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من  "إسرائيل"منية في حال انسحاض لوضا توصياا لترتيباا   في تل  بيض خبراك  مريكي: طاقم "معاري:" 2
 الضفة

العبرية في عددىا الصادر أمس الجمعة، نقاًل عف ’ معاريؼ‘قالت صحيفة : زىير أندراوس -الناصرة 
محافؿ أمريكية وصفتيا بأنو مطمعة جًدا، إف طاقًما أمريكًيا يتألؼ مف الخبراء قد تـ تشكيمو لمعمؿ مع نظراء 

يبات أمنية محتممة في حاؿ انسحاب إسرائيؿ مف الضفة الغربية بما يضمف إسرائيمييف لوضع توصيات لترت
أمف الدولة العبرية في المستقبؿ، كما أنو يأخذ بعيف االعتبار التطورات المحتممة، عمى حد قوؿ المصادر 

 األمريكية.
اسية التي تديرىا وتابعت الصحيفة العبرية قائمًة، نقاًل عف المصادر عينيا، إنو إلى جانب االتصاالت السي

وزيرة القضاء اإلسرائيمية والمسؤولة عف ممؼ المفاوضات مع الفمسطينييف، تسيبي ليفني، قاـ الجنراؿ السابؽ 
جوف إيالف، الذي تـ قبؿ شيريف تعيينو مف قبؿ وزير الخارجية األمريكية جوف كيري كوسيط بيف إسرائيؿ 
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خبيرا موزعيف عمى إسرائيؿ والواليات  10ـ يتألؼ مف والسمطة الفمسطينية في قضايا األمف، بتشكيؿ طاق
 المتحدة األمريكية والمممكة األردنية الياشمية.

وتابعت المصادر قائمًة، بحسب الصحيفة العبرية، إف الطاقـ األمريكي المذكور باشر بالعمؿ مع نظراء 
الغربية المحتمة، عالوة عمى إسرائيمييف لوضع ترتيبات أمنية محتممة في حاؿ انسحاب إسرائيؿ مف الضفة 

ذلؾ، أشارت المصادر إلى أف الجنراؿ إيالف عقد اجتماعيف اثنيف مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف 
 نتنياىو، ومرة واحدة مع وزير األمف الجنراؿ في االحتياط موشي )بوغي( يعالوف.

إيالف بتقديميا، فإف الطرفيف يحافظاف وتابعت الصحيفة أنو نظًرا لألىمية الكبيرة لمتوصيات التي سيقوـ 
عمى سرية مضاميف عمؿ الطاقـ، كما أكدت المصادر. باإلضافة إلى ذلؾ، لفتت الصحيفة العبرية إلى أف 
الجنراؿ إيالف، الذي كاف قائًدا لمقوات األمريكية في أفغانستاف سابًقا، يقـو بإجراء اتصاالت مع األجيزة 

مثمة بطاقـ يضـ ممثميف مف شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيمي وجياز األمف األمنية في الدولة العبرية، م
 العاـ )الشاباؾ اإلسرائيمي(.

وأوضحت المصادر ذاتيا لمصحيفة العبرية أف مباحثات بيف الطرفيف تتناوؿ الجوانب التكتيكية واإلستراتيجية 
 ية.لألوضاع المستقبمية التي قد تحصؿ في المنطقة مف الناحية األمن

ونقمت الصحيفة عف مصدر أمريكي، لـ تكشؼ النقاب عف اسمو أو منصبو، قولو إف الجنراؿ إيالف ال 
 يعمؿ في رسـ الحدود، ولكنو يدرس بدائؿ لمميزات التي يوفرىا إلسرائيؿ الوضع الحالي.

نية، فإف جيش وتابع المصدر نفسو قائاًل إف عمؿ الجنراؿ األمريكي ينطمؽ مف أنو في حاؿ قياـ دولة فمسطي
االحتالؿ اإلسرائيمي ال يستطيع دخوؿ المناطؽ السيادية الفمسطينية، وبالتالي فإف أفراد الطاقـ األمريكي 
يبحثوف، عما أسمتو المصادر، بالحموؿ اإلبداعية أو الخالقة وتوقع التطورات خالؿ األعواـ الثالثيف 

 القادمة.
كي يقوـ مع اإلسرائيمييف بدراسة المعنى العممي لممصطمح كما أوضحت الصحيفة العبرية أف الطاقـ األمري

دولة فمسطينية منزوعة السالح، وفي ىذا السياؽ، شددت المصادر عمى أنو تجري دراسة قضايا مثؿ حجـ 
القوات الفمسطينية، وطبيعتيا وتسميحيا، وحماية حركة الطيراف في مطار بف غوريوف الدولي اإلسرائيمي في 

تالؿ مف الضفة الغربية، وخصوًصا ألف مطار المد قريب جًدا مف الحدود مع الدولة حاؿ انسحاب االح
 الفمسطينية العتيدة.

وقالت المصادر أيًضا إف الطاقـ األمريكي يقوـ بدراسة الممفيف: الوضع النيائي لمحؿ بيف اإلسرائيمييف 
النتقالية المتوقعة بيف الوضع الحالي والفمسطينييف، بحسب الرؤية األمريكية، والممؼ الثاني دراسة الفترة ا

وبيف الوضع المستقبمي، وىذه الدراسة تشمؿ، بحسب المصادر األمريكية، الطمب اإلسرائيمي إبقاء قوات 
إسرائيمية عمى طوؿ نير األردف، خصوصا وأف رئيس الوزراء اإلسرائيمي أعمف مرارا وتكرارا بأف بالده لف 

مف فتح جبية شرقية ضد الدولة العبرية، عالوة عمى ذلؾ، تابعت  تتنازؿ عف منطقة األغوار لخشيتيا
 المصادر، يدرس الطاقـ تأثير إقامة دولة فمسطينية عمى األردف، وعمى عالقات إسرائيؿ مع األردف.

ونقمت الصحيفة عف مصدر أمريكي، لـ تكشؼ النقاب عف اسمو قولو إف الدولة العبرية مطمئنة اليوـ بكؿ 
ا الشرقية، ألف الجيش اإلسرائيمي يعتمد عمى الجيش األردني، ولكف الجيش األردني يقـو ما يتصؿ بحدودى

بذلؾ ألنو يعرؼ أف الجيش اإلسرائيمي في الجانب الثاني، والسؤاؿ، أضاؼ المصدر، ىو ماذا سيحصؿ 
مطرفيف عندما تكوف قوة فمسطينية في الجانب الثاني، وكيؼ يمكف الحفاظ عمى الوضع الذي فييا مصمحة ل

 في الحفاظ عمى اليدوء، عمى حد قولو.
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جدير بالذكر في ىذا السياؽ أف الحدود األردنية اإلسرائيمية ىي أطوؿ حدود لمدولة العبرية حيث تصؿ إلى 
كـ. وقاؿ مصدر أمريكي أيضا إف األفكار التي سيقـو بعرضيا رئيس الطاقـ األمريكي دمجيا  138بحدود 

 ت اإلسرائيمي برئاسة تسيبي ليفني ود. صائب عريقات.في تمخيصات طاقمي المفاوضا
وتابع المصدر ذاتو قائاًل إف ىناؾ تعاوًنا كاماًل بيف الطاقـ وبيف الجيش اإلسرائيمي والمؤسسة السياسية في 
تؿ أبيب، كما أف الجنراؿ األمريكي عبر عف رضاه مف نظرائو اإلسرائيمييف ووصفيـ بالمينييف. كما أف 

ة جوف كيري بادر إلى ىذا المسار األمني مف منطمؽ التزامو العميؽ بأمف الدولة العبرية، عمى وزير الخارجي
 حد تعبير المصدر.

 3/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 دويك: شعبنا قادر عمى إسقاط العابثين بالقضية ومستقبميا 1
لمجمس التشريعي الفمسطيني، أف اعتبر الدكتور عزيز الدويؾ، رئيس ا: المركز الفمسطيني لإلعالـ -الخميؿ 

الوثائؽ التي كشفت عنيا حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، والتي يقؼ خمفيا قيادات بارزة في حركة "فتح" 
ستنعكس سمبػًا عمى القضية الفمسطينية ومستقبميا وليس عمػى حمػاس فقػط، داعيػا فػتح إلػى إدارؾ خطػورة مػا 

 تقـو بو عمى مستقبؿ شعبنا وقضيتنا.
قاؿ الدكتور الدويؾ في مقابمة خاصة مع "المركز الفمسطيني لإلعالـ" إف تعطيؿ انعقػاد المجمػس التشػريعي و 

الفمسطيني يعطؿ الرقابة والمالحقة لممفسديف والعابثيف بالوطف والقضية، مشددًا عمى أف تفعيؿ دور المجمس 
 التشريعي أصبح ضرورة ممحة لوقؼ ىذا العبث المستمر.

لمجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني أف حػػػاؿ المجمػػػس التشػػػريعي ينطبػػػؽ عمػػػى منظمػػػة التحريػػػر وأضػػػاؼ رئػػػيس ا
الفمسػػطينية التػػي يجػػب أف تعػػاد ىيكميتيػػا عمػػى أسػػس ديمقراطيػػة بحيػػث تشػػكؿ إطػػارا جامعػػا ووحػػدويا لشػػعبنا 

 الفمسطيني، مؤكدا عمى أف االتفاؽ عمى برنامج وطني شامؿ ومشترؾ يحمي القضية والشعب.
 

 ص المقابمة كاممة:وفيما يمي ن
 س( ما ىي رسالتكـ لحركة فتح بعد ما كشفتو حماس مف وثائؽ تيدؼ لتوريطيا بالشأف المصري؟

أقوؿ لفتح إف ىذا عبثػًا بالقضية الفمسطينية ومستقبميا، وتشوييا غيػر مبػرر وال مقبػوؿ ألبنػاء شػعبنا وقضػيتو 
نمػا عمػى كافػة أبنػاء الشػعب الفمسػطيني العادلة.. وىذا العمؿ ال تنعكس آثاره السمبية عمى حمػاس ف حسػب، وان

 وقضاياه، ومف ىنا أدعو فتح وكافة الفصائؿ إلى ميثاؽ شرؼ وطني، بعيدا عف اإلقصائية المقيتة.
 

س( مػػا ىػػو دور المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني فػػي التحقيػػؽ والمسػػاءلة بمثػػؿ ىػػذا القضػػايا التػػي تمػػس شػػعبنا 
 وقضيتنا؟

يعي ىػػو الرقابػػة  والمحاسػػبة، وىػػو اوف معطػػؿ وال يقػػوـ بػػدوره المطمػػوب منػػو، إف أسػػاس عمػػؿ المجمػػس التشػػر 
وىذا سيفتح الباب أماـ المزيد مف االنتياكات القانونية والوطنية.. ولذلؾ أنػا أدعػو إلػى إعػادة تفعيػؿ المجمػس 

 التشريعي بشكؿ عاجؿ ليمارس دوره الذي أصبح اوف أكثر إلحاحا مف السابؽ. 
 
 مجمس التشريعي معطؿ، فما ىو دور منظمة التحرير الفمسطينية في مثؿ ىذه األحداث؟س( إذا كاف ال 
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لألسػؼ حػاؿ المجمػػس التشػريعي ينطبػػؽ عمػى منظمػػة التحريػر الفمسػطينية التػػي يجػب أف تعػػاد ىيكميتيػا عمػػى 
ذ مػارس أسس ديمقراطية بحيث تشكؿ إطارا جامعا ووحدويا لشعبنا الفمسطيني،  وىذا مػا تػـ االتفػاؽ عميػو منػ

 ، والييكمة الجديدة لممنظمة يجب أف تكوف جامعة لكؿ فئات الشعب الفمسطيني وتوجياتو وفصائمو.1005
 

 س( ما ىي انعكاسات التنسيؽ األمني والعودة لممفاوضات عمى مستقبؿ الشعب الفمسطيني؟
سبوف إلى شعبنا ليس التنسيؽ األمني لو إنعكاسات كارثية عمى القضية الفمسطينية، ألنو جعؿ بعضا ممف ين

ليـ ىمػا سػوح حمايػة الكيػاف الصػييوني ومشػروعو. كمػا أف العػودة إلػى المفاوضػات فػي ظػؿ ىػذه الظػروؼ، 
وبعد مسيرة فشؿ طويمة ومضنية ستكوف عبثية وكارثية عمى مسػتقبؿ قضػيتنا.. ورغػـ ىػذا الواقػع المريػر كمػو 

ا العادلة أنو أقوح مف كؿ قوح التػممر، وبالتػالي إال أف شعبنا الفمسطيني العظيـ أثبت عمى مدار عمر قضيتن
 فإف الرىاف عمى بوصمة شعبنا التي ال تتيو، ألنو ىو مف سيبدد كؿ ىذه المؤامرات.

 
 س( أما آف األواف لمفصائؿ الفمسطينية أف تتفؽ عمى برنامج وطني شامؿ يحمي القضية الفمسطينية؟

ترؾ يحمي القضية مف العابثيف بمسػتقبميا، لػذلؾ فػإف مثػؿ بالتأكيد إف االتفاؽ عمى برنامج وطني شامؿ ومش
ىػػذا المشػػروع ضػػرورة وطنيػػة وفريضػػة شػػرعية سػػيمعف التػػاريا مػػف يتنكبيػػا، أيػػا كػػاف موقفػػو السياسػػي وفصػػيمو 
التنظيمي، ونحف عمى قناعة بأنو يمكف االتفاؽ عمى ىذا البرنامج الوطني الشامؿ، مستنديف في ذلؾ إلى ما 

في وثيقة الوفاؽ الوطني وما تبعيا مف اتفاقيات ووثائؽ يمكف أف تشكؿ أرضية ليذا البرنامج  تـ التوافؽ عميو
الوطني.. فالبرنامج الوطني المنشود يشكؿ ضبطا لتدىور القضية الفمسطينية وحمايتيا مف مشػاريع صػياينة 

 العرب التصفوية، وحماة المشروع الصييوني.
 1/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 والتوقعاا بنجاحيا قريبة من الصفر "سرائيل"إانتياك الجولة األولى من المفاوضاا ما ": الحياة" 3

أنيػػى الوفػػداف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي الجولػػة االولػػى مػػف المفاوضػػات فػػي واشػػنطف، : محمػػد يػػونس –راـ اهلل 
أكثػػر المتفػػائميف مػػف المسػػؤوليف وعػادا الػػى الػػبالد اسػػتعدادًا لسمسػػمة جػوالت مماثمػػة فػػي المنطقػػة. لكػػف توقعػات 

 الفمسطينييف بنجاح ىذه المفاوضات قريبة مف الصفر.
األكثػػػر صػػػعوبة منػػػذ مفاوضػػػات »اف المفاوضػػػات الحاليػػػة ىػػػي « الحيػػػاة»وقػػػاؿ مسػػػؤوؿ فمسػػػطيني رفيػػػع لػػػػ 

 المفاوضات السػابقة مػع اسػرائيؿ كانػت تتنػاوؿ إقامػة دولػة فمسػطينية مسػتقمة عمػى حػدود»، موضحًا: «اوسمو
، وتركػػزت الخالفػػات عمػػى نسػػب تبػػادؿ االراضػػي، لكػػف ىػػذه المفاوضػػات تجػػري مػػف دوف اقػػرار 2967عػػاـ 

ىػذه المفاوضػات تجػري مػف »وأضاؼ: «. ، وىنا تنعدـ فرص التوصؿ الى اتفاؽ2967اسرائيمي بحدود عاـ 
 «.دوف أساس، لذلؾ فإف فرصيا في النجاح قريبة مف الصفر

فشؿ كيري في اقناع اسرائيؿ بالموافقة عمى اساس المفاوضػات، وىػو حػدود بعد »وقاؿ المسؤوؿ الفمسطيني: 
، لجأ الى مقايضة توقؼ الفمسطينييف عف التوجػو الػى األمػـ المتحػدة، بػإطالؽ اسػرائيؿ اسػرح مػا 2967عاـ 

وافقنػا عمػى ذلػؾ »واضػاؼ: «. أسػرح، وتقػديـ مسػاعدات ماليػة الػى السػمطة 204قبؿ اتفػاؽ اوسػمو، وعػددىـ 
عامػًا فػي االسػر ىػدؼ سياسػي نبيػؿ  31-10جود خيارات أخرح، فػإطالؽ االسػرح الػذيف أمضػوا بػيف لعدـ و 

لكػف «. يستحؽ القياـ بخطوة مف ىذا النػوع مػف أجمػو، كمػا اف االقتصػاد الفمسػطيني المنيػار يحتػاج الػى دعػـ
 «.ؿ فشؿ المفاوضاتما زاؿ قائمًا، وسنعود اليو في حا»المسؤوؿ أكد اف العودة الى مسار األمـ المتحدة 
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وقػػاؿ مسػػؤوؿ رفيػػع مطمػػع عمػػى مجريػػات المفاوضػػات إف الجانػػب االسػػرائيمي يقػػدـ خريطػػة مصػػالحو االمنيػػة 
كبديؿ لخريطة الحدود. واضاؼ اف الخريطة التي قدمت في المقاءات السابقة، والمتوقع اف تقدـ في المقػاءات 

مستوطنات الواصمة حتى مشارؼ نابمس وأريحػا، مثػؿ الالحقة، تقوـ عمى ضـ الكتؿ االستيطانية، بما فييا ال
وغيرىػػا، واسػػتئجار األغػػوار لعقػػود طويمػػة، وضػػـ الجػػزء األكبػػر مػػف القػػدس « معاليػػة ادومػػيـ«و« آرئيػػؿ»كتػػؿ 

 الشرقية، مع التخمي عف بعض االحياء المكتظة منيا لمتخمص مف سكانيا.
اء فػػرص نجػػاح ىػػذه المفاوضػػات. وقػػاؿ عضػػو وال يخفػػي أي مػػف المسػػؤوليف الفمسػػطينييف شػػكوكو العميقػػة إز 

ذىبنػػػا إلػػػى المفاوضػػػات بحثػػػًا عػػػف حػػػؿ، لكػػػف جممػػػة »الػػػدكتور نبيػػػؿ شػػػعث: « فػػػتح»المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة 
وأضاؼ: «. ممارسات اسرائيؿ مف بناء استيطاني وتيويد تمقي غيومًا كثيفة مف الشكوؾ عمى نياتيا الحقيقية

لمتفاوض بناء عمى الدعوة األميركية لفترة تراوح بيف ستة إلى تسػعة ىذه حكومة متطرفة، لكف نحف ذاىبوف »
 «.أشير، وسنرح إذا كانت ىذه الحكومة جدية

وكشػػؼ مسػػؤوؿ فمسػػطيني رفيػػع أف المفاوضػػات الفعميػػة سػػتجري بػػيف الػػرئيس محمػػود عبػػاس ورئػػيس الػػوزراء 
 ود أولمرت.بنياميف نتانياىو، عمى غرار مفاوضات عباس مع رئيس الوزراء السابؽ ايي

وقػػاؿ مسػػؤوؿ فمسػػطيني رفيػػع اف عبػػاس سػػيطرح عمػػى نتانيػػاىو فػػي ىػػذه المفاوضػػات اعتمػػاد االتفػػاؽ السػػابؽ 
 بينو وبيف اولمرت، واالتفاؽ عمى نسبة تبادؿ االراضي.

 3/8/1023، الحياة، لندن
 

 الزىار: حماس ال تعيش  زمة ولم نفقد حمفاكنا والمشروع اإلسالمي لم يخسر 9
ا(: أكػػػد الػػػدكتور محمػػػود الزىػػػار القيػػػادي البػػػارز فػػػي حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية )حمػػػاس(، أف فمسػػػطيف )آسػػػي

حركتو ال تعيش أزمة بعد التغيرات الجديدة التي طرأت في المنطقة، موضحًا أف "األزمة ليست عمى حماس، 
 األزمة في المنطقة كميا".

