
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 ةشهداء في قصف مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سوري خمسة
 البردويل: بدأنا اتصاالت مع فتح لمتحقيق في وثائق التحريض عمى حماس

 قبض عمى ضابط من حركة" فتح" موالي لدحالن بسيناءال موقع رصد:
 بيارة وقود عبر الحدود مع غزة القوات المسمحة المصرية تدمر 
 الكنيست من العرب "تطهير"قانون إسرائيمي جديد يستهدف 

عميد باالجيش اسسارائيمي: الجايش 
غّياااار مفهومااااي العسااااكري بالكاماااال 

 دود في الجوالنعند الح
 

4... ص   

 2939 2/8/2023الجمعة 



 
 
 

 

 

           1ص                                    1939العدد:                2/8/1023 الجمعة التاريخ:

  السمطة:
 6 48موقفنا قاطع وحازم بشأن إطالق سراح جميع أسرى ما قبل أوسمو بمن فيهم أسرى الا :عباس  2

 7 تتعهد بتنفيذ إعدامات عمنية لمجرمين عقب عممية سطو مروعةفي غزة حكومة ال  3

 7 ح باألفقغازي حمد: كارثة إنسانية جرّاء إغالق معبر رفح تمو   4

 7 حياتي عمى المحك و وزارة األسرى: األسير عبد اهلل البرغوثي في وضع خطر لمغاية   5

 8 ونجري اتصاالت مع المعارضة حظيت بموافقة النظام  سوريةبمبادرة تحييد المخيمات  :أحمد مجدالني  6

 8  صور عريقات ليفني تثير ضجةالقدس العربي:   7

  
  المقاومة:

 9 البردويل: بدأنا اتصاالت مع فتح لمتحقيق في وثائق التحريض عمى حماس  8

 9  لالحتالل حماس: لقاء قيادات من فتح مع برلمانيين إسرائيميين داخل الكنيست تمميع  9

 01 "الجهاد": اجتماع قيادات من فتح مع إسرائيميين داخل الكنيست تجاوز لإلجماع الوطني  01

 01 "الجبهة الشعبية": لقاء كوادر من فتح مع إسرائيميين بالكنيست مثال عمى االنفالت التطبيعي  00

 01  "القيادة العامة": لقاء "الكنيست" تضميمي ويهدف لمتغطية عمى جرائم االحتالل   02

 00 فتح تتهم حماس بالتحريض عمى قيادة الحركة في القاهرة  03

 00 قات من قبل السمطاتحماس: فمسطينيو سورية الذين نزحوا إلى لبنان يتعرضون لمضاي  04

 02 "عين الحموة" مخيم عمى تشكيل لجنة أمنية مشتركة فيصالح اليوسف: الفصائل اتفقت   05

 03 أبو هالل: زيارة وفد فتح إلى القاهرة أمنية وليست سياسية  06

 03 تعتقل وتستدعي ستة من حماس في الضفة أجهزة السمطة  07

 03  تجمع الشخصيات المستقمة يدعو لوقف "التراشق اسعالمي" بين فتح وحماس   08

 04  حماس تدعو األونروا لالستجابة لمطالب أهالي مخيم "نهر البارد"  09

  
  :اسسرائيميالكيان 

 04  داخل حدود الدولة الفمسطينية االتفاق خالل أيام إذا حمت قضية الالجئيننتنياهو:   21

 05 الكنيست من العرب "تطهير"قانون إسرائيمي جديد يستهدف   20

 05 اخل زحالقة يدعو سقامة برلمان لفمسطينيي الد  22

 06 يحذر من تنامي الدور اسيراني في سورية ولبنانالجيش اسسرائيمي بقائد المنطقة الشمالية   23

 06 عمى حدود غزة يرفضون تنفيذ األوامر من لواء غوالني جنودالقناة الثانية العبرية: سبعة   24

 07 الشاباك يعتقل ناشط من حركة "ناطوري كارتا" بتهمة التجسس لحساب إيران   25

 07 أسرى 204 سراح إطالق الحكومة من لمنع المحكمة العميا اسسرائيميةالتماس قضائي ب  26

صابة يديعوت:   27  08 جنوب فمسطين المحتمة رب مطار إيالتق بتحطم طائرة ثالثةمقتل وا 

  
  األرض، الشعب:

 08 ةشهداء في قصف مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سوري خمسة  28

 08 : الالجئون الفمسطينيون الفارون من سورية إلى لبنان مهددون بالترحيل القدس العربي  29



 
 
 

 

 

           3ص                                    1939العدد:                2/8/1023 الجمعة التاريخ:

 09 االحتالل ُيهجر سكان ثماني قرى فمسطينية في الخميل لتدريبات الجيش اسسرائيميهآرتس:   31

 09 بالخميل إسعافهابعد احتجاز االحتالل لسيارة  فمسطينيةوفاة  :فيديو  30

 09 بعد أسبوعين من بدء المفاوضات أوسمولدفعة األولى من أسرى قدورة فارس: اسفراج عن ا  32

 21  مخزًنا لمقدسيين لتوسيع حاجز عسكري عشرينمحكمة إسرائيمية ُتقر هدم   33

 21 تظاهرات في القدس والضفة تنديدا بمخطط برافر التهجيري  34

 21 رام اهللمن  اسسرائيمية"فوكس" متاجر تطرد  فمسطينية : احتجاجاتجيروزاليم بوست  35

 20 البارد"نهر غاثة في "اس برنامج إلغاءبسبب اعتصامان في "شاتيال" و"عين الحموة" لبنان:   36

  

  : اقتصاد

 20 1023 لعاملنصف األول في امميون دينار  45.3: األرباح "ت الفمسطينيةاالتصاال"  37

  

  األردن: 

 22 االستيطاني« برافر»فعاليات شبابية تنظم سمسمة بشرية احتجاجا عمى مخطط األردن:   38

  

  عربي، إسالمي:

 22 بيارة وقود عبر الحدود مع غزة ة تدمر القوات المسمحة المصري  39

 22 شهراً  متوقف منذ  "إسرائيل"مصر: تصدير الغاز إلى   41

 23 السعودية تسدد حصتها في ميزانية شبكة األمان الفمسطينية  40

 23 يمية في قناة السويسمصر: احتجاز سفينة إسرائ  42

 23 القبض عمى ضابط من حركة" فتح" موالي لدحالن بسيناء موقع رصد:  43

  

  دولي:

 24 وباما يهنئ عباس ونتانياهو عمى "شجاعتهما" و"دورهما القيادي"أ  44

 24 اسسرائيمية لم تنجح في تدمير صواريخ "ياخونت"  لغارةا :نيويورك تايمز  45

 25 معاريف: شاب ينتمي لجماعة يهودية متطرفة يشهر إسالمي فى هولندا  46

 25 المتحدة تمنح محمد عساف جواز سفر دولي األمم  47

 25 "إسرائيل"يبحث عن بديل لممصري صالح تحسبًا لرفضي السفر إلى لكرة القدم بازلنادي    48

 26 يصنف مستوطنات الضفة ضمن دولة فمسطينألحوال الطقس  "ياهو"برنامج    49

  
  حوارات ومقاالت:

 26 د. عبد الحميد صيام. ..من شيطنة حماس إلى شيطنة الشعب الفمسطيني  51

 31 ىشام منور... االنقالب عمى مرسي.. إسرائيمّيا  50

 30 ياسر الزعاترة... ماذا وراء استئناف المفاوضات في واشنطن؟!  52

 34 نديد. عبدالوىاب األف... ربيع نتنياهو وطاعون مصر  53

 36 ايمي أفيدار... أبو مازن ال يريد!  54



 
 
 

 

 

           4ص                                    1939العدد:                2/8/1023 الجمعة التاريخ:

 37 عميره ىاس... النقل القسري لمسكان في الخميل: ممف لمحكمة الجنايات الدولية  55

  
 39 :كاريكاتير

*** 
 

 ر مفهومي العسكري بالكامل عند الحدود في الجوالنغيّ الجيش   :الجيش اسسرائيميبعميد  2
تل أبيب ـ يو بي آي: رغم أنو لم تتم المصادقة نيائيا بعد عمى خطة رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي، بيني 
غانتس، بأن يالئم الجيش نفسو لمتغيرات الحاصمة في المنطقة، إال أن الجيش غّير خالل العام األخير 

كامل عند خط وقف إطالق النار في ىضبة الجوالن المحتمة والذي تصفو إسرائيل  مفيومو العسكري بشكل
 بأنو حدودىا مع سورية.

ويعتبر الجيش اإلسرائيمي أن الجيش السوري ما زال يدعم الرئيس بشار األسد، لكنو يشكك في زخم 
عد نشوب حرب أىمية االنتصارات التي حققيا ضد قوات المتمردين، مثل معركة القصير، كما أنو ال يستب

 في مصر.
وقال ضابط برتبة عميد في ىيئة االركان العامة لمجيش اإلسرائيمي، ليونايتد برس انترناشونال، طمب عدم 

يوجد تيديد من جية سورية، ونحن نتخوف من وجود نوايا لشن ىجمات ضدنا، ولذلك ’الكشف عن ىويتو،
 ’.العدو الجديد فإننا ال ننتظر حدوث ذلك والءمنا أنفسنا لمواجية

أقمنا جدارا ‘، وقال ’لقد غّيرنا مفيومنا بالكامل عند الحدود في الجوالن‘وأردف الضابط اإلسرائيمي الكبير 
الكترونيا عمى طول الحدود، بسبب الوضع الجديد، ونصبنا رادارات ترصد كل من يقترب من الجدار، وقرر 

 ’.الجدار رئيس أركان الجيش نشر فرقة عسكرية كاممة عند ىذا
بدل كتيبة من قوات االحتياط وأفرادىا كبار في السن، التي كانت منتشرة في الجوالن في ‘وتابع أنو 

الماضي، أصبح ىناك قوات مشاة كبيرة، وجميعيم من الشبان من لوائي جوالني وغفعاتي، كما كثفت شعبة 
 ’.االستخبارات من نشاطيا ىناك

جبية ‘ابط اإلسرائيمي ىو التنظيمات الجيادية في سورية وقال إن الذي يتحدث عنو الض’ العدو الجديد‘
الف  20إلى  20ىي أكبر ىذه التنظيمات، وان عدد المقاتمين الجياديين في سورية يتراوح ما بين ’ النصرة
وىم يتواجدون في األماكن التي تسود فييا فوضى، ويسيطرون بشكل كبير جدا عند مثمث الحدود ‘مقاتل 

 ’.سورية ـ إسرائيلاألردن ـ 
وعمى عكس التقديرات التي تتحدث عن تحقيق الجيش السوري انتصارات في الفترة األخيرة، قال الضابط 

ال أعتقد انو يوجد تغير في الوضع، ورغم أن ىناك أحداثا موضعية )تمكن الجيش السوري من ‘اإلسرائيمي 
ر األسد عمييا، فيو ال يسيطر في شمال سورية السيطرة فييا( لكن ىناك مناطق بأكمميا في سورية ال يسيط

نما سيطرتو تنحصر في منطقة دمشق  وال عند الحدود مع األردن أو في مناطق القامشمي والحسكة، وا 
 والمنطقة الساحمية عند مدينتي الالذقية وطرطوس.

ىي بمدة صغيرة بمدة القصير، التي تحدثوا عن انتصار كبير لألسد فييا، ‘وأضاف الضابط اإلسرائيمي إن 
ألفا أي أنيا بحجم مدينة قمقيميا )في الضفة الغربية(، ولم تجر معركة كبيرة في القصير،  30وعدد سكانيا 

لكن حزب اهلل حارب بشدة فييا. لكن إذا لم يتمكن الجيش السوري من القتال في القصير إال بمساعدة حزب 
 ’.اهلل، فيذا يعني أن حال الجيش سيء جدا
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حزب اهلل موجود اآلن في أسوأ وضع منذ تأسيسو، بسبب تأييده العمني ‘ابط اإلسرائيمي أن واعتبر الض
لألسد وقتالو إلى جانب قواتو، ومقتل وجرح المئات من مقاتميو يشكل ضربة كبيرة لمحزب، ألنو ليس جيشا 

صابة مئات آخرين يؤثر عمى قدرات حزب اهلل 200كبيرا ومقتل   ’.مقاتل وا 
ليس غبيا، وىو يدعم األسد ألنو لم يعد لديو سندا، فقد ‘ن العام لحزب اهلل حسن نصر اهلل وقال إن األمي

ذا خسر سورية فإنو لن يكون لديو أوكسجين، ولذلك قال رئيس أركان الجيش  كانت سورية سنده، وا 
 ”.أطراف عباءة نصر اهلل تحتر‘اإلسرائيمي، بيني غانتس، قبل شير تقريبا إن 

ل حول الغارات الجوية اإلسرائيمية ضد مواقع في سورية، قال الضابط اإلسرائيمي إنو وفي رده عمى سؤا
وفقا لتقارير أجنبية جاءت ىذه الغارات ردا عمى محاوالت لتيريب أسمحة استراتيجية من سورية إلى حزب ‘

نوا من نقميا، اهلل، مثل صواريخ مضادة لمطائرات ومواد كيميائية وصواريخ متطورة وخطيرة جدا.. ولم يتمك
 ’.أو لنقل إن المحاوالت لنقميا وتم العمم بيا لم تنجح

ورغم رفضو االعتراف بأن سالح الجو اإلسرائيمي ىو الذي شن ىذه الغارات، إال أن الضابط اإلسرائيمي قال 
وقع انفجار في البقاع ‘مشيرا إلى أنو ’ أننا قمقون جدا من نقل أسمحة يمكن أن تصل إلى حزب اهلل‘
 ’.سبوع الماضي، وىناك انفجارات طوال الوقت، في الالذقية وطرطوس، ونحن قمقون من نقل أسمحةاأل

توجد ‘وفي ما يتعمق بالوضع داخل لبنان، وتسرب الصراع في سورية إليو، رأى الضابط اإلسرائيمي أنو 
ؤولية وأىمية، واعتقد فرصة أمام الجيش المبناني اآلن لكي يتحمل المسؤولية، فيذا جيش يتمتع بجيوزية ومس

 ’.’أنو توجد فرصة لكي ينظم المبنانيون األمور مقابل حزب اهلل
وتطرق الضابط اإلسرائيمي إلى الوضع في مصر وقال إن شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية توقعت 

المسمحة التطورات األخيرة التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي، واعتبر أن القائد األعمى لمقوات 
 ’.يقمد جمال عبد الناصر، ويتولى المسؤولية وكأنو يرى ما ىو جيد لمشعب‘المصرية، عبد الفتاح السيسي، 

 ’.يوجد ىنا احتمال لتطور حرب أىمية في مصر‘لكنو اضاف 
وتابع الضابط أن ما يقمق إسرائيل من الناحية االستراتيجية ىو ما سيحدث في مصر، واألمر الثاني ىو 

حيث باإلمكان شراء ىجمات مسمحة بالمال من القبائل البدوية ىناك، والتي ‘الحاصمة في سيناء،  األحداث
 ’.تنشط في فمك الجياد العالمي

نما عمى ما يحدث في القاىرة  وقال الضابط اإلسرائيمي إن تفكير الجيش المصري ليس مركزا عمى سيناء وا 
بالمئة من األنفاق  70ذلك فإن الجيش المصري أغمق  واالسكندرية وغيرىا من المدن داخل مصر، لكن رغم

 بين سيناء وقطاع غزة.
’ عمود السحاب‘وحول الوضع في قطاع غزة قال الضابط إنو ىادئ، وأن الشيور الماضية منذ عممية 

، ’كانت الشيور األكثر ىدوءا خالل العقد األخير‘العسكرية اإلسرائيمية في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي 
شيرا إلى أن منظمات صغيرة في القطاع ىي التي تطمق صواريخ وقذائف ىاون باتجاه إسرائيل وأنو يتم م

سرائيل.  في ىذه االثناء حفر أنفاق بين قطاع غزة وا 
عمى ضوء التيديدات الجديدة عند ‘وتطرق الضابط إلى خطة غانتس إلجراء تغييرات في الجيش اإلسرائيمي 

، ولذلك فإن الجيش يجب أن يكون مبنيا بشكل يمكنو من خوض الحرب حدودنا في الشمال والجنوب
(. لن يكون ىناك 2973المقبمة، فيذه لن تكون حربا مشابية لحرب يوم الغفران )أي حرب أكتوبر العام 

 ’.جيش مقابل جيش
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 ىذه ستكون حربا من نوع آخر ولذلك يمر الجيش اإلسرائيمي بعممية تغيير واسعة، وباتت‘وأضاف أن 
نما ىذا دفع الخطة التي تم ‘تعرف باسم  ثورة غانتس?، وىذا التغيير لم يأت بسبب خفض ميزانية األمن وا 

 ’.البدء بإعدادىا منذ فترة طويمة
وتقضي الخطة بحسب الضابط بتقميص عدد الدبابات وزيادة حجم قوات المشاة وتمكنيا من التنقل بسرعة 

ألنو في حال نشوب حرب فإنو ‘ى عمى جمع معمومات استخبارية أكبر من السابق وأن تكون ىناك قدرة أعم
 ’.يتعين عمينا أن نتمكن من تدمير أكبر كمية ممكنة من صواريخ العدو وبسرعة فائقة

إذ باإلمكان من ‘أي الحرب االلكترونية ’ عالم السايبر‘وتطرق الضابط إلى جانب آخر وحديث لمحرب وىو 
دو وأنت جالس ىنا في تل أبيب، لكن حربا من ىذا النوع خطيرة أيضا خالل عالم السايبر أن تحارب الع

 ’.خاصة بعد أن بدأت تتعمميا منظمات إرىابية
واستعرض الضابط اإلسرائيمي عدة سيناريوىات لحرب السايبر، التي تعتمد عمى مياجمة أي شيء في 

 ’.ذه التكنولوجيا اليومكل شيء يعتمد عمى ى‘العالم يعتمد عمى التكنولوجيا المحوسبة وقال إن 
 1/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 48إطالق سراح جميع أسرى ما قبل أوسمو بمن فيهم أسرى الاموقفنا قاطع وحازم بشأن  :عباس 2

استقبل الرئيس : زىير أندراوسنقاًل عن مراسميا الناصرة  من 2/8/2013القدس العربي، لندن،  ذكرت
في رام اهلل النائب محمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسالم الفمسطيني محمود عباس في مكتبو 

 والمساواة.
وقد رد الرئيس أبو مازن عمى توجو النائب بركة بضرورة اإلصرار عمى إطالق سراح السجناء الفمسطينيين 

م بشأن بقولو: إن موقف الرئيس وموقف القيادة الفمسطينية قاطع وحاز  84( من أبناء فمسطينيي 84)أسرى الـ
إطالق سراح جميع األسرى الفمسطينيين القابعين في السجون اإلسرائيمية من قبل اتفاقيات أوسمو وعددىم 

اسري، دون استثناء ألي واحد منيم مع اإلصرار عمى أْن يعودوا جميًعا إلى بيوتيم وعائالتيم، وأن  108
 قف.القيادة الفمسطينية تممك أوراق ضغط ىامة لإلصرار عمى ىذا المو 

عددا من القضايا وأىميا  عباسوثمن النائب بركة عاليا ىذا الموقف الفمسطيني الواضح واستعرض مع 
موضوع تجدد المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية عمى أساس تمسك الجانب الفمسطيني بكافة الثوابت 

 الفمسطينية دون التفريط بأي منيا. 
رئيس دولة فمسطين  ، أنرام اهللمن  1/8/2013، نية )وفا(وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي وأضافت

 محمود عباس، تمقى مساء اليوم الخميس، اتصاال ىاتفيا من الرئيس األميركي باراك أوباما.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، لـ'وفا'، إن الرئيس أوباما أكد عمى دعمو لمجيود التي 

فاوضات، وعمى ضرورة استغالل الفرصة الحالية والتحرك بسرعة لمحفاظ عمى أدت النطالق عممية الم
 الزخم لموصول إلى النتائج المرجوة، مؤكدا مرة أخرى التزامو بدعم استمرار المفاوضات.

وأضاف أبو ردينة، أن الرئيس عباس أكد بدوره التزامنا بحل الدولتين وضرورة الوصول إلى حل بأسرع وقت 
أشير، كما أبدى الرئيس تقديره لمجيد األميركي الذي يخوضو  9إلى  6لمتفق عمييا من وخالل المدة ا

 الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري.
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 تتعهد بتنفيذ إعدامات عمنية لمجرمين عقب عممية سطو مروعةفي غزة حكومة ال 3
ذ عمميات إعدام عمنية بحق أشرف اليور: تعيدت الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس بتنفي -غزة 

مدانين بجرائم قتل عقب عيد الفطر مباشرة، وذلك بعد الفاجعة الكبيرة التي أدت لمقتل شاب خالل سطو 
 مسمح وقت اإلفطار عمى مصنع والده وسط القطاع.

