
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

 دون وقف االستيطان "اسرائيل"سباب دفعت عباس لمذىاب لممفاوضات مع أ القدس العربي: خمس

 األحمد: مشعل وافق عمى المفاوضات وحماس تتيرب من المصالحة
 99لى إولويات التمويل أتزيد عدد المستوطنات المدرجة عمى قائمة  "سرائيل"إ

 وحشية وفتّاكة عمى الجانبين" تحذر لبنان.. الحرب ستكون إسرائيل"معاريف: "
  العربيالعالم شر الفكر الصييوني في االستخبارات اإلسرائيمية تشكل أكبر جيش الكتروني لن

مرزوق: كشف "الوثائق" أوقف  أبو
ل التحريض في اإلعالم مسمس

مصر غير في المصري... والوضع 
 جاىز الستضافة المصالحة

 
4... ص   

 1941 6/8/1023-5الثالثاء  -اإلثنيف 

يغطي ىذا العدد من نشرة "فمسطين اليوم" 
الذي احتجبت فيو النشرة، اإلثنين يوم أمس 

 .الثالثاءباإلضافة إلى ىذا اليوم 



 
 

 

 

 

           1ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

  السمطة:
 6 السمطة تدين قرار حكومة نتنياىو القاضي بتوسيع عدد المستوطنات التي تحظى باألفضمية التطويرية  2

 7 ركة في المفاوضاتالشرق األوسط": عباس سيعرض عمى الفصائل في منظمة التحرير المشا"  3

 7 في جولة المفاوضات القادمة 67حمل خرائط قيام الدولة عمى حدود العام ت السمطةالقدس العربي": "  4

 7 معبر رفح انعكس سمًبا عمى حركة الوفود.. و غزة أجمت بسبب أوضاع مصرلصيام: زيارة أردوغان   5

 8 تيسير خالد: تجاىل وقف االستيطان كشرط لمعودة لممفاوضات سيكمف ثمنًا باىظاً   6

 8 دون وقف االستيطان "إسرائيل"سباب دفعت عباس لمذىاب لممفاوضات مع أ القدس العربي: خمس  7

 01 االستيطانعمى  "إسرائيل"مصادقة  منظمة التحرير بالتوقف عن المفاوضات بعد صالح رأفت يطالب  8

 01 تبدي حرصيا عمى تطوير عالقاتيا مع إيران في ظل والية الرئيس الجديد حسن روحاني السمطة  9

 01  ل "الحسم" في غزةالسمطة توقف رواتب جرحى من فتح أصيبوا خال   01

 00 قريع: المقدسات اإلسالمية بالقدس في خطر  00

 00 قراقع: اإلفراج عن قدامى األسرى خطوة نحو إطالق سراح األسرى كافة  02

  
  المقاومة:

 00 فاوضات وحماس تتيرب من المصالحةاألحمد: مشعل وافق عمى الم  03

 02 مرزوق: حماس تيرب من عقد المصالحة في مصر فتح تستنكر تصريحات أبو  04

 02 في التحريض عمى غزة والمقاومة وثائق جديدة "تفضح" دور فتح أنيا ستنشر تعمن حماس  05

 03 أبو زىري: فتح تطمق حممة "تمرد" فمسطينية لمواجية حماس  06

 03 قيادي في فتح يياجم الشيخ رائد صالح عمى خمفية دعمو لمرئيس المصري المعزول  07

 04 ألسرىاسنختطف المزيد من اإلسرائيميين لتحرير  الزىار:  08

 06 "1الجبية الشعبية: القيادة الفمسطينية مقبمة عمى "كارثة خطيرة" تمّيد التفاقية "أوسمو   09

 06 الصالحي: تصريحات كيري مرفوضة ويجب استفتاء الشعب الفمسطيني عمى أي اتفاقبسام   21

 06 نرفض أي مفاوضات ال تتوفر فييا المتطمبات الكفيمة بضمان حقوقنا الوطنية :أبو ليمى  20

 07 أحرونوت: حماس عمى مفترق طرق وتبحث عن مخرج لمأزقيا السياسييديعوت  22

 07 العالمي" يوم القدس" الفصائل الفمسطينية في لبنان تحيي  23

 08 لمبنانيا في النزاع الداخمي عين الحموةعمى عدم السماح باستخدام  ونحريصعصبة األنصار:   24

 08 : فضل شاكر ليس عندناعين الحموة إسالميو مخيم  25

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 08 قصى وبناء الييكل الثالث مكانوىدم المسجد األعمى  الحكومة اإلسرائيمية تحرض الييود  26

 09 نتنياىو يياجم الرئيس اإليراني الجديد: يشارك سمفو في "تدمير" "إسرائيل"  27

 21 99لى إولويات التمويل أالمدرجة عمى قائمة  تزيد عدد المستوطنات "سرائيل"إ  28

 21 مستوطنة إلى خطة تطوير المدن 10ليفني تنتقد قرار إضافة مدينة القدس و  29

 20 اختاروا إطالق أسرى بدل تجميد االستيطان الفمسطينيون شالوم:  31

 20 "رائيلـ"إسل اليفني: إطالق سراح أسرى فمسطينيين ىو الخيار األقل سوء  30



 
 

 

 

 

           3ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

 22 احتماالت التوصل إلى اتفاق سالم دائم ضئيل جدااإلسرائيمي:  رئيس الكنيست  32

 22               ية واقتصاديةليبرمان: المفاوضات مع الفمسطينيين تقتصر عمى تسويات أمن  33

 22 اإلسرائيمية عسكريةنتنياىو يأمر بتشكيل ىيئة لتجنيد المسيحيين وانخراطيم في الخدمة ال  34

 23 حصول المعارضة السورية المسمحة عمى منظومة متطورة مضادة لمطائراتتخشى تل أبيب   35

 23 تسمح لوفدين تركيين بزيارة غزة "إسرائيل"  36

 24 صبياني"إسرائيل" عمى قرار االتحاد األوروبي حول التعاون االقتصادي  رد فعلىآرتس:   37

 24 الجاري 94يوم  أسيرا قبل انطالق جولة المفاوضات 16تل أبيب تطمق سراح   38

 25 وحشية وفتّاكة عمى الجانبين" تحذر لبنان.. الحرب ستكون إسرائيل"معاريف: "  39

 25  العربيالعالم االستخبارات اإلسرائيمية تشكل أكبر جيش الكتروني لنشر الفكر الصييوني في   41

 27 «1010يوروفيجين »حول المشاركة في  يتردد إسرائيم  40

 27 تشكك في نية الواليات المتحدة وقف المشروع اإليراني "إسرائيل"  42

  
  األرض، الشعب:

 27 المخابرات الصييونية متورطة بجريمة قتل بشعة بسمفيت  43

 28 عمى التوالي 94وزارة األسرى: األسير عبد اهلل البرغوثي يواصل إضرابو لميوم   44

 28 أصبحت من الماضي 67خميل تفكجي لـ"السفير": حدود الـ  45

 29 قصىنصف مميون فمسطيني يحييون "ليمة القدر" في المسجد األ  46

 29 رام اهلل: االحتالل يقتحم منزل نائب عن حماس ويعتقل نجمو  47

 29 نادي األسير يدعو الصميب األحمر إلى اإلشراف الطبي عمى وضع األسرى  48

 31 كنات من أجل دفع عممية التسوية"واعد": االحتالل يستخدم قضية األسرى كمس  49

 31 مظاىرة في المسجد األقصى تيتف لينية ومرسي واألسير عبد اهلل البرغوثي  51

 31 لبنان: احتجاجات في المخيمات الفمسطينية عمى إجراءات األونروا في "البارد"  50

 30 "الجزيرة": فمسطينيون يشكون من معاممة مصرية قاسية  52

 32 اكتشاف مستشفى في القدس يعود إلى أيام الحممة الصميبية عمره ألف عام  53

 32 ةغزة: أىالي األسرى يطالبون عباس بالعمل لإلفراج عن األسرى القدامى دفعة واحد  54

  

  لبنان: 

 33 ىناك من يحاول استخدام العامل الفمسطيني في الصراعات المبنانية الداخمية: سامة سعدأ  55

  

  عربي، إسالمي:

 33 "إسرائيل"إيران تعمن اعتقال مواطن بشبية التجسس لصالح   56

 33 أردوغان يمغي زيارتو إلى غزة  57

 33 وحزب اهلل يتولى كشفيا دربت المعارضة السورية عمى حفر األنفاقحماس  الشرق األوسط":"  58

 34  ألف وجبة إفطار وسحور في المسجد األقصى  اإلماراتية تقدم ىيئة األعمال الخيرية  59

 34  بالقاىرة رصد عناصر تابعة لكتائب القسام وحماس خالل اشتباكات مدينة نصر تزعم: "األخبار"  61



 
 

 

 

 

           4ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

 35 قطر الخيرية تنظم إفطارات جماعية وكسوة العيد بفمسطين  60

  

  دولي:

 35 لمستوطناتا وردود فعل حادة عمى قرار تعزيز الجاري في القدس الغربية ات في المفاوض"الحياة":   62

 35 لدولة أبارتيايد "إسرائيل"ماتياس: مواصمة االستيطان سُيحول  األمريكيالجنرال   63

 36 كوميديا اليات المتحدةوالو صحيفة أمريكية: اتيام مرسي بالتخابر مع حماس   64

 36 ذات أولوية تعدىاخطة مساعدة مستوطنات  "اإلسرائيمية" لتبني الحكومةفرنسا تأسف   65

 37 البنك الدولي يدعم معالجة الفقر بفمسطين  66

 37 واز سفر األمم المتحدة"األونروا" تسمم الفنان عساف ج  67

  
  حوارات ومقاالت:

 38 د. عدناف أبو عامر... لماذا ذىبت السمطة و"إسرائيل" لممفاوضات؟  68

 39 فيمي ىويدي... في مصر« حماس»عقدة   69

 42 د.صالح النعامي... ر عزل مرسيالمفاوضات... عباس عندما يستثم  71

 44 ماجد كيالي... في الربيع العربي« حماس»مأزق حركة   70

 46 اليكس فيشماف... غزة إلىانتبيوا   72

  
 48 :كاريكاتير

*** 
 

ل التحـريض فـي اإلعـالم المصـري... والوضـع فـي مصـر غيـر : كشـف "الوثـائق" أوقـف مسمسـمرزوق أبو 9
 جاىز الستضافة المصالحة

عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفد الحوار  ،بو مرزوؽأموسى  .كد دأ :وليد عوض -راـ اهلل 
حد بأف الوضع المصري غير جاىز الستضافة المصالحة الفمسطينية األيوـ القدس العربي صحيفة مع فتح ل

أدخؿ ممؼ  "إسرائيؿ"قرار الرئيس الفمسطيني محمود عباس استئناؼ المفاوضات مع  أف، مشددا عمى الياً ح
 ."الثالجة" إلىالمصالحة 

 :مرزوؽ أبوما فعال ادخؿ قرار استئناؼ المفاوضات ممؼ المصالحة في حالة موت سريري، قاؿ  إذاوحوؿ 
جولة جديدة مف المفاوضات كمما تـ تأجيؿ  إلىوضوف اعتقد باف ىذه ُسنة ليست جديدة، فكمما ذىب المفا"

 ."المصالحة ووضعيا بالثالجة، وىذه مسألة ليست جديدة
مف الشير الجاري دفعة نحو المصالحة مف خالؿ انتياء فترة الشيور  24ف يشيد يوـ أ إمكانيةوبشأف 

خالليا االتفاؽ عمى تشكيمة مايو الماضي ليتـ  أيار/الثالثة التي اتفؽ عمييا بيف وفدي فتح وحماس في 
 24/8موعد " :بو مرزوؽأممؼ المصالحة، قاؿ  إلتماـالدوحة  إعالفحكومة فمسطينية برئاسة عباس وفؽ 

قرارىو ضمف مواعيد كثيرة تـ تحديدىا ومتعمقة بتشكيؿ ىيئات ولجاف  قوانيف وحؿ مشكالت متعددة،  وا 
قانوف  أوقانوف االنتخابات لممجمس الوطني  إطاروحددنا تواريخ متعددة في ىذا المجاؿ، سواء كاف في 

االنتياء مف ممفات في المصالحة المجتمعية وممؼ الحريات العامة. فيذا  أواالنتخابات لممجمس التشريعي، 



 
 

 

 

 

           5ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

كانت ضرورة  ألنيانمضي في كؿ ىذه المسائؿ  أفالتاريخ ىو ضمف تواريخ عدة وتـ االتفاؽ والتفاىـ عمى 
 أفكاف حديث فتح دائما حديثا انتقائيا فيما يتعمؽ بممفات المصالحة، ونحف نرجو  ؼلألس، ولكف 24/8 أماـ

 .24/8يتـ احتراـ كؿ التواريخ وكؿ االتفاقيات المعموؿ بيا بما فييا 
 إتماـقفزات نوعية عمى صعيد  أيةالشير الجاري لف تشيد  24المتبقية لغاية  األياـمرزوؽ باف  أبو وأكد

الداخمية لمصر انعكست بشكؿ مباشر عمى ممؼ المصالحة،  األوضاعف أ إلىة، مشيرا المصالحة الفمسطيني
التي تشيدىا مصر في الوقت الحاضر كحاضنة لمحوار الفمسطيني الفمسطيني، عامؿ  "األحداثوقاؿ 
 تقدـ فييا. إحرازوعدـ  "متعمؽ بيذه المسألة إضافي

الشير الجاري لتحديد موعد لالنتخابات  24بعد  مرسوـ رئاسي إصداروبشأف اعتزاـ الرئيس محمود عباس 
 :مرزوؽ أبوالمصالحة، قاؿ  إتماـالرئاسية والتشريعية الفمسطينية دوف التشاور مع حماس كونيا تعرقؿ 

الرئيس محمود عباس كاف حدد في السابؽ موعدا النتخابات محمية في الضفة الغربية دوف القدس ودوف "
انفرادي متعمؽ بيذه االنتخابات مف خالؿ التجربة  إجراء أيتقييـ  -ح قادة فت -قطاع غزة، ويستطيع 

منفرد ال يحقؽ  إجراء وأيمصالحة وطنية،  إلىالحوارات الوطنية ىي مف اجؿ الوصوؿ "، متابعا "السابقة
اعتقد بأف ىذه تيديدات ال لزوـ ليا في العمؿ الوطني، والمفروض باف  أناىذا الغرض، وعمى كؿ حاؿ 

يدفع بعممية  أفالقيادة المؤقت الذي تـ االتفاؽ عميو ويستطيع مف خاللو  إطاريدعو  أفعباس بيده محمود 
ينفذ الكثير مف االلتزامات التي تـ االتفاؽ عمييا، ولكف فتح  أفويستطيع مف خاللو  األماـ إلىالمصالحة 

مسار متعمؽ بالحكومة وممفات  المصالحة ليا مساراف، أفقمنا  فإذاليا،  أصؿدائمة الحديث عف قضايا ال 
بناء منظمة  إعادةوىو مسار  أىميةال يقؿ عنو  آخروىذا بمشاركة بيف فتح وحماس، وىناؾ مسار  أخرى

دارةالتحرير الفمسطينية  القيادي المؤقت، وىذا فقط بيد الرئيس  لإلطار أساسيةالشأف الفمسطيني كمياـ  وا 
 بأنو، فمماذا محمود عباس يعيؽ المسار الثاني؟ عمما األوؿكانت حماس تعيؽ المسار  فإذا محمود عباس.

الذي ينص عمى مشاركة فتح  األوؿفي ذلؾ المسار يتخذ القرار منفردا وفي يده تحديدا، وذلؾ عكس المسار 
 ."وحماس فيو

عمى "مرزوؽ  أبوما ىناؾ اتصاالت حاليا بيف فتح وحماس بشأف انجاز ممؼ المصالحة، قاؿ  إذاوحوؿ 
، نعـ ىناؾ اتصاالت تمفونية قائمة ما بيف الطرفيف، والتمفونات طبعا في النياية ةاالتصاالت الياتفي مستوى

لمصر. لكف  - األخيرة - اتصاؿ كاف بعد زيارة الرئيس محمود عباس وآخرالتواصؿ،  أنواعىي نوع مف 
 ".فة المصالحةالستضا اآلففاف الوضع المصري غير جاىز  - األحمدعزاـ  -كما ذكر عزاـ  أيضا

نياءالمصالحة  إتماـمرزوؽ لمشارع الفمسطيني الذي ينتظر  أبويقوليا  أفوبشأف الرسالة التي يمكف   وا 
ىي التدخؿ الخارجي والرىاف عمى المصالحة مع  أساساً المشكمة في المصالحة "االنقساـ الداخمي، قاؿ 

وطني، ودائما كمما جعموا  إجماعبدوف  مف خالؿ المفاوضات التي تـ استئنافيا بواشنطف اإلسرائيمييف
ىي لوحدة الشارع  األساسية األولويةتكوف  أفالمصالحة، نحف نريد  إتماـكمما تأخر  األولويةلممفاوضات 

 ."المصالحة إتماـفي  إعاقات أيةسياسية تحوؿ دوف  إرادةالفمسطيني واف تكوف ىناؾ 
عف وثائؽ تؤكد وقوؼ مسؤوليف في السمطة وفي  مرزوؽ بأف كشؼ حركتو مؤخراً  أبو أكد آخروعمى صعيد 

وقؼ  إلى أدىالمصرية  اإلعالـحركة فتح خمؼ حممة التحريض التي تعرضت ليا حماس في وسائؿ 
بو مرزوؽ قائال أ وأضاؼالمصرية.  اإلعالـمسمسؿ التحريض الذي كانت تتعرض لو حماس في وسائؿ 

اآلف تغير الوضع، فمـ تعد تمؾ  -عف الوثائؽ-انظر لمصحؼ المصرية بعد ىذا الكشؼ  أقوؿدعني "
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 أنواعموجودة في الصحافة المصرية، واختفت مف الصحافة المصرية كؿ  -ضد حماس  -التسريبات 
 ."التسريبات

وبشأف التحقيؽ في الوثائؽ التي تتيـ مسؤوليف في السمطة وحركة فتح بالتحريض عمى حركة حماس مف 
ذاو المصرية،  اإلعالـخالؿ وسائؿ  نحف "مرزوؽ  أبوما تـ التواصؿ مع فتح لتشكيؿ لجنة تحقيؽ، قاؿ  ا 

بدؿ تشكيؿ  بأنو أقوؿجية تشارؾ في التحقيؽ، لتنظر في الوثائؽ وفي صحتيا، لكف دعني  بأيةنرحب 
لجنة لمتحقيؽ في صدقية ىذه الوثائؽ شكمت حركة فتح لجنة لمتحقيؽ في كيفية تسريب ىذه الوثائؽ 

وثائؽ، قاؿ العف  األخيرةفتح تحريضيا عمى حماس بعد كشؼ  أوقفتما  إذا. وحوؿ ووصوليا ليد حماس
 ."نعـ كشؼ الوثائؽ اثر تأثيرا كبيرا عمى ىذه المسألة"مرزوؽ  أبو

ما تـ التوافؽ بيف فتح وحماس عمى تشكيؿ لجنة لمتحقيؽ في مصداقية  إذاوعند تكرار السؤاؿ عميو بشأف 
عمى حد عممي لـ "مرزوؽ  أبومف قبؿ الناطقيف باسـ حماس في غزة، قاؿ  الوثائؽ التي كشؼ عنيا مؤخرا

 إلى، منوىا "في التحقيؽ في ىذه القضية أشارؾ أف أريد أنالجنة تحقيؽ ولـ يأت احد يقوؿ نعـ  أيةتشكؿ 
 ."فتح سارعت لتكذيب تمؾ الوثائؽ في مؤتمر صحافي بدؿ الشروع بالتحقيؽ في مصداقيتيا أف

 5/8/1093، لندن القدس العربي،

 
 السمطة تدين قرار حكومة نتنياىو القاضي بتوسيع عدد المستوطنات التي تحظى باألفضمية التطويرية 

أصدر الناطؽ باسـ الرئيس محمود عباس نبيؿ أبو ردينة أمس بيانًا داف فيو قرار الحكومة : راـ اهلل
باألفضمية التطويرية، ومف بينيا  اإلسرائيمية األخير القاضي بتوسيع عدد المستوطنات التي تحظى

نديف ىذا القرار اإلسرائيمي »مستوطنات القدس الشرقية المحتمة، وأربع بؤر استيطانية غير مرخصة، وقاؿ: 
«. وىذه السياسة اإلسرائيمية المستمرة بوضع العراقيؿ أماـ جيود اإلدارة األميركية لالرتقاء بعممية السالـ

 «.شرعي، وأي إجراءات أو قرارات إسرائيمية لف تغير مف ىذه الحقيقة شيئاً االستيطاف كمو غير »وأضاؼ: 
وقاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو إف الجانب الفمسطيني ال يعمؽ أي آماؿ عمى 

قميمية ودولية»ىذه المفاوضات، مشيرًا إلى أف العودة إلييا جاءت نتيجة  : وأضاؼ«. ظروؼ سياسية وا 
عالـ السياسة ال يخمو مف الضغوط، الضغوط موجودة، وتريد منا أف نتكيؼ مع األوضاع في المنطقة، »

 «.لكف نحف متمسكوف في برنامجنا المقاـو لالستيطاف، سواء أكانت ىناؾ مفاوضات أـ ال
مة عمى رغـ وتابع أف الحكومة اإلسرائيمية لـ تحدث أي تغيير في سياساتيا في األراضي الفمسطينية المحت

ال يوجد أي تغيير في سياسة الحكومة اإلسرائيمية عمى اإلطالؽ، بؿ عمى »بدء المفاوضات. وأضاؼ: 
 «.العكس، فإنيا تستخدـ المفاوضات غطاء لالستيطاف

استمرار ىذا الجنوف »في حاؿ استمر ما وصفو بػ « العالـ سيحكـ عمى ىذه المفاوضات بالفشؿ»وقاؿ إف 
 «.االستيطاني

 6/8/2013اة، لندن، الحي
 
 
 
 

 "الشرق األوسط": عباس سيعرض عمى الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في المفاوضات 3
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إف الرئيس محمود عباس، )أبو مازف( سيعرض عمى « الشرؽ األوسط»قالت مصادر لػ: راـ اهلل: كفاح زبوف
العميا المشرفة عمى المفاوضات، إذا أي مف الفصائؿ الفمسطينية، في منظمة التحرير، المشاركة في المجنة 

 كاف ىذا يعطييـ طمأنينة.
االستيطاف كمو غير شرعي، وأي إجراءات أو قرارات إسرائيمية لف تغير مف »ولمح أبو ردينة إلى ذلؾ بقولو: 

 «.ىذه الحقيقة شيئا
 6/8/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 في جولة المفاوضات القادمة 67دود العام حمل خرائط قيام الدولة عمى حت السمطةالقدس العربي": " 4

مف مصدر قيادي مطمع أف الوفد الفمسطيني الذي سيبدأ أولى ’ القدس العربي‘أشرؼ اليور: عممت  -غزة 
الجاري، سيحمؿ معو ىذه المرة خرائط معدة  14جمسات المفاوضات العممية مع الجانب اإلسرائيمي يـو 

 ي الحدود واألمف.سابقا تبيف موقؼ الفمسطينييف مف ممف
وبحسب المصدر فإف دائرة المفاوضات لدييا خرائط معدة منذ المفاوضات السابقة بخصوص ممفات األمف 
والحدود، تظير تصور الفمسطينييف لحدود الدولة الفمسطينية المستقمة، وتظير الخرائط التمسؾ بحدود العاـ 

 عية الدولية والمبادرة العربية لمسالـ.، كأساس لحدود الدولة، باالستناد إلى قرارات الشر 1967
وىذه الخرائط جرى طرحيا مف قبؿ الفمسطينييف في المفاوضات التي أجربت في عيد رئيس الوزراء 

 اإلسرائيمي السابؽ أييود أولمرت.
وترى القيادة الفمسطينية أف تعيد وزير الخارجية األمريكي بأف تقاـ دولة فمسطينية عمى حدود العاـ 

مشجع، ويتطمب ضغطا عمى إسرائيؿ لتمبية ىذا األمر، لكف ىناؾ خشية كبيرة مف أف تضغط  أمر1967
ألف ال تكوف غالبية األراضي التي احتمت في  "2كامب ديفيد " الواليات المتحدة كما جرى في مفاوضات

باف  تقع تحت سيطرة الفمسطينييف، وذلؾ عقب تصريحات وزير الخارجية األمريكي جوف كيري 67العاـ 
 بالمئة مف أراضي المستوطنات المقاومة في الضفة الغربية. 85إسرائيؿ ستحتفظ بػ 

ومف المتوقع أف يصر الجانب الفمسطيني خالؿ المفاوضات التي تناقش ممفات األمف والحدود، وىي أوؿ 
الليا الممفات التي سيجرى بحثيا، عمى عدـ العبث في خط تقسيـ فمسطيف الذي فرضتو إسرائيؿ قبؿ احت

 .67لكامؿ المناطؽ الفمسطينية في العاـ 
 6/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
 معبر رفح انعكس سمًبا عمى حركة الوفود.. و غزة أجمت بسبب أوضاع مصرلصيام: زيارة أردوغان  5

قاؿ أميف عاـ مجمس الوزراء، عبد السالـ صياـ، إف زيارة رئيس الوزراء التركي رجب : أحمد المصري -غزة
ب أردوغاف المقررة إلى قطاع غزة، "ُأجمت" ألجؿ غير محدد، وذلؾ بسبب األوضاع الجارية في مصر طي

 منذ عدة أسابيع.
وشدد صياـ في تصريح لػ"فمسطيف"، عمى "أف الحكومة لـ تبمغ رسمًيا مف أي جية تركية بإلغاء الزيارة، وكؿ 

مشيرا إلى أف الزيارة تـ تأكيدىا مسبقا مف ما جرى ىو تأجيؿ بسبب األحداث السياسية الممموسة بمصر"، 
 قبؿ أردوغاف شخصيا.
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مف يونيو، وما سبقيا مف أحداث في مدينة اسطنبوؿ، ساىمتا  30وأوضح أف ظروؼ مصر التي جرت في 
في تأجيؿ الزيارة، الفتا إلى أف الزيارة تعبر عف مدى التضامف والمساندة التركية لمقضية الفمسطيني وقطاع 

 صر إسرائيمًيا.غزة المحا
مف جية أخرى، قاؿ صياـ إف طبيعة عمؿ معبر رفح المفروضة مف قبؿ الجانب المصري مف بعد أحداث 

يونيو، انعكست بصورة سمبية عمى حركة الوفود التضامنية مف العرب واألجانب إلى قطاع غزة، عوضا  30
 عف تأثيره المباشر عمى حركة المسافريف الغزييف.

يعمؿ بجزء يسير مف طاقتو، وىو ما استدعى الوفود إلى تأجيؿ زيارتيا لمقطاع، وذلؾ وأضاؼ أف المعبر 
يابا، نافيا أف يكوف ىناؾ أي "توقيؼ رسمي" لموفود مف  بقرار منيا تحسبا لإلعاقات في المعبر ذىابا وا 

 وصوؿ القطاع.
 6/8/2013، فمسطين أون الين

 
 لممفاوضات سيكمف ثمنًا باىظاً تيسير خالد: تجاىل وقف االستيطان كشرط لمعودة  6

باعطاء اولوية  "اسرائيؿ"قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد اف قرار حكومة : راـ اهلل
الدعـ والتطوير لعدد واسع مف مستوطنات القدس والضفة، توجو خطير مف حكومة نتنياىو، واف ذلؾ ىو ما 

ونتنياىو حتى ال ينسحب البيت الييودي مف حكومة « الييودي البيت»تـ التوافؽ عميو بيف زعيـ حزب 
 نتنياىو

وأضاؼ خالد في بياف صحفي امس: كنا قد حذرنا مف خطورة العودة لممفاوضات قبؿ اف توقؼ اسرائيؿ 
جميع االنشطة االستيطانية باعتبارىا جرائـ حرب وغير شرعية والجانب الفمسطيني اخطأ كثيرًا بالعودة 

 بؿ اف يتحقؽ ىذا المطمب وىا نحف نجني الثمف الباىظ.لممفاوضات ق
وتابع اف حكومة اسرائيؿ كانت مواقفيا حرجو عمى المستوى الدولي وغير مقبولة قبؿ المفاوضات لما تقـو 

ولكف بعد »بو مف جرائـ استيطانية، واف المجتمع الدولي كاف يضغط ويطالبيا بوقؼ النشاط االستيطاني، 
يضغط العالـ عمى حكومة نتنياىو الف الجانب الفمسطيني تجاوز ىذا المتطمب الحيوي بدء المفاوضات لف 

لكؿ عممية سياسية جادة وحيوية واف ذلؾ ىو نتيجة االتفاؽ السري بيف نتنياىو والبيت الييودي واف ذلؾ 
 جاء نتيجة لمموقؼ الفمسطيني غير المتفؽ عميو وطنيًا.

