
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
  ترفض االنضمام لمجنة اإلشراف عمى المفاوضات منظمة التحرير: فصائل الشرق األوسط""

 نا غير صحيةضد اإلعالميةالحممة و   ...نقبل بخيارات الشعب المصري  :لألهرام مرزوق أبو ىموس
 تجريان محادثات سرية إلصالح العالقات بينهما ماسإيران وح :"ديمي تميغراف"

 يواجهون معضمة اإلقامة والعمل ةألف فمسطيني نزحوا من سوري 60 :األمن العام المبناني
 تتحّول إلى معبر اقتصادي لدول الخميج "إسرائيل" :اذاعة العبريةتقرير لإل

حماس تنشرر وثرائق جديردة ترتهم 
فررري تشررروي   وفرررت  السرررمطةفيهرررا 
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 في تشوي  المقاومة والتحريض ضد غزة وفت  السمطةفيها حماس تنشر وثائق جديدة تتهم  2

لمزيد مف الوثائؽ التي حركة حماس كشفت ا أف غزة مف ،6/8/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، نشر 
في تشويو المقاومة  مسمطة الفمسطينية في الضفة الغربيةتوضح تورط حركة فتح واألجيزة األمنية التابعة ل

وقالت حماس في بياف تمقى المركز الفمسطيني لئلعبلـ نسخًة  والتحريض ضد غزة لدى السمطات المصرية.
خيوط المؤامرة التي تفضح دور فتح في التحريض عمى لكشؼ  منو، إف نشر ىذه الوثائؽ يأتي "استكماالً 

 غزة وعمى العنؼ والكراىية ضد الفمسطينييف وتشويو المقاومة".
وقاؿ مراسمنا، إف حماس نشرت ثبلث وثائؽ، أوالىا عبارة عف مراسمة موجية إلى رئيس جياز المخابرات، 

بإرساؿ صواريخ وأسمحة متنوعة إلى وتتضمف معمومات مفبركة مف مصدر في غزة عف قياـ كتائب القساـ 
اإلخواف في سيناء، وأنو تـ تخزينيا في منزؿ لشخص مف السمفية الجيادية، بعد أف جمبت عبر األنفاؽ 

وتتضمف الوثيقة المزعومة العديد مف أسماء األشخاص الذيف ادعت أنيـ  أسفؿ الحدود السودانية المصرية.
ثانية إلى معمومات مف غزة، تزعـ أف القيادي في كتائب القساـ ساعدوا في إدخاؿ األسمحة، فيما تشير ال

 ،عنصر مف كتائب القساـ إلرساليـ إلى سيناء لمساعدة اإلخواف 200مرواف عيسى أرسؿ تعميمًا بتجييز 
مف كتائب القساـ حوؿ منزؿ  عنصراً  10بينما المراسمة الثالثة تتحدث عف معمومات بنشر حركة حماس 

مزودوف بأسمحة كاتمة  وأنيـالسياسي لحماس موسى أبو مرزوؽ المقيـ في القاىرة،  نائب رئيس المكتب
 لمصوت.

ببلغيـ باالستعداد لممتابعة ؤ وبحسب الوثائؽ فإنو تـ إببلغ مس ولي المخابرات المصرية بيذه المعمومات، وا 
 وتقديـ المزيد مف المعمومات والتنسيؽ الميداني.

المتحدث باسـ ، أف محمد جاسر ،غزةنقبًل عف مراسمو في  6/8/1023فمسطين أون الين، وأضاؼ موقع 
د. صبلح البردويؿ قاؿ إف السمطة الفمسطينية استغمت السجؿ المدني لدييا لتستخدـ  حماس حركة

المعمومات عف المواطنيف مف سكاف القطاع وترفقيا بالوثائؽ، مبينًا أف حركتو لدييا وثائؽ تثبت تجسس 
 حزاب مصرية.أجيزة السمطة عمى أ

، أف حماس لدييا وثائؽ تكشؼ 6/8الثبلثاء  وأكد البروديؿ في لقاء خاص عبر "فضائية األقصى"، يوـ
حجـ الميزلة بحؽ الشعب الفمسطيني بما يسمى بعممية التسوية مع االحتبلؿ، مشيرًا إلى أف فتح تحقؽ حوؿ 

 كيفية تسرب وثائؽ "العار"، كما وصفيا، إلى حماس.
عممية الفبركة ال تتـ مف خبلؿ عناصر عشوائية إنما تتـ مف خبلؿ لجنة إعبلمية أمنية عميا  ولفت إلى أف

تشرؼ عمى ىذه الفبركات التي تشعؿ النيراف عمى حركة حماس وتعود آثارىا السمبية عمى أبناء الشعب 
 الفمسطيني.

 
تمر بأزمة ماليةالحكومة في غزة ن تكون أفي ينزياد الظاظا  

يد عوض: نفى زياد الظاظا نائب رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة التي تديرىا حماس أف ول -راـ اهلل
تكوف حكومتو تمر بأزمة مالية خانقة نتيجة سقوط حكـ جماعة اإلخواف المسمميف في مصر أو تأثر العبلقة 

يراف. مف أزمة في السيولة  الحكومة الفمسطينية تعاني‘، اف ’آسيا‘وقاؿ الظاظا لوكالة أنباء  بيف حماس وا 
النقدية في ىذه الفترة، وىذه األزمة ليست بمستوى األزمة المستعصية، ولكنيا بمستوى مشكمة، وجار التعامؿ 

كؿ دوؿ العالـ تعاني مف أزمات مالية، خاصة في مجاؿ السيولة في أوقات معينة ‘وأضاؼ  ’.معيا لحميا
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إلى ذلؾ، ’. كمة وىذه المشكمة في محؿ عبلجونحف ال نختمؼ عف تمؾ الحكومات نحف نعاني مف مش
بعض الناس ‘أوضح الظاظا أف األنباء التي تتحدث عف توقؼ الدعـ اإليراني عف حماس إنما تصدر عف 

الذيف يريدوف أف يتساوقوا مع ما يحدث في المحيط اإلقميمي ضد الشعوب العربية واإلسبلمية، معتقديف أف 
حماس موجودة قبؿ ىؤالء وستبقى موجودة تعتمد ‘، قائبًل: ’ستستسمـىذا سيسقط حماس وبالتالي الحركة 