وأعمن النائب العام في حكومة حماس إسماعيل جبر أن أحكام باإلعدام ستنفذ بحق عدد من المجرمين بعد 
 يد الفطر مباشرة.ع

 ليكون في القصاص حياة لمناس.‘وكشف بأن ىذه األحكام ستنفذ بشكل عمني، 
وجاء تعيد النائب العام ىذا عقب جريمة مروعة راح ضحيتيا الشاب عميان التمباني وىو نجل صاحب 
ن أشير مصنع لمبسكويت في غزة، عندما ىاجمت منزل العائمة المالصق لممصنع مجموعة لصوص مسمحي

 بأسمحة أوتوماتيكية، وقت اإلفطار من يوم األربعاء.
 2/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
 غازي حمد: كارثة إنسانية جرّاء إغالق معبر رفح تموح باألفق 4

أكد وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الفمسطينية غازي حمد، أن أزمة انسانية حقيقية : أحمد المبابيدي -غزة
ح باألفق مع استمرار السمطات المصرية فتح معبر رفح البري لساعات محدودة، في قطاع غزة باتت تمو 

دون وجود أي مبرر حقيقي لذلك، منوىًا إلى أن إغالق المعبر في الوقت الذي تيدم في األنفاق يحيل قطاع 
 غزة إلى سجن كبير يتحكم فيو االحتالل من جية، والسمطات المصرية من جية أخرى.

مرار السمطات المصرية بالتعامل مع قطاع غزة في ىذه الطريقة غير مبررة يساعد عمى وقال حمد، إن است
تفاقم معاناة الغزيين عمى اختالف شرائحيم خاصة المرضى منيم، وطمبة الجامعات باإلضافة إلى أصحاب 

فر باليوم في مسا 200االقامات في الدولة العربية واألجنبية، الفتًا النظر إلى أن المعبر بات يستقبل فقط 
أكد  كان يستقبميم المعبر يوميًا في عيد الرئيس المصري د. محمد مرسي. 1200أحسن أحوالو، بداًل من 

حمد أنو يجري بنفسو عدة اتصاالت مع الجانب المصري بشكل يومي لممطالبة بفتح المعبر، إال أن 
عمى أنو كثيرًا ما أبمغ الجانب  السمطات المصرية تتذرع برداءة الوضع األمني خاصة في سيناء، مشدداً 

المصري بضرورة عدم تدفيع غزة ثمن ما يجري في مصر الذي ىي برئية منو براءة الذئب من دم يوسف 
 عميو السالم.

 2/8/2013، فمسطين أون الين
 

 حياتي عمى المحكو  األسير عبد اهلل البرغوثي في في وضع خطر لمغاية وزارة األسرى 5
وزارة شؤون األسرى والمحررين في رام اهلل، أن الموت أصبح يرافق األسير عبد اهلل  أكدت رائد الفي: -غزة 

 البرغوثي ويتربص بو في كل لحظة، بعدما تدىورت صحتو حيث يرقد في مستشفى العفولة.
وقالت الوزارة إن البرغوثي في وضع خطر لمغاية واستمرارية إضرابو عن الطعام أليام قادمة ستجعل حياتو 

لمحك. وأوضح محامي الوزارة، نقاًل عن طبيب السجن، أن حياة البرغوثي في مرحمة متقدمة من عمى ا
الخطر، والموت يرافقو في كل لحظة، مشيرًا إلى أنيم يجرون لو تخطيطًا لمقمب بمعدل مرتين يوميًا، 

 وفحصًا متواصاًل لمدم، فضاًل عن الفحوص المستمرة لمسكر والبول بشكل يومي.
 2/8/2013لشارقة، الخميج، ا
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 ونجري اتصاالت مع المعارضةحظيت بموافقة النظام  في سوريةمبادرة تحييد المخيمات  :مجدالني 6

أعمن مسؤول فمسطيني، أمس، عن اتصاالت مكثفة تجرييا منظمة التحرير مع أطراف : )د .ب .أ(
د. وقال أحمد مجدالني المعارضة في سوريا بغرض إنجاح مبادرة تحييد المخيمات الفمسطينية في البال

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن المبادرة التي قدمتيا المنظمة حظيت بموافقة من النظام السوري 
وتنتظر موقفًا مماثاًل من أطراف المعارضة. وذكر مجدالني أن اتصاالت ميدانية مكثفة تجرى مع مختمف 

د المخيمات الفمسطينية، لكنو أقر بأن االستجابة التزال أطراف المعارضة بغرض ضمان إنجاح مبادرة تحيي
وقال إن المباحثات مع النظام والمعارضة في سورية ”. بسبب افتقاد المعارضة لمرجعية موحدة“ضعيفة 

أفضت إلى إدخال بعض التعديالت التي قدمتيا منظمة التحرير بما يتالءم مع الوضع السوري مع التركيز 
 تحييد الفمسطينيين في المخيمات.عمى الجوىر القاضي ب

 2/8/2013الخميج، الشارقة، 
 

 صور عريقات ليفني تثير ضجةالقدس العربي:  7
بسام البدارين: الصور التي جمعت امس االول كبير مفاوضي فمسطين صائب عريقات بزميمتو  -عمان

اسية بامتياز خصوصا بعد المفاوضة االسرائيمية الجديدة تسيبي ليفني ليا عمى االرجح وظيفة دعائية وسي
 ظيور وزير الخارجية االمريكي جون كيري في بعضيا.

لكن الصور نفسيا اثارت عاصفة من الجدل عمى صفحات الفيسبوك االردنية والفمسطينية والعربية ليس فقط 
بسبب ظيور الراعي كيري في خمفية بعضيا، ولكن بسبب اجواء الحماس التي تبدو عمى ليفني وعريقات 

 ا يدشنان موسم المفاوضات الجديد.وىم
عريقات وىو يمد يده لمصافحة ليفني فيما ترفع االخيرة يدىا لالعمى حتى  في الصورة االكثر حضورا يظير

تصل ليد نظيرىا المفاوض بأكبر قدر ممكن من الحماس والقوة، في الوقت الذي تظير فيو صورة ثانية 
 ي ويدفعيا لمعبور قبمو.الدكتور عريقات وىو يضع يده خمف ظير ليفن

قراءة ىذه الصور سياسيا بعيدا عن التقوالت التي حفمت بيا المواقع خالل اليومين الماضيين تبدو معقدة 
 نسبيا لعدم وجود من يؤمن من الجانبين بان جولة الراعي كيري الحالية يمكن ان تفضي الي نتائج مختمفة.

ة الشخصية والذاتية، فجولة المفاوضات الحالية التي يراد ليا ان بالتوازي يمكن قراءة الصور نفسيا من الزاوي
تضمن عودة ليفني بعد مشكالتيا االخيرة ’ القدس العربي‘تتواصل لتسعة اشير حسب وثيقة نشرتيا سابقا 

 في محيط حزبيا لالضواء والواجية.
نشاط الذي يتضمن السفر بالمقابل يبرر قيادي فمسطيني حماس عريقات عبر االشارة لشغفو في العودة لم
قضاىا ’ استرخاء اجبارية‘الدائم والمقاءات المتعددة مع قادة العالم والمنطقة بين الحين واالخر بعد فترة 

الرجل في ربوع رام اهلل بدون عمل حقيقي مع ما يتيسر من االستيدافات الشخصية والشائعات عمى الطريقة 
 الفمسطينية.

 2/8/2013القدس العربي، لندن، 
 
 

 البردويل: بدأنا اتصاالت مع فتح لمتحقيق في وثائق التحريض عمى حماس 8
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كشف القيادي في حركة حماس صالح البردويل النقاب عن بدايـة اتصـاالت أجرتيـا الحركـة : غزة )فمسطين(
مع عدد من قيادات حركة فتح في الضفة ولبنان، لمتحقيق في الوثـائق التـي أعمنتيـا حمـاس عـن وجـود خميـة 

 ية شكمتيا "فتح" لمتحريض عمى حماس في اإلعالم المصري.أمن
ـــ "قــدس بــرس" اليــوم الخمــيس ) (، أن حركــة "حمــاس" منفتحــة 8|2وأوضــح البردويــل فــي تصــريحات خاصــة ل

عمـى كـل الخيــارات لمتحقيـق فــي صـدقية الوثـائق التــي أعمنتيـا، وقــال: "لقـد جـرى اتصــال بيننـا وبــين عـدد مــن 
الضفة الغربية ولبنان ومواقع أخرى بشـأن الوثـائق المعمـن عنيـا والمتعمقـة بالخميـة مسؤولي وقيادات "فتح" في 

األمنية التي تم تشكيميا برعاية من السمطة وحركة "فتح" لمتحريض عمى "حماس" في اإلعـالم المصـري، وقـد 
منيـا، ومـنيم  كانت ردود اإلخوة في "فتح" متباينة فمنيم من طالب بالوثائق والعمل عمى تشكيل لجنـة لمتثبـت

مــن أنكــر واعتبــر ذلــك تزويــرا، ومــنيم مــن طالــب بتشــكيل لجنــة فصــائمية، لكــن نحــن وصــمتنا أمــس االربعــاء 
( وثيقــة جديــدة صــادرة بتوجيــو مــن مفــوض التعبئــة والتنظــيم لألقــاليم الخارجيــة فــي حركــة "فــتح" جمــال 7|32)

 محيسن بتشكيل لجنة لمتحقيق في ىذه الوثائق".
ون مـــن صـــحة الوثـــائق، ومســـتعدون لمتعـــاون مـــع أي لجنـــة قانونيـــة يـــتم التوافـــق بشـــأنيا وأضـــاف: "نحـــن واثقـــ

 لمتحقيق في صحة ىذه الوثائق".
وأعــرب البردويــل عــن أســفو ألن مثــل ىــذه الوثــائق تزيــد مــن حجــم الشــكوك فــي صــدق حركــة "فــتح" النجــاز 

فضــمنا االحتفــاظ بــالجزء األكبــر المصــالحة، وقــال: "لألســف الشــديد ىــذه الوثــائق التــي أعمنــا عــن جــزء منيــا و 
منيـــا، ىـــي ضـــربة إضـــافية لجيـــود المصـــالحة بعـــد الضـــربة التـــي وجيتيـــا الســـمطة لممصـــالحة بـــذىابيا إلـــى 
مفاوضــات قـــي عــالم المجيـــول، وىــذا يؤكـــد أن "فــتح" والســـمطة ال تعنييمــا المصـــالحة فــي شـــيء وال الحقـــوق 

 الفمسطينية".
غزة والذىاب إلى المفاوضـات عمـى حسـاب المصـالحة لـن يـنجح ورأى البردويل أن التحريض عمى "حماس" و 

في إخماد المقاومة، وقال: "المقاومة الفمسطينية مشروع أصيل يعبر عـن حقيقـة الشـعب الفمسـطيني المتمسـك 
بحقوقو الكاممة، ولـن تـنجح مـؤامرات المفاوضـات أو التحـريض عمـى غـزة وال عمـى "حمـاس" فـي التـأثير عمـى 

 ى حد تعبيره.فعل المقاومة"، عم
 2/8/1023قدس برس، 

 
 قيادات من فتح مع برلمانيين إسرائيميين داخل الكنيست تمميع لالحتالل  لقاءحماس:  9

فــي عمميــات التطبيــع ’ التــورط‘اتيمــت حركــة حمــاس خصــميا السياســي حركــة فــتح بـــ : غــزة ـ أشــرف اليــور
أعضـــاء إســـرائيميين فـــي الكنيســـت وادانـــت حركـــة حمـــاس لقـــاء قيـــادات مـــن حركـــة فـــتح ب وتمميـــع االحـــتالل.

اإلســرائيمي، وقــال الــدكتور ســامي أبــو زىــري، النــاطق باســم الحركــة فــي تصــريح صــحافي ان مشــاركة قيــادات 
االنحــدار السياســي "مــن حركــة فــتح فــي اجتماعــات مــع برلمــانيين إســرائيميين فــي الكنيســت اإلســرائيمي تعكــس 

ميـات التطبيـع وتمميـع صـورة االحـتالل أمـام الـرأي العـام الخطير الذي وصمت إليو حركة فتح وتورطيا في عم
 ."العربي واإلسالمي

  1/8/1023، القدس العربي، لندن
 
 

 جتماع قيادات من فتح مع إسرائيميين داخل الكنيست تجاوز لإلجماع الوطنيا"الجهاد":  20
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ة فتح فـي اجتماعـات مشاركة قيادات بحرك حركة الجياد اإلسالمي في فمسطينأدانت : يو بي آي - الجزيرة
"مشـاركة مـوظفين برتـب عاليـة فـي السـمطة ودانـت الحركـة  مع برلمانيين إسـرائيميين فـي الكنيسـت اإلسـرائيمي.

 في ىذه االجتماعات".
وقـــال المتحـــدث باســـم الحركـــة داود شـــياب فـــي تصـــريح نشـــره موقـــع الحركـــة اإللكترونـــي إن "مشـــاركة ىـــؤالء 

ســماؤىم، فــي عـار التطبيــع تشــكل تجـاوزا لإلجمــاع الــوطني واســتخفافا المـوظفين ميمــا عمــت رتـبيم أو كانــت أ
 بشعبنا".

 2/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "الجبهة الشعبية": لقاء كوادر من فتح مع إسرائيميين بالكنيست مثال عمى االنفالت التطبيعي 22
وىــام وفصــل مــن فصــول مســرحية عبثيــة إلشــاعة األ‘وصــفت الجبيــة الشــعبية المقــاء بـــ : ـــ أشــرف اليــور غــزة

العـــودة لممفاوضـــات والحمـــول الثنائيـــة المســـتندة لمنوايـــا األمريكيـــة اإلســـرائيمية والتـــي ال تخـــدم ســـوى االحـــتالل 
دامــــة ســــيطرتيا عمــــى شــــعوبيا  ومخططاتــــو واإلســــتراتيجية األمريكيــــة فــــي المنطقــــة اليادفــــة لتعزيــــز نفوذىــــا وا 

 ’.وثرواتيا
اًل عمــى التســيب السياســي واالنفــالت التطبيعــي الــذي يوظفــو االحــتالل مثــا‘واعتبــرت الجبيــة الشــعبية المقــاء 

جيــاض حمــالت المقاطعــة الدوليـة ومناىضــة التطبيــع والتغطيــة عمــى  لتضـميل الــرأي العــام العربــي والعـالمي وا 
 ’.مضيو في توسيع االستيطان وتيويد المدينة المقدسة

جمــس التشــريعي الفمســطيني، وكتمــة حركــة فــتح وطمبــت كتمــة الجبيــة الشــعبية فــي المجمــس التشــريعي مــن الم
 بمحاسبة النواب الذين عقدوا ىذا المقاء.

فــي ظــل المقاطعــة الشــعبية والرســمية لالحــتالل فــي جميــع أنحــاء العــالم، تخــرج عمينــا مجموعــة مــن ‘وقالــت 
يعتبـر إيغـااًل  القيادات الفمسـطينية المسـتيترة بعقـد لقـاء تطبيعـي جديـد، ىـذه المـرة مـع برلمـانيين صـياينة، ممـا

 ’.جديدًا في مسمسل التنازالت، وخروجًا عن حالة اإلجماع الوطني والشعبي
 1/8/1023، القدس العربي، لندن
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ذي جمــع شخصــيات فمســطينية بنــواب القيــادة العامــة" المقــاء الــ - أدانــت "الجبيــة الشــعبية: رام اهلل )فمســطين(
إسـرائيميين فـي "الكنيسـت" يـوم أمـس األربعـاء، دعمــًا لمسـيرة المفاوضـات التـي انطمقـت مـؤخرًا برعايـة أمريكيــة 

 في واشنطن.
(، "إن ىـذه المقـاءات التـي 8|2وقالت "القيادة العامة" في بيان تمقت "قدس برس" نسـخة عنيـا اليـوم الخمـيس )

مفاوضات تسعى لتحسين وجو االحتالل القبيح وتضميل الرأي العـام الفمسـطيني والـدولي تتزامن مع انطالق ال
مــن خــالل اإليحــاء بــأن سياســة التنــازالت والمفاوضــات ىــي الســبيل الوحيــد لــدى الفمســطينيين لمحصــول عمــى 

 وأضـافت أن مثــل ىــذه المقــاءات تـأتي فــي ظــل حالــة عزلـة شــديدة وانكشــاف فاضــح حقـوقيم"، حســب تقــديرىا.
لمنوايــا اإلســـرائيمية تجـــاه الشـــعب الفمســـطيني، ومـــن شـــأنيا أن تـــؤدي إلـــى فـــك عزلـــة االحـــتالل والتغطيـــة عمـــى 

 سياساتو العنصرية تجاه الشعب الفمسطيني، وفق رأييا.
 2/8/1023قدس برس، 
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 فتح تتهم حماس بالتحريض عمى قيادة الحركة في القاهرة 23
يـــوم الخمـــيس، مـــا تقـــوم بـــو حركـــة حمـــاس مـــن حممـــة تشـــويو اســـتنكرت حركـــة فـــتح، ال: أيمـــن قنـــاوي -القـــاىرة

 وتحريض بحق حركة فتح وقيادتيا وخاصة بمصر.
جاء ذلك بعدما تناولت ونشـرت العديـد مـن المواقـع المحسـوبة عمـى حركـة حمـاس لمجموعـة سـمتيا بالوثـائق، 

لعــام المصــري التــي حصــمت عمييــا والتــي تــدين بحســبيا، حركــة فــتح بــالتحريض عمــى حمــاس وتأليــب الــرأي ا
 عمييا، وخاصة في محاولة منيا لمنيل من قيادة الحركة في مصر.

وعقــد جيــاد الحــرازين مفــوض الحركــة فــي القــاىرة، وأيمــن الرقــب مفــوض العالقــات الخارجيــة لفــتح فــي القــاىرة 
 مؤتمرا صحفيا بعد ظير اليوم بالقاىرة، استنكرا فيو ىجمة حماس عمى حركة فتح.

ســبب ىــذه اليجمــة، رغــم أن حركــة فــتح فــي كافــة المواقــف التزمــت بالــدفاع عــن الكــل وتســاءل الحــرازين عــن 
ـــزج بـــأي فمســـطيني فـــي ىـــذه  ـــدائرة فـــي جميوريـــة مصـــر العربيـــة، ال الفمســـطيني، ورفضـــت طـــوال األحـــداث ال

 األحداث أو حتى اإلشارة إليو، بحسبو.
  1/8/1023، الشرق، الدوحة

 
 لبنان يتعرضون لمضايقات من قبل السمطاتحماس: فمسطينيو سورية الذين نزحوا إلى  24

القــدس ’اكــد الــدكتور عصــام عــدوان رئــيس دائــرة شــؤون الالجئــين فــي حركــة حمــاس لـــ: ـــ وليــد عــوض رام اهلل
الخمــيس ان الالجئــين الفمســطينيين الفــارين مــن ســورية لمبنــان يتعرضــون لمضــايقات مــن الســمطات ’ العربــي

كبيــرة، مطالبــا الحكومــة المبنانيــة بالتعامــل مــع الالجئــين الفمســطينيين  المبنانيــة، ويعيشــون فــي معانــاة انســانية
 الفارين من سورية نحو لبنان كحالة انسانية وليس كحالة سياسية.