 6/8/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 دون وقف االستيطان "إسرائيل"سباب دفعت عباس لمذىاب لممفاوضات مع أ القدس العربي: خمس 7
 5مف مصدر فمسطيني رفيع المستوى االثنيف بأف ىناؾ ’ القدس العربي‘وليد عوض: عممت  -راـ اهلل 

اـ االخيرة اسباب دفعت الرئيس الفمسطيني محمود عباس لمقبوؿ بالعودة لممفاوضات مع اسرائيؿ دوف التز 
 كمرجعية واساس لمحادثات السالـ، ودوف التزاميا بوقؼ االستيطاف. 1967بحدود عاـ 

واكد المصدر باف ضعؼ الموقؼ العربي كاف عمى رأس االسباب التي دفعت عباس لمقبوؿ بالعودة 
ني تؤكد عمى لممفاوضات بناء عمى ورقة امريكية قدميا وزير الخارجية االمريكية جوف كيري لمجانب الفمسطي

مع تبادؿ لالراضي عمى  1967اف المفاوضات ستجرى عمى اساس اقامة دولتيف عمى اساس حدود عاـ 
طرفي الحدود، اضافة لمتعيد بالعمؿ عمى الحد مف البناء االستيطاني خارج التجمعات االستيطانية الكبيرة، 

اسرى عمى اف  104لشيير والبالغ عددىـ والتعيد باطالؽ سراح االسرى المعتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ اوسمو ا
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 9ػ  6دفعات بالتزامف مع تواصؿ جوالت المفاوضات التي قد تستمر ما بيف  4يتـ اطالؽ سراحيـ عمى 
 اشير عمى حد ما جاء في الورقة االمريكية.

كية جوف واشار المصدر الى اف موقؼ وفد لجنة المتابعة العربية لمسالـ الذي التقى بوزير الخارجية االمري
كيري قبؿ حوالي اسبوعيف في عماف ومف خمفيـ الموقؼ العربي الرسمي كاف ضعيفا ومتذبذبا، وكاف لو 
تأثير واضح عمى قرار عباس بالعودة لممفاوضات عندما رأى باف ىناؾ ضعفا في الموقؼ العربي، وخاصة 

ذلؾ االجتماع الموافقة خالؿ االجتماع الذي عقد مع كيري حيث ابدى الحضور العربي الذي شارؾ في 
، االمر الذي ’اف قرار استئناؼ المفاوضات يعود لمفمسطينييف لوحدىـ‘عمى استئناؼ المفاوضات مع القوؿ 

بدا وكأنو رمي عربي لمكرة في الممعب الفمسطيني ليواجو لوحده الضغوط االمريكية والعربية الدافعة باتجاه 
كأساس ليذه  1967ستيطاف او االلتزاـ بحدود عاـ استئناؼ المفاوضات رغـ رفض اسرائيؿ وقؼ اال

 المفاوضات عمى حد قوؿ المصدر.
وحسب المصدر فاف الضعؼ العربي الذي كاف واضحا خالؿ االجتماع مع كيري والموافقة العربية عمى 
استئناؼ المفاوضات دوف تحقيؽ المطالب الفمسطينية بشأف مرجعية عممية السالـ ووقؼ االستيطاف يعتبر 

 مف االسباب التي دفعت لمقبوؿ بالذىاب لممفاوضات.
واشار المصدر الى اف السبب الثاني الذي دفع عباس لمقبوؿ بالعودة لممفاوضات رغـ المعارضة الشديدة ليا 
مف قبؿ اعضاء القيادة الفمسطينية ىو اقتناعو بشكؿ مطمؽ باف اسرائيؿ لف توقؼ االستيطاف مف اجؿ 

بار اف االستيطاف ورقة ضغط عمى الفمسطينييف والمجتمع الدولي لف تتخمى استئناؼ المفاوضات باعت
اسرائيؿ عنيا اال بالوصوؿ التفاؽ سالـ نيائي مع الفمسطينييف، فكاف ال بد مف العودة لممفاوضات لوقؼ 

 الزحؼ االستيطاني عمى اراضي الدولة الفمسطينية المنتظرة.
لممفاوضات، ىو عدـ مقدرة الفمسطينييف عمى تحمؿ كمفة أما السبب الثالث الذي دفع عباس بالتوجو 

مكشوؼ ‘االصطداـ بواشنطف وحمفائيا مف خالؿ رفض استئناؼ المفاوضات ، خاصة واف الفمسطينييف 
مف خالؿ ضعؼ الموقؼ العربي الرسمي الذي ُيعبر عنو اماـ االمريكييف في االجتماعات المغمقة ’ ظيرىـ

 عمى حد قوؿ المصدر.
جمد الفمسطينييف لف يحتمؿ تكمفة االصطداـ بالواليات المتحدة االميركية وحمفائيا مف ‘صدر وقاؿ الم
لف يحصؿ ‘االمر الذي دفع عباس لمموافقة عمى استئناؼ المفاوضات رغـ قناعتو المطمقة بانو ’ االوروبييف

 ’.ودوا الىميـعمى اي شيء مف حكومة نتنياىو سوى اطالؽ سراح عشرات بؿ المئات مف المعتقميف ليع
اما السبب الرابع فتمثؿ بعدـ تحمؿ الفمسطينييف كمفة قياـ انتفاضة جديدة ضد االحتالؿ االسرائيمي اذا ما تـ 
اغالؽ باب المفاوضات، لذلؾ حرص عباس عمى اف يبقى باب المفاوضات مفتوحا برعاية امريكية ومساندة 

 اوروبية ومطالب فمسطينية مقبولة دوليا.
فاف الوضع الداخمي الفمسطيني وما يعانيو مف انقساـ ما بيف الضفة الغربية وغزة واصرار  ووفؽ المصدر

حماس عمى االستفراد بحكـ القطاع كاف السبب الخامس الذي ساىـ في دفع عباس لمقبوؿ بالعودة 
ياسية لممفاوضات بوساطة امريكية ومساندة اوروبية لممطالب الفمسطينية عمى أمؿ اف يتـ احراز تسوية س

مع تبادؿ  1967تحافظ عمى الثوابت الوطنية الفمسطينية المتمثمة باقامة دولة فمسطيف عمى حدود عاـ 
لالراضي عمى طرفي الحدود وازالة معظـ المستوطنات مف ارضي الدولة المنتظرة كوف االستيطاف غير 

مسطينييف حال عادال شرعي، واطالؽ سراح جميع االسرى في سجوف االحتالؿ وحؿ مشكمة الالجئيف الف



 
 

 

 

 

           90ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

ومتفقا عميو وفؽ المبادرة العربية لمسالـ، ليقدـ ذلؾ كأنجاز تاريخي يساىـ في استعادة الوحدة الوطنية 
 . 2007المفقودة منذ منتصؼ عاـ 

 6/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 تيطاناالسعمى  "اسرائيل"مصادقة  صالح رأفت يطالب منظمة التحرير بالتوقف عن المفاوضات بعد 8
وليد عوض: وفي ظؿ االستعداد لمجولة الثانية مف المفاوضات والتي ستكوف داخؿ اسرائيؿ  -راـ اهلل 

 تواصمت الدعوات الفمسطينية لوقفيا، حيث
طالب صالح رأفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير االثنيف بأخذ العبرة مف مصادقة اسرائيؿ عمى 

لغربية لخطة المساعدات الحكومية، مطالبا بالتوقؼ عف تمؾ المفاوضات اضافة عشريف مستوطنة بالضفة ا
أف الحكومة االسرائيمية ما كانت لتقدـ عمى ’: القدس العربي’التي وصفيا بالمجانية، وقاؿ في بياف ارسؿ لػ

يف ىذا القرار لو أنيا وجدت موقفا فمسطينيا حازما، عمى القميؿ لجية التمسؾ بموقؼ االجماع الوطني الذ
حدودا فاصمة بيف  67يرىف استئناؼ المفاوضات بوقؼ إسرائيؿ الكامؿ لالستيطاف واعترافيا بحدود عاـ 

 الدولتيف.
 6/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
 تبدي حرصيا عمى تطوير عالقاتيا مع إيران في ظل والية الرئيس الجديد حسن روحاني السمطة 9

ية عف أمميا في انفتاح عالقاتيا مع إيراف، في ظؿ والية الرئيس عبرت القيادة الفمسطين: أشرؼ اليور -غزة
 الجديد حسف روحاني، وأعربت إيراف عف تجديد دعميا لمقضية الفمسطينية.

سحاؽ  جاء ذلؾ خالؿ لقاء عقد في طيراف بيف وزير الخارجية الفمسطيني الدكتور رياض المالكي وا 
لو نقؿ المالكي تحيات الرئيس محمود عباس وتيانيو إلى جيانديري نائب الرئيس اإليراني الجديد، تـ خال

 الرئيس اإليراني حسف روحاني لمناسبة أدائو اليميف الدستورية.
فاتحة خير وبداية ‘وأكد وزير الخارجية الفمسطيني عمى حرص الرئيس عباس عمى أف تكوف ىذه المناسبة 

 ’.فيو مصمحة البمديف والعالـ بأسرهانفتاح في العالقات الفمسطينية اإليرانية وتطويرىا بما 
وأكد المالكي بحسب بياف لوزارة الخارجية عمى الموقؼ الفمسطيني مف كافة القضايا الراىنة، وفي مقدمتيا 

 ’.تعزيز العالقات الثنائية بيف البمديف في مختمؼ المجاالت‘
 6/8/2013القدس العربي، لندن 

 
 ل "الحسم" في غزةالسمطة توقف رواتب جرحى من فتح أصيبوا خال  10

استيجف النائب ماجد أبو شمالة عضو المجمس التشريعي الفمسطيني عف كتمة "فتح" البرلمانية مف : راـ اهلل
ناشطا مف  150اإلجراء الذي أقدمت عميو الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل مف وقؼ رواتب أكثر مف 

 .2006ا غزة عاـ الحركة، ممف تـ اعتمادىـ كجنود بعد األحداث التي شيدتي
( إف ىؤالء ىـ 5/8وقاؿ النائب أبو شمالة في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ االثنيف )

"مف المصابيف والجرحى ومنيـ مف لديو إعاقات دائمة أو ممف تضرروا مف أحداث االنقساـ بشكؿ مباشر" 
لدكتور سالـ فياض" معتبرا أف ما قامت بو مشيرا إلى أف "ىؤالء كانوا قد اعتمدوا كجنود في زمف حكومة ا
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الحكومة ىو "استمرار في استيداؼ غزة وحرمانيا مف حقوقيا التي باتت مستحقة ومف غير المقبوؿ 
 االستمرار في تسويفيا".

 6/8/2013قدس برس، 
 

 اإلسالمية بالقدس في خطر المقدساتقريع:  11
يع، مف سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي الممنيجة التي حذر رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قر : قنا –راـ اهلل 

 تفضي إلى طمس اليوية العربية واإلسالمية والتاريخية، في قمب مدينة القدس.
وأوضح قريع في تصريح لو، اليوـ اإلثنيف، أف ما تقوـ بو إسرائيؿ في مقاـ "النبي داوود"، مف إخفاء وتغيير 

دييا عميو، مع أنو وقؼ إسالمي غير قابؿ لمتفاوض أو ألي تغيير في لمعالمو التاريخية واألثرية، وطريقة تع
ممكيتو، ما ىو إال تعد واستيتار بكؿ ما ىو عربي إسالمي، بعدما منعت سمطات االحتالؿ إقامة الصالة 

 .1967فيو، ومنعت مآذنو مف الصدح باآلذاف منذ احتالؿ القدس الشرقية عاـ 
ـو اآلف بانتزاع القيشاني والبالط القديـ لممسجد وتستبدلو ببالط آخر، ما وأضاؼ أف الحكومة اإلسرائيمية، تق

 يظير سياسة إسرائيؿ في تيويد المدينة المقدسة وتزوير تاريخيا وتحويؿ المسجد إلى كنيس ييودي.
 6/8/2013الشرق، الدوحة، 

 
 عن قدامى األسرى خطوة نحو إطالق سراح األسرى كافة اإلفراجقراقع:  12

قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع: إننا نتطمع أف تسفر المفاوضات بيف الجانبيف  راـ اهلل:
الفمسطيني واإلسرائيمي إلى اإلفراج عف كافة األسرى دوف استثناء، وأف اإلفراج عف قدامى األسرى ىي 

 خطوة تفتح الطريؽ نحو وضع جدولة زمنية إلطالؽ سراح كافة األسرى.
بناء السالـ الحقيقي ال يتحقؽ دوف إطالؽ سراح األسرى، واف لإلنساف قيمة عميا لدى  واعتبر قراقع أف

الشعب الفمسطيني، مؤكدا عمى أىمية الشراكة في وضع أسماء المفرج عنيـ وعدـ ترؾ ذلؾ لمجانب 
 اإلسرائيمي لوحده.

اعيا إلى التحرؾ وأشار إلى خطورة وضع األسرى المضربيف عف الطعاـ منذ ما يزيد عف ثالثة شيور د
 الجدي إلنقاذ حياتيـ محمال إسرائيؿ المسؤولية عف مصير األسرى المضربيف.

 6/8/2013األيام، رام اهلل، 
 

 عمى المفاوضات وحماس تتيرب من المصالحة وافقاألحمد: مشعل  93
يذ قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدىا المصالحة عزاـ األحمد إف "حركتو جاىزة لتنف

استحقاؽ الرابع عشر مف الشير الجاري بتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني"، متيًما حركة حماس بالتيرب مف 
"المفاوضات ال تعترض تنفيذ المصالحة..  وأضاؼ األحمد في تصريح صحفي االثنيف: المصالحة.

كتي فتح أبو مرزوؽ، ونقمت لو أف مصر أبمغتنا عدـ جاىزيتيا لمجمع بيف حر ]موسى[ واتصمت في 
وأكمؿ:"استفسرنا مف المصرييف فردوا أنو ال يسمح  وحماس، خالؿ زيارة الرئيس عباس األخيرة لمقاىرة".

الوقت الحالي بعقد اجتماعات بيف الطرفيف، وطمبوا ترؾ األمر لما بعد عيد الفطر، مع استمرار التشاور 
وعدني باإلجابة يوـ السبت الماضي، عمى ذلؾ، واقترحت عمى أبو مرزوؽ االلتقاء في مصر أو خارجيا، و 

 لكنو حتى اآلف لـ يرد". 
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ونفى األحمد وجود اتفاؽ عمى وجوب االلتزاـ بقضايا جانبية، مشدًدا عمى "بطالف" الحديث عف قضايا 
دعاء باطؿ، فالوثيقة الموقعة  ، قائال:24/5/1023جانبية يجب االلتزاـ بيا في اتفاؽ  "ىذا غير صحيح وا 

 مكتوبة وموقعة مني ومف األخ أبو مرزوؽ، ومف الجانب المصري المواء نادر األعسر".بيذا التاريخ 
عمى ضرورة تنفيذ المواضيع رزمة واحدة،  كما نفى ما قاؿ إنو مسارات عمى حساب مسارات أخرى، مشدداً 

رزمة  مستدرًكا:" ليس صحيًحا أف ىناؾ مساًرا عمى حساب المسارات األخرى، فكؿ المواضيع يجب أف تنفذ
وأكد األحمد أف المفاوضات ال تعترض تنفيذ اتفاؽ المصالحة، ناقال عف رئيس المكتب السياسي  واحدة".

: أيار/ لحماس قولو عف موقفو مف المفاوضات في الرابع مف شير "فميذىب الرئيس محمود  مايو المنصـر
 عباس لممفاوضات لسنة كاممة".

يرب مف استحقاؽ المصالحة، ومف خالؿ قراءتي الدقيقة واعتبر تصريحات قيادات حماس "محاولة لمت
 لتصريح األخ أبو مرزوؽ األخير يبدو أف حركة حماس ليست جاىزة لممصالحة".

كما عد األحمد ما كشفت عنو حماس مف وثائؽ تشير إلى تورط فتح في زج قطاع غزة بأحداث مصر 
 تزوير"."نحف في فتح كشفنا ىذا ال محض "افتراء"، مستدركا بالقوؿ:

 6/8/1093فمسطين أون الين، 
 

 مرزوق: حماس تيرب من عقد المصالحة في مصر أبو تصريحاتفتح تستنكر  94
مرزوؽ، عضو المكتب  استنكرت حركة فتح تصريحات موسى أبو: وكاالت، سوزاف عاطفو ،نمير جالؿ

غير جاىز السياسي لحركة حماس، رئيس وفد الحوار مع حركة فتح، الذي قاؿ إف الوضع المصري 
نعتبر أف "وقاؿ الناطؽ باسـ حركة فتح في الضفة الغربية، أحمد عساؼ:  الستضافة المصالحة الفمسطينية.

مرزوؽ  تجاىيا، وأبو اوالتزاماتيىذا التصريح ذريعة مف قبؿ حماس، لمتيرب مف استحقاقات المصالحة 
 ."لـ تعمف ذلؾ يفي ليس ىو الذي يقرر أف مصر جاىزة أو غير جاىزة الستضافة المصالحة،

صدور مثؿ ىذا "عبر الياتؼ مف الضفة الغربية:  "اليوـ يالمصر "وأضاؼ عساؼ، في تصريحات خاصة لػ
المنطقة، مقابؿ  يلمصر في رعاية ممؼ المصالحة كإيراف أو دوؿ أخرى ف الكالـ منو يعني أف لديو بديالً 

دور المصري في رعاية ممؼ المصالحة وأكد عساؼ تمسؾ فتح بال ."خدمات معينة يتـ تقديميا لحماس
 الفمسطينية، حسب قولو.

 6/8/1091المصري اليوم، القاىرة، 
 

 في التحريض عمى غزة والمقاومة وثائق جديدة "تفضح" دور فتح ستنشر أنيا تعمن حماس 95
اليف"،  أوففي تصريح مقتضب وصؿ "فمسطيف  5/8 أعمنت حركة حماس يوـ االثنيف: محمد جاسر - غزة
عددا مف الوثائؽ الجديدة التي "تفضح" دور حركة فتح في التحريض عمى قطاع  )الثالثاء( ستنشر غدا أنيا

 غزة وتشويو صورة المقاومة الفمسطينية.
وثائؽ جديدة تفضح  3مف جيتو، أكد القيادي في حماس د. صالح البردويؿ أف حركتو ستكشؼ غدًا عف 

وقاؿ البردويؿ في  عمى قطاع غزة والمقاومة الفمسطينية". دور حركة فتح وأجيزتيا األمنية في التحريض
اليف": "إف الكشؼ عف الوثائؽ الجديدة يأتي لػ"قرع جرس الخطر المحدؽ بالقضية  أوفتصريحات لػ"فمسطيف 

ولياتيا في ظؿ ما تقوـ بو أجيزتيا مف حممة تشويو لمشعب ؤ الفمسطينية، ووضع حركة فتح والسمطة أماـ مس
 فمسطينية بمصر، كما يأتي ردًا عمى "تكبرىا وعندىا وعدـ اعترافيا بصحة تمؾ الوثائؽ".والمقاومة ال
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وشدد البردويؿ عمى أنيا في حاؿ استمرار فتح بموقفيا المتعنت وعدـ اعترافيا بصحة تمؾ الوثائؽ "فإننا 
يني مف يقؼ وراء مضطروف لمكشؼ مزيدًا مف تمؾ الوثائؽ والتي لدينا منيا بالمئات، لنكشؼ لمشعب الفمسط

وأشار إلى أف ىناؾ حممة عداء مبرمجة ضد الشعب  الذي يعيشو المواطف الفمسطيني في مصر". المأساة
الفمسطيني يقوـ بيا اإلعالـ المصري بمساعدة أيدي فمسطينية، واصفًا المعبة التي تقوـ بيا فتح والسمطة 

 اطف المصري.بػ"القذرة" عبر تشويو صورة المواطف الفمسطيني أماـ المو 
 5/8/1093الين،  أونفمسطين 

 

 أبو زىري: فتح تطمق حممة "تمرد" فمسطينية لمواجية حماس 96
قممت حركة حماس مف أىمية إطالؽ حممة "تمرد فمسطيف" واعتبرتيا جزءا مف المكائد السياسية التي  :غزة

واألخالقية عف تورط فتح  تقودىا حركة فتح ضد حماس، ومحاولة لميروب مف المسؤولية الوطنية والسياسية
في حممة التحريض مع بعض الجيات المصرية ضد أبناء الشعب الفمسطيني مف خالؿ الفبركات األمنية 

 واإلعالمية التي كشفتيا وثائؽ فتح والتي نشرتيا حماس مؤخرا.
رد" أي بعد جماىيري لحركة "تم 4/8قدس برس لو يوـ األحد  وكالةونفى أبو زىري في تصريحات خاصة ل

نما حراؾ حزبي منظـ تقوده حركة فتح في سياؽ الصراع  الفمسطينية، مؤكدا "أننا لسنا أماـ حراؾ شعبي، وا 
وأضاؼ  السياسي مع حماس، وىي تستعيف في ذلؾ بأطراؼ أخرى مف بينيا بعض الجيات المصرية".

مى شعبنا، ولف يكوف لو "نحف أماـ مخطط فتحاوي يحاوؿ أف يتستر بزي شعبي، لكف ىذا ال ينطمي ع :قائالً 
أي أثر أو قيمة، فحركة حماس ىي حركة شعبية وحركة مقاومة، وكؿ ىذه المحاوالت البائسة لف تفمح في 

 تحقيؽ أىدافيا".
ودعا أبو زىري حركة فتح إلى "التوقؼ عف ىذه األعماؿ الصبيانية والعودة إلى ما يمكف أف يحقؽ الوحدة 

فتح "ميما فعمت لف تفمح في غسؿ العار الذي لحؽ بيا نتيجة التواطؤ الفمسطينية". مشددا عمى أف حركة 
بينيا وبيف بعض الجيات المصرية ضد أبناء الشعب الفمسطيني، مف خالؿ الفبركات األمنية واإلعالمية 

 التي كشفتيا وثائؽ نشرتيا حركة حماس مؤخرا"، عمى حد تعبيره. 
 4/8/1093قدس برس، 

 
 خ رائد صالح عمى خمفية دعمو لمرئيس المصري المعزولالشي يياجمقيادي في فتح  97

المدير التنفيذي لمفوضية اإلعالـ والثقافة في حركة فتح وعضو المجمس الثوري  ،شف موفؽ مطر :راـ اهلل
عمى خمفية  48رئيس "الحركة اإلسالمية" في فمسطيف المحتمة عاـ  ،لمحركة، ىجوما عمى الشيخ رائد صالح

تيـ مطر في او  المعزوؿ محمد مرسي ومشاركتو في مسيرة لرفض االنقالب ىناؾ. دعمو لمرئيس المصري
تعميؽ لو عمى صفحتو في موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" الشيخ رائد صالح بػ"االنشغاؿ عف األقصى 
والقدس في ظؿ تيويد االحتالؿ المستمر لممدينة" مضيفا أف "الجماعات الييودية تستولي عمى المساجد 

ائد صالح وجماعتو يعموف صور ىبميـ والالت والعزى" في إشارة إلى أصناـ كانت تعبدىا قريش. حسب ور 
 وصفو

ووصؼ مطر مشاركة الشيخ صالح في تظاىرة ضد االنقالب بمصر بػ"الخيانة لكؿ مف ضحى مف أجؿ 
حطاط اإلخواف تنسوا أف الجمعة ىذه مخصصة لنصرة األقصى والقدس... انتبيتوا ان فمسطيف"، وتابع "ال
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مف رمضاف(  أيف وصؿ؟!... يغفموف عف قدسية األقصى ويقدسوف مرسي في يوـ الجمعة اليتيمة )األخيرة
 ... وبيقولولي العرب ضيعوا فمسطيف". حسب قولو

 3/8/1093قدس برس، 
 

 األسرىسنختطف المزيد من اإلسرائيميين لتحرير  الزىار: 98
لـ تتأـز بفعؿ التغييرات  حركنومحمود الزىار إف  .حركة حماس دقاؿ القيادي البارز ب: محمود ىنية -غزة 

السياسية الجديدة التي طرأت عمى مصر، موضًحا أف الحركة لدييا قنواتيا السياسية المفتوحة عمى األطراؼ 
وأضاؼ: "حماس نشأت وترعرعت في ظروؼ قاسية كانت ذروتيا في عيد السادات  كافة في المنطقة.

الحركة اإلسالمية في كؿ دوؿ الطوؽ مف االضطياد، ليذا فيي ال تشعر بياجس أو الذي عانت خاللو 
 تخوفات عمى مستقبميا".

ورفض التسميـ بنتائج االنقالب عمى الرئيس محمد مرسي، مشيًرا إلى حجـ المظاىرات التي تتصاعد يوًما 
رجاع  الرئيس مرسي إلى منصبو. بعد يوـ في محافظات مصر كافة وىي تنادي بعودة الشرعية الدستورية وا 

وبّيف أف اإلدارة الجديدة تعاني حالة إرباؾ في المشيد السياسي الداخمي والتعامؿ مع طبيعة األزمة، "ما 
 يشكؾ في قدرتيا عمى الصمود والمواصمة".

وأعرب الزىار عف أسفو جراء تصاعد حالة التحريض مف طرؼ وسائؿ إعالـ مصرية وجيات سياسية تتبع 
وضع االنقالبي في مصر ضد حركتو والمقاومة الفمسطينية عموًما، وبًيف أف العالقة معيا تشيد توتًرا إدارة ال

 ممحوظا بفعؿ حالة التحريض المستمرة.
واستنكر القيادي في حماس مواصمة السمطة الفمسطينية وحركة فتح حمالت التحريض ضد حركتو والمقاومة 

يس السمطة محمود عباس واصًفا إياه بػ"الكاذب" فيما ينشره مف الفمسطينية، وشف ىجوًما الذًعا عمى رئ
ولفت إلى اتيامات عباس المسبقة ضد المقاومة الفمسطينية وقيادتيا  افتراءات حوؿ المقاومة الفمسطينية.

ـ مف قطاع غزة إلى سيناء، مستطردا: "عباس يتعامؿ مع القضايا 1008التي اتيميا باليرب في حرب 
 ليست لديو مصداقية حقيقية في تناولو األمور".بمنظور مخادع و 

وبّيف الزىار أف بحوزة حركتو وثائؽ كبيرة جًدا تديف فتح بفبركة االتيامات ضد المقاومة الفمسطينية في 
قطاع غزة، مكماًل: "ما أظيرناه في الوثائؽ نزر يسير وقميؿ جًدا مما نممؾ وكشفنا عبره تورط فتح في 

وقاؿ في حديثو بػ"الرسالة نت" إف أجيزة فتح لدييا  مف نسؼ كؿ ىذه الشائعات". ترويج األكاذيب وتمكنا
مركز متكامؿ في القاىرة تدير عبره عمميات التزوير مع المدعو سمير الغطاس، "وتعمؿ وفؽ قرارات مباشرة 

 مف عباس".
ور حركتو في وتحدى القيادي في حماس أف تثبت الجيات المعنية مصداقية ما تروجو مف أكاذيب عف د

وبّيف أف حركتو لـ تكف معتمدة عمى مصر مف البداية حتى في ظؿ  أعماؿ العنؼ الجارية في مصر.
وصوؿ اإلخواف إلى سدة الحكـ بالبالد، "كما لـ تراىف عمى نظاـ قط خالؿ مراحميا السياسية المتالحقة"، 

 وفؽ تعبيره.
ميداني في قطاع غزة، لـ يستبعد الزىار احتماؿ إقداـ وحوؿ اآلثار المحتممة لألحداث المصرية عمى الواقع ال

وأبدى جيوزية حركتو لمدفاع عف قطاع غزة في حاؿ تعرض  االحتالؿ عمى ارتكاب حماقات ضد القطاع.
 ألي عدواف جديد.
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وفي السياؽ، فإنو أكد أف حركتو ستسعى بكؿ ما تممؾ إلى أسر جنود لعقد صفقة تبادؿ مع االحتالؿ يجري 
وقاؿ الزىار: "كؿ الخيارات أمامنا مفتوحة عمى ضوء  اإلفراج عف األسرى في سجوف االحتالؿ.بموجبيا 

ذاللو ليـ وألبناء شعبيـ... سندفع بما أوتينا إلطالؽ سراحيـ مف  التعنت اإلسرائيمي المستمر ضد األسرى وا 
 سجوف االحتالؿ".