"حماس نشأت في أسوأ وأصػعب الظػروؼ وتعػيش وقاؿ الزىار في مقابمة خاصة مع "وكالة أنباء آسيا" ، أف 
فػػي أرض محتمػػة، وكانػػت المنطقػػة مػػف حوليػػا خاضػػعة لممشػػروع األمريكػػي، ورغػػـ كػػؿ ذلػػؾ لػػـ يكػػف الػػرئيس 

 محمد مرسي وجماعة اإلخواف المسمميف "رافعيف رأسيـ" في مصر".
كانػت  1005ي العػاـ وأضاؼ: "مرت االنتفاضة الثانية وحماس متواجدة وعندما طردت االحػتالؿ مػف غػزة فػ

كانػػػت  1008حتػػػى  1006بمفردىػػػا لػػػـ يكػػػف حوليػػػا أحػػػد، كػػػذلؾ الحػػػروب التػػػي خاضػػػتيا ضػػػد إسػػػرائيؿ فػػػي 
 بمفردىا ولـ يكف أحد بجانبيا".

يػػراف، أكػػد الزىػػار أف حركتػػو لػػـ تخسػػر  وفيمػػا يتعمػػؽ بخسػػارة حمػػاس لحمفائيػػا فػػي المنطقػػة وتحديػػدًا سػػوريا وان
خمػػػت فػػػي معركػػػة وأصػػبحت اوف منشػػػغمة فػػػي داخميػػػا، أمػػا إيػػػراف لػػػـ نقطػػػع حمفاءىػػا، قػػػائاًل: "سػػػوريا أصػػال د

 عالقتنا معيا إطالقًا، ولكنيا أصبحت فاترة في اوونة األخيرة لعدة أسباب".
مػػف تمػػؾ األسػػباب بحسػػب الزىػػار، أف فػػي الجميوريػػة اإلسػػالمية اإليرانيػػة تغيػػرات حقيقيػػة "ىنػػاؾ انتخابػػات تػػـ 

يستمـ الرئيس ميامو، وبالتالي في ىػذه الفتػرة ال يحصػؿ فييػا تطػوير عالقػات  التحضير إلييا، وحتى اوف لـ
 أو توتير عالقات".

وكاف قادة حماس في الخارج غادروا دمشؽ بعد بضعة أشػير مػف بػدء األزمػة الداخميػة فػي سػوريا فػي مػارس 
وثيقػػة مػػع دمشػػؽ وذلػػؾ بعػػد أكثػػر مػػف عشػػرة أعػػواـ مػػف اإلقامػػة فييػػا، عممػػا أنيػػا كانػػت تقػػيـ عالقػػات  1022

 وحزب اهلل المبناني.
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يػػراف منػػذ نيايػػة العػػاـ  بعػػد تخمػػي الحركػػة اإلسػػالمية عػػف عالقاتيػػا  1022وتراجعػػت العالقػػات بػػيف حمػػاس وان
الوثيقة مع سوريا؛ مما أثر ذلؾ عمػى الػدعـ المػالي الػذي تقدمػو الجميوريػة اإلسػالمية لحمػاس، وىػو مػا أكػده 

 عدد مف مسؤولي الحركة.
بخسػػػارة المشػػروع اإلسػػػالمي فػػي المنطقػػػة بعػػد سػػقوط حكػػػـ اإلخػػواف المسػػػمميف، أكػػد الزىػػػار أف  وفيمػػا يتعمػػؽ

المشػػروع اإلسػػالمي لػػـ يخسػػر، عمػػى العكػػس اوف المشػػروع اإلسػػالمي يثبػػت أنػػو ىػػو المشػػروع الوحيػػد الػػذي 
 و.يؤمف بحؽ اإلنساف وحقو في اختيار مف يحكمو أكثر مف أدوات الديمقراطية وغيرىا، عمى حد قول

كمػػا أكػػد الزىػػار أف القضػػية لػػـ تحسػػـ بعػػد فيمػػا بعمػػؽ بخسػػارة اإلسػػالمييف، قػػائاًل: "كػػؿ االحتمػػاالت مفتوحػػة، 
ولذلؾ أقوؿ أف المشروع البديؿ التابع إلسرائيؿ وأمريكا واالنصياع واالعتماد عمى الغرب فػي كػؿ شػيء، ىػذا 

تػونس أو السػوداف أو ليبيػا أو اريتريػا  ىو المشروع الذي يخسر بخسارة اإلسالمييف، سواء كػاف فػي مصػر أو
 أو تشاد أو اندونيسيا أو ماليزيا، في أي مكاف".

وأوضػػح أف معظػػـ األخبػػار التػػي تتحػػدث عػػف خسػػارة اإلسػػالمييف لمشػػروعيـ "ىػػي تػػأتي مػػف بػػاب األمػػاني، 
ذي أماني أعداء المشػروع اإلسػالمي وأعػداء حركػة حمػاس، وىػي ليسػت أخبػار تشخيصػية وواقعيػة لمظػرؼ الػ

 نعيشو"، عمى حد قولو.
ويػػرح مراقبػػوف فمسػػطينيوف، أف عػػزؿ الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي الػػذي لػػـ يمػػض عمػػى حكمػػو سػػوح عػػاـ 
يػراف وحػزب اهلل" يمثػؿ  واحد، وسقوط حكـ جماعػة اإلخػواف المسػمميف، وفقػداف حمػاس لحمفائيػا اي  "سػوريا وان

 ليا "كابوسا".
مػايو الماضػػي  24اتفػؽ عميػػو بػيف حركتػي )فػتح وحمػاس( فػي  وفيمػا يتعمػؽ بممػؼ المصػالحة، والموعػد الػذي

لتشكيؿ حكومػة توافػؽ وطنػي، قػاؿ الزىػار: أنػو "لػـ يتفػؽ عمػي شػيء، ىنػاؾ اتفاقيػات موقعػة لػيس ليػا عالقػة 
 وىذه االتفاقيات لـ يمتـز أبو مازف بأي منيا". 8/ 24بتاريا 

و يريد إجراء انتخابػات عبػر البريػد االلكترونػي، وأضاؼ "أبو مازف حتى اوف يريد إجراء انتخابات مزورة، وى
 وكؿ الناس تعرؼ أف انتخابات البريد اإللكتروني عمييا ممخذ كثيرة".

وتابع "ىو يريد أف يػذىب إلػى المفاوضػات الجديػدة ومػدتيا تسػعة أشػير، وبأنػو ىػو ممثػؿ الشػعب الفمسػطيني 
وبالتالي نحف لف نكػوف طرطػور ليػذه المرحمػة  في الداخؿ والخارج دوف أف يستشير أحد مف الداخؿ والخارج،

 ولف نعطييا أي شرعية ليا".
ذا أرداف الػػػذىاب إلػػػى  وقػػػاؿ الزىػػػار: أف "أبػػػو مػػػازف ال يمثػػػؿ كػػػؿ الشػػػارع الفمسػػػطيني فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج، وان
المفاوضػػات ويتحمػػؿ مسػػؤولية ىػػذا الممػػؼ ىػػو وحركػػة فػػتح وغيػػرىـ ىػػو حػػر، لكػػف نحػػف لػػف نعطػػي ذلػػؾ أي 

 شرعية".
جػػدد الزىػػار اسػػتعداد حركتػػو لتنفيػػذ وتطبيػػؽ مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو فػػي القػػاىرة مػػع حركػػة فػػتح، قػػائاًل: "إذا أبػػو و 

 مازف عمى استعداد أف ينفذ ما تـ االتفاؽ عميو في القاىرة نحف جاىزوف".
وتسػػػاءؿ الزىػػػار فػػػي ذات الوقػػػت، ىػػػؿ أمريكػػػا توافػػػؽ عمػػػى المصػػػالحة ؟ طبعػػػا ال، ىػػػؿ إسػػػرائيؿ توافػػػؽ عمػػػى 

 المصالحة ؟ طبعا ال، ىؿ أبو مازف يقدر عمى مغادرة الموقؼ األمريكي واإلسرائيمي ؟ طبعا ال.
وأشار القيادي البػارز فػي حمػاس، إلػى أف الػرئيس الفمسػطيني ىػو مػف يعطػؿ المصػالحة، لكنػو يريػد أف يمقػي 

 بالمسؤولية عمى حماس حتى تتيـ أماـ الناس، عمى حد قولو.
مايو الماضي، عمى ميمة لمدة ثالثة شيور لتشكيؿ حكومة التوافػؽ  24اتفقتا في وكانت حركتا فتح وحماس 

 وتحديد موعدا لالنتخابات العامة بموجب اتفاؽ المصالحة الفمسطينية بينيما.



 
 
 

 

 

           9ص                                    1990العدد:                3/8/1023 السبت التاريخ:

برعايػػة مصػػرية، والثانيػػة فػػي  1022يشػػار إلػػى أف الحػػركتيف توصػػمت التفػػاقيتيف لممصػػالحة األولػػى فػػي مػػايو 
 طرية، وذلؾ لتشكيؿ حكومة مستقمة تتولى التحضير لالنتخابات العامة.برعاية ق 1021فبراير 

 1/8/1023، وكالة  نباك آسيا
 

 "إسرائيل"األمة اإلسالمية لقتال  "يوم القدس العالمي"مسيرة  دعو فيت الفمسطينيةالفصائل  5
التػػي تقػػاـ فػػي ’ ييػػـو القػػدس العػػالم‘اسػػتغمت الفصػػائؿ الفمسػػطينية المشػػاركة فػػي مسػػيرة : ػػػ أشػػرؼ اليػػور غػػزة

آخر جمعة بشير رمضاف ونظمت الجمعػة بمدينػة غػزة لإلعػالف عػف رفضػيا لممفاوضػات التػي انطمقػت بػيف 
سػػرائيؿ، وسػػط دعػػوات قويػػة لمشػػعوب العربيػػة واإلسػػالمية لممشػػاركة فػػي معركػػة تحريػػر  السػػمطة الفمسػػطينية وان

ائؿ مف مسجدي فمسطيف والسرايا بمدينة وانطمقت مسيرات حاشدة وبشكؿ موحد لمفص’. إراقة الدماء’القدس بػ
غزة عقب أداء صالة الظير مباشرة، وسار فييا المشاركوف رغـ الصياـ في ظؿ حرارة الجو مردديف ىتافػات 

 ضد االحتالؿ، ومساندة لمدينة القدس، وانتقدوا أيضا خالليا المفاوضات.
بمقاومػػة االحػػتالؿ، وحمايػػة مدينػػة القػػدس. ورفعػػت األعػػالـ الفمسػػطينية، والفتػػات كبيػػرة عمييػػا شػػعارات تنػػادي 

 ’.القدس تجمعنا’، و’أوفياء لمقدس حتى آخر قطرة دـ‘وكاف مف بيف الشعارات المرفوعة 
وطالػػب الػػدكتور سػػالـ سػػالمة النائػػػب عػػف حركػػة حمػػاس فػػي المجمػػػس التشػػريعي فػػي كممػػة أمػػاـ المشػػػاركيف 

 ’.إنقاذ القدس مف المحتؿ’لمقاومة لػالفصائؿ المسمحة في الضفة الغربية بأف تشرع في تفعيؿ ا
سػرائيؿ أف المفاوضػيف الفمسػطينييف ليسػوا مخػوليف بالتفػػاوض  وانتقػد المفاوضػات التػي انطمقػت بػيف السػمطة وان

قامة الدولة.  عف الثوابت الفمسطينية، المتمثمة في القدس والالجئيف والعودة وان
قػدس وفمسػطيف لتكػوف القضػية المركزيػة لألمػة وشػدد عمػى ضػرورة أف يشػرع عممػاء المسػمميف بتبنػي قضػية ال

 العربية واإلسالمية.
وىذه المسػيرة التػي تقػاـ كػؿ عػاـ فػي عػدة مػدف إسػالمية، وتكػوف أكبرىػا فػي العاصػمة اإليرانيػة طيػراف، التػي 

 ابتكرت ىذا التقميد، اختيرت ليا الجمعة األخيرة مف شير رمضاف موعدا ليا.
ية فػػػي ىػػػذه المسػػػػيرة، ومػػػف بينيػػػا إضػػػافة إلػػػى حركتػػػي حمػػػاس والجيػػػػاد وتشػػػارؾ غالبيػػػة الفصػػػائؿ الفمسػػػطين

 اإلسالمي فصائؿ منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفمسطينية، وأبرزىا حركة فتح.
وجرح التشديد مف قبػؿ المشػاركيف وخاصػة قػادة الفصػائؿ عمػى أف قضػية القػدس تيػـ المسػمميف كافػة، ولػيس 

 ـ.الفمسطينييف عمى وجو الخصوص لوحدى
وانتقد عبد الفتاح حجاج القيادي بحركة الجياد اإلسالمي، الذي ألقى كممة باسػـ القػوح المشػاركة أي محاولػة 
لمتنازؿ خالؿ المفاوضات عػف الحقػوؽ الفمسػطينية. وتطػرؽ لمحػاوالت إسػرائيؿ الحثيثػة لتيويػد مدينػة القػدس، 

ر فػػي حمػػالت الحفريػػات أسػػفؿ المسػػجد مػػف خػػالؿ تكثيػػؼ االسػػتيطاف وطػػرد سػػكاف المدينػػة العػػرب، واالسػػتمرا
 األقصى.

وانتقػػػد فػػػي ذات الوقػػػت القيػػػادي فػػػي الجيػػػاد اإلسػػػالمي عمميػػػات تػػػدنيس المسػػػجد األقصػػػى مػػػف قبػػػؿ الييػػػود، 
 والمتمثمة في عمميات االقتحاـ المتكررة لممسجد، في ظؿ وجود أكثر مف مميار ونصؼ المميار مسمـ.

لتقسػػيـ المدينػػة المقدسػػة، وشػػدد عمػػى ضػػرورة نبػػذ الخالفػػات وحػػذر فػػي ذات الوقػػت مػػف مخططػػات االحػػتالؿ 
 الفمسطينية، وتقديـ المصمحة الوطنية، لخدمة القضية ودحر االحتالؿ.

وحث الدوؿ العربية واإلسالمية أيضا عمى التوحد ونبذ خالفاتيا الداخمية، وقدـ في ذات الوقت الشػكر لمػدوؿ 
 التي أمدت المقاومة الفمسطينية بالسالح.
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 3/8/1023، قدس العربي، لندنال

 
 السمطة بالجموس لوفد إسرائيمي تقوده ليفني طعنة لمشعض الفمسطيني  قبولالبردويل:  6

قمؿ القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويؿ مف أىمية الرىػاف عمػى المفاوضػات : غزة )فمسطيف(
سػػرائيؿ فػي الوال يػػات المتحػػدة األمريكيػػة، وأكػػد أنيػػا مفاوضػػات التػي انطمقػػت مجػػددا بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية وان

 بال أفؽ وال جدوح منيا عمى اإلطالؽ.
وأعػػرب البردويػػؿ فػػي تصػػريحات خاصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس" عػػف أسػػفو لقبػػوؿ السػػمطة الفمسػػطينية أف تجمػػس لوفػػد 

 ، وقاؿ: "نحػف فػي حركػة1009إسرائيمي تقوده تسيبي ليفني التي كانت ميندسة الحرب عمى قطاع غزة عاـ 
حمػػاس نعتبػػر أف المفاوضػػات وىػػـ وسػػراب ذىػػب إليػػو جماعػػة السػػمطة فػػي محاولػػة النتيػػاز فرصػػة الموجػػػة 
الجديدة التي تشيدىا دوؿ الربيع العربي عبر تقديـ الوالء والطاعة ألمريكػا عمػى حسػاب الحقػوؽ الفمسػطينية، 

ب الفمسػػطيني سيرفضػػيـ، لكػػنيـ سيكتشػػفوف أف ىػػذه الموجػػة فاشػػمة، وأف العػػدو لػػف يعطػػييـ شػػيئا، وأف الشػػع
وىذه المفاوضات فاشمة وعوامؿ فشميا تكمف فييا، أوال ألف الراعي لـ يقدـ أي ضمانات، والطرؼ اإلسرائيمي 

سرائيؿ تكسب الوقت ليس إال".  ال يقدـ أي تنازالت والسقؼ الذي تـ وضعو لممفاوضات منخفض جدا، وان
عمػى أنيػا ذىبػت إلػى المفاوضػات منفػردة ودوف الرجػوع وأضاؼ: "ما يؤلـ حقػا أف السػمطة الفمسػطينية عػالوة 

لمشعب الفمسطيني وتنازلت عف شروطيا التي وضعتيا لمعػودة إلػى المفاوضػات، فإنيػا قبمػت بػأف تجمػس إلػى 
، وىػذه طعنػة أخػرح توجييػا 1009وفد تترأسو تسيبي ليفني التي كانت ميندسة الحرب عمى قطاع غزة عػاـ 

 طاع غزة".السمطة لمشعب الفمسطيني ولق
ودعا البردويؿ السمطة الفمسطينية إلى العودة إلى أحضاف الشعب الفمسطيني، وقاؿ: "إننا في حركة "حمػاس" 
نػػدعو السػػمطة إلػػى وقػػؼ ىػػذا المسمسػػؿ العبثػػي ليػػذه المفاوضػػات التػػي ال طائػػؿ مػػف ورائيػػا، وأف تعػػود إلػػى 

ال فإف عمييا أف تتنحى مف كونيا تق  ود الشعب الفمسطيني"، عمى حد تعبيره.   أحضاف الشعب الفمسطيني، وان
 1/8/1023قدس برس، 

 
 كش: وجيو الحقيقيحول "إسرائيل" تروحاني تصريحاا نتنياىو:  7

اعمف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو في بياف اف "تصريحات الرئيس االيراني : ا ؼ ب -القدس 
وفي تعميؽ عمى تصريحات الرئيس االيراني،  ي".الجديد حسف روحاني حوؿ اسرائيؿ تكشؼ وجيو الحقيق

الذي قارف اسرائيؿ بجسـ غريب في المنطقة يجب استئصالو قاؿ نتنياىو اف "وجو روحاني الحقيقي انكشؼ 
قبؿ الموعد المحدد ورغـ اف االيرانييف يحاولوف االف نفي تمؾ التصريحات ىذا ىو ما يعتقده وىذه ىي خطة 

 عمؿ النظاـ االيراني". 

 3/8/1023، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"نتنياىو يواجو صعوباا في تعيين محافظ لمبنك المركزي في  8
بنياميف نتنياىو صعوبات في تعييف محافظ جديد لمبنؾ المركزي، بعد  يواجو رئيس الحكومة اإلسرائيمية

يدرماف الذي رشحو نتنياىو انتياء والية المحافظ السابؽ لمبنؾ، ستانمي فيشر بعد أف  أعمف البروفيسور ليو ل
لمميمة، عف اعتذاره عف تولي المنصب. وأثار ىذا القرار االستغراب بعد أف كاف بدا تعييف األخير مضمونا 
ونيائيا، خالؼ لممصاعب واالنتقادات التي واجيت تعييف المرشح السابؽ البروفيسور يعقوؼ فرانكؿ بسبب 
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مدية لممالبس دوف دفع ثمنيا في السوؽ الحرة لمطار ىونج تورطو عمى ما يبدو في حادثة "أخذ" حقيبة ج
وقالت مواقع االنترنيت اإلسرائيمية، إف ليدرماف الذي كاف طالب  كونج وتوقيؼ السمطات الصينية لو.