وقدر عدوان الموقف المبناني باستقبال الفارين من سورية سواء فمسطينيي سورية او السوريين، ولكنو استطرد 
من دور انسـاني باسـتقبال ىـؤالء الفمسـطينيين الـذين ييربـون مـن المـوت،  -نلبنا -ولكن ىذا ال يعفيو ‘قائال 

ىم ال يمجأون لمبنان من اجل العمل او من اجل الرفاىية انما ييربون من الموت، وبالتالي المفترض بالدولـة 
متحـدة ودول المبنانية ان تـوفر الحمايـة ليـذا االنسـان وان تسـتقبمو، ومـن خـالل اتصـاالتيا الدوليـة مـع االمـم ال

 ’.العالم كافة ان توفر ليم الغطاء المالي واالغاثي الالزم ليم
ال يعقــل ان يتــرك ىــؤالء ليمقــوا مصــيرىم وحــتفيم فــي ســورية. وبالتــالي "’ القــدس العربــي’وتــابع عــدوان قــائال لـــ

 ."الء الناسالصعوبات التي يتم اختالقيا، ىذه ال توفر االمن لمبنان بقدر ما ىي تخمق صعوبات حياتية ليؤا
واشار عدوان الى المضايقات التي يتعرض ليا الالجئون الفمسطينيون الفارون من سورية لمبنان مثل الـزاميم 
بدفع رسوم دخـول يكـون الالجـح احـوج مـا يكـون ليـا مـن اجـل تـأمين لقمـة االكـل ولـيس دفعيـا كرسـوم دخـول 

راضـي المبنانيـة اشـبو برسـوم الفيـزا، وكثيـر مـن ىناك رسوم يدفعيا الفمسطيني لمجرد دخولـو لال‘لبنان، متابعا 
، ’الالجئـين الفمسـطينيين يعجــز عـن تســديدىا، والـبعض يحــاول ان يمممـم اموالـو مــن اجـل ان يــدفع ىـذا المبمــغ

ولكــن عمــى  -حـوالي عشــرين الــف ليـرة لبنانيــة  -منوىـا الــى انــو ممكـن ان يكــون ذلــك المبمـغ بســيط نوعــا مــا 
 ’.من الموت، وتارك كل ممتمكاتو في سورية يعتبر مبمغا كبيرا وال يستطيع تأمينوالالجح الفمسطيني اليارب 

وشدد عدوان عمى انو اذا كان مع الالجـح بعـض النقـود القميمـة ال يجـب ان يـدفعيا كرسـوم دخـول واقامـة فـي 
 ’.بل ال بد من تركيا لو ليعتاش بيا لبضعة ايام او بضعة شيور اذا امكن‘لبنان 

لــى ان الدولــة المبنانيــة ال تــوفر مــأوى لالجئــين اليــاربين مــن ســورية الــى داخــل لبنــان بــل يــتم واشــار عــدوان ا
اســتيعابيم داخــل مخيمــات الالجئــين الفمســطينيين فــي لبنــان، مناشــدا الحكومــة المبنانيــة ان تحــذو حــذو تركيــا 
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يعاب الالجئــين القــادمين واالردن بتــوفير مــأوى لالجئــين، كالمخيمــات التــي تــم اقامتيــا فــي تركيــا واالردن الســت
ىـؤالء الـذين ييربـون مـن سـورية يمجـأون الـى مخيمـات الالجئـين الفمسـطينيين فـي لبنـان ‘من سـورية، ومتابعـا 

التعيسة اصال، فكيف تحمل ىـذه المخيمـات اعبـاء اضـافية، وبالتـالي ىنـاك تقصـير مـن الدولـة المبنانيـة تجـاه 
ال توجد ميزانيات كافية، ولكن عمييا ان تضغط عمى وكالة غوث  الالجئين، وطبعا الدولة المبنانية تقول بانو

وتشــغيل الالجئــين الفمســطينيين االونــروا وعمــى المجتمــع الــدولي مــن اجــل ان يــوفر ليــا مثــل ىــذه الميزانيــات 
 ’.الستيعاب الالجئين

الفمســطينيين يطالــب بتحديــد اقامــة الالجئــين ‘واشــار عــدوان الــى وجــود بعــض الــوزراء فــي الحكومــة المبنانيــة 
يوما والبعض يطالب باخراجيم فـورا واغـالق حـدود لبنـان امـاميم، وىـذا عمـل  80الفارين من سورية لمبنان بـ 

 ’.غير انساني، ويجب بحث الموضوع من الزاوية االنسانية وليس من الزاويا السياسية
تفيــد بضــرورة رحــيميم عــن واكــد عــدون تمقــي الكثيــر مــن الالجئــين الفمســطينيين الفــارين مــن ســورية بالغــات 

 ’.ىناك طمبات بالفعل، وىناك وزراء يطالبون بذلك‘االراضي المبنانية، وقال 
وشدد عدوان عمى ان الالجئين الفمسـطينيين الفـارين مـن سـورية لمبنـان يتعرضـون لمعانـاة انسـانية ال توصـف 

انية ويجـب بحثيـا والنظـر الييـا يتعرضـون لمعانـاة بكـل مـا تعنييـا الكممـة. معانـاة انسـ‘عمى حد قولو، مضـيفا 
من ىذه الزاوية ولـيس مـن زوايـا سياسـية. فالفمسـطيني لـم يـأت لمبنـان ليـؤثر عمـى الوضـع السياسـي فـي لبنـان 
وىــو ال يريــد ان يتــدخل فــي اي شــأن سياســي. وبالتــالي عمــى الدولــة المبنانيــة ان تحميــو وتأويــو وان تــوفر لــو 

 ’.الزمة او الى حين ان يعود ىؤالء الالجئون ادراجيماالغاثة الالزمة الى حين انتياء ىذه ا
 1/8/1023، القدس العربي، لندن
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في مستيل جولة عمى فاعميات صيدا لوضعيم في اجواء ما اتفقت عميو الفصـائل الفمسـطينية، لجيـة تشـكيل 
ـــة امن ـــدا مخـــيم عـــين الحمـــوة، لضـــبط االمـــن وتثبيـــت لجن يـــة فمســـطينية مركزيـــة لحفـــظ امـــن المخيمـــات وتحدي

االستقرار فيو قطعا لمطريق عمى اية محاوالت لجر المخـيم الـى اي اقتتـال داخمـي او مـع الجـوار، زار عضـو 
جبية الديمقراطيـة المكتب السياسي لــ"جبية التحريـر الفمسـطينية" صـالح اليوسـف وعضـو المجنـة المركزيـة لــ"ال

لتحرير فمسطين" عدنان ابو النايف، منسق عام تيار المستقبل في الجنـوب ناصـر حمـود فـي مقـر التيـار فـي 
 صيدا بحضور اعضاء مكتب المنسقية محيي الدين جويدي وامين الحريري وكرم سكافي.

صــمت الييــا الفصــائل وقــوى واطمـع الوفــد الفمســطيني منســقية المسـتقبل عمــى خارطــة الطريــق "األمنيــة" التـي تو 
التحالف والقوى االسالمية فـي عـين الحمـوة فـي مـا يتعمـق بتحصـين الوضـع األمنـي فـي المخيمـات مـن خـالل 
تشكيل قيادة امنية فمسطينية مركزية، وتحديدا فـي عـين الحمـوة بتفعيـل القـوة االمنيـة المشـتركة فيـو. كمـا جـرى 

 طينيين من سوريا الى مخيمات صيدا.التطرق الى األوضاع المأسوية لمنازحين الفمس
: ســـيكون ىنــاك فــرز لكــل الفصــائل الفمســطينية وخاصــة مـــن صــالح اليوســف وعــن عديــد القــوة االمنيــة قــال

 انصار اهلل والقوى االسالمية وفصائل المنظمة والتحالف تحديدا، وحتى االن ما زال األمر قيد الدرس.
 1/8/1023، المستقبل، بيروت

 
 وفد فتح إلى القاهرة أمنية وليست سياسية أبو هالل: زيارة
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كشف األمين العام لحركة األحرار الفمسطينية خالـد أبـو ىـالل أن قيـادة حركـة فـتح تعتبـر : حبيب أبو محفوظ
حركة حماس نقيضيا االسـتراتيجي "فكـرًا وسياسـًة"، وقـال القيـادي السـابق فـي حركـة فـتح لــ"السبيل"، ردًا عمـى 

ركــة حمــاس مــؤخرًا مــن قيــام خميــة تابعــة لحركــة فــتح تقــوم بتوجيــو اإلعــالم المصــري الوثــائق التــي كشــفتيا ح
"ىنــاك قيــادات فــي حركــة فــتح ال  لتــوريط حمــاس فــي قتــل الجنــود المصــريين الســتة فــي رمضــان الفائــت: أن

يأبيون مطمقـًا بالشـعب الفمسـطيني، الميـم عنـدىم توجيـو األذى لحركـة حمـاس والمقاومـة الفمسـطينية حتـى لـو 
كــان ذلــك عمــى حســاب الشــعب الفمســطيني". واصــفًا زيــارة الوفــد الفتحــاوي إلــى القــاىرة برئاســة محمــود عبــاس 

 "باألمنية وليس سياسية". 
 1/8/1023، السبيل، عّمان

 
 تعتقل وتستدعي ستة من حماس في الضفة أجهزة السمطة 26

طنين، واستدعت لمتحقيـق فـي مقراتيـا اعتقمت أجيزة أمن السمطة في الضفة الغربية ثالثة موا: الضفة الغربية
األمنية ثالثًة آخرين، ومّددت اعتقال أسيرين سياسيين من الخميل، بذريعة انتمائيم لحركة "حماس، فـي حـين 

 اعتقمت قوات االحتالل أربعًة من المحررين من سجونيا. 
 1/8/1023، السبيل، عّمان

 
 مي" بين فتح وحماس  تجمع الشخصيات المستقمة يدعو لوقف "التراشق اسعال 27

اعتبر "تجمع الشخصـيات الفمسـطينية المسـتقمة" أن المنافسـة فـي التراشـق اإلعالمـي، بـين : رام اهلل )فمسطين(
حركتــي حمــاس وفــتح، يســاىم يومًيــا فــي "تشــويو صــورة الشــعب الفمســطيني المناضــل أمــام المجتمــع الــدولي 

 وأشقائنا العرب في المنطقة".
( "اإلخــوة فــي كافــة الفصــائل والقــوى الوطنيــة 8|2لــو تمقتــو "قــدس بــرس" الخمــيس )وطالــب التجمــع فــي بيــان 

واإلســالمية بالعمــل عمــى وقــف ىــذا التراشــق"، مشــدًدا عمــى ضــرورة وقــف كافــة أنــواع التراشــق اإلعالمــي لمــا 
ن يمثمو من إىانة قوية لشـعب قـدم أبنـاءه ودمـاءه فـي سـبيل تحريـر الـوطن، مؤكـدا فـي الوقـت ذاتـو أن "سـرطا

 االنقسام الفمسطيني بدأ يسري في جسد األرض العربية ليمزق ما بقي من حمم الوحدة".
وطالب التجمع رئيس السـمطة )رئـيس حركـة "فـتح"( محمـود عبـاس ورئـيس المكتـب السياسـي لحركـة "حمـاس" 

حياء األمل داخل نفوس الفمسطينيين وتنفيذ ب نود ما تـم خالد مشعل "بالتمييد الفوري لشق طريق المصالحة وا 
التوقيع عميو في القاىرة والدوحة"، مضيفا أن "كتب التاريخ الفمسطيني تشـكي ازديـاد عـدد الصـفحات السـوداء 

 في سيرة قضيتنا العادلة".
وشــددت الشخصــيات المســتقمة عمــى أن "اســتمرار االنقســام يجعــل مــن الفمســطينيين مــادة دســمة فــي اإلعــالم 

وطنية ليحوليم إلى أداة تحركيا مصالح البعض ويساعدىم في ذلك المحمي والعربي ويضعف من صورتيم ال
حالة التراشق المخزية التي يعيشيا الشعب أمام كافة وسـائل اإلعـالم"، مؤكـًدا أن "المصـالحة الفمسـطينية ىـي 

 التي ستيزم االحتالل وتجعل موفدي الرباعية والخارجية األمريكية يعودوا من حيث أتوا"، حسب قوليم.
 2/8/1023س، قدس بر 

 
 حماس تدعو األونروا لالستجابة لمطالب أهالي مخيم "نهر البارد"  28

أكـدت حركـة حمـاس تأييـدىا لمحركـة االحتجاجيـة السـممية واسـتمرارىا لممطالبـة بعـدم إيقـاف الخـدمات : بيروت
 المخصصة ألىالي مخيم نير البارد المتمثمة باإليجارات والحصة الغذائية والطبابة.



 
 
 

 

 

           24ص                                    1939العدد:                2/8/1023 الجمعة التاريخ:

( أرسـل نسـخة منـو لــ 8|2شؤون الالجئين في حركة "حماس" بمبنان في بيان لـو اليـوم الخمـيس )ودعا مكتب 
"قدس برس"، إدارة األونروا إلى االستجابة إلى مطالب أىالي مخيم نير البارد وعدم اتخـاذ قـرارات تـؤثر عمـى 

 الواقع اإلنساني والمعيشي في المخيم.
شـكل مباشــر لتــأمين التمويـل الــالزم لســداد العجـز فــي ميزانيتيــا دون ورأى المكتـب أن إدارة األونــروا مســؤولة ب

 تحميل الالجح الفمسطيني نتائج ىذا العجز.
ودعــا المكتــب الــدول المانحــة إلــى التعجيــل فــي ســداد مــا تبقــى مــن ميزانيــات إعــادة إعمــار مخــيم نيــر البــارد 

غاثــة المنكــوبين فيــو، قبــل تفــاقم األزمــة اإلنســانية وتصــعيد االحتجاجــات الشــعبية وتوســيعيا  الســتكمال دعــم وا 
 إلى باقي المخيمات.

 2/8/1023قدس برس، 

 
  داخل حدود الدولة الفمسطينية االتفاق خالل أيام إذا حمت قضية الالجئيننتنياهو:  29

نتنياىو قال  نرئيس الوزراء بنياميواسع االطالع أن  إسرائيميكشف مصدر  :وكاالت -القدس المحتمة 
الل جمسة تقييم المفاوضات إنو "إذا تم حل قضية الالجئين الفمسطينيين داخل حدود الدولة لمقربين منو خ

الفمسطينية المرتقبة وتوافق الجميع عمى مسألة التعويضات، فإن أغمبية األمور األخرى يمكن االتفاق عمييا 
إلدارة المفاوضات، التي خالل أيام". وأشار المصدر من جية أخرى، إلى أن نتنياىو منح ليفني حرية كبيرة 

تجري برعاية كيري، مضيفا أن رئيس الحكومة، ورغم تأكيده عمى إجراء استفتاء شعبي عمى كل اتفاق 
وذكر المصدر أن نتنياىو  سالم، تعيد بدعم كل التسويات التي سيتم التوصل إلييا"، خالل المفاوضات.

أسرى عشية  204وأكد لو التزامو إطالق سراح  تحدث مع الرئيس عباس أكثر من مرة خالل األيام األخيرة،
 عيد الفطر، كـ "بادرة حسن نية" لتشجيع الفمسطينيين عمى التفاوض.

إلى ذلك، تحدث المصدر عن أن خالفات داخل حزب "الميكود" الحاكم بدأت تطفو عمى السطح عمى خمفية 
م حزبو، ثم إقامة كتمة يسارية مفاوضات السالم، األمر الذي دعا نتنياىو إلى البحث في إمكان تقسي

بمشاركة ليفني ورئيسة حزب "العمل" شيمي يخيموفتش ورئيس حزب "ىناك مستقبل" وزير المالية يائير 
 البيد، باإلضافة إلى حزب "ميرتس".

وأشار المصدر إلى أن نتنياىو تحدث كذلك مع رئيس حزب "شاش" الديني آرييو درعي المعروف باعتدالو 
ممية السالم، الفتا إلى أنو "أجرى أكثر من استطالع خالل الفترة الماضية، وتأكد أن أغمبية فيما يتعمق بع

 الييود سيقرون اتفاق السالم مع الفمسطينيين".
 1/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 الكنيست من العرب "تطهير"قانون إسرائيمي جديد يستهدف  10

برلمان( اإلسرائيمي قانونا جديدا يرفع بموجبو نسبة الحسم في أقر الكنيست )ال: الشرق األوسط -تل أبيب
في المائة، وذلك في سبيل التخمص من األحزاب الصغيرة. وقد  4في المائة إلى  2االنتخابات البرلمانية من 

ألنو يؤدي إلى منع « تصعيد العنصرية والعداء لمعرب»اعتبر النواب العرب ىذا القانون استمرارا لنيج 
حزاب عربية إلى الكنيست. وردوا عميو بخطوات احتجاجية بالوقوف صامتين أمام المايكروفون عمى وصول أ

وجاء ىذا القانون ضمن  منصة الخطابة. وحذروا ومعيم عدد من نواب اليسار من تدىور إسرائيل لمفاشية.



 
 
 

 

 

           25ص                                    1939العدد:                2/8/1023 الجمعة التاريخ:

عدد األحزاب في  بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي يسعى لتقميص« إسرائيل بيتنا»النيج الذي فرضو حزب 
 «.منع األحزاب الصغيرة من ابتزاز رؤساء الحكومات ومحاربي الفساد»إسرائيل بدعوى 

ولكن نواب اليسار اعترضوا بشدة عمى القانون. فقالت رئيسة المعارضة شيمي يحيموفتش، إن ىذا القانون 
ن. بينما وقفت رئيسة حزب ، في إشارة إلى مكان والدة ليبرما«االتحاد السوفياتي المنيار»مستورد من 

ىذا قانون فاشي، ال أتصور أن إسرائيل تقبل »زىافا غالون تبكي عمى منصة الكنيست وتقول: « ميرتس»
في »وقال النائب إيتسيك شمولي من حزب العمل إن سن ىذا القانون في إسرائيل «. بتمريره في برلمانيا

ديمقراطية، ىو دليل عمى أن إسرائيل تسير عكس الوقت الذي تشيد فيو الدول العربية ىبات تطالب بال
 «.التيار وتفقد ديمقراطيتيا خطوة خطوة

وقد اعترض النواب من األحزاب العربية الوطنية، عمى ىذا القانون بشدة. واعتبروه فاشيا وعنصريا. وقالت 
معرب من قانون ترانسفير )ترحيل( ل»النائبة حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي إنو 

ووقف النواب العرب، الواحد تمو اآلخر، عمى المنصة صامتا لمدة ثالث دقائق، ىي المدة «. الكنيست
ىذا الصمت يعتبر أكبر »المقررة لخطاب كل منيم. وعمق أحد الصحافيين اإلسرائيميين القدامى قائال: 

 «.صرخة في تاريخ الكنيست
ية الديمقراطية لمسالم والمساواة، صامتا لمدة ثالث دقائق، وبعد أن وقف النائب د. عفو إغبارية، من الجب

لو كانت لديكم »ألقى كممة من عمى منصة الكنيست قال فييا لنواب اليمين من االئتالف الحكومي: 
الشجاعة الكافية لمفظتم بألسنتكم المسمومة وبوضوح أنكم ال تريدون أي تمثيل عربي في الكنيست، ىذا ىو 

 «. مشوه لقانونكم العنصري... بئس لكم ولقوانينكم الجائرةالوجو الحقيقي ال
 1/8/1023، الشرق األوسط، لندن

 
  برلمان لفمسطينيي الداخل قامةسزحالقة يدعو  12

زىير أندراوس: قال النائب جمال زحالقة في أعقاب التصويت عمى القانون رفع نسبة الحسم في  -الناصرة 
في المائة: مشروع القانون مناقض لمبادئ الديمقراطية التي  4ائة إلى في الم 2االنتخابات البرلمانية من 

 تعتمد عمى حكم األكثرية وحقوق األقمية.
ىذا قانون عنصري يستيدف العرب تحديدا وىو محاولة ترانسفير سياسي ويجب أن يكون محفز لنا جميعا 

قامة البرلمان العربي. ال احد يصنع  معنا معروفا ألننا في الكنيست، ولن لإلسراع في انتخاب المتابعة وا 
 يستطيعوا إسكاتنا ميما فعموا.

قامة قائمة مشتركة وما زلنا ندعو لذلك. لكننا نرفض  وأضاف زحالقة: دعونا دائما لوحدة األحزاب العربية وا 
بشدة أي محاولة لفرض األمر عمينا من خالل رفع نسبة الحسم، الذي يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى 

ة معاكسة وىي اتفاق قائمتين عمى الوحدة وترك القائمة الثالثة تصارع نسبة الحسم العالية، عمى حد نتيج
 قولو.

 1/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 يحذر من تنامي الدور اسيراني في سورية ولبنانالجيش اسسرائيمي ب الشماليةقائد المنطقة  11
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يش اإلسرائيمي الجنرال يائير غوالن أن حزب اهلل بات، بعد رأى قائد المنطقة الشمالية في الج: محمد بدير
، أكثر قوة، محذرًا من الدور اإليراني المتنامي في كل من لبنان «حرب لبنان الثانية»سبع سنوات عمى 

 وسوريا.
وخالل حفل تأبيني لقتمى الجيش اإلسرائيمي في الذكرى السابعة لعدوان تموز، ألقى غوالن كممة تطرق فييا 

حزب اهلل أفضل تجييزًا وتدريبًا وأكثر حذرًا قياسًا إلى »ى الوضع في كل من لبنان وسوريا، ورأى فييا أن إل
تحديات في الداخل »وأشار غوالن إلى أن الحزب يواجو اليوم «. الوضع الذي كان قائما قبل سبع سنوات

 «. ا شيطانًا يجب إزالتو من الوجودالمبناني كما أنو يحارب داخل سوريا، ويواصل النظر إلى إسرائيل بوصفي
إيران موجودة ىنا، حاضرة »وشدد قائد المنطقة الشمالية عمى دور إيران في تعاظم حزب اهلل مشيرا إلى أن 

وتتآمر أكثر من أي وقت مضى، ىي فعاًل عمى حدودنا. إنيا تبني في لبنان قوة بمستوى من التدخل ال 
وتطرق إلى «. مى كل المستويات: تقدم المشورة، تجيز، توجو، تؤثرسابق لو. في الحرب السورية تتواجد ع

الجيش السوري، الذي كان سندا لحزب اهلل، مشغول اليوم في تدمير ذاتي »ما يحصل في سوريا، معتبرا أن 
فتاك ووحشي. تدمير تستخدم فيو كل أنواع األسمحة التي كانت توجو في الماضي ضدنا وىي اليوم تقتل 

دول إقميمية وقوى عالمية تمد أيدييا إلى كوة الروث السورية الدامية، وال يبدو »وأضاف: «. اءسوريين أبري
 «.أن نياية المعاناة اإلنسانية ىناك في األفق

وأكد غوالن ارتفاع منسوب الحضور الذي يراه الجيش اإلسرائيمي لمجيات الجيادية في كل من سيناء وسوريا 
ىذا »، مضيفا أن «وضع من اليدوء النسبي وسط تغيرات إقميمية صعبةنحن موجودون في »وغزة. وقال: 

اليدوء النسبي لو أسباب كثيرة، إال أنو ال يمكن عدم اإلقرار بدور حرب لبنان الثانية وبمساىمتيا في تحقيق 
 «.اليدوء. في السنوات السبع األخيرة نحن نشيد شماال مزدىرا

ة المنطقة الشمالية المسؤولة عن الجيتين المبنانية والسورية قائال وفي المقابل، تطرق غوالن إلى حالة قياد
قيادة المنطقة الشمالية اليوم قوية، مدربة وذات خبرة. تعممنا عبر الحرب، جرى تعديل التدريبات، تمت »ان 

 تعبئة المخازن، ونحن نمتمك اليوم خططا كثيرة. آمل أن نوفق لمواصمة ميمة التطوير والتحسين، ونستمر
 «.في التعاظم والردع وفي أن نضمن أن تكون العبر التي استخمصناىا بالدم أساسا لبناء القوة وتفعيميا

 1/8/1023، االخبار، بيروت
 

 عمى حدود غزة يرفضون تنفيذ األوامر من لواء غوالني جنود سبعةالقناة الثانية العبرية:  13
في لواء غوالني التي  22ود إسرائيميين من الكتيبة جن 7ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء األربعاء، أن 

تعمل عمى حدود قطاع غزة، رفضوا تنفيذ ميمة أوكمت إلييم وبعضيم ترك الموقع الذي يعممون فييا ثم 
 عادوا بعد وقت قصير.