أكد الزىار أف الموقؼ األمريكي واإلسرائيمي  وفيما يتعمؽ بدور اإلدارة المصرية الحالية في ممؼ المصالحة،
يحوالف دوف تحقيؽ أي اتفاؽ، وأضاؼ: "أمريكا ال ترغب بإتماـ المصالحة، وعباس ال يريد أف يغادر 

 الموقؼ السياسي األمريكي".
وشدّد عمى موقؼ حركتو الراغب في تحقيؽ المصالحة فوًرا لترتيب أوضاع البيت الفمسطيني وفؽ ثوابت 

 وطنية.
وأكد أف المنظمة تعيش في حالة موت تاـ، "فيي ال تمثؿ الشعب الفمسطيني مطمقا بشكميا وترتيبيا القائـ"، 

 وفؽ تعبيره.
وقّمؿ الزىار مف طرح رئيس السمطة محمود عباس في ممؼ االنتخابات، مشكًكا في مصداقية االنتخابات 

 ونزاىتيا عبر الوسائؿ المطروحة مف طرؼ عباس.
خسرت حمفاءىا السابقيف؟، أجاب الزىار: "الحركة تتعامؿ مع األطراؼ كافة وفؽ قد حماس نت وحوؿ إذا كا

وشدد الزىار عمى ضرورة العناية بتعريؼ  مفيوـ التعاوف خاصة الدوؿ المؤثرة في القضية الفمسطينية".
بؿ اعتمدت عمى "التحالؼ"، موضًحا أف حركتو لـ تعتمد يوًما في عالقتيا عمى مبدأ المصمحة بالمطمؽ، "

 مبدأ دور تمؾ الدوؿ في نصرة القضية ومنع التدخؿ في أي شأف عربي داخمي".
أما في الممؼ السوري، فقاؿ إف حركتو قررت الخروج مف الصراع السوري الداخمي رغبة في وقؼ االستجابة 

االنحياز إلى  مع أي موقؼ مف مواقؼ األطراؼ الداخمية، مبيًنا أف األطراؼ المتصارعة طمبت مف حركتو
 مصمحتيا.

 وحوؿ عالقة حركتو مع إيراف، نفى عضو القيادة السياسية وجود توتر في العالقة بينيما مؤكًدا أنيا متميزة.
 وأضاؼ: "نشيد مف اتصاالتنا أف القيادة اإليرانية لـ تغير مف موقفيا وتعامميا مع الحركة".

عالقة تشيد حالة متباينة مع تمؾ الدوؿ، "فحماس لدييا أما عف عالقة حركتو بالدوؿ الخميجية، فأوضح أف ال
 عالقات جيدة بدوؿ وفاترة مع أخرى... ىناؾ دوؿ خميجية ال ترغب في الحديث مع حماس".

فيما يتعمؽ بمستقبؿ المشروع اإلسالمي في المنطقة، رفض الزىار اتياـ اإلسالمييف بالفشؿ في إدارة الحكـ، 
ة في الصبر عمى المحف "ورفض الفتف الداخمية أو المجوء إلى العنؼ في مؤكدا أنيـ نجحوا منذ البداي

 التعامؿ مع خصوميـ".
ولـ يقبؿ الزىار تسمية حكـ حركة حماس في غزة بػ"التجربة"، مشيًرا إلى أنيا لـ تحظ بأي فرصة في ظؿ 

 الحصار والحروب المتكررة التي خاضتيا خالؿ السنوات الماضية.
طقة بػ"الخريؼ" الذي يعقب الربيع، "وستتساقط فيو أوراؽ كثيرة وتحدث حالة مف ووصؼ ما تمر بو المن

 الركود إيذانا بربيع يصب في مصمحة اإلسالـ والقضية الفمسطينية".
 5/8/1093، الرسالة نت
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الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف مف كارثة خطيرة قد تحؿ بالقيادة الفمسطينية نتيجة قرارىا  حّذرت :راـ اهلل
عضو المجنة  رأىو  ".1العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي، بحيث تمّيد لػ"اتفاقية أوسمو 

قيادة الفمسطينية أف ال، 8/|4المركزية لمجبية الشعبية، جميؿ مزىر، في تصريحات صحفية يوـ األحد 
ُاستدرجت لخوض المفاوضات مع االحتالؿ، معتبرًا أف استئناؼ العممية التفاوضية وفقًا لمشروط األمريكية 
والصييونية تمثؿ "طوؽ نجاة لالحتالؿ وإلدارة أوباما التي تسعى لحفظ استراتيجيتيا ورؤيتيا في المنطقة 

انزالؽ القيادة الفمسطينية ليكذا  مزىرواستغرب  نا".وتبحث عف تحقيؽ إنجازات عمى حساب ثوابتنا وحقوق
منزلؽ خطير في ظؿ الحديث عف ضـ الكتؿ والبؤر االستيطانية في الضفة والقدس المحتمة، بشكؿ يحّوؿ 

 الدولة المرتقبة إلى مجموعة مف المعازؿ والكنتونات.
 4/8/1093، لإلعالمالمركز الفمسطيني 

 
 فوضة ويجب استفتاء الشعب الفمسطيني عمى أي اتفاقالصالحي: تصريحات كيري مر بسام  10

رفض عضو المجمس التشريعي الفمسطيني األميف العاـ لحزب الشعب الفمسطيني بساـ الصالحي،  :راـ اهلل
مف المستوطنات والكتؿ % 85تصريحات وزير الخارجية األمريكي جوف كيري والتي أكد فييا بقاء 

قدس برس نسخة عنو يوـ االثنيف وكالة الصالحي  في بياف صحفي تمقت وقاؿ  ."إسرائيؿ"االستيطانية بيد 
إف مفيوـ تبادؿ األراضي "ىو وصؼ مضمؿ لحقيقة فرض األمر الواقع لالستيطاف واالحتالؿ عمى   :5/8

ودعا إلى التمسؾ بإنياء  الشعب الفمسطيني، رغـ مخالفتو الصريحة لمقانوف الدولي ولقرارات األمـ المتحدة".
وىي أراضي الدولة الفمسطينية كما اعترفت  2967تالؿ بكؿ تجمياتو عف كامؿ األراضي المحتمة عاـ االح

 بيا األمـ المتحدة.
وقاؿ الصالحي إف حزبو "يدعـ مقترح الرئيس الفمسطيني أبو مازف بإجراء استفتاء عمى أي اتفاؽ، مع 

 ف والشتات". التأكيد عمى أف يشمؿ ىذا االستفتاء الشعب الفمسطيني في الوط
وطالب القيادي الفمسطيني بػ"التمسؾ بالخطوط الحمراء التي أقرتيا منظمة التحرير عشية مفاوضات كامب 

، واستثمار المتغير الجديد الذي تحقؽ باعتراؼ األمـ المتحدة بدولة فمسطيف، والذي حسـ أمر 1000ديفيد 
 ازع عمييا".حدود الدولة الفمسطينية وأخرجيا مف دائرة األراضي المتن

 5/8/1093قدس برس، 
 

 نرفض أي مفاوضات ال تتوفر فييا المتطمبات الكفيمة بضمان حقوقنا الوطنية :أبو ليمى 19

 ،نائب األميف العاـ لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،طالب النائب قيس عبد الكريـ أبو ليمى :راـ اهلل
تمبيتيا لحقوؽ وتطمعات شعبنا، رافضا في الوقت بانسحاب الوفد الفمسطيني مف المفاوضات، بسبب عدـ 

 ذاتو أي مفاوضات ال تتوفر فييا المتطمبات الكفيمة بضماف الحقوؽ الوطنية المشروعة لمشعب الفمسطيني.
 4/8يوـ األحد القوى الوطنية  إليياالمفاوضات دعت  الستئناؼوقاؿ النائب أبو ليمى خالؿ مسيرة رافضة 

إال في حاؿ توفرت المتطمبات  اإلسرائيميالمفاوضات مع العدو  الستئناؼرفضيا  في مدينة راـ اهلل نجدد
 لمفاوضات متوازنة، تضمف الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ الوطنية لنضاالت شعبنا الفمسطيني.

 أفوشدد المكتب السياسي عمى المتطمبات التالية كأساس ممـز لمعممية التفاوضية. وأضاؼ أبو ليمى يجب 
ة المفاوضات واضحة، وفؽ قرارات الشرعية الدولية، التي تنص عمى حؿ الدولتيف مع االنسحاب تكوف صيغ
طالؽ، ووقؼ كامؿ لالستيطاف، 2967عاـ  أراضيالكامؿ مف  دفعة واحدة. وتابع  األسرىسراح جميع  وا 
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اإلفراج عف النائب أبو ليمى نرحب باإلفراج عف أي أسير، ولكننا نرفض ربط قضية األسرى بالمفاوضات، و 
مف المفاوضات المجحفة، موضحا أف ىذه الصيغة  االنسحابندعو إلى ضرورة  أننااألسرى حؽ، كما 

بقرارات  "إسرائيؿ"التفاوضية العقيمة تتعارض مع األسس التي أجمعت عمييا قوى شعبنا، وىي اعتراؼ 
 الشرعية الدولية. 

 5/8/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 : حماس عمى مفترق طرق وتبحث عن مخرج لمأزقيا السياسيأحرونوتيديعوت 11

ف حركة حماس "أماـ مفترؽ إقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس االثنيف،  :ترجمة خاصة - غزة
طرؽ ومأزؽ سياسي كبير تبحث عف حموؿ لمخروج منو.. وأمؿ حركة حماس وقادتيا في الصعود عبر 

ي العالـ العربي، أنطفأ دفعة واحدة". وتضيؼ "غزة تعيش اليوـ في موجة انتصار اإلخواف المسمميف ف
حصار ليس مف جية إسرائيؿ بؿ مف الجيش المصري الذي يقمعيا مثمما لـ تتجرأ إسرائيؿ عمى فعمو أبدا 
بما في ذلؾ اإلىانة واإلذالؿ لمسياسييف، فحيف طمب قادة مصر نياية الشير الماضي مف فتح معبر رفح 

بضائع قالوا ليـ المصرييف إذا كانت لكـ مشكمة فتوجيوا لنا مف خالؿ أبو مازف"، عمى حد بسبب نقص ال
تعبير الصحيفة. وتتابع "الحكاـ الحالييف لمصر يعتبروف حماس عدو ليا، كما أنيـ ال يسمحوف لألمواؿ 

الصاعد في  األجنبية القادمة مف تركيا مثال بالدخوؿ إلى غزة، كما اف زعيـ حماس خالد مشعؿ، النجـ
 سماء السياسة الفمسطينية اختفى وصمت".

وتشير الصحيفة، إلى أف حماس تعاني مف مشاكؿ داخمية أيضا "فسياساتيا كابحة لجماح أي جيات تحاوؿ 
فتح جبية مع إسرائيؿ وىو ما يثير فصائؿ أخرى تفضؿ توجيو ضربات إلسرائيؿ وىو ما حصؿ في 

ولـ تنجح حماس في لجميا". "وبالتوازي يوجد محاوالت وارتفاع كبير األسابيع األخيرة بسقوط عدة صواريخ 
في التوجييات الصادرة عف نشطاء حماس في غزة، لمنشطاء في الضفة لزيادة أعماؿ اإلرىاب، ولكف مثؿ 
ىذه األعماؿ ال تنجح، ألف الجيش والمخابرات اإلسرائيمية يجمسوف لو عمى الوريد، ففي النصؼ األوؿ مف 

% أكثر مقارنة بالفترة الموازية مف العاـ الماضي، وبالفعؿ 15فمسطيني، أي نحو  20400ة اعتقؿ ىذه السن
 "، بحسب الصحيفة العبرية.%50فإف كمية العمميات في الضفة في ىذه الفترة انخفضت بػ 

 6/8/1093، القدس، القدس
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ضريح عماد مغنية، في  في لبناف القدس العالمي زار وفد مف القوى والفصائؿ الفمسطينيةلمناسبة يـو 
روضة شيداء المقاومة اإلسالمية في الغبيري. وضـ الوفد ممثميف عف كؿ مف: حركة فتح، جبية التحرير، 

طية، حركة حماس، والتوجيو، الجبية الديموقرا لإلرشادحزب الشعب الفمسطيني، الييئة اإلسالمية الفمسطينية 
فتح االنتفاضة، جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني، والجبية الشعبية، وكاف في استقبالو مسؤوؿ الممؼ 

الشيخ عطاهلل حمود، ووفد مف العالقات العامة في الحزب. ووضع الوفد أكاليؿ مف  اهلل حزب الفمسطيني في
وشدد أميف سر فصائؿ منظمة  يداء المقاومة.الزىر عند الضريح، وقرأ الفاتحة عف روح مغنية، وأرواح ش

خيار المقاومة اإلسالمية الباسمة، "اهلل، في كممة باسـ الوفد، عمى  العميد توفيؽ عبد الفمسطينية التحرير
 ."اهلل، كسبيؿ وحيد لتحرير القدس، وكنيسة القيامة وأمينيا العاـ السيد حسف نصر

، مسيرة جماىيرية بمشاركة ممثميف "المقاومة في فمسطيفلجنة دعـ "صور، نظمت  -وفي مخيـ الرشيدية 
وكانت كممات لكؿ مف: عضو المكتب السياسي  عف الفصائؿ الفمسطينية والمبنانية والمجاف والجمعيات.
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لجبية التحرير الفمسطينية عباس الجمعة باسـ منظمة التحرير الفمسطينية، حسف خميؿ عف حزب اهلل، 
التمسؾ بخيار المقاومة، ورفض "بو سامر موسى عف المجنة، أكدت أ اإلسالميوالقيادي في حركة الجياد 

 ."المفاوضات مع العدو الصييوني إلىالعودة 
كما أقامت لجنة دعـ المقاومة ندوة سياسية في مخيـ البداوي، بحضور ممثميف عف الفصائؿ الفمسطينية 

 ونير البارد.والمجاف الشعبية في الشماؿ، وحشد مف أبناء مخيمي البداوي 
 5/8/1093، السفير، بيروت

 
 لمبنانيا في النزاع الداخمي عين الحموةعمى عدم السماح باستخدام  ونحريصعصبة األنصار:  14

طارؽ السعدي  أبوفي مخيـ عيف الحموة ضـ الشيخ  اإلسالميةالتقى وفد مف عصبة األنصار  :محمد صالح
بيية الحريري وجرى عرض لألوضاع في المخيمات، مبناني في البرلماف الالشريؼ عقؿ النائبة  أبووالشيخ 

في المخيـ لتكثيؼ جيودىا في سبيؿ تثبيت  اإلسالميةالقوى "وال سيما في مخيـ عيف الحموة. دعت الحريري 
لمحفاظ عمى  اإلسالميةفي تشكيؿ المجنة األمنية الفمسطينية بالتعاوف مع القوى  "اإلسراع، آممة "اليدوء أجواء

 ."خيـامف الم
بيدؼ درء الفتف ودرء المخاطر عف مخيـ "الشريؼ أّف المقاء يأتي ضمف سمسمة متكاممة،  أبوبدوره اعتبر 

جميع القوى الفمسطينية " أف. وشدد عقؿ عمى "عيف الحموة وعف منطقة التعمير وكذلؾ عف منطقة صيدا
خداـ المخيـ في النزاع الداخمي في المخيـ حريصة عمى عدـ السماح ألي جية كانت باست اإلسالميةوالقوى 

 .اإلقميمية" أوسواء عمى الساحة المبنانية 
 5/8/1093، السفير، بيروت

 
 : فضل شاكر ليس عندناعين الحموة إسالميو مخيم 15

ف فضؿ شاكر "أ تأكيدىاعقدت أمس القوى اإلسالمية في مخيـ عيف الحموة لقاء جددت فيو  :محمد صالح
 ."ياد االيجابي ومصروف عمى سياسة النأي بالنفسليس في المخيـ وممتزموف الح

 5/8/1093، السفير، بيروت

 
 

 قصى وبناء الييكل الثالث مكانوىدم المسجد األعمى  تحرض الييود اإلسرائيميةالحكومة  16
كشؼ تقرير اسرائيمي اف حكومػة بنيػاميف نتنيػاىو ىػي التػي تقػؼ وراء الجماعػات الييوديػة المتطرفػة : راـ اهلل
ة بيػػدـ المسػػجد االقصػػى فػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة لبنػػاء الييكػػؿ الييػػودي الثالػػث عمػػى حػػد وصػػفيـ المطالبػػ
 مكانو.

ونقمت صحيفة جيروزاليـ بوست الصادرة امس اف الحكومة تقدـ امواؿ دعـ ليذه الجماعات والتي تسعى الى 
 بناء ما تسميو الييكؿ الييودي الثالث مكاف المسجد االقصى.

ف وزارتي التعميـ والثقافة وكذلؾ الرياضػة فػي اسػرائيؿ تعمػالف عمػى دعػـ كثيػر مػف المنظمػات وذكر التقرير ا
الييودية غير الحكومية التي تطالب ببناء ىذا الييكؿ في المكاف الذي يعد االكثر قداسة مف بيف كؿ المواقع 

 المقدسة في القدس.
مػػواؿ ليػػذه المنظمػػات ومنيػػا واحػػدة تسػػمى وعممػػت الػػوزارات خػػالؿ العقػػد االخيػػر عمػػى تحويػػؿ الكثيػػر مػػف اال

 )معيد الييكؿ( دعما لنشاطيا الخاص ببناء الييكؿ.



 
 

 

 

 

           99ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

وكشػػفت الصػػحيفة اف ىػػذا المعيػػد يكػػرس مػػا اسػػمتو الوصػػية التػػي جػػاءت فػػي الكتػػاب المقػػدس الييػػودي لبنػػاء 
 الييكؿ المقدس في القدس عمى جبؿ موريا وىو ذات المكاف المقاـ فيو المسجد االقصى.

ؿ القػػائموف عمػػى ىػػذا المعيػػد اف ىػػدفنا الػػذي نسػػعى الػػى تحقيقػػو عمػػى المػػدى القصػػير ىػػو اعػػادة اشػػعاؿ ويقػػو 
جذوة ىذا الييكؿ المقدس في قمػوب البشػرية مػف خػالؿ التعمػيـ. ويضػيفوف اف ىػدفنا البعيػد والػذي نسػعى الػى 

 قدس في عصرنا الحالي.تحقيقو ىو اف نستخدـ كؿ ما لدينا مف قوة وطاقة لتحقيؽ عممية بناء الييكؿ الم
ونقمػػت الصػػحيفة عػػف مؤسػػس المعيػػد الحاخػػاـ يسػػرائيؿ ارئيػػؿ قولػػو اف اي شػػخص غيػػر ييػػودي يتحػػدث فػػي 

 قضية جبؿ البيت يستحؽ الموت في اشارة الى اف ىذا المكاف يجب اف يكوف لمييود تماما.
وف الي اجنبػػي غيػػر ييػػودي ويػػرى ارئيػػؿ اف ىػػذا المكػػاف ىػػو االكثػػر قداسػػة بالنسػػبة لمييػػود وال يمكػػف اف يكػػ

 موطئ قدـ فيو.
ويػػأتي ىػػذا بعػػد اسػػابيع قميمػػة مػػف تأكيػػد حاخػػاـ يػػدعى يعقػػوب مػػاداف بػػأف جيػػاز االمػػف الػػداخمي اإلسػػرائيمي 

 )الشاباؾ( ىو الذي يقؼ وراء اإلقتحامات الييودية المتواصمة لباحات المسجد االقصى.
ديػة فػي مسػتوطنات غػوش عتصػيوف فػي مدينػة بيػت والحاخاـ ماداف ىو رئيس ما يسمى مجمع الكػنس الييو 

 لحـ بالضفة الغربية وقد كشؼ عف ىذا االمر في نياية شير حزيراف الفائت.
وفػػي تصػػريحات لػػو قػػاؿ الحاخػػاـ فػػي نػػدوة عػػف الييكػػؿ اف ىنػػاؾ انطباعػػا خاطئػػا لػػدى الػػرأي العػػاـ بػػأف ىنػػاؾ 

اف ىنػػاؾ اجيػػزة امػػف تحػػاربيـ بينمػػا الحقيقػػة مجموعػػة مػػف المجػػانيف الييػػود الػػذيف يػػأتوف لمصػػالة فػػي الييكػػؿ و 
 عكسية.

وقػاؿ اف غالبيػة رجػاؿ الػديف الييػود يرفضػوف الصػالة عمػػى جبػؿ البيػت )ىكػذا يسػمي الييػود الحػـر الشػػريؼ( 
 بينما المخابرات االسرائيمية تحضنا عمى القدـو باستمرار الى ىناؾ وأداء الصالة.

يػاز )الشػاباؾ( نصػحوه شخصػيا بتوسػيع وتسػريع احضػار ييػود واكد ىذا الحاخاـ اف مسؤوليف سػابقيف فػي ج
 الى الحـر القدسي مف اجؿ تعزيز السيادة اإلسرائيمية في المكاف.

 5/8/93المستقبل، بيروت، 
 

 اإليراني الجديد: يشارك سمفو في "تدمير" "إسرائيل" الرئيسنتنياىو يياجم  17
الرئيس اإليراني حسف روحاني، قائاًل إنػو يشػارؾ سػمفو  ىاجـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمس،

 الدولة العبرية.« تدمير»ىدؼ 
قاؿ الرئيس اإليراني )يػـو الجمعػة »ونقؿ بياف عف نتنياىو قولو، خالؿ افتتاح االجتماع األسبوعي لمحكومة: 

 «.الماضي( إف إسرائيؿ جرح في جسد العالـ االسالمي
 قد تغّير ولكف الغاية التي يسعى النظاـ اإليراني لتحقيقيا  رئيس أيراف»وبحسب نتنياىو، فإف 

 5/8/1093، السفير، بيروت

 
 99لى إولويات التمويل أتزيد عدد المستوطنات المدرجة عمى قائمة  "سرائيل"إ 18

أقرت الحكومة االسرائيمية امس خطػة تيػدؼ الػى تطػوير بعػض  :وكاالت –الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 
مسػػتوطنة فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، بحسػػب مػػا اعمنػػت مصػػادر  10ت ذات االولويػػة مػػف بينيػػا المسػػتوطنا

 مستوطنة. 92رسمية. وبذلؾ يصبح عدد المستوطنات المدرجة عمى القائمة "الوطنية ألولويات التمويؿ" 



 
 

 

 

 

           10ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

والبنيػة التحتيػة وستستفيد عشرات البمدات والمستوطنات الواردة في الالئحة مف المساعدات الرسمية لالسػكاف 
والتعمػػػػػيـ واالنشػػػػػػطة الثقافيػػػػػػة والنفقػػػػػات المرتبطػػػػػػة بػػػػػػاالمف. وقالػػػػػػت صػػػػػحيفة "ىػػػػػػآرتس" اليسػػػػػػارية اف بعػػػػػػض 

 المستوطنات الموجودة خارج الكتؿ االستيطانية الكبرى ستستفيد مف الخطة.
ى الػػرغـ مػػف وورد ذكػػر ثػػالث بػػؤر عشػػوائية اسػػتيطانية وىػػي "ريحػػاليـ" و"بػػروخيف" و"سنسػػانا" فػػي الالئحػػة عمػػ

 انيا بنيت دوف ترخيص مف الحكومة.
وقػػاؿ مسػػؤوؿ فػػي مكتػػب رئػػيس الحكومػػة االسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو طمػػب عػػدـ الكشػػؼ عػػف اسػػمو لوكالػػة 
فػػرانس بػػرس "االضػػافة الػػى الالئحػػة ليسػػت كافيػػة لمبمػػدات الموجػػودة خػػارج الخػػط االخضػػر )الضػػفة الغربيػػة( 

ويػة". واضػاؼ "لتصػػبح كػذلؾ، ىػي بحاجػة لقػرار مػف السػمطة السياسػػية لتسػتفيد مػف وضػع المنطقػة ذات االول
 بعكس البمدات االخرى".

مف جيتػو، اصػر نتنيػاىو فػي بيػاف وزعػو مكتبػو بػاف القػدس بمػا فػي ذلػؾ الجػزء الشػرقي المحتػؿ "دائمػا تحتػؿ 
 االولوية عمى الئحتنا".

ىػي مػف معاقػؿ حػزب "البيػت الييػودي" وبحسب ىآرتس فاف غالبية المستوطنات التي تـ ادراجيػا فػي الخطػة 
المتطػػرؼ الػػذي يتزعمػػو وزيػػر االقتصػػاد نفتػػالي بينيػػت الػػذي يػػدعـ االسػػتيطاف ويعػػارض بشػػدة قيػػاـ اي دولػػة 

 فمسطينية.
وامتنع اربعة وزراء عف التصويت عمى ىذه الخطة مف بينيـ وزيرة القضاء تسيبي ليفني المسػؤولة عػف ممػؼ 

 ي اعيد استئنافيا أواخر تموز الماضي.المفاوضات مع الفمسطينييف الت
بمػدة  700وقائمة "المستوطنات ذات االولوية الوطنية" مف حيث االنفػاؽ ىػي قائمػة تضػـ نحػو مػا يقػرب مػف 

حدوديػػػة ومسػػػتوطنة مؤىمػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى تمويػػػؿ اضػػػافي لمتنميػػػة عػػػالوة عمػػػى ميزانياتيػػػا العاديػػػة. ومعظػػػـ 
 ى حدود إسرائيؿ الشمالية مع لبناف أو إلى الجنوب قبالة مصر.المناطؽ المدرجة عمى القائمة تقع اما عم

 5/8/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مستوطنة إلى خطة تطوير المدن 10ليفني تنتقد قرار إضافة مدينة القدس و 19
ف مسػتوطنة إلػى خطػة تطػوير المػد 10أثار القرار اإلسرائيمي، إضافة مدينة القػدس، و: كفاح زبوف - راـ اهلل

سوؼ تدخؿ بعػض البمػدات والمػدف والمسػتوطنات »ونقؿ عف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف:  اإلسرائيمية، 
ىذه الخطة، ولكف تبقى، كما ىو معروؼ لنا جميعا، القدس، عاصمتنا األبدية عمػى رأس االىتمػاـ والتطػوير 

 «.في كؿ الخطط
بيف وزيرة العدؿ تسيبي لفيني ووزيػر االقتصػاد نفتػالي  وكانت الجمسة الحكومية اإلسرائيمية شيدت نقاشا حادا

بنيت، الذي حاوؿ إدخاؿ مزيد مف المستوطنات، بعضيا معزوؿ، ضمف خطة االىتماـ والتطػوير الحكػومي، 
 وتصدت لو ليفني بقوة.

ود باالمتنػػاع عػػف التصػػويت، بيػػنيـ ليفنػػي، التػػي تقػػ 4ولػػـ يعػػارض أحػػد مػػف الػػوزراء القائمػػة النيائيػػة، واكتفػػى 
 المفاوضات مع الفمسطينييف، ووزير حماية البيئة عمير بيرتس )حزب الحركة(.
 وانتقد كؿ مف ليفني وبيرتس قرار شمؿ مستوطنات معزولة في ىذه الخارطة.