الصحافييف اإلسرائيمييف بمناداتو باسـ ليندرماف، اتصؿ اليوـ بنتنياىو واعتذر عف تولي المنصب. وربطت 
يمية بيف ىذا االعتذار وبيف ما كشؼ عنو أمس مف أف الرجؿ الذي يعتبر مف كبار الخبراء الصحافة اإلسرائ

 االقتصادييف عمى المستوح العالمي، اعتاد "أخذ رأي" العرافيف والمنجميف.
 1/8/1023، 98عرض 

 
 الثاني من الشير الجاري األسبوعمن األسرى سيطمق سراحيم في  األولىليفني: المجموعة  9

قالت وزيرة القضاء والمفاوضة اإلسرائيمية تسيبي ليفني أمس الجمعة اف الجولة القادمة مف  :محتمةالقدس ال
في االسبوع الثاني مف اب الجاري واف المجموعة االولى مف األسرح  إسرائيؿمحادثات السالـ ستعقد في 

لعاشرة، قالت ليفني اف ا اإلسرائيميةوفي حديث لمقناة  المفرج عنيـ سيطمؽ سراحيـ بحموؿ ىذا الموعد.
عمى اف يكوف االجتماع االوؿ في  األولىالطرفيف اتفقا عمى تبادؿ اماكف اجراء المحادثات في االجتماعات 

وأعمنت في المقابمة التمفزيونية أنو "قررنا نحف والفمسطينيوف معا اف تعقد االجتماعات مرة في  .إسرائيؿ
ية ... نريد اجراء المحادثات مباشرة )وبالقرب مف ديارنا(. ومرة في )أراضي( السمطة الفمسطين إسرائيؿ

 ".إسرائيؿالثاني مف آب في  األسبوعواالجتماع القادـ سيكوف في 
ستطمؽ سراح األسرح "بحموؿ ىذا الوقت" لكنيا لـ تعط جدوال زمنيا اكثر وضوحا  إسرائيؿواضافت ليفني اف 

واعتبرت  يجب اف تخضع لمتدقيؽ قبؿ الموافقة النيائية.قائمة اف حالة كؿ سجيف مف المقرر االفراج عنو 
 ليفني اف الجانبيف يتعامالف مع المحادثات بأسموب عممي وجاد.

... ىذا سيكوف اختبارىـ. أي  إسرائيؿوقالت "انطباعي ىو اف ... الجانب الفمسطيني لـ يدخؿ الغرفة ليموـ 
 (".شخص يدخؿ الغرفة يعرؼ تقريبا كيؼ ستنتيي )المحادثات

 3/8/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 مصادر إسرائيمية:  وباما حذر نتنياىو من قص: مخازن األسمحة في سورية 20
تؿ أبيب: قدرت مصادر في تؿ أبيب، أمس، أف المحادثة بيف الرئيس األميركي باراؾ أوباما ورئيس الوزراء 

وقالت  خازف أسمحة في سوريا مرة أخرح.تحذير إسرائيؿ مف قصؼ م اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو تطرقت إلى
ىذه المصادر إف الواليات المتحدة قمقة مف الغارات اإلسرائيمية عمى سوريا وتخشى مف أف تؤدي إلى تدىور 
األوضاع في اتجاه بعيد عف حسـ المعركة لصالح تغيير النظاـ وتؤدي إلى إبعاد التسوية السياسية التي 

إلييا مع روسيا. وأكدت أف واشنطف تبذؿ جيودا كبيرة لممارسة الضغوط  تحاوؿ الواليات المتحدة التوصؿ
 عمى إسرائيؿ في ىذا الشأف.

 3/8/1023، الشرق األوسط، لندن
 

 وىم شعض ال يستحق الحياة نائض وزير األديان اإلسرائيمي: الفمسطينيون ليسوا بشرا 22
سرائيمي إيمي بف دىاف إف "الفمسطينييف قاؿ نائب وزير األدياف اإل :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو  -غزة 

 ليسوا بشرا، وأنيـ شعب ال يستحؽ الحياة وىـ ليسوا سوح حيوانات".
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ووفقا لمقناة العبرية العاشرة، فإف تصريحات بف دىاف وىو مف حزب "البيت الييودي" جاءت خالؿ لقاء مع 
 صرية ضد الشعب الفمسطيني.مجمة إسرائيمية خاصة، لكف القناة اعتبرت التصريحات جزءا مف العن

وأضاؼ بف دىاف "الشعب الفمسطيني لـ يتعمـ مف أجؿ السالـ وىو ال يريد السالـ .. ماذا يتعمـ أطفاليـ في 
المخيمات؟ ماذا يفعموف بيا؟ إنيـ يحاكوف الحروب واستخداـ األسمحة لقتؿ اإلسرائيمييف الييود"، عمى حد 

 تعبيره.
ئيمي في الوقت الذي ترفض فيو أحزاب يمينية إسرائيمية اإلفراج عف أسرح وتأتي تصريحات المسؤوؿ اإلسرا

 في إطار استئناؼ محادثات السالـ.

 3/8/1023، القدس، القدس
 

 خدعونا بعقوباا المستوطناا األوروبيونفي مؤسساا االتحاد األوروبي:  "إسرائيل"سفير  21
رية، مساء الخميس، إف سفير إسرائيؿ في قالت صحيفة ىمرتس العب :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -غزة

مؤسسات االتحاد األوروبي ديفيد والتزر، اعترؼ في رسالة وجييا لنائب وزير الخارجية زئيؼ الكيف ضمف 
تحقيؽ تجريو الوزارة حوؿ العقوبات األوروبية عمى المستوطنات، بأنو تعرض لمخداع مف قبؿ مسؤوليف 

 لـ ييمموا واجباتيـ. أوربييف، وأنو ىو ورجالو في السفارة
ونقمت الصحيفة عف مسؤوؿ بالخارجية اإلسرائيمية، قولو إف الكيف أوعز بالتحقيؽ ومراجعة فشؿ الدبموماسية 
اإلسرائيمية في التعامؿ مع مناقشات االتحاد األوروبي قبؿ صدور القرار الخاص بفرض عقوبات عمى 

ت داخمية بيف الدبموماسييف األوروبييف عممت بيا ورصدت الصحيفة إجراءات أوروبية ونقاشا المستوطنات.
السفارة اإلسرائيمية، ولـ تتفيميا جيدا ولـ تتحرؾ تجاه وقفيا أو إبالغ وزارة الخارجية فييا، وأنو حيف أقر في 

حزيراف القرار بشكؿ مبدئي خالؿ اجتماع خاص لـ تكف ماىية مشروع القرار ولـ تتمكف السفارة مف  18
 ة لمعرفتو.الحصوؿ عمى نسخ

 3/8/1023، القدس، القدس
 

 " إسرائيل": الثوار السوريون يسيطرون عمى المنطقة الفاصمة لمحدود ما عميد إسرائيمي 23
في ىضبة الجوالف ميمتو، تحدث عف  36بمناسبة انياء العميد تامير ىايمف القائد العسكري لمفرقة ىمرتس: 

الناشىء ىناؾ، وعف حرص إسرائيؿ عمى عدـ الوضع عمى الجانب السوري مف الجوالف وعف الوضع 
 التدخؿ في الحرب األىمية الدائرة في سوريا.

خطأ اقترفو األسد  كما تكمـ ىايمف عف المراحؿ التي مر بيا القتاؿ في ىضبة الجوالف، واعتب اف اكبر
مما أدح أدح  خطأ خطيرًا عندما بدأ حممتو العسكرية عمى المدف الكبرح ضد الثوار، اىمالو حدود الدولة،

إلى وقوعيا تدريجيًا في قبضة الثوار الذيف حولوىا إلى مصدر لتجنيد المتطوعيف، ولمحصوؿ عمى السالح 
وصؿ القتاؿ إلى  1021والمساعدة الموجستية مف األردف والعراؽ وتركيا. ويشير ىايمف الى انو في صيؼ 

تالؿ جزء كبير مف المنطقة الفاصمة المحاذية مرحمة متقدمة في الجوالف، ال سيما بعد اف نجح الثوار في اح
 لمحدود مع إسرائيؿ وأقاموا ثالثة جيوب آخذة في االتساع.

يقع الجيب األكبر جنوب الجوالف، ويسيطر عميو الثوار األكثر تشددًا مف أنصار الجياد اإلسالمي التابعيف 
نبي بمدة القنيطرة الحدودية. وأشار لمقاعدة. إلى جانبو ىناؾ جيباف في وسط الجوالف وشمالو، مف عمى جا

ىايمف إلى صعود قوة التنظيمات التابعة لمجياد العالمي في الفترة األخيرة، وفي تقديره أف عددىـ في جنوب 
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، وأف جدوؿ عمميـ واضح وىو اسقاط نظاـ بشار األسد، 200000مقاتؿ الى  300اليضبة ارتفع مف 
في المناطؽ الواقعة تحت سيطرتيـ. صحيح أف إسرائيؿ ال تشكؿ  وانشاء حكـ يستند إلى الشريعة اإلسالمية

أولوية بالنسبة ليذه التنظيمات لكف ذلؾ قد يتغير في اي لحظة. وفي رأي ىايمف عمى إسرائيؿ أف تستعد 
 لمواجية ىذا الخطر.

اؿ في رأي ىايمف أف الجيش السوري اكتسب خبرة قتالية كبيرة في حرب الشوارع، لكف عمى صعيد القت
التقميدي)استخداـ الدبابات والفرؽ واأللوية( فقد أصبح أضعؼ بالمقارنة مع الجيش اإلسرائيمي. ورغـ ذلؾ 

 فمف الصعب الحديث اليـو عف تفكؾ الجيش السوري او عف ىزيمتو.
 3/8/1023، النيار، بيروا

 
 لمسممينمصر تتجو لمصدام الدموي بين المؤسسة العسكرية واإلخوان ا: باحثون إسرائيميون 29

أجمع باحثوف إسرائيميوف عمى أف مصر ستتجو لممواجية والصداـ الدموي بيف : محمد محسف وتد -أـ الفحـ
المؤسسة العسكرية وأنصار اإلخواف المسمميف، إذا ما أقدمت الداخمية عمى فض االعتصامات المؤيدة 

تي تعصؼ بالمشيد المصري بحؿ لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي بالقوة، وبحاؿ لـ يتـ الخروج مف األزمة ال
 سياسي.

وتواصؿ مراكز األبحاث اإلستراتيجية بإسرائيؿ مناقشة تسارع األحداث بمصر، وتضع الرؤح واإلستراتيجيات 
لمستقبؿ إسرائيؿ وعالقاتيا بالقاىرة في ظؿ الصمت الرسمي الذي تبديو تؿ أبيب وترقبيا لتداعيات ما حدث 

ماضي عمى مستقبؿ السالـ بيف البمديف مع تصاعد وتيرة نشاط يونيو/حزيراف ال 30في مصر بعد 
 الجماعات المسمحة في سيناء.

ووثقت الجزيرة نت نقاشات ندوة "ثورات مصر" التي نظميا مركز "دانيئؿ أبراىاـ" لمحوار اإلستراتيجي، 
 وسمطت الضوء عمى المشيد المصري ودالالت مفيـو الثورات.

 صما وقمق
بؽ لمموساد داني يتوـ أف الصداـ الدموي والمواجية بيف الجيش المصري وأنصار حركة ويعتقد الرئيس السا

 اإلخواف المسمميف مسألة وقت، قائال إف ىذا الوضع يجب أف يقمؽ إسرائيؿ.
ويرح أف األحداث التي شيدتيا مختمؼ محافظات مصر وتحديدا ميداف رابعة العدوية مقدمة ليذه المواجية، 

 خواف لف تتنازؿ عف الحكـ، حسب تقديرهخصوصا أف حركة اإل
 يتوـ يتوقع حدوث صدامات إذا ما حاولت القوات المصرية فض االعتصامات بالقوة )الجزيرة(

ووفؽ تصوره فإف تمويح الداخمية المصرية بفض االعتصاـ ستتبعو مواجيات، ومف مصمحة إسرائيؿ التزاـ 
 الصمت حياؿ ما يحصؿ بمصر.

األمني والعسكري بيف تؿ أبيب والقاىرة لتحصيف الوضع القائـ واتفاقية السالـ بيف  وشدد عمى عمؽ التنسيؽ
البمديف. وطالب تؿ أبيب بإبقاء التحالؼ وتعزيزه مع المؤسسة العسكرية المصرية بما أنيا تتجو لمقضاء عمى 

 الحركات اإلسالمية وعدـ السماح ليا بخوض االنتخابات المستقبمية.
، تقتضي المصمحة اإلستراتيجية لتؿ أبيب عدـ عودة اإلخواف المسمميف لمحكـ، وسيطرة  وحسب ياتـو

المؤسسة العسكرية لسنوات عمى البمد لمرافقة التحوؿ الديمقراطي ىناؾ. ويرجح أف تعود مصر إلى عيد 
 الرئيس المخموع حسني مبارؾ "كنظاـ ديمقراطي عسكري".

 تغييض وتضامن
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يتسحاؽ لفنوف يرح أنو سيكوف مف المستحيؿ تغييب حركة اإلخواف  لكف سفير إسرائيؿ السابؽ في مصر
المسمميف عف المشيد السياسي في مصر، خصوصا أنيا نجحت عقب عزؿ الرئيس محمد مرسي في 

 االعتصاـ المتواصؿ بمياديف القاىرة ومختمؼ المحافظات.
ا يحدث في مصر والسجاؿ المتواصؿ وانتقد لفنوف التردد الذي تبديو اإلدارة األميركية في مواقفيا حياؿ م

 حوؿ تحديد موقفيا مف طبيعة ما حدث في الثالثيف مف يونيو في مصر.
ويرح أف ىذا التردد سيساىـ في تراجع نفوذ وتأثير واشنطف عمى المشيد المصري، األمر الذي يجب أف 

 واإلخواف، وفؽ تقديره. يقمؽ إسرائيؿ، خصوصا أف المجتمع الدولي بما فيو أوروبا يبدي تعاطفو مع مرسي
مف جية ثانية، عزا لفنوف الفشؿ السياسي لإلخواف المسمميف بإدارة شؤوف الدولة إلى انعداـ التجربة، بحكـ 
أف مرسي أتى مف السجف مباشرة لمقصر الرئاسي، إلى جانب "الشعبية التي يحظى بيا الجيش المصري 

 مي".وسط المواطنيف ونفوذه وسيطرتو عمى االقتصاد القو 
 نويبؾ: مصر تتجو لمياوية والحؿ إبراـ صفقة بيف الجيش واإلخواف )الجزيرة(

 حل سياسي
بيد أف لفنوف يشدد عمى ضرورة حؿ سياسي في مصر، ألف مواجية اإلخواف عسكريا ستضعؼ موقؼ 

 الجيش وتعزز نفوذ اإلسالمييف.
إف مصر تتجو لمياوية ما لـ يبـر أما رئيس الصندوؽ لمتعاوف االقتصادي الدكتور نمرود نويبؾ فيقوؿ 

 الجيش صفقة سياسية مع حركة اإلخواف المسمميف.
ويطالب نويبؾ تؿ أبيب بالضغط عمى الواليات المتحدة لمواصمة دعميا لمجيش المصري لتعزيز نفوذه في 

ويمفت إلى أف الجيش المصري حّضر لالنقالب مف خالؿ تعويض قياداتو بشخصيات  الساحة السياسية.
كرية شابة منعت مرسي مف اإلشراؼ عمى القوات المسمحة، واستبعدت الضباط المحسوبيف عمى عس

 اإلخواف مف مراكز القيادة.
 2/8/1023، الجزيرة نا، الدوحة

 
   "إسرائيل" والوالياا المتحدة تختتمان تدريباا بحرية وجوية مشتركة  25

يش األمريكي في أوروبا، الخميس، تدريبيف وقيادة الج” اإلسرائيمي“اختتـ جيش االحتالؿ : )د .ب .أ(
مشتركيف استمرا أسبوعيف في جنوب فمسطيف المحتّمة والبحر المتوسط، حسبما أعمف متحدث باسـ جيش 

، بحسب ”إسرائيؿ”وشارؾ في التدريبيف الثنائييف قوات بحرية وجوية مف الواليات المتحدة و االحتالؿ.
 موقعيا االلكتروني. الصييونية في” جيروزاليـ بوست“صحيفة 

 وقاؿ المتحدث باسـ جيش االحتالؿ إف أيًا مف التدريبيف ليس لو صمة باألحداث الجارية في العالـ اوف.
يوليو/ تموز الماضي وذلؾ في إطار تعزيز التعاوف العسكري بيف  12وكانت التدريبات قد انطمقت صباح اؿ

 رات تـ التخطيط ليا منذ عاـ.    الجانبيف وتقوية تحالفيما، وتأتي ضمف سمسمة مناو 

 3/8/1023، الخميج، الشارقة
 

 يجض التضحية من  جل وصول الييود إلى المكان المقدس :موشي فيجمين 26
بزعامػة رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو « الميكػود»دعا زعػيـ الجنػاح األكثػر تشػددًا فػي حػزب  :غزة

وشػػي فيجمػػيف أمػػس آالؼ اإلسػػرائيمييف إلػػى تػػدنيس الحػػـر القدسػػي م« الكنيسػػت»وعضػػو البرلمػػاف اإلسػػرائيمي 
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إف منػع الييػود مػف دخػوؿ جبػؿ »الشريؼ. وقاؿ فيجميف، في تصريح لمقناة السابعة في التمفزيوف اإلسرائيمي، 
الييكؿ )الحـر القدسي الشريؼ( خالؿ رمضاف يشكؿ مصدرًا لمقمؽ، إضافة إلى ارتباطو بالتحرؾ الدبموماسي 

 إلػػىيجػب التضػػحية مػػف أجػػؿ وصػػوؿ الييػػود »وأضػػاؼ  «.السػػالـ( بػػيف إسػػرائيؿ والسػػمطة الفمسػػطينية)عمميػة 
 «.ىناؾ باوالؼ إلىالمكاف المقدس لذلؾ، عمينا الحضور 

3/8/1023االتحاد،  بو ظبي،   
 

 رائد صالح: انتصار اليوم لمصر العروبة والتاريخ ىو انتصار لفمسطين والقدس 27
، بعد ظير يـو الجمعة، نشػاطيا 2948فمسطيف المحتمة عاـ  أراضيسالمية داخؿ أنيت الحركة اإل: السبيؿ

 التضامني الذي دعت إليو لدعـ الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي في وجو ما أسمتو "االنقالب".
وكانػت الحركػة اإلسػالمية قػد دعػت عبػر بيػاف ليػا أمػس، وصػؿ مراسػؿ األناضػوؿ نسػخة منػو، أبنػاء الشػعب 

ي في البمدات العربية حضور صالة جمعػة حاشػدة فػي مدينػة أـ الفحػـ وسػط االراضػي المحتمػة عػاـ الفمسطين
 يؤميا الشيا رائد صالح، وذلؾ دعمًا لمرسي الذي عزلو الجيش أوائؿ الشير الماضي.2948

 وبحسػػب مراسػػؿ األناضػػوؿ فقػػد توافػػد ظيػػر اليػػـو اوالؼ مػػف الفمسػػطينييف العػػرب فػػي إسػػرائيؿ إلػػى مدينػػة أـ
الفحـ التي شيدت صالة جمعة حاشدة في ممعب وسط المدينػة، ألقػى فييػا الشػيا رائػد صػالح رئػيس الحركػة 

 اإلسالمية خطبة الصالة".
وقػػػاؿ الشػػػيا صػػػالح فػػػي خطبتػػػو، إف "األمػػػة اليػػػـو تنػػػتفض نصػػػرة لػػػرئيس شػػػرعي انقمبػػػت عميػػػو أدوات تابعػػػة 

 دت بذلؾ العودة باألمة إلى عصور العسكر".لمغرب، وتممرت لضرب المشروع اإلسالمي في المنطقة، وأرا
 األقصى.واعتبر أف انتصار اليوـ لمصر العروبة والتاريا ىو انتصار لفمسطيف والقدس ولممسجد 

3/8/1023السبيل، عمان،   
 

 تموز / يوليو خالل وحدة استيطانية 9100ومخططاا لبناك  110واعتقال  شييدتقرير:  28
ز عبػػد اهلل الحػػوراني لمدراسػػات والتوثيػػؽ التػػابع لمنظمػػة التحريػػر، أمػػس، تقريػػره "األيػػػاـ": أصػػدر مركػػ -راـ اهلل 

 الشيري حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني خالؿ الشير الماضي.
وأشػػار التقريػػر إلػػى أ الشػػير الماضػػي شػػيد استشػػياد مػػواطف فػػي الخميػػؿ بعػػد تعرضػػو لمػػدىس مػػف قبػػؿ مركبػػة 

وحػدة اسػتيطانية  4100مواطنا، واإلعالف عػف مخططػات لبنػاء  110افة إلى اعتقاؿ عسكرية إسرائيمية، إض
وحػدة سػكنية فػي مسػتوطنة  900وأوضػح التقريػر أف بمديػة االحػتالؿ فػي القػدس صػادقت عمػى إقامػة  جديدة.