د ووفقا لمقناة فإن الحادثة وقعت بعد ظير األربعاء، واتيموا الضابط المسؤول عنيم بالتمييز بينيم )الجنو 
الشباب( والجنود )المحاربين القدامى(، في كافة الحقوق واالمتيازات التي يحصل عمييا الجنود ومعاقبتيم 

 وحرمانيم من مشاىدة التمفاز.
وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيمي لمقناة، إن "الجنود غادروا الموقع بعد أن رفضوا تنفيذ الميمة التي 

و تم فتح تحقيق بالحادثة، والتعامل مع الجنود بجدية حتى ال يتم في أي أوكمت إلييم من قبل رؤسائيم وأن
 مرحمة مقبمة التأثير عمى أي ميمة رسمية".

 2/8/1023، فمسطين أون الين



 
 
 

 

 

           27ص                                    1939العدد:                2/8/1023 الجمعة التاريخ:

 
  التجسس لحساب إيران بتهمة "ناطوري كارتا"حركة من  ناشطالشاباك يعتقل  14

أمس، بالكشف عن قصة تجسس فاشمة تل أبيب: بعد تعتيم إعالمي طويل، سمحت محكمة إسرائيمية، 
لمواطن ييودي عرض خدماتو لمتجسس لصالح إيران، وراح أبعد من ذلك فعندما شكك اإليرانيون في أمره 

 عرض أن يغتال ليم شخصيات سياسية وعسكرية في إسرائيل.
لتعاون مع وجاء في بيان رسمي من ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيمي، أن جياز األمن العام )الشاباك( با

أعرب عن استعداده لمتعاون مع النظام اإليراني وفي ىذا اإلطار بادر إلى »الشرطة اعتقال مواطنا إسرائيميا 
االلتقاء بممثمين إيرانيين رسميين في ألمانيا وتطوع ليجمع معمومات استخباراتية عن إسرائيل. وخالل 

 2022و غادر إسرائيل إلى برلين في عام التحقيق الذي أجري معو في الشاباك اعترف ىذا الشخص بأن
بيدف االلتقاء بممثل النظام اإليراني. فوصل إلى السفارة اإليرانية في برلين والتقى ىناك بموظفي السفارة 

التي ال تعترف بإسرائيل وأنو يريد أن « نتوري كارتا»وقال ليم إنو أنو مواطن إسرائيمي ينتمي إلى حركة 
د عودتو إلى إسرائيل، واصل ىذا الشخص اتصاالتو مع الجيات اإليرانية من يتجسس لصالح إيران. وبع

خالل عنوان موقع عمى اإلنترنت تمقاه من رجال السفارة اإليرانية في برلين وقام باستخدامو من مكتب 
 إنترنت عمومي. 

ة إسرائيل ورغبتو وقال المعتقل خالل التحقيق الذي أجري معو إن الدافع وراء نشاطاتو كان الكراىية لدول
وقد اعتقمتو المخابرات اإلسرائيمية قبل فترة ولكنيا استصدرت أمرا من المحكمة بإبقاء  «.بتمقي المقابل المالي

 ممفو سريا ومنعت نشر أي تفاصيل عنو. عالقات جيدة مع إيران ويقوم قادتيا بزيارة طيران من آن آلخر.

 1/8/1023، الشرق األوسط، لندن
 

 أسرى 204 سراح إطالق الحكومة من لمنع العميا اسسرائيمية المحكمةبي التماس قضائ 15
قدمت عائالت قتمى إسرائيميين، وما يسمى "منظمة ضحايا  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -غزة 

اإلرىاب" )الماغور( أمس الخميس التماسا لممحكمة العميا في إسرائيل لمنع حكومة االحتالل من اإلفراج عن 
ووفقا لمموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن االلتماس طالب بإصدار أمر  ى.أسر  204

قضائي يمنع الدولة من اإلفراج عن السجناء حتى البت في االلتماس. واعتبر مقدمو االلتماس تحرير أسرى 
 فمسطينيين في إطار المفاوضات "حماقة".

 1/8/1023، القدس، القدس
 

صابةمقتل يديعوت:  16   جنوب فمسطين المحتمة  قرب مطار إيالت بتحطم طائرة ثالثة وا 
قتل شخص وأصيب آخران بجراح ما بين متوسطة وخطرة من جراء تحطم طائرة، أمس، قرب  :)د .ب .أ(

 جنوب فمسطين المحتمة.” إيالت“مطار 
ومركز تجاري إن الطائرة تحطمت في منطقة بين المطار ” اإلسرائيمية” “يديعوت أحرونوت“وقالت صحيفة 

 . ولم يعرف حتى اآلن السبب وراء تحطم الطائرة.
وقبل الحادث، أعمن الطيار حالة الطوارئ وشوىدت الطائرة تيوي صوب األرض. وكانت الطائرة قد أقمعت 

 وكانت تستعد لميبوط وقت الحادث. ” ىرتزليا“من 

 1/8/1023، الخميج، الشارقة
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 ةلفمسطينيين في سوريشهداء في قصف مخيمات الالجئين ا خمسة 17

ـــر  خمســـةمصـــادر فمســـطينية عـــن استشـــياد  : أعمنـــتوكـــاالت –دمشـــق  ـــين فمســـطينيين فـــي ســـورية، اث الجئ
 تيا.مااالشتباكات الدائرة في مدنيا ومخي

الى أن ىناك العديد من الجرحى داخل " سما"وأكد تقرير لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية وصل لـ 
، ىذا إضافة إلى استمرار انقطاع يياوت بسبب نقص األدوية والحصار المفروض عمميددون بالم اتالمخيم

وأكـد  منذ عدة أشير وانقطاع خطوط شبكة االتصاالت األرضية والخمويـة وخدمـة االنترنـت. التيار الكيربائي
 لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف. اتمخيمالالتقرير تعرض 

1/8/1023وكالة سما، اسخبارية،   
 

 لبنان مهددون بالترحيل  إلىالفمسطينيون الفارون من سورية  الالجئونقدس العربي: ال 18
يعـيش الكثيـر مـن الالجئـين الفمسـطينيين الـذين فـروا مـن سـورية لمبنـان حالـة مـن القمـق : رام اهلل ـ وليـد عـوض

تجديـد  أوودة لسـورية، جراء تمقي العديد منيم اخطارات من السمطات المبنانيـة بالرحيـل والعـ األيامالشديد ىذه 
دوالر عن كل فرد، وىو المبمـغ الـذي يقـف غالبيـة الالجئـين عـاجزين عـن  200قاماتيم في لبنان مقابل دفع إ

 دفعو جراء تركيم كل ممتمكاتيم في سورية.
ــــ وأوضـــحت ـــين الفمســـطينيين وخاصـــة فـــي لبنـــان ل ـــف الالجئ ’ القـــدس العربـــي’مصـــادر فمســـطينية متابعـــة لمم

المبنانيـة تمقـوا مـؤخرا بالغـات  لألراضـيثير من الالجئـين الفمسـطينيين الـذين فـروا مـن سـورية الخميس بأن الك
دوالر عـن  200التـي سـمح ليـم بيـا وان عمـييم تجديـد اقامـاتيم مقابـل  اإلقامةرسمية تحذرىم من تجاوز فترة 

 لسورية. أخرىسيواجيون مصيرىم بترحيميم مرة  أنيم أوكل فرد 
لقـد تجـاوزتم الميمـة المحـددة التـي أ عطيـت لكـم، ‘لمبنانية الرسـمية التـي تمقاىـا الالجئـون: وجاء في البالغات ا
لكل فرد أو مغادرة لبنان  أمريكيدوالر  200في لبنان، وأنتم مجبرون عمى دفع  قاماتاإلوعميكم اآلن تجديد 

 ’.والعودة إليو من جديد، أو أنكم ستواجيون الترحيل من حيث أتيتم
ــة مــن الرعــب فــي صــفوف ’ ســتواجيون الترحيــل مــن حيــث أتيــتم‘در بــأن عبــارة المصــا أوضــحت اثــارت حال

الالجئين الذين شرع بعضيم بالتسول من اجل الحصول عمى تمـك المبـالغ التـي تطالـب بيـا الجيـات المبنانيـة 
 ن.الرسمية من الالجئين مقابل حصوليم عمى االقامة في داخل مخيمات الالجئين الفمسطينيين في لبنا

المصادر بأن الطمب المبناني مـن الالجئـين الفمسـطينيين مغـادرة لبنـان نحـو سـورية ومـن ثـم العـودة  وأوضحت
 .المبنانية من جديدة تعتبر رحمة عذاب ومعاناة لالجئين الفمسطينيين لألراضيلمدخول  أخرىبعد يومين مرة 

1/8/1023القدس العربي،   
 

 فمسطينية في الخميل لتدريبات الجيش اسسرائيمي سكان ثماني قرى ُيهجراالحتالل هآرتس:  19
الناصرة ـ زىير أندراوس: كشفت مراسمة الشؤون الفمسطينية فـي صـحيفة ىـآرتس العبريـة، عميـرا ىـاس، أمـس 
ـــة العامـــة اإلســـرائيمية، التـــي تترافـــع عـــن جـــيش االحـــتالل، طالبـــت المحكمـــة  ـــاب عـــن أن النياب الخمـــيس، النق

قرى فمسطينية، تقـع جنـوبي الخميـل، قـرب مـا  ثمانيح لجيش االحتالل بترحيل سكان اإلسرائيمية العميا بالسما
، معممــة ذلــك بتــوفير الوقــت والمــواد الماليــة 928أطمقــت عمييــا ســمطات االحــتالل اســم منطقــة التــدريبات رقــم 

 عمى دولة االحتالل.



 
 
 

 

 

           29ص                                    1939العدد:                2/8/1023 الجمعة التاريخ:

ســـح المجـــال أمـــام جنـــود مـــواطن، سيف 2300وقالـــت النيابـــة أيضـــا ان تيجيـــر الســـكان الفمســـطينيين وعـــددىم 
 االحتالل لموصول إلى منطقة التدريبات بسرعة أكبر وبتكمفة أقل، عمى حد تعبير ممثل النيابة اإلسرائيمية.

1/8/1023القدس العربي، لندن،   
 

 بالخميل إسعافهابعد احتجاز االحتالل لسيارة  فمسطينيةوفاة  :فيديو 30
التــي كانــت  اإلســعافاحتجــز جنــود االحــتالل ســيارة  أنعــد توفيــت مســنة فمســطينية، ب :مينــد العــدم -الخميــل 

 تقميا في تل الرميدة وسط الخميل. 
عامـا، مـن سـكان حـي تـل الرميـدة توفيـت  72الحاجة "آمنـو عبـد ربـو  أنوقالت لجنة شباب ضد االستيطان، 

 فى داخل الحي".التي كانت تنقميا الى المستش اإلسعافاليوم الخميس، بعد أن احتجز جنود االحتالل سيارة 
ـــال منســـق لجنـــة شـــباب ضـــد االســـتيطان عيســـى عمـــرو فـــي حـــديث مـــع القـــدس دوت كـــوم، ان "الحاجـــة  وق

 تفاقم وضعيا الصحي واستشيادىا". إلى أدىمما  اإلسعافقام الجنود بتأخير سيارة  أناستشيدت بعد 
 شاىد الفيديو:

http://www.alquds.com/news/article/view/id/453879 
2/8/1023القدس، القدس،   

 
 بعد أسبوعين من بدء المفاوضات أوسموقدورة فارس: اسفراج عن الدفعة األولى من أسرى  32

قـــال رئـــيس نـــادي األســـير قـــدورة فـــارس، لــــ"األيام": إنـــو جـــرى إدخـــال تعـــديالت عمـــى  عبـــد الـــرؤوف ارنـــاؤوط:
اإلفراج بعد أسبوعين وليس في  ترتيبات اإلفراج عن قدامى األسرى بحيث يشرع في تنفيذ المرحمة األولى من

 بداية الشير الثاني من المفاوضات.
اإلسـرائيمية التـي بـدأت  –دفعـات خـالل فتـرة المفاوضـات الفمسـطينية  أربعوسيجري اإلفراج عن األسرى عمى 

وقـال فـارس:  أشير بيدف التوصل إلـى اتفـاق حـول جميـع قضـايا الحـل النيـائي. تسعةقبل يومين وستستمر 
ننـا مـع اإلفـراج عـنيم دفعـة واحـدة أو عمـى األقـل قمنا منذ  البداية إننا ضد اإلفراج عن األسرى عمـى دفعـات وا 

لـذين تـم اعتقـاليم أواًل % منيم كدفعة أولى. وأضـاف: قمنـا إننـا مـع اإلفـراج أواًل عـن األسـرى ا50اإلفراج عن 
اإلسـرائيمية مـن أجـل اإلفـراج  -ية وأشار فارس إلى أنو "حتى اآلن لم يتحدد موعد لمجنة الفمسـطين والمرضى.

عن األسرى وال ندري إذا ما كانت المجنة ستعقد وما ىـي المعـايير التـي سـتعتمدىا إسـرائيل فـي تحديـد أسـماء 
 األسرى الذين سيتم اإلفراج عنيم في كل دفعة".

1/8/1023األيام، رام اهلل،   
 

 اجز عسكريمخزًنا لمقدسيين لتوسيع ح عشرين هدممحكمة إسرائيمية ُتقر  31
 عشـــرينقـــررت المحكمـــة العميـــا اإلســـرائيمية ىـــدم : الـــرحيم حســـين عبـــد – عـــالء المشـــيراوي -غـــزة  -رام اهلل 

مخزنـــًا عمـــى مـــدخل مخـــيم شـــعفاط لالجئـــين الفمســـطينيين شـــمالي القـــدس الشـــرقية لتوســـيع الحـــاجز العســـكري 
سـرائيمي فـي القـدس أصـحابيا بـدفع مبمـغ اإلسرائيمي المقام فيـو، وذلـك بـالتزامن مـع مطالبـة بمديـة االحـتالل اإل

 .2990ألف شيكل إسرائيمي ضرائب عنيا عمما بأنيا مغمقة منذ عام  460
عمى قطعة أرض  2963وذكر أحد أصحاب تمك المخازن وىو أبو الوليد محمد الدجاني أنيا مبنية منذ عام 

لجـيش اإلسـرائيمي صـادر، أثنـاء وأوضـح أن ا، دونمًا صادرتيا سمطات االحتالل عمـى مـرحمتين 22مساحتيا 
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دونمات لتوسيع المعبر العسكري وفتح  7بناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيمي في الضفة الغربية المحتمة، 
مسارب وممـرات وبنـاء أبـراج ومنشـآت أخـرى، ثـم امتـدت المصـادرة إلـى المخـازن المتوقـع تـدميرىا بعـد عطمـة 

 عيد الفطر المقبل.
1/8/1023استحاد، أبو ظبي،   

 
 تنديدا بمخطط برافر التهجيري والضفةتظاهرات في القدس  33

ليل الخميس متظاىرين واعتقمت شابا خالل  أصابتقوات االحتالل ، أن 1/8/1023، القدس، القدسقالت 
قمعيــا لمســيرة انطمقــت مــن بــاب العــامود فــي القــدس المحتمــة وجابــت شــوارع المدينــة، رفضــا لمخطــط "برافــر" 

وانطمقـت المسـيرة مـن بـاب العـامود وجابـت شـوارع صـالح  ا لألسرى المضربين عن الطعـام.التيجيري، ودعم
 الدين، ونابمس، والسمطان سميمان.

تجمع شباب ضد االستيطان بالخميل، نظم أمس، وقفة احتجاجية ، أن 1/8/1023األيام، رام اهلل، جاء في و 
طينيين من أىالي النقب وتيجيرىم، وذلك في ضد "مخطط برافر" الذي يستيدف االستيالء عمى أراضي الفمس

 محـيط "بيـت الصــمود" فـي حــي تـل رميــدة وسـط المدينــة وبمشـاركة ناشــطين فـي التجمــع ومتضـامنين أجانــب.
أوضح نائب منسق تجمع شباب ضـد االسـتيطان بـديع دويـك، أن التظـاىرة االحتجاجيـة اسـتيدفت التضـامن و 

ـــة النقـــب الف ـــرأي العـــام العـــالمي مـــع أىـــالي منطق مســـطينيين ضـــد العنصـــرية اإلســـرائيمية وألجـــل لفـــت انتبـــاه ال
ألـف فمسـطيني فــي  30ومؤسسـات حقـوق اإلنسـان الدوليـة لمخطـط التيجيـر والتطييــر العرقـي ضـد أكثـر مـن 

 النقب.
 

 رام اهللمن  اسسرائيمية"فوكس"  متاجر تطرد فمسطينية احتجاجات: جيروزاليم بوست 34
فمســـطينيون  نظميـــاذكـــرت صـــحيفة "جيـــروزاليم بوســـت" أن التظـــاىرات التـــي  :مـــة موســـى قـــوسترج - رام اهلل

مناىضون لمتطبيـع، دفعـت القـائمين عمـى افتتـاح فـرع لشـبكة متـاجر "فـوكس" اإلسـرائيمية لأللبسـة فـي رام اهلل، 
 لضفة.في مدن ا اإلسرائيميةلمشبكة  أخرىلمتراجع عن خطوتيم التي كان سيتبعيا افتتاح عدة فروع 

نشطاء فمسطينيين تظاىروا في وقت سابق  أنفي تقرير ليا نشرتو يوم الخميس،  اإلسرائيميةوقالت الصحيفة 
، ضـد نيـة افتتـاح متجـر لفـوكس فـي رام اهلل. وعقـب المظـاىرة قـرر صـاحبا االمتيـاز التراجـع األسـبوعمن ىـذا 

 التي جرت في المتجر.عن قرارىما بافتتاح المتجر، رغم تقدم أعمال الترميم والتجديد 
فــي رام اهلل، ىمــا مـــن  اإلســـرائيميةرجمــي األعمــال المـــذين خططــا الفتتــاح فـــرع لشــبكة "فــوكس"  أن وأوضــحت

القـــدس ومـــن داخـــل الخـــط األخضـــر، وحصـــال عمـــى امتيـــاز افتتـــاح المتجـــر الـــذي يعـــد األول مـــن نوعـــو فـــي 
ســـطينية الفتتــاح المتجـــر، إال أن نشـــطاء األراضــي الفمســـطينية، كمــا حصـــال عمــى موافقـــة وزارة االقتصــاد الفم

عالميــين اعتبــرت ىــذه الخطــوة "شــكال مــن أشــكال التطبيــع" ونفــذت العديــد  أخــرىشــعبية فمســطينية  وأوســاط، وا 
 من التحركات االحتجاجية المناىضة ليا.