نمػا مصػمحة سياسػية »وقالت ليفني:  ىذه الخطوة تمس بجيود السالـ وال تعكس مصمحة وطنية اجتماعية، وا 
الحكومػػة المصػػادقة عمػػى خػػرائط منػػاطؽ )التفضػػيؿ القػػومي( الجديػػدة، وتقػػديـ  إف قػػرار»، وأضػػافت: «حزبيػػة
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نمػا عػف سػمـ  امتيازات لممستوطنات خارج الكتؿ االستيطانية ال يعبر عػف سػمـ أولويػات اقتصػادي صػحيح، وا 
 «.أولويات سياسي لعدد مف وزراء الحكومة

 6/8/1093، الشرق األوسط، لندن
 

 طالق أسرى بدل تجميد االستيطانإ اختاروا الفمسطينيون شالوم: 30
كشػؼ وزيػر التعػاوف اإلقميمػي سػيمفاف شػالوـ، أف الفمسػطينييف رفضػوا اقتراحػا تقػدـ بػو : كفاح زبػوف - راـ اهلل

رئػػػػيس الػػػػوزراء بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو، ويقضػػػػي بتجميػػػػد أعمػػػػاؿ البنػػػػاء فػػػػي المسػػػػتوطنات الواقعػػػػة خػػػػارج الكتػػػػؿ 
 األسرى الفمسطينييف.االستيطانية الكبرى بدال مف اإلفراج عف 

عمػى الػرغـ مػف أف قػرار اإلفػراج عػف السػجناء كػاف قػرارا صػعبا، »وقاؿ شالوـ في سياؽ مقابمة إذاعية أمس: 
 «.فإف الموقؼ األميركي والوضع الجديد لـ يسمحا باتخاذ قرار آخر

 «.سبة إلسرائيؿإف إطالؽ سراح أسرى فمسطينييف ىو الخيار االستراتيجي األقؿ سوءا بالن»وقالت ليفني: 
 6/8/1093، الشرق األوسط، لندن

 
 "رائيلـ"إسل اىو الخيار األقل سوء فمسطينيينليفني: إطالق سراح أسرى  39

)يو بي اي(: اعتبرت وزيػرة العػدؿ اإلسػرائيمية، رئيسػة طػاقـ المفاوضػات مػع الفمسػطينييف، تسػيبي  -تؿ أبيب
 قؿ سوًء بالنسبة إلسرائيؿ.ليفني، أف إطالؽ سراح أسرى فمسطينييف ىو الخيار األ

إطػػالؽ سػػراح أسػػرى فمسػػطينييف ىػػو الخيػػار اإلسػػتراتيجي األقػػؿ “وقالػػت ليفنػػي لإلذاعػػة العامػػة اإلسػػرائيمية إف 
 ”.أفضؿ مف بدء المفاوضات برسـ خط الحدود“، معتبرة أف ىذا الخيار ”سوءا بالنسبة إلسرائيؿ

ص لػػرئيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، مػػع والتقػػت ليفنػػي والمحػػامي يتسػػحاؽ مولخػػو، المبعػػوث الخػػا
كبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف صػػائب عريقػػات، ووزيػػر الخارجيػػة األميركػػي، جػػوف كيػػري فػػي واشػػنطف، يػػـو 

 الثالثاء الماضي.
ورفضػػت ليفنػػي مطالػػب تعالػػت فػػي إسػػرائيؿ بػػإطالؽ سػػراح سػػجناء ييػػود قتمػػوا فمسػػطينييف، وشػػددت عمػػى أف 

 ”.يحتمؿ، وال توجد أية نية بالمتاجرة في عقوبات القتمةىذا المطمب ال “
إذا كانػػت النيػػة ىػػي “مػػف جانبػػو قػػاؿ إدلشػػتايف االثنػػيف إلذاعػػة موقػػع القنػػاة السػػابعة اإللكترونػػي اليمينػػي، إنػػو 

شيور، فإني لـ أجد بعػد أحػدا مػا لديػو إجابػة مقنعػة فيمػا إذا كػاف أبػو مػازف  9التوصؿ إلى اتفاؽ دائـ خالؿ 
يس الفمسطيني محمود عباس( يتحدث باسـ ييودا والسامرة )أي الضفة الغربية( أو أنو يتحدث باسـ غزة )الرئ

 ”.أيضا، إذ يوجد حكـ آخر ىناؾ، ولذلؾ فإف االحتماالت ضئيمة جدا
 5/8/1093، القدس العربي، لندن
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)يػػػو بػػػي اي(: رأى رئػػػيس الكنيسػػػت، يػػػولي إدلشػػػتايف، مػػػف حػػػزب الميكػػػود الحػػػاكـ، أف احتمػػػاالت  -أبيػػػبتػػػؿ 
إذا تركػزت المفاوضػات حػوؿ التعػاوف فػي “وأضػاؼ إدلشػتايف أنػو . التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ دائػـ ضػئيؿ جػدا

نربح مف المحادثات، لكف  مجاالت مختمفة، مثؿ اإلقتصاد والمياه وجودة البيئة.. فإنني أعتقد أنو بإمكاننا أف
إذا تـ جرنا إلى مبػادرات نيػة حسػنة عمػى شػكؿ إطػالؽ سػراح )مخػربيف( وربمػا أمػور أخػرى، فػإف كػؿ مػا ييػـ 

 ”.الفمسطينييف ىو أف يحصموا عمى أكثر مكاسب ممكنة وبعد ذلؾ الخروج مف المفاوضات



 
 

 

 

 

           11ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

الوقػػػت لػػػـ ينضػػػج بعػػػد لمتوصػػػؿ إلػػػى إذا تحػػػدثنا عػػػف التعػػػاوف مػػػف خػػػالؿ التفػػػاىـ بػػػأف “واعتبػػػر إدلشػػػتايف أنػػػو 
 ”.اتفاقيات فإف ىذا سيكوف أفضؿ لنا وليـ

وخمػص إدلشػتايف إلػػى القػوؿ إف نتنيػػاىو يػدرؾ ىػػذه األمػور ولكنػػو يتعػرض لضػػغوط دوليػة مػػف أجػؿ اسػػتئناؼ 
حمػػػػاس المسػػػػؤوليف فػػػػي واشػػػػنطف والمجتمػػػػع الػػػػدولي مػػػػف أجػػػػؿ صػػػػنع سػػػػالـ فػػػػوري يضػػػػع “المفاوضػػػػات وأف 

 ”.يـ بأف ىذه الطريؽ تقود إلى ال مكافصعوبات أماـ إقناع
 5/8/1093، القدس العربي، لندن
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استبعد وزير الخارجية اإلسرائيمي األسبؽ النائب افيغدور ليبرماف حصوؿ تسوية سياسية : الناصرة )فمسطيف(
 نييف، موضًحا أف المفاوضات ستقتصر عمى تسويات أمنية واقتصادية محدودة.مع الفمسطي

وقاؿ ليبرماف في حديث لمقناة العاشرة في التمفزيوف االسرائيمي ونشر عمى موقعيـ عمى االنترنت اليوـ األحد 
ى"، ( إف "الجػػػانبيف االسػػػرائيمي والفمسػػػطيني أجريػػػا مفاوضػػػات خػػػالؿ السػػػنوات الماضػػػية لكػػػف دوف جػػػدو 8|4)

مضيفا "أنو مف الممكف أف تتوصؿ اسػرائيؿ إلػى تسػوية أمنيػة واقتصػادية مػع الفمسػطينييف لكػف الوصػوؿ إلػى 
 تسوية سياسية ىذا مستحيؿ" عمى حد قولو. 

وفػػي رده عمػػى سػػؤاؿ حػػوؿ قػػرار الحكومػػة اإلسػػرائيمية اإلفػػراج عشػػرات األسػػرى الفمسػػطينييف كبػػادرة حسػػف نيػػة 
انػػػب الفمسػػػطيني، قػػػاؿ ليبرمػػػاف أنػػػو أعطػػػى حزبػػػو "اسػػػرائيؿ بيتنػػػا" الحريػػػة فػػػي السػػػتئناؼ المفاوضػػػات مػػػع الج

 التصويت ولـ يعرض وزراءه إلى ضغوط.
وبالنسبة إلى مقاطعة االتحاد االوروبػي لممسػتوطنات قػاؿ ليبرمػاف" إف إسػرائيؿ ستمسػؾ زمػاـ االمػور لوحػدىا 

بموماسيا ودوليا ضد االتحػاد االوروبػي لمعػدوؿ واف القرار االوروبي لف يؤثر عمينا سمبا وفي المقابؿ سنعمؿ د
 عف قراره".

 4/8/1093قدس برس، 
 

 اإلسرائيمية لعسكريةلتجنيد المسيحيين وانخراطيم في الخدمة ا ىيئةنتنياىو يأمر بتشكيل  34
أمػػػر رئػػػيس الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، بإقامػػػة ىيئػػػة مشػػػتركة لمحكومػػػة اإلسػػػرائيمية ومػػػا أسػػػماىـ 

ثمي المسػيحييف العػرب فػي الػبالد لػدفع عمميػة التجنيػد لمجػيش اإلسػرائيمي والخدمػة الوطنيػة، عمػى أف تقػاـ بمم
 ىذه الييئة خالؿ أسبوعيف.

وقػػاؿ موقػػع ىػػآرتس الػػذي كشػػؼ ىػػذا األمػػر أف قػػرار نتنيػػاىو ىػػذا جػػاء بعػػد لقػػاء جمعػػو صػػباح االثنػػيف، مػػع  
يحييف العػػرب فػػي الػػػبالد، ونػػاجي عبيػػد رئػػيس المجمػػػس األب جبرائيػػؿ نػػداؼ المعػػروؼ بتجنػػده لتجنييػػػد المسػػ

 األرثوذكسي في يافة الناصرة والعقيد احتياط شادي حموؿ.
وقاؿ الموقع إف الييئة التي أمر نتنياىو بتشكيميا ستعمؿ عمػى "دمػج أبنػاء الطوائػؼ المسػيحية مػف فمسػطيني 

نونيػػػة الالزمػػػة "لحمايػػػة " مؤيػػػدي التجنيػػػد الػػػداخؿ فػػػي قػػػانوف "تقاسػػػـ العػػػبء" ومعالجػػػة الجوانػػػب اإلداريػػػة والقا
والمتجنػػػديف مػػػف خطػػػر االعتػػػداء عمػػػييـ، وتكثيػػػؼ فػػػرض القػػػانوف ومالحػػػؽ مػػػف أسػػػماىـ نتيػػػاىو بالمشػػػاغبيف 

 والمحرضيف عمى العنؼ.



 
 

 

 

 

           13ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

ونقؿ الموقع عف نتنياىو قولو :" إنو يجب السماح ألبناء الطائفة المسيحية بػاالنخراط فػي الجػيش اإلسػرائيمي 
ف الدولػػة، فػػأنتـ موالػػوف لمدولػػة وأنػػا أحيػػيكـ. لػػف نسػػمح بػػأي تيديػػد لكػػـ وسػػنعمؿ لتطبيػػؽ القػػانوف والػػدفاع عػػ

 بقبضة متشددة ضد كؿ مف يالحقكـ دولة إسرائيؿ وحكومة إسرائيؿ تقؼ إلى جانبكـ".
 5/8/1093، 48عرب 

 
 حصول المعارضة السورية المسمحة عمى منظومة متطورة مضادة لمطائراتتخشى تل أبيب  35

العبرية اف مسػؤوليف إسػرائيمييف وصػفتيـ بػأنيـ ’ يديعوت أحرونوت‘ػ زىير أندراوس: أفادت صحيفة  الناصرة
رفيعػػػو المسػػػتوى فػػػي تػػػؿ أبيػػػب، عبػػػروا عػػػف قمقيػػػـ مػػػف وقػػػوع منظومػػػة متطػػػورة مضػػػادة لمطػػػائرات فػػػي أيػػػدي 

ثابة مؤشر خطير، عمػى المعارضة السورية المسمحة مؤخرا، ولفتت المصادر عينيا إلى أف ىذا األمر ىو بم
 حد تعبيرىا.

ونقمت الصحيفة عف مصدر أمني إسرائيمي وصفتو بأنيا عالي المستوى قولو إف ىذا تطورا خطيرا، حيث أف 
مػػػا ُيطمػػػؽ عميػػػو اسػػػـ الجػػػيش السػػػوري الحػػػر، وضػػػع يديػػػو عمػػػى تمػػػؾ األسػػػمحة الخطيػػػرة وىػػػي روسػػػية الصػػػنع 

 فة.وتستطيع إسقاط أي طائرة تحمؽ عمى ارتفاعات مختم
-SAومعروفة بالمصطمح العسكري الروسػي بمنظومػة  OSAوبحسب المصدر نفسو فإف اسـ ىذه المنظومة 

حيػػػث يػػػتـ وضػػػعيا عمػػػى بطاريػػػات إلطػػػالؽ الصػػػواريخ كمػػػا يمكػػػف حمميػػػا عمػػػى األكتػػػاؼ، وتػػػابع المصػػػدر  8
ولبنػػاف، ويفسػػػح اإلسػػرائيمي قػػائاًل إف ىػػذا النظػػاـ ييػػدد بشػػكؿ مباشػػر حريػػة الطيػػراف شػػماؿ إسػػرائيؿ وسػػورية 

المجػػػاؿ أمػػػاـ أفػػػراد مػػػا ُيسػػػمى بػػػالجيش الحػػػر باسػػػتيداؼ أي طػػػائرة مدنيػػػة أو عسػػػكرية، مشػػػيًرا إلػػػى أف ىػػػذه 
 المنظومة دقيقًة جًدا.

مف ناحيتو قػاؿ رئػيس مجمػس األمػف القػومي اإلسػرائيمي السػابؽ، الجنػراؿ فػي االحتيػاط، غيػورا آيالنػد إلذاعػة 
ت عف وصوؿ عناصر إسالمية معادية إلسرائيؿ فػي األسػابيع الماضػية جيش االحتالؿ حوؿ حقيقة المعموما

إلى سورية، األمر الذي مف شأنو أف ُيحوؿ ىضبة الجػوالف إلػى منطقػة تيديػد حقيقػي عمػى غػرار الحػدود مػع 
قطاع غزة ولبناف، قاؿ إنو ال يعتقد بأف األمور ستصؿ إلى ىذه الدرجة، الفًتا إلى أف الفرؽ بيف سورية وكاًل 

ف لبنػػاف وسػػيناء وغػػزة ىػػو وجػػود حكومػػة ىػػي مػػف تعطػػي الضػػوء األخضػػر لحػػدوث مثػػؿ ىػػذه التيديػػدات أو مػػ
منعيا، وتابع أف الحكومػة ىػي العنػواف الػذي مػف الممكػف ردعػو، ونحػف نػدير ذلػؾ بنجػاحب تػاـب فػي لبنػاف وفػي 

د، مضػػيًفا أنػػو غػػزة، ولكػػف لألسػػؼ فػػي سػػيناء ال يوجػػد مػػف نػػردع ىنػػاؾ، ألنيػػا منطقػػة ال تخضػػع لسػػيطرة أحػػ
 بالنسبة لمنطقة الجوالف فإنيا ستصؿ إلى مثؿ ىذا الوضع حتى يصؿ مف يسيطر عمييا.

 5/8/1093، القدس العربي، لندن
 

 تركيين بزيارة غزة لوفدينتسمح  "إسرائيل" 36
سػمحت اسػػرائيؿ، اليػـو األحػػد، لوفػديف تػػركييف بزيػارة قطػػاع غػزة، عبػػر معبػر بيػػت حػػانوف : دوت كػػوـ  -غػزة
 ز" شماؿ القطاع."إير 

ونقمت وسائؿ إعالـ عبرية، عف المتحػدث باسػـ الجػيش اإلسػرائيمي، بػأف الوفػديف التػركييف دخػال قطػاع غػزة، 
شخصا مف اليالؿ األحمر التركي، ويزوراف القطػاع لالطػالع عمػى مشػاريع تنمويػة،  24مبينا أنيما يضماف 

 تموليا الحكومة التركية، منيا مستشفى قيد اإلنشاء.



 
 

 

 

 

           14ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

ارت إلػػى أف وزيػػر الجػػيش اإلسػػرائيمي، موشػػيو يعمػػوف، وافػػؽ عمػػى دخػػوؿ الوفػػديف، إلػػى غػػزة بشػػرط أف ال وأشػػ
 يمتقيا مع ممثميف عف حركة حماس.

 4/8/1093، القدس، القدس
 

 صبياني" عمى قرار االتحاد األوروبي حول التعاون االقتصادي إسرائيل" رد فعلىآرتس:  37
يػػػدة لالتحػػػاد االوروبػػػي بشػػػأف عػػػدـ التعػػػاوف االقتصػػػادي والعممػػػي مػػػع رد فعػػػؿ اسػػػرائيؿ عمػػػى التعميمػػػات الجد

مؤسسات اسرائيمية ترتبط بالمستوطنات، ىػو رد فعػؿ صػبياني بػؿ ووقػح، سػيمهّس بنيايػة المطػاؼ بيػا ايضػًا. 
فقد أمر وزير الدفاع موشيو يعموف بفػرض سمسػمة مػف القيػود عمػى نشػاط وحركػة مػوظفي منظمػات المسػاعدة 

االوروبية في الضفة الغربية وفي غزة. وفي نيايػة االسػبوع افػاد ديبموماسػي غربػي بػأف الػدخوؿ  والديبموماسية
 الى غزة منع عف موظفي مساعدة عديديف، في أعقاب أمر مف يعموف.

وزيػػر الػػدفاع امتشػػؽ رّد فعػػؿ. ىػػذا الجػػواب االسػػرائيمي لػػف يمػػّس بأوروبػػاب فيػػو سػػيمهّس بالػػذات بالفمسػػطينييف 
ة حركػػة الديبموماسػػييف األوروبيػػيف محظػػور منعيػػا. نشػػاط منظمػػات المسػػاعدة األوروبيػػة مػػف وبإسػػرائيؿ. حريػػ

  السخؼ منعو. وتفاقـ العالقات مع اوروبا لف يخدـ أي مصمحة إسرائيمية غير انتصاب وىمي لقامتيا. 
 19/7/1023ىآرتس 

 5/8/1093السفير، بيروت، 
 

 الجاري 94لمفاوضات يوم أسيرا قبل انطالق جولة ا 16 سراحتل أبيب تطمق  38
أكػػدت مصػػادر سياسػػية إسػػرائيمية أف إطػػالؽ سػػراح الدفعػػة األولػػى مػػف األسػػرى الفمسػػطينييف، والتػػي : راـ اهلل
 آب. 24أسيرا، سيتـ قبؿ جولة المفاوضات القادمة، والمقرر انطالقيا في  16تشمؿ 

ألسرى يتطمب مصادقة المجنة الوزارية وأشارت الصحافة اإلسرائيمية نقال عف المصادر، إلى أف اإلفراج عف ا
اإلسرائيمية المصغرة برئاسة رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو، والتػي بػدأت باالجتمػاع ألوؿ مػرة منػذ 

 تشكيميا، بيدؼ إقرار القائمة األولى مف األسرى الفمسطينييف لإلفراج عنيـ.
نة التي ُشّكمت األسبوع الماضي فػي اجتمػاع الحكومػة وبحسب ما نشر موقع والال اإلسرائيمي امس، فإف المج

اإلسرائيمية، ستعد القائمة األولى مف األسرى بالتنسيؽ مع الجياز األمني اإلسرائيمي، وسيتـ اإلفراج عف ىذه 
القائمػػة عشػػية الجولػػة الثانيػػة مػػف المفاوضػػات. وتتكػػوف المجنػػة مػػف الػػوزراء موشػػيو يعمػػوف، وتسػػيفي ليفنػػي، 

سحؽ أىرونفيتش، باإلضافة إلى نتنياىو، الذي يرأ  سيا.ويعقوب بيري، وا 
ونسب الموقع إلى مصدر مطمع بأف القائمة لـ يحدد بعػد عػددىا، فػي رد عمػى مػا صػرح بػو صػائب عريقػات 

الجاري، في حيف أكد ىذا المصدر أنو سيجري اإلفراج عف األسرى  23أسيرا يـو  16بأنو سيتـ اإلفراج عف 
 شيور. 9عمى أربع دفعات خالؿ جوالت المفاوضات التي قد تستمر  204البالغ عددىـ 

 5/8/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 وحشية وفتّاكة عمى الجانبين" تحذر لبنان.. الحرب ستكون إسرائيل"معاريف: " 39
حّذرت مصادر عسكرية إسرائيمية حزب اهلل ولبناف مف إمكاف نشوب حرب جديدة بيف الجػانبيف : يحيى دبوؽ

، بحسػػب مػػا نقمػػت «شػػد وأقسػػى فػػي الطػػرؼ المبنػػانيسػػتكوف وحشػػية وفتّاكػػة عمػػى الجػػانبيف، لكنيػػا سػػتكوف أ»
 أمس.« معاريؼ»صحيفة 
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راضوف عف اليدوء السائد عمى الحدود، بعد سبع سنوات عمى حرب »وأشارت الصحيفة الى أف اإلسرائيمييف 
(، إال أنيـ في الوقت نفسو يستعدوف لمواجية الشرارة التي ستشعؿ المنطقة وتسػبب 1006لبناف الثانية )عاـ 

نصػراهلل، المتػورط فػي الوحػؿ السػوري، قػد »، مضيفة أف األميف العاـ لحػزب اهلل السػيد حسػف «جية جديدةموا
طالقيػا باتجػاه إسػرائيؿ ونقمػت «. يعمد في أي لحظة الى استخداـ الصػواريخ الموجػودة فػي حوزتػو، وبكثػرة، وا 

لماضػية ػ أكثػر اسػتعدادًا، وأف ػػ قياسػًا إلػى الحػرب ا عف مصادر عسكرية تأكيػدىا أف الجػيش اإلسػرائيمي بػات
بنؾ األىداؼ المجمع حوؿ لبناف، والموجود في حوزة الجيش اإلسػرائيمي، ارتفػع أضػعافًا مضػاعفة قياسػًا إلػى 
السػػػابؽ. لكػػػف المصػػػادر نفسػػػيا أقػػػّرت بػػػأف حػػػزب اهلل أيضػػػًا حقّػػػؽ تعاظمػػػًا فػػػي قدراتػػػو العسػػػكرية، وفػػػي ضػػػوء 

 بر إلسرائيؿ في الشرؽ االوسط.األزمات في المنطقة، أصبح ىو العدو االك
وحػػػذرت الصػػػحيفة اإلسػػػرائيمييف مػػػف أف الصػػػواريخ التػػػي سػػػتطمؽ مػػػف لبنػػػاف سػػػتكوف بػػػاآلالؼ، فػػػي حػػػيف أف 

فالمسػػألة تتعمػػؽ بكميػػة »منظومػػة القبػػة الحديديػػة سػػتعترض بعضػػيا، وال يمكنيػػا تػػأميف الحمايػػة طػػواؿ الوقػػت، 
سػرائيمية أف شػيدت مثػياًل ليػا، وسيصػؿ تيديػدىا الػى وسػط كبيرة مػف الصػواريخ لػـ يسػبؽ لمجبيػة الداخميػة اإل

الجػػيش اإلسػػرائيمي، أعػػّد خططػػًا احتياطيػػة فتّاكػػة، وسػػيعمؿ عمػػى إيػػالـ حػػزب اهلل »ولفتػػت الػػى أف «. الػػبالد
الحػػرب »ونقمػػت أف تقػػديرات الجػػيش تشػػير الػػى أف «. ولبنػػاف أكثػػر بكثيػػر ممػػا حصػػؿ فػػي حػػرب لبنػػاف الثانيػػة

أكثر بكثير، وستتضمف ضربات فتاكة مف الجو، ومنػاورة بريػة حػادة، سػريعة ووحشػية ستكوف قصيرة ومكثفة 
ال شػيء فػػي لبنػػاف محصػف فػػي الحػػرب »، كػذلؾ نقمػػت عػػف مصػادر عسػػكرية تأكيػػدىا أف «عمػى نحػػو خػػاص

المقبمة، وقبؿ حوالى عاـ أطمقنا تحذيرًا الى سكاف الجنوب المبناني بشأف ما ينتظرىـ إذا مػا واصػؿ حػزب اهلل 
 «.استخداميـ الستفزاز إسرائيؿ

وأكدت الصحيفة أف الحزب معني بالحفاظ عمى اليدوء في ىذه المرحمة، وبالتػالي لػف يعمػد الػى اإلسػراع فػي 
 العمؿ ضد إسرائيؿ. 

، تشػير الصػحيفة الػى أف «الضػغوط الممارسػة عمػى حػزب اهلل داخميػاً »وحوؿ األوضاع الداخميػة فػي لبنػاف، و
، إذ إنػػو أرسػػؿ مقاتميػػو لمسػػاعدة )الػػرئيس السػػوري بشػػار( االسػػد، «فػػي الػػدرؾ األسػػفؿ»حػػزب اهلل بػػات اليػػـو 

 األمر الذي أضعفو كثيرًا، بعد أف خسر الكثير مف عناصره المقاتميف في الساحة السورية.
 5/8/1093األخبار، بيروت، 
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، التابعػة لشػعبة االسػتخبارات العسػكرية فػي الجػيش اإلسػرائيمي 8100ػ زىير أندراوس: ُتعتبر الوحػدة  الناصرة
مػػػف أكثػػػر الوحػػػدات تطػػػورا مػػػف الناحيػػػة التقنيػػػة والتكنولوجيػػػة وليػػػا نشػػػاطات واسػػػعة فػػػي حػػػروب اإلنترنيػػػػت 

ذ إنشائيا نظرا لشيرتيا الواسعة حيث تعمؿ عمى والشبكات، وقد انضـ إلييا اآلالؼ مف العقوؿ اإلسرائيمية من
 ضماف التفوؽ النوعي إلسرائيؿ مف خالؿ عمميات دفاعية أو ىجومية في الفضاء اإللكتروني.

بتجنيد آالؼ الشباب مف طالب  1003( فإف الدولة العبرية قامت منذ العاـ Defense Newsوبحسب موقع )
حينيػػا حػػوؿ األسػػباب التػػي تسػػتدعي اسػػتقطاب كػػؿ ىػػذه األعػػداد الثانويػػة فػػي ىػػذه الوحػػدة ممػػا أثػػار الجػػدؿ 

وطبيعػػة الميػػاـ التػػي سػػتوكؿ إلػػييـ، لكػػف األمػػر ظػػؿ مبيمػػا وتعرضػػت الصػػحؼ العبريػػة لضػػغوطات لوقػػؼ 
 النبش بالموضوع.