مػػى وقػػاؿ: صػػادقت مػػا تسػػمى لجنػػة التخطػػيط والبنػػاء الموائيػػة اإلسػػرائيمية التابعػػة لمقػػدس، ع ."جبػػؿ أبػػو غنػػيـ"
دونـ مف األراضي الزراعية التابعة لممواطنيف  2100خطة بناء "حديقة وطنية" جنوب المدينة تيدد بمصادرة 

 .وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية 2500وذكر التقرير أف االحتالؿ قرر بناء  في قرية الولجة.
وحػػدة اسػػتيطانية  265اخيص لبنػػاء تػػر  أصػػدرتوأكػػد التقريػػر أف لجنػػة التخطػػيط والبنػػاء فػػي دولػػة االحػػتالؿ 

جديػػدة بمسػػتوطنة "نفػػي يعقػػوب" المقامػػة عمػػى أراضػػي بيػػت حنينػػا، شػػماؿ القػػدس، كمػػا تمػػت المصػػادقة عمػػى 
وحدة سكنية استيطانية جديدة "كفار أدوميـ" المقامػة شػرؽ مدينػة القػدس، وعمػى خطػة لبنػاء  155خطة لبناء 

 قامة جنوب شرقي بمدة يطا بمحافظة االخميؿ.وحدة سكنية استيطانية جديدة "ماعوف" الم 130
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وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة فػػي "بيسػػغات زئيػػؼ" المقامػػة  278وأشػػار إلػػى موافقػػة سػػمطات االحػػتالؿ عمػػى بنػػاء 
شجرة زيتوف خالؿ الشير الماضي مف  2800: جرح اقتالع وحرؽ أكثر مف وأضاؼ .شماؿ القدس المحتمة

 ء الضفة الغربية.في مختمؼ أنحا قبؿ االحتالؿ ومستوطنيو
3/8/1023األيام، رام اهلل،   

 
 من دخول غزة األوروبي بمنا ممثمي االتحاديحذر من قرار "إسرائيل"  :الخضريجمال  29

يتخػوؼ مسػؤولوف فػي االتحػاد األوروبػي مػف االنعكاسػات السػمبية المتوقعػة عمػى سػكاف : غػزة - أحمد فياض
ممثمػي االتحػػاد مػػف دخػػوؿ غػػزة ردا عمػػى مقاطعتػػو منتجػػات قطػاع غػػزة جػػراء القػػرار اإلسػػرائيمي القاضػػي بمنػػع 

وصػػؼ رئػػيس المجنػػة الشػػعبية لمواجيػػة  ،مػػف جيتػػو المسػػتوطنات الييوديػػة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة.
الحصار جماؿ الخضري القرار اإلسرائيمي بأنو خطير جدا، مشيرا إلى أنو يػأتي ضػمف الخطػوات التصػعيدية 

وحػػذر الخضػػري فػػي حػػديث لمجزيػػرة نػػت مػػف تبعػػات القػػرار  وعزليػػا عػػف الضػػفة.إلطبػػاؽ الحصػػار عمػػى غػػزة 
عمى حياة مميوف فمسطيني في غزة يعيشوف عمى المعونات المقدمة مف المؤسسات الرسمية والدولية واألىمية 
المدعومة مف دوؿ االتحاد األوروبي، الفتا إلى أف االنعكاسات السػمبية سػتظير عمػى سػير حيػاة السػكاف فػي 

وشػدد الخضػري عمػى أف غيػاب ممثمػي االتحػاد األوروبػي سػيؤثر سػمبا عمػى  ضوف األشػير القميمػة القادمػة.غ
نقػػػؿ حقيقػػػة مػػػا يتعػػػرض لػػػو سػػػكاف القطػػػاع مػػػف انتياكػػػات ومضػػػايقات إنسػػػانية بسػػػبب الحصػػػار وممارسػػػات 

يد دعـ الشعب وأضاؼ أف الوفود األوروبية وكافة الوفود التي تصؿ غزة تقوـ بدور ميـ عمى صع االحتالؿ.
 الفمسطيني سياسيا، وذلؾ عبر نقؿ حقيقة معاناتو إلى العالـ وتفنيد الرواية اإلسرائيمية.

1/8/1023الجزيرة نا، الدوحة،   

 
 إسرائيمي يعتقل قاصرا بالخميل ويعتدي عميو مكبال شرطي :فيديو 10

الـ عبريػػة لمػػا قالػػت عنػػو نشػػرت منظمػػة "بتسػػميـ" اإلسػػرائيمية، فيػػديو بثتػػو وسػػائؿ إعػػ :ترجمػػة خاصػػة - غػػزة
اعتقاؿ شرطي مف حػرس الحػدود فػي الخميػؿ لفمسػطيني يعتقػد أنػو قاصػرا، واالعتػداء عميػو وىػو مكبػؿ اليػديف 

جباره عمى المشي حافي القدميف.  وان
وحجبػػػت المنظمػػػة وجػػػو الشػػػاب الفمسػػػطيني المعتقػػػؿ، مشػػػيرًة إلػػػى أنيػػػا بػػػذلت جيػػػودا مػػػع جيػػػات فمسػػػطينية 

سرائيمية لمعرفة ىوي  ة المعتقؿ دوف التوصؿ لنتائج.وان
وقاؿ ناطؽ باسـ الشػرطة اإلسػرائيمية إف سػموؾ الضػابط منػاؼق مػع قيميػا وأنيػا سػتحقؽ بالفيػديو السػتخالص 

وأشػػار الموقػػع إلػػى أف ىػػذه ليسػػت المػػرة األولػػى التػػي تػػنجح فييػػا منظمػػة بتسػػميـ مػػف  الػػدروس الالزمػػة لػػذلؾ.
 .ينييفتوثيؽ مظاىر عنؼ مف قبؿ الجنود ضد الفمسط

3/7/1023القدس، القدس،   

 
 ييودي مسجد النبي داوود بالقدس لكنيس تحويلىآرتس:  12

كشفت صحيفة ىمرتس العبرية، يػوـ الجمعػة، النقػاب عػف تحويػؿ مسػجد النبػي داوود فػي القػدس إلػى  :القدس
ت مسػجد وكانػت جيػات ييوديػة متطرفػة اقتحمػ .كنيس ييودي، وذلؾ بعد إزالة كافة المظػاىر اإلسػالمية منػو

النبي داوود التاريخي الواقع في حي آؿ الدجاني جنوب غػرب المسػجد األقصػى المبػارؾ، لممػرة الثانيػة خػالؿ 
خمػػػع وتحطػػػيـ ثالثػػػة مػػػف جدرانػػػو المصػػػنوعة مػػػف السػػػيراميؾ والرخػػػاـ العثمػػػاني  إلػػػىأسػػػبوعيف، حيػػػث عمػػػدت 
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قػررت مػا تسػمى دائػرة اوثػار وأوضحت ىمرتس أنػو بعػد تحطػيـ السػيراميؾ مػف عمػى جػدراف المسػجد  .العريؽ
سالمي مف المسجد الذي تحوؿ إلى كنيس زالة كؿ ما ىو عربي وان  .اإلسرائيمية عدـ إعادة ترميـ السيراميؾ وان

3/7/1023القدس، القدس،   
 

 األقصىالمسجد صالة الجمعة األخيرة من رمضان في  يؤدون لفًا  350من   كثر 11
صػػؿ مػػف مختمػػؼ محافظػػات الضػػفة الغربيػػة والقػػدس وأراضػػي ألػػؼ م   350 أكثػػرأدح  عبػػد الػػرؤوؼ ارنػػاؤوط:

وقػاؿ الشػيا  امس صالة الجمعة األخيرة مف شير رمضاف الكريـ في رحاب المسجد األقصى المبارؾ. 48الػ
ألػؼ مصػؿ أدوا صػالة الجمعػة األخيػرة مػف  350عزاـ الخطيب، مدير أوقاؼ القػدس، لػػ"األياـ" إف أكثػر مػف 

قصػػى المبػػارؾ أمػػس، مشػػيرا إلػػى أف االسػػتعدادات عمػػى قػػدـ وسػػاؽ السػػتقباؿ شػػير رمضػػاف فػػي المسػػجد األ
ألفًا مف المصميف  10كشؼ الشيا الخطيب أف أكثر مف و  المصميف الذيف سيحيوف ليمة القدر ليؿ غد األحد.

يعتكفوف في المسجد األقصى في العشر األواخر مف شير رمضػاف، مشػيرا إلػى أف األوقػاؼ اإلسػالمية تقػدـ 
وكػػاف الشػػيا عكرمػػة صػػبري، رئػػيس الييئػػة اإلسػػالمية العميػػا، حيػػا فػػي خطبػػة  جبػػات الفطػػور والسػػحور.ليػػـ و 

الجمعة في المسجد، زحؼ المصميف إلى المسجد في صموات الفجر والتراويح وصموات الجمع مشػيرًا إلػى أف 
قصػػى، والتصػػدي ىػذا الزحػػؼ يبعػػث رسػػالة إلػػى االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بػاف المصػػميف مسػػتعدوف لمػػدفاع عػػف األ

 لمخططات االحتالؿ واف المسجد األقصى خط احمر.
 3/8/1023األيام، رام اهلل، 

 
 مسيرة إلحياك يوم القدس العالميب يشاركونغزة: المئاا  13

شارؾ المئات مف الفمسطينييف في قطاع غزة، بعد صالة الجمعة، في مسيرة دعت إلييا القػوح الوطنيػة  :غزة
لقػػدس العػػالمي، الػػذي يػػتـ إحيػػاؤه كػػؿ جمعػػة أخيػػرة مػػف شػػير رمضػػاف تمبيػػة لػػدعوة واإلسػػالمية إلحيػػاء يػػـو ا

 أطمقيا حاكـ إيراف األسبؽ الخميني.
ورفػػع المشػػاركوف فػػي المسػػيرة، التػػي انطمقػػت مػػف مسػػجد فمسػػطيف شػػماؿ مدينػػة غػػزة، تجػػاه بػػرج شػػوا وحصػػري 

ة، شعارات تػدعو لنصػرة األقصػى والقػدس، باإلضػافة ألعػالـ الفصػائؿ الفمسػطينية المختمفػة التػي وسط المدين
شارؾ عدد مف قادتيا في المسيرة مف بينيـ قادة في حركتي فتح وحماس التي لوحظ تدني كبيػر فػي مشػاركة 

 عناصرىا في المسيرة واقتصارىا عمى أعداد بسيطة مقارنًة بالفصائؿ األخرح.
 

1/8/1023القدس، القدس،   

 
 بري: رام اهلل األسبوعيةمسيراا الباالختناق واعتقال نشطاك خالل  اإلصابااعشراا  19

اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، أمس، أربعة متضامنيف أجانػب، وأوقعػت عشػرات  :نائؿ موسى – راـ اهلل
وعية ضػػد االسػػتيطاف وجػػدار اإلصػػابات بالغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع، أمػػس، أثنػػاء قمعيػػا مسػػيرات الجمعػػة األسػػب

واقتاد جنود االحتالؿ المتضامنيف وىـ أربعة نشطاء سالـ  الضـ والتوسع العنصري في ريؼ راـ اهلل الغربي.
جيػة  إلػىضد االستيطاف  األسبوعيةبينيـ امرأتاف كانوا يشاركوف أىالي النبي صالح في مسيرتيـ  إسرائيمييف
انػػػدالع مواجيػػػات متفرقػػػة فػػػي النبػػػي صػػػالح وبمعػػػيف  إلػػػىت السػػػممية وقػػػاد القمػػػع االحتاللػػػي لممسػػػيرا مجيولػػة.

الفمسػطينية ورددوا  األعػالـورفع المشػاركوف  القريتيف المنتفضتيف شعبيا ضد االستيطاف والجدار منذ سنوات.
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و اخػرح تظيػر التضػامف  األسػرحالفػوري عػف  وبػاإلفراجىتافات تندد باالحتالؿ واالستيطاف وتطالػب برحيمػة 
 .اإلسرائيميالنقب وترفض مخطط برافر  اءأبنمع 

3/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 بسجن النقض 8إصابة عدد من األسرى في اقتحام لقسم  15
فػػي سػػجف النقػػب، الميمػػة  8أصػػيب عػػدد مػػف األسػػرح بجػػروح متفاوتػػة، إثػػر اقتحػػاـ قػػوة إسػػرائيمية خاصػػة لقسػػـ 

ليـو الجمعة، بأف قوة مف شرطة القمػع التابعػة إلدارة سػجوف وأفاد نادي األسير، في بياف صحفي ا الماضية.
 في سجف النقب ليال، ما أوقع عددا مف اإلصابات في صفوؼ األسرح. 8االحتالؿ اقتحمت قسـ 

 1/8/1023، فمسطين  ون الين

 
 افتتاح  كبر جدارية منحوتة عن القدس وسط غزة 16

المػدىوف أكبػر جداريػة منحوتػة فػي فمسػطيف حممػت اسػـ محمد  د.افتتح وزير الشباب والرياضة والثقافة : غزة
فنانػػًا  25"القػػدس تجمعنػػا" عمػػى حػػائط المجمػػس التشػػريعي وسػػط مدينػػة غػػزة، مسػػاء أمػػس الخمػػيس، بمشػػاركة 

وجػػػاء عمػػػؿ ىػػػذه الجداريػػػة بتمويػػػؿ مػػػف اتحػػػاد  ونحاتػػػًا وحرفيػػػًا بإشػػػراؼ الفنػػػانيف جميػػػؿ القيػػػؽ وياسػػػر ظػػػاىر.
مية، واالتحػػػاد العػػػالمي لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ االلكترونيػػػة، وتنفيػػػذ الوكالػػػة العربيػػػة اإلذاعػػػات والتمفزيونػػػات اإلسػػػال

 الدولية لألنباء "العرب اوف" وشركة بيت الفف لإلنتاج الفني اإلعالمي، وتحت رعاية الوزير محمد المػدىوف.
عػف مدينػة القػدس مترا(، وتتحدث  80وتزامف افتتاح الجدارية بمناسبة يوـ القدس العالمي، حيث بمغ طوليا )

واالحتالؿ الصييوني وصمود المقاومة الفمسطينية ومدينة القدس في وجو الكياف وعمميػات التيويػد، واحتػوت 
 الجدارية عمى نقوشات خاصة بالقرح الفمسطينية وأخرح دعت لمصمود في وجو عمميات التيويد.

دس عنػػػواف قضػػػية األمػػػة المركزيػػػة، وأكػػػد الػػػوزير محمػػػد المػػػدىوف خػػػالؿ حفػػػؿ افتتػػػاح الجداريػػػة أف مدينػػػة القػػػ
ومركزية التحشيد ونقطة االستقطاب التي مف خالليا يمكف جمع شتات األمػة المتنػاثرة نحػو التمكػيف وتحريػر 

 فمسطيف والمسجد األقصى.
1/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 وطنية لكل المنطقةو مصمحة كونية وزواليا  غّدة سرطانيةنصر اهلل: "إسرائيل"  17

خػػالؿ ظيػػوره األمػػيف العػػاـ لحػػزب اهلل،  اهلل، السػػيد حسػػف نصػػر ، أف3/8/1023المسااتقبل، بيااروا،  قالػػت
، أكػد شخصيًا أماـ جميوره في مجّمع "سيد الشيداء" في الضاحية الجنوبية بمناسبة إحيائو ذكرح يػوـ القػدس

رح تختػرع لشػعوبيا عػدًوا آخػر أف "أولوية "حػزب اهلل" مواجيػة الصػراع مػع إسػرائيؿ، بينمػا ىنػاؾ حكومػات أخػ
لتغّيػػر األولويػػات، كالعػػدو اإليرانػػي". متيمػػًا "بعػػض الحكومػػات بتجييػػز الجيػػوش لقتػػاؿ إيػػراف ودفعػػت أمػػوااًل 
كثيرة، ولكنيا لو دفعت ىذا الكـّ لقتػاؿ إسػرائيؿ لكانػت حػّررت فمسػطيف". وأكػد أف "إزالػة ىػذه الغػّدة السػرطانية 

وطنية لكؿ بمد مف بمػداف المنطقػة"، مشػددًا عمػى أف "إسػرائيؿ خطػر عمػى )إسرائيؿ( مصمحة كونية ومصمحة 
زالتيا مصمحة وطنيػة لبنانيػة، ومػف يقػؼ بوجػو المشػروع اإلسػرائيمي يػدافع عػف وطنػو وشػعبو وكرامتػو  لبناف وان

 ومستقبؿ أوالده".
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د أف يقظػػة شػػدّ ، أف نصػػر اهلل لينػػا فخػػر الػػديفنقػػال ىػػف مراسػػمتيا ، 3/8/1023الساافير، بيااروا، وأضػػافت 
المقاومػػة سػػتبقى جػػاىزة لحمايػػة بمػػدنا وشػػعبنا ومواجيػػة كػػؿ مػػؤامرات وأطمػػاع ىػػذا العػػدو، إلػػى جانػػب الجػػيش 

 «.المبناني الوطني الذي نوجو لو مف ىنا التحية الكبيرة لقيادتو وضباطو وجنوده وشيدائو وجرحاه
ثير مما يقاؿ في الفضػائيات وعمػى ىناؾ الكثير مف التحريض المذىبي، ىناؾ الك»، ألف «شيعي»وتحّدث كػ

مواقع اإلنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي، وىناؾ الكثير مف األوصػاؼ التػي ال تميػؽ أف يػتمفظ بيػا إنسػاف 
تجػػاه الشػػيعة، وىنػػاؾ أيضػػًا مػػف بعػػض الشػػيعة، بعػػض شػػيوخ الشػػيعة، بعػػض الفضػػائيات الشػػيعية تقػػوـ بػػذات 

وقػاؿ:  «.لتي تقؼ خمؼ الجماعتيف، ىي نفسيا ألف ىػذا مقصػودالجية نفسيا ىي ا»، مشيرًا إلى أف «األمر
ىػذه المغػة بػدأت تكبػر مػع األحػداث فػي سػػوريا، بغيػة إخػراج الشػيعة مػف معادلػة الصػراع العربػي اإلسػػرائيمي »

نحف شيعة عمي بف أبي طالػب فػي العػالـ لػف نتخمػى عػف فمسػطيف »، مضيفًا: «وأف تخرج إيراف مف المعادلة
رىػػابييف، ومجػػرميف، قولػوا مػػا شػػئتـ واقتمونػا تحػػت كػػؿ وال عػف شػػعبيا وال  عػػف مقدسػاتيا، فقولػػوا عنػػا رافضػة وان

طالػػب لػػف نتػػرؾ  أبػػيحجػػر ومػػدر، وفػػي كػػؿ جبيػػة وعمػػى بػػاب كػػؿ حسػػينية ومسػػجد، فػػنحف شػػيعة عمػػي بػػف 
نػا مػف أننا فػي حػزب اهلل تربينػا فػي مشػروع المقاومػة، وسػنتحّمؿ مسػؤولياتنا، بمقػدار مػا عمي»وأكد  «.فمسطيف

أننا اليـو أحػوج »ورأح  .«مسؤوليات، ولف نتخمى عف فمسطيف والقدس، وشعب فمسطيف ومقدسات ىذه األمة
ما نكػوف إلػى إحيػاء اليػـو العػالمي لمقػدس الػذي دعػا إليػو اإلمػاـ الخمينػي، ىػذه المناسػبة لمتأكيػد عمػى ثوابتيػا 

 ، معددًا إياىا:«وقيميا ومعانييا
فمسطيف التػي نتحػدث عنيػا ىػي فمسػطيف كػؿ فمسػطيف، مػف البحػر إلػى النيػر والتػي : يجب التأكيد أّف  والً  -

 .يجب أف تعود كاممة إلى أىميا
عمػى األردف إسرائيؿ غدة سرطانية يجب استئصاليا ألنيا ال تمثؿ فقط خطرا عمى فمسطيف بؿ عمػى  :ثانياً -

 لبنانية.ومصر وسوريا ولبناف، وزواليا مصمحة وطنية أردنية، مصرية، سورية، و 
: إف كػػؿ مػػف يقػػؼ فػػي مواجيػػة المشػػروع الصػػييوني ويقاومػػو فػػي أي مكػػاف فػػي منطقتنػػا وفػػي العػػالـ، ثالثااا -

وبػػػأي وسػػػيمة، فيػػػو كمػػػا يػػػدافع عػػػف فمسػػػطيف، يػػػدافع عػػػف وطنػػػو ىػػػو، وشػػػعبو ىػػػو، وكرامتػػػو ومسػػػتقبؿ أوالده 
 وأحفاده.