2/8/1023القدس، القدس،   
 

 البارد"نهر ة في "غاثاس برنامج إلغاءبسبب " و"عين الحموة" شاتيالاعتصامان في "لبنان:  35
أمــام مقــر المجــان فــي كــل مــن مخــيم شــاتيال وأمــام مكتــب مــدير  اعتصــامانظمــت المجــان الشــعبية الفمســطينية 

األونروا في مخيم عين الحموة رفضا إلجراءات األونروا حول إلغاء برنامج اإلغاثة الخاص بإعادة بناء مخيم 
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وفـي اعتصـام مخـيم شـاتيال اعتبـر أمـين  ية وفعاليـات.نير البارد، في حضور ممثمي الفصائل والمجـان الشـعب
مرفوضـة  إجـراءاتفي وقـت سـابق ىـي  األونرواعنيا  أعمنتالتي  اإلجراءات أنسر المجان أحمد مصطفى "

البــارد الــذين كــانوا  أبنــاءوالعــوز بــين  اإلفقــارنظــرا لمــا يمكــن أن تســببو مــن نتــائج ســمبية لجيــة زيــادة مســتوى 
 ".إلغائيامات وكالة الغوث وليس العمل عمى يأممون في زيادة تقدي

وفــي اعتصــام مخــيم عــين الحمــوة، طالــب أمــين ســر المجنــة الشــعبية لقــوى التحــالف أبــو بســام مقــدح األونــروا 
"بإعادة تثبيت دفع بدل اإليجار ألىالي مخيم نير البارد إلى حين العـودة إلـى منـازليم"، كمـا دعـا "إلـى إعـادة 

خــتم أمــين ســر المجــان الشــعبية فــي منظمــة التحريــر الفمســطينية أبــو ىــاني موعــد  اإلعمــار بشــكل ســريع". ثــم
في مخيم البارد، وسائر المخيمات يعني لنا تيربا واضـحا مـن مسـؤولياتيا  األونرواقائال:" إن تقميص خدمات 

 ولن نسكت عمى ذلك وسنقف إلى جانب شعبنا لنيل كامل حقوقو". اإلنسانية
1/8/1023المستقبل، بيروت،   

 
 1023 لعاملنصف األول في امميون دينار  45.3: األرباح "االتصاالت الفمسطينية" 36

"األيــام": أعمنــت مجموعــة االتصــاالت الفمســطينية النتــائج الماليــة لمنصــف األول مــن العــام الحــالي  -رام اهلل 
ارنــًة مــع الفتــرة مميــون دينــار أردنــي مق 4553، والتــي أظيــرت ارتفاعــًا فــي صــافي األربــاح، لتصــل إلــى 2023

 مميون دينار أردني. 4254ذاتيا من العام الماضي، حيث بمغت 
وأظيــرت البيانــات الماليــة لمنصــف األول مــن العــام الحــالي والتــي تمــت مراجعتيــا مــن ق بــل المــدّقق الخــارجي  

ن العام السابق مميون دينار أردني، في حين بمغت في الفترة نفسيا م 283ارتفاعًا طفيفًا في اإليرادات، لتبمغ 
 مميون دينار أردني. 28257

1/8/1023األيام، رام اهلل،   
 
 
 

 االستيطاني« برافر»فعاليات شبابية تنظم سمسمة بشرية احتجاجا عمى مخطط األردن:  37
المعـروف بشـارع الممكـة  األردنيـةشكل ناشطون سمسـمة بشـرية عمـى امتـداد شـارع الجامعـة : الدستور – عمان

قريــة عربيــة  40الــذي ييــدف القــتالع « برافــر»مبنــى جريــدة الدســتور رفضــا لمخطــط  أمــاممــن رانيــا العبــداهلل و 
 ألف عربي من سكان النقب. 45وتيجير قرابة 

ضــد المــواطنين العــرب المتمثمــة  اإلســرائيميةوحمــل المحتجــون الشــعارات والالفتــات المنــددة بسياســة الحكومــة 
ة فـي النقـب مطـالبين بضـرورة تكثيـف االتصـاالت فـي سـبيل بمشروع برافر اليادف بمصـادرة األراضـي العربيـ

 نصرة عرب النقب.
النقــب  فــيمــن جانبيــا حــذرت جماعــة اإلخــوان المســممين مــن خطــورة مشــروع برافــر عمــى األرض الفمســطينية 

 وأىميا.
عمى نسخة منو دعميا ومساندتيا لجميـع األصـوات « الدستور»بيان أصدرتو وحصمت  فيوأشارت الجماعة 

يمــــس فمســــطين وأىميــــا ويتعــــداىا إلــــى األردن حاضــــرًا  الــــذيتنــــاىض ىــــذا العــــدوان الظــــالم  التــــيعوات والــــد
 ومستقباًل.

1/8/1023الدستور، عمان،   
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 بيارة وقود عبر الحدود مع غزة  تدمرالقوات المسمحة المصرية  

ن العسكريين تمكنت دوريات مشتركة من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر الميندسي :أ ش أ -رفح 
بيارات لتيريب الوقود المدعم في منطقة صالح الدين، بالقرب من خط الحدود  من اكتشاف وىدم وتدمير 

 ألف لتر.  الدولية مع قطاع غزة، بطاقات تخزينية تصل إلي 
ألف لتر من السوالر المعد لمتيريب داخل البيارات والخزانات، وعدد من الطممبات  وتم ضبط 

 دمة في ضخ الوقود الي القطاع. المستخ
وصرح مصدر عسكرى بأنو بيذه العممية يصل إجمالى البيارات التى تم اكتشافيا وتدميرىا خالل الفترة من 

بيارات لمبنزين، بسعات تخزينية تصل الي  لمسوالر و بيارة، منيا  يوليو، حتي اآلن الى  
 ألف لتر سوالر وبنزين.  مميونين و

ذلك ظل استمرار العمميات األمنية ضد العناصر االجرامية والخارجين عن القانون بالعريش ومدن  يأتى
 شمال سيناء، واكتشاف وتدمير األنفاق في المناطق المتاخمة لمشريط الحدودي برفح.

 //وكالة سما اسخبارية، 
 
 شهراً  متوقف منذ  "إسرائيل"مصر: تصدير الغاز إلى  

أن قطاع البترول يعطي أولوية « الشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية»أعمنت : يم عبدهر  -القاىرة 
مطمقة في إمدادات الغاز لمحطات الكيرباء، يمييا قطاع الصناعة لتوفير الطاقة الالزمة ليذين القطاعين 

ميون قدم مكعبة يوميًا، م الحيويين، مشيرة إلى أن إجمالي استيالك البمد من الغاز الطبيعي يبمغ نحو 
في المئة من  في المئة منيا بينما يحصل قطاع الصناعة عمى نحو  يستحوذ قطاع الكيرباء عمى 

 إجمالي استيالك الغاز.
في المئة، في حين  وأكدت إمداد مصانع األسمدة بالكميات المتعاقد عمييا من الغاز الطبيعي بمتوسط 

 مئة منيا.في ال تحصل مصانع عدة عمى 
وشددت عمى وجود تنسيق وتشاور دائم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصالح األراضي 
في شأن توفير إمدادات الغاز لمصانع األسمدة لموفاء بحاجاتيا، الفتة إلى أن اجتماعًا سيعقد خالل األسبوع 

شة كل اآلراء لممحافظة عمى استقرار إنتاج مصانع المقبل بين وزيري البترول والزراعة والمسؤولين لمناق
 األسمدة وتوفيره.

نتيجة اإلخالل بشروط  وأشارت إلى أن تصدير الغاز إلى إسرائيل متوقف تمامًا منذ نيسان )أبريل( 
 العقد، وأن التصدير إلى األردن متوقف منذ السابع من تموز )يوليو( الماضي نتيجة تفجير خط التصدير.

 //ة، لندن، الحيا
 
 شبكة األمان الفمسطينية ميزانيةالسعودية تسدد حصتها في  

سددت المممكة العربية السعودية لجامعة الدول العربية حصتيا من شبكة األمان المالية : الحياة -القاىرة 
 التي تم االتفاق عمييا لمسمطة الفمسطينية.
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مندوب الدائم لممممكة لدى جامعة الدول العربية السفير وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر وال
م بما أحمد قطان أن المممكة العربية السعودية سددت أقساط شيري أيار )مايو( وحزيران )يونيو( 

 مميون دوالر لقاء حصتيا من شبكة األمان المالية المتفق عمييا لمسمطة الفمسطينية. يوازي 
 //الحياة، لندن، 

 
 في قناة السويس إسرائيميةصر: احتجاز سفينة م 

ساعة، في غاطس  لمدة « زيم انتي ويرب»احتجزت أجيزة األمن بقناة السويس السفينة اإلسرائيمية 
 االنتظار بالبحر األحمر لمسفن العابرة لمقناة من جية الجنوب، إللقائيا عبوات متفجرة في قناة السويس.

 السفينة تحتويان عمى عبوات متفجرة.وتبين أن حاويتين ضمن حمولة 
 //األخبار، بيروت، 

 
 القبض عمى ضابط من حركة" فتح" موالي لدحالن بسيناء: موقع رصد 

أكدت مصادر أمنية وشيود عيان اليوم )الخميس( قيام قوات الجيش بإلقاء القبض عمى شخص : سيناء
رية وىو ظابط باألمن الوقائي لحركة فتح فى يدعى الشيخ فتحي الفمسطينى بحي الصف بمدينة رفح المص

 غزة.
وقال شيود العيان أن الشيخ فتحي الفمسطيني قد أطمق لحيتو، وعاش بين المواطنين المصريين بحي الصفا 

 برفح عمى أنو داعية إسالمي، وتم القبض عمى المدعو فتحي وتحويمو إلى األمن الوطني بالقاىرة
الفمسطينية معظيم موالين لمحمد دحالن، قد وصموا إلى سيناء بعد من ضباط حركة فتح  يذكر أن 

، بعد أن فروا عبر الحدود، وترعى السمطة الفمسطينية وجودىم فى سيطرة حماس عمى غزة في 
العريش عبر سفارتيا فى القاىرة وتقوم بتحويل رواتبيم واإلشراف عمى أوضاعيم القانونية، وقد سمح ليم 

 بقرار سياسي مصري من نظام المخموع مبارك، عقب ىروبيم. بالمعيشة في مصر
 //موقع رصد، مصر، 

 
 وباما يهنئ عباس ونتنياهو عمى "شجاعتهما" و"دورهما القيادي"أ 

أشاد الرئيس االميركي باراك اوباما امس الخميس بـ"الشجاعة" و"حس القيادة" المتين : ا ف ب -واشنطن 
لفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتانياىو بموافقتيما برىن عنيما كل من الرئيس ا

 عمى استئناف مفاوضات السالم، كما اعمن البيت االبيض.
وفي بيانين منفصمين، لكن تمت صياغتيما بالعبارات ذاتيا تقريبا وصدرا في اعقاب اتصالين ىاتفيين 

ت الرئاسة االميركية انيا ستدعم مفاوضات السالم المباشرة بين اجراىما اوباما بكل من عباس ونتانياىو، قال
 الطرفين والتي استؤنفت االثنين الماضي في واشنطن بعد توقف دام ثالثة اعوام.

وأوباما الذي سبق ان اشاد بـ"شجاعة" الطرفين لدى استقبالو الثالثاء في البيت االبيض الوفدين الفمسطيني 
، اكد لنتانياىو انو "اذا كان امام الطرفين الكثير لمقيام بو في االيام واالشير واالسرائيمي الى المفاوضات

 المقبمة فان الواليات المتحدة ستدعميما بالكامل في جيودىما لمتوصل الى السالم".
اما بالنسبة الى عباس فأوضح بيان البيت االبيض ان اوباما اكد لو ان "الواليات المتحدة مستعدة لدعم 

 عمى التوصل الى سالم عادل ودائم عمى اساس حل الدولتين". الطرفين
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وكان الرئيس االميركي رحب االثنين باستئناف المفاوضات التي قال انيا "واعدة"، لكنو حذر من "الخيارات 
 الصعبة" التي تنتظر الجانبين.

، لكن جيوده ي وجعل اوباما حل النزاع في الشرق االوسط ضمن اولوياتو في مستيل واليتو االولى ف
 سرعان ما باءت بالفشل.

 //الحياة، لندن، 
 
 لم تنجح في تدمير صواريخ "ياخونت"  اسسرائيمية نيويورك تايمز: الغارة 

التي استيدفت مخزن أسمحة في الالذقية ” اإلسرائيمية“قال مسؤولون أمريكيون إن الغارة : )يو بي آي(
م تنجح في تدمير كّل صواريخ الكروز المضادة لمسفن التي كانت يوليو/تموز الماضي ل بسوريا في 
 تستيدفيا.

أنو عمى الرغم من تدمير المخزن، إال أن محممين استخباراتيين أمريكيين لم ” نيويورك تايمز“وذكرت صحيفة 
يكشفوا عن أسمائيم قالوا إن بعض الصواريخ من طراز )ياخونت( عمى األقل كانت قد نقمت من المخزن 

ىي من يقف خمف الغارة التي ” إسرائيل“إلى مكان آخر قبل اليجوم. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن 
 استيدفت صواريخ باعتيا روسيا إلى سوريا.

كانت ” اإلسرائيمية“وأعطى المسؤولون األمريكيون تفاصيل جديدة عن طريقة تنفيذ الغارة، وقالوا إن الطائرات 
أرض عمى المخزن من دون أن تدخل -متوسط، حيث أطمقت صواريخ جوّ تحمق فوق البحر األبيض ال

قد استخدمت في اليجوم. وقال المسؤولون ” إسرائيمية“المجال الجوي السوري، نافين أن تكون غواصة 
األمريكيون ان السمطات السورية حاولت اخفاء حقيقة بقاء بعض الصواريخ من خالل اضرام النار في 

بات التي كانت موجودة في المستودع لخمق انطباع وكأن الغارة أدت إلى انفجار منصات اإلطالق والعر 
 ىائل.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 معاريف: شاب ينتمي لجماعة يهودية متطرفة يشهر إسالمي فى هولندا 

عاما ويدعى يائير درور أشير إسالمو  ، أن الشاب الييودى يبمغ من العمر معاريف ذكرت صحيفة
 ، وسط حالة من السخط والغضب من عائمتو التى تعيش فى ىولندا، بل من الجالية الييودية بأسرىا. أمس

وأضافت الصحيفة، أن الشاب أطمق عمى اسمو اسم " عادل" بعد إسالمو موضحا أنو أطمق عمى نفسو ىذا 
من خالل تغير اسمو االسم ألنو من مشتقات اسم اهلل الحسنى "العدل"، موضحة أن عائمتو فوجئت بإسالمو 

عمى البروفيل الخاص بو وتغير ديانتو، ونشره فيديو لحظة نطقو الشيادتين فى مسجد بالعاصمة اليولندية 
 أمستردام. 

ونقمت الصحيفة عن "عادل" قولو "لقد من اهلل عمى باإلسالم وأنى برىء من كل دين يخالف ىذا الدين واننى 
 وأن محمد عبد اهلل ورسولو". برىء من الييودية، وأن دينى اإلسالم 

 //وكالة سما اسخبارية، 
 
 المتحدة تمنح الفنان الفمسطيني محمد عساف جواز سفر دولي األمم 
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المتحدة منح الفنان الفمسطيني الشاب محمد عساف جواز سفر دولي  األمماحمد المجايدة: قررت  -دبي 
 الونروا لمشباب.باعتباره سفير النوايا الحسنة لوكالة )أونروا( ا

وقالت مصادر اعالمية في مجموعة )ام بي سي( في دبي في تصريح خاص لموقع )ىوتل اند ريست دوت 
كوم( االخباري باالمارات، ان االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون وافق عمى منح عساف ىذا الجواز 

وذكرت ان عساف سوف يتسمم  دبموماسية. الدولي لتمكينو من القيام بواجبو عمي اكمل وجو والتنقل بحصانة
جواز السفر الدولي في غضون اسبوع ليصبح اول سفير لمنوايا الحسنة يحمل جوازا من االمم المتحدة. 
واكدت ان السيد بان كي مون وافق شخصيا عمي تسمية عساف ومنحو ىذا المقب مع كامل االمتيازات 

 الدبموماسية االممية لو.
 غزة. راندي قد سمم عساف مؤخرا شيادة تعيينو )سفيرًا ألونروا لمنوايا الحسنة لمشباب( فيوكان السيد فيمبو غ

ويعتبر محمد عساف أول سفير لمشباب في التاريخ ينتمي لوكالة الغوث بحسب المفوض العام لالنروا فيميب 
 اونوغراندي.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 "إسرائيل"ممصري صالح تحسبًا لرفضي السفر إلى بديل ل لكرة القدم يبحث عنبازلنادي  

يبحث المدير الفني لنادي بازل السويسري مورات ياكين، عن بديل لممياجم المصري : األناضول –القاىرة 
محمد صالح، المحترف ضمن صفوف الفريق، قبل لقاء اإلياب الذي سيجمع الفريق بنظيره مكابي تل أبيب 

 المقبل في المرحمة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. آب )أغسطس( اإلسرائيمي يوم 
، واسعة االنتشار في سويسرا، مساء األربعاء، أن المدير الفني يبحث عن بديل «بيمك»وذكرت صحيفة 

لممصري صالح في ظل وجود شكوك قوية حول مرافقة الالعب لمفريق لمسفر إلى إسرائيل لمواجية مكابي 
 تل أبيب.

بحسب الصحيفة، فإن المدير الفني يفاضل بين الثنائي السويسري ستيفان أندريست، وديفيد ديجين و 
 لتعويض احتمالية عدم سفر المصري صالح مع الفريق.

اإلسرائيمية، أمس األربعاء، المياجم المصري محمد صالح، لسموكو في مباراة « معاريف»وىاجمت صحيفة 
ائيمي الثمثاء، في ذىاب المرحمة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة فريقو أمام مكابي تل أبيب اإلسر 

 القدم.
 //الحياة، لندن، 

 
 مستوطنات الضفة ضمن دولة فمسطين يصنفألحوال الطقس  "ياهو"برنامج  

س ألحوال الطق« ياىو»العبرية، بأن برنامج « معاريف»أفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة : معاً  –بيت لحم 
ضمن دولة « آرييل»و « معاليو أدوميم»، يصنف مستوطنات «آبل»الممموك لشركة « آي فون»عمى جياز 

 فمسطين وليس إسرائيل عندما يريد أي مستوطن الدخول إلى البرنامج ومعرفة درجات الحرارة في المستوطنة.
ني كشلاير عندما وضع ب« معاليو أدوميم»وأضاف الموقع أن ىذا ما حدث أمس مع رئيس بمدية مستوطنة 

اسم المستوطنة ثم اسم الدولة، ليظير لو اسم فمسطين في خيار الدولة، ما أثار غضبو، معتبرًا أن ىذه 
 كانت وستبقى جزءًا من دولة إسرائيل.« معاليو أدوميم»، وأن مستوطنة «فضيحة، وأمر ال يطاق»
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تبين أنيا عاصمة « معاليو أدوميم»توطنة وأشار الموقع إلى أن عممية بحث أوسع في ىذا البرنامج عن مس
مستوطنات الضفة، ومصنفو ضمن مكان الدولة في فمسطين، مثميا مثل باقي التجمعات االستيطانية في 

 الضفة.
 //الحياة، لندن، 

 
 من شيطنة حماس إلى شيطنة الشعب الفمسطيني 49

 د. عبد الحميد صيام
ــدان الربيــع الشــعب الفمســطيني مثمــو مثــل بقيــة الشــعوب ال عربيــة، انقســم عموديــا وأفقيــا حــول األحــداث فــي بم

العربي. فمنيم من أيد الثورة السورية ومنيم من وقف ضدىا وبقي عمى تأييده لنظام بشار األسد، ومنيم مـن 
أيــد وصــول اإلخــوان المســممين إلــى الحكــم فــي مصــر، ومــنيم مــن رأى فــي ذلــك خطــرا محــدقا عمــى القضــية 

ة التاريخيــة بــين التيــارات اإلســالمية والواليــات المتحــدة األمريكيــة ومــن ورائيــا إســرائيل، برمتيــا بعــد المصــالح
ومنيم من اعتبر ثورات الربيع العربي ردا طبيعيا من الجماىير المقيـورة الميمشـة عمـى الـدكتاتوريات العفنـة، 

لخالقـة. اسـتمر االنقسـام ومنيم من اعتبرىا مؤامرة غربية تندرج تحت اسم الشـرق األوسـط الجديـد والفوضـى ا
وبشـكل أكثــر حــدة حــول التطــورات فـي مصــر، خاصــة بعــد عــزل الــرئيس مرسـي مــن قبــل الجــيش، فمــنيم مــن 

المباركـة  2022ينـاير  25رأى في ذلك انقالبا عمى الشرعية، ومنيم من رأى فـي ذلـك تصـحيحا لمسـار ثـورة 
ســبب اخــتالف اآلراء والخمفيــات والتحميــل التــي أســقطت نظــام مبــارك. مــا الغريــب فــي ىــذاب إنــو أمــر طبيعــي ب

واالنتمــاء والرؤيــة والتوجــو والفيــم. لكــن األمــر يختمــف عنــدما يتعمــق األمــر بالفمســطينيين، فينــاك مــن يشــيطن 
 وىناك من يخون وكأن ما ىو مسموح لكل العرب ممنوع عمى الفمسطينيين. 