لكف مع نياية العاـ الماضي بدأت المعمومات تتسرب بأف مف تـ تجنيدىـ شكموا أكبػر جػيش الكترونػي لنشػر 
صػػييوني والتوغػػؿ فػػي أعمػػاؽ العػػالـ العربػػي لتسػػميـ بنػػاه الثقافيػػة والفكريػػة وضػػرب قيمػػو األخالقيػػػة الفكػػر ال
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واإلنسانية والعقائديػة، وقػد أتػاح لػو فضػاء مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي والمنتػديات والمواقػع االلكترونيػة ميػدانا 
قػا مػف ىػذه الوحػدة ىػي التػي تتػولى مفتوحا لمتحرؾ بحرية كاممة. وبحسب المعمومات التي تـ تسػريبيا فػإف فر 

تػػػدريب جيػػػوش الكترونيػػػة لمعارضػػػات العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ والتػػػي قػػػادت الثػػػورات العربيػػػة فػػػي مواقػػػع التواصػػػؿ 
االجتماعي وغيرىا في الوقت الذي يعمػؿ اآلالؼ مػنيـ بيػدوء عمػى بػث الفػتف وتػرويج اإلشػاعات واسػتيداؼ 

بجانب تمميػع صػور الجماعػات المتطرفػة، وأعمػاؿ اسػتخبارية  الناشطيف والمثقفيف وتأجيج فتف مذىبية دينية.
وتجسسية مختمفة، بكممات أخرى، فإف جؿ اىتماـ الوحدة في ىذه األيػاـ ىػو كػي الػوعي العربػي بمػا يتناسػب 

 مع مصالح دولة االحتالؿ.
خطيػر جػدا والمشكمة تكمف في أف ىذا النشاط اإلسرائيمي الذي يعمؿ عمػى تفكيػؾ المجتمعػات العربيػة بشػكؿ 

 ما زاؿ يعمؿ بدوف رد، ولـ ُيواجو بأي تحرؾ عربي لمحد مف أثاره المدمرة.
وأشػػار الموقػػع إلػػى أف الوحػػدة المػػذكورة تمعػػب الػػدور الحاسػػـ فػػي مجػػاؿ التجسػػس االلكترونػػي، الفتػػا إلػػى أف 

ىذه الوحدة،  الجنراؿ المتقاعد اوري ساغي، الرئيس األسبؽ لشعبة االستخبارات العسكرية اعترؼ بوجود مثؿ
( 8100التي اعتبرىا مف أىـ الوحدات االستخبارية في الدولػة العبريػة. كمػا قػاؿ سػاغي فػأف أىػداؼ )الوحػدة 

ىو المساىمة في تقػديـ رؤيػة اسػتخبارية متكاممػة مػع المعمومػات التػي توفرىػا المصػادر البشػرية القائمػة عمػى 
ي المجاؿ االستخباري وىي: الرصد، والتصنت، العمالء. وتعتمد الوحدة عمى ثالث صور مف صور العمؿ ف

 والتصوير، والتشويش.
(، بنػػػاء عمػػػى تعميمػػػات مػػػف قيػػػادة 8100وقػػػد نقمػػػت الصػػػحؼ العبريػػػة عػػػف مصػػػدر امنػػػي قولػػػو إف )الوحػػػدة 

االسػػتخبارات العسػػكرية ال تسػػتثني أيػػا مػػف قػػادة والسػػمطة ومسػػؤولي ومػػوظفي أجيزتيػػا األمنيػػة مػػف عمميػػات 
اإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، قػػػاؿ الموقػػػع، تقػػػـو الوحػػػدة باسػػػتخداـ الطػػػائرات بػػػدوف طيػػػار ويػػػتـ التنصػػػت المنيجيػػػة. ب

(، وسػػالح الجػػو اإلسػػرائيمي. وكػػاف الجنػػراؿ داف حػػالوتس، 8100اسػػتغالؿ ىػػذه التقنيػػة بالتعػػاوف بػػيف )وحػػدة 
غتيػاؿ رئيس ىيئة األركاف األسبؽ وقائد سالح الجو اإلسرائيمي األسػبؽ قػد صػرح بأنػو فػي جميػع عمميػات اال

التػي تمػت فػي الضػفة الغربيػة وقطػػاع غػزة فإنػو قػد تػـ اسػتخداـ ىػػذه الطػائرة، التػي ُتسػتخدـ فػي تسػييؿ ميمػػة 
ألوية المشاة التابعة لجيش االحتالؿ قبيؿ وأثناء عمميات التوغؿ داخؿ األراضػي الفمسػطينية، وتػزود عناصػر 

الوحػػدة يقومػػوف بػػدورىـ بتزويػػد قػػادة ( بمعمومػػات عػػف تحركػػات عناصػػر المقاومػػة، وعناصػػر 8100)الوحػػدة 
 الجيش بيذه المعمومات بشكؿ تدريجي.

كمػػا تبػػيف الحقػػا أف الجػػيش اإلسػػرائيمي كمػػؼ الوحػػدة مػػؤخرا بالقيػػاـ بالترتيبػػات الالزمػػة التػػي تضػػمف إلسػػرائيؿ 
، مواصمة معرفة ما يدور في قطاع غزة. ولفت الموقع إلػى أنػو بحسػب تقريػر ورد فػي مجمػة )فػوريف ريبػورت(

 ( قامت بزرع أجيزة تنصت وكاميرات وألغاـ في مناطؽ حساسة ومختمفة مف القطاع.8100فإف )وحدة 
ووفػػؽ المجمػػة فػػاف )امػػاف( عمػػؿ وبكػػؿ مػػا أوتػػي مػػف قػػوة لػػزرع احػػدث أجيػػزة التجسػػس الرقميػػة )ديجيتػػاؿ( فػػي 

ائيا، تحت الرقابة القطاع قبؿ رحيؿ الجيش عنو وذلؾ مف اجؿ وضع الفصائؿ الفمسطينية، أو باألحرى نشط
اإلسرائيمية الدائمة، ونقؿ أي معمومات مباشرة إلى مقر )اماف( في تؿ أبيب. وتابع التقرير في المجمة الغربية 
قػػػائال إف إسػػػرائيؿ ُتخطػػػط لمسػػػيطرة عمػػػى جميػػػع خطػػػوط اليػػػاتؼ وأنظمػػػة االتصػػػاؿ فػػػي القطػػػاع بشػػػكؿ يمكػػػف 

 ت النشطاء.األجيزة األمنية اإلسرائيمية مف رصد تحركات واتصاال
 6/8/1093، القدس العربي، لندن
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يسود اإلرباؾ أروقػة صػناعة القػرار اإلسػرائيمي بشػأف كيفيػة الػرد عمػى القػرار األخيػر التػي اتخػذه : محمد بدير
ة خمػؼ الخػط األخضػر فػي االتحاد األوروبػي، ونػّص عمػى وقػؼ كػؿ أشػكاؿ التعػاوف مػع المسػتوطنات الكائنػ

الضفة الغربية. وتتركز الحيرة اإلسرائيمية حوؿ الموقؼ مف مشاركة إسػرائيؿ فػي المشػروع األوروبػي العمػالؽ 
، إذ تنقسػػػـ اآلراء بػػػيف مػػػف ينػػػادي «1010يػػػورفيجيف »فػػػي مجػػػاؿ البحػػػث والتطػػػوير العممػػػي المعػػػروؼ باسػػػـ 

يػػػدعو إلػػػى عػػػدـ المػػػس بالتعػػػاوف مػػػع األوروبيػػػيف،  بالمقاطعػػػة، كنائػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة، زئيػػػؼ ألكػػػايف، ومػػػف
 كمستشار األمف القومي، يعقوب عميدرور.

ويكمف السبب الرئيس لمخالؼ اإلسرائيمي في الخشية مف فقداف نحػو مميػار يػورو سػيتـ تحويميػا إلػى شػركات 
رىا إف ىػػي تكنولوجيػػة إسػػرائيمية خػػالؿ السػػنوات السػػبع القادمػػة فػػي حػػاؿ كانػػت جػػزءًا مػػف المشػػروع، وستخسػػ

 قررت المقاطعة.
 5/8/1093، االخبار، بيروت
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قالػػت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية صػػباح اليػػوـ، الثالثػػاء، نقػػال عػػف مصػػدر سياسػػي وصػػفتو بأنػػو رفيػػع المسػػتوى، إف 
أوبامػػا وقػػؼ الجيػػود اإليرانيػػة لتطػػوير أسػػمحة ذريػػة.  الحكومػػة اإلسػػرائيمية تشػػكؾ فػػي جديػػة نوايػػا إدارة الػػرئيس

وقالت اإلذاعة إف الحكومة اإلسرائيمية قمقة مف الموقؼ األمريكػي وخاصػة عمػى ضػوء رفػض وتػردد الواليػات 
 المتحدة في التحرؾ حياؿ ما يحدث في سوريا.

إلسػػرائيمية المتكػػررة لجديػػة وقالػػت اإلذاعػػة فػػي تقريػػر ليػػا، غنػػو فػػي المقابػػؿ بػػدأ الغػػرب ينظػػر إلػػى التيديػػدات ا
أقػػػؿ، وأف ىنػػػاؾ خػػػوؼ مػػػف أف تفقػػػد ىػػػذه التيديػػػدات صػػػدقيتيا مػػػع تكرارىػػػا باسػػػتمرار دوف أف تتخػػػذ إسػػػرائيؿ 

 خطوات فعمية.
 6/8/1093، 48عرب 

 
 متورطة بجريمة قتل بشعة بسمفيت الصييونيةالمخابرات  43

لػػػذي قتػػػؿ عائمػػػة شػػػقيقو كػػػاف عمػػػيال سػػػمفيت: كشػػػؼ النقػػػاب يػػػـو االثنػػػيف أف مػػػا بػػػات يعػػػرؼ بسػػػفاح سػػػمفيت ا
لممخابرات الصييونية، وأنو نفذ جريمتو بتنسػيؽ مػع ضػابط المخػابرات الصػييوني الػذي يشػغمو لمتغطيػة عمػى 

 فضح زوجة أخيو الرتباطو بمخابرات االحتالؿ.
 وكانت جريمة قتؿ بشػعة ىػزت مدينػة سػمفيت الشػير الماضػي راح ضػحيتيا المواطنػة لينػا حسػيف عبػد القػادر

عامًا(، وطفالىا مجد وجنى جميؿ راسـ فاتوني، إضافة إلى جنينيف لـ يريا النورب وتـ القتؿ مف  17فاتوني )
 خالؿ الخنؽ المباشر ثـ فتح اسطوانة الغازب حيث ساد في البداية اعتقاد أف الجريمة عممية سطو وقتؿ.

كتشػػػاؼ زوجػػػة أخيػػػو الرتباطػػػو وكشػػػؼ اليػػػـو ومػػػف خػػػالؿ اعترافػػػات المػػػتيـ أف السػػػبب الحقيقػػػي يكمػػػف فػػػي ا
بمخابرات االحتالؿ، فسعى إلى التخمص منيا لئال يفتضػح أمػره بالتنسػيؽ مػع مشػغمو الصػييوني. وأشػار فػي 
اعترافاتو إلى أف فكػرة إخفػاء طبيعػة جريمتػو مػف خػالؿ فػتح أنبوبػة الغػاز بعػد قتمػو لمعائمػة و مػؿء إبريػؽ مػاء 

إزالػػة البصػػمات عمػػى األبػػواب والغػػاز، كانػػت فكػػرة تمقاىػػا مػػف  فػػوؽ الغػػاز وحمػػؿ جثػػة الطفمػػة واسػػتخداميا فػػي
ضػػابط المخػػابرات الصػػييوني الػػذي يشػػغمو، بعػػد أف أخػػذ مشػػورتو مػػف خػػالؿ اتصػػاؿ دار بينيمػػا بعػػد ارتكابػػو 

 جريمتو البشعة.



 
 

 

 

 

           18ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

منذ  ألؼ شيقؿ ثمًنا لتعاممو، وأنو مرتبط مع االحتالؿ 280وقالت تقارير محمية بأف القاتؿ يمتمؾ في حسابو 
 سنوات.

6/8/1093المركز الفمسطيني لإلعالم،   
 

 عمى التوالي 94عبد اهلل البرغوثي يواصل إضرابو لميوم  األسيروزارة األسرى:  44
"األيػاـ": قالت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، أمس، إف األسير عبد اهلل البرغوثي يواصؿ إضرابو  -راـ اهلل 

 غـ تدىور وضعو الصحي ودخولو في مرحمة الخطر الجّدي.عمى التوالي، ر  94عف الطعاـ لميـو 
وأشارت محامية "شػؤوف األسػرى" حنػاف الخطيػب عقػب زيارتيػا لألسػير فػي مستشػفى "ىعيمػؽ" بالعفولػة، إلػى 
أنػػو يعػػاني مػػف انسػػداد بالشػػراييف، ومشػػاكؿ كبيػػرة بالكبػػد، ووجػػع بػػالرأس، وصػػعوبة فػػي تحريػػؾ يػػده اليسػػرى، 

رىػػاؽ نتيجػػة إضػػرابو ال سػػاعة  10طويػػؿ، كمػػا أنػػو يسػػتخدـ أداة لتسػػاعده عمػػى المشػػي، ويقضػػى مػػا يقػػارب وا 
 نائما.

5/8/1093األيام، رام اهلل،   
 

 أصبحت من الماضي 67": حدود الـالسفيرخميل تفكجي لـ" 45
المخططػػػػات »إف « السػػػفير»يقػػػوؿ رئػػػيس دائػػػرة الخػػػػرائط فػػػي جمعيػػػة الدراسػػػػات الفمسػػػطينية خميػػػؿ تفكجػػػػي لػػػػ

ي اقرىػا رئػيس الحكومػة السػابؽ أرييػؿ شػاروف لدولػة إسػرائيؿ منػذ مطمػع التسػعينيات تقػـو عمػى اإلسػرائيمية التػ
بالتػػالي فػػإف قيػػاـ دولػة فمسػػطينية عمػػى حػػدود خػػط »وأضػػاؼ: «. 67أسػاس دويػػالت فمسػػطينية داخػػؿ حػػدود الػػ

أوليمػا إلغػاء  مستحيؿ، ألف مفيـو حدود إسػرائيؿ الحاليػة يقػـو عمػى أساسػيف: 2967الرابع مف حزيراف العاـ 
ما يعرؼ بالخط األخضر أو خط اليدنة، وثانييما السيطرة عمى أكبر مساحة ممكنة مػف األرض الفمسػطينية 

 «.بأقؿ عدد ممكف مف السكاف الفمسطينييف
% مػف فمسػطيف  55قضى قرار التقسيـ بإعطاء الييود ما نسبتو  2947وبالعودة إلى التاريخ، فإنو في العاـ 

% مػػف السػػكاف. شػػيور قميمػػة  7ة دولػػتيـ عمييػػا، بػػالرغـ مػػف أنيػػـ حينيػػا لػػـ يشػػكموا أكثػػر مػػف التاريخيػػة إلقامػػ
أكممػت  2967% مػف اراضػي فمسػطيف. وفػي العػاـ  78مرت بعد القرار، حتػى شػنت اسػرائيؿ الحػرب لتحتػؿ 

 78ت عػف عامػًا، اعترفػت منظمػة التحريػر الفمسػطينية بإسػرائيؿ، وتنازلػ 12احتالؿ بقية فمسطيف. بعد ذلؾ بػػ
% مػػف فمسػػطيف  11، أي مػػا نسػػبتو 67% مػػف فمسػػطيف التاريخيػػة لتكتفػػي بدولػػة فمسػػطينية عمػػى أراضػػي الػػػ

 التاريخية، وما يعادؿ ستة آالؼ كيمومتر مربع، تشمؿ القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
5/8/1093السفير، بيروت،   

 
 لمسجد األقصى"ليمة القدر" في ا يحييوننصف مميون فمسطيني  46

عبد الػرؤوؼ ارنػاؤوط: أحيػا قرابػة نصػؼ مميػوف مػواطف ليمػة القػدر فػي المسػجد األقصػى المبػارؾ ليػؿ أمػس، 
ألػػؼ صػػالة التػػراويح فيمػػا تواصػػمت الزحػػوؼ البشػػرية عمػػى مػػدار السػػاعة باتجػػاه  450حيػػث أدى أكثػػر مػػف 

 المسجد. 
ع انتياء صالة التراويح منتصؼ الميػؿ، إف "أكثػر وقاؿ الشيخ عزاـ الخطيب، مدير أوقاؼ القدس، لػ"األياـ" م

ألؼ مصؿ احيوا صالة التراويح في المسجد األقصى وىو عدد فػاؽ بكثيػر أعػداد المػواطنيف الػذيف  450مف 
احيػػوا ىػػذه الميمػػة فػػي السػػنوات الماضػػية". وأفػػاد شػػيود بػػأف سػػمطات االحػػتالؿ منعػػت آالؼ الشػػباف مػػف عبػػور 



 
 

 

 

 

           19ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

دس مػػف الوصػػوؿ إلػػى المسػػجد ألداء الصػػالة فيمػػا شػػوىد جنػػود االحػػتالؿ وىػػـ الحػػواجز المحيطػػة بمدينػػة القػػ
 عاما. 40يوقفوف حافالت في القدس بحثا عف مصميف مف الضفة الغربية وخاصة مف قمت أعمارىـ عف 

بدورىا فقد أكدت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" أف المسجد األقصى شيد تواجدًا غير مسبوؽ منذ سػنيف، 
ألػػػؼ مصػػػؿ، وفػػػدوا مػػػف القػػػدس  450وقعػػػات، حيػػػث يصػػػمي صػػػالة العشػػػاء والتػػػراويح أكثػػػر مػػػف فػػػاؽ كػػػؿ الت

 والداخؿ الفمسطيني والضفة الغربية.
5/8/1093األيام، رام اهلل،   

 
 رام اهلل: االحتالل يقتحم منزل نائب عن حماس ويعتقل نجمو 47

(، بمػػدة بيتونيػػا، وسػػط 4/8حػػد )راـ اهلل: اقتحمػػت وحػػدات عسػػكرية مػػف جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، فجػػر األ
الضفة، ودىمت منزؿ عضو المجمس التشريعي عف حركة حماس أحمد مبارؾ وشرعت بتفتيشو والتدقيؽ في 

 .ىويات المتواجديف في البيت
وقالت مصادر في مكتب النائب أحمد مبارؾ فػي راـ اهلل، لػػ "قػدس بػرس"، إف قػوات االحػتالؿ دىمػت المنػزؿ 

 .عاما( الذي لـ يكف في المنزؿ 29ث بمحتوياتو والسؤاؿ عف نجمو أواب )وقامت بتفتيشو والعب
وأفػادت المصػادر أف قػوات االحػتالؿ طمبػت مػف النائػػب مبػارؾ االتصػاؿ بنجمػو أواب لمعػودة لممنػزؿ، مضػػيفة 
"وعنػػػدما عػػػاد أواب، وىػػػو طالػػػب جػػػامعي سػػػنة ثانيػػػة ويػػػدرس فػػػي جامعػػػة القػػػدس أبػػػو ديػػػس، أخبػػػره الضػػػابط 

 قيد االعتقاؿ". المسئوؿ أنو
4/8/1093قدس برس،   

 
 األحمر إلى اإلشراف الطبي عمى وضع األسرى الصميبنادي األسير يدعو  48

جنيف: دعا نادي األسير الفمسطيني أمس مؤسسة الصميب األحمر الػدولي إلػى أخػذ دورىػا الحقيقػي والمسػتند 
الرابعػة، وذلػؾ مػف خػالؿ اإلشػراؼ الطبػي إلى االتفاقيػات والمواثيػؽ الدوليػة، وخاصػة اتفػاقيتي جنيػؼ الثالثػة و 

 المباشر عمى وضع األسرى وخاصة المرضى منيـ.
وأشػػار أمػػيف سػػر نػػادي األسػػير راغػػػب أبػػو ديػػاؾ إلػػى أنػػو وعمػػى ضػػػوء النتػػائج األخيػػرة والتػػي عمػػى ضػػػوئيا 

عنيػا أصبحت حياة األسرى ميددة بناقوس الخطػر الحقيقػي، لػـ تعػد حكومػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي ومػا ينبثػؽ 
مػػف أجيػػػزة تشػػػريعية وقضػػػائية وتنفيذيػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػؾ مديريػػػة السػػػجوف، مؤىمػػػة إلبقػػػاء ىػػػؤالء األسػػػرى تحػػػت 
سيطرتيا ومسؤوليتيا، وآف األواف في ظؿ انعداـ الثقة مع تمؾ الحكومة إلى أدنى مستوياتيا لإلشراؼ الطبػي 

 والمسؤولية المطمقة عف ىؤالء األسرى مف قبؿ جية دولية محايدة.
6/8/1093حياة الجديدة، رام اهلل، ال  

 
 قضية األسرى كمسكنات من أجل دفع عممية التسوية يستخدم"واعد": االحتالل  49

غزة: قاؿ توفيؽ أبو نعيـ رئيس جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف انو منذ بدء عممية التسوية مطمع تسعينات 
مسكنات مف أجػؿ دفػع عمميػة التسػوية كونيػا القرف الماضي واالحتالؿ يستخدـ قضية األسرى في معتقالتو ك

 الممؼ األضعؼ لدى السمطة.



 
 

 

 

 

           30ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

وأضاؼ أبو نعيـ يقوؿ في تصريحات لػ"قدس بػرس" إف قضػية األسػرى "ىػي القضػية التػي يمكػف أف تتعػاطى 
بيػا الدولػػة العبريػػة لتشػػعر الفمسػػطينييف أف ىنػػاؾ تقػػدًما فػػي عمميػة التسػػوية فػػي الوقػػت الػػذي تمسػػؾ فيػػو بزمػػاـ 

 قضية، مف حيث األسماء واألعداد والتواريخ".ىذه ال
"نحػػف ال نعتبػػر أف اإلفػػراج بيػػذه الطريقػػة ىػػو  وقػػاؿ أبػػو نعػػيـ، وىػػو أسػػير محػػرر فػػي صػػفقة التبػػادؿ األخيػػرة

اإلفراج المثالي لألسرى فاإلفراج المثالي ليـ يستند إلى القوة، والقوة فقط كما حصػؿ فػي صػفقة وفػاء األحػرار 
 تي أفرج عنا فييا".والطريقة المشرفة ال

واستدرؾ بالقوؿ: "رغـ ذلؾ فنحف مع اإلفراج عف أي أسير فمسطيني، ولكف شريطة أف ال يكػوف ىػذا اإلفػراج 
 ثمنو التنغيص عمى األسرى وذوييـ ، أو مقابؿ التنازؿ عف أي حقوؽ أو ثوابت".

4/8/1093قدس برس،   
 

 د اهلل البرغوثيتيتف لينية ومرسي واألسير عب األقصىمظاىرة في المسجد  50
القدس المحتمة: جابت باحات المسجد األقصى، خػالؿ ليمػة السػابع والعشػريف مػف رمضػاف، مسػيرة جماىيريػة 
حاشػػػدةب حيػػػث ردد المشػػػاركوف ىتافػػػات عديػػػدة تضػػػامنا مػػػع األسػػػير القائػػػد عبػػػد اهلل البرغػػػوثي المضػػػرب عػػػف 

محمػػػػد مرسػػػػي. وقػػػػد ردد المشػػػػاركوف  الطعػػػػاـ وبقيػػػػة األسػػػػرى، وتأييػػػػًدا إلسػػػػماعيؿ ىنيػػػػة والػػػػرئيس المصػػػػري
الغاضػػبوف، ىتافػػات اسػػتنكروا فييػػا مالحقػػة السػػمطة لممحسػػوبيف عمػػى حركػػة حمػػاس، وكػػذلؾ ضػػد االعتقػػاؿ 

 السياسي.
وأطمؽ المشاركوف أيضا ىتافات تأييػدا لػرئيس الػوزراء التركػي رجػب طيػب أردوغػاف، وىتافػات لكتائػب القسػاـ 

 .وأخرى تدعو إلى تحرير المسجد األقصى
6/8/1093المركز الفمسطيني لإلعالم،   

 
 الفمسطينية عمى إجراءات األونروا في "البارد" المخيماتلبنان: احتجاجات في  59

تواصمت االحتجاجات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية فػي لبنػاف، رفضػا إلجػراءات األونػروا بشػأف وقػؼ 
طالػػب مسػػؤولة األونػػروا فػػي لبنػػاف آف ديسػػمور برنػػامج الطػػوارئ ألبنػػاء مخػػيـ نيػػر البػػارد. وصػػدرت مواقػػؼ ت

بػػالعودة فػػورًا عػػف قرارىػػا او الرحيػػؿ مػػف حيػػث أتػػت، الف عمييػػا تحمػػؿ المسػػؤولية الكاممػػة لمتػػداعيات السػػمبية 
 المرتقبة عف ىذه القرارات المستغربة والمستنكرة والمدانة.

حػػؽ العػػودة فػػي منطقػػة صػػور،  لجػػاف -فػػي مخػػيـ الػػبص، نظمػػت منظمػػة لجػػاف الوحػػدة العماليػػة الفمسػػطينية 
اعتصػػاما أمػػاـ مكتػػب االنػػروا، تخممػػو تسػػميـ ممثػػؿ االنػػروا المػػذكرة الموجيػػة الػػى مػػديرة االنػػروا فػػي لبنػػاف آف 

 ديسمور.
وتال مسؤوؿ المنظمة في صور أبو عماد عيػد، مػذكرة حػذر فييػا االنػروا مػف التػداعيات المحتممػة إلجراءاتيػا 

الح اآلالؼ مف أبناء مخيـ نير البارد، وندعو أبناء شعبنا في المخيمات خاصة واف ىذه التدابير تضر بمص
 إلى تحركات سممية رفضا ليذه اإلجراءات.

وفي البداوي، اعتصـ حشد مف أبنػاء البػارد والبػداوي أمػاـ مقػر مػدير خػدمات األونػروا. والقػى مسػؤوؿ القيػادة 
موازنػػة الطػػوارئ الخاصػػة بمخػػيـ نيػػر البػػارد ال  العامػػة فػػي الشػػماؿ ابػػو عػػدناف عػػودة كممػػة أشػػار فييػػا الػػى اف

 100تتجػػاوز الثمانيػػة ماليػػيف دوالر وىػػي ال تشػػكؿ شػػيئا مػػف الموازنػػة العامػػة لالنػػروا فػػي لبنػػاف والتػػي تبمػػغ 
 مميوف دوالر. واف ما يصرؼ عمى الموظفيف األجانب يتجاوز بكثير ىذا المبمغ.



 
 

 

 

 

           39ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

الفمسػػطينية والمجػػاف الشػػعبية اعتصػػاما تضػػامنيا مػػع  وفػػي مخػػيـ الجميػػؿ فػػي بعمبػػؾ، نظمػػت فصػػائؿ المقاومػػة
أىالي مخيـ نير البارد، شارؾ فيو ممثمو الفصائؿ والمجاف الشعبية وعدد مػف النػازحيف الفمسػطينييف القػادميف 

 مف سوريا.
وفػػي نيايػػة االعتصػػاـ سػػمـ األىػػالي مػػذكرة احتجاجيػػة لمػػدير األونػػروا فػػي المخػػيـ احمػػد كامػػؿ مطػػالبيف فييػػا 

 روا بعدـ التنصؿ مف مسؤولياتيا تجاه أىالي مخيـ نير البارد.األون
5/8/1093المستقبل، بيروت،   

 
 من معاممة مصرية قاسية يشكون"الجزيرة": فمسطينيون  51

خاص: سػافر محمػود برفقػة زوجتػو وأطفالػو األربعػة عبػر معبػر رفػح األسػبوع الماضػي قاصػًدا  –الجزيرة نت 
ي القػػانوف، لكػف المعاممػة التػػي وصػفيا بأنيػػا قاسػية وسػػيئة عمػى المعبػػر تػونس حيػث يعػػد رسػالة الماجسػػتير فػ

 .جعمتو يندـ عمى ىذا السفر
وقاؿ إنو رغـ اصطحابو كافة األوراؽ الثبوتية، وما يؤكد موعد تقديمو رسالة الماجستير لمجامعػة، فإنػو أجبػر 

 .عمى البقاء حتى انتياء وقت عمؿ المعبر
نت أنو حاوؿ إقناع المسؤوليف في المعبر بالتوجو مػع عائمتػو مباشػرة إلػى وأضاؼ محمود في حديث لمجزيرة 

المطػػار ومغػػادرة مصػػر، لكنػػو فشػػؿ. وأشػػار إلػػى أنػػو بعػػد تجميػػع المسػػافريف إلػػى خػػارج مصػػر جػػرى تػػرحيميـ 
 .برعاية مف السفارة الفمسطينية بالقاىرة

لتابعػػة لمجػػيش المصػػري عمػػى طػػوؿ وأشػػار محمػػود إلػػى أنيػػـ تعرضػػوا جميعػػا إلىانػػات عمػػى حػػواجز التفتػػيش ا
سػاعة بػداًل مػف سػت فػي الظػروؼ الطبيعيػة، موضػحا أف جنػودا  23الطريؽ إلى المطػار. واسػتغرقت الرحمػة 

 .مصرييف تعرضوا ليـ بالشتائـ واإلىانة عندما عمموا أنيـ مف قطاع غزة
ي حمػد أنيػـ أبمغػوا المسػؤوليف مف ناحيتو أكد وكيػؿ وزارة الخارجيػة فػي الحكومػة الفمسػطينية المقالػة بغػزة غػاز 

المصرييف باألوضاع الصعبة والمعاناة التي يالقييا المسافر الفمسطيني، إضػافة لمفمسػطينييف الموجػوديف فػي 
 .مصر

وأشػػػػار إلػػػػى أف الحكومػػػػة فػػػػي غػػػػزة تتواصػػػػؿ مػػػػع السػػػػمطات المصػػػػرية والسػػػػفارة المصػػػػرية فػػػػي راـ اهلل لحػػػػؿ 
نييف، ولممطالبػػة بتسػػييالت فػػي معبػػر رفػػح، مطالًبػػا بوقػػؼ حممػػة اإلشػػكاليات، والتخفيػػؼ مػػف معانػػاة الفمسػػطي

 .التحريض التي تشف عمى القطاع
5/8/1093الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 يعود إلى أيام الحممة الصميبية عمره ألف عام اكتشاف مستشفى في القدس 53

حي المسيحي في مدينة ترجمة غساف حالوة: أسفرت حفريات تنفذىا سمطة اآلثار اإلسرائيمية في ال -القدس 
القػػدس عػػف اكتشػػاؼ مبنػػى مثيػػر لالىتمػػاـ، ىػػو عبػػارة عػػف مستشػػفى يعػػود إلػػى أيػػاـ الحممػػة الصػػميبية عمػػى 

 (.2192-2099فمسطيف في األعواـ )
 25وأفاد الموقع االلكتروني لػ "القناة الثانية" في التمفزيوف اإلسػرائيمي، بػاف مسػاحة المبنػى تمتػد عمػى مسػاحة 

 مكوف مف غرؼ وقاعات.دونمًا، وىو 
وتعػػود ممكيػػة المستشػػفى المكتشػػؼ إلػػى دائػػرة األوقػػاؼ اإلسػػالمية، وىػػو موجػػود فػػي المنطقػػة المعروفػػة باسػػـ 

 "المورستاف" وىو المعنى الفارسي لكممة مستشفى.