وبيف  ’.عمى اهلل ثـ عمى نفسيا وعمقيا العربي واإلسبلمي، وبالتالي ىذا كبلـ ال أساس لو مف الصحة
، ’لـ تتغير‘الظاظا أف العبلقة مع إيراف ومصر والسعودية وقطر وكافة األصدقاء في أوروبا وأمريكا وأسيا 

نحف ال نقطع عبلقة مع أحد وال نوصؿ عبلقة مع أحد إال عمى أساس القضية ‘د قولو، مضيفا عمى ح
اف العبلقة مع الدوؿ الصديقة مبنية عمى أساس واحد أف القضية الفمسطينية ىي قضية ‘وتابع  ’.الفمسطينية

يف مف االحتبلؿ، ، داعيًا الجميع لتقديـ المساعدة والدعـ لحكومتو مف أجؿ تحرير فمسط’محورية جاذبة
 ’. نحف نتعامؿ مع كافة دوؿ وشعوب العالـ عمى أساس مصمحة شعبنا وقضيتنا الفمسطينية‘ومضيفا 

 7/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

  ترفض االنضمام لمجنة اإلشراف عمى المفاوضات منظمة التحرير: فصائل األوسط" الشرق" 3
عة، إف جميع الفصائؿ داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية قالت مصادر فمسطينية مطم: كفاح زبوف -راـ اهلل

)عدا فتح( اعتذرت عف الموافقة عمى عرض الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( المشاركة في 
 لجنة اإلشراؼ العميا عمى المفاوضات، رافضة االنضماـ ليا ألنيا ترفض أساسا العودة إلى المفاوضات.

كاف يفترض »، وأضاؼ «ال يوجد عمميا حتى اآلف لجنة لئلشراؼ«: »ألوسطالشرؽ ا»وقاؿ مصدر رفيع لػ
أف يترأس ىذه المجنة الرئيس )أبو مازف(، وأف تضـ األمناء العاميف في الفصائؿ وبعض أعضاء المجنة 

غير أنو  «.التنفيذية، لكف كؿ فصائؿ منظمة التحرير رفضت، الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب، وآخروف
قد أف يمغي الرئيس الفمسطيني ىذه المجنة، وثمة تسريبات أنيا قد تضـ في عضويتيا أميف سر المجنة ال يعت

التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو وكبير المفاوضيف، صائب عريقات، ومستشار الرئيس أكـر ىنية، 
اؿ ستكوف شكمية ألنيا في أي ح»وآخريف، لتبلفي مقاطعة بقية الفصائؿ ليا. وأوضح المصدر أف المجنة 

ويفترض أف تمتقي المجنة قبؿ وبعد جوالت التفاوض، ستكوف ميمتيا  «.تمثؿ فقط مف يقود المفاوضات
إف « الشرؽ األوسط»وقالت مصادر لػ اإلشراؼ عمى سير العممية التفاوضية وتوجيو الوفد المفاوض.

كيري أبمغ الطرفيف أنو المخوؿ »ضافت األميركييف انزعجوا مف مجرد تسريبات حوؿ إطبلؽ سراح أسرى، وأ  
 «.الوحيد بالحديث عف المفاوضات وأنو ال يريد أي إعبلنات مجانية

 7/8/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 من تدهور األوضاع الصحية لألسرى األردنيين يحاذرقراقع  4
ي صفوؼ حذر وزير شؤوف األسرى الفمسطيني عيسى قراقع مف سقوط شيداء ف: حمداف الحاج -عماف 

األسرى االردنييف المضربيف عف الطعاـ بسبب التدىور المتواصؿ في أوضاعيـ الصحية نتيجة إضرابيـ 
 عف الطعاـ.

ودعا إلى تحرؾ أكبر لتجنب مأساة قد تحدث في أي لحظة في صفوؼ المضربيف عف الطعاـ وفي ظؿ 
دارة السجوف بوضعيـ ومطالب  يـ.عدـ وجود اىتماـ مف قبؿ حكومة إسرائيؿ وا 
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وقاؿ قراقع إف حدوث أي مأساة بحؽ المضربيف في ىذه المرحمة سوؼ يؤدي إلى تصعيد كبير داخؿ 
السجوف وتداعيات كثيرة تترؾ انعكاسيا عمى موضوع استئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني 

 واإلسرائيمي.
 7/8/2013الدستور، عمان، 

 
 يام عيد الفطرمصر تغمق معبر رف  أوزارة الداخمية في غزة:  5

أعمنت وزارة الداخمية في حكومة حماس بغزة، مساء اليوـ الثبلثاء، أف السمطات المصرية ستغمؽ معبر : غزة
 رفح بعد غد الخميس، حتى يوـ األحد المقبؿ، في كبل االتجاىيف، بسبب حموؿ عيد الفطر.

بحة، في تصريح صحفي، أف الجانب وذكر مدير عاـ اإلدارة العامة لممعابر والحدود بالوزارة، ماىر أبو ص
 المصري أبمغيـ انو سيعيد فتح المعبر يـو االثنيف المقبؿ.

وبيف أف السفر سيخصص فقط لحممة الجوازات األجنبية، وأصحاب اإلقامات المصرييف، والمرضى الذيف 
 حصموا عمى تحويمة طبية مف وزارة الصحة.

 7/8/2013القدس، القدس، 

 
 غزة ة إنسانية" بفعل التضييق عمى قطاعحماس تحاذِّر من "كارث 6

حذَّرت حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" مف كارثة إنسػانية فػي قاطػاع غػزة بفعػؿ حالػة التضػييؽ عمػى معبػر 
رفػح والتشػديد عمػػى قطػاع غػزة مػػف خػبلؿ تػػدمير األنفػاؽ الممتػدة أسػػفؿ الشػريط الحػدودي الفاصػػؿ بػيف قاطػػاع 

س فػي بيػػاف ليػا وصػمت "فمسػطيف" نسػخة عنػو، إف "اسػتمرار التضػػييؽ وقالػت حمػا غػزة واألراضػي المصػرية.
حكػاـ حصػارىا وتػدمير األنفػاؽ ورىػف االقتصػاد الفمسػطيني فػي  عمي معبػر رفػح، والتشػديد عمػى قطػاع غػزة وا 
قطػػاع غػػزة بمػػا يوافػػؽ العػػدو الصػػييوني عمػػي تقديمػػو عبػػر معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ، ال يمكػػف تفسػػيره إنسػػانيًا إال 