عية اإلخوانية وحركة اإلخوان المسـممين ال نشك لمحظة أن ىناك عالقات مميزة بين حركة حماس ذات المرج
ســـنة مــن إنشـــائيا. لقـــد  83فــي مصـــر، التــي وصـــمت الـــى كرســي الحكـــم عـــن طريــق صـــناديق االقتــراع بعـــد 

احتفمـت حمـاس ووزعـت الحمـوى فـي شـوارع غـزة بعـد فـوز محمـد مرسـي فـي االنتخابـات الرئاسـية ليصـبح أول 
اولـة لـدى اإلخـوان المسـممين، مفادىـا أن الشـعوب رئيس منتخب لمصر. لقـد عـزز انتخـاب مرسـي نظريـة متد

العربيــــة واإلســــالمية، لــــو أتــــيح ليــــا فرصــــة االنتخــــاب الحــــر والنزيــــو لمــــا وصــــل أحــــد لمحكــــم إال االتجاىــــات 
اإلســـالمية. وبغـــض النظـــر عـــن صـــحة ىـــذه المقولـــة فـــال شـــك أن الجماعـــات اإلســـالمية احتفمـــت بفـــوز أكبـــر 

الم واعتبرتيا نصرا ليا ولإلسالم. لكن الفشـل الـذريع الـذي ميـز السـنة وأعرق حركة لإلخوان المسممين في الع
األولـــى مـــن حكـــم مرســـي واحتباســـو أســـيرا فـــي بوتقـــة الحـــزب ومرجعيتـــو الرباعيـــة )بـــديع والعريـــان والبمتـــاجي 
والشــاطر( وعــدم انفتاحــو عمــى جميــع التيــارات المكونــة لمشــعب المصــري، ومحاوالتــو الدؤوبــة ألخونــة الدولــة، 

إلــى اصــطفاف الغالبيــة مــن الشــعب المصــري ضــده، وبرر)عمــى األقــل فــي نظــر الــبعض( قيــام الجــيش أدى 
المصـــري بعـــزل الـــرئيس مرســـي. ومـــع أن ىـــذا شـــأن مصـــري داخمـــي بالدرجـــة األولـــى، إال أن حركـــة حمـــاس 

لســقوط  أصـيبت بنـوع مـن اإلحبـاط الصـامت ليـذا التغيــر، بينمـا أقامـت سـمطة رام اهلل األفـراح والميـالي المـالح
حكم اإلخوان في مصر، الذي سيضعضع حركة حماس منافسيا التاريخي. الذي يعنينا ىنا ىـو ان اسـتغالل 
ىذه األوضاع الصعبة من قبل فمول نظام مبارك لمنفاذ منيا لشيطنة حماس والشعب الفمسطيني ككل، وصل 

 إلى حد التحريض عمى الفتك بالفمسطينيين والسوريين. 
ذي بقي مسـيطرا عميـو مـن قبـل جماعـات الفمـول مـا فتـح يمصـق الـتيم بحركـة حمـاس منـذ اإلعالم المصري ال

البدايـة فـي كـل مـا يتعـرض لــو الشـعب المصـري مـن مشـاكل. فانقطــاع الكيربـاء بسـبب تحويميـا إلـى القطــاع، 
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مـن وأزمة الوقود بسبب تزويد القطاع بكميـات كبيـرة والشـعب المصـري بـأمس الحاجـة إلييـا، واسـتيداف أفـراد 
الجــــيش المصــــري فــــي ســــيناء بتخطــــيط وتــــدبير وتنفيــــذ مــــن حركــــة حمــــاس، واقتصــــاد األنفــــاق يمحــــق األذى 

لكــن األمــور أخــذت منحــى جديـــدا بعــد عــزل الــرئيس مرســي وتجــريم حركــة اإلخـــوان … باالقتصــاد المصــري
اف المســممين بشــكل عــام، فقــد بــدأت األصــوات الفموليــة تــتيم حركــة حمــاس بــالوقوف خمــف عمميــات اســـتيد

الجيش المصري في سيناء، والتحضير لغزو السجون المصرية إلنقاذ الرئيس المخموع، ولم يبق أمـام الجـيش 
المصـــري إال الـــرد الصـــارم عمـــى حركـــة حمـــاس التـــي تشـــكل تيديـــدا لألمـــن القـــومي المصـــري، وذلـــك بـــإغالق 

مقطــاع. لقــد طالــت الحممــة المعبــر الوحيــد الــرابط بــين الشــعبين وىــدم األنفــاق وقطــع أي نــوع مــن اإلمــدادات ل
المغرضة كل الشعب الفمسطيني، ما يذكرنا بأيام إبراىيم سـعدة وأسـامة سـرايا وبشـير نـافع وجوقـة الصـحافيين 
المرتبطين بنظام المخموع مبارك، ثم إذا كانت حركة حماس متعاطفة مع نظـام مرسـي فبالمقابـل فـإن السـمطة 

ا بسـقوط نظـام اإلخـوان المسـممين، وكـان عبـاس ثـاني حـاكم الفمسطينية برئاسة محمود عباس لم تخف فرحتي
تموز/يوليــو. فممــاذا يــتم شــيطنة كــل الشــعب الفمســطينيب لمــاذا تســتخدم حمــاس  3عربــي يــزور مصــر مــا بعــد 

 شماعة لتجريم الشعب الفمسطيني بكامموب
ينطمقـوا منـو نحــو إن مصـر بالنسـبة لمقطــاع ىـي الرئـة التــي يتـنفس منيـا، والممــر الـذي يتـيح لممحاصــرين أن 

العالم، والمشفى الذي يستقبل مرضاىم وحبة الدواء ألوجاعيم، ويد العون التي تمتد ليم فـي محـنيم. ومصـر 
قبـــل ىـــذه وذاك بمـــد التضـــحيات التـــي ال تحصـــى مـــن أجـــل قضـــيتيم وقضـــية مصـــر األولـــى. فمـــن ىـــو ىـــذا 

ل في شؤون مصر الداخمية بيدف الفمسطيني الذي تسول لو نفسو أن يعتدى عمى الجيش المصري، أو يتدخ
زعزعة أمنياب أليس األمـن القـومي المصـري مصـمحة عميـا لمشـعب الفمسـطيني بكافـة مكوناتـوب لـو كـان ىنـاك 
من تسول لو نفسو أن يمحق األذى بمصر وجيشيا لكـان قـد فعميـا أيـام المخمـوع مبـارك، لكـن الفمسـطينيين لـم 

ثم عمــــى صــــدورىم واعتبــــروا دائمــــا أن العالقــــة مــــع مصــــر يحرفــــوا بوصــــمتيم أبــــدا عــــن العــــدو الرئيســــي الجــــا
كـانون الثــاني  23اسـتراتيجية ال تقبـل التالعــب بيـا، بغـض النظــر عمـن يحكميـا. أتــذكرون عنـدما انـدفع يــوم 

غزي إلى الجانب المصري كسرا لمحصار الخانق ولشراء احتياجاتيمب  300000ما يزيد عن  2008)يناير( 
، فقـد عـادوا إلـى القطـاع ولـم يخمـوا بنظـام ولـم يعتـدوا عمـى أحـد ولـم يأخـذوا شـيئا لقد تصرفوا بطريقة حضـارية

مــن دون دفــع ثمنــو نقــدا، رغــم تيديــدات أحمــد أبــو الغــيط، وزيــر خارجيــة نظــام مبــارك، بتكســير أرجميــم. فيــل 
يعقــل أن يقـــوم فمســـطيني شـــريف بمثـــل ىـــذه التـــدخالت غيـــر المقبولـــة التـــي تصـــب فـــي المحصـــمة اإلســـرائيمية 
وتعطي تبريرا لتشديد الحصار عمى القطاع المحاصر أصال وتخريـب العالقـات االسـتراتيجية بـين قطـاع غـزة 
ومصر. ولنفرض جدال أن عناصر مصرية تكفيرية من بينيا فمسـطيني أو اثنـان، ارتكبـت بعـض الجـرائم فـي 

 سيناءب لماذ يعاقب الكل بذنب الفرد أو المجموعةب
 

 هداف الفمسطينيينالنظام العربي الرسمي واست
مصــر ليســت االســتثناء لقاعــدة تجــريم الشــعب الفمســطيني بســبب تصــرف مجموعــة أو أفــراد، فمــا فتــح النظــام 
العربي الرسمي بكل أشكالو وأطيافو يستخدم الفمسطيني كبش فداء عندما يريد أن يبحث عن عذر أو شماعة 

لجناح ال دولة تحميو وال قيادة كريمة تنتصر يعمق عمييا فشمو أو تقصيره أو مخططو المشبوه، النو مييض ا
 لو وال جواز سفر عادي يؤىمو لمحل والترحال عمى ىواه، وال قاعدة آمنة يمجأ إلييا في المممات. 

ولمتذكير فقط، أود أن أسرد لمقراء الكرام مجموعة مـن الحـوادث )مـن دون تسمسـل تـاريخي( قـام بيـا أكثـر مـن 
وبــات جماعيــة عمــى الفمســطينيين لتصــرف فــرد أو قائــد أو مجموعــة أو نظــام عربــي، تتمحــور حــول فــرض عق
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تصدير أزمة داخمية واتيام الفمسطينيين زورا وبيتانـا بيـا، أو لتغطيـة فشـل أو مـؤامرة دنيئـة ال يجـد مـا يبررىـا 
 فيضع الموم عمى الفمسطينيين جماعة وليس أفرادا:

كــانون األول/ ديســمبر  32ريــة ليمــة رأس الســنة فــي تتعــرض كنيســة القديســين فــي اإلســكندرية لعمميــة انتحا -
جـــيش فمســـطين ‘بريئـــا. المتحـــدث باســـم الداخميـــة المصـــرية يـــتيم فـــورا مـــا ســـماه  90قتـــل فييـــا نحـــو  2020

غيـر الموجـود أصـال إال فـي خيـال مـن اختـرع القصـة، ليتبـين فـي مـا بعـد أن وزيـر الداخميـة نفسـو ’ اإلسالمي
 .حبيب العادلي كان وراء العممية

السيدة بثينـة شـعبان، المتحدثـة باسـم الحكومـة السـورية، تصـرح فـي أول مـؤتمر صـحافي ليـا حـول الحـراك  -
أتــى أشــخاص ‘بـالحرف:  2022آذار )مــارس(  26الشـعبي فــي درعـا وانتقالــو إلـى المــدن السـورية فتقــول يـوم 

ريــة وبــدأوا بمشــروع الفتنـــة، مــن مخــيم الرممــة لالجئــين الفمســـطينيين الــى قمــب الالذقيــة وكســروا المحـــال التجا
وعنــدما لــم يســتخدم األمــن العنــف ضــدىم خــرج مــن ادعــى أنــو مــن المتظــاىرين وقتــل رجــل أمــن واثنــين مــن 

 ىكذا إذن بكل بساطة تفسر الثورة السورية بأنيا مؤامرة من الفمسطينيين.’. المتظاىرين
كويت ويمغييا مـن الخارطـة. يقوم جيش صدام حسين باحتالل ال 2990صباح الثاني من آب )أغسطس(  -

يدفع الفمسطينيون الذين يقطنون ذلك البمد ثمن بعض التصريحات لرموز فمسطينية ال دخل ليم فييـا، فيطـرد 
فمســطيني مــن الكويــت ويشــتتون فــي الصــحراء عممــا بــأنيم كــانوا ثــاني أكبــر المتضــررين بعــد  400000نحــو 

ومدارســــيم. تصــــالح الكويتيــــون مــــع العــــراقيين ومــــا زال  الكــــويتيين، فقــــد فقــــدوا أعمــــاليم وأمالكيــــم ووظــــائفيم
 الفمسطينيون ومؤسساتيم إلى غاية ىذه المحظة يدفعون الثمن. 

وتفشـل. مـن  2974جماعة إسالمية مصرية متطرفة تحاول اقتحام الكمية الفنية العسكرية في القـاىرة عـام  -
ـــين المجموعـــة رجـــل أردنـــي مـــن أصـــل فمســـطيني يـــدعى صـــالح ســـرية )أعـــ (. قـــوات األمـــن 2976دم عـــام ب

المصرية تقوم في جنح الظالم بجمع كافة الطمبة الفمسطينيين، وىم في بيجامـات النـوم وتطـردىم مـن الـبالد، 
 وكأن ىناك مؤامرة كبرى اشترك فييا كل الطالب لقمب نظام حكم السادات في مصر.

وب البوليساريو إللقاء كممـة، بنـاء دعي مند 2983في جمسة لممجمس الوطني الفمسطيني في الجزائر عام  -
عمى رغبة الدولة المضيف حيـث ال يممـك الفمسـطينيون حـق الـرفض أو القبـول. فمـا كـان مـن المغـرب إال أن 

 أغمق مكتب منظمة التحرير وطرد السفير ومئات الطالب وبعض المقيمين ىناك لسنوات طويمة.
ة حســب الدســتور المبنــاني تــدق األبــواب مــن أجــل فــي بدايــة الســبعينات فــي لبنــان بــدأت الطوائــف الميمشــ -

إعــادة صــياغة عقــد التوافــق االجتمــاعي بــين الطوائــف المختمفــة ليكــون أكثــر انصــافا وعــدال. القــوى االنعزاليــة 
بمذبحـــة لركـــاب حافمـــة مـــن  2975نيســـان )أبريـــل(  23رأت أن توجـــو المـــوم لموجـــود الفمســـطيني فقامـــت يـــوم 

فمسـطينيا، ليكـون ىـذا  26كـان يمـر فـي منطقـة عـين الرمانـة قتـل فييـا نحـو  فمسطينيي مخيم تـل الزعترعنـدما
سنة. بعد رحيل منظمـة التحريـر مـن لبنـان فـي أيمـول )سـبتمبر(  26الحادث بداية لحرب أىمية استمرت نحو 

وحسب المنطق االنعزالي، كان يجب أن تتوقـف الحـرب األىميـة التـي أشـعميا الفمسـطينيون، عمـى حـد  2982
م. فماذا كانـت النتيجـةب ارتكـب االنعزاليـون مذبحـة صـبرا وشـاتيال انتقامـا مـن الفمسـطينيين لكـن الحـرب تعبيرى

األىمية بين مكونات المجتمع المبناني لم تتوقف، بل استمرت لثماني سنوات إضافية ولم يخمد أوارىا إال بعد 
الســمطة فــي اتفاقيــة الطــائف عــام أن تمــت إعــادة صــياغة العقــد االجتمــاعي بطريقــة أكثــر انصــافا فــي تقاســم 

 .2990، التي أدت إلى وقف الحرب األىمية عام 2989
أراد العقيـــد القـــذافي أن يثبـــت أن اتفاقيـــة أوســـمو ال تشـــكل حـــال لمقضـــية الفمســـطينية فتفتـــق خيالـــو المـــريض -

د بــين ورمــييم فــي الصــحراء عمــى الحــدو  2995وجنــون العظمــة لديــو بطــرد آالف الفمســطينيين مــن ليبيــا عــام 
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ليبيا ومصـر لمـدة تزيـد عـن السـنتين، ال مصـر تـدخميم وال ليبيـا تعيـدىم، )تـذكرون فـيمم الحـدود لدريـد لحـامب( 
 وقع المئات منيم ضحايا لمبرد والمرض وعقارب الصحراء.

بعـد سـقوط نظـام صـدام حسـين قامـت فئـات عنصـرية وطائفيـة متطرفـة بمـوم الفمسـطينيين فـي العـراق بـدعم  -
تكدســوا عمــى الحــدود  30000بق فيــدموا بيــوتيم وأحرقــوا ممتمكــاتيم وقتمــوا العشــرات وشــردوا نحــو النظــام الســا

العراقية األردنية، والعراقية السورية. وقد أوصدت الحدود أماميم وبقيت مجموعـة مـنيم فـي العـراء نحـو ثـالث 
 سنوات إلى أن تم توزيعيم في بمدان بعيدة مثل آيسمندا والبرازيل وتشيمي. 

باتخـاذ مخـيم نيـر البـارد الواقـع ’ فتح اإلسـالم‘تقوم مجموعة صغيرة متطرفة تدعى  2007في أيار/ مايو  -
في شمال لبنان مقرا ليا، فما كان من الجيش المبناني إال أن ىدم المخيم بالكامل وشرد سكانو جميعا، البـالغ 

 أنيم من سكان المخيم.وقتل العشرات من األبرياء الذين ال ذنب ليم إال  28000عددىم نحو 
ىذا غيض من فيض والقائمة تطول لو تناولت مـا جـرى لمفمسـطينيين فـي كافـة الـدول العربيـة. وأود أن أذكـر 

 2948أن الفمســـطينيين ليســـوا مســـؤولين وحـــدىم عـــن مأســـاتيم فقـــد ضـــاع الجـــزء األكبـــر مـــن فمســـطين عـــام 
 2967زء البــاقي مــن فمســطين عــام وجيــوش عربيــة خمســة أخــذت عمــى عاتقيــا تحريــر فمســطين، وضــاع الجــ

 بسبب حرب عربية لم يكن الفمسطينيون طرفا فييا. 
تعمــق األنظمــة العربيــة فشــميا عمييــا بســبب القيــادة الفمســطينية الرخــوة ’ شــماعة‘لقــد تحــول الفمســطينيون إلــى 

لعربيــة صــاحبة المتيالكــة، التــي اســتبدلت النضــال بالمفاوضــات العبثيــة، والعالقــة االســتراتيجية مــع الشــعوب ا
المصمحة الحقيقية في التحرير والوحدة والتضامن بالعالقة مع األنظمة الدكتاتوية الفاشية الفاسـدة والمرتبطـة، 

 وىا ىو الشعب الفمسطيني يدفع الثمن. 
لقــــد أظيــــرت تطــــورات الربيــــع العربــــي أن الوصــــول إلــــى مرحمــــة االســــتقرار محفــــوف بالمخــــاطر والمطبــــات 

جال األطـراف الفمسـطينية فـي إعـالن تأييـدىا لطـرف عمـى حسـاب اآلخـر قـد يـؤدي إلـى والمفاجآت، وأن استع
نتائج وخيمة. القضية الفمسطينية يجب أن تبقى أرفع وأسمى وأجل مـن زجيـا فـي صـراعات داخميـة وتجييرىـا 
لصــالح طــرف فـــي صــراعو مــع اآلخـــر. ليتوقــف النظــام الرســـمي العربــي عــن اســـتخدام الفمســطينيين شـــماعة 

فـــداء كممـــا واجـــو أزمــة أو فشـــال أو مـــؤامرة أو تقصـــيرا، ولمتوقــف األطـــراف الفمســـطينية مـــن االنتصـــار وكــبش 
لطرف عمى حسـاب اآلخـر. لتبـق القضـية الفمسـطينية العادلـة بـؤرة لقـاء ال خـالف وقاسـما مشـتركا بـين جميـع 

 األطياف العربية توحد الجميع بغض النظر عن اصطفافاتيم الداخمية.
 1/8/1023، لندن القدس العربي،
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 ىشام منور
لم تكن واقعة االنقالب عمى أول رئيس مدني منتخب في تـاريخ مصـر الحـديث لتمـر عمـى صـناع القـرار فـي 
)إســـرائيل( مـــن دون تأييـــد أو حـــث، ومـــن دون اســـتثمار لمـــواطن الفائـــدة مـــن حـــدث قـــد يـــدخل الجـــارة األكبـــر 

 يث السكان، في نفق طويل ومظمم.واألكثر كثافة من ح
ولم يكن القضاء عمى جماعة اإلخوان المسممين وتصفية وجودىم السياسي في سدة الحكم اليدف الوحيد من 
تأييــد االنقـــالب عمـــى الـــرئيس محمـــد مرســـي، وال الغايـــة الوحيــدة مـــن ضـــخ األمـــوال وتكثيـــف المـــؤامرات عمـــى 

اتيجيًا ال يقـل أىميـة عمـا يسـرده المحممـون اإلسـرائيميون مـن مؤسسة الرئاسة في مصر، فرغم كونـو ىـدفًا اسـتر 
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ــة مــن  أىــداف، إال أنــو ينــدرج ضــمنيا، ويعبــر عــن رؤيــة إســرائيمية لمســتقبل مصــر.. ولكــن ىــذه المــرة بيــد ثم
 يناير عمى حساب أي شيء آخر. 25أبنائيا الذين اختاروا التحالف مع الشيطان وتدمير مكتسبات ثورة 

لعسكرية اإلسرائيمية "امان" أكد أن المكسب األساسـي لــ)إسرائيل( مـن عـزل الـرئيس مرسـي، تقرير لممخابرات ا
ليس ازاحة االخوان المسممين من الحكم وحسـب، وانمـا القضـاء عمـى نجـاح أول تجربـة ديمقراطيـة لمحكـم فـي 

التقريـر أن مصر تحت ظل االسالميين، كانت من الممكن أن تنبح بتنامي قوتيم الناعمة مستقبال. واضاف 
عزل مرسي، من شأنو تقويض اآلثار السـمبية المحتممـة لمربيـع العربـي عمـى )إسـرائيل(، معتبـرا انـو مـن الميـم 

 لمغاية مستقبال ان يتم تدعيم تحالف الجيش مع القوى الميبرالية في مصر.
شــار فــي ورقــة البروفيســور ىــيالل فــريش اســتاذ الدراســات السياســية والشــرق اوســطية فــي جامعــة بــار ايــالن أ

بحثية إلى أن مصر عادت الى الحكم العسكري مرة اخرى، ما يعني تراجع قوة االسـالميين وخاصـة االخـوان 
المسممين والسمفيين بقوة. أما افرايم كام، الخبير االستراتيجي اإلسـرائيمي، فأكـد فـي مقـال لـو أن حكـم االخـوان 

ـــ)إسرائيل (، و كــان ســيؤدي الــى زيــادة كراىيــة )إســرائيل( فــي المســممين فــي مصــر لــم يكــن مرضــيًا بالنســبة ل
 مصر، وكان من المتوقع ان يتم تعطيل او الغاء اتفاق السالم مع )إسرائيل(.