 
 

 

 

 

           31ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

 25وأشارت المصادر اإلسرائيمية إلى أف المبنى الػذي يظيػر منػو جػزء بسػيط لغايػة اآلف، يمتػد عمػى مسػاحة 
أمتار، والمظير العاـ لو ُيظير قاعة فسيحة، تمتمئ بالغرؼ والقاعػات الصػغيرة،  6ًا، ويرتفع سقفو نحو دونم

واف الكتابػػات التػػي تظيػػر عمػػى جدرانػػو بالمغػػة الالتينيػػة، تشػػيد عمػػى مراحػػؿ تاريخيػػة متعػػددة الفتػػرات، بحسػػب 
 أقواؿ المشرفيف عمى عممية الحفر مف سمطة اآلثار.

، وبقيػػت بقايػػا المبنػػى عمػػى 2457تحػػت األنقػػاض، فػػي الزلػػزاؿ الػػذي ضػػرب الػػبالد عػػاـ  وانيػػار المبنػػى ودفػػف
 حاليا حتى العيد العثماني.

5/8/1093القدس، القدس،   
 

 عباس بالعمل لإلفراج عن األسرى القدامى دفعة واحدة يطالبونغزة: أىالي األسرى  54
ئيس محمود عباس بالعمؿ الجاد والضغط حسف جبر: دعا أىالي األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي الر 

عمى إسرائيؿ بيدؼ اإلفراج عف األسػرى القػدامى دفعػة واحػدة، ونوىػوا إلػى أف إسػرائيؿ ال تمتػـز بػأي تعيػدات 
 أو اتفاقات.

واعتبر موفؽ حميد مسؤوؿ العالقات العامة واإلعالـ في جمعية األسرى والمحػرريف "حسػاـ" أف اإلفػراج عػف 
 ي ميـ لمرئيس عباس، مؤكدا أف قضية األسرى باتت مف القضايا الوطنية الثابتة.األسرى إنجاز سياس

وأشار حميد في كممػة ألقاىػا أمػاـ أىػالي األسػرى خػالؿ اعتصػاميـ فػي مقػر المجنػة الدوليػة الصػميب األحمػر 
بمدينػػة غػػزة، أمػػػس، إلػػى أف قضػػية األسػػػرى فرضػػت نفسػػيا بقػػػوة عمػػى طاولػػة المفاوضػػػات، مشػػددا عمػػػى أف 

 فاوض الفمسطيني بات عمى قناعة كاممة بأنو ال يمكف التفاوض بدوف طرح قضية األسرى.الم
وأكػػد أىميػػة أال يػػتـ التوقيػػع عمػػى أي اتفػػاؽ مػػع سػػمطات االحػػتالؿ إال بعػػد االلتػػزاـ الكامػػؿ بػػاإلفراج عػػف كافػػة 

 األسرى الفمسطينييف مف السجوف اإلسرائيمية.
6/8/1093األيام، رام اهلل،   

 

 
 ىناك من يحاول استخدام العامل الفمسطيني في الصراعات المبنانية الداخمية: دسامة سعأ 55

الػػدكتور اسػػامة سػػعد خػػالؿ اسػػتقبالو وفػػودا « التنظػػيـ الشػػعبي الناصػػري»اعتبػػر االمػػيف العػػاـ لػػػ: محمػػد صػػالح
عالميػػة قػػ»شػػعبية فػػي منزلػػو اف  د ظػػاىرة الشػػيخ احمػػد األسػػير، ليسػػت معزولػػة، وىنػػاؾ مرجعيػػات سياسػػية وا 

رعتيػػا وحضػػنتيا ومولتيػػا وسػػمحتيا. لكػػف بعػػد مػػا جػػرى فػػي عبػػرا انحسػػرت، ولكنيػػا لػػـ تنتػػو. ومػػف الممكػػف أف 
لألسؼ ىناؾ مف يحاوؿ اسػتخداـ العامػؿ الفمسػطيني فػي »وقاؿ «. يكوف ليا عنواف آخر في المرحمة الحالية

 «.الصراعات المبنانية الداخمية
6/8/1093، السفير، بيروت  

 
 "إسرائيل"بشبية التجسس لصالح  مواطنتقال إيران تعمن اع 

أعمنت السمطات اإليرانية اليوـ، أنيا اعتقمت مواطنا إيرانيا في مدينة كرماف ، شرقي إيراف، لالشتباه بقيامو 
 بنقؿ معمومات استخبارية حساسة إلسرائيؿ، عبر وسيط في سفارة إسرائيؿ في تايالند.

يراف، فإف الشخص المعتقؿ، يعمؿ في التجارة في دوؿ شرؽ وبحسب بياف قاضي المحكمة الصورية في إل
 أسيا وقد تـ اعتقالو بسبب ضموعو في التجسس لصالح إسرائيؿ.



 
 

 

 

 

           33ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

وجاء في بياف القاضي اإليراني، أف المواطف المذكور، الذي لـ تكشؼ ىويتو بعد، حاوؿ خالؿ رحمتو 
 إلسرائيمية في بانكوؾ.األخيرة لتايالند نقؿ معمومات استخبارية عف إيراف لمسفارة ا

وبحسب البياف اإليراني فإف المواطف المذكور خطط، أثناء رحمتو األخيرة لتايالند، لنقؿ معمومات حوؿ 
األوضاع االقتصادية في إيراف، وأخرى عف طبيعة جغرافيا البالد ، بؿ وحتى معمومات عف المناجـ 

 د، إال أف محاولتو فشمت وتـ اعتقالو.الطبيعية في منطقة سكناه لمشغمو في رحمة ثانية لتايالن
 //، عرب، 

 
 أردوغان يمغي زيارتو إلى غزة 

كشفت مصادر دبموماسية مصرية كما نشر موقع "اليـو السابع" المصري عف إلغاء  :)وكاالت( -القاىرة 
الت المصادر الزيارة التي كاف مقررا أف يقوـ بيا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغاف إلى قطاع غزة.وق

 -إف ترتيبات الزيارة جرى إلغاؤىا خاصة بعد تغيير نظاـ الحكـ في مصر.
 //الغد، عمان، 

 
 وحزب اهلل يتولى كشفيا دربت المعارضة السورية عمى حفر األنفاق حماس "الشرق األوسط": 

ات العسكرية في شرؽ ما زاؿ العقيد في القوات النظامية السورية مندىشا منذ قاد العممي لندف: -دمشؽ 
دمشؽ منذ نحو ثالثة أسابيع، إذ فوجئ الضابط المتواجد في الطابؽ الثاني، بصوت إطالؽ رصاص في 

 مبنى القيادة الذي تسمؿ إليو مقاتموف عبر نفؽ أوصميـ إلى الردىة.
، إذ قتؿ «ةلو كنت موجودا في الطابؽ السفمي، لما كاف في إمكاني أف أروي ىذه الحادث»ويقوؿ ىذا العقيد 

جنديا في الردىة والطابؽ األوؿ، قبؿ أف ينسحبوا تحت كثافة النيراف التي واجييـ  المقاتموف المعارضوف 
 بيا جنود الجيش السوري.

مترا بيف حيي القابوف في شماؿ شرقي  وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فقد امتد النفؽ بطوؿ 
جيوبا لمقاتمي المعارضة، وتحاوؿ القوات النظامية منذ فترة فرض  دمشؽ وجوبر )شرؽ(، المذيف يضماف

 سيطرتيا الكاممة عمييما.
ويقوؿ مسؤوؿ أمني سوري إف مقاتمي المعارضة تمرسوا عمى تقنيات حفر األنفاؽ عمى أيدي عناصر مف 

لشعبية لتحرير الفمسطينية، والذيف كانوا بدورىـ تمقوا تدريبات عمى يد عناصر مف الجبية ا« حماس»حركة 
 القيادة العامة، الموالية لنظاـ الرئيس السوري بشار األسد، تدربوا في كوريا الشمالية. -فمسطيف 

وتمقى مقاتمو حماس ىذه التدريبات قبؿ تدىور العالقة بيف دمشؽ والحركة التي كانت تتخذ مف العاصمة 
لمنظاـ، التي اندلعت منتصؼ مارس  السورية مقرا، لكنيا اتخذت موقفا مؤيدا لالحتجاجات المناىضة

. 
إذا أكمنا السباغيتي بالعيداف الصينية ال »إال أف أحمد الخطيب يجيب بتيكـ لدى سؤالو عف ىذا الموضوع 

 «.نصبح صينييف. كؿ ما حصؿ ىو عبارة عف تطبيؽ لمقولة: الحاجة أـ االختراع
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 ألف وجبة إفطار وسحور في المسجد األقصى  تقدم  إلماراتيةاىيئة األعمال الخيرية 
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أكبر مائدة إفطار ” ليمة القدر“أقامت ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية الميمة الماضية التي صادفت : )واـ(
 ” .يـو زايد لمعمؿ اإلنساني”وسحور لمصائميف والمعتكفيف في المسجد األقصى المبارؾ إحياء ؿ

يـ راشد مدير مكتب الييئة في الضفة الغربية إف مائدة اإلفطار والسحور اإلماراتية ضمت نحو وقاؿ إبراى
يوـ زايد لمعمؿ ”ألؼ وجبة وتكمفت حوالي نصؼ مميوف دوالر وذلؾ ضمف فعاليات االحتفاؿ ب 

 يا بجانبو .وطمعًا في األجر والثواب وبما يؤكد دعـ اإلمارات الكبير لمشعب الفمسطيني ووقوف” اإلنساني
وأكد الراشد أف طواقـ الييئة نسقت مع جميعات ومطاعـ مقدسية مرخصة تعمؿ عمى مدار الساعة إلنجاز 

 ىذا العمؿ اإلنساني بشكؿ يميؽ بالصائـ والمسجد األقصى .  
 //الخميج، الشارقة، 

 
 بالقاىرة  ة نصررصد عناصر تابعة لكتائب القسام وحماس خالل اشتباكات مدين تزعم: "األخبار" 

يبدو أف إصرار الحكـ االنتقالي في مصر، وخصوصًا القادة العسكرييف، عمى  :إيماف إبراىيـ -القاىرة 
تدخؿ عناصر حمساوية في األزمة المصرية، يتزايد رغـ نفي حركة حماس وجناحيا العسكري مرارًا ىذا 

حركة فتح، بغرض تحريض الجيش األمر ووضعو في خانة الحممة المدبرة عمييا، وخصوصًا مف قبؿ 
، يخططوف "اإلخواف المسمميف"المصرية أف جماعة  "الجيات السيادية"المصري عمييا، في وقت ترى فيو 
 لعمميات مشبوىة خالؿ الفترة المقبمة.

جيات رفيعة المستوى في الدولة المصرية عف رصد عناصر تابعة  إلىوكشؼ تقرير سيادي تـ رفعو 
حداث "ألقساـ، وعناصر مف حماس، خالؿ اشتباكات مدينة نصر، والتي ُعرفت بػلكتائب عز الديف ا

، مع وجود مواطنيف يحمموف الجنسية السورية حمموا األسمحة الثقيمة لمواجيو قادة األمف، وفؽ ما "المنصة
طني استيداؼ األمف الو "وأنصارىـ  "اإلخواف"وكشؼ التقرير عف نوايا  العسكرية. "األخبار"تؤكد مصادر 

بعض المدنييف، لتظير أف رجاؿ الشرطة يستيدفوف األبرياء مف  إلىباألسمحة الثقيمة، باإلضافة 
 ."المصرييف

وجود شخص يدعى فيد زىير ىباش، قاؿ إنو أحد قادة كتائب القساـ، شارؾ في " إلىوأشارت التقارير 
لتعامؿ المباشر مع أفراد الشرطة اشتباكات رابعة العدوية وكاف ضمف الصفوؼ األمامية التي تولت ميمات ا

 ."التي كانت مرابطة عند محيط المنصة
//، ، بيروتاألخبار

 
 قطر الخيرية تنظم إفطارات جماعية وكسوة العيد بفمسطين 

أقاـ مكتبا قطر الخيرية فى كؿ مف غزة والضفة الغربية افطارًا جماعيًا لأليتاـ الذيف  بوابة الشرؽ: -الدوحة 
" فى القطاع، باالضافة الى توزيع الجمعية وجبات افطار لمفمسطينييف القاطنيف ية األطفاؿ "ترعاىـ قر 

تجمعًا بدويًا، وكذلؾ فقد نظمت  بالتجمعات البدوية ما بيف مدينتى القدس وأريحا بالضفة الغربية ضمت 
ية فى مشاريعيا الرمضانية قطر الخيرية افطارًا لذوى االحتياجات الخاصة بالضفة، فى اطار اعطاء األولو 

لمدوؿ التى تعانى مف أوضاع خاصة واستثنائية، وقد استفاد مف ىذه الفعاليات الرمضانية فى فمسطيف 
 المئات مف سكاف الضفة والقطاع.

 //الشرق، الدوحة، 
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 وطناتالجاري في القدس الغربية وردود فعل حادة عمى قرار تعزيز المست في  المفاوضات"الحياة":  
أف المفاوضات « الحياة»كشفت مصادر ديبموماسية غربية لػ : ، سما«الحياة» –القدس المحتمة، راـ اهلل 

سرائيؿ ستعقد في  الشير الجاري في فندؽ الممؾ داود في القدس الغربية. جاء  المقبمة بيف الفمسطينييف وا 
مستوطنات المدرجة عمى قائمة األماكف التي ذلؾ في وقت أثار قرار الحكومة اإلسرائيمية أمس زيادة عدد ال

مستوطنة، بينيا أربع بؤر  بعد أف كاف  تحظى بأولوية في التنمية والتطوير ليصبح عددىا 
استيطانية غير مرخصة، ردود فعؿ فمسطينية حادة. في ىذه األثناء، بحثت الحكومة اإلسرائيمية أمس في 

الجاري  رى( الذيف ستفرج عنيـ في إطار الدفعة األولى في أس أسيرًا مف بيف  قائمة األسرى )
 عشية استئناؼ المفاوضات.

الشير الجاري في فندؽ  وفي التفاصيؿ، أوضحت المصادر الغربية أف المفاوضات المقبمة ستعقد في 
اشتية، الممؾ داود في القدس الغربية، وسيشارؾ فييا مف الجانب الفمسطيني كؿ مف صائب عريقات ومحمد 

ومف الجانب اإلسرائيمي وزيرة القضاء تسيبي ليفني ومدير مكتب رئيس الحكومة إسحؽ مولخو. وأوضحت 
أف الجانب اإلسرائيمي سيقدـ في المقاء التفاوضي المقبؿ رؤيتو لمحؿ السياسي، فيما يتوقع أف يقدـ الجانب 

 ، ووقؼ االستيطاف.الفمسطيني مطمبًا أوليًا يتمثؿ باعتراؼ إسرائيؿ بحدود عاـ 
 //الحياة، لندن، 

 
 لدولة أبارتيايد "إسرائيل"ماتياس: مواصمة االستيطان سُيحول  األمريكيالجنرال  

مف زىير أندراوس: حذر الجنراؿ األمريكي، جيمس ماتيس، الذي كاف حتى قبؿ ’ القدس العربي‘الناصرة ػ 
تبوأ قبؿ ذلؾ منصب قائد القوات األمريكية في الشرؽ شيريف قائد المنطقة الوسطى في الجيش األمريكي، و 

األوسط، حذر مف أف استمرار البناء مف قبؿ الدولة العبرية في األراضي الفمسطينية المحتمة، ْأي الضفة 
الغربية، سُيحوليا إلى دولة عزؿ عنصري، عمى شاكمة نظاـ األبرتيايد الذي كاف سائدا في جنوب إفريقيا 

ىآرتس? العبرية ‘البيضاء، عالوة عمى ذلؾ، قاؿ الجنراؿ األمريكي، كما أفادت صحيفة  خالؿ حكـ األقمية
في عددىا الصادر أمس االثنيف، قاؿ إف الواليات المتحدة األمريكية تدفع ثمنا باىظا مف الناحية األمنية 

 عمى حد تعبيره. والعسكرية وبشكؿب يومي بسبب استمرار الصراع الدائر بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف،
وقاؿ مراسؿ الشؤوف السياسية في الصحيفة، باراؾ رافيد، إف أقواؿ الجنراؿ ماتيس وردت خالؿ كممة ألقاىا 

 في معيد )أسباف( األمريكي.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 كوميديا والواليات المتحدةصحيفة أمريكية: اتيام مرسي بالتخابر مع حماس  

بوسطف جموب األمريكية إف االتيامات التي وجيتيا النيابة ضد الرئيس المصري  قالت صحيفة: السبيؿ
محمد مرسي واىية لمغاية لدرجة الكوميديا، وأشارت ساخرة: "مرسي أوؿ شخص الذي يتيـ بالتخابر مع 

 امات.الواليات المتحدة وحماس، التي تندرج في قائمة اإلرىاب اإلمريكية"، في إشارة إلى عدـ معقولية االتي
حمفائو في القضاء  وأضافت أنو "بات واضحًا أف الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، يحاوؿ مع

 تبرير استمرار احتجازىـ لمرئيس مرسي".
وأضافت: "مرسي متيـ بالتآمر مع مجموعة حماس المتشددة القتحاـ السجوف في األياـ الفوضوية األخيرة 

قتؿ عدد مف الحراس، كما أنو متيـ بػ"التخابر، وىو يبدو أنو يرتبط ، و مف نظاـ مبارؾ عاـ 
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باتصاالت مع السفيرة األمريكية آف باترسوف، وىي اتيامات تجعؿ مف مرسي الشخص األوؿ في العالـ 
 الذي يتيـ بالتخابر مع الواليات المتحدة وحماس، التي تندرج في قائمة اإلرىاب اإلمريكية".

حتى بفرض صحة أف يكوف مرسي قد أشرؼ عمى عممية ىروب عنيفة بمساعدة وتساءلت الصحيفة: "
حماس، يبقى السؤاؿ: " لماذا وجيت التيـ اآلف؟ التحقيقات بدأت في األمر عندما كاف في المنصب، لكف 

 لـ يتـ تصعيدىا إال بعد إقصائو".
 : "تصعيدونقمت الصحيفة عف ناثاف براوف الخبير القانوني بجامعة جورج واشنطف قولو

 النائب العاـ لألمر محاولة إلسباغ شكؿ قانوني عمى احتجازه".
وأضافت بوسطف جموب: "محاكمة الرئيس السابؽ ألىداؼ سياسية تقوض الديمقراطية، مصر تبدو أنيا 
ستنحدر لمطريؽ الباكستاني، والتي يتـ فييا الزج تقريبا بكؿ رئيس منتخب ديمقراطيا في السجف أو المنفى 

وتابعت: "لـ يتحدث محمد البرادعي عف مثؿ ىذه المحاكمة الكنغرية التي ال يراعي فييا  رؾ الحكـ".إذا ت
القوانيف، إنو خطأ، يجب أف يتذكر البرادعي أنو ربما يجد نفسو يوما ما في الطريؽ الخاطئ مع الجيش، 

 يجب الدفاع عف حكـ القانوف".
 //السبيل، عمان، 

 
 ذات أولوية تعدىاخطة مساعدة مستوطنات  "اإلسرائيمية" حكومةاللتبني فرنسا تأسف  

خطة مساعدة مستوطنات تعتبرىا ذات ” اإلسرائيمية“عبرت باريس عف أسفيا لتبني الحكومة   :)وكاالت(
 بأي اتفاؽ سالـ في” مضر“أولوية، بينيا العديد مف القائمة في الضفة الغربية، ورأت أف ىذا الخيار  

فرنسا تأسؼ لوجود عدد “مساعد المتحدث باسـ الخارجية الفرنسية فانساف فمورياني إف   المستقبؿ، وقاؿ
ىذا “، وأضاؼ أف  ”أغسطس/آب في ” اإلسرائيمية“كبير مف المستوطنات عمى قائمة اعتمدتيا الحكومة  
فاؽ سالـ )وذلؾ( مضر بشكؿ خاص ألي ات الرقـ في تزايد مقارنة بالقائمة السابقة التي نشرت في ،

فرنسا تذكر بأف االستيطاف غير مشروع في القانوف الدولي ويشكؿ عقبة كبيرة أماـ حؿ “، وتابع أف  ”مقبؿ
 ”.الدولتيف

 //الخميج، الشارقة، 
 

 الفقر بفمسطين معالجةالبنك الدولي يدعم  
ر، اليوـ اإلثنيف، إلى وافؽ البنؾ الدولي عمى تقديـ تمويؿ إضافي قيمتو خمسة مالييف دوال:قنا –واشنطف 

مشروع جار تنفيذه في األراضي الفمسطينية، بيدؼ تقديـ الخدمات االجتماعية لممجتمعات المحمية الفقيرة 
 والُميمَّشة مع التركيز بوجو خاص عمى النساء والشباب، وتدعيـ اإلدارة الرشيدة لممنظمات غير الحكومية.

ع التمويؿ اإلضافي أكثر مف ستيف في المائة، مف مجموع ووفقا لبياف البنؾ الدولي، سُيخصِّص مشرو 
 المنحة لتغطية المناطؽ التي تعاني نقص الخدمات، وتواجو فييا السمطة الفمسطينية صعوبات في العمؿ.

ويستفيد المشروع مف البيانات وتقديرات الفقر الحديثة عمى المستوى المحمي لتحسيف توجيو الخدمات لصالح 
ع كذلؾ عمى التعاوف فيما بيف المنظمات غير الحكومية، المجتمعات المحم ية الفقيرة والمحرومة، كما ُيشجِّ

 ومع المؤسسات الحكومية واألكاديمية.
وبيذا التمويؿ اإلضافي، فإف إجمالي المساندة التي قدمتيا مجموعة البنؾ الدولي لمشاريع التطوير 

 يبمغ ثمانية وثالثيف مميوف دوالر. المؤسسي لقطاع المنظمات غير الحكومية الفمسطينية،
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 //الشرق، الدوحة، 
 
 جواز سفر األمم المتحدة عساف"األونروا" تسمم الفنان  

"األياـ": سممت وكالة الغوث الدولية "أونروا"، سفيرىا لمنوايا الحسنة، محبوب العرب الفناف محمد  -راـ اهلل 
و سيولة التنقؿ والسفر، ونشر رسالتيا لمعالـ مف أجؿ عساؼ جواز سفر األمـ المتحدة، أمس، وذلؾ لمنح

 دعـ الالجئيف عبرىا.
وقامت نائبة المفوض العاـ لموكالة الدولية مارغوت اليس، بتسميـ جواز السفر لعساؼ، مثنية عمى دعمو 

 لالجئيف.
ة موبايؿ"، كما أشادت بالشركات الداعمة لحممة رمضاف، وىي شركة االتصاالت الخموية "جواؿ"، و"الوطني

 و"بنؾ فمسطيف".
مف ناحيتو، عبر عساؼ عف سعادتو بالمقب، مؤكدًا أنو سيقوـ عبر جواز السفر، بزيارة بمداف عدة ونشر 

يصاؿ صوت خمسة مالييف الجئ فمسطيني إلى العالـ.  رسالة "أونروا"، والتعريؼ بيا، وا 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 
 

 لممفاوضات؟" إسرائيللماذا ذىبت السمطة و" 68
 د. عدناف أبو عامر
تعتقػػػػد دوائػػػػر صػػػػنع القػػػػرار فػػػػي )تػػػػؿ أبيػػػػب( أف المفاوضػػػػات التػػػػي بػػػػدأت فػػػػي واشػػػػنطف بػػػػيف "اإلسػػػػرائيمييف" 
والفمسطينييف، تحمؿ في طياتيا الكثير مف المخػاطر، خصوصػًا وأنيمػا لػـ يتمكنػا مػف التوصػؿ التفػاؽ إطػار 

راضي، رغـ أف الموافقػة عمػى إطػالؽ سػراح األسػرى، كانػت حوؿ المشاكؿ العالقة بينيما كالحدود، وتبادؿ األ
 3بالنسبة لرئيس السمطة نقطة مفصمية، ساعدتو جًدا في الموافقة عمى العودة لممفاوضات بعد توقؼ استمر 

 سنوات.
ولذلؾ فإف التوصيؼ األكثر دقة لما يجري فػي واشػنطف لػيس عمميػة تفاوضػية، بػؿ محادثػات لتييئػة الفرصػة 

بيف الطرفيف، ألف العديد مف العقبػات مػا زالػت موجػودة، مػا يعنػي أف السػبب الرئيسػي الػذي دفػع لممفاوضات 
بيما لمموافقة عمى تجديدىا يكمف في خشيتيما مف قياـ الواليات المتحدة األمريكية والمجتمع الدولي باتياميا 

 برفض المفاوضات، وتحمؿ عواقب ىذا التعنت والرفض.
وروبي بمقاطعة المستوطنات في الضفة الغربيػة، شػكؿ أحػد أىػـ العوامػؿ التػي دفعػت كما أف قرار االتحاد األ

الحكومػػة لمموافقػػة عمػػى اسػػتئناؼ المفاوضػػات، ألنيػػا قمقػػت كثيػػًرا مػػف اتسػػاع عمميػػة نػػزع الشػػرعية عنيػػا نتيجػػة 
 صورتيا في العالـ بأنيا رافضة لمسالـ.