وفسرت حماس حالة التضييؽ ىذه مف الناحية السياسية، عمػى أنيػا "ضػغوط سياسػية  رثة إنسانية.بمقدمة لكا
لتركيع الموقؼ المقاوـ ولتمرير مفاوضات التصفية لمقضية الفمسطينية"، فيما فسػرت ذلػؾ اقتصػاديًا عمػى أنػو 

إشػػػارة إلػػػى ىػػػدـ وحػػػذَّرت حمػػػاس مػػػف عواقػػػب ىػػػذه اإلجػػػراءات، فػػػي  "ذىػػػاب بالقطػػػاع لحالػػػة مػػػف االنييػػػار".
السػػمطات المصػػرية العديػػد مػػف األنفػػاؽ التػػي تمثػػؿ شػػرياف الحيػػاة ألىػػالي قطػػاع غػػزة، باإلضػػافة إلػػى تقمػػيص 

 تموز/ يوليػو الماضػي. 3أعداد المسافريف بشكؿ كبير بعد االنقبلب عمى الرئيس المصري محمد مرسي في 
ات بحجػ  أمنيػة وىػواجس مختمفػة، لنؤكػد وأضافت حماس في بيانيا، "إننا إذ نحذر مػف عواقػؼ ىػذه اإلجػراء

أف حماس أثبتت مف خبلؿ الوثائؽ التي كشفتيا، وغيرىا مف الوثائؽ التي ستقدميا أف ىذه اليواجس ما ىػي 
 .إال لعبة إعبلمية مشبوىة ليا أىداؼ سياسية ضارة بالقضية الفمسطينية

6/8/1023، فمسطين أون الين  
 

 عودة سمطة رام اهلل لممفاوضات تدينان المبنانية حماس وحركة األمة 7
مف حركة "األمة" في لبناف  وفداً  6/8استقبؿ ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة يوـ الثبلثاء : بيروت

بقيادة رئيسيا الشيخ عبد الناصر جبري وبحث معو األوضاع العامة في المنطقة، وخصوصًا آخر 
وأكد الجانباف عمى  جئيف الفمسطينييف في لبناف.المستجدات عمى صعيد القضية الفمسطينية وأوضاع البل

دانة العودة إلى المفاوضات الفمسطينية  الصييونية، واعتبار ذلؾ رضوخًا لبلبتزاز األمريكي،  -رفض وا 
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الصييوني وخصوصًا تيويد القدس واستمرار االستيطاف في الضفة الغربية  االحتبلؿويشكؿ غطاًء لجرائـ 
 غزة. والحصار الظالـ عمى قطاع

ودعا الطرفاف إلى وقؼ المعارؾ الداخمية في بعض الدوؿ العربية والمجوء إلى الحوار لمعالجة المشاكؿ 
 واألزمات العربية بما يخدـ وحدة األمة ومشروع المقاومة.

 6/8/1023 ،المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 نهماتجريان محادثات سرية إلصالح العالقات بي ماسإيران وح :"ديمي تميغراف" 8
الثبلثاء، أف إيراف أجرت محادثات سرية مع حركة  "ديمي تميغراؼ"وليد عوض: ذكرت صحيفة  -راـ اهلل 

حماس في محاولة إلصبلح العبلقات بينيما بعد أف تضررت بفعؿ األزمة في سورية. ونقمت الصحيفة، عف 
عادةنقية األجواء أف الجانبيف أجريا محادثات طاولة مستديرة بيدؼ ت"مصادر مّطمعة تأكيدىا  التأكيد عمى  وا 

اىتماميما المشترؾ في معارضة إسرائيؿ، بعد تراجع العبلقات بينيما عمى نحو حاد جراء قرار حماس 
يناير مف العاـ الماضي احتجاجًا عمى  /إغبلؽ مقرىا الدولي في العاصمة السورية دمشؽ في كانوف الثاني

. وأضافت أف حماس تعمؿ اآلف عمى "النتفاضة ضد حكموتحالؼ طيراف مع الرئيس بشار األسد لقمع ا
إعادة تأسيس الصداقة مع إيراف بعد أف فقدت حميفيا الوثيؽ واأليديولوجي الرئيس المصري محمد مرسي، 

 وأشارت حتى قبؿ عزؿ مرسي. إيرافبأنيا بدأت الجيود لرأب الصدع مع  اإلسبلميةوأكد مسؤولو الحركة 
س المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوؽ، عقد اجتماعًا مع الصحيفة إلى أف نائب رئي

يونيو الماضي. ونسبت إلى  /، وحزب اهلل بالسفارة اإليرانية في بيروت في حزيرافإيرافمسؤوليف بارزيف مف 
إف الحركة عقدت اجتماعات أخرى مع "سماعيؿ ىنية، قولو إحكومة الأحمد يوسؼ، مستشار رئيس 

الماضية، تناولت العبلقة المتوترة  25أو الػ  21لمراجعة ما حدث خبلؿ األشير الػ  نييفإيرامسؤوليف 
يمكف النظر إلى ىذه االجتماعات عمى أنيا محاولة "يوسؼ  وأضاؼ. إيراف"وتقمص تمويؿ حماس مف 

يرافلمتقارب بيف حماس  قؼ األسباب التي دفعتيـ التخاذ الموا أوضحوا، ألف جميع المشاركيف فييا وا 
السابقة، كما أنيا شيدت مناقشات جادة حوؿ كيفية مواءمة العبلقات بينيما في المستقبؿ بعد ما حدث في 

 ."سورية
 ."ال أستطيع التحدث عف الماؿ"تمويؿ حماس، فأجاب  إعادةوافقت عمى  إيرافوُسئؿ يوسؼ عما إذا كانت 

مميوف  25ضت تمويميا لمحركة بمعدؿ خفّ " إيرافوقالت ديمي تميغراؼ إف مسؤوليف في حماس أكدوا بأف 
 أعمف، في حيف ة"وقفت التدريب العسكري لعناصرىا عقابًا عمى موقفيا في سوريأفي الشير و  إسترلينيجنيو 

 ."ستسوي خبلفاتيا مع حماس"، عباس أراقتشي، بأف طيراف اإليرانيةالمتحدث باسـ وزارة الخارجية 

 7/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 من أنصارها في الضفة الشهر الماضي 48هم السمطة باعتقال حماس تت 9
مف أنصارىا  48يوليو المنصـر  /أعمنت حركة حماس أف السمطة الفمسطينية اعتقمت خبلؿ شير تموز :غزة

 عنيـ. اإلفراجآخريف ممف تـ  26وقادتيا في الضفة الغربية، في حيف اعتقؿ االحتبلؿ 
 20أسيًرا محرًرا،  33بيف المعتقميف لدى األجيزة األمنية التابعة لمسمطة وأكدت الحركة في تقرير ليا أف مف 
آخريف مف أنصارىا وقادتيا،  70وأشارت إلى أف تمؾ األجيزة استدعت  طبلب جامعييف، وميندسيف اثنيف.