 ني.: إف فمسطيف والقدس ىي مسػؤولية عامة وشاممة لكؿ فمسطيرابعا -
: التأكيد عمى أولوية ىذا الصراع وىذه المواجية مع المشروع الصييوني المحتػؿ لفمسػطيف والقػدس خامسا -

 وألراضق عربية أخرح في لبناف وسوريا.
 

 والجوار "عين الحموة"استقرار عمى كد ؤ وت بيية الحريري تستقبل وفد "عصبة األنصار" 18
ري فػػي مجػػدليوف مسػػاء الخمػػيس وفػػدا مػػف عصػػبة األنصػػار تقبمػػت النائػػب بييػػة الحريػػ: صػػيدا ػ "المسػػتقبؿ"

الشريؼ عقؿ. وجرح خالؿ المقاء  أبوطارؽ السعدي والشيا  أبوفي مخيـ عيف الحموة ضـ الشيا  اإلسالمية
منػػت وث عػرض لألوضػاع العامػة عمػػى السػاحة الفمسػطينية والوضػػع فػي المخيمػات وال سػيما فػػي عػيف الحمػوة.

بعػػادالفمسػػطينية فػػي تحييػػد المخػػيـ  يةاإلسػػالمالحريػػري دور القػػوح  شػػبح االقتتػػاؿ عنػػو وعػػدـ السػػماح بػػزج  وان
صراعات جانبية تحيػدىـ عػف قضػيتيـ األـ القضػية الفمسػطينية خاصػة فػي ظػؿ تصػاعد  أيةالفمسطينييف في 

فػػػػي تيويػػػػد وسػػػػمب األراضػػػػي والمقدسػػػػات واغتصػػػػاب المزيػػػػد مػػػػف الحقػػػػوؽ  اإلسػػػػرائيميممارسػػػػات االحػػػػتالؿ 
الوفػػد مػػف جيتػػو عمػػى جيػػود النائػػب الحريػػري فػػي معالجػػة تػػداعيات األحػػداث األخيػػرة فػػي  واثنػػي الفمسػػطينية.

حريصػة كػؿ الحػرص عمػى السػمـ  اإلسػالميةجميع القػوح الفمسػطينية وال سػيما القػوح  أف إلىصيدا، وطمأنيا 
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واء عمى الساحة األىمي في لبناف، وعمى عدـ السماح ألي جية كانت باستخداـ المخيـ في النزاع الداخمي س
وقاؿ الشيا عقؿ )الناطؽ باسـ عصبة األنصار( اثر االجتماع: نحف نمتقػي مػع جميػع  .اإلقميمية أوالمبنانية 

األطراؼ، اليدؼ طبعا درء الفتف والمخاطر عػف مخػيـ عػيف الحمػوة وعػف منطقػة التعميػر وكػذلؾ عػف منطقػة 
فػي مخػيـ عػيف الحمػوة وكػذلؾ اىميػا  أىميػا عمػى نادر حرصا كػامال أـصيدا. لقد لمسنا عند الحاجة الفاضمة 
تبقػػى ىػػذه المقػاءات مفتوحػػة ونتواصػػؿ بشػػكؿ دائػـ ومسػػتمر لمػػا فيػػو  أففػي التعميػػر وفػػي صػػيدا، واتفقنػا عمػػى 

 خير مدينة صيدا وخير المخيـ وخير اىمنا في المخيـ وفي صيدا.
3/8/1023المستقبل، بيروا،   

 
 

  بيضتل  ونجاد يحذر من عاصفة قد تقتماطينية اإلسرائيمية يشكك بنجاح المفاوضاا الفمس روحاني 19
مفاوضػات  إحيػاءالمنتخب حسف روحاني الجمعة في جػدوح جيػود  اإليرانيالرئيس  شكؾعواصـ ػ وكاالت: 

وتػأتي تصػريحات روحػاني قبػؿ يػـو واحػد مػف توليػو ميامػو الرئاسػية  السالـ بيف الدولة العبرية والفمسػطينييف.
والسػمطة الفمسػطينية،  إسػرائيؿمفاوضات السالـ التي تجري حاليا في واشنطف بػيف  إلى إشارةوفي  في ايراف.

فرصة لتروج لمظير  إسرائيؿالمحادثات تعطي  أفتواصؿ طبيعتيا العدوانية، معتبرا  إسرائيؿ أفقاؿ روحاني 
عبػػر عػػف دعػػـ يػػا خطػػب وكممػػات تتالجمعػػة تظػػاىرات حاشػػدة فػػي يػػـو القػػدس تخمم إيػػراف تونظمػػ سػػممي ليػػا.

دانػػةطيػػراف لمقضػػية الفمسػػطينية  وبػػث التمفزيػػوف الحكػػومي لقطػػات ظيػػر فييػػا مئػػات اوالؼ مػػف  .إسػػرائيؿ وان
 ’.إلسرائيؿالموت ’و’ ألمريكاالموت ‘وىـ يرددوف  األشخاص
عاصػػفة فػػي " أفمػػف  إسػػرائيؿالمنتييػػة واليتػػو محمػػود احمػػدي نجػػاد الجمعػػة  اإليرانػػيحػػذر الػػرئيس مػػف جيتػػو 

وقػػاؿ احمػػدي نجػػاد خػػالؿ تظػػاىرات حاشػػدة فػػي الػػبالد بمناسػػبة يػػـو القػػدس  سػػتقتمع الدولػػة العبريػػة. "المنطقػػة
حشػػد  أمػػاـ وأضػػاؼ ."عاصػػفة مػػدمرة فػػي طريػػؽ اقػػتالع قاعػػدة الصػػييونية أفلكػػـ واهلل شػػاىد  "أقػػوؿالعػػالمي 

والغػرب  إسػرائيؿطابػو واتيـ احمدي نجاد في خ ."ال مكاف ليا في ىذه المنطقة" إسرائيؿ أفتجمع في طيراف 
مشػػغولة  إسػػرائيؿيػروا دوؿ المنطقػػة المصػػممة عمػػى تػػدمير  أفكػػاف حمميػػـ "بػزرع الشػػقاؽ فػػي المنطقػػة. وقػػاؿ 

 ."مف ىو سعيد بما يجري في سورية ومصر". وتساءؿ الرئيس المنتيية واليتو األىمية"بالحرب 
3/8/1023القدس العربي، لندن،   

 
 ذر من الدور الصييوني في إشعال الفتن بالمنطقةيحالسنوي مؤتمر القدس الكويا:  30

فعاليػػات مػػؤتمر القػػدس السػػنوي الػػذي يقيمػػو المكتػػب السياسػػي  أمػػسبػػدأت مسػػاء أوؿ مػػف  بسػػاـ القصػػاص:
بعنواف "نيضة الشعوب والفتف العقدية" وذلؾ برعاية راعي الكنيسػة القبطيػة  اإلسالميةلحركة التوافؽ الوطني 

، ويػػػدير جمسػػػات المػػػؤتمر الباحػػػث فػػػي معيػػػد الكويػػػت ليشػػػويص بيجػػػوؿ االنبػػػا بالكويػػػت القمػػػ األرثوذكسػػػية
رئػيس  - اإلسػالميةعاـ حركة التوافؽ الػوطني  أميفزىير المحميد وقدـ  العممية د. طارؽ الصباغ. لألبحاث

 ورقػػة عمػؿ بعنػػواف )صػػناع الػرأي الحكمػػاء والتصػدي لمفػػتف العقديػة( قػػائال انػػو ،ةاإلسػتراتيجيمكتػب الدراسػػات 
 اإلسػػػػالمييففػػػػي صػػػراعات طائفيػػػػة بػػػػيف المػػػػذىبيف  إدخاليػػػػافػػػي المنطقػػػػة  األوراؽخمػػػػط  إعػػػػادةضػػػمف خيػػػػار 

 إيػػراف إلػػىالرئيسػػييف لتثبيػػت وتعزيػػز ييوديػػة الكيػػاف الصػػييوني، ونقػػؿ بوصػػمة العػػداء مػػف الكيػػاف الصػػييوني 
 منطقة.مف الدور الصييوني في إشعاؿ الفتف بال محذرا وحمفائيا في الممانعة والمقاومة

3/8/1023السياسة، الكويا،   
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 سيضر باألوضاع اإلنسانية : قرار "إسرائيل" بمنا ممثمي االتحاد من دخول غزة األوروبياالتحاد  31

يتخػػوؼ مسػػؤولوف فػػي االتحػػاد األوروبػػي مػػف االنعكاسػػات السػػمبية المتوقعػػة عمػػى سػػكاف : أحمػػد فيػػاض -غػػزة
ممثمػي االتحػػاد مػػف دخػػوؿ غػػزة ردا عمػػى مقاطعتػػو منتجػػات  قطػاع غػػزة جػػراء القػػرار اإلسػػرائيمي القاضػػي بمنػػع

وأكػػػد مصػػػدر مطمػػػع فػػػي االتحػػػاد األوروبػػػي بغػػػزة  المسػػػتوطنات الييوديػػػة فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة.
لمجزيرة نت أف الجيش اإلسرائيمي منع في األياـ األخيرة عددا مف العامميف األجانب في االتحاد مف الوصوؿ 

أف المنع شمؿ أيضا الموظفيف الفمسطينييف العامميف  -الذي رفض كشؼ اسمو-لمصدر وأضاؼ ا إلى غزة.
في االتحاد األوروبي، مشيرا إلى أف السمطات اإلسرائيمية منعت خالؿ اليػوميف الماضػييف اثنػيف مػف مػوظفي 

جانػػػب وقػػػاؿ المصػػػدر ذاتػػػو إف منػػػع وصػػػوؿ العػػػامميف والفنيػػػيف األ االتحػػػاد الغػػػزييف مػػػف السػػػفر إلػػػى الضػػػفة.
المسػػؤوليف عػػف متابعػػة وتنفيػػذ مشػػاريع مخصصػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية والمنظمػػات الدوليػػة واألىميػػة فػػي غػػزة 

وأضاؼ أف القرار سيحد مػف قيمػة  سيعيؽ تنفيذىا، وسيضر بشكؿ كبير باألوضاع اإلنسانية لسكاف القطاع.
ة مجمػػػؿ المشػػاريع التنمويػػػة % مػػف قيمػػ55تمويػػؿ المشػػاريع المقدمػػػة لمشػػعب الفمسػػطينير والتػػػي تقػػدر بنحػػػو 

وتػػابع بػػالقوؿ إف بػػيف القطاعػػات التػػي سػػيمحؽ بيػػا الضػػرر،  المقدمػػة مػػف الجيػػات العربيػػة واألجنبيػػة المانحػػة.
قطػػػاع الخػػػدمات اإلنسػػػانية واإلغاثيػػػةر ومنظومػػػة دفػػػع رواتػػػب مػػػوظفي السػػػمطة الفمسػػػطينيةر ومشػػػاريع البنيػػػة 

 التحتية.
 3/8/2013، الجزيرة نا، الدوحة

 
 : سأعمل من  جل "إسرائيل" و دافا عنيا  تا باور سفيرة لموالياا المتحدة لدى األمم المتحدةسامن 32

اعضػػاء  10صػػوتًا فػػي مقابػػؿ اعتػػراض  87صػػادؽ مجمػػس الشػػيوخ األميركػػي بغالبيػػة : أ ؼ ب –واشػػنطف 
مػرئيس عمى تعييف المتخصصة في حقوؽ االنساف وجػرائـ االبػادة سػامنتا بػاور التػي عممػت مسػاعدة خاصػة ل

باراؾ اوباما، سفيرة لمواليػات المتحػدة لػدح األمػـ المتحػدة، مػا عكػس الػدعـ الواسػع لتعيينيػا باعتبارىػا سػتكوف 
وخػالؿ مثوليػا امػاـ مجمػس الشػيوخ فػي منتصػؼ تمػوز )يوليػو(  مدافعة نشطة عف مصالح الواليػات المتحػدة.

انحيػاز غيػػر »عػرض، بحسػػب قوليػا الػػى التػػي تت إسػرائيؿعػػف « بػػال كمػؿ»الماضػي، اكػػدت بػاور انيػػا سػتدافع 
يجػػػب اف تتفػػػادح إسػػػػرائيؿ اي جػػػدؿ حػػػػوؿ »وقالػػػت حينيػػػػا:  فػػػي األمػػػـ المتحػػػػدة.« مقبػػػوؿ ضػػػدىا وىجمػػػػات

وأضػػافت ردًا عمػػى سػػؤاؿ عػػف رغبػػة إسػػرائيؿ فػػي تمثيػػؿ مجموعػػة «. شػػرعيتيا، وابعػػاد امنيػػا عػػف أي تشػػكيؾ
األمػػػف افمتػػػت مػػػف إسػػػرائيؿ عمػػػى رغػػػـ  عضػػػوية مجمػػػس»اف  2018الػػػدوؿ الغربيػػػة فػػػي مجمػػػس األمػػػف عػػػاـ 

ال يمكف وضع معايير لدولة مختمفة عف دولة اخرح، خصوصًا »، معتبرة انو «مساىماتيا الكثيرة منذ سنوات
 «.اف ال صديؽ لمواليات المتحدة في العالـ اكبر مف إسرائيؿ

 3/8/2013، الحياة، لندن
 

  إلسرائيمية" استئنا: المفاوضاا الفمسطينية "ا إزاكتفاؤل  وروبي  33
رحب رئيس البرلماف األوروبي مارتف شولتز بالتزاـ الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي بالمفاوضػات التػي : )واـ(

 تجري حاليا بواشنطف.
وأضػػاؼ فػػي بيػػاف إف مسػػتوح المفاوضػػات وقػػدرة وخبػػرة وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري يبعثػػاف عمػػى 

ف كاف ىذا التفاؤؿ   قائمًا عمى أساس متيف.التفاؤؿ الحذر وان
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وأكػػد البيػػاف أف البرلمػػاف األوروبػػي سيواصػػؿ تأييػػده لكػػؿ الجيػػود التػػي تيػػدؼ إلػػى التوصػػؿ إلػػى اتفاقيػػة حػػوؿ 
 قضايا الوضع النيائي تنيي جميع الدعاوح وتفي بكؿ طموحات الطرفيف. 

 3/8/2013، الخميج، الشارقة
 

 إسرائيل" لدواعي  منيةسفارتيا في " تقرر إغالق األميركيةوزارة الخارجية  34
سػػفارتيا فػػي  إغػػالؽقػػررت  األميركيػػةكشػػؼ فػػي إسػػرائيؿ اف "وزارة الخارجيػػة : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 

 األمنيػػػة األوضػػػاعحػػػذرت مػػػف  األميركيػػػة"، وذلػػػؾ فػػػي اعقػػػاب تقريػػػر لالسػػػتخبارات أمنيػػػةإسػػػرائيؿ  لػػػدواعي 
 في إسرائيؿ وغيرىا مف الدوؿ. األميركييفواستيداؼ 

فػي  األميركيػةيشمؿ عددًا مف السفارات والممثميػات  األميركيةاف "قرار الخارجية  اإلخباريكر موقع "والال" وذ
السػفارات مػػرتبط  إغػالؽالمقبػػؿ". وبحسػب الموقػع اإلسػرائيمي  فػإف  األحػدالعػالـ وسػيبدأ تنفيػذه  إنحػاءمختمػؼ 

مػػا يطمػػؽ عميػػو بتنظػػيـ الجيػػاد العػػالمي  عػػف مخطػػط لتنظػػيـ القاعػػدة أو األميركيػػةبمعمومػػات لػػدح المخػػابرات 
 أميركيػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط ودوؿ إسػػالمية أخػػرح دوف أف تػػذكر موقعػػا محػػددا. دبموماسػػيةالسػػتيداؼ مواقػػع 

 وذكر اف بعض السفارات قد تبقى مغمقة ألكثر مف يـو واحد وذلؾ بحسب التقييمات األمنية. 
 3/8/2013، الحياة، لندن

 
 

 في بيروا صبرا وشاتيال مخيمي سبض مجزرة اإلسرائيمي التخبطجويش كرونيكل:  35
لندف ػ يو بي آي: كشفت ممفات سرية أف الحكومة البريطانية اعتقدت في أوساطيا الخاصة أف التخبط 

كاف سبب المجزرة، التي تعرض ليا الالجئوف الفمسطينيوف في مخيمي صبرا وشاتيال في بيروت  اإلسرائيمي
الصادرة مف لندف الجمعة عف ’ جويش كرونيكؿ‘ونقمت صحيفة  .2981بنانية عاـ خالؿ الحرب األىمية الم

ابمغ ‘ 2981الممفات التي أذنت بنشرىا الحكومة البريطانية أف فرانسيس بيـ وزير الخارجية البريطاني عاـ 
بيـ ابمغ  واضافت أف ’.لـ تكف تعتـز وقوع عمميات القتؿ إسرائيؿرئيسة الوزراء وقتيا مارغريت ثاتشر بأف 

كانت ضد مصالح الحكومة ‘ثاتشر في مذكرة خاصة أيضًا أف مجزرة صبرا وشاتيال لالجئيف الفمسطينييف 
، وأف األخيرة لـ تكف تتعمد تمكيف الميميشيات المسمحة المسيحية الرتكاب المجرزة ضد المدنييف اإلسرائيمية

 ’.الفمسطينييف
ألقى بداًل مف ذلؾ بالمسؤولية عمى ما اعتبرىا ‘طاني وقتيا بيـ واشارت الصحيفة إلى أف وزير الخارجية البري

 ’.اساءة الحسابات وعدـ الكفاءة اإلسرائيمية
 3/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 مالمو يشعرون بالتيديد مدينةفي ييود الالسويد:  33

دف السػويد، افػرادا تدفع اليجمات التي تستيدؼ الييود فػي مػالمو ثالػث اكبػر مػ : )ا ؼ ب(-مالمو )السويد( 
 مف الجالية الى التساؤؿ عف مستقبميـ في مدينة معروفة اساسا بانيا متعددة الثقافات.