اذاعة جيش االحتالل اإلسرائيمي أشارت في تقريرىا ان اكبر مكسب إسرائيمي مـن عـزل مرسـي ىـو اضـعاف 
مى ىذا النحو غير المسبوق يعني عدم إحداث الجيش المصري، وان اندفاع الجيش المصري نحو السياسة ع

أي تغييــر فــي مــوازين القــوى القــائم بــين )إســرائيل( وبــين العــرب فــي المســتقبل ولفتــرة طويمــة، عمــى اعتبــار أن 
آخــر مــا ســيعني قــادة الجــيش المصــري فــي المســتقبل ىــو تعزيــز قوتــو العســكرية، حيــث ســيكون جــل تركيــزىم 

 مام األمور في البالد.عمى تحسين قدرتيم عمى اإلمساك بز 
أما دان حالوتس، رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي األسبق، فقد اعتبر ان اىم مكسـب مـن عـزل مرسـي يتمثـل 
ضـــعاف قوتـــو نتيجـــو  فـــي شـــغل الجـــيش المصـــري بالسياســـة لســـنين طويمـــة فـــي المســـتقبل، مـــا يعنـــي تحييـــد وا 

بقــاء تحجيمــو، وعمــى الواليــات المتحــدة  انشــغالو بالسياســة. فــدور الجــيش المصــري فــي الوقــت الحــالي يضــمن
اقناع قادة الجيش بمواصمة القيام بنفس الدور الذي كان يقوم بو العسكر في تركيا قبل قدوم أردوغان، بحيث 
يضمن الجيش عدم صعود الجيات المتطرفة لمحكم في القاىرة، بما يضمن الحفاظ عمى المصـالح األمريكيـة 

 واإلسرائيمية في المنطقة.
حــث اإلســرائيمي عــاموس روبــورت مــن جيتــو، اعتبــر ان وجــود وزيــر الــدفاع عبــد الفتــاح السيســي فــي ســدة البا

الحكم يضمن لـ)إسرائيل( استمرار تضييق الخناق عمى غزة وىدم االنفاق. فالسيسي لم يتورع وىو تحت حكم 
 مرسي من ادارة عمميات عسكرية ضخمة ضد االنفاق مع غزة.

 30ىذا التنسيق عبر عـن نفسـو حـين سـمحت )إسـرائيل( لمجـيش المصـري بإدخـال  وأكد المحمل العسكري أن
دبابة إلـى سـيناء لتنفيـذ عمميـات فـي شـير مـايو، وىـي السـابقة األولـى منـذ توقيـع اتفـاق السـالم بـين تـل أبيـب 

ائيل(، والقاىرة، الفًتا إلى أن الرئيس السابق محمد مرسـي كـان قـد أدخـل دبابـات إلـى سـيناء دون موافقـة )إسـر 
 واضطر إلى سحبيا لما وراء قناة السويس تحت ضغط أمريكا التي ىددت بوقف المساعدات.

ىــي مكاســب تعــد وال تكــاد تحصــى مــن وراء خطــوة االنقــالب التــي جــاءت بالعســكر الــى الحكــم عمــى ظيــر 
يـا قـد تعنـي بعض السياسيين وانصارىم، لكنيا غايات من الميم التوقـف عنـدىا ودراسـة نتائجيـا مسـتقباًل، ألن

 دخول مصر في دوامة عميقة قد ال تخرج منيا في القريب العاجل.
 2/8/1023، فمسطين أون الين
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 ياسر الزعاترة
لــم يبــذل وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــري جيــدا فــي أي ممــف مــن الممفــات الخاصــة بمصــالح بــالده منــذ 

عل فيما خّص ممف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، فقد حضـر إلـى المنطقـة فـي سـت تسمم منصبو كما ف
جـــــوالت )الجولـــــة تمتـــــد أيامـــــا وتشـــــمل عـــــدة دول، وتختمـــــف عـــــن الزيـــــارة( انتيـــــت آخرىـــــا بـــــإعالن اســـــتئناف 

 المفاوضات.
صال في الممف من العبث القول إن جوالت كيري كانت مبادرة أميركية خاصة، فالواليات المتحدة ال تتحرك أ

الشرق أوسطي إال بناء عمى مطالب الكيان الصييوني، وىـي عمومـا لـم تعـد معنيـة بالمنطقـة كمـا كانـت مـن 
 قبل في ظل أولوية المواجية مع الصعود الصيني.

لمتذكير فقط، فمم يكـن شـرط وقـف االسـتيطان الـذي تسـبب فـي اسـتمرار توقـف المفاوضـات واحـدا مـن شـروط 
أولمــرت ثالثـة ســنوات، بينمــا كانــت حكومتــو األكثـر تصــميما عمــي تصــعيد االســتيطان السـمطة التــي فاوضــت 

 بين كل الحكومات السابقة.
لكن أوباما ىو الذي صعد محمود عبـاس إلـى أعمـى الشـجرة عنـدما طـرح عمـى نتنيـاىو وقـف االسـتيطان مـن 

وأصرَّ عمى رفضو، وىا ىو  أجل تييئة األجواء الستئناف التفاوض، فما كان من نتنياىو إال أن رفض ذلك،
 عباس وأوباما يخضعان لشروطو.

طــوال ســنوات أصــرَّ عبــاس عمــى رفــض اســتئناف المفاوضــات دون تجميــد االســتيطان، لكنــو يعــود اليــوم دون 
التـي ي فتـرض أن تكـون  2967وقفو، مع العمم أننا نتحدث عن تجميـد االسـتيطان فـي األراضـي المحتمـة عـام 

 ية.أراضي الدولة الفمسطين
 2967وحــين اســتبدلت الســمطة شــرط وقــف االســتيطان بشــرط آخــر ىــو اعتــراف اإلســرائيميين بمرجعيــة حــدود 

من قـدامى األسـرى  204كأساس لمتفاوض، تم رفض ذلك أيضا، ولم يبق من القصة كميا سوى اإلفراج عن 
يشكمون خطرا عمى األمن ، وىم جميعا كبار في السن، ولم يعودوا 2993الذين اعتقموا قبل اتفاق أوسمو عام 

 اإلسرائيمي.
وال داعــي لمتأكيـــد ىنـــا عمـــى فرحتنـــا بـــاإلفراج عـــن أي أســير، لكـــن ذلـــك ال ينبغـــي أن يـــتم مـــن خـــالل التفـــريط 

 بالقضية التي دفعوا أعمارىم من أجميا، فضال عن الشيداء، ومعاناة الشعب بأكممو.
كمرجعيـة لمتفـاوض، ثـم  67ال ي عتـرف بحـدود (، و 2967ىكذا يستمر االستيطان )فـي األراضـي المحتمـة عـام 

ي راد لمناس أن يقتنعوا بأن عباس متمسك بالثوابت الفمسطينية التي يجري ترديدىا دوما، وىي دولـة فـي حـدود 
 كاممة السيادة بما فييا القدس الشرقية، مع "تبادل طفيف لألراضي بنفس المساحة واألىمية"! 67

تنياىو من التفاىة والسخف، بحيث يعزز االستيطان في مناطق سـيتنازل عنيـا وي راد لنا أن نقتنع أيضا بأن ن
أشير، وىي المدة التي قال كيري إن المفاوضات ستصل إلى نتيجة خالليا، بحسب ما تسرَّب  9إلى  6بعد 

 من أخبار المقاءات بينو وبين محمود عباس في السفارة األميركية في عمان.
بـاس فـي المقـاء المشـار إليـو، بحسـب مـا نقـل ىـو ألعضـاء المجنـة التنفيذيـة، وحين نطمع عمـى وعـود كيـري لع

فـــإن األمـــر يغـــدو مثيـــرا لمســـخرية إلـــى حـــد كبيـــر، فـــالوزير األميركـــي لـــم يكـــن بخـــيال تمامـــا فـــي تقـــديم الوعـــود 
والضــمانات، وىــي ذات الســيرة األمريكيــة التقميديــة فــي التعامــل مــع الممــف الفمســطيني، كــأن بوســع أي زعــيم 

ميركــي أن يفــرض اليــوم عمــى نتنيــاىو مــا ال يريــد، فيمــا ىــو يعمــم أن لألخيــر تأييــد فــي الكــونغرس أكثــر مــن أ
 التأييد الذي يحظى بو أي رئيس، جميوريا كان أم ديمقراطيا.
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قمنا ليس بخيال من باب المجاز، وألننا نعرف حقيقة الموقف اإلسرائيمي، لكن األمر ليس كذلك لو أخـذنا فـي 
 في المئة من الفمسطينيين خارج السياق تماما(. 78ما يوجعون بو رؤوسنا حول الثوابت )االعتبار 

فقد تحدث كيري عـن جممـة مـن الوعـود والضـمانات مـن أجـل إغـراء عبـاس بـالعودة إلـى التفـاوض، وأقمـو مـن 
 أجــل منحــو فرصــة القــول لقــادة فــتح ومنظمــة التحريــر إنــو حصــل عمــى وعــود خالصــتيا )دولــة متواصــمة فــي

مـــع تبـــادل لألراضـــي، عاصـــمة فـــي القـــدس الشـــرقية )لـــيس كميـــا طبعـــا( مـــع بقـــاء القـــدس موحـــدة  67حـــدود 
 )كيفب!(، حل مشرف لقضية الالجئين )ال يعرِّض ييودية إسرائيل لمخطر(.

 وىو ما يؤدي في النتيجة إلى نياية االحتالل، وبالتالي نياية الصراع، مع ضمان األمن اإلسرائيمي.
كيري عمى عباس رزمة اقتصادية كتمك التي عرضيا في مؤتمر دافـوس البحـر الميـت، مـع فوق ذلك عرض 

فــارق أنــو لــم يربطيــا ىنــا بالســالم االقتصــادي )مشــروع نتنيــاىو( كمــا فعــل فــي البحــر الميــت، بــل تحــدث عــن 
% خالل ثـالث سـنوات، موضـحا أن 8% إلى 23مضاعفة الدخل القومي في الضفة، وتخفيض البطالة من 

 عمى ىذا الصعيد التزامات ميمة من السعودية واإلمارات. لديو
وفي حين لم يقتنع أكثر قادة فتح والمجنة التنفيذية بعرض كيري وضماناتو، فقد تـم تجـاوز األمـر، السـيما أن 
أحدا ال يمكنو مخالفة القائد األوحد لممنظمة وفتح والسمطة، ولـن يمبـث الجميـع أن يـدافعوا عـن القـرار كمـا لـو 

 الفتح العظيم. أنو
 وال شك أن المرجعية العربية التي جمبت باألوامر سريعا إلى عمان قد ساىمت في تعزيز موقف عباس.

ال خالف ابتداء عمى مـا ذكرنـا آنفـا مـن أن بوسـع كيـري أن يقـول لمحمـود عبـاس مـا يشـاء، لكـن قدرتـو عمـى 
ذا كــان أوبامــا قــد عجــز عــ ن إقناعــو بتجميــد )مجــرد تجميــد( فــرض شــيء عمــى نتنيــاىو ىــي شــبو معدومــة، وا 

 االستيطان من أجل استئناف التفاوض، فيل سيقنعو بتنازالت في القدس الشرقيةب!
من الضروري ىنا التذكير بوثائق التفاوض التي كشفتيا الجزيرة، والتي فضحت مستوى التنازالت التي يمكن 

ائيمي، الســيما فــي قضــيتي الالجئــين أن تقبــل بيــا الســمطة، فيمــا كشــفت مــن جانــب آخــر حجــم التعنــت اإلســر 
 والقدس.

 2948ففي األولى قالـت ليفنـي لصـائب عريقـات بـأن رقـم الالجئـين الـذي سـيعود إلـى األراضـي المحتمـة عـام 
 )قالت إسرائيل طبعا( ىو "صفر".

أما في موضوع القدس الشرقية، وحين قال ليا صـائب عريقـات إنـو يعـرض عمييـا "أكبـر أورشـميم فـي التـاريخ 
 لييودي"، ردت باستعالء قائمة أن ىذا الموضوع خارج سياق البحث.ا

، ولـــيس ممـــف 2000ويعمـــم الجميـــع أن ممـــف القـــدس ىـــو الـــذي أفشـــل مفاوضـــات كامـــب ديفيـــد صـــيف العـــام 
 الالجئين.

مــن الضــروري التــذكير ىنــا بــأن أحــد أىــم أســباب الحــرص اإلســرائيمي األميركــي عمــى اســتئناف المفاوضــات 
ندالع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، وقـد قـال كيـري ذلـك لعبـاس بكـل صـراحة فـي لقـاء يتعمق بمخاوف ا

عّمان، وىي مخاوف ال يمكن التقميل من شأنيا، إذ أن حدوث ذلـك سـيعني إىالـة التـراب عمـى كـل مـا تحقـق 
 سـنوات، فضــال عـن فــرض تيديـد جــدي ليـم مــن محـيط ممتيــب بعــد 7لإلسـرائيميين مــن أمـن خــالل أكثـر مــن 

 الربيع العربي.
ثمة احتماالن ليذه الرحمة الجديدة من المفاوضات، األول أن ال تصل إلى نتيجة في المـدى الزمنـي المحـدد، 
بسبب ممف القدس عمى وجو التحديد، فضال عن قضـايا أخـرى تتعمـق بالحـدود مثـل موضـوع أراضـي الغـور، 

تـي أقـرت عربيـا مـع األسـف( تقضـي بقبـول مبـدأ وىي ثمث مساحة الضفة تقريبا، رغـم أن الموافقـة السـابقة )ال
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تبــادل األراضــي، والــذي يعنــي بقــاء الكتــل االســتيطانية الكبيــرة فــي الضــفة الغربيــة، وىــي التــي تفتــت الكيــان 
 الفمسطيني، وتسرق أىم أحواض المياه فيو.

رحمة في إعـادة لكن عدم التوصل إلى اتفاق نيائي، لن يؤدي إلى إعالن الفشل، بل سيدفع نحو استغالل الم
انتشار الجيش اإلسرائيمي في مناطق جديدة بحيث تتمدد السمطة نحو مناطق أخرى، وتتواصـل حكايـة المـال 
ــة  واالســتثمار، بحيــث يتكــرس وضــع الســمطة/ الدولــة، ويجــري اســتبدال نجــاح التفــاوض بالحــديث عــن محاول

تحــدة، فيمــا تمضــي المســيرة مـــن جديــدة لمحصــول عمــى اعتــراف بعضــوية كاممــة لدولـــة فمســطين فــي األم الم
الناحيــة العمميــة نحــو دولــة مؤقتــة فــي حــدود الجــدار تغــدو فــي نــزاع حــدودي مــع جارتيــا مــن دون أن يضــطر 
عباس أو سـواه إلـى القـول إنـو تنـازل عـن الثوابـت، ويسـتمر ىـذا الحـال لسـنوات قـد تطـول قبـل تحـول المؤقـت 

 إلى دائم مع تعديالت طفيفة.
. وال يستبعد في ىذا السياق أن تتم ترتيبـات أمنيـة وسياسـية مـع األردن فيمـا يسـمى والخالصة شطب القضية

 الكونفدرالية.
االحتمال اآلخر ىو أن تتواصـل المفاوضـات بشـكل سـري، وتنتيـي بقبـول محمـود عبـاس بأسـوأ ممـا قبمـو فـي 

طــة بالقــدس مفاوضــاتو مــع أولمــرت، فــي صــفقة نيائيــة تحصــل فييــا الســمطة عمــى حصــة مــن البمــدات المحي
( كعنــوان لعاصــمتيا، مــع بقــاء القــدس التاريخيــة موحــدة تحــت ســيادة االحــتالل، بمــا 2967)ضــمت إلييــا بعــد 

فييــا المســجد األقصــى الــذي سيخضــع لترتيبــات فيمــا يخــص الزيــارة ولــيس الســيادة عمــى المنطقــة التــي يوجــد 
ي طرحــت فــي كامــب ديفيــد  وأضــف فييـا، فيمــا يجــري تــأجير الغــور لثالثــين ســنة بحســب الصــيغة القديمــة التــ

 إلى ذلك ترتيبات أمنية بروحية الممحق األمني لوثيقة جنيف )الحل بروحية الوثيقة أيضا(.
والنتيجــة ىــي كيــان مفتــت األوصــال تربطــو الجســور واألنفــاق والطــرق االلتفافيــة، مــن دون عــودة الجئــين إلــى 

صـياينة بتعـويض أكبـر عـن أمـالك الييـود فـي ، مع تعويض سيدفعو العرب، ىذا إذا لم يطالـب ال48مناطق 
الـدول العربيــة، مــع وجــود احتمــال بـأن يترافــق ذلــك مــع ترتيبــات أمنيـة وسياســية مــع األردن أيضــا فيمــا يعــرف 

 بالكونفدرالية.
فــي األفــق، يبــدو االحتمــال األول ىــو المــرجح، لكــن االحتمــال الثــاني ال يمكــن اســتبعاده، أمــا االســتفتاء عمــى 

ألنــو ســيكون فــي الضــفة لوحــدىا، ويمكــن التالعــب بــو بســيولة،  -بحســب محمــود عبــاس-ســيل الحــل فــأمره 
 وتبقى قضية غزة التي سيكون ليا شأن آخر بحسب تطورات الوضع في فمسطين وفي المنطقة بشكل عام.

يبقى القول إن ىذا ىو ما يفكرون فيو، لكـن الشـعب الفمسـطيني قـد تكـون لـو وجيـة نظـر أخـرى، واألرجـح أن 
تكــون، فيــو لــن يقبــل شــطب قضــيتو بدولــة مؤقتــة، وال بحــل مشــّوه، ولــن يمبــث أن ينــتفض فــي وجــو الســمطة 
وشــريكيا فــي رحمــة نضــال جديــدة ســتكون مختمفــة عــن ســابقاتيا لجيــة قــدرتيا عمــى تحقيــق إنجــازات لمشــعب 

 والقضية.
 32/7/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مصر وطاعونربيع نتنياهو  51

 فنديد. عبدالوىاب األ
( عند ما ىبت نسمات الربيع العربي عمى منطقة أوشك الكثيرون عمى التسميم بأن حظيا مـن حكـم القيـر 2)

والطغيان أصبح قدرًا مقدورًا، كان الـذعر عمـى أشـده فـي عاصـمة االحـتالل اإلسـرائيمي التـي جزعـت مـن تمـك 
إســرائيل لــم يتمــالكوا أنفســيم وىــم  اليبــات أكثــر مــن جــزع الحكــام العــرب وأنصــارىم. وقــد رأينــا كيــف أن زعمــاء
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يقدمون الدعم العمني لنظـام مبـارك قبـل أن يتـداركوا أنفسـيم ويـدركوا أن ىـذا االصـطفاف يضـر الحميـف أكثـر 
 مما ينفعو.

(2) 
وعنــدما وقــع الحــق وانيــارت أنظمــة الــبطش والفســاد )فــي الظــاىر عمــى األقــل( تســابق المنظــرون وميندســو 

ن عمـى تقـدير حجـم الضـرر الـذي لحـق بمصـالح إسـرائيل مـن ىبـة الشـعوب العربيـة االستراتيجيات اإلسرائيميو 
وعــودة زمــام األمــور إلــى يــدىا. ومــن الطريــف أن المحممــين فــي اليمــين اإلســرائيمي تضــامنوا مــع إخــوانيم فــي 
األنظمــة القمعيــة العربيــة )خاصــة النظــام الســوري وأنصــاره( فــي رفــض تســمية الربيــع العربــي، وأصــروا عمــى 

 ’.الطاعون المصري‘، أو حتى ’الشتاء اإلسالمي‘، أو ’االضطرابات‘ابير مثل تع
 
(3) 

فــي إحــدى الدراســات التــي نشــرت فــي مطمــع ىــذا العــام، ذكــر محمــل إســرائيمي بــأن بنيــامين نتنيــاىو حــذر فــي 
نيــا بــأن الســالم مــع العــرب لــن يتــأتى ألن العــرب يفتقــرون إلــى الديمقراطيــة. والم حي 2993كتــاب نشــره عــام 

الواليــات المتحــدة ألنيــا تضــغط عمــى إســرائيل لتحقيــق ســالم مــع العــرب دون أن تضــغط عمــى العــرب لتحقيــق 
الديمقراطيــة. ولكــن عنــدما تحققــت أمنيتــو ووصــمت الديمقراطيــة إلــى المنطقــة، أخــذ نتنيــاىو يتحــدث عــن أننــا 

 نعيش في منطقة غير مستقرة.
 