 بالرغـ مف صدور قرارات باإلفراج عنيـ. 7وأنو تـ تمديد اعتقاؿ 
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شخصا، تمتيا  26ة الخميؿ جنوب الضفة الغربية حيث تـ اعتقاؿ وأوضحت أف االعتقاالت تركزت في مدين
 أشخاص. 8مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربية حيث تـ اعتقاؿ 

 6/8/1023قدس برس، 
 

 ن "الشعبية" و"الديمقراطية": استئناف المفاوضات خروج مدان عن اإلجماعاالجبهت 20

لتحرير فمسطيف، إف استئناؼ المفاوضات مع رائد الفي: قالت الجبيتاف الشعبية والديمقراطية  -غزة 
. وذكرت "خروجًا ُمدانًا عف اإلجماع الوطني الفمسطيني الذي تمثؿ في نتائ  حوارات القاىرة"يشكؿ  "إسرائيؿ"

الجبيتاف في ختاـ اجتماع ثنائي عقدتاه في غزة أمس، أف العودة إلى المفاوضات مف دوف توفر المتطمبات 
كأساس لممفاوضات تحت عنواف تبادؿ  2967مواصمة االستيطاف والتخمي عف حدود يشكؿ إقرارًا ضمنيًا ب

باالعتراؼ بدولة  1021في األراضي، نقيضًا لمقرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 
 فمسطيف، وطالبتا باالنسحاب مف المفاوضات والعودة لبللتزاـ بقرارات اإلجماع الفمسطيني، ودعتا إلى عقد
اجتماع عاجؿ لئلطار القيادي لمنظمة التحرير الفمسطينية لمراجعة العممية السياسية وتصحيح ىذا الخروج 

 عف قرارات اإلجماع الوطني.
وطالبت الجبيتاف بتحركات جماىيرية في الضفة الفمسطينية والقدس وقطاع غزة وفي الشتات، لمتعبير عف 

رارات اإلجماع الوطني. وأكدتا أف االنقساـ ألحؽ وما زاؿ الموقؼ الرافض ليذه المفاوضات، ولمتمسؾ بق
إلى  سأفدح األضرار بالحركة الوطنية وأفقدىا القدرة عمى أف تواجو االحتبلؿ، ودعتا حركتي فتح وحما

تغميب المصمحة الوطنية العميا عمى ما عداىا، والتوجو بصورة جدية إلى تطبيؽ االتفاقات التي تمت إلنياء 
 االنقساـ .

 7/8/1023، الخميج، الشارقة

  
 في سوريةالحرب الفصائل الفمسطينية تعمن التزامها بمبادرة عباس لتجنيب مخيمات الالجئين  22

 أبدتمصادر فمسطينية الثبلثاء بأف جميع الفصائؿ الفمسطينية بسورية  أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
لتجنيب مخيمات  األسدلمرئيس السوري بشار  موافقتيا والتزاميا بمبادرة الرئيس الفمسطيني محمود عباس

خبلئياالبلجئيف الفمسطينييف في سورية ويبلت الحرب،  مخيـ  أزمةمف جميع المظاىر المسمحة، وحؿ  وا 
 اليرموؾ بشكؿ سممي والذي تعرض لمكثير مف القصؼ.

فقت باإلجماع وحسب مجموعة العمؿ مف اجؿ فمسطينيي سورية فأف جميع الفصائؿ الفمسطينية في سورية وا
 ف حماس لـ تشارؾ في االجتماع بسبب خروجيا مف سورية.أ إلىعمى المبادرة، مشيرة 

 7/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 يدعو إلى زيادة الضغوط عمى إيران لمنعها من امتالك السالح النووي نتنياهو 21

الوسػيمة »عمى إيػراف، معتبػرًا أنيػا  «زيادة الضغوط»دعا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمس، إلى 
الػػرئيس »وقػػاؿ نتنيػػاىو أمػػاـ وفػػد مػػف الكػػونغرس األميركػػي إف  لمنعيػػا مػػف امػػتبلؾ السػػبلح النػػووي.« الوحيػػدة

لقػػد قمػػت مػػف قبػػؿ، وأكػػرر القػػوؿ ألف ذلػػؾ يجػػب أف يكػػوف »وأضػػاؼ «. اإليرانػػي أكػػد أف الضػػغوط لػػف تػػؤثر
 «.ف إلى النياية. يجب أف تحافظوا عمى الضغطمفيومًا: إذا تخميتـ عف الضغط فسوؼ يذىبو 

 6/8/1023، السفير، بيروت
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 نتنياهو يتقدم إلى كيري بطمب رسمي لإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيمي بوالرد 23
اسػػػتغؿ رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىو إصػػػرار وضػػػغط وزيػػػر  :محمػػػد محسػػػف وتػػػد - أـ الفحػػػـ

اسػػتئناؼ عمميػػة السػػبلـ بػػيف اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف، بػػأف تقػػدـ إليػػو  الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري تجػػاه
بطمب رسمي لئلفراج عف الجاسوس اإلسرائيمي جوناثاف بوالرد، في محاولة منو الحتػواء الػرأي العػاـ المحمػي 

طبلؽ األسرى.  ومعسكر اليميف المناىض لمتسوية مع الفمسطينييف وا 
أسػرى فمسػطينييف يقبعػوف فػي سػجوف  204سػرائيمية عمػى إطػبلؽ سػراح ويأتي ذلؾ إثر مصػادقة الحكومػة اإل

يحممػػوف الجنسػػية اإلسػػرائيمية، وسػػبعة  48أسػػيرا مػػف فمسػػطينيي  24مػػف ضػػمنيـ  2983االحػػتبلؿ منػػذ عػػاـ 
وتعميقا عمى طمب نتنياىو رفض سػكرتير الحركػة األسػيرة فػي الػداخؿ الفمسػطيني "الرابطػة"  أسرى مف القدس.
أي محاولة مف جانب إسرائيؿ لمموازنة والمقارنة بيف األسرى الفمسػطينييف وممػؼ الجاسػوس أيمف حاج يحيى 

وحػػذر مػػف مغبػػة الوقػػوع فػػي ىػػذا الفػػخ خاصػػة بعػػد أف تػػرددت أقاويػػؿ حػػوؿ طمػػب إسػػرائيؿ مػػف أميركػػا  بػػوالرد.
 اإلفراج عف بوالرد مقابؿ صفقة األسرى واستئناؼ المفاوضات.