وقد مر قرناف مف الزمف عمى اقامة ييود في مالمو. وىـ في االساس مياجروف فروا مف دوؿ أوروبية اخرح 
وىػػذا  اليػػوـ بػػانيـ ميػػددوف. ويشػػعر الكثيػػر مػػف المتحػػدريف مػػنيـ بسػػبب حمػػالت االضػػطياد وعػػدـ التسػػامح.

الوضػع دفػع الموفػدة الخاصػة لػوزارة الخارجيػة االميركيػة لشػؤوف مكافحػة معػاداة السػامية الػى زيػارة مػالمو فػػي 
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ومنفذو اعماؿ معاداة السامية ىـ في العمـو وانما لػيس فػي كػؿ الحػاالت "شػباف مػف  .2012نيساف )ابريؿ( 
 ماف عضو الجمعية الييودية في مالمو.اصوؿ شرؽ اوسطية"، كما اعمف جييوشوا كوف

ويبدي االىالي خصوصا قمقيـ حياؿ التوتر في المدرسة. فمضايقة التالمذة الييود ىي مشكمة "لػيس بالنسػبة 
وشػػارؾ كوفمػػاف فػػي "مسػػيرات  الػػى الجميػػع، ولػػيس كػػؿ الوقػػت، وانمػػا فػػي غالػػب االحيػػاف"، بحسػػب كوفمػػاف.

ويقػػػدر عػػػدد الجاليػػػة الييوديػػػة  ذه التجمعػػػات ضػػػد معػػػاداة السػػػامية.القمنسػػػوة" التػػػي يعتمرىػػػا المشػػػاركوف فػػػي ىػػػ
عمػػػال معاديػػػا  66، سػػػجؿ 2012وفػػػي العػػػاـ  اعضػػػاء فػػي الكنػػػيس. 600بحػػوالى الفػػػي شػػػخص بيػػػنيـ نحػػػو 

فقػط  31لمسامية بحسب المجمس الوطني لموقاية مف االنحرافات. واحصت شرطة مالمو ستيف شكوح مقابػؿ 
شكوح في مالمو بينما لـ  35ومنذ بداية العاـ، سجمت  مف مالمو بثالث مرات. في ستوكيولـ المدينة االكبر

 .2011و 2010طواؿ عامي  44يكف عدد ىذه الشكاوح يتجاوز الػ
 3/8/2013، الغد، عّمان

 
 كيري من الضفة إلى قطاع غزة 37

 منير شفيؽ
ؿ إنجػازًا دبموماسػيًا لػـ تعتػد عاد وزير خارجية الواليات المتحدة األميركيػة جػوف كيػري إلػى واشػنطف وىػو يحمػ

إدارة أوباما عمى مثمػو، فقػد جػاء كيػري بنجػاح مبادرتػو التػي عمػؿ عمييػا طيمػة سػتة أشػير إلػى واشػنطف كأنػو 
 يقوؿ ألوباما كفى جمودًا وترّددًا وارتباكًا في السياسة األميركية.

ولػو فػي مسػتوح اإلنجػاز الػذي حققػو مشكمة افتقار إدارة أوباما لممبادرة أو تحقيؽ إنجػاز دبموماسػي متواضػع، 
كيػػري مػػع محمػػود عبػػاس ونتنيػػاىو، يعػػود إلػػى ميػػزاف القػػوح ولػػيس إلػػى فقػػداف الحذاقػػة السياسػػية، أو انعػػداـ 

 الرغبة في المبادرة، أو الركوف إلى الجمود والترّدد واالرتباؾ، أو االفتقار إلى قيادات مبادرة مقدامة.
عمييػا منػذ نيايػة الحػرب العالميػة الثانيػة حتػى فشػؿ مشػروع المحػافظيف  لقد تدىورت مكانة أميركا التي كانت

الجػػدد مػػع نيايػػة إدارة جػػورج دبميػػو بػػوش، وانػػدالع األزمػػة الماليػػة التػػي أطاحػػت بػػأىـ أسػػس العولمػػة وأدخمػػت 
االقتصػاد األميركػي فػي أزمػة امتػّدت إلػى خمػس سػنوات حتػى اوف، وقػد وصػمت ديػوف اإلدارة األميركيػة إلػى 

 ترليوف دوالر. 26ي حوال
فعجز إدارة أوباما في مرحمتييا األولى والثانية جػاء نتيجػة ىػذه الحقيقػة، ولػـ يكػف بإمكػاف أيػة إدارة أخػرح أف 
تفعػؿ أكثػر ممػا فعمػت. ألف ميػزاف القػوح عمػى المسػتوح العػالمي كمػا عمػى مسػتوح أقػاليـ العػالـ قػد اختػّؿ فػي 

عسػػػػػكرية ونفوذىػػػػػا السياسػػػػػي وقػػػػػدراتيا التنافسػػػػػية التجاريػػػػػة غيػػػػػر مصػػػػػمحة أميركػػػػػا منعكسػػػػػًا عمػػػػػى قػػػػػدراتيا ال
 واالقتصادية، بؿ ومنعكسًا عمى مستوح الكوادر البحثية.

وليذا كانت إدارة أوباما بحاجة ماّسة إلػى إنجػاز دبموماسػي، ال سػيما بعػد اإلنجػازات الدبموماسػية التػي حققيػا 
ضػػات بػػيف سػػمطة راـ اهلل وحكومػػة نتنيػػاىو. الػػروس خػػالؿ سػػنة مػػف اوف، فمػػـ تجػػد أفضػػؿ مػػف تحريػػؾ المفاو 

فمحمود عباس ىو األفضؿ لّمعب بممعبو ما داـ مسموب اإلرادة أماـ موازنػة السػمطة والػدعـ المػالي األميركػي 
األوروبي، وما داـ مرتينًا إلسػتراتيجية التسػوية والمفاوضػات ولػيس عنػده مػف بػديؿ ليػا حتػى لػو فشػمت فشػاًل 

 .ذريعًا عمى امتداد سنوات
وليذا ما كاف أسيؿ مف إقناعو بتقديـ تنازالت إضافية ليقبؿ نتنياىو بالذىاب إلى التفػاوض. وال يسػتطيع مػف 
يعرؼ محمود عباس أف يقوؿ "لّي ذراعو". ألف تمنَّعو دائمًا، أو تمسكو ببعض المواقؼ حتى لو كانت بيزاؿ 

 "لّي الذراع"."وقؼ االستيطاف"، ال يحتاج إلى أكثر مف "إقناع" وال يصؿ إلى 
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وبالفعػػؿ كانػػت المشػػكمة دائمػػًا بالنسػػبة إلػػى وزيػػر خارجيػػة أميركػػا ىػػي انتػػزاع تنػػازالت جديػػدة مػػف الفمسػػطينييف 
والعػػرب إلقنػػػاع نتنيػػػاىو بقبػػػوؿ التفػػػاوض، وال سػػػيما عنػػػدما يػػأتي األمػػػر إلػػػى المسػػػاس بمػػػا يحفػػػظ مػػػاء الوجػػػو 

يصػػؿ إلػػى تثبيػػت الموقػػؼ األميركػػي وتعزيػػزه أكثػػر بالنسػػبة إلػػى المفػػاوض الفمسػػطيني. وىػػذا مػػا جعػػؿ نتنيػػاىو 
 فأكثر مف ناحية السعي لفرض االعتراؼ الفمسطيني والعربي بييودية الدولة.

محمػػود عبػػاس وبعػػد تمنتػػع أو تشػػرتط بػػأف العػػودة إلػػى المفاوضػػات مرىونػػة بوقػػؼ االسػػتيطاف، بمعنػػى وقػػؼ 
لضػػفة الغربيػػة وتيويػػد القػػدس ومنطقتيػػا كػػاد مشػػاريع اسػػتيطاف جديػػدة، عممػػًا أف مػػا حػػدث مػػف اسػػتيطاف فػػي ا

يصؿ إلى حّد التشبع، ولكف مع ذلؾ لػـ يقبػؿ نتنيػاىو التنػازؿ الشػكمي بوقػؼ االسػتيطاف، فكػاف ال بػّد مػف أف 
 يأتي التراجع مف محمود عباس. وىذا ما حصؿ وليس ألحد أف يمؼ ويدور ويقوؿ عكس ذلؾ.

" 2967اس أف تتقػػّدـ أميركػػا بتعيػػد خطػػي بػػأف تكػػوف "حػػدود أمػا المأسػػاة بػػؿ الميزلػػة فيػػي اشػػتراط محمػػود عبػػ
، وىػي التػي أعمنػت مػرارًا 141مرجعية لممفاوضات، وليس نتنياىو، عممًا بأف أميركا ىي التػي صػاغت قػرار 

، فمػػا الػػذي سػػيزيده التعيػػد 2967وتكػػرارًا أف "حػػدود  " مرجعيػػة المفاوضػػات مػػع إجػػراء تعػػديالت وتبػػادؿ أراضق
اد إلى وىـ مف جانب محمود عباس فيذىب إلى المفاوضات متخميًا حتى عف شػرط وقػؼ الخطي عدا االستن

 االستيطاف؟
وبالمناسػػػبة، إف المشػػػكمة فػػػي االحػػػتالؿ وفػػػي االسػػػتيطاف مػػػف حيػػػث أتػػػى وفػػػي تيويػػػد القػػػدس ومػػػا يجػػػري مػػػف 

فػػي حفريػػات واعتػػداءات عمػػى المسػػجد األقصػػى، ولػػيس فػػي وقػػؼ االسػػتيطاف. وذلػػؾ ناىيػػؾ عػػف أف المشػػكمة 
% مف فمسطيف، ومف ثـ عف تحرير كؿ فمسػطيف مػف النيػر إلػى البحػر وعػودة الالجئػيف إلػى 78التنازؿ عف 

 بيوتيـ وأراضييـ التي ىجروا منيا.
وفي القدس الشرقية. ودعؾ  2967بكممة أخرح إف محمود عباس مفّرط حتى في األراضي التي احتمت عاـ 

% وأكثػر فممػاذا 78، فمػف يفػّرط بػػ2967حػرب يونيػو/حزيراف  مف تفريطو األساسي المتعمؽ بفمسطيف ما قبػؿ
 % وأكثر؟88ال يفّرط بػ

أمػػػػا مشػػػػكمة محمػػػػود عبػػػػاس المكممػػػػة لمتفػػػػريطيف السػػػػابقيف فتتمثػػػػؿ فػػػػي تفريطػػػػو بإسػػػػتراتيجية الكفػػػػاح المسػػػػمح 
تراتيجية والمقاومة، وحتى بإستراتيجية االنتفاضػة. ومػف ثػـ تعمقػو الػذي يزيػد عمػى تعمػؽ العشػاؽ العػذرييف بإسػ

 التسوية والمفاوضات والرىاف عمى "الوسيط األميركي" الذي ىو شريؾ لمكياف الصييوني.
مف ىنا فإف إنجاز جوف كيري ال يشكؿ في حقيقتو إنجازًا ما داـ الذي يفاوضػو ىػو محمػود عبػاس، صػاحب 

المؤمركة المصيينة فػي  األريحية في التنازالت الفمسطينية، وصاحب اليد الحديدية مف خالؿ األجيزة األمنية
ضػػػرب المقاومػػػة وفػػػػي إجيػػػاض أي نضػػػػاؿ شػػػعبي، وقػػػػد أعمػػػف، أو تعيػػػػد، أاّل تنػػػدلع انتفاضػػػػة شػػػعبية ضػػػػّد 

 االحتالؿ بوجوده.
ولكػػف مػػع ذلػػؾ سػػتظؿ إعػػادة محمػػود عبػػاس إلػػى التفػػاوض مػػع نتنيػػاىو )عمميػػًا بنػػاء عمػػى شػػروط نتنيػػاىو(، 

 عّز اإلنجاز في قضايا ومواقع أخرح.إنجازًا معنويًا لدبموماسية جوف كيري بعد أف 
صحيح أف جوف كيري سعى ليذا اإلنجاز بحّد ذاتو إاّل أف ثمة دوافع أخرح أكثر أىمية بالنسبة إلى السياسة 
فسػاح المجػاؿ لتشػديد الخنػاؽ  األميركية، وىي الحيمولة دوف انػدالع انتفاضػة فمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة، وان

 1008/1009اع سػػػػػالح المقاومػػػػػة الػػػػػذي أّذؿ عػػػػػدواني ف صػػػػػييونييف )حربػػػػػا عمػػػػػى قطػػػػػاع غػػػػػزة تمييػػػػػدًا النتػػػػػز 
(. وىػػذا مػػا تعّبػػر عنػػو الحممػػة ضػػّد حمػػاس والفمسػػطينييف جممػػة مػػف قألبنػػؿ عػػدد مػػف الصػػحؼ واألقنيػػة 1021و

 الفضائية المصرية.
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لتفػاؤؿ لػدح عندما تطمؽ مفاوضات سرية بيف سمطة راـ اهلل وحكومة نتنيػاىو ي ػراد منيػا أف تشػيع أجػواء مػف ا
بعض األوساط، ال سيما داخؿ بعض الفصػائؿ لتغطيػة أيػة معارضػة أو تجمػع ضػّد التحركػات الشػبابية التػي 
طالؽ كؿ األسرح واستنقاذ  تشكؿ إرىاصات النتفاضة ستطيح حتمًا باالحتالؿ وتفرض تفكيؾ المستوطنات وان

 القدس.
األمػف المتكػّررة عمػى التحركػات الشػبابية فػي فاألجواء التي تشيعيا عممية المفاوضػات تغطػي ىجمػات أجيػزة 

الضفة الغربية، كما تتستر عمى االعتقػاالت التػي تمارسػيا قػوات االحػتالؿ دوف توقػؼ تحػت سػمع سػمطة راـ 
 اهلل وأجيزتيا وبصرىما، ال أصّميما وال أعماىما اهلل.

ميركية ولحكومػة نتنيػاىو، ال سػيما إف احتماؿ اندالع انتفاضة في الضفة الغربية شكؿ قمقًا مستمرًا لإلدارة األ
خػػػالؿ السػػػنة األخيػػػرة. وىػػػذا القمػػػؽ شػػػاركيما فيػػػو، بالضػػػرورة، محمػػػود عبػػػاس، ومػػػف ىنػػػا سػػػيؿ العػػػودة إلػػػى 

 التفاوض، إضافة إلى ما تقّدـ، بعد عسر داـ عّدة سنوات.
لنسػبة إلػى نتػائج عمى أف السؤاؿ يبقى ىو مدح جدّية المفاوضات أو عبثيتيا، أو ما ىو االحتماؿ األغمػب با

قميميػػة وعربيػػة فػػي غيػػر مصػػمحة أميركػػا  ىػػذه الجولػػة. واألىػػـ فػػي ظػػؿ مػػا تغّيػػر مػػف مػػوازيف قػػوح عالميػػة وان
 والكياف الصييوني.

اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بّد مف أف تقع، في البداية، أو ألوؿ وىمة بتجربة المفاوضات العبثية السابقة التي 
، وفشػمت حتػى فػي عيػد محمػود عبػاس مػع كػؿ مػا قّدمػو مػف تنػازالت 1020إلػى  2994دامت، بتقطع، مف 

إضافية ال سيما في قمع كؿ مقاومة لالحتالؿ. وقد سّرب أنو وافؽ عمػى أف يكػوف تبػادؿ األراضػي يشػمؿ مػا 
ابتمعو الجدار وما يمحؽ بو مف أغوار ومف تنازالت تمّس القدس والعودة )الحؿ العادؿ بقضية الالجئيف تعني 

 ف والتعويض(.التوطي
ولكف بالرغـ مف تجربة المفاوضات السابقة التي ال يجوز أف تسّمى عبثية ألنيا تضمنت مزيدًا مف التنازالت 
وغطت االستيطاف وتيويػد القػدس وأسػيمت بإجيػاض زخػـ المقاومػة واالنتفاضػتيف، وبػالرغـ مػف أف الوصػوؿ 

مسػطينية، فػإف المسػعى عبػر المفاوضػات إلى حؿ شامؿ غير ممكف ألنػو سػيكوف تصػفية فاضػحة لمقضػية الف
التي ال تستيدؼ مف حيث إطالقيا إلى تحقيؽ حؿ شامؿ، سيحمؿ بطّياتو محاولة لموصوؿ إلى اتفاؽ جزئي 
طويػػؿ األمػػد. فيمػػا ي ػػراد  منػػو تحقيػػؽ ىػػدؼ الحيمولػػة دوف انػػدالع انتفاضػػة إلػػى جانػػب تغطيػػة خنػػؽ قطػػاع غػػزة 

 وضربو.
حة عمى ما سيجري مف مفاوضات سرّية في واشنطف حّدد ليا مدح تسػعة مف ىنا يجب أف تبقى األعيف مفت

أشير. كؿ ما تقّدـ يتطمب اإلدانة الحازمة عالية الصػوت لقػرار محمػود عبػاس العػودة إلػى المفاوضػات، كمػا 
 يتطمب تحركات شعبية ضّدىا.

اوضػات فػي وقػت يجػري ولكف يجب أف تعمو اإلدانة وتشتّد أكثر عندما يحصؿ ىذا التوافؽ عمى إطػالؽ المف
فيو تفريغ النقب مف سكانو العرب األصمييف ومصادرتو كمو عمميػًا، ممػا يشػكؿ جريمػة ال تقػّؿ خطورتيػا عمػا 

 يجري مف استيطاف في الضفة الغربية وتيويد لمقدس.
ليػا  وىكذا بداًل مف أف ي غمؽ الباب فػي وجػو نتنيػاىو وتػممر إدارة أوبامػا معػو فػي عمميػة اإلبػادة التػي يتعػرض

أىػػػؿ النقػػػب ومصػػػادرة أراضػػػييـ وتيجيػػػرىـ، وبػػػداًل مػػػف أف تنػػػتفض الضػػػفة الغربيػػػة نصػػػرة ألىمنػػػا فػػػي النقػػػب 
، تأتي المفاوضات لتغطي الجريمة، وبداًل مف أف يدعـ قطاع غزة ليشتعؿ نصرة لمنقب يصػار 48ومناطؽ الػ

 إلى ردـ األنفاؽ وحصاره.
 1/8/1023، الجزيرة نا، الدوحة



 
 
 

 

 

           16ص                                    1990العدد:                3/8/1023 السبت التاريخ:

 
 مة مصرو ز  "إسرائيل" 38

 حممي األسمر
منػػذ اليػػػـو األوؿ النقػػػالب السيسػػي عمػػػى مرسػػػي، ابتيجػػت نخػػػب إسػػػرائيؿ، وراح سياسػػيوىا يبػػػذلوف كػػػؿ جيػػػد 
ممكػػف لتثبيػػت الوضػػع الجديػػد، وىػػذا كػػاف متوقعػػا، ألنيػػـ لػػـ يسػػتطيعوا أف يتعايشػػوا مػػع حكػػـ يسػػتند إلػػى فكػػر 

اجمتيػا الجمػاىير الغاضػبة، وال يجػدوف مكانػا إسالمي، سفير إسرائيؿ في مصر قاؿ إف السفارة أغمقت منذ ى
يستأجرونو ويعمؿ فريؽ صغير جػدا مػف منػزؿ السػفير.. كمػا اف مرسػي لػـ يكػف يػرد عمػى مكالمػات نتنيػاىو، 

 ولـ يحدث أي اتصاؿ رسمي مباشر بيف مرسي وقادة اسرائيؿ طيمة سنة كاممة مف حكمو..
باإلمكػػػاف تػػػوفير الػػػدعـ الػػػالـز لتعزيػػػز شػػػرعية السػػػؤاؿ الػػػذي سػػػيطر عمػػػى النخػػػب الصػػػييونية، كػػػاف: كيػػػؼ 

 االنقالبييف في مصر..؟
أحد الذيف أبدوا اىتمامًا فائقًا في تقديـ النصح لصػناع القػرار فػي تػؿ أبيػب فػي ىػذا الشػأف، كػاف ألػوف ليفػيف، 

البحثيػػػة. حسػػػبما رصػػػد » سػػػيكور مموكػػػاد » وكيػػػؿ وزارة الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمية األسػػػبؽ، رئػػػيس تحريػػػر مجمػػػة 
الػدكتور صػالح النعػػامي، ففػي العػػدد األخيػر مػػف المجمػة، نشػػر ليفػيف ثػػالث دراسػات تناولػػت جميعيػا الطرائػػؽ 
الواجػػب عمػػى إسػػرائيؿ اتباعيػػا لتػػوفير الػػدعـ لالنقالبيػػيف، إلػػى جانػػب رصػػد طرائػػؽ توظيػػؼ االنقػػالب عمػػػى 

رائيؿ سػتحققيا مػف االنقػالب التي يرح ليفػيف إف إسػ» العوائد اإليجابية » مرسي لصالح إسرائيؿ. وعمى رأس 
سػرائيؿ، إلػػى جانػب عػػودة معسػكر االعتػػداؿ فػي العػػالـ العربػػي  ىػو تعػػاظـ التعػاوف اإلسػػتراتيجي بػيف مصػػر وان

 بقوة بشكؿ يسمح إلسرائيؿ بيامش مناورة كبير لتحقيؽ مصالحيا!
العػدو، جممػة مػف في ىذا السػياؽ، يرصػد الػدكتور النعػامي، مػف خػالؿ متابعتػو الحثيثػة لمػا يجػري فػي إعػالـ 

التصػػػريحات والمواقػػػؼ، التػػػي تظيػػػر عمػػػى نحػػػو ال يقبػػػؿ الشػػػؾ، تبنػػػي إسػػػرائيؿ الكامػػػؿ لمسيسػػػي وبرنامجػػػػو 
االنقالبي، المستشرؽ الصييوني آفي ميدا يقوؿ: جيد عظيـ يقـو بو عسكر مصر عبر سػعييـ تغييػر البيئػة 

اة التمفػػزة اإلسػػرائيمية الثانيػػة: بالنسػػبة الثقافيػػة بمػػا يضػػعؼ التطػػرؼ اإلسػػالمي، امنػػوف ابرامػػوفيتش، معمػػؽ قنػػ
لنتنياىو انجاح االنقالب عمى مرسي يتقدـ عمػى احبػاط النػووي االيرانػي، ولتكػريس شػرعية االنقالبيػيف.. قنػاة 
التمفزة اإلسرائيمية العاشرة تكشؼ: نتنياىو طمب مف أوباما الضغط عمى زعماء عرب لتكثيؼ زيػارتيـ لمصػر 

إسػرائيؿ اليػـو » اإلسرائيمي فػي صػحيفة » مركز أبحاث األمف القومي » ، كبير باحثي ، البرفسور إفرايـ كاـ
، يحذر مف خطورة فشؿ االنقالب العسكري ويقوؿ اف مصمحة إسرائيؿ اإلسػتراتيجية تقتضػي نجػاح تحػالؼ »

 العسػػػكر والميبػػػرالييف فػػػي إدارة شػػػؤوف مصػػػر وكػػػبح جمػػػاح اإلسػػػالمييف. داف حػػػالوتس، رئػػػيس أركػػػاف الجػػػيش
سػداؿ » األسبؽ:  أىـ نتيجػة لخطػوات السيسػي األخيػرة ىػي اضػعاؼ الجػيش المصػري عمػى المػدح البعيػد، وان

نجػاح » إفرايـ ىميفػي، رئػيس الموسػاد األسػبؽ: » إذاعة الجيش اإلسرائيمي( » ) الستار عمى إمكانية تطويره 
المستشػرؽ اإلسػرائيمي إيػاؿ » ميػة االنقالب عمى مرسي سيعزز مكانة أمريكا وىذا بدوره سيعزز مكانتنا اإلقمي

زيسير: إفشاؿ مرسي مثؿ دومًا مصمحة استراتيجية لنا ألنو يوقؼ تحقؽ سيناريو الرعب الذي بشر بو الربيع 
 العربي.

المفكر الييودي إياؿ بردو: احتفاء النخبة الحاكمة فػي إسػرائيؿ بػانقالب العسػكر عمػى مرسػي يعكػس موقفػا   
ال يستحقوف الديموقراطية. عنػواف بحػث أعػده وكيػؿ الخارجيػة الصػييوني األسػبؽ عنصريا تجاه العرب وأنيـ 

 ألوف ليفيف حوؿ عزؿ مرسي: انتيى حمـ الديموقراطية العربية.
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أودي سيغؿ، معمؽ التمفزة اإلسرائيمية الثانية: نتنياىو أكثر الناس سعادة عمى وجو األرض بسػقوط مرسػي،   
 خيرة عمى غزة.فقد جرح كبرياءه خالؿ الحممة اال

ىؿ ثمة مف يشؾ، أف االنقالب انتصار إلرادة إسرائيؿ في المنطقة، وتنفيذ ألجنػدتيا وأجنػدة األنظمػة العربيػة 
« نجػػح»التػي ارتعبػػت مػػف ربيػػع الثػورات، انتظػػروا نفجػػر األوضػػاع فػي تػػونس، بعػػد مصػػر، ألنيمػا أىػػـ بمػػديف 

 زىور، كي ال تتكاثر!فييما الربيع، فأزىر عمى نحو ما، والمطموب سحؽ ىذه ال
 3/8/1023، الدستور، عّمان
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 اليكس فيشماف
كالعادة يبدؤوف عندنا بحيمة. فبدؿ سجناء أمنييف يمكف اف يحاولوا اف يدسوا في القائمة سجناء مف نوع آخػر 

الػذيف حوكمػوا قبػؿ  204فراج عػف السػجناء االمنيػيف الفمسػطينييف الػػ كأف يكونوا جنائييف مثال. وىكذا بدؿ اال
 11سػػػجينا أمنيػػػا فقػػػط مػػػف سػػػكاف المنػػػاطؽ، أمػػػا البػػػاقوف وعػػػددىـ  81اتفاقػػػات اوسػػػمو، سػػػتفرج اسػػػرائيؿ عػػػف 

 فسيكونوف ايضا سجناء فمسطينييف مف الفترة قبؿ اوسمو، لكف لف يكونوا "امنييف" بصورة سافرة.
فػػػي واليتػػػو االولػػػى. فقػػػد كػػػاف قػػػد عػػػاد آنػػػذاؾ مػػػف جولػػػة اخػػػرح مػػػف  2998ه الحيمػػػة فػػػي احتػػػاؿ نتنيػػػاىو ىػػػذ

المحادثػات السػػممية فػػي مػػؤتمر واي ريفػر فػػي ميريالنػػد تػػـ االتفػاؽ فػػي نيايتيػػا عمػػى لفتػة االفػػراج عػػف سػػجناء 
ؿ اف يفرج عف فمسطينييف لتحريؾ المسيرة. وحينما عاد الى البالد ذ عر كما يبدو مف االلتزاـ الذي أعطاه وبد

"مخربيف" أفرج عف لصوص سيارات. وىاج الفمسػطينيوف ومػاجوا. وبنظػرة متػأخرة نقػوؿ انػو كػاف ي فضػؿ عػدـ 
 االفراج عف أحد ألف ىذا االجراء محا ما بقي مف الثقة التي كانت موجودة بيف الطرفيف.

الخارجيػػة جػػوف كيػػري فيػػو  إف الفػػرؽ ىػػو اف الػػرئيس آنػػذاؾ كمينتػػوف )كػػاف ومػػا زاؿ( رجػػال لطيفػػا. أمػػا وزيػػر
ميذب حقا لكنو يعرؼ كيؼ يكشر عف أسنانو ايضػا. انػو "لطيػؼ" مثػؿ جػيـ بيكػر تقريبػا وزيػر الخارجيػة فػي 
ادارة بوش األب، الذي جر رئيس الوزراء اسحؽ شمير الى مؤتمر مدريد مف أذنو. وقد ذاؽ الفمسطينيوف مف 

ي يػػـو الجمعػػة الماضػػي اف األميػػركييف يؤيػػدوف بػػدء قبػػؿ الجانػػب غيػػر المطيػػؼ مػػف كيػػري، فبعػػد اف سػػربوا فػػ
، وصمت الى المقاطعػة فػي راـ اهلل مكالمػة ىاتفيػة بنغمػات عاليػة وميػددة 2967تفاوض عمى أساس خطوط 

مف أحد مساعدي كيػري الكبػار. وأسػقط ىػذا عػف الفمسػطينييف شػيوة االسػتمرار فػي التسػريب، الػى اوف عمػى 
ضع في كفة الميزا مميوف دوالر. وحينمػا بػدأ  250ف أمر رئاسي حرر لمفمسطينييف مساعدة تبمغ األقؿ. وقد و 

. نقطػػة. 204بػػؿ  81نتنيػػاىو ايضػػا يتعػػوج فػػي أمػػر السػػجناء االمنيػػيف قبػػؿ اوسػػمو أوقػػؼ كيػػري ذلػػؾ فقػػاؿ ال 
 وأوضح قائال: كما التزمت لمفمسطينييف بالضبط أنا وزير الخارجية.

لثقة عرض فريؽ كيري سمسمة أفكار كأف يتـ تمكيف الفمسطينييف مثال في اثناء المباحثات في خطوات تبني ا
مػػػف القبػػػوؿ اعضػػػاء فػػػي بعػػػض مؤسسػػػات االمػػػـ المتحػػػدة. وتػػػـ الكػػػالـ عمػػػى مؤسسػػػات أقػػػؿ اشػػػكاال بالنسػػػبة 
السرائيؿ مثؿ وكالة البريد، لكنيا مؤسسات تمنح أبو مازف ميزة دعائية في الطريػؽ الػى اعتػراؼ دولػي بدولػة 

أسػػػير أمنػػػي  300 – 150سػػػتقمة. وسػػػقطت ىػػػذه الفكػػػرة. واقتػػػرح األميركيػػػوف ايضػػػا االفػػػراج عػػػف فمسػػػطينية م
 تختارىـ اسرائيؿ ال مف الفترة التي سبقت اوسمو خاصة. وسقط ىذا ايضا.

ونجح كيري في اف يدفع رئيس الوزراء الى ركف يجب عميو فيو اف يمتـز بمفتة اسػرائيمية مػف طػرؼ واحػد مػف 
أساسػػػا لمتفػػػاوض ألف  2967ت وضػػػعت عمػػػى الطاولػػػة. ور فضػػػت فكػػػرة االعتػػػراؼ بحػػػدود بػػػيف ثالثػػػة امكانػػػا

نتنيػػػاىو يػػػرح ذلػػػؾ موافقػػػة مسػػػبقة عمػػػى نتػػػائج التفػػػاوض النيائيػػػة. أمػػػا موافقػػػة معمنػػػة عمػػػى تجميػػػد البنػػػاء فػػػي 
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 المناطؽ، فكانت تحصر التفاوض في قضية المستوطنات، وأراد االمتناع عف ىػذا ايضػا وىكػذا بقػي نتنيػاىو
 مع الخيار الثالث وىو االفراج عف قاتميف.

ود فع نتنياىو الى وضع كاف يجب عميو فيو اف يتخذ قرارا قياديا ال يحظى بتأييد "الشاباؾ" لكف في مباحثات 
داخمية تمػت فػي ديػواف رئػيس الػوزراء بحضػور وزراء مػف اعضػاء المجمػس الػوزاري المصػغر، نجحػوا فػي اف 

حينمػا  2993راء: فالحديث أصال عف سػجناء كػاف يفتػرض اف يفػرج عػنيـ فػي يجدوا بصعوبة "تسويغا" لالج
أفرغػػت اسػػرائيؿ سػػجونيا مػػف آالؼ السػػجناء االمنيػػيف فػػي اطػػار اتفػػاؽ اوسػػمو. ومػػا زالػػوا فػػي محػػيط نتنيػػاىو 
القريب يصروف عمى انو لـ يمتـز قط باالفراج عف سجناء امنييف عرب اسرائيمييف )ويشمؿ ىػذا سػكاف شػرقي 

 : فيو عدد السجناء االمنييف قبؿ اوسمو الذي ال يشمؿ عربا اسرائيمييف.81(. ومف ىنا نجـ العدد القدس
 دورة تربية مف جديد

تحدث وزير الدفاع موشيو يعموف ىذا االسبوع عػف "ضػرورة اسػتراتيجية" حيويػة جػدا لمصػالح اسػرائيؿ ألزمػت 
سػجناء ممطخػة أيػدييـ بالػدماء. وكػاف مػف فسػروا رئيس الوزراء اف يتخذ القرار الحاسػـ الصػعب بػاالفراج عػف 

ذلؾ بأنو التزاـ الرئيس اوباما السرائيؿ فػي الشػأف االيرانػي أو فػي شػؤوف اسػتراتيجية اخػرح، لكػف االمػر لػيس 
كػذلؾ. فالضػػرورة االسػػتراتيجية تتعمػػؽ مباشػػرة بعػػدـ لطػػؼ كيػري. فقػػد بػػيف وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي السػػرائيؿ 

فسيتيـ اسرائيؿ بتفجير المحادثات مع كؿ ما لذلؾ مف  204زاميا االفراج عف السجناء الػ انيا اذا لـ تؼ بالت
أثػػر عمػػى مكانتيػػا الدوليػػة. ويمكػػف اف نسػػمي ىػػذا تيديػػدا ويمكػػف اف نسػػميو تربيػػة مػػف جديػػد: إننػػي أنػػا، وزيػػر 

 ال أفي بذلؾ. الخارجية األميركي، غير مستعد لمسخرية مني. وحينما أتعيد ألحد الطرفيف فال يمكف أف
نشؾ في اف يستطيع نتنياىو تكرار حيمة السجناء الجنائييف. ويقولوف حولو انو ال يحسػف حتػى البػدء بالجػدؿ 
في ذلؾ: اف الفمسطينييف لف يخيبوا آمالنا وسيفجروف المحادثات قبػؿ ذلػؾ بكثيػر ألنػو يصػعب اف نػؤمف بػأف 

يػػودي واف يعمنػػوا انيػػاء الصػػراع، كمػػا ي قػػدروف حػػوؿ يوافقػوا عمػػى االعتػػراؼ بػػأف اسػػرائيؿ ىػػي دولػػة الشػعب الي
 نتنياىو.

لكف في ىذه االثناء ووزير الدفاع يتحدث عف "تقديرات استراتيجية" في االفراج عف السجناء، ي جري العامموف 
معو مف وراء ستار اجراًء استراتيجيا حقيقيا لو اسياـ مباشر في التفاوض مع الفمسطينييف والعالقػات االمنيػة 
بالواليػػات المتحػػدة. وقػػد بػػدأت مػػف شػػير أيػػار ىػػذا العػػاـ لجنػػة مشػػتركة اسػػرائيمية أميركيػػة تعمػػؿ وتفحػػص عػػف 
حاجػػػات اسػػػرائيؿ االمنيػػػة فػػػي اطػػػار اتفػػػاؽ سػػػالـ مػػػع الفمسػػػطينييف، ويػػػدرؾ كيػػػري انػػػو يجػػػب عميػػػو اف ي بطػػػؿ 

تفػاوض ألبتػة )فػي نظػر "العائؽ" األكبر لممسيرة )في نظر طرؼ مػف الطػرفيف( أو "حجػة" عػدـ التوصػؿ الػى 
 طرؼ آخر(: أي قضايا اسرائيؿ االمنية.

بعػػد مػػؤتمر انػػابوليس عػػيف الػػرئيس آنػػذاؾ جػػورج بػػوش الجنػػراؿ جػػيمس جػػونز ليشػػتغؿ بمشػػكالت  1007فػػي 
اسرائيؿ االمنية، بيد اف جونز لـ يحظ ىنا بتعاوف، فقد رأوه في اسرائيؿ عنصرا سياسيا وشكوا أنو يتعاوف مع 

أ رسؿ الى المنطقػة الجنػراؿ جػوف ألػيف الػذي كػاف يوشػؾ آنػذاؾ اف  1009يضا عمى عمـ. وفي الفمسطينييف ا
ي عيف قائدا لقوات حمؼ شماؿ االطمسي في افغانستاف. وأجرح حوارا مع جياز االمف وأعد عػددا مػف الوثػائؽ 

ألػػيف عممػػو فػػي  التػػي ت سػػتخدـ فػػي ىػػذه االيػػاـ أساسػػا لممحادثػػات المجػػددة عمػػى أثػػر مبػػادرة كيػػري. وقػػد أنيػػى
افغانستاف وذكر اسمو آنذاؾ في قضية قائده الجنراؿ باتريوس المحرجة. وتمت تبرئتو وكاف يفترض اف يعيف 
القائػػػد االعمػػػى لحمػػػؼ شػػػماؿ االطمسػػػي فػػػي اوروبػػػا لكنػػػو تخمػػػى عػػػف المنصػػػب وتػػػرؾ الخدمػػػة فػػػي بدايػػػة سػػػنة 

1023. 
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يركػي كيػري يػدحرج التفػاوض المجػدد توجػو الػى في شػير آذار مػف ىػذه السػنة حينمػا بػدأ وزيػر الخارجيػة األم
صػػديقو وزيػػػر الػػػدفاع تشػػػاؾ ىيغػػػؿ وطمػػػب اف يعيػػػره الجنػػراؿ الػػػيف ليكػػػوف رئػػػيس فريػػػؽ يفحػػػص عػػػف حاجػػػات 
اسرائيؿ االمنية تمييدا التفاؽ مع الفمسطينييف. وأعطى الرئيس األميركي مباركتو، وفي شػير أيػار ىػذا العػاـ 

ؿ. إف ىيئػة الضػباط االسػرائيمية ت جػؿ الػيف وت طريػو بخػالؼ الجنػراؿ جػونز، بدأ الجنراؿ اليف يعمػؿ مػع اسػرائي
فيو جدي وقوي الحضور وصاحب ىدؼ وجنراؿ المع. وكػؿ االبػواب مفتوحػة لػو حتػى أبػواب رئػيس الػوزراء 

 ووزير الدفاع.
شػأ ىنػا فريقػا ت بيف احاديث الى جيات في االدارة األميركية ذات صمة بالتفاوض السياسػي أف الجنػراؿ الػيف ان

ضباط كبار فػي الخدمػة ومتقاعػدوف وعػامموف فػي وزارة الػدفاع األميركيػة عممػوا معػو  –مف االمنييف  10مف 
في الماضي وأناس المالحؽ العسكرية في اسرائيؿ وضباط مف قػوة التنسػيؽ األميركيػة مػع الفمسػطينييف. وقػد 

حدود. ويعمؿ ىذا الفريؽ فػي ثػالث قواعػد: فػي جند معيـ خبراء مدنييف في مجاالت محددة كخبراء بتأميف ال
واشنطف وفي السفارة في تؿ ابيب وفي القدس. والبعثة المقدسية ليا اتصاؿ بالفمسطينييف ايضا برغـ اف ذلؾ 

 ليس جزءا مف تفويض الفريؽ.
يفر، وتعمػػؿ فػػي مقابػػؿ الفريػػؽ األميركػػي لجنػػة اسػػرائيمية دائمػػة برئاسػػة رئػػيس شػػعبة التخطػػيط المػػواء نمػػرود شػػ

والى جانبو رئيس القسـ السياسي االمني في وزارة الدفاع، عاموس جمعاد، ويشارؾ في عضوية الفريؽ ايضا 
عامموف في "الشاباؾ" يباحثوف األميركييف في قضايا السيطرة االستخبارية بعػد خػروج الجػيش االسػرائيمي مػف 

 االرض. ووزير الدفاع يعموف ىو الذي يوجو الفريؽ االسرائيمي.
 يرسموف في ىذه المجنة خػرائط كػي ال يػدخموا حقػؿ االلغػاـ السياسػي. لكػنيـ يحػاولوف االجابػة عػف السػؤاؿ ال

الػػرئيس الػػذي يطرحػػو نتنيػػاىو مػػرة بعػػد اخػػرح وىػػو: ىبػػوا أننػػا خرجنػػا مػػف االرض وحصػػؿ الفمسػػطينيوف عمػػى 
يػتـ تحميمػو فػي اطػار المجنػة فكيؼ نمنع تحوؿ الضفة الى غزة ثانيػة؟ إف ىػذا السػؤاؿ الػرئيس  –دولة سيادية 

االسػػرائيمية األميركيػػة الػػى مئػػات القضػػايا والمعضػػالت: مثػػؿ مػػاذا سػػتكوف الوسػػائؿ االمنيػػة عمػػى الحػػدود بػػيف 
االردف والضفة؟ وكيؼ يتـ الدفاع عف مطار بف غوريوف في وجو اطالؽ نار مػف الضػفة؟ وىػؿ ت نشػر قػوات 

نػع سػيطرة عناصػر جياديػة عمػى الضػفة؟ ومػاذا سػيحدث اذا متعددة الجنسيات في ييػودا والسػامرة؟ وكيػؼ ت م
انيار نظاـ الحكـ فػي االردف؟ وكيػؼ سػيبدو نػزع السػالح فػي الضػفة اذا أخػذنا فػي الحسػاب انػو يوجػد ىنػاؾ 
قػوات فمسػػطينية مسػػمحة؟ وكيػػؼ سػػيتـ الػػدفاع عػػف الكتػؿ االسػػتيطانية؟ ومػػاذا سػػيحدث اذا طمبػػت اسػػرائيؿ مػػف 

اعتقاالت أو يسمموا عناصر ارىابية؟ وىؿ التسػميـ متبػادؿ؟ وىػؿ ستسػتمر اسػرائيؿ فػي الفمسطينييف اف ينفذوا 
 االبقاء عمى محطات انذار وجمع معمومات استخبارية في الضفة؟.

 
 سكاكر بأربعة ممياراا دوالر

ف يرح نتنياىو ويعموف انو ال يوجد شريؾ فمسطيني جدي يمكف االعتماد عميو في اطار اتفاؽ. وىمػا يريػاف ا
كػؿ ارض ستسػػمـ الػػى الفمسػطينييف ستصػػبح مركػػز ارىػػاب كمػا تػػدؿ تجربػػة الماضػي. ويتوقػػع األميركيػػوف مػػف 
اسػػرائيؿ اف تعػػرض المشػػاكؿ وقػػد اصػػبحوا يصػػوغوف الحمػػوؿ. وىػػـ يعممػػوف اف التيديػػدات التػػي تشػػير الييػػا 

آخػػػر االمػػر وثيقػػػة اسػػرائيؿ مبػػالغ فييػػػا احيانػػا ويأخػػػذوف ذلػػؾ فػػػي الحسػػباف. لكػػػف يفتػػرض اف تصػػػدر المجنػػة 
 اسرائيمية أميركية تعترؼ فييا الواليات المتحدة بالتيديدات التي تتعرض اسرائيؿ ليا وبالحموؿ المطموبة.

وتعمؿ المجنة عمى الدواـ، أما الجنراؿ اليف نفسو فيأتي الى اسرائيؿ حينما تصؿ مباحثات في قضػية مػا الػى 
 المجنة عمميا في غضوف اشير معدودة. نضج يوجب قرارات. ويقدروف في اسرائيؿ اف تنيي
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وتوجد ميزة اخرح ليذه المجنة بالنسبة السرائيؿ ألنػو اذا بمػغ التفػاوض الػى مرحمػة يتباحػث فييػا األطػراؼ فػي 
االمنػػي باتفػػاؽ السػػالـ فسػػيكوف فػػي يػػدىا تفاىمػػات واتفاقػػات مػػع االدارة األميركيػػة، وكمػػا  –الممحػػؽ العسػػكري 

ة اسػػرائيؿ وفػي أيػػدييـ تفاىمػات مػػع األميػػركييف بشػأف موضػػوعات اقتصػػادية، سػيقؼ الفمسػػطينيوف فػي مواجيػػ
بالضػػبط. وسػػيطمب الػػى اسػػرائيؿ فػػي اثنػػاء التفػػاوض اف تمػػنح الفمسػػطينييف قػػدرا أكبػػر مػػف حريػػة الحركػػة واف 
تصػػدر عػػددا أكبػػر مػػف التصػػاريح لمنػػاس والسػػمع مػػف الضػػفة واف توافػػؽ عمػػى مشػػروعات بنػػى تحتيػػة وسػػياحة 

 المنطقة ج التي تسيطر عمييا اسرائيؿ سيطرة كاممة. ويشمؿ ذلؾ
ولػػيس ىػػذا كػػؿ شػػيء. ألنػػو يتبػػيف اف مػػا بػػدأ بصػػفة لجنػػة ذات تفػػويض ضػػيؽ فػػي مسػػائؿ امنيػػة فػػي السػػياؽ 
االسرائيمي الفمسطيني اتسع ليشمؿ موضوعات اخرح ايضا ألنو اذا كانوا يشتغموف بالحدود بيف اسرائيؿ وغزة 

ينتقؿ ذلؾ الى قضايا أوسع في الشرؽ االوسط تتعمؽ بالتغييرات االقميمية الحادة  فمف المنطؽ اف نفترض اف
 التي تجري في السنتيف االخيرتيف.

ويتسػػػع ذلػػػؾ ليشػػػمؿ دوائػػػر اخػػػرح. إف لػػػدوؿ الجامعػػػة العربيػػػة التػػػي تؤيػػػد مسػػػيرة السػػػالـ كالسػػػعودية واالردف 
يجمسػػػوف فػػػي الحقيقػػػة فػػػي نفػػػس الغرفػػػة مػػػع واالمػػػارات مصػػػالح مشػػػتركة مػػػع اسػػػرائيؿ. إف ممثمػػػي اسػػػرائيؿ ال 

السعودييف والقطرييف لكف مف المؤكػد اف األميػركييف يسػتطيعوف التوسػط واف ينقمػوا معمومػات مػف طػرؼ الػى 
ف تأييػد الجامعػة العربيػة لممسػيرة لػيس دعمػا قويػا ألبػو مػازف فقػط بػؿ ىػو اغػراء السػرائيؿ ألف نجػػاح  آخػر. وان

 ف خمسيف دولة مسممة.التفاوض سيفتح ليا أبواب أكثر م
مميػػارات دوالر لػػدعـ البنيػػة  4 –إف جػػوف كيػػري رجػػؿ محنػػؾ. وكمػػا يعطػػي الفمسػػطينييف الرجػػؿ االقتصػػادية 

يقػػوي اسػػرائيؿ ايضػػا بترتيبػػات امنيػػة واسػػعة النطػػاؽ. وت حػػدث ىػػذه االحزمػػة االمنيػػة عنػػد  –التحتيػػة لمسػػمطة 
ة نظر كيري ىو الشػيء الػذي سيفضػي ىػذه المػرة الطرفيف باعثا عمى اظيار مرونة. وقد يكوف ىذا مف وجي

 الى نجاح التفاوض.
 1/8/1023، "يديعوا  حرونوا"
 3/8/1023، األيام، رام اهلل
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 أبراىاـ بف تسفي
يػـو االثنػيف الماضػػي، بعػد نحػو ثػػالث سػنوات اعيػػد مػف جديػد فػػي واشػنطف تحريػؾ المفاوضػػات بػيف اسػػرائيؿ 

ومػػع بػػدء المحادثػػات يجػػدر فحػػص مػاذا حققػػت الدبموماسػػية الدوليػػة فػػي الشػػرؽ االوسػػط والسػمطة الفمسػػطينية. 
في العقود الستة االخيرة. الصورة التي تنشأ عف الجممة الطويمة مف محاوالت تسوية النزاع االسرائيمي العربي 

ر الييا عدد ال الفمسطيني بشكؿ خاص تشير الى فشؿ كؿ الجيود، التي باد -بشكؿ عاـ والنزاع االسرائيمي 
يحصػى مػف الوسػطاء. وبالمقابػؿ، عنػػدما كػاف تطمػع الوسػطاء أكثػر تواضػػعا وركػز اساسػا عمػى وقػؼ القتػػاؿ، 
تتوج عمميـ، في ظروؼ معينػة، بالنجػاح. بتعبيػر آخػر، عنػدما تكػوف عمػى جػدوؿ االعمػاؿ المسػألة االسػاس 

لعرب، فاف الوسيط االكثػر خبػرة مػا كػاف لممصالحة والتسميـ بوجود دولة اسرائيؿ، مف جانب اصحاب القرار ا
 قادرا عمى اف يحطـ جبية الرفض العربية ويجمب السالـ. 

فػػػي الظػػػروؼ التػػػي اتجػػػو فييػػػا جػػػؿ الجيػػػد الدبموماسػػػي الػػػى العثػػػور عمػػػى نقطػػػة االشػػػتعاؿ، رأح، بػػػيف الحػػػيف 
رار المعارؾ واالخر، بعض مف الوسطاء البركة في عمميـ، وذلؾ بشكؿ خاص عندما كاف ينطوي عمى استم



 
 
 

 

 

           32ص                                    1990العدد:                3/8/1023 السبت التاريخ:

خطػػر مممػػوس مػػف التصػػعيد الواسػػع. فػػي ىػػذه االوضػػاع لػػـ تتػػردد الواليػػات المتحػػدة فػػي اسػػتخداـ روافػػع تػػأثير 
 ذات نزعة قوة ثقيمة الوزف عمى اسرائيؿ، وفي نياية المطاؼ اجبرتيا عمى الموافقة عمى وقؼ النار. 

الخارجيػة ومستشػار االمػف القػومي واحد مف الوسطاء االبرز كػاف ىنػري كيسػنجر، الػذي شػغؿ منصػب وزيػر 
االمريكػي فػي عيػػد الرئيسػيف ريتشػػارد نيكسػوف وجيرالػد فػػورد. وقػد كػػاف مػف الدبموماسػييف القالئػػؿ الػذيف فيمػػوا 
قيػػػود مسػػػيرة الوسػػػاطة، وبالتػػػالي، حتػػػى عنػػػدما حػػػاوؿ تجػػػاوز اليػػػدؼ االولػػػي، الػػػذي وجػػػو خطػػػاه فػػػي تشػػػريف 

 ة ترمي الى تحقيؽ تسوية شاممة لمنزاع دفعة واحدة. ، امتنع عف كؿ خطوة طموح2973االوؿ/اكتوبر 
بدال مف ذلؾ بمور كيسػنجر صػيغة متدرجػة ومدروسػة، وىكػذا أمػؿ فػي أف يؤجػؿ بالنسػبة لمعػالـ العربػي، قػدر 
االمكاف، االعتراؼ باسرائيؿ والى جانب ذلؾ يعثر عمى نقاط التوافؽ المحدودة بػيف الخصػوـ. وكػاف يفتػرض 

د عمى بناء الثقة بيف االطراؼ، ما يمنحيـ الحافز لمتقدـ نحػو التسػوية، ولكػف حتػى ىػذا بيذه النقاط اف تساع
المحنؾ الدبموماسي لـ ينجح في تحطػيـ الجمػود السياسػي. االتفػاؽ المرحمػي فػي سػيناء، الػذي تحقػؽ برعايتػو 

ميػد التربػة ، بقي خارج السياؽ المتواصػؿ، وكػؿ مرحمػة فػي اطػاره كػاف يفتػرض أف ت2975في ايموؿ/سبتمبر 
لممرحمػػػة التاليػػػة. امػػػا عمميػػػا فكانػػػت النتيجػػػة معاكسػػػة التوقيػػػع عمػػػى االتفػػػاؽ لػػػـ يرمػػػز اال الػػػى النيايػػػة المبكػػػرة 

 الستراتيجية المراحؿ التي اتبعيا. 
السػػالـ االسػػرائيمي المصػػري، فقػػد اسػػتند الػػى اقػػانيـ مختمفػػة جوىريػػا،  2979وعنػػدما تحقػػؽ، فػػي اذار/مػػارس 

ئيس الوزراء مناحيـ بيغف والرئيس المصري انور السادات. لـ تكف ىذه مبادرة امريكية وعكس زعامة وتفكر ر 
ما ىي التي ادت الى وجوده. فضال عف ذلؾ، يمكف اف نرح في بداية مسيرة التسوية تحديا اسرائيميا مصػريا 

ـ واحد، كؿ ، او يسوي، في مؤتمر سال2977مشتركا لمحاولة الرئيس جيمي كارتر عديمة الجدوح في العاـ 
 عناصر النزاع، بما في ذلؾ القضية الفمسطينية.

 
 تكرار النغمة الالذعة

كارتر لـ يكف االوؿ الذي اعتقد بانو يمكف انياء النزاع دفعػة واحػدة وفشػؿ. وزيػر الخارجيػة ولػيـ روجػرز ىػو 
 تسوية شاممة بيف اسرائيؿ ومصر واالردف.  2969االخر لـ ينجح في اف يحقؽ في 

 1000بية مف عدـ النجاح تنشأ عف تحميؿ محاوالت الوساطة في المجاؿ الفمسطيني. في صيؼ صورة مشا
تحطمػػت قمػػة كامػػب ديفيػػد. فقػػد كػػاف رئػػيس الػػوزراء اييػػود بػػاراؾ، ىػػو الػػذي خطػػط النيػػاء النػػزاع، والػػرئيس 

خطػػوط حمػػراء االمريكػػي بيػػؿ كمينتػػوف تجنػػد لمخطػػوة. ورغػػـ الػػدور االمريكػػي العميػػؽ واسػػتعداد بػػاراؾ الجتيػػاز 
متجذرة )منح سيادة كاممة عمى الحي االسالمي وعمى حارة النصارح لمسمطة الفمسطينية، مقابؿ الحفاظ عمى 

في المئة في ييودا والسامرة( لـ  91السيادة االسرائيمية عمى حارة الييود وحارة االرمف؛ وانسحاب بحجـ نحو 
وؿ التحػدي. بعػد شػيريف فقػط مػف فشػؿ كامػب ديفيػد يكف رئيس السمطة الفمسػطينية ياسػر عرفػات مسػتعدا لقبػ

 اندلعت االنتفاضة الثانية، ومعيا اسدؿ الستار ايضا عمى مساعي الوساطة التي قاـ بيا كمينتوف. 
مصػػػير مسػػػيرة انػػػابوليس ىػػػي االخػػػرح، التػػػي اطمقيػػػا الػػػرئيس جػػػورج بػػػوش االبػػػف فػػػي تشػػػريف الثػػػاني/نوفمبر 

رغػـ مسػاعي وزيػرة الخارجيػة كونػداليزا رايػس لبمػورة تفاىمػات بػيف ، لـ يكف افضؿ. فبعػد مػرور سػنة، و 1007
الطػرفيف بالنسػبة لممبػادئ والخطػوط الييكميػػة لالتفػاؽ الػدائـ االسػرائيمي الفمسػػطيني، عمقػت المسػيرة فػي طريػػؽ 
مسػػػدود. ورغػػػـ حقيقػػػة أف رئػػػيس الػػػوزراء اييػػػود اولمػػػرت سػػػار بعيػػػدا فػػػي عروضػػػو االقميميػػػة، لدرجػػػة تتجػػػاوز 

ت المبػػالغ فييػػا مػػف بػػاراؾ لػػـ تكمػػؼ السػػمطة الفمسػػطينية نفسػػيا عنػػاء الػػرد عمػػى العػػروض االسػػرائيمية. التنػػازال
 ودخمت كؿ المسيرة في جمود. 
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عمػػى خمفيػػة ىػػذه الصػػورة يطػػرح السػػؤاؿ، مػػا الػػذي تغيػػر مػػع المحادثػػات الحاليػػة؟ ال ريػػب اف رئػػيس السػػمطة 
ضات المفتوح. حتى في المستوح االمريكي ال يعتبر بػدء الحالي، ابو مازف، انجر رغـ انفو الى ميداف المفاو 

ىػػي وليػػدة خطػػوات نشػػيطة اتخػػذىا ’ محادثػػات واشػػنطف‘المفاوضػػات يعكػػس التزامػػا رئاسػػيا عميقػػا بالتسػػوية. 
وزير الخارجية جوف كيري، وال تعكػس الموقػؼ الشػكاؾ لمبيػت االبػيض. وبالفعػؿ، عنػدما تكػوف سػورية تنػزؼ 

يؼ، يتخذ تركيز كيري عمى صيغة التسوية الفمسطينية صػورة منقطعػة ظػاىرا وفي مصر انقالب عسكري عن
 عف سمـ اولويات الرئيس باراؾ اوباما. 

’ الخطػوة خطػوة‘يبدو بالتالي اف مفتاح نجاح المحادثات يكمف في تقميص رؤية كيري وفػي تبنػي اسػتراتيجية 
المجػاؿ الفمسػطيني بالتقػدـ فػي صػيغة  التي اتخذىا كيسنجر. ومع ذلؾ، مشػكوؾ أف تسػمح طبيعػة النػزاع فػي

لخطوة وحيػدة يوجػد احتمػاؿ أكبػر فػي تحقيػؽ ’. خيار الخطوة‘متعددة المراحؿ. الخيار العممي اكثر قد يكوف 
اتفاؽ يتحقؽ، طالما انقطع عف سياقات اخػرح فػي النػزاع. وعنػدما يتحقػؽ مثػؿ ىػذا النػوع مػف االتفػاؽ، سػواء 

، فانػػو كفيػػؿ بػػاف ينشػػا وضػػعا راىنػػا مسػػتقرا أكثػػر، يمػػنح الطػػرفيف الوقػػت كػػاف أمنيػػا، أو عنػػي بمسػػألة الحػػدود
الستيعاب التغيير. كؿ ىذا، عمى أمؿ اف تسمح الظروؼ الجديدة، في المدح االبعد، بمحاوالت اخرح تصػؿ 

 الى مطارح السالـ.
ة واحػدة، او ربمػا االشير القريبة القادمة ستوضح بالتالي اذا كانػت المحادثػات سػتكوف محفػزا لتقػدـ مػف مرحمػ

 ستكوف ليس أكثر مف عزؼ آخر لذات النغمة اياىا.
 1/8/1023اسرائيل اليوم 
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