ة األمريكيػػة بوقػػؼ المسػػاعدات الماليػػة إذا واصػػمت فيمػػا تعرضػػت السػػمطة لتيديػػدات مػػف قبػػؿ الواليػػات المتحػػد
الػػرفض، وبمػػوازاة ذلػػؾ، فػػإف التأييػػد الكبيػػر الػػذي منحتػػو الجامعػػة العربيػػة لعبػػاس، كػػاف سػػببًا مركزيػػًا لموافقتيػػا 
عمى العودة لممفاوضات، ألّنيا وفرت لو غطاء إقميميًا لخطوات سياسية، كالموافقة عمػى تبػادؿ األراضػي مػف 

 ة والجودة بشكؿ متفؽ عميو.ناحية المساح
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ومع ذلؾ، فإّف الطرفيف "اإلسرائيمي" والفمسطيني عمى عمـ ودراية بأف الفجوات بينيما في المواقؼ كبيرة جدا، 
وبالتالي بالنسبة لكؿ طرؼ مف الطرفيف ال يوجد أي أمؿ في أف يوافؽ الجانب الثاني عمى اتفاؽ يجمب الحد 

 األدنى مف شروطو.
عمميػة، فػإّف اإلسػرائيمييف والفمسػطينييف تػـ جرىمػا لمفاوضػات ال يؤمنػوف بيػا بتاتػًا، وبنػاًء عمػى ومف الناحيػة ال

ذلؾ، فإننا أمػاـ عػامميف مركػزييف: األوؿ أف الطػرفيف لػف يجتيػدا "بػالمرة" خػالؿ المفاوضػات بيػدؼ إنجاحيػا، 
ف سػُيحاوؿ إقنػاع واشػنطف بؿ إف جؿ اىتماميما سيكوف قبالة الالعب األمريكي، إذ إف كؿ طرؼ مف الطػرفي

بػػػأف الطػػػرؼ الثػػػاني مػػػتيـ بإفشػػػاؿ المفاوضػػػات، رغػػػـ أف ىػػػذا األمػػػر قػػػد ُينػػػتج تميينػػػا فػػػي المواقػػػؼ، لكػػػف مػػػف 
الصػػػػعب التصػػػػديؽ، بنجػػػػاح المحادثػػػػات فػػػػي الوقػػػػت الػػػػذي ال يريػػػػد الوسػػػػيط األمريكػػػػي، أكثػػػػر مػػػػف الطػػػػرفيف، 

 بنجاحيا.
أشػػػير سػػػُتعطي لمطػػػرفيف، وبػػػاألخص الطػػػرؼ "اإلسػػػرائيمي"  9عػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ، فػػػإّف تحديػػػد الفتػػػرة الزمنيػػػة بػػػػ

الفرصػػة لمتفػػاوض مػػف أجػػؿ التفػػاوض لػػيس إال، ولػػيس مػػف أجػػؿ التوصػػؿ التفػػاؽ، ألف مػػف وافػػؽ عمػػى المػػدة 
الزمنية ليس قادًرا عمى تفجير المفاوضات، وىو مػف شػأنو أْف يزيػد بإضػعاؼ ثقػة الجميػور مػف الجػانبيف فػي 

 داعيات ىذا األمر ستكوف تأجيؿ األزمة بينيما.المفاوضات، وبالتالي فإف ت
كمػػػا أّف إحػػػدى الطػػػرؽ لمنػػػع األزمػػػة مػػػع نيايػػػة األشػػػير التسػػػعة، أْف يتوصػػػؿ الطرفػػػاف إلػػػى اتفػػػاؽ بأنيمػػػا لػػػف 
يتفاوضا فقط عمى االتفاؽ النيائي بينيما، إنما عمى الخطوات االنتقالية لالتفاؽ النيػائي، مشػيرًا إلػى أّف ىػذه 

سػػيف وضػػع الفمسػػطينييف، وتقػػويتيـ، مػػف الناحيػػة االقتصػػادية بيػػدؼ إنشػػاء البنيػػة التحتيػػة الخطػػوات تشػػمؿ تح
لدولتيـ المسػتقبمية، عػف طريػؽ مػنحيـ المزيػد مػف الصػالحيات، واألراضػي تحػت سػيطرتيـ الكاممػة، وبالتػالي 

ثػػػات، وتقػػػديـ فػػػإّف اتفاقًػػػا مػػػف ىػػػذا القبيػػػؿ سػػػيمنح الطػػػرفيف الفمسػػػطيني و"اإلسػػػرائيمي" فرصػػػة مواصػػػمة المحاد
 إنجازات أماـ شعبييما.

كمػػػا أّف االتفػػػاؽ عمػػػى قاعػػػدة بػػػدء المحادثػػػات بػػػيف الطػػػرفيف ال ُيشػػػكؿ خطػػػًرا عمػػػى االئػػػتالؼ الحكػػػومي فػػػي 
"إسرائيؿ"، ألف األحزاب اليمينية في الحكومة لف تترؾ االئتالؼ، فزعماؤىا يؤمنوف بأف المحادثات لف تجمػب 

اخػػػؿ االئػػػتالؼ عمػػػى خمفيػػػة المواقػػػؼ المتوقعػػػة خػػػالؿ األشػػػير التسػػػعة شػػػيًئا، رغػػػـ إمكانيػػػة نشػػػوب خالفػػػات د
 القادمة، حتى ىذه الخالفات لف تؤدي بأي شكؿ مف األشكاؿ لتيديد االئتالؼ الحكومي.

كمػػػا أف أحػػػزاب المعارضػػػة وعػػػدوا رئػػػيس الػػػوزراء "نتنيػػػاىو" بمنحػػػو الػػػدعـ مػػػف الخػػػارج فػػػي حػػػاؿ تػػػرؾ "البيػػػت 
الداخمية لو داخؿ حزبو لف تتمكف مف العمؿ ضػده، ألنيػا ال تممػؾ بػدياًل لػو،  الييودي" االئتالؼ، والمعارضة

وبالتالي فإف الطرؼ اإلسرائيمي ال ُيمكنو بأي شػكؿب مػف األشػكاؿ االدعػاء أمػاـ أمريكػا والمجتمػع الػدولي بأنػو 
 ال يمكنو التفاوض بشكؿ فعاؿ مع الفمسطينييف بسبب االعتبارات الداخمية اإلسرائيمية.

 5/8/1093، كز الفمسطيني لإلعالمالمر 
 

 في مصر« حماس»عقدة  69
 فيمي ىويدي

 إلى عقدة في مصر الرسمية والشعبية.« حماس»ال يصح وطنيًا وقوميًا وأخالقيًا أف تتحوؿ 
 
 ػ 2ػ 
 



 
 

 

 

 

           39ص                                   1941العدد:                6/8/1093-5الثالثاء  -اإلثنيف  التاريخ:

أدرى أف األجػػواء فػػي مصػػر غيػػر ميّيػػأة وربمػػا غيػػر متحّمسػػة لفػػتح ذلػػؾ الممػػؼ. فالبمػػد كمػػو مشػػغوؿ إلػػى حػػد 
يبدو أنيا أقؿ « يونيو 30»عالت وتداعيات الداخؿ، فضاًل عف أف األوضاع التي استجّدت بعدالغرؽ في تفا

حماسًا مف سابقتيا في التعاطي مع الممؼ ألسباب مفيومة. لكف المفاجأة التي حػدثت فػي األسػبوع الماضػي 
االتيػػاـ إلػػى  فرضػػت عمينػػا اسػػتدعاءه عمػػى الطاولػػة، فضػػاًل عػػف أف سػػياقات األشػػير األخيػػرة أشػػارت بأصػػابع

 في أحداث عدة مما بعد الثورة.« حماس»دور 
تمػػوز  30فػػي غػػزة يػػـو « حمػػاس»المفاجػػأة التػػي أعنييػػا تمثمػػت فػػي المػػؤتمر الصػػحافي الػػذي عقدتػػو حركػػة 

الماضػي، وعرضػت فيػػو كمػًا مػػف الوثػائؽ الخطيػرة التػػي تحػدثت عػػف مسػاعي اإليقػاع وتسػػميـ األحػداث بينيػػا 
أدلػػة دامغػػة عمػػى ضػػموع جيػػاز المخػػابرات التػػابع لمسػػمطة فػػي راـ اهلل فػػي تمػػؾ وبػػيف سػػمطات عربيػػة. وقػػدمت 

، والغريػػب أف اإلعػػالـ المصػري تجاىػػؿ تمػػؾ الوثػػائؽ ولػػـ «ينػػاير 15»المسػاعي، التػػي نشػػطت بقػػوة بعػد ثػػورة 
 يأت ليا عمى ذكر.

دير مخػابرات قطػاع تموز موجية إلى مػ 1الوثائؽ ذاتيا روت جانبًا مف قصتيا وىي ما سجمتو رسالة بتاريخ 
 غزة العميد جماؿ حسونة مف العقيد شعباف الغرباوي مدير مخابرات محافظة غزة.

ذكرت أف سمطات القطػاع ألقػت القػبض عمػى أحػد عناصػر المخػابرات، اسػمو محمػد فضػؿ أبوريػة، الػذي قػاـ 
يقػػـو  الخػػاص بػػو، وقػػد فػػات الرجػػؿ أف« الحاسػػوب»بزيػػارة أىمػػو فػػي منتصػػؼ شػػير تمػػوز، وصػػادرت جيػػاز 

بمسح التقارير األمنية الموجودة عميػو، وتوقػع الضػابط صػاحب الرسػالة أف تكػوف تمػؾ التقػارير قػد وقعػت فػي 
 وىو ما حدث.« حماس»أيدي 

فيمنا مف الوثائؽ أف جياز مخابرات السمطة لديو لجنة أمنيػة عميػا لمتابعػة الشػأف المصػري، وأف ىػذه المجنػة 
الداخمية فػي السػاحة المصػرية، خصوصػًا شػبو جزيػرة سػيناء عمػى تركيػز  تتمقى التقارير التي تراقب األوضاع

والسػػمفييف. كمػػا أنيػػا توّجػػو منػػدوبييا فػػي السػػفارة الفمسػػطينية بالقػػاىرة لمتػػرويج « اإلخػػواف»خػػاص عمػػى أنشػػطة 
والكيػػػد ليػػػا لػػػدى السػػػمطات المصػػػرية. فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ « بحمػػػاس»لألخبػػػار التػػػي مػػػف شػػػأنيا إلصػػػاؽ الػػػتيـ 

مػػف جيػػاز األمػػف الوقػػائي فػػي راـ اهلل، وموجيػػة إلػػى السػػيد بشػػير أبوحطػػب  27/7قػػة مرسػػمة فػػي عرضػػت وثي
 الممحؽ األمني لمسفارة الفمسطينية بالقاىرة.

بقيػػة الوثػػائؽ تكشػػؼ بوضػػوح عػػف دور األجيػػزة األمنيػػة الفمسػػطينية فػػي تمفيػػؽ األخبػػار وتسػػريبيا إلػػى وسػػائؿ 
وراء خطػػؼ وقتػػؿ الجنػػود « حمػػاس»ة والػػرأي العػاـ المصػػري بػػأف اإلعػالـ المختمفػػة، إلييػػاـ الجيػػات المختصػػ

المصرييف في سيناء، كما أنيا وراء حوادث القتؿ والتخريب التي تحدث في مصر. وأنيا عمى تنسيؽ تاـ في 
ورئاسػػػة الػػػدكتور مرسػػػي، الػػػذي قيػػػؿ إنػػػو أبػػػدى اسػػػتعدادًا لمتنػػػازؿ عػػػف سػػػيناء لمصػػػمحة « اإلخػػػواف»ذلػػػؾ مػػػع 

 «.حماس»
إلػػى االنطػػالؽ مػػف التسػػميـ بصػػحة تمػػؾ الوثػػائؽ، ولكننػػي أدعػػو الجيػػات المعنيػػة فػػي مصػػر إلػػى لسػػت أدعػػو 

التثبت مف ذلؾ أواًل والتحقيؽ فيما تضمنتو مف معمومػات خطيػرة، ثانيػًا، ألنػو لػو ثبػت صػحة تمػؾ المعمومػات 
ا كانػت األكبػر فسوؼ نكتشؼ أف الرأي العاـ وأجيزة الدولة المصرية تعرضا لعممية تضػميؿ وغػش كبػرى ربمػ

 في تاريخيا.
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ثػارة سػخط شػرائح « حمػاس»بال حصر القصص واألخبار التػي أقحمػت فييػا  وأسػيمت فػي تشػويو صػورتيا وا 
واسعة مف المصرييف إزاءىا. لكف أكثر تمؾ القصص أىمية وخطػورة كانػت تمػؾ التػي نسػجت حػوؿ دور قيػؿ 

، وىي القصػة التػي اسػتعادىا «اإلخواف»وف مع جماعة إنيا قامت بو في اقتحاـ سجف وادي النطروف، بالتعا
وثبتيا في حيثيات حكمو قاضي محكمة استئناؼ جنح اإلسماعيمية، الذي أمر النيابة بالتحقيؽ في الموضوع 
وأورد أسماء أكثر مف عشريف شخصًا اتيموا في العممية. كاف مف بينيـ الػدكتور محمػد مرسػي. وقػد اسػتخدـ 

وتػـ االسػتناد إلػى «. حمػاس»التياـ إلى رئػيس الجميوريػة السػابؽ بالتخػابر مػع حركػة ذلؾ الحكـ في توجيو ا
 يومًا. 25ذلؾ االدعاء في إصدار أمر بحبسو مدة 

صػارت فػي قمبيػا وأف « حمػاس»يفترض أف القضية ال تزاؿ رىف التحقيؽ، لكف المعمػف رسػميًا حتػى اآلف أف 
ذا كػػاف عمينػػا أف ننتظػػر مػػا تسػػفر عنػػو دورىػػا المفتػػرض يمثػػؿ جػػوىر التيمػػة الموجيػػة إلػػى ا لػػرئيس السػػابؽ وا 

التحقيقات أو التسويات يمكف أف تعػالج القضػية، إال أف ثمػة وجيػًا آخػر لممسػألة ال يػأتي أحػد عمػى ذكػر لػو، 
رغـ أىميتػو البالغػة. ذلػؾ أف الجميػع يتجػاىموف وىػـ يتحػدثوف فػي موضػوع سػجف وادي النطػروف تقريػر لجنػة 

بقرار مف رئيس الوزراء األسبؽ الدكتور عصاـ شػرؼ، ورأسػيا  1022تشكمت في العاـ تقصي الحقائؽ التي 
المستشػػػار عػػػادؿ قػػػورة رئػػػيس محكمػػػة الػػػنقض األسػػػبؽ، وضػػػمت أربعػػػة مػػػف كبػػػار رجػػػاؿ القػػػانوف والدراسػػػات 

صػفحة حػوؿ  400االجتماعية. واستعانت في ميمتيا بفريؽ مف الخبراء والمحققيف. وىؤالء أعػدوا تقريػرًا مػف 
، وكػػاف بينيػػا مػػا جػػرى فػػي سػػجف وادي النطػػروف. وىػػذا «ينػػاير 15»أحػػداث العنػػؼ التػػي وقعػػت إبػػاف ثػػورة 
 .29/4/1022التقرير قدـ إلى الجيات المعنية في 
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« حمػاس»وتصػّوب إلييػا سػياـ االغتيػاؿ المسػمومة؟ إذا مػا حاولنػا الػرد فسػنجد أف « حمػاس»لماذا تستيدؼ 
ع فيػػو ثالثػػة اعتبػػارات. فيػػي حركػػة فمسػػطينية وىػػي حركػػة مقاومػػة، ثػػـ إف ليػػا صػػالت تعػػد كيانػػًا معقػػدًا تتقػػاط

الفمسػػطيني، التػػي « الجيػػاد اإلسػػالمي»، وىػػذه االعتبػػارات التػػي تنطبػػؽ عمػػى حركػػة «اإلخػػواف»تاريخيػػة مػػع 
وف فػي االجتيػاد السياسػي إال أف مػا يمتقيػاف فيػو أكثػر ممػا يختمفػاف عميػو، فالػذيف يكرىػ« حماس»تختمؼ مع 

يسػػػحبوف « اإلخػػػواف»والرافضػػػوف لممقاومػػػة يعادونيػػػا، والمخاصػػػموف لػػػػ«. حمػػػاس»الفمسػػػطينييف ينفػػػروف مػػػف 
مسػػتمدة مػػف كونيػػا حركػػة مقاومػػة وطنيػػة. « حمػػاس»خصػػومتيـ عمييػػا. لكننػػي أزعػػـ أف الشػػرعية الحقيقيػػة لػػػ

سػابات سياسػية مؤقتػة، صحيح أنيا لـ تحرر فمسطيف وال تمانع في تيدئة األوضاع مع إسرائيؿ لموازنػات وح
إال أف مػػػا ينبغػػػي أف يحسػػػب ليػػػا أنيػػػا مازالػػػت حريصػػػة عمػػػى أف تظػػػؿ فػػػي خنػػػدؽ المقاومػػػة، وأنيػػػا تػػػرفض 
االستسالـ وتصّر عمى الصمود فػي مواجيػة العػدو اإلسػرائيمي، كمػا أنيػا لػـ تتػورط فػي عػار التنسػيؽ األمنػي 

 مع إسرائيؿ.
صػائؿ األخػرى عمػى اسػموب إدارتيػا لمقطػاع، وال أنكػر أف عف الخطػأ، وأتفيػـ مالحظػات الف« حماس»ال أنزه 

مػػف بػػيف عناصػػرىا جناحػػًا مػػف المتػػدّينيف المتشػػدديف الػػذيف ال يحسػػنوف الظػػف بػػاآلخريف، لكنػػي أزعػػـ أف تمػػؾ 
 أمور داخمية يعالجيا فمسطينيو غزة الذيف ىـ أدرى بشعابيا.

السػاداتية والمباركيػة. وأسػيمت فػي ذلػؾ في مصػر التػي تبنتيػا المرحمتػاف « حماس»لقد نجحت حممة شيطنة 
« المػػػوبي»عوامػػػؿ عػػػدة. حيػػػث ال مفػػػر مػػػف االعتػػػراؼ بػػػأف المػػػرحمتيف المػػػذكورتيف سػػػاعدتا عمػػػى تقويػػػة نفػػػوذ 

اإلسرائيمي في أوساط اإلعالميػيف والمثقفػيف المصػرييف، وال نسػتطيع أف نتجاىػؿ دور أجيػزة األمػف فػي ذلػؾ، 
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لتبرئػة الشػرطة مػف الجػرائـ التػي ارتكبتيػا ضػد ثػوار « حمػاس»نحػو التي حرصت عمى توجيو أصابع االتياـ 
، ثػػـ إف عمميػػة الشػػيطنة تحاصػػر حمػػاس وتضػػغط عمييػػا وتسػػيـ فػػي تصػػفية حسػػابات سػػمطة راـ اهلل «ينػػاير»

 معيا.
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جػود، أذكِّر الجميع بما قالو يوًما ما إسحاؽ رابيف رئيس الوزراء األسبؽ مف أنو يتمنى أف تختفػي غػزة مػف الو 
وأف يستيقظ ذات صباح فال يرى ليا أثرًا عمى الخريطة، وأنّبو إلى أف الرجؿ لـ تكف لديو مشكمة مع جغرافية 
القطاع، ولكنو كاف مستفزًا مف صموده وبسالة المقاومة فيو، التي حّولت غزة إلى شوكة في خاصػرة إسػرائيؿ 

 وعقبة تفضح دعاة االستسالـ واالنبطاح أماميا.
، والمقاومة بالتالي، تحقؽ حمـ رابيف وتصب فػي المصػمحة المباشػرة إلسػرائيؿ. بقػدر مػا «حماس»إف شيطنة 

تظؿ خصمًا مف رصيد مصر وأمنيا القومي. وال أفيـ لماذا يتجاىؿ كثيروف أف القطاع الصامد والمقػاوـ فػي 
عػارض مػع تمػؾ مصمحة أمف مصر، في حيف أف خضوع القطاع لسمطاف الذيف ينسػقوف أمنيػًا مػع إسػرائيؿ يت

المصػػػمحة ويشػػػكموف تيديػػػدًا حقيقيػػػًا ليػػػا. ثػػػـ إف إقامػػػة عالقػػػة ايجابيػػػة وناجحػػػة مػػػع سػػػمطة القطػػػاع يسػػػيـ فػػػي 
 استتباب األوضاع المنفمتة في سيناء.

مسػكونة « حمػاس»إف جياز المخابرات العامة المصري الذي يمسؾ بممؼ غزة يعرؼ جيدًا أف حممػة تشػويو 
مقػػاـ سػػابؽ أشػػرت إلػػى مػػا سػػمعتو مػػف أحػػد مسػػؤولي الجيػػاز عػػف أف مػػا تنشػػره  بػػاالفتراءات واألكاذيػػب. وفػػي

ذا «كػالـ جرايػد»أكثػره « حمػاس»وسائؿ اإلعالـ عندنا بخصػوص  ، ال ينبغػي أف يؤخػذ عمػى محمػؿ الجػد. وا 
صح ذلؾ فمعناه أف حممة الشيطنة المستمرة في مصر تنتيؾ االعتبارات الوطنية والقومية واألخالقية وتوجو 

اـ المسػػمومة إلػػى مختمػػؼ القػػيـ التػػي تفرضػػيا تمػػؾ االعتبػػارات. وأرجػػو أال أذّكػػر بالمسػػتفيد الحقيقػػي مػػف السػػي
 وراء ذلؾ.
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سػػػػتئناؼ كيػػػػؼ يمكػػػػف فيػػػػـ تراجػػػػع رئػػػػيس السػػػػمطة محمػػػػود عبػػػػاس المفػػػػاجئ عػػػػف الشػػػػروط التػػػػي وضػػػػعيا ال
 2967المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ، والتػػي تضػػمنت: موافقػػة إسػػرائيؿ المسػػبقة عمػػى االنسػػحاب إلػػى حػػدود عػػاـ 

طالؽ سراح األسرى الفمسطينييف الػذيف اعتقمػوا قبػؿ  ووقؼ عمميات التيويد واالستيطاف في الضفة الغربية، وا 
 التوقيع عمى اتفاقيات أوسمو.

اسػتئناؼ المفاوضػات مػع إسػرائيؿ فػي ىػذا الوقػت تحديػدًا، سػيوفر لػو لقد انطمؽ عباس مف افتراض مفاده أف 
مبػػػررا لعػػػدـ التوجػػػو لألمػػػـ المتحػػػدة لمحصػػػوؿ عمػػػى عضػػػوية كاممػػػة لفمسػػػطيف فػػػي المنظمػػػة الدوليػػػة، كمػػػا أف 
استئناؼ المفاوضات يفترض أف يحد مف قوة الضغوط الداخمية التي تمارسيا النخبة الفمسطينية عمػى عبػاس 

سػػات القضػائية الدوليػػة لمقاضػاة إسػػرائيؿ، بسػبب مواصػػمة عمميػات االسػػتيطاف والتيويػد. يخشػػى لمتوجػو لممؤس
عبػػاس أف يفضػػي خضػػوعو ليػػذه الضػػغوط إلػػى فػػتح مواجيػػة مػػع كػػؿ مػػف إسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدةب وىػػي 

ي تنػافس المواجية التي يمكػف أف تنتيػي بتقػويض السػمطة الفمسػطينية وتعزيػز مكانػة الحركػات الفمسػطينية التػ
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حركة فتح، وعمى رأسيا حركة حماس. مف ناحية ثانية، إف اسػتئناؼ المفاوضػات يسػمح لعبػاس بالػدفاع عػف 
تواصػؿ التعػاوف األمنػي مػػع إسػرائيؿب وىػو التعػػاوف، الػذي يواجػو بانتقػػادات حػادة والذعػة مػػف قبػؿ الكثيػر مػػف 

 األوساط الفمسطينية.
خطوطػو الحمػراء دوف األخػذ بعػيف االعتبػار حجػـ الضػغوط مف ناحية ثانية ال يمكػف فيػـ تراجػع عبػاس عػف 

التي مارستيا اإلدارة األمريكية عمى عبػاس السػمطة لمتراجػع عػف شػروطو السػتئناؼ المفاوضػات. ففػي خػالؿ 
الجمسات المغمقة التي عدىا مع عباس مع وزير الخارجية األمريكية جوف كيري ىدده األخير بقطع العالقات 

مػػػى تيديػػػده بوقػػػؼ المسػػػاعدات المقدمػػػة لمسػػػمطة، فػػػي حػػػاؿ ظػػػؿ يصػػػر عمػػػى شػػػروطو مػػػع السػػػمطة، عػػػالوة ع
عبػاس زكػي، فقػد مارسػت دوؿ » فػتح » المسبقة. في الوقت ذاتػو، وكمػا زعػـ عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة 

عربيػػة ضػػغوطًا كبيػػرة عمػػى عبػػاس لمموافقػػة عمػػى العػػودة لممفاوضػػات بػػدوف االصػػرار عمػػى الشػػروط المسػػبقة، 
 يح بسالح المقاطعة السياسية والعقوبات االقتصادية.عبر التمو 

وفي ذات الوقت، ال يمكف فيـ تراجع عباس دوف األخذ بعيف االعتبار تأثير التطػورات فػي مصػر، حيػث أف 
عباس بات يرى إف عزؿ الػرئيس مرسػي سػيؤثر سػمبًا عمػى مكانػة حركػة حمػاس وسيضػعؼ مػف قػدرتيا عمػى 

 اؼ المفاوضات.العمؿ بشكؿ فاعؿ ضد قراره استئن
لقد جاء رضوخ عباس لمضغوط األمريكيػة، وموافقتػو عمػى اسػتئناؼ المفاوضػات ليزيػد مػف مظػاىر التطػرؼ  

عمى الموقؼ اإلسرائيمي مف شروط التسوية. فبعيد إعالف وزير الخارجية األمريكية جوف كيري عف استئناؼ 
وحػػدات السػػكنية فػػي المسػػتوطنات الييوديػػة فػػي المفاوضػػات، اتخػػذت الحكومػػة اإلسػػرائيمية قػػرارًا ببنػػاء مئػػات ال

جميػػع أرجػػاء الضػػفة الغربيػػة والقػػدس المحتمػػة. إلػػى جانػػب ذلػػؾ، أوضػػحت الحكومػػة اإلسػػرائيمية أف اسػػتئناؼ 
، وىػػػو » E1«المفاوضػػػات لػػػف يػػػؤثر عمػػػى مخططاتيػػػا فػػػي البػػػدء فػػػي تنفيػػػذ المشػػػروع االسػػػتيطاني الخطيػػػر

غربيػػة عػػػف جنوبيػػػاب والػػػذي سػػيؤدي اسػػػتكمالو إلػػػى إسػػػداؿ المشػػروع الػػػذي ييػػػدؼ إلػػى فصػػػؿ شػػػماؿ الضػػػفة ال
ف كانػت السػمطة الفمسػطينية قػد تراجعػت  الستار نيائيًا عف إمكانية إقامة دولة فمسطينية ذات إقمػيـ متصػؿ. وا 
عػػػف شػػػروطيا المسػػػبقة السػػػتئناؼ المفاوضػػػات، فػػػإف الصػػػياينة يطرحػػػوف شػػػرطًا تعجيزيػػػًا يتمثػػػؿ فػػػي مطالبػػػة 

ؼ بييوديػػة إسػػرائيؿ قبػػؿ بحػػث قضػػايا الحػػؿ الػػدائـب مػػع العمػػـ أف االعتػػراؼ الفمسػػطيني الفمسػػطينييف بػػاالعترا
عػػف حػػػؽ العػػػودة  -وقبػػػؿ أف تبػػدأ المفاوضػػػات  -بييوديػػة إسػػػرائيؿ يعنػػي عمميػػػًا تنػػازؿ الفمسػػػطينييف المسػػبؽ 

الفمسػطيني  لالجئيف الفمسطينييف. عالوة عمى ذلؾ، فقد وظفت النخبة اليمينيػة الحاكمػة فػي تػؿ أبيػب التراجػع
فػػي محاولػػة جنػػي أربػػاح عمػػى الصػػعيد الػػداخمي اإلسػػرائيمي، عبػػر اعتبػػار أف ىػػذا التراجػػع يعػػد مؤشػػرًا عمػػى 
صػػدقية الخطػػاب السياسػػي لميمػػيف اإلسػػرائيمي. فقػػد عػػد رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو أف تراجػػع 

و حكومتػو، مػع تأكيػده عمػى أنػو ال ينػوى ، الػذي أبدتػ»ثمرة مػف ثمػار التصػميـ والعنػاد » عباس عف شروطو 
التراجػػع عػػف ىػػذا الػػنيج فػػي المسػػتقبؿ. ومػػف الواضػػح أف السػػموؾ الفمسػػطيني الرسػػمي بػػات يمثػػؿ مصػػدرًا مػػف 

 مصادر تعزيز قوة اليميف اإلسرائيمي.
ي وفي مقابؿ مظاىر الثقة بالنفس لدى الجانب اإلسرائيمي، فإف الجانب الفمسػطيني يتجػو ليػذه المفاوضػات فػ

ظؿ افتقاده مصادر الدعـ الداخمي، وىي المقومات التي كاف بإمكانيا تقميص قدرة إسرائيؿ واإلدارة األمريكية 
عمػػى ممارسػػة الضػػغوط والػػدفع نحػػو مزيػػد مػػف التآكػػؿ فػػي الموقػػؼ الفمسػػطيني. فموافقػػة عبػػاس عمػػى اسػػتئناؼ 

موقفػو خػالؿ المفاوضػات التػي المفاوضات جاءت في ظؿ تفػاقـ حالػة االنقسػاـ الػداخميب ممػا سيضػعؼ مػف 
سػػتجرى فػػي واشػػنطف. لقػػد أصػػبح حمػػـ انيػػاء االنقسػػاـ بعيػػد المنػػاؿ، تحديػػدًا بعػػد توجػػو عبػػاس لمػػدعوة إلجػػراء 
االنتخابػات التشػريعية والرئاسػية فػػي الضػفة الغربيػة وحػدىا وبػػدوف التنسػيؽ مػع حركػة حمػػاسب وفػي حػاؿ نفػػذ 
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رصة لتحقيؽ المصالحة الوطنية واستعادة الصؼ الفمسطيني عباس تيديدهب فإف ىذا يعني القضاء عمى أية ف
 وحدتوب وىذا ما سيسمح لإلسرائيمييف بيامش مناورة كبير البتزاز المزيد مف التنازالت مف الجانب الفمسطيني.