يمي يواؼ شطيرف أف تكوف حكومة بنياميف نتنياىو قد استغمت المفاوضػات مف جيتو رجح اإلعبلمي اإلسرائ
 وتقدمت بطمب إلى اإلدارة األميركية إلطبلؽ سراح  بوالرد.

 5/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مشاريع جديدة وحّي يهودي في القدس.. : االستيطان خارج المفاوضات"إسرائيل" 24
ظيار أف المستوطنات خارج لعبة المفاوضات. فبعد أياـ قميمة عمى تسابؽ إسرائيؿ نفسيا في إ: حممي موسى

اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات فػػػي واشػػػنطف بػػػيف إسػػػرائيؿ والسػػػمطة الفمسػػػطينية أقػػػرت حكومػػػة بنيػػػاميف نتنيػػػاىو قائمػػػة 
األولويات، وأدرجت فييا عددًا مف المستوطنات المنعزلة الواقعة خارج الكتؿ االستيطانية في الضػفة الغربيػة. 

وأكػػدت  ال يكفػػوف عػػف تأكيػػد مشػػاريع اسػػتيطانية جديػػدة فػػي اآلونػػة القريبػػة. « البيػػت الييػػودي»أف وزراء  كمػػا
أف أوؿ المشػػػاريع الجديػػػدة ىػػػي إنشػػػاء حػػػي ييػػػودي فػػػي جبػػػؿ المكبػػػر، فػػػي حػػػيف شػػػددت « ىػػػسرتس»صػػػحيفة 
 بطاء القائمة.عمى أف أعداد المستوطنيف زادت باآلالؼ خبلؿ ما يسمى سياسة اإل« إسرائيؿ اليوـ»صحيفة 

وزيػػر االقتصػػاد نفتػػالي بينػػت أف عطػػاءات جديػػدة لمبنػػاء فػػي القػػدس الشػػرقية « البيػػت الييػػودي»وأعمػػف زعػػيـ 
المفارقػػة ىػػي أف البنػاء فػػي القػدس، مػػف بػػيف كػؿ األمػػاكف، توقػػؼ »ستنشػر خػػبلؿ أيػاـ قميمػػة، مشػػددًا عمػى أف 

أصررنا عمى عدـ تجميد »وطنيف أي القناة السابعة وقاؿ إلذاعة المست«. وأف ىذه السدادة سنزيميا ىذه األياـ
االستيطاف، والبناء سيستمر. وآمؿ أنػو فػي األيػاـ المقبمػة ستصػدر عطػاءات بأحجػاـ جيػدة. أمػا فػي المنػاطؽ 

وأضاؼ أف الطمب باستئناؼ البناء فػي القػدس سػيعرض عمػى رئػيس الحكومػة، «. الريفية فإف البناء متواصؿ
 «.ركاء في حكومة تجمد بناء أرضناأننا لف نبقى ش»وحذر مف 

أف « البيػػػت الييػػػودي»ونقمػػػت الصػػػحؼ اإلسػػػرائيمية عػػػف أوسػػػاط مقربػػػة مػػػف وزيػػػر اإلسػػػكاف أوري أرييػػػؿ مػػػف 
وحػػدة سػػكنية جػػاىزة لمتسػػويؽ فػػي منطقػػة القػػدس ولحظػػة تػػوفر اإلمكانيػػة سػػنقـو ببيعيػػا،  1500ىنػػاؾ اآلف »

وبحسب الصحؼ، فإف أرييؿ قاؿ إنو يريد البناء في «. لؾلكننا حتى اآلف ال نعرؼ التاريخ المحدد لحدوث ذ
 القدس، وأنو أصدر تعميماتو باالستعداد لتسويؽ أراض في المدينة كما لو أف بالوسع فعؿ ذلؾ صبيحة الغد.

 6/7/1023، السفير، بيروت
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مت رئيس حزب اسرائيؿ بيتنا أفيغدور ليبرماف ليتيجـ بفظاظة عمى النائب أحمػد الناصرة ػ زىير أندراوس: انف
الطيبي، القائمة الموحدة والعربية لمتغيير، رئيس الحركػة العربيػة لمتغييػر، وذلػؾ أثنػاء مقابمػة تمفزيونيػة أجرتيػا 

اف الطيبػي قػاؿ فػػي معػو القنػاة العاشػرة حػوؿ جمسػػة الكنيسػت التػي تػداولت فػػي اقتػراح قػانوف نظػاـ الحكػػـ، وكػ
تمؾ الجمسة إف الذي اقترح ىذا القانوف المبتز عضو الكنيست دافيد روتـ مف حزب إسرائيؿ بيتنا مبعوثػًا مػف 
رئيس حزبو المبتز افيغدور ليبرمػاف، ألنيػـ قػالوا عػدـ تمريػر ىػذا القػانوف سػيجعميـ يعرقمػوف تمريػر الميزانيػة، 

وقػػاؿ ليبرمػػاف :أتمنػػى أف . واسػػطة االبتػػزازه ىػػذه ىرطقػػة إسػػرائيميةويػػّدعوف بػػأنيـ يريػػدوف محاربػػة االبتػػزاز، ب
ذا قرر أف يياجر مف دولة إسرائيؿ ويغّير عنوانو  أكوف قد تسببت لو بحرقة في الصدر، وقرحة في المعدة. وا 

 فإنني سأرحب بيذا القرار. 
رض ضػػده، حيػػث قػػاؿ إّف يػػذكر أّف ىػػذه ليسػػت المػػرة األولػػى التػػي يػػتيجـ فييػػا ليبرمػػاف عمػػى الطيبػػي بػػؿ ويحػػ

الطيبػػي أخطػػر عمػػى إسػػرائيؿ مػػف حركتػػي )حمػػاس( و)الجيػػاد اإلسػػبلمي( معػػًا، وذلػػؾ بعػػد الكممػػة التػػي ألقاىػػا 
 الطيبي في مؤتمر حركة فتح ببيت لحـ، داعيًا إلى قياـ دولة فمسطينية نظيفة مف المستوطنيف.