(4) 

ي، حذر الكاتبان من أن انتشار الديمقراطية في العالم العربي في دراسة أخرى نشرت في صيف العام الماض
ســيحرم إســرائيل مــن مصــدر فخرىــا بأنيــا الديمقراطيــة الوحيــدة فــي المنطقــة، وبالتــالي مــن التعــاطف الغربــي 
الكاســح معيــا، ممــا سيشــكل خطــرًا عمــى أمنيــا. وأضــافت الدراســة تقــول أن العقــود الســابقة خمقــت نقطــة لقــاء 

رائيل وجيرانيــا العــرب، وىــي التوافــق عمــى الحفــاظ عمــى اســتقرار األوضــاع القائمــة، ممــا شــكل وحيــدة بــين إســ
 حجر الزاوية في التخطيط األمني في إسرائيل. أما اآلن فإن كل ىذا ميدد بأن يذىب أدراج الرياح.

 
(5) 

انتفعـت مـن ركزت تمك الدراسة عمى مصر تحديـدًا، حيـث ذكـرت بـأن النخـب السياسـية والعسـكرية فـي مصـر 
ســيل المســـاعدات الســـخية التــي جـــاءت بســـبب اتفاقيـــات كامــب دايفيـــد، ممـــا جعــل ىـــؤالء حمفـــاء موضـــوعيين 
إلسـرائيل. وقــد جــاء فـي التحميــل أن نظــام مبــارك سـقط ألن الجــيش قــرر أن يضــحي بـو حفاظــًا عمــى مكاســبو 

رفــح، ممــا يعنــي بــأن  ومصــالح النظــام، إال أن تعــاطف الشــعب المصــري مــع الفمســطينيين عجــل بفــتح معبــر
حمــاس ســتقوى. وألن أىــم ركــائز أمــن إســرائيل ىــي انقســام العــرب، فــإن التقــارب الــذي انتجــو الربيــع العربــي 
أصبح ميددا ألمن إسرئيل التي قد تواجو التنسيق بين حـزب اهلل وحمـاس. وعمومـًا فـإن الربيـع العربـي يشـكل 

 أخطر تيديد ألمن إسرائيل منذ أكثر من جيل.
(6)? 
دو اليوم أن قمق إسرائيل لم يكن مبررا، ألن رياح السياسية العربية تيب اليوم بما تشتيي سفن نتنياىو. فيا يب

ىــي حمــاس محاصــرة مــن جديــد، بــل ىنــاك مــا ىــو أســوأ مــن ذلــك، ألن النظــام المصــري المخــابراتي القــائم 
وًا، بــل يــرون الخطــر األكبــر )والــذي كــان لعقــود حميــف إســرائيل وخادميــا( وأنصــاره ال يــرون فــي إســرائيل عــد
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عمييم ىو من الفمسطينيين العزل المشردين. أما الجيش اإلسرائيمي، فيـو الحبيـب. ولـيس ىنـاك اسـتغراب فـي 
ىــذا األمــر، ألن نظامــًا ظــل جيشــو يتمقــى التمويــل عمميــًا مــن إســرائيل )ألن إســرائيل لــو نطقــت بكممــة لتوقــف 

إال أن يكـون خـط دفـاع إسـرائيل األول، وأي أوىـام يسـوقيا الـبعض  التمويل فـورًا( لقرابـة أربعـة عقـود ال يمكـن
 بخالف ذلك ىي محض ىراء.

 
(7) 

إذا كانت حماس محاصرة فإن ما وقع لحزب اهلل يسعد إسـرائيل أكثـر، حيـث أن تـدخل الحـزب االنتحـاري فـي 
أن يقــذف إســرائيل  المســتنقع الســوري أخرجــو تمامــًا مــن معادلــة المقاومــة. فمــن يجــرؤ الحــزب بعــد اليــوم عمــى

بكممة جارحة، ناىيك عن تيديده أمنيا. فالحزب سيصبح مثل سادتو فـي دمشـق، حصـنًا مـن حصـون الـدفاع 
عن أمن إسرائيل، ألن أي مواجية مع إسرائيل سـتعني القضـاء عميـو بعـد أن أصـبح ميميشـيا لحديـة فـي حالـة 

. ىـذا مـع الفـارق، ألن 2967الـيمن فـي  حرب مع معظم المبنانيين وحالة تورط تشبو ورطـة عبـد الناصـر فـي
عبدالناصــر كــان يــدعم الثـــورة ضــد االســتبداد، بينمــا حـــزب اهلل يــدعم االســتبداد ضــد الثـــورة. ميمــا يكــن فـــإن 
الحـــزب فقـــد رصـــيده األخالقـــي والسياســـي، وبعثـــر قدراتـــو العســـكرية. ولـــن تحتـــاج إســـرائيل اليـــوم لكثيـــر جيـــد 

 لإلجياز عميو متى شاءت.
 
(8) 

تنياىو كان يتولى اليوم الحكـم مباشـرة فـي القـاىرة ودمشـق وبغـداد لمـا تحقـق لـو ىـذا اإلنجـاز العظـيم. لو أن ن
فســوريا دمــرت بالكامــل، والعــراق اليــوم أســوأ حــااًل ممــا كــان عميــو أيــام االحــتالل. أمــا مصــر فحــدث وال حــرج. 

قمعـــة ‘تـــراب المحروســـة و  يكفـــي أنـــو ال الفمســـطيني وال الســـوري أصـــبح قـــادرًا عمـــى أن يمشـــي مطمئنـــًا عمـــى
، بينمـــا يحـــذر العـــالم مـــن كارثـــة إنســـانية فـــي غـــزة بســـبب حصـــار لـــم تشـــيد مثمـــو حتـــى أيـــام قصـــف ’العروبـــة

)وكفــى بيــا مصــيبة أن تجســد ’ ناصــرية‘نتنيــاىو. أمــا قــادة أحــزاب مصــر، خاصــة تمــك التــي تســمي نفســيا 
قبـور عـن انتحـار مصـر العربيـة وىيمنـة عبـادة الفـرد فـي عنوانيـا( فيـي صـامتة صـمت ال’ ديمقراطيـة‘أحزاب 

 ، وىي نقطة اتفاق وحيدة لنا مع المحممين اإلسرائيميين!’طاعون مصري‘مصر المؤسرلة. حقًا إنو 
 
 (9) 

لألسف فـإن العـرب فـي مصـر وغيرىـا يتسـابقون عمـى إثبـات مقـوالت شـانئييم بـأنيم ال يسـتحقون الديمقراطيـة 
إيمان لقمنا أنيم يكادون يثبتـون أنيـم شـر أمـة أخرجـت لمنـاس. عمـى كـل  وليسوا قط أىاًل ليا. ولو ال بقية من

يصعب أن يوجد أمة ليـا قـدرة ذاتيـة عمـى التـدمير أكثـر مـن ىـذه األمـة المنكوبـة بنفسـيا وبقادتيـا. يكفـي أنيـا 
 عن كرامة!’ يدافعون‘أو ’ يقاومون‘تؤدي ميام العدو بما يفوق أحالمو، ثم يدعي المدعون باسميا أنيم 

 
(20) 

إمــا أن تنقــرض فيســتراح منيــا، أو ’ االنتحاريــة‘عزاؤنــا أن ىــذه حالــة غيــر قابمــة لالســتمرار. فمثــل ىــذه األمــة 
تخـرج مــن ىــذه النكبـة المســتدامة. وميمــا يكـن فــإن اهلل غالــب عمـى أمــره، ولكــن أكثـر النــاس ال يعممــون. فمــزم 

 التذكير.
 1/8/1023، القدس العربي، لندن
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 ايمي أفيدار
بينما تمتمح الصفحات االولى في الصحافة االسرائيمية بصور االبتسـامات مـن واشـنطن، يقـود رئـيس السـمطة 
الفمسطينية احدى خطوات الخداع االكبر منذ بدء المفاوضات المباشرة بين اسـرائيل والفمسـطينيين، قبـل أكثـر 

وحتــــى دون رد فعــــل مــــن األميــــركيين او  مــــن عقــــدين. ويفعــــل ابــــو مــــازن ذلــــك دون أن يغطــــي أو يتظــــاىر،
 االسرائيميين.

فــي انتقــال الشــعوب مــن المواجيــة الــى الحــل الوســط مطمــوب اعــداد ثابــت وطويــل لمــرأي العــام لمواقــع الجديــد. 
دون دعــم جمــاىيري لــن يكــون اتفــاق. ىــذا صــحيح فــي نظــام ليبرالــي مثممــا فــي اســرائيل وكــذا فــي حكــم أقــل 

رام اهلل. وحتى لو كان الحديث يدور عن تظاىر باالعتدال في الموقف أو لعبة، ديمقراطية، كالذي يوجد في 
 فان لمتصريحات العمنية لمزعيم أىمية استثنائية.

لقد رفض ياسر عرفات ابداء المرونة في المفاوضات ومنعيا من ان تنضج الى اتفاق سالم. ولكن حتى ىو 
تطمـع الن يحظـى بنقـاط اسـتحقاق فـي االسـرة الدوليـة(. خمق مظيرا من االستعداد لمحل الوسط )ربمـا ايضـا ك

 أقنع حديثو عن "سالم الشجعان" االسرائيميين والفمسطينيين بصدق نواياه.
أبــو مــازن اســوأ مــن عرفــات. ســموكو العــام عــديم الخجــل. االمــر الوحيــد الــذي يعــد بــو الشــعب الفمســطيني ىــو 

الجمـاىيري لممفاوضـات او تبديـد االنطبـاع الـذي يسـود  تحرير السجناء. وال ترمي اية خطـوة لـو لتجنيـد الـدعم
الســنوات التــي ادار فييــا سياســة احاديــة الجانــب ضــد اســرائيل فــي االمــم المتحــدة وفــي اوروبــا. فــاالعالن عــن 

 تحرير السجناء ال يأتي القناع الفمسطينيين لدعم السالم بل لتمجيد الرئيس.
، فـان مصـمحتو السياسـية ىـي تجنيـد الـدعم الشـعبي لممسـيرة، لو كـان ابـو مـازن يريـد حقـا الوصـول الـى اتفـاق

بحيث يحميو من قوى المعارضة وحمـاس. ولـدى الـرئيس ادوات عديـدة: كـان بوسـعو أن يطمـب مـن اصـدقائو 
فــي الجامعــة العربيــة أن يســندوه عمنــا ىــذا االســبوع. كــان يمكنــو أن يــدفع شخصــيات ذات مكانــة عامــة لــدى 

ي صالح المفاوضات. كان يمكنو أن يتوجو الى شـعبو بصـوتو واقناعـو بالحاجـة الشعب الفمسطيني لمحديث ف
 الى السالم.

ليس صدفة أننا لم نَر مظاىرات كبرى في أرجاء السمطة ضد المفاوضات. فحتى حماس تجمس بصمت، وال 
ة جــدا. ذكــر لمميرجانــات الكبــرى التــي رأينــا فــي الماضــي فــي غــزة. فمنظمــات الــرفض الفمســطينية تفيــم الرســال

ىدف المحادثات ليس اتفاق سالم بل انتزاع انجازات من اسرائيل قبل التوجو المتجدد لالمم المتحدة واالتحاد 
 االوروبي.

ىنـــاك مـــن ســـيدعي بـــان حكومـــة اســـرائيل ىـــي االخـــرى ال تخـــرج عـــن طورىـــا لـــدعم المســـيرة. ولكـــن المتابعـــة 
تفيـد بانيـا  -قبل وحتـى الميكـود بيتنـا وشـاس لتصريحات رؤساء االحـزاب الكبـرى مـن العمـل، عبـر يوجـد مسـت

جميعيا تحدثت عن المفاوضات المباشرة التي تؤدي الى اقامة دولة فمسـطينية. الجميـور االسـرائيمي مسـتعد، 
 ولكن ىناك حاجة الثنين لرقصة التانغو.

منـع المتفاوضـين عمى اسرائيل أن تطالب بذات النوع من االلتزام من السمطة الفمسطينية. ال يوجد اي سبب ي
نيابة عنيا، والرئيس نفسو، من التوجـو الـى شـعبيم ليوضـحوا كامـل التـزاميم لممحادثـات التـي بـدأت. ال يوجـد 
اي سبب يمنعيم من الحديث عن السالم والتعايش، تماما مثمما فعل زعماء اسرائيل من فوق كـل منصـة فـي 
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نواياىم، فان عمييم أن يساندوا ىذا المطمب بشـكل  السنوات االخيرة. اذا كان الوسطاء األميركيون جديين في
 ال لبس فيو. وحتى ذلك الحين فان الحديث يدور عن خداع ليس أكثر.

 2/8/1023، "معاريف"
 1/8/1023، األيام، رام اهلل
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 عميره ىاس
فــي  928ن قــرى فمســطينية عــن بيــوتيم ويســكنون فــي ميــدان النيــران مــن ســكا 2300تريــد الدولــة أن ت جمــي 
ألن التدريبات فيو توفر زمنا وموارد عمـى الجـيش االسـرائيمي. وىـذا واحـد مـن تعمـيالت  –جنوب جبل الخميل 

بطــال أمــر  الدولــة كمــا ي بــين ردىــا عمــى اســتئنافين مــن ســكان القــرى الــذين يريــدون إبطــال خطــة نقميــم قســرا وا 
الذي صدر بحق المنطقة. وجاء رد الدولة عمى االستئنافات يوم الثالثاء، بعد عـدة تـأجيالت، ووقـع االغالق 

عميو المحامي عنار ىيممـان، وىـو نائـب مـدير فـي قسـم قـرارات المحكمـة العميـا فـي النيابـة العامـة، والمحـامي 
فيمـدمان وم شـخيت بنـدل مــن اسـحق بيـرت، وىـو نائـب فـي النيابـة العامـة. وقــد مثـل السـكان المحاميتـان تمـار 

 جمعية حقوق المواطن، والمحامي شمومو ليكر.
 22باســم ســكان  2000ىــي نســخ مــن اســتئنافات ر فعــت فــي ســنة  2023إن االســتئنافات فــي كــانون الثــاني 

قرية في جنوب جبل الخميل طردىم الجيش االسرائيمي من بيوتيم قبل ذلك بسنة بزعم ان الحـديث عـن سـكن 
ي ميــدان نيــران. وأمــر أمــر مؤقــت مــن المحكمــة العميــا آنــذاك بتمكــين الســكان مــن العــودة الــى غيــر قــانوني فــ

فقــط تـم تمقـي رد الدولـة عمـى االســتئنافات  2022اراضـييم الـى أن يـتم بـت القــرار بصـورة نيائيـة. وفـي تمـوز 
بحســبو العــودة الــى وورد فيـو أن وزيــر الــدفاع آنــذاك اييــود بــاراك يؤيــد موقــف الجــيش االســرائيمي الــذي ينبغــي 

استعمال ميـدان النيـران بصـورة تامـة وأن يـتم ىـدم ألجـل ذلـك ثمانيـة تجمعـات قرويـة وأن يـتم اجـالء سـكانيا. 
وورد في الرد آنذاك ايضا أن اربعة من التجمعات في شمال غرب ميـدان النيـران لـن ت يـدم وسي سـمح لسـكانيا 

فـي داخـل ميـدان النيـران بيـوت بـؤر اسـتيطانية اسـرائيمية باالستمرار في العيش في بيوتيم )بجـوار ىـذه القـرى 
 غير قانونية(.

، اســتقرت آراء قضــاة المحكمــة 22بســبب تغيــر الموقــف الــذي أزال تيديــد الطــرد عــن اربــع قــرى مــن القــرى الـــ 
التـي  العميا عمى محو االستئنافات وأمروا المحامين برفع استئنافات جديدة، لكنيم لـم ي بطمـوا األوامـر المرحميـة

تمنع طرد السكان. وفي رد الدولة عمى االستئنافات الحديثة التـي ر فعـت أمـس تـزعم ان تطـوير وسـائل قتاليـة 
متقدمــة ذات مــدى نيــران أكبــر يوجــب وجــود منــاطق تــدريب أكبــر ممــا كانــت فــي الماضــي. واذا كــان قــد تــم 

نتـاج دروس حـرب  928النيـران  عمـى الحاجـة الـى تـدريبات فـي ميـدان 2022التأكيد في رد الدولة في تموز 
لبنــان الثانيــة، فــان التأكيــد فــي ىــذه المــرة ىــو لتــوفير الزمــان والمــال الــذي ينبــع مــن قــرب المنطقــة مــن قاعــدة 

فــي تــل عــراد بســبب قربيــا مــن  2993التــدريب الموائيــة لمــواء الشــباب الطالئعيــين. وقــد أ نشــئت القاعــدة فــي 
 .522و 928ميداني النيران 
ن النيران من قاعـدة التـدريبات ي مّكـن مـن تـوفير فـي أىـم مـورد فـي مجـال التـدريبات فـي الجـيش "إن قرب ميدا

االسرائيمي وىو مورد الـزمن"، ورد فـي رد الدولـة، "وي مّكـن ىـذا القـرب ايضـا مـن تـوفير كبيـر لممـال اذا انتبينـا 
الـى تـدريبات فـي ميـدان نيـران  الى التكاليف المرتفعة التي تصاحب نقل مئـات المقـاتمين والمعـدات والسـيارات

بعيــد. ويضــاف الــى ذلــك ايضــا جوانــب تــأمين القــوة والمعــدات فــي المنطقــة البعيــدة. فكممــا زادت المســافة بــين 
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قاعدة التدريبات وميدان النيران تم االضرار بزمن تدريب الجنود وتم االضرار بـذلك بـأىميتيم ايضـا. ويصـدق 
ين التــي ت ــرى فــي الجــيش االســرائيمي تــدريبات عظيمــة األىميــة ذلــك عمــى نحــو خــاص عمــى تــدريبات المبتــدئ

بصــورة مميــزة... وليــذا تقــرر فــي خــالل الســنوات األخيــرة فــي الجــيش االســرائيمي نقــل وحــدات نظاميــة بصــورة 
ىـو ان  928تدريجية الى معسكرات تدريب تقع بـالقرب مـن ميـادين النيـران... إن معنـى الغـاء ميـدان النيـران 

العــداد فــي قاعــدة التــدريب الموائيــة لمشــباب الطالئعيــين ستضــطر الــى ان تتــدرب فــي ميــادين وحــدات تــأتي ل
نيران بعيدة عن القاعدة، وىو شيء سيضر ضـررا كبيـرا بجـدوى التـدريبات وستصـاحبو تكـاليف ماليـة مرتفعـة 

 جدا ويسبب خسارة وقت تدريب ثمين".
ن القــرى فــي ميــدان النيــران لــم يســكنوا ىنــاك قــط وكــرر المــدعيان ىيممــان وبيــرت الموقــف الــذي يقــول إن ســكا

عمـى أمـر اغـالق المنطقـة لحاجـات  2980"سكنا دائما"، وزعما أن ليم بيوتا في بمدة يطا وأنيـم يعتـدون منـذ 
عسكرية. وتعرض الدولة عمى المستأنفين أن يرعوا فـي اراضـييم فـي نيايـات االسـابيع وفـي األعيـاد الييوديـة 

يم فــي موســمين م ركــزين فــي الســنة. ويعتمــد موقــف الدولــة الــذي يــرى أن الحــديث ال فقــط، وأن يفمحــوا اراضــي
يدور عن "سكان دائمين" فيما يعتمد عميو عمى تصريح لممستشـرق موشـيو شـارون، البروفيسـور المتقاعـد فـي 

القيـادة معيد دراسات آسيا وافريقيا في الجامعة العبرية الذي كان يعمـل رئـيس قسـم الشـؤون العربيـة فـي ىيئـة 
 العامة برتبة عقيد.

وفــي مقابــل ذلــك يــزعم محــامو المســتأنفين ان ســكان القــرى فــي ذلــك المكــان يعيشــون منــذ حقــب كثيــرة حيــاة 
تقميديــة مميــزة مــن رعــي األغنــام والعمــل الزراعــي فــي اراضــييم مــع االبقــاء عمــى صــالت اجتماعيــة وعائميــة 

ــدة األم  لمســتأنفين وىــو زعــم يؤيــده رأي استشــاري لخبــراء قــانون يطــا. وكــذلك يــزعم ممثمــو ا –واقتصــادية لمبم
اسرائيميين كبار، أن النقل القسري لمسكان يخالف القانون الدولي وقد يكون سببا لمتوجو الى محكمة الجنايات 

 الدولية في الىاي.
 2/8/1023، "هآرتس"
 1/8/1023، األيام، رام اهلل
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