وحتػػى قبػػؿ اف تبػػدأ المفاوضػػات، فػػإف اإلسػػرائيمييف يعمنػػوف إنػػو ال يمكػػف انجػػاز أي اتفػػاؽ نيػػائي مػػع السػػمطة  
نية في حاؿ ظؿ عباس يمثؿ نصؼ الفمسطينييف في األراضي المحتمة. فػي الوقػت ذاتػو، فػإف موافقػة الفمسطي

عباس عمى استئناؼ المفاوضػات فػي ظػؿ تواصػؿ مشػاريع االسػتيطاف والتيويػد سػتقمص مػف حجػـ الضػغوط 
رائيؿ الدوليػػة التػػػي تمػػػارس عمػػػى إسػػػرائيؿ لوقػػػؼ مصػػػادرتيا لػػػألرض الفمسػػػطينيةب وىػػػذا بحػػػد ذاتػػػو سػػػيغري إسػػػ

بمواصمة التشبث بمواقفيا المسػبقة. فمػف المفارقػة، إف موافقػة عبػاس عمػى اسػتئناؼ المفاوضػات قػد جػاء بعػد 
قرار االتحاد األوروبي باالنسحاب مف أي اتفاؽ اقتصادي مع إسرائيؿ في حاؿ تبيف أنو يشػمؿ المسػتوطنات 

مسػػتبعد أف تػػتمكف إسػػرائيؿ مػػف تحسػػيف الييوديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة. وفػػي ظػػؿ ىػػذا الواقػػع، فإنػػو مػػف غيػػر ال
مكانتيػػػا الدوليػػػةب حيػػػث إنػػػو سػػػرعاف مػػػا وظػػػؼ اإلسػػػرائيميوف تراجػػػع عبػػػاس عػػػف مطالبتػػػو بوقػػػؼ االسػػػتيطاف، 

 لمطالبة األوروبييف بوقؼ إجراءاتيـ العقابية ضد إسرائيؿ.
 6/8/1093، السبيل، عّمان

 
 
 
 

 في الربيع العربي« حماس»مأزق حركة  79
 ماجد كيالي

في وضع صػعب ومػأزؽ كبيػر، بعػد التغييػر الحاصػؿ فػي مصػر، ال سػيما أنيػا كانػت « حماس»ركة باتت ح
في لبناف، وخسارة ما « حزب اهلل«فّكت عالقاتيا مع النظاـ السوري، ما نجـ عنو انفراط تحالفيا مع إيراف، و

يسػمى محػور  كاف يػنجـ عػف ذلػؾ مػف تقػديمات الػدعـ السياسػي والمػادي والتسػميحي، بسػبب خروجيػا مػف مػا
 «.المقاومة والممانعة»

فػػي الواقػػع فػػإف مشػػكمة ىػػذه الحركػػة أنيػػا وضػػعت كػػؿ ثقميػػا ومراىناتيػػا عمػػى صػػعود تيػػار اإلسػػالـ السياسػػي، 
محمػػػواًل عمػػػى ريػػػاح الثػػػورات الشػػػعبية فػػػي العػػػالـ العربػػػي، باعتبػػػار ذلػػػؾ مكسػػػبًا خالصػػػًا ليػػػا، يمكػػػف أف يعػػػّزز 

وعمػى الصػعيديف الرسػمي والشػعبي، فػي آف. وال شػّؾ فػي أف ىكػذا حسػابات مكانتيا فمسطينيًا وعربيًا ودوليًا، 
، أوالىما، ضعؼ المضاميف التحّررية والديموقراطية في اإلدراكات السياسية ليذه «شبيتيف»أو مراىنات تثير 

وبحكػـ  الحركة، بواقع استئثارىا بحكـ القطاع، طواؿ األعواـ السػتة الماضػية، وتقييػدىا لمحريػات الفرديػة فيػو،
ربيعػًا إال « الربيػع العربػي»ال تػرى « حمػاس»عالقاتيا الوطيدة مع النظـ السمطوية والشمولية. وثانيتيمػا، أف 

إذا ضمف تحديدًا صعود التيارات اإلسالمية، التي تنضوي في إطارىػا، إلػى الحكػـ، مػا يفيػد بػأف عالقتيػا مػع 
 مجرد عالقة مصمحية وليست مبدئية.« الربيع»ىذا 

عمى ما جرى في مصر، بغّض النظر عف موقفنا منػو رفضػًا أو قبػواًل، « حماس»ة حاؿ فإف رّد فعؿ عمى أي
حػزب «، مػع التسػريبات التػي تفيػد باعتزاميػا اسػتعادة عالقاتيػا مػع إيػراف، و«الشػبيتيف»يؤّكد وال ينفي ىػاتيف 

د، ومشػػاركتيما فػػي قتػػاؿ ، رغػـ أف ىػػذيف لػػـ يحصػػؿ أي تغييػر فػػي موقفيمػػا بشػػأف مسػػاندتيما نظػاـ األسػػ«اهلل
 السورييف دعمًا لو.
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أكثر مما تحتمؿ، فيي تتعّرض لحممػة ظالمػة ومبػالغ بيػا، بمعػزؿ عػف « حماس»بدييي أنو ال ينبغي تحميؿ 
خالفاتنا مع بعض سياساتيا وخياراتيا، كما تتعػّرض لحصػار مشػّدد فػي غػزة، ال سػيما بسػبب تحػّوؿ حػدودىا 

بيف الجيش المصري وبعض الجماعات المسمحة، مع كػؿ التػداعيات  مع مصر إلى منطقة عمميات عسكرية
التػػي نجمػػت عػػػف ذلػػؾ، ومػػػف ضػػمنيا تػػػدمير األنفػػاؽ التػػػي كػػاف يمػػػر عبرىػػا جػػػزء كبيػػر مػػػف حاجػػات أىػػػالي 
القطػػاع، وتشػػّغؿ آالؼ الغػػّزييف. وىػػي أوضػػاع جعمػػت ىػػذه الحركػػة تشػػعر وكأنيػػا أضػػحت بػػيف فّكػػي كماشػػة، 

المصػػرية واإلسػػرائيمية، مػػع احتمػػاالت شػػّف إسػػرائيؿ حربػػًا جديػػدة عمييػػا، بعػػد سياسػػي وعسػػكري، مػػف الجيتػػيف 
 (.1021و 1008الحربيف السابقتيف )في أواخر 

تحػػاوؿ التعػػويض عمػػا حصػػؿ فػػي مصػػر، لتػػرميـ الضػػعؼ « حمػػاس»اآلف، وعمػػى خمفيػػة كػػؿ ذلػػؾ، يبػػدو أف 
« فػتح»وة والمكانػة، إزاء غريمتيػا المفاجئ في مكانتيا، بعد أف عاشت طواؿ عاميف عمى شعور بنمو في القػ

، باتػػت «فػػتح«والسػػمطة فػػي الضػػّفة، وبخاّصػػة أف القيػػادة الفمسػػطينية السػػائدة، وىػػي قيػػادة المنظمػػة والسػػمطة و
تبػػدو أكثػػر قػػوة إزاءىػػا، بػػدليؿ قرارىػػا اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ، وتيديػػدىا باحتمػػاؿ تنظػػيـ انتخابػػات 

ضعاؼ شرعية  تشريعية ورئاسية، ولو في الضفة،  «.حماس»لتعزيز شرعيتيا وا 
وحدىا ىي التي ستّتخذ القرار الذي يتناسب مػع مصػالحيا، وأنػو لػيس « حماس»طبعًا، مف المفيوـ أف قيادة 

، مػػف دوف «حمػػاس«و« فػػتح»ثمػػة أحػػد )فمسػػطينيًا( يسػػتطيع أف يػػؤّثر فييػػا، فيكػػذا يػػتـ اتخػػاذ القػػرارات عنػػد 
آنية وأحادية عمى األغمػب، بمعػزؿ عػف حسػابات الجػدوى واحتمػاالت  مشاركة سياسية، ووفؽ معطيات ورؤى

 المستقبؿ، ومف دوف البحث عف خيارات أخرى، ولو كانت أصعب.
أف تنتبػو إلػى نػاحيتيف، األولػى، أف ال يػأتي قرارىػا بحسػب المصػالح « حماس»عمى رغـ ذلؾ ربما يفيد قيادة 

لػػو المعنويػػة( أكبػػر مػػف المػػردود )المػػادي(. والثانيػػة أف اآلنيػػة عمػػى حسػػاب المبػػادئ، وأف ال تكػػوف الكمفػػة )و 
وغيرىػا، وبػالعكس. والمعنػػى أف « فػتح»مبػػاح لػػ « حمػاس»يكػوف مفيومػًا ليػا ولمناصػرييا أف مػػا ىػو مبػاح لػػ 

، لػػػيس صػػػحيحًا فػػػي مطمػػػؽ األحػػػواؿ، ال سػػػيما أنػػػو ينػػػزع عػػػف السياسػػػة «الغايػػػة تبػػػرر الوسػػػيمة»التبريػػػر بػػػأف 
فػػػي قتػػػاؿ السػػػورييف بحجػػػة فمسػػػطيف، وبحجػػػة « حػػػزب اهلل«تبريػػػر مشػػػاركة إيػػػراف و أخالقيتيػػػا، ويفضػػػي إلػػػى

، ناىيػػػؾ أف ذلػػػؾ يػػػنجـ عنػػػو أيضػػػًا تبيػػػيض صػػػفحة إيػػػراف فػػػي ىيمنتيػػػا عمػػػى العػػػراؽ، «الممانعػػػة والمقاومػػػة»
ثارتيا النعرة المذىبية بيف السّنة والشيعة في العالـ العربي.  وا 

فػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ، فيػػػذا قػػػدر الحركػػػات السياسػػػية، والثػػػورات، « حمػػػاس»بالمحصػػػمة ثمػػػة ثمػػػف كبيػػػر سػػػتدفعو 
والشػػػعوب، لكػػػف الػػػثمف الػػػذي يدفعػػػو الشػػػعب السػػػوري، مػػػف عمػػػره وعمرانػػػو، ومػػػف ضػػػمنو الػػػثمف الػػػذي يدفعػػػو 

، وال يمكف مقارنتو بأي شكؿ بما «حماس»فمسطينيو سورية، ىو بالتأكيد أكبر بكثير مف الثمف الذي ستدفعو 
، مػػا داـ الوضػػع عمػػى حالػػو فػػي «حػػزب اهلل«حركػػة مػػف معػػاودة العالقػػات مػػع إيػػراف ويمكػػف أف تجنيػػو ىػػذه ال

 سورية.
أف تتحّمػػؿ ضػػائقتيا عمػػى المػػدى القريػػب، وأف تػػراىف « حمػػاس»مػػا العمػػؿ إذًا؟ إزاء كػػؿ ذلػػؾ ربمػػا األجػػدى لػػػ 

فيػذا مػا قػد يمكنيػا عمى التغيرات المستقبمية التي قد تحصؿ عمى المدى البعيد، في البيئػة السياسػية العربيػة، 
ضفاء الصدقية عمى مواقفيا، وتعزيز التعاطؼ معيا. ىذا أواًل. ثانيػًا، ال بػد ليػذه الحركػة  مف كسب نفسيا، وا 
مف مراجعة طريقة إدارتيا لقطاع غزة، التي تثير التذّمر، وتسػاىـ فػي إضػعاؼ شػعبيتيا، بوضػع حػّد لسياسػة 

ومصػادرة الحريػػات، وربمػػا أف االقتػػراح الػػذي قدمػػو يحيػػى القبضػة األمنيػػة، والتػػدّخؿ فػػي خصوصػػيات النػػاس، 
موسى النائب والقيادي فييا، بشأف إيجاد قيادة مشتركة لقطػاع غػزة، ىػو األنسػب فػي ىػذه الظػروؼ، فيػذا مػا 
يجّنبيػػا وطػػأة الضػػغط عمييػػا، ويجّنػػب الغػػّزييف تبعػػات الحصػػار، فضػػاًل عػػف أنػػو الشػػكؿ األنسػػب إلدارة غػػزة، 
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فػي تقديمػو طػواؿ األعػواـ السػتة « حمػاس»في إدارة السػمطة، وىػو األمػر الػذي لػـ تفمػح  وتقديـ نموذج افضؿ
أيضًا، بداًل مف أف تيرب إلى األماـ، لمتخفيؼ مف ضائقتيا، أف تقوـ « حماس»الماضية. ثالثًا، ال بد لحركة 

ي شػكؿ، والتوّجػو بتغيير المعادالت فػي السػاحة الفمسػطينية، مػف خػالؿ حػّث الخطػى نحػو إنيػاء االنقسػاـ، بػأ
 نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في آف واحد.

« تتنػػػازؿ»، فػػػي كػػػؿ الخيػػػارات المػػػذكورة، وعمػػػى كػػػؿ األصػػػعدة، أف «حمػػػاس»وباختصػػػار، فػػػإف األجػػػدى لػػػػ 
لشػػػعبيا، ولبيئتيػػػا العربيػػػة، بػػػداًل مػػػف التنػػػازؿ إليػػػراف، الػػػذي يتضػػػّمف تبيػػػيض صػػػفحتيا فػػػي المتػػػاجرة بقضػػػية 

الػػذىاب إلػػى رّد فعػػؿ متسػػّرع، بحجػػة مػػا جػػرى فػػي « حمػػاس»يف. ىكػػذا، ال ينبغػػي لػػػ فمسػػطيف، وقتػػؿ السػػوري
مصر، والرّد عمى الخطأ بخطأ، ألف ذلؾ سيعني أف ىذه الحركة ال تراجع مواقفيا وخياراتيا بطريقة صحيحة 

 ومناسبة.
تتقػاطع مػع كػؿ  ، وكوادرىػا الشػابة،«حمػاس»الجدير ذكره أف ثمة مراجعات ميمة وجريئة وذكية داخػؿ قيػادة 

قػرار يوسػؼ أحمػد بػأف  ما تقدـ، ويأتي ضمف ذلؾ مقترح يحيى موسػى بشػأف إيجػاد قيػادة جماعيػة لمقطػاع، وا 
اإلسالمييف ومنذ ثورات الربيع العربي وقبميػا تجربػة حمػاس فػي الحكػـ لػـ يحػدثوا المراجعػات التاريخيػة التػي »

ظّنوا بأف الممؾ دانت دنياه وأحكامو ليـ، فتصرفوا  تجنبيـ تكرار األخطاء. وبداًل مف الحرص عمى الشراكة..
بعقميػػػة الحػػػاكـ بػػػأمره.. إف وقػػػائع المشػػػيد المصػػػري وأحداثػػػو التػػػي تبعػػػث عمػػػى القمػػػؽ، إنمػػػا ىػػػي جػػػرس إنػػػذار 

وكػاف كثيػروف مػف بيػنيـ غػازي حمػد وموسػى أبػو مػرزوؽ انتقػدوا «. لمجميع ليستخمصوا منيا الػدروس والعبػر
النػػػاس، والتعامػػػؿ بسػػػمطوية معيػػػـ. وقػػػد وصػػػؿ األمػػػر إلػػػى أف خالػػػد مشػػػعؿ، رئػػػيس مػػػرارًا التػػػدّخؿ فػػػي شػػػؤوف 

ومجمػػؿ الحركػػات اإلسػػالمية، « حمػاس»المكتػب السياسػػي ليػػذه الحركػة، تحػػدث عمنػػًا عػػف أزمػة السػػمطة عنػػد 
)الدوحػة « المركػز العربػي لألبحػاث»، الػذي نظمػو «اإلسػالميوف ونظػاـ الحكػـ»في مداخمة ألقاىا فػي مػؤتمر 

وحينيػػا طالػػب «. خضػػنا تجربػػة ونػػتعّمـ منيػػا وقػػد أخطأنػػا فػػي أشػػياء ونػػتعمـ مػػف ذلػػؾ»(، قػػائاًل: 8/20/1021
مشػػػػعؿ القػػػػوى السياسػػػػية العربيػػػػة، ومػػػػف بينيػػػػا حركػػػػات اإلسػػػػالـ السياسػػػػي، بػػػػأف تؤّسػػػػس لنمػػػػوذج معاصػػػػر 

العتػػػراؼ بػػػأف ىنػػػاؾ فرقػػػًا بػػػيف موقػػػع المعارضػػػة والحكػػػـ.. وأف عمػػػى اإلسػػػالمييف ا»لمديموقراطيػػػة، مؤكػػػدًا أف 
 «.الحكـ أعقد مما كانوا يتصوروف

عمػى اتخػاذ القػرار المناسػب واألجػػدى. « حمػػاس»يبقػى ثمػة ضػرورة ىنػا لمتحػػذير مػف فكػرتيف قػد ال تسػاعداف 
، وىذا غير صحيح، إذ ثمػة محػددات «فتح»أوالىما، أف تعتبر أف خسارتيا ىي بمثابة ربح خالص لغريمتيا 

وسػػمطتيا، ىػػو فػػي حػػاؿ مػػف « فػػتح»الوضػػع الفمسػػطيني كمػػو، ومػػف ضػػمنو أخػػرى ليػػذا األمػػر، ال سػػيما أف 
أف صػعود اإلسػالـ السياسػي فػي العػالـ « حمػاس»التراجع والترّىؿ والضياع. أما الفكرة الثانية، فيي أف تظّف 

العربي سيؤّدي حكمًا إلى صعودىا في الساحة الفمسطينية، ألف ىناؾ عوامؿ أخرى، أي إسػرائيؿ، والضػغوط 
 ية لتدجيف التيارات اإلسالمية، مقابؿ تطبيعيا أو قبوليا في السمطة، وكيفية تعاطييا مع شعبيا.الدول

معنيػة أكثػر مػف أي وقػت مضػى، بتغميػب طابعيػا كحركػة « حمػاس»أيضًا، وفوؽ كؿ ما ذكرنػاه، ربمػا باتػت 
يػػة، وىػػي مسػػألة تحػػّرر وطنػػي، عمػػى طابعيػػا كحركػػة إسػػالمية، مػػف دوف أف تتخمّػػى عػػف خمفياتيػػا األيديولوج

ظّمت تثقؿ عمييا منذ قياميا، ما يوجب عمييا الحسـ في األسػئمة التاليػة: ىػؿ ىػي حركػة تتركػز أولوياتيػا فػي 
؟ ثػـ «األمػة اإلسػالمية»اإلطار الفمسطيني أـ ىي حركة أممّية تتركز أولوياتيا في اإلطار العاـ لما يعرؼ بػ 

أـ مف األطر الشرعية والتمثيمية الفمسطينية؟ « المسمميف اإلخواف»ىؿ ىي حركة تستمد مرجعياتيا مف حركة 
 وأخيرًا، ىؿ ىي حركة دينية، أـ حركة تحرر وطني؟

 6/8/1093، الحياة، لندن
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 اليكس فيشماف
الػػؼ فمسػػطيني مػػف سػػكاف  100الػػى  270فػػي نيايػػات االسػػبوع مػػف شػػير رمضػػاف دخػػؿ الػػى اسػػرائيؿ بػػيف 

اتيـ فػػػي المجمعػػػات التجاريػػػة، عمػػػى شػػػاطيء البحػػػر، وزاروا االصػػػدقاء واالقػػػارب. الضػػػفة. وقػػػد أمضػػػوا اوقػػػ
عشرات االؼ السياح الفمسطينييف كانوا في اسرائيؿ ولـ يعرؼ اذا كانوا اقتربوا منيػا. ال شػكاوى، ال حػوادث، 

المنطقة الوسطى  ال عنؼ، مثمما في السنوات البعيدة ما قبؿ االنتفاضتيف. وقد انتيجت االدارة المدنية وقيادة
تسييالت في المعابر بمناسبة العيد وتدفؽ الفمسطينيوف بجموعيـ. التجار في المجمع التجاري المالحػة كػانوا 

 جاىزيف الف يبقى رمضاف الى االبد.
غيػػر أف العيػػد يوشػػؾ عمػػى االنتيػػاء، ومعػػو سػػتختفي ايضػػا الصػػور الشػػاعرية فػػي نيايػػات االسػػبوع. تاريخيػػا، 

ىو بشكؿ عاـ اسبوع جد اشكالي في مجاؿ صػعود التػوتر  -الذي يبدأ اليـو  -ف رمضاف االسبوع االخير م
 وعمميات االرىاب. فالحماسة الدينية تصؿ الى ذروتيا، وفي فرقة المناطؽ رفعوا التأىب منذ االف.

االمريكيػػػوف ىػػػـ ايضػػػا، السػػػباب اخػػػرى، رفعػػػوا مقيػػػاس التػػػوتر فػػػي المنطقػػػة حػػػيف أغمقػػػوا سمسػػػمة طويمػػػة مػػػف 
لسفارات في شماؿ افريقيا وفي الشرؽ االوسط، بما في ذلؾ اسرائيؿ. موظؼ امريكي ما اتخذ قرارا ىستيريا، ا

جارفا، يحدد اسرائيؿ كدولة عاجزة في مجاؿ مكافحة االرىاب، تماما مثؿ ليبيا، مصر وتونس. وكأف الجيػاد 
 العالمي يتجوؿ عندنا في الشوارع.
ايمػوؿ، جمعػت  22قػة بيػد فظػة فقػط النيػـ اكتػووا بػالمظى. قبػؿ سػنة، قبيػؿ يرفع االمريكيػوف التػوتر فػي المنط

( معمومات عف عممية محتممة في السفارة االمريكية فػي ليبيػا. NSAوكالة االستخبارات االمريكية المركزية )
معالجػػػة اىماليػػػة مػػػف جانػػػب وزارة الخارجيػػػة ليػػػذه المعمومػػػات أدت الػػػى مػػػوت امػػػريكييف، بمػػػف فػػػييـ السػػػفير 

مريكي في ليبيا كريستوفر سػتيفنس، فػي ىجػـو الحػدى مجموعػات الجيػاد العػالمي عمػى السػفارة االمريكيػة اال
 في بنغازي. وأخفت وزارة الخارجية االمريكية، كذبت، تورطت، واالف تستخمص دروسا جارفة.
ثػوف فػي الضػفة إذف يبحث االمريكيوف االف في المعمورة عف خميػة لمجيػاد العػالمي. فػي القيػادة الوسػطى يبح

عف خمية مستقمة او منفذ وحيػد يخططػوف لعمميػة اختطػاؼ أو قتػؿ. وفػي القيػادة الشػمالية يسػتعدوف الحتمػاؿ 
أف تحػاوؿ منظمػػة متفرعػة عػػف الجيػاد العػػالمي تنفيػػذ عمميػة عمػػى الحػدود الشػػمالية أو اطػالؽ نػػار صػػاروخية 

 عمى غزة.نحو اسرائيؿ. ولكف التركيز، النظرة الحقيقية، يجب اف يكوف 
بينما احتفموا في الضفة برمضاف مثمما لـ يحتفموا بو منذ سنيف، في غزة كاف ىذا رمضػانا أسػود مػف السػواد. 
الطعاـ لـ ينقص، ولكف أمؿ قادة حماس وسكاف غزة في الصعود عمى موجة انتصار االخواف المسمميف فػي 

لػيس مػف جيػة اسػرائيؿ. فػالجيش المصػري العالـ العربػي انطفػأ دفعػة واحػدة. فغػزة تعػيش اليػـو فػي حصػار، و 
 يقمعيا مثمما لـ تتجرأ اسرائيؿ عمى فعمو ابدا، بما في ذلؾ االىانة واالذالؿ السياسييف.

وىكػذا مػػثال، عنػػدما توجػػو رجػػاؿ حمػاس فػػي نيايػػة الشػػير الػػى المصػرييف وطمبػػوا أف يفػػتح امػػاميـ معبػػر رفػػح 
بونف االنفػػاؽ ال تػػزاؿ تعمػػؿ واالرىػػابيوف مػػف الجيػػاد بسػػبب نقػػص فػػي البضػػائع، اجػػابيـ المصػػريوف: انػػتـ كػػذا

 العالمي يدخموف ويخرجوف عبرىا. وفضال عف ذلؾ، اذا كانت لكـ مشكمة فتوجيوا لنا مف خالؿ ابو مازف.
مػػف حيػػث حكػػاـ مصػػر الحػػالييف، حمػػاس ىػػو عػػدو. كمػػا أف المصػػرييف ال يسػػمحوف لالمػػواؿ االجنبيػػة، مػػف 

زعػػيـ حمػػاس، خالػػد مشػػعؿ، الػػنجـ الصػػاعد فػػي سػػماء السياسػػة الفمسػػطينية، تركيػػا مػػثال، بالػػدخوؿ الػػى غػػزة. 
 اختفى وصمت.
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حمػػػاس فػػػي مشػػػاكؿ مػػػف الػػػداخؿ ايضػػػا. فسياسػػػتيا كابحػػػة الجمػػػاح لمنػػػار نحػػػو اسػػػرائيؿ تثيػػػر عمييػػػا الجيػػػاد 
االسػػالمي وفصػػائؿ متطرفػػة اكثػػر. وبالفعػػؿ، فػػي االسػػابيع االخيػػرة توجػػد أحػػداث ناريػػة اكثػػر، مػػف غػػزة نحػػو 

سرائيؿ، ال تنجح حماس في لجميا. وبالتوازي يوجد ارتفاع كبير في التوجييات الصادرة عف نشطاء حماس ا
فػػػي غػػػزة، لمنشػػػطاء فػػػي الضػػػفة لزيػػػادة أعمػػػاؿ االرىػػػاب. ىػػػذا ال يخػػػرج الػػػى الػػػدرب، الف الجػػػيش والمخػػػابرات 

فمسػػطيني،  20400لسػػنة االسػػرائيمية يجمسػػوف لػػو عمػػى الوريػػد. فػػي النصػػؼ االوؿ مػػف ىػػذه السػػنة اعتقػػؿ فػػي ا
في المائة أكثر مقارنػة بػالفترة الموازيػة مػف العػاـ الماضػي. وبالفعػؿ، فػاف كميػة العمميػات فػي الضػفة فػي  15

 في المائة. 50ىذه الفترة انخفضت بػ 
 
 
 
 

قػادة حمػػاس عمػػى مفتػػرؽ طػػرؽ، يتػرددوف كيػػؼ يخرجػػوف مػػف دائػػرة االختنػاؽ. توجػػد امكانيػػة معقولػػة اكثػػر أف 
حطيـ االواني اماـ اسرائيؿ كي يعودوا الى الصورة. استئناؼ محادثػات السػالـ بػيف اسػرائيؿ والسػمطة يقرروا ت

 تضيؼ فقط الزيت الى الشعمة. -واعالف ابو مازف، المتوقع ىذا الشير، عف انتخابات برلمانية ورئاسية 
 5/8/1093يديعوت 
 5/8/1093، وكالة سما اإلخبارية
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