ويمّثميػػػا فػػػي الكنيسػػػت بشػػػكؿ واضػػػح وقػػػاؿ ليبرمػػػاف فػػػي سػػػياؽ آخر:الطيبػػػي يتضػػػامف مػػػع منظمػػػات إرىابيػػػة 
ويحاوؿ المس بأمف إسرائيؿ ومخالفة قػوانيف حظػر الرقابػة. وعقّػب الطيبػي عمػى ليبرمػاف قػائبًل: إنػا بػاقوف مػا 
ف كاف ىناؾ مف سيرحؿ، فإف مف وصؿ أخيرًا يرحؿ أواًل، ليبرماف ىو المياجر بينما  بقي الزعتر والزيتوف، وا 

 نحف أصحاب األرض األصميوف. 
عقّػػػب أحمػػػد مينػػػا المسػػػاعد البرلمػػػاني لمنائػػػب أحمػػػد الطيبػػػي: نحػػػف نواكػػػب كػػػؿ تحػػػريض ضػػػد النائػػػب أحمػػػد و 

 الطيبي وكؿ تيّجـ قد يؤدي إلى تعريضو لمخطر.
 6/8/1023القدس العربي، لندن، 
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" فػػػي عػػػددىا الصػػػادر اليػػػـو  :ترجمػػػة خاصػػػة -القػػػدس دوت كػػػـو  -راـ اهلل  ذكػػػرت صػػػحيفة "إسػػػرائيؿ اليػػػـو
الثبلثػػػػاء، أف أعػػػػداد المسػػػػتوطنيف فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة ارتفػػػػع خػػػػبلؿ النصػػػػؼ االوؿ مػػػػف ىػػػػذا العػػػػاـ، بنسػػػػبة 

تسػجيؿ السػكاف أشػارت إلػى أف نسػبة الزيػادة ىػذه ىػي أعمػى مػف  معطيػاتوأضافت الصػحيفة "أف  %.1121
(، وأف %219) 1021السػػكاف فػػي اسػػرائيؿ بشػػكؿ عػػاـ، التػػي بمغػػت فػػي العػػاـ المعػػدؿ العػػاـ لمزيػػادة فػػي عػػدد 

أعمػػى نسػػبة سػػجمت فػػي زيػػادة عػػدد المسػػتوطنيف فػػي مسػػتوطنات الضػػفة الغربيػػة كانػػت فػػي مسػػتوطنات جبػػؿ 
، %412، فػػػػي حػػػيف سػػػػجؿ المجمػػػس االقميمػػػػي غػػػوش عتصػػػػيوف زيػػػادة بنسػػػػبة %4185الخميػػػؿ حيػػػػث بمغػػػت 

 .%311شماؿ الضفة سجؿ زيادة بنسبة والمجمس االقميمي لمستوطنات 
ووفقػػًا لمصػػحيفة، فإنػػو لغايػػة االوؿ مػػف شػػير تمػػوز الماضػػي، بمػػغ تعػػداد المسػػتوطنيف فػػي مسػػتوطنات الضػػفة 

 ( مستوطف جديد التحقوا بيذه المستوطنات حتى التاريخ المذكور.71700الؼ مستوطف، واف ) 367الغربية 
ت األكثر زيادة في عدد الوافديف إلييا كانت مستوطنة جبؿ ابػو وأشارت الصحيفة إلى أف مف بيف المستوطنا

% ، فػػي حػيف سػػّجمت مسػػتوطنات مشػيخوت وروتػػـ فػػي 12غنػيـ حيػػث بمغػت الزيػػادة بعػػدد المسػتوطنيف فييػػا 
% ، ومسػػتوطنة نحميئيػػؿ المقامػػة عمػػى اراضػػي محافظػػة راـ اهلل سػػجمت زيػػادة 24غػػور االردف زيػػادة بنسػػبة 

 %.20بنسبة 
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المعطيػػات التػػي اوردىػػا مكتػػب تسػػجيؿ السػػكاف، يتبػػيف أف ىنػػاؾ تراجعػػًا طفيفػػًا عػػف الزيػػادة التػػي  ومػػف تحميػػؿ
 1021سػػػّجمت فػػػي نفػػػس الفتػػػرة مػػػف العػػػاـ الفائػػػت، حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة الزيػػػادة فػػػي النصػػػؼ االوؿ مػػػف العػػػاـ 

 مستوطف إنتقموا لمستوطنات الضفة في نفس الفترة مف العاـ الماضي. 51100%(، وأف 1115)
بناء عمى ىذه المعطيػات، قػاؿ يجئػاؿ ديممػوني مسػاعد السػكرتير العػاـ لمسػتوطنات الضػفة الغربيػة "أف ىػذا و 

الطمػػب الكبيػػر عمػػى السػػكف فػػي مسػػتوطنات الضػػفة يتطمػػب موقفػػا مػػف الحكومػػة بزيػػادة وتيػػرة البنػػاء فػػي ىػػذه 
صدار المزيد مف عطاءات البناء إلستيعاب ىذا الطمب المتزايد"  .المستوطنات، وا 

وتعقيبػػػًا عمػػػى ذلػػػؾ، قػػػاؿ يػػػاريؼ اوبنيػػػايمر سػػػكرتير حركػػػة "السػػػبلـ اآلف": "بموجػػػب ىػػػذه المعطيػػػات، ووفقػػػًا 
 لمعدالت الزيادة التي تطرحيا فإنو سيصبح مف المستحيؿ تحقيؽ رؤية حؿ الدولتيف".

 6/8/1023، القدس، القدس
 

 الشمال والجنوب: هجرة إيجابية لممستوطنات مقابل هجرة سمبية في إسرائيميةوثيقة  27
بينت وثيقة أعدت مف قبؿ دائرة البحث التابعة لمكنيست أف عدد المستوطنيف في الضفة الغربية يرتفع بػوتيرة 

وتناولت "معاريؼ" الوثيقة مشيرة إلى أف الحكومة صادقت في مطمػع األسػبوع الحػالي عمػى مػا تسػمى  عالية.
وبينػت الوثيقػة أف األوضػاع فػي  ات كثيػرة فػي الضػفة."خارطة األفضمية القوميػة"، والتػي أدخػؿ فييػا مسػتوطن

بمدات األطػراؼ أصػعب مقارنػة بالمسػتوطنات، األمػر الػذي أدى إلػى ىجػرة سػمبية مػف الجنػوب والشػماؿ، فػي 
وتشير الوثيقة التي قػدمت إلػى لجنػة الماليػة التابعػة لمكنيسػت أنػو  حيف يرتفع عدد المستوطنيف بوتيرة سريعة.

ألفػا  15، مقابػؿ 1020 -1002ألفا مف منطقة الشماؿ في السنوات  30ة وصمت إلى تـ تسجيؿ ىجرة سمبي
فػي المقابػؿ، وفػي الفتػرة ذاتيػا سػجمت ىجػرة إيجابيػة إلػى المسػتوطنات، وصػمت  مف الجنوب في الفتػرة ذاتيػا.

 وادعػػت مصػػادر فػػي % )ال تشػػمؿ الػػوالدات(.22ألفػػا، أي مػػا يعنػػي زيػػادة عػػدد المسػػتوطنيف بنسػػبة  39إلػػى 
الكنيست أف اليجرة السمبية فػي منػاطؽ الشػماؿ والجنػوب ذات صػمة باالسػتيطاف الييػودي فػي تمػؾ المنػاطؽ، 

ولفتػت "معػاريؼ" فػي ىػذا السػياؽ إلػى  بذريعة أنو لـ يسجؿ ىجرة سمبية في المناطؽ ذاتيا فػي وسػط العػرب.
أف المسػتوطنيف متمكنػوف مػف  أف معطيات ما تسػمى بػػ"الدائرة المركزيػة لئلحصػاء"، نشػرت سػابقا، تشػير إلػى

 الناحية االقتصادية والتعميـ مقارنة بسكاف األطراؼ.

 7/8/1023، 48عرب 
 

 أو خسارة المميارات 67والقرار األوروبي: االعتراف بحدود الر "إسرائيل" 28
 فػػي القػػرار األوروبػػي بخصػػوص المسػػتوطنات فػػي« البنػػد اإلقميمػػي»بػػرغـ ردة الفعػػؿ األوليػػة اإلسػػرائيمية عمػػى 

الضػػػفة الغربيػػػة، فػػػإف حكومػػػة بنيػػػاميف نتنيػػػاىو تقػػػؼ اآلف أمػػػاـ معضػػػمة. وتػػػتمخص المعضػػػمة فػػػي أف القبػػػوؿ 
، وأف المسػتوطنات موجػودة خػارج الدولػة 2967بالقرار األوروبي يعني فعميًا االعتراؼ بخطوط حزيراف العاـ 

مكانػػة السياسػػية. ووجػػد العبريػػة، فػػي حػػيف أف رفضػػو يعنػػي خسػػارة مميػػارات مػػف الػػدعـ فضػػبًل عػػف تضػػرر ال
مجمس األمف القومي اإلسػرائيمي نفسػو فػي اليػوميف األخيػريف يػدير نقاشػًا موسػعًا حػوؿ القػرار وسػبؿ التعػاطي 

، فإف القمؽ انتقؿ مف المستوى السياسي إلى المستوى األكاديمي «يديعوت أحرونوت»وبحسب صحيفة  معو.
وأشػارت «. 1010ىػورايزف »وروبػي اليائػؿ والمسػمى والعممي، وخصوصًا بشأف مشػروع األبحػاث العمميػة األ

إلػػى أف نائػػب رئػػيس الجامعػػة العبريػػة فػػي القػػدس البروفيسػػور شػػاي اركػػيف قمػػؽ مػػف القػػرار الػػذي « يػػديعوت»
اذا لػػـ ننضػػـ إلػػى المشػػروع فػػإف الدولػػة »سػػتتخذه الحكومػػة اإلسػػرائيمية بشػػأف ىػػذا المشػػروع. ويؤكػػد أركػػيف أنػػو 

الشػػركات االسػػرائيمية سػػتغمؽ ابػػواب االسػػواؽ االوروبيػػة فػػي »، مضػػيفًا أف «ليػػا ستصػػبح قريػػة نائيػػة ال صػػمة



 
 
 

 

 

           21ص                                    1943العدد:                7/8/1023األربعاء  التاريخ:

وجييا، وسيتـ تسريح العامميف وسنخسر أمواال كثيرًا، ولف نتمكف مف استخداـ البنية التحتية العممية، وسنبعد 
 «.عف مشروع محفز الجزيئيات في سيرف في سويسرا

 1024تحػػديث لبلتحػػاد االوروبػػي ويمتػػد بػػيف العػػػاميف ىػػو مشػػروع بحػػث و « 1010ىػػورايزف »ومعػػروؼ أف 
، واسػرائيؿ ىػي الدولػة غيػػر االوروبيػة الوحيػدة التػػي نالػت حػؽ المشػػاركة فييػا. واذا انضػمت اسػػرائيؿ 1010و

مميػػػوف يػػػورو الػػػى االتحػػػاد االوروبػػػي فػػػي السػػػنوات السػػػبع  600عمميػػػًا إلػػػى المشػػػروع فسػػػيتعيف عمييػػػا تحويػػػؿ 
المقابؿ عمى حوالي مميار يورو ستحوؿ الى ىيئات بحػث اسػرائيمية عبػر التمويػؿ  المقبمة، لكنيا ستحصؿ في

والمنح لممشػاريع فػي مجػاالت تكنولوجيػة عديػدة. وعمميػًا ستسػترد إسػرائيؿ عمػى كػؿ بحػث تنقمػو الػى المشػروع 
 حوالي يورو ونصؼ.

لتعػػاوف مػػع ىيئػػات بحثيػػة وفػػي أعقػػاب التعميمػػات الجديػػدة التػػي أصػػدرىا االتحػػاد االوروبػػي والقاضػػية بعػػدـ ا
اسرائيمية تعمؿ خمؼ الخط االخضر، فإف نتنياىو يعيش ىذه االياـ فػي معضػمة كبػرى: اذا انضػمت اسػرائيؿ 

 .67الى الخطة فانيا ستقبؿ عمى نفسيا البند اإلقميمي الذي معناه االعتراؼ بحدود العاـ 
الكػيف موقفػًا صػقريًا يقضػي بتحويػؿ اسػرائيؿ ويتخذ وزير االقتصاد نفتالي بينيت ونائب وزير الخارجية زئيػؼ 

مميوف يورو مباشرة الى ىيئات البحث االسػرائيمية بػداًل مػف تحويميػا الػى االتحػاد االوروبػي. أمػا وزيػر  600الػ
العمػػوـ يعقػػوب بيػػري فيحػػث نتنيػػاىو عمػػى الػػدخوؿ فػػي مفاوضػػات مكثفػػة مػػع االتحػػاد االوروبػػي اليجػػاد حػػؿ 

 ابداعي.
ى رسالة بعث بيا بيري لنتنياىو يحذر فييا مػف عواقػب مقاطعػة المشػروع األوروبػي. فحو « يديعوت»ونشرت 

سيصػؿ  1010الضرر المالي المباشر الناجـ عف عدـ انضماـ إسػرائيؿ إلػى ىػورايزف »وجاء في الرسالة أف 
ال يمكػػف حسػػاب الضػػرر غيػػر »وأضػػاؼ أنػػو «. فػػي المئػػة مػػف ميزانيػػة األبحػػاث فػػي دولػػة إسػػرائيؿ 30إلػػى 
باشر الذي قد يصيب ىذه المؤسسات أو الدولة مع مػرور الوقػت. وفضػبًل عػف ذلػؾ، ثمػة خشػية مػف عػدـ الم

وطمػب بيػري مػف نتنيػاىو أف يمتنػع الػوزراء مػف إطػبلؽ «. وصوؿ خبرات تكنولوجية إلى الشركات اإلسرائيمية
 لموضع.« حكيمة»أي تصريحات بشأف القرار األوروبي ألنيا قد تمنع الحكومة مف بمورة حموؿ عممية و

( أوضػػحت فػػي تقريرىػػا لمعػػاـ الحػػالي أف ISERDوتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف إدارة التعػػاوف اإلسػػرائيمي األوروبػػي )
مميػػوف يػػورو، بينمػػا  698المشػػاريع الراىنػػة لمتعػػاوف العممػػي تمقػػت مػػف االتحػػاد األوروبػػي منحػػة أبحػػاث بقيمػػة 

مميػوف يػورو،  263تصػاد اإلسػرائيمي المباشػر بمػغ مميوف يورو، ما يعني أف مكسػب االق 535دفعت إسرائيؿ 
ضعؼ المبمغ. ويبيف التقرير أف عدـ االنضماـ إلى المشروع األوروبػي  18في حيف بمغ الربح غير المباشر 

مميػػارات يػػورو. ويقػػوؿ البروفيسػػور أركػػيف إف  2885سػػيكبد االقتصػػاد اإلسػػرائيمي خسػػارة غيػػر مباشػػرة بقيمػػة 
 طوير أدوية وخضروات لو أف األمر كاف قصرًا عمى السوؽ اإلسرائيمية الصغيرة.إسرائيؿ ما كاف بوسعيا ت

والى ذلؾ، أجرى رئيس مجمس االمف القومي يعقوب عميدرور نقاشًا أمػس ضػـ وزارات عديػدة لبحػث السػؤاؿ 
لنقػاش :ىؿ يتعيف عمى اسرائيؿ أف تتعاوف مع الخطة االوروبية أـ تقاطعيا. ويعد ىذا نقاشػًا لمػوظفيف قبيػؿ ا

 االوسع في الموضوع الذي سيعقده نتنياىو في األياـ المقبمة، وسيتخذ فيو القرار الحاسـ.
وكاف عميدرور قد بدأ أمس األوؿ مداوالت عمى مستوى الخبراء في عواقب القرار األوروبي بمقاطعػة جيػات 

 -تعػػاوف اإلسػػرائيمي البحػػث اإلسػػرائيمية العاممػػة خػػارج الخػػط األخضػػر. وتيػػدؼ المػػداوالت لفحػػص جوانػػب ال
وشػارؾ فػي المػداوالت «. 1010ىػورايزف »األوروبي في مختمؼ المجاالت، وخصوصًا مسألة االنضماـ إلى 

.  الرامية إلى فحص عواقب وقؼ التعاوف ممثموف عف وزارات االقتصاد والتعميـ والعمـو
 6/8/1023السفير، بيروت، 
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 معبر اقتصادي لدول الخميجتتحّول إلى  "إسرائيل: "العبرية لإلاذاعةتقرير  29

تتحػػػػوؿ إسػػػػرائيؿ الػػػػى قنػػػػاة مركزيػػػػة لبلسػػػػتيراد والتصػػػػدير اإلقميمػػػػي، والػػػػى نقطػػػػة عبػػػػور لمسػػػػمع : يحيػػػى دبػػػػوؽ
والبضػػائع، بػػيف دوؿ الخمػػي  العربػػي وأوروبػػا. ىػػذا التحػػوؿ، بحسػػب تقػػارير إعبلميػػة عبريػػة بثػػت أمػػس، ىػػو 

 قفاؿ حدودىا أماـ شاحنات الترانزيت، مػف تركيػا واألردف.إحدى النتائ  اإليجابية لمحرب الدائرة في سوريا، وا  
وذكر تقرير لئلذاعة العبرية، أمس، أف تأثيرات الحرب الدائرة في سػوريا، تمقػي بظبلليػا عمػى خريطػة التجػارة 
في منطقة الشرؽ األوسط، وعمى طرؽ نقميا وتبادليا، مشيرة الى أنو في الفترة األخيػرة، تحولػت إسػرائيؿ الػى 

عبػػور اقتصػػادية، بػػيف دوؿ الخمػػي  العربػػي والػػدوؿ األوروبيػػة، وباالتجػػاىيف. وبحسػػب مراسػػؿ اإلذاعػػة نقطػػة 
ألػؼ شػاحنة ترانزيػت  30تقطع أوصاؿ الدولة السورية، تسبب بقطػع الطريػؽ عػف »لمشؤوف االقتصادية، فإف 

وأوروبػا، مػرورًا بػاألردف كانت تمر في األراضي السػورية سػنويًا، وتنقػؿ البضػائع والسػمع بػيف الػدوؿ الخميجيػة 
وتركيػػا، األمػػر الػػذي دفػػع عػػددًا كبيػػرًا مػػف ىػػذه الشػػاحنات لمتوجػػو نحػػو إسػػرائيؿ، واسػػتