسعى كيري الطموح والمثابر إلى توظيؼ المتغّيػرات العربّيػة واإلقميمّيػة والدولّيػة لتصػفية القضػّية الفمسػطينّية، 
وىذه المحاولة عمى صعوبتيا، إال أّف لدييا فرصة ال بأس بيا لمنجاح إذا ما تجاوبت معيا إسرائيؿ، وأدركت 

عمييػػا إذا جػػارت كيػػري فػػي مسػػاعيو ولػػـ تفضػػؿ انتظػػار وقػػت  حجػػـ المكاسػػب اليائمػػة التػػي يمكػػف أف تحصػػؿ
آخػػػر، عمػػػى أمػػػؿ أف يصػػػبح الوضػػػع الفمسػػػطيني والعربػػػي أسػػػوأ بكثيػػػر عّمػػػا ىػػػو عميػػػو اآلف لمعػػػرب وأفضػػػؿ 

 إلسرائيؿ.
إف حمـ كيري بصنع السالـ وشغفو بالحصوؿ عمى جائزة نوبػؿ لمسػالـ سػيدفع ثمنػو الشػعب الفمسػطيني، ولػف 

إسػرائيؿ، ألف قيمػة إسػرائيؿ لمواليػات المتحػدة ترّسػخت وازدادت بعػد زلػزاؿ التغييػرات فػي يترجـ بالضغط عمى 
 المنطقة العربّية التي أظيرت أف إسرائيؿ ىي الحميؼ الدائـ والمضموف والمستقر لمواليات المتحدة.

لضػماف شػروط ال يوجد ما يسمح بالتفاؤؿ بأف المفاوضات الثنائّية ستنجح فػي مػا فشػؿ كيػري بالتوصػؿ إليػو 
مناسػػػبة السػػػتئنافيا. فالمفاوضػػػات انطمقػػػت مػػػف دوف أسػػػس وال مرجعّيػػػة وال ميػػػزاف قػػػوى، وفػػػي ظػػػؿ الضػػػعؼ 
واالنقساـ الفمسطيني وتآكػؿ الشػرعّية الفمسػطينّية والغيػاب العربػي والالمبػاالة الدولّيػة، وال يمكػف أف تقػود سػوى 

عطاء الشرعّية لما تقوـ بو إسػرائيؿ  مػف فػرض حقػائؽ احتاللّيػة واسػتيطانّية، وأقصػى مػا إلى إضاعة الوقت وا 
 يمكف أف تصؿ إليو حؿ تصفوّي انتقالّي أو نيائّي لمقضّية الفمسطينّية.

 
*** 

وراء إجػراء انتخابػات  -كما لّوحػت مػؤخًرا  –ما سيزيد الطيف بمة االحتماؿ المتزايد باندفاع القيادة الفمسطينّية 
إضػفاء الشػرعّية المفقػودة عمػى المفاوضػات، وعمػى مػا يمكػف أف  في الضػفة مػف دوف وفػاؽ وطنػي؛ مػف أجػؿ

 تسفر عنيا مف اتفاقات.
إف االنتخابات في ظؿ الظروؼ الفمسػطينّية الراىنػة لػف تػوفر الشػرعّية لمقيػادة الفمسػطينّية، ألنيػا سػتُقاَطع مػف 

ة سػػػتمنع "حمػػػاس" والجيػػػاد اإلسػػػالمي، وربمػػػا مػػػف فصػػػائؿ وشخصػػػّيات أخػػػرى. و"حمػػػاس" مػػػف دوف مصػػػالح
إجراءىا في غزة، ما يعني أنيا ستكّرس االنقساـ وتحّولو إلى انفصاؿ دائـ. فالمطموب إيجاد مخرج لػ"حماس" 
مف ورطتيا الكبيرة الراىنة، تساعدىا عمى االنضواء في مظمة الوحدة الوطنية بػداًل مػف سػموؾ خيػارات أخػرى 

 ستعـّ أضرارىا عمى الجميع.
فػػي الضػػفة فقػػط، حتػػى لػػو ضػػمت المػػوائح نواًبػػا مػػف غػػزة، لػػف يجػػدد شػػرعّية  إف المجمػػس التشػػريعي المنتخػػب

السػػمطة المتآكمػػة، كمػػا أف الػػرئيس القػػادـ المنتخػػب مػػف جػػزء مػػف الضػػفة الغربّيػػة، سيصػػبح رئيًسػػا لجػػزء مػػػف 
الفمسػطينييف بينمػا ىػو اآلف رئػيس الفمسػطينييف جميًعػا، لػذلؾ نحػذر مػف اإلقػداـ عمػى قفػزة فػي المجيػوؿ بعقػد 

 تخابات وظيفتيا إضفاء الشرعّية عمى مفاوضات تفتقر ألي شرعّية.ان
فاالنتخابات ال يمكػف أف تكػوف خطػوة إلػى األمػاـ مػف دوف أف تكػوف جػزًءا مػف خطػة وطنّيػة لمتحريػر والعػودة 
نجاز االستقالؿ الوطني، ولف تكوف حرة ونزيية ما لـ تتوفر أجواء مناسبة إلجرائيػا، تتػيح الترشػيح  والوحدة وا 
واالنتخاب بكؿ حرّية. أما بدعة التصويت اإللكتروني تحت االحتالؿ وفي ظؿ رفض سمطة األمر الواقع في 

 غزة فما ىي إال وسيمة لمتضميؿ ال أكثر.
نما مف التمسؾ باألىداؼ  إف الشرعّية الفمسطينّية ال تستمد في فمسطيف المحتمة مف صناديؽ االقتراع فقط، وا 

 مف أجؿ تحقيقيا، ومف التوافؽ الوطني عمييا والقبوؿ الشعبي ليا. والحقوؽ والمصالح والكفاح
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 في السؤاؿ عف أسباب تراجع القضية الفمسطينية 69
 ماجد كيالي
لعػػؿ أكثػػر مػػا يوجػػع الفمسػػطينييف فػػي ىػػذه الظػػروؼ ىػػو مالحظػػة تراجػػع مكانػػة قضػػيتيـ فػػي سػػّمـ اىتمامػػات 

قميمية والدوليػة، وعمػى الصػعيديف الشػعبي والرسػمي، عمػى رغػـ معػرفتيـ أف جػزءًا كبيػرًا السياسات العربية واإل
مػػف ىػػذه االىتمامػػات لػػـ يكػػف يصػػدر عػػف سياسػػات نزييػػة، تصػػّب فػػي خدمػػة قضػػيتيـ، بقػػدر مػػا كػػاف يصػػدر 

 ألغراض التالعب والمخاتمة والتوظيؼ.
دلة، بؿ إف إسرائيؿ تبدو اليوـ أكثر مػف ذي قبػؿ طبعًا، ال عالقة لمقضية بيذا التراجع فيي ما زالت حّية وعا

دولػػة اسػػتعمارية واسػػتيطانية وعنصػػرية، ال سػػيما مػػع تأكيػػدىا عمػػى كونيػػا دولػػة ييوديػػة حصػػرًا، ناىيػػؾ عػػف 
صّدىا الجيود الدولية المتعّمقة بالتسوية. في المقابؿ ما زاؿ الفمسطينيوف يسّطروف صفحات جديدة في سػجّؿ 

د ضد اسرائيؿ، في الدفاع عف القدس، وفي ىّبة األسرى، واإلضراب غير المسبوؽ عف كفاحيـ المرير والعني
الطعػػاـ الػػذي خاضػػو عشػػرات المعتقمػػيف، وفػػي التحركػػات الشػػعبية المناىضػػة لألنشػػطة االسػػتيطانية، ولمجػػدار 

غػػرض ، الػػذي يرمػػي الػػى اقػػتالع بػػدو النقػػب مػػف أراضػػييـ ب«برافػػر»الفاصػػؿ، ومػػؤّخرًا فػػي اليّبػػة ضػػد مشػػروع 
 تيويدىا.

المعنى أف المشكمة تكمف في مكاف آخر، فمنذ عقديف باتت قضية فمسطيف تبدو مختمفة عف ذي قبؿ، إذ تػـ 
( 2:78( وتداعياتػػو، إلػػى زمػػف احػػتالؿ إسػػرائيؿ لمضػػفة والقطػػاع )2:59اختزاليػػا، بػػالتحّوؿ مػػف زمػػف النكبػػة )
أيضػػػًا، اختػػػزاؿ شػػػعب فمسػػػطيف، بػػػإخراج  (. وقػػػد انبثػػػؽ عػػػف ذلػػػؾ،4::2وتداعياتػػػو، مػػػع عقػػػد اتفػػػاؽ أوسػػػمو )

الالجئػػيف )فػػي الخػػارج( مػػف مفيػػـو الشػػعب الفمسػػطيني، وقصػػره عمػػى فمسػػطينيي ىػػذه المنػػاطؽ، مػػف الناحيػػة 
العمميػػة، وىػػذه ليسػػت تغييػػرات ثانويػػة، أو مجػػّرد تفصػػيالت. وىػػذا وذاؾ أدى بػػدوره إلػػى تغييػػر معنػػى ومبنػػى 

إلى مجّرد سمطة تفاوض عمػى شػكؿ الكيػاف الناشػئ فػي الضػفة  قضية فمسطيف، واختزاؿ الصراع مع إسرائيؿ
 والقطاع، وعمى حدوده، وعمى تحسيف أوضاع الفمسطينييف فيو.

بالمئػة(، جػرى تجزئتيػا  33األسوأ أنو حتى قضية إقامة كياف لمفمسطينييف، عمى جزء مف أرضيـ التاريخيػة )
، ب، ج(، وبات ثمة مفاوضة عمى الحدود، وعمى وتفكيكيا، بحيث قّسمت أراضي الضّفة إلى ثالثة أجزاء )أ

شرعية المستوطنات، وعمػى القػدس، والميػاه، واالقتصػاد، واألمػف، والمعػابر، وعمػى األسػرى، وعػودة الالجئػيف 
 والنازحيف، والمطار والميناء، والجدوؿ الزمني.

ضػػًا، تمثمػػت بتفكيػػؾ وكمػػا ذكرنػػا، فقػػد نجػػـ عػػف اختػػزاؿ قضػػية فمسػػطيف مسػػألة أخػػرى عمػػى غايػػة الخطػػورة، أي
مفيوـ الشعب الفمسطيني، مع إخراج مالييف الالجئيف، في األردف وسورية ولبنػاف وغيرىػا، مػف ىػذا اإلطػار، 
ومػػف معػػادالت مػػوازيف القػػوى مػػع إسػػرائيؿ، وىػػو تحػػّوؿ تضػػمف المخػػاطرة بإزاحػػة الروايػػة الفمسػػطينية المتعمقػػة 

ضػػفاء شػػرعية عمػػى الروايػػة اإلسػػرائيمية، ، وأنػػو يػػدور بػػيف 2:78التػػي تعتبػػر أف الصػػراع بػػدأ عػػاـ  بالنكبػػة، وا 
 حّقيف متساوييف عمى أرض الضّفة فقط، بعد أف بات ثمة تسميـ بحؽ إسرائيؿ في الوجود.

ومشكمة الفمسطينييف في كؿ ذلؾ أف ىذا التحّوؿ فصؿ بيف مفيومي الحرية والتحرير، أي بيف حقيػـ كشػعب 
بيف تحرير األرض، وبعدىا فإنو قّزـ مشروع التحرير الػى مجػّرد صػراع في الحرية واليوية وتقرير المصير، و 
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عمػػى بقعػػة أرض ىنػػا أو ىنػػاؾ، وأطػػاح بالروايػػة الفمسػػطينية بعيػػدًا، وبػػّدد أىػػـ عنصػػريف فييػػا، وىمػػا الحقيقػػة 
 والعدالة.

ـ وجػوده لـ تقػؼ المسػألة عنػد ىػذه االختػزاالت الثالثػة لمقضػية واألرض والشػعب، ذلػؾ أف الكيػاف الناشػئ دّعػ
بأجيزة ادارية وخدمية كبيػرة، تأّسسػت عمػى المحسػوبية والفصػائمية، أكثػر مػف تأّسسػيا عمػى الكفػاءة، فػي ظػّؿ 
واقػػع مػػف انعػػداـ المراقبػػة والمسػػاءلة والمحاسػػبة، لػػذا فيػػي لػػـ تحػػظ بسػػمعة حسػػنة، مػػع بػػروز ظػػواىر الفسػػاد 

 السياسي والمسمكي والمالي.
ط، أيضًا، أو استدرج نحو ممانعة كافة أشكاؿ المقاومة، وضمنيا الشعبية وفوؽ ذلؾ، فإف الكياف الناشئ تورّ 

أو المدنيػػة، وىػػي التػػي كانػػت متاحػػة قبػػؿ مجػػيء قيػػادات المنظمػػة والفصػػائؿ الػػى الػػداخؿ، ال سػػيما مػػع وجػػود 
أجيػزة أمنيػػة متضػػّخمة، تشػػتغؿ فػػي إطػار مػػف التنسػػيؽ األمنػػي مػػع إسػرائيؿ. وقػػد شػػيدنا مػػؤّخرًا، وعمػػى خمفيػػة 

، قيػػػػاـ سػػػػمطة الضػػػػفة بمنػػػػع الفمسػػػػطينييف فػػػػي راـ اهلل مػػػػف التوجػػػػو «برافػػػػر»الػػػػدعوات لمتظػػػػاىر ضػػػػد مشػػػػروع 
 بفّض التظاىرات في غزة.« حماس»بتظاىرات سممية نحو المستوطنات، وقياـ سمطة 

 بالنتيجة، ومع قياـ ىذا الكيػاف، فقػد نجحػت إسػرائيؿ بفصػؿ نفسػيا عػف الفمسػطينييف، وتجّنػب االحتكػاؾ بيػـ،
رغػػػـ بقائيػػػا فػػػي أرضػػػيـ، وسػػػيطرتيا عمػػػى حيػػػاتيـ، أي أف ذلػػػؾ لػػػـ يحصػػػؿ فقػػػط ببنائيػػػا لمجػػػدار الفاصػػػؿ، 
نمػػا أيضػػًا  والجسػػور واألنفػػاؽ، والطػػرؽ االلتفافيػػة، التػػي باتػػت تعػػزؿ الفمسػػطينييف وتغّيػػبيـ عػػف اإلسػػرائيمييف، وا 

لسياسػػات اإلسػػرائيمية، وحصػػر بالفمسػػطينييف عػػف مواجيػػة ا« النػػأي»بفضػػؿ الػػنيج الػػذي اتبعتػػو السػػمطة، فػػي 
 في مواجية سمطة!« سمطة»األمر بمجّرد الصراع بالمفاوضات حوؿ القضايا الخالفية، كػ 

ومعموـ أف اإلسػرائيمييف فػي ىػذه الحػاؿ بػاتوا يعيشػوف فػي واقػع مػف االحػتالؿ المػريح والمػربح، إذ لػـ يعػد ثمػة 
طينييف، وال بعػػػذاباتيـ، األمػػػر الػػػذي خفّػػػؼ مػػػف ثمػػػف لالحػػػتالؿ وال لالسػػػتيطاف، ولػػػـ يعػػػودوا يحّسػػػوف بالفمسػػػ

حػػافزيتيـ إلنيػػاء االحػػتالؿ، بالقيػػاس الػػى السػػابؽ، بػػؿ إف ذلػػؾ شػػّجعيـ عمػػى مصػػارعة الفمسػػطينييف، بزيػػادة 
االسػػتيطاف، وطػػرح مزيػػد مػػف االشػػتراطات عمػػى سػػعييـ إلقامػػة دولػػة مسػػتقمة ليػػـ، وىػػو مػػا يمكػػف مالحظتػػو 

 المتشددة، الدينية والقومية.بازدياد نفوذ التيارات اليمينية 
ىذا ما أدى إلى تآكؿ قضية فمسطيف، وتراجع مكانتيا في سمـ االىتمامات العربية واإلقميمية والدولية، شػعبيًا 
ورسػػميًا، إذ لػػـ تعػػد قضػػية فمسػػطيف ىػػي ذاتيػػا، ولػػـ تعػػد العنػػاويف المطروحػػة تسػػتجمب تعػػاطؼ المجتمعػػات 

اف بػػػػات الوضػػػػع يقتصػػػػر عمػػػػى مجػػػػّرد الضػػػػغط لتحسػػػػيف األوضػػػػاع  العربيػػػػة، أو الػػػػرأي العػػػػاـ العػػػػالمي، بعػػػػد
سػػػناد مػػػواقفيـ التفاوضػػػية إزاء اإلسػػػرائيمييف، كسػػػمطة إزاء سػػػمطة، أو  االجتماعيػػػة والمعيشػػػية لمفمسػػػطينييف، وا 

 ككياف إزاء كياف.
ولإلنصاؼ فثمة عوامؿ موضوعية، خارجيػة، أسػيمت وضػغطت لمػدفع فػي ىػذا االتجػاه، ضػمنيا العجػز إزاء 

خفػاؽ خيػػارات المقاومػة والتسػوية، واالنتفاضػػة والمفاوضػة، وثقػؿ المعطيػػات الدوليػة والعربيػة غيػػر اسػ رائيؿ، وا 
المواتية لكفاح الفمسطينييف، وتشّتت الشعب الفمسطيني، واالعتمادية في موارد الحركة الوطنيػة عمػى الخػارج، 

. ثانيػػًا، فػػإف ىػػذا التحػػّوؿ لػػـ يحصػػؿ دفعػػة بمعنػػى أنػػو لػػـ يكػػف فػػي ىػػذا األمػػر ال تقّصػػد، وال تخطػػيط. ىػػذا أوالً 
نما توّلد مف مسارات طويمة، ومتعّرجة، لـ تخُؿ مف مقاومة، عبر عقود.  واحدة، وا 

ويأتي ضمف ىذه المسارات النفخ المبّكر في بنػى الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية، السياسػية والعسػكرية واإلداريػة 
غواؤىػػا بالتوّسػػع والتضػػّخـ، مػػع  تػػدفؽ المػػوارد الماليػػة عمييػػا، فػػي المػػرحمتيف األردنيػػة والمبنانيػػة. والخدميػػة، وا 

والمشػػكمة أف ىػػذا التوّسػػع أغػػرى ىػػذه الحركػػة بػػالتحّوؿ إلػػى سػػمطة )فػػي لبنػػاف(، والتػػوّرط فػػي الحػػرب األىميػػة 
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المبنانيػػػة، وفػػػػي التجاذبػػػات العربيػػػػة، مػػػا بػػػػّدد طاقتيػػػا الكفاحيػػػػة فػػػي مواجيػػػػة إسػػػرائيؿ، وأثػػػػار الشػػػبيات حػػػػوؿ 
 يتيا، وأدى إلى انشقاؽ االجماع عمى قضيتيا، وتراجع مكانتيا في العالـ العربي.صدق

(، وعقدي 4::2-2:93(، اي العقد الخاص بالمرحمة التونسية )3024-2:93بعدىا، وخالؿ ثالثة عقود )
(، جػػػرت عمميػػػات اىػػػتالؾ لمطبقػػػة السياسػػػية السػػػائدة، فػػػي المنظمػػػة والسػػػمطة 3024-4::2مرحمػػة السػػػمطة )

صػػػائؿ، نتيجػػػة اسػػػتنقاعيا، وسػػػمبيا مبػػػّررات وجودىػػػا، بعػػػدما لػػػـ يعػػػد لػػػدييا مػػػا تضػػػيفو، وبعػػػد أف فقػػػدت والف
حيويتيا، وبعدما لـ تعػد تنػتج أي جديػد عمػى صػعيد البنػى والمفػاىيـ وأشػكاؿ العمػؿ. وىكػذا وصػمنا إلػى ىنػا، 

خيػػار واحػػد، وممانعػػة حتػػى  أي الػػى فقػػداف األىميػػة النضػػالية، والجمػػود السياسػػي، واالنقسػػاـ، واالرتيػػاف إلػػى
المقاومة الشعبية )في الضفة وغزة(، واستمراء واقع السمطة عمى حساب التحػرر الػوطني. أمػا محاولػة الػزعيـ 
الراحؿ ياسر عرفات تدارؾ ىذا الوضع، وتغيير ىذه المعادلة، بالمزاوجة بػيف االنتفاضػة والمفاوضػة، أو بػيف 

(، فقػد جػاءت جػّد متػأّخرة، لػذلؾ فيػي لػـ تػنجح، إذ 3005-3000يػة )المقاومة والتسوية، فػي االنتفاضػة الثان
 بات في واد ومعظـ الطبقة السياسية في واد آخر، ال سيما أف ىذا األمر لـ يكف مدروسًا وال منظمًا.

قميميػػػة ودوليػػػة أّدت إلػػػى انحسػػػار قضػػػية فمسػػػطيف، وىػػػذا  ىكػػػذا، ثمػػػة تفػػػاعالت وصػػػراعات وحػػػوادث عربيػػػة وا 
مة حّيز ميـ مف المسؤولية عف ذلؾ تتحّممو الطبقة السياسػية المييمنػة، منػذ عقػود، عمػى صحيح، مع ذلؾ فث

المجػػاؿ العػػاـ الفمسػػطيني، فيػػذه ىػػي التػػي تغّيػػرت، وغّيػػرت معيػػا مفػػاىيـ القضػػية الفمسػػطينية، وطػػابع حركتيػػا 
قبوؿ الدولي باستمرار الوطنية، نتيجة عجزىا وتقادميا. والواقع فإف ىذه الطبقة ىي التي باتت تعتبر قضية ال

كياف السمطة، مع ضماف تدّفؽ الموارد التي تضمف اسػتمرارىا، ىػي القضػية بػداًل مػف القضػية ذاتيػا، مػع كػؿ 
 ما يحممو ذلؾ مف تداعيات خطيرة عمى قضية فمسطيف وشعبيا.

فصػائؿ( قامػت ولعمو يجدر التذكير ىنا بفرضية مؤّسسة مفادىا بأف الكيانات السياسية )المنظمػة والسػمطة وال
مف أجؿ خدمة قضية فمسطيف، ال لكي تكػوف عبئػًا عمييػا، وأنيػا قامػت مػف أجػؿ إدارة كفػاح شػعب فمسػطيف، 

 ال كي تشكؿ حاجزًا أمامو أو عائقًا أماـ تطّوره.
 34/8/3024، الحياة، لندف

 
 ت.. مؤقتاً وضع إسرائيؿ جي د عمى كؿ الجبها "، "حزب اهلل"، سورية.. غارقوف في أزماتهـحماسمصر، " :6

 عاموس ىرئيؿ
قبؿ عقد أو اثنيف كانت الحياة أكثر بساطة. فقد تصدت اسرائيؿ لمشاكؿ أمنية عاجمة كانت ىي تبادر إلييػا 
وىي المستخدمة المركزية لمقوة وليست العبة فرعيػة )المواجيػة مػع "حػزب اهلل" فػي منطقػة الحػزاـ االمنػي فػي 

تيديد االيراني غامضا، تبمور ببطء في االفؽ البعيد، ولـ يعف سوى جنوب لبناف، االنتفاضة الثانية(. وكاف ال
حتى تمؾ التي ترسخت استنادا الى اتفاقات السالـ )مػع  -السياسييف والقميؿ مف رجاؿ االستخبارات. الحدود 

بقيػت بشػكؿ عػاـ ىادئػة. أحػد آثػار اليػزة  –األردف ومصر( وكذا تمؾ التي استندت الػى وقػؼ النػار )سػورية( 
العػػػػالـ العربػػػػي عمػػػػى اسػػػػرائيؿ ىػػػػو عػػػػدد السػػػػاحات اليائػػػػؿ الػػػػذي يتعػػػػيف عمػػػػى القػػػػادة السياسػػػػييف وأجيػػػػزة  فػػػػي

االسػػتخبارات أف تتصػػدى ليػػا ىػػذه االيػػاـ. ليسػػت جميعيػػا مشػػتعمة ولػػيس مػػف جميعيػػا يحػػدؽ بالضػػرورة خطػػر 
األسػبوع  –ي فوري عمى اسرائيؿ، ولكف الصورة بصراحة تتعقد. وىا ىػي بالتقريػب، صػورة وضػع أسػبوع عػاد

 في ظؿ قواعد المعب الجديدة، مع اتجاه الساعة مف الشماؿ الى الجنوب وبعدىا الى الغرب. -االخير
االؼ مػػف رجالػػو )قرابػػة  6االؼ و  4لبنػػاف: حسػػب آخػػر تقػػديرات الجػػيش االسػػرائيمي، بعػػث "حػػزب اهلل" بػػيف 

سػد فػي الحػرب االىميػة فػي سػورية. عػدد ربع قوتو العسكرية، ومف الوحدات االكثر تػدريبا( لمسػاعدة نظػاـ اال
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قػػتاله فػػي المعركػػة عمػػى بمػػدة القصػػير، فػػي الشػػير الماضػػي يقػػدر بمائػػة، الػػى جانػػب مئػػات الجرحػػى. جنػػازات 
القتمى في لبناف كانت تجرى في الميؿ، في محاولة إلخفاء موتيـ. واستخدمت المنظمة في المعركة أطرا مػف 

 ة القيمة، ولكنيا تكبدت خسائر كبيرة.السرايا، وراكمت تجربة عممياتية عظيم
اليجوـ السني المضاد في لبناف مستمر: قرابة مائة شخص قتموا في االشير االخيرة فػي احػداث عمػى خمفيػة 
االنقساـ الطائفي الحاد الذي سرع مف جديد الحرب االىمية في سػورية المجػاورة. وفػي منتصػؼ االسػبوع قتػؿ 

"، عمػؽ فػػي كمػيف قػػرب الحػدود مػػع سػورية. الصػػورة التػي نشػػرت عػػف مػف ُوصػػؼ نشػيطا كبيػػرا فػي "حػػزب اهلل
واحػدة  –الحدث مثيرة لالىتماـ: في سيارة الجيب التابعة لػ "حزب اهلل" ظيػرت بوضػوح ثػالث اصػابات دقيقػة 

 في المحرؾ، واحدة في الزجاج االمامي اماـ مقعد السائؽ، وواحدة في المقعد عمى يمينو. عمؿ ميني.
دث أثار اىتماما شديدا في بداية االسبوع وظير كعاصفة في فنجاف. دورية لمجيش االسرائيمي سورية: ثمة ح

شخصػػت فػػي سػػاعة مػػف الميػػؿ حركػػة مشػػبوىة ألشػػخاص فػػي اسػػتحكاـ ميجػػور عمػػى مقربػػة مػػف السػػياج فػػي 
ف ىضػػبة الجػػوالف. فػػتح الجنػػود النػػار وأطمقػػت نحػػوىـ نػػار مضػػادة. لػػـ تقػػع اصػػابات. وفػػي الغػػداة فقػػط تبػػيف أ

الحديث يدور عف سارقي معادف، وأف النار مف الطرؼ اآلخر مف الحدود كانت لسورييف اعتقدوا أف الجػيش 
االسرائيمي يطمؽ النار عمييـ؛ نػوع مػف االحػداث التػي يمكنيػا أف تحصػؿ حػيف تتواصػؿ شػرقي الجػدار حػرب 

ف في اراضييا في الجوالف، أىمية معربدة. والى جانب ذلؾ مرت اسرائيؿ مرور الكراـ عمى سقوط قذائؼ ىاو 
واخػػذ الجػػيش االسػػرائيمي االنطبػػاع بػػأف ىػػذا انتقػػاؿ غيػػر مقصػػود لنػػار الجػػيش السػػوري نحػػو الثػػوار، واوصػػى 

 بتجاىؿ ذلؾ ىذه المرة.
ولكف الدراما الحقيقية في سورية تجري فػي أمػاكف اخػرى. بتػأخير اسػبوع، توصػمت وسػائؿ االعػالـ األميركيػة 

بحػر مػف طػراز ياخونػت فػي مينػاء  –ئيؿ ىػي التػي ىاجمػت ارسػالية صػواريخ شػاطئ الى االستنتاج بأف اسرا
تموز. فقػد كتبػت "ووؿ سػتريت جورنػاؿ" عػف "أربػع ىجمػات اسػرائيمية عمػى االقػؿ منػذ  6الالذقية السوري في 

بداية السنة" )حتى اآلف احصيت في الصحافة االجنبية أربع ىجمات بالضبط(. وبشكؿ غير مفاجئ أعمنػت 
عف نيتيا حث توريد  –التي اثنتاف مف ارسالياتيا التي تعرضت لميجـو تضمنتا سالحا مف انتاجيا  –يا روس

 لمسورييف. 400الصواريخ الحديثة المضادة لمطائرات مف طراز اس 
النيج االسرائيمي تجاه الحرب في سورية يجتػاز تغييػرات. بدايػة، بشػكؿ غيػر معمػف، فضػمت اسػرائيؿ انتصػار 

، عمى افتراض أف "الشيطاف الذي تعرفو افضؿ مف الذي ال تعرفو". في مرحمة الحقة انتقمت الى بشار االسد
تمني النجاح لمطرفيف، استنادا الى التقدير بأف مف بيف كؿ البدائؿ مف االفضؿ اسػتمرار االسػتنزاؼ المتبػادؿ 

، فبعػد بضػع نجاحػات حققيػا بيف النظاـ المعادي وجماعػات الثػوار، التػي بعضػيا اسػالمية متطرفػة. امػا االف
الطاغية السوري فػي المعػارؾ، يوجػد تخػوؼ مػف أف مجػرد حقيقػة انػو صػمد رغػـ مسػاعي المعارضػة سػتعتبر 

"حػػزب اهلل"(. يحتمػػؿ أنػػو عمػػى ىػػذه الخمفيػػة ايضػػا يمكػػف أف  –االسػػد  –انتصػػارا لممحػػور الراديكػػالي )ايػػراف 
 رية مؤخرا.نشرح النشاط الزائد المنسوب لمجيش االسرائيمي في سو 

االردف: التنسيؽ االمني بيف االردف واسرائيؿ يتواصػؿ بشػكؿ جيػد، بعيػدا عػف نػاظر وسػائؿ االعػالـ. وحقيقػة 
اف الممؾ عبداهلل يقمؿ في السنة االخيرة مف ىجماتو العمنية عمػى رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو، تشػيد عمػى 

 –ف ال يزاؿ قمقا جدا مف سياقيف يرتبطاف الواحد باآلخر ما يبدو عمى قوة العالقات بيف الدولتيف. ولكف االرد
احتػػداـ الحػػرب االىميػػػة فػػي سػػورية وقيػػػاـ جيػػب تحػػت سػػػيطرة منظمػػات سػػنية متطرفػػػة، مػػف معارضػػي نظػػػاـ 

 االسد، في جنوب الدولة عمى مقربة مف الحدود األردنية.
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واف "األسػد المتحفػز" بمشػاركة آالؼ في نياية حزيراف انتيػت المنػاورة األميركيػة االردنيػة المشػتركة، تحػت عنػ
 00:الجنػػود مػػف الواليػػات المتحػػدة. وبنػػاء عمػػى طمػػب الممػػؾ، بقػػي فػػي االردف بعػػد المنػػاورة مػػا ال يقػػؿ عػػف 

، وبطاريػػة بػػاتريوت، بينمػػا تواصػػؿ سػػفينة مػػارينز اعمػػاؿ الدوريػػة امػػاـ 27جنػػدي أميركػػي، سػػرب طػػائرات اؼ 
 ب المساعدة مف أجؿ "حماية أمف االردف".شواطئ العقبة. وأعمف براؾ اوباما أف وجو 

الضفة الغربية: مع أو دوف صمة بشير رمضاف، عاد ليسود في الضفة ىدوء أمني نسبي. االحداث االساس 
تقػػع، لغػػرض التغييػػر، فػػي السػػاحة السياسػػية: التقػػديرات المتفاجئػػة لػػوزير الخارجيػػة األميركػػي، جػػوف كيػػري، 

مباشػرة بػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف، وتشػديد خطػوات االتحػاد االوروبػي بالنسبة لفرص اسػتئناؼ المفاوضػات ال
ضػػػد المسػػػتوطنات. يبػػػدو أف الفمسػػػطينييف يحتفظػػػوف اآلف بػػػأوراؽ سياسػػػية افضػػػؿ: اذا فشػػػمت مبػػػادرة كيػػػري 

 فسيتوجيوف الى الخطوة البديمة لطمب االنضاـ الى المؤسسات الدولية.
، ىػػو فقػػط الثالػػث فػػي سػػمـ االولويػػات. ولكػػف لمميػػداف طرقػػا االحتجػػاج االجتمػػاعي، فػػي شػػكؿ انتفاضػػة ثالثػػة

خاصة بو لمتدخؿ في حسابات السياسييف. فاستمرار الجمود في المفاوضػات او حادثػة محميػة مػع الجػيش أو 
المستوطنيف قد تشعؿ نارا غير مخطط ليا. في المدى البعيد مف الصعب اف نرى كيػؼ سػتنجح اسػرائيؿ فػي 

 ضفة عف تأثير اليزات في العالـ العربي.عزؿ الفمسطينييف في ال
سػػيناء: شػػيد سػػكاف رفػػح المصػػرية والعػػريش فػػي االسػػبوع االخيػػر مشػػيدا شػػاذا: دبابػػات. الوؿ مػػرة منػػذ حػػرب 
االياـ الستة. بموافقة اسرائيؿ استعاف الجػيش المصػري بتعزيػزات مػف الػدبابات، المروحيػات القتاليػة، وكتيبتػي 

نسبيًا، يديرىا ضد منظمات االرىاب االسػالمية العاممػة فػي اوسػاط البػدو، وال مشاة، في حممة واسعة النطاؽ 
سػػيما فػػي القسػػـ الشػػمالي مػػف شػػبو الجزيػػرة. التقػػارير عػػف الحممػػة متقطعػػة ومصػػداقيتيا قميمػػة، ولكػػف يبػػدو أنػػو 

العنػؼ يشارؾ فييا االؼ الجنود الػذيف يحققػوف بعػض النجػاح فػي مواجيػة الخاليػا المسػمحة. واحتمػاؿ انتقػاؿ 
. في ىػذه االثنػاء يػتمخص االمػر بصػاروخ واحػد سػقط فػي ارض مفتوحػة عمػى  الى االراضي االسرائيمية متدفت
مقربة مف ايالت بعد يوـ مف االنقالب فػي القػاىرة. فػي المػدى االبعػد قمػيال، اسػرائيؿ قمقػة مػف اثػار المواجيػة 

الجديػد عمػى اليػدوء النسػبي الػذي يسػارع  في سيناء ومف انعداـ اليقيف في عالقات "حماس" والنظاـ المصري
فػػي الجبيػػة الجنوبيػػة فػػي االشػػير االخيػػرة. المصػػمحة االسػػرائيمية العميػػا ىػػي الحفػػاظ عمػػى الػػذخر االسػػتراتيجي 

معاىدة السالـ مع مصر، وليذا الغرض فاف القػدس سػتتخذ تكتيػؾ االحتػواء وسػتحذر قػدر االمكػاف  –الكبير 
 مف خمؽ توتر زائد مع القاىرة.

قطػػاع غػػزة: وضػػع "حمػػاس" ىػػو مثػػاؿ آخػػر عمػػى عػػدـ االسػػتقرار االقميمػػي. فقػػد أدخمتيػػا الحػػرب االىميػػة فػػي 
سػػورية فػػي ضػػائقة. اسػػيادىا السػػابقوف، ايػػراف وسػػورية، يتقػػاتموف مػػع اسػػاس تماثميػػا االيػػديولوجي، "االخػػواف 

السياسػي فػي "حمػػاس"  المسػمميف". وبالتػدريج فػرت "حمػاس" مػف المعسػكر أ الػػى المعسػكر ب. رجػاؿ المكتػب
تركػػػوا دمشػػػؽ، وبػػػدأوا يصػػػدروف تنديػػػدات ضػػػد االسػػػد. والػػػى جانػػػب ذلػػػؾ، اقتربػػػوا جػػػدا مػػػف حكومػػػة "االخػػػواف 
المسمميف" في القػاىرة، تمقػوا منيػا ظيػرا سياسػيا وايػديولوجيا، وتبنػوا االمػالء المصػري لفػرض وقػؼ نػار كامػؿ 

 ريف الثاني الماضي.مع اسرائيؿ، بعد حممة "عمود السحاب" في القطاع في تش
وكػػاف لالبتعػػاد عػػف االسػػد ثمػػف: فػػي لبنػػاف نكػػؿ نشػػطاء "حػػزب اهلل" برجػػاؿ "حمػػاس" فػػي مخيمػػات الالجئػػيف 
 –الفمسػػطينييف، بينمػػا اخػػذ تزويػػد السػػالح مػػف ايػػراف لػػػ "حمػػاس" فػػي غػػزة بالتنػػاقص، والسػػباب تكتيكيػػة أيضػػا 

ولكف عمى ما يبػدو أيضػا  –مصرية النفاؽ رفح القصؼ الجوي عمى القوافؿ في السوداف وتحسف المعالجة ال
ألف ايػػراف لػػـ تعػػد متحمسػػة جػػدا لتسػػميح مػػف يتمػػاثموف مػػع خصػػوميا االلػػداء فػػي سػػورية. وىػػذا ايضػػا ىػػو احػػد 
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االسباب التي جعمت المنظمة، كما ألمح رئيس االركاف بيني غانتس، ىذا االسبوع، تطور اآلف بنفسيا بدائؿ 
 كتعويض عف قناة التيريب التي ضعفت. –المتوسط مف إنتاج ذاتي  صواريخ لممدى –لصواريخ فجر 

وفاجأ عزؿ الرئيس محمد مرسي قيادة المنظمة الفمسػطينية ايضػا. واالف يوجػو انتقػاد لقادتيػا، وال سػيما لخالػد 
مشعؿ، مف جانب الذراع العسػكرية بػدعوى أف التقػرب مػف القػاىرة قطػع المسػاعدة الحيويػة مػف إيػراف. وشػّمت 

زة االمف المصرية، ارباب البيت الجدد في القاىرة، الحركة في االنفاؽ، وحسب بعض التقػديرات انخفػض أجي
فػػي المائػػة، بشػػكؿ يسػػتأنؼ التعمػػؽ الفمسػػطيني باسػػتيراد المػػواد الخػػاـ مػػف  90حجػػـ التيريػػب فػػي رفػػح حػػوالي 

 إسرائيؿ.
ولكػػف قيػػػادة المنظمػػػة فػػي االسػػػبوع الماضػػي نشػػػر بيػػػاف شػػجب مػػػف جيػػػات فػػي "حمػػػاس" ضػػد عػػػزؿ مرسػػػي، 

سػػػارعت الػػػى النفػػػي خشػػػية احتػػػداـ التػػػوتر مػػػع القػػػاىرة. ولكػػػف ازمػػػة "حمػػػاس" ليسػػػت بشػػػرى طيبػػػة السػػػرائيؿ 
بالضرورة. وذلؾ الف المنظمة قد تبحث عف مخرج عمى شاكمة اشعاؿ مف جديػد لمجبيػة مػع اسػرائيؿ او حػؿ 

ي مصر وفي سورية، الوضع يشوش العقؿ، المجاـ عف الفصائؿ االسالمية المتطرفة. في غزة ايضا، مثمما ف
 والمستقبؿ القريب صعب جدًا توقعو.

 33/8/3024، "هآرتس"
 34/8/3024، األياـ، راـ اهلل
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34/8/3024الخميج، الشارقة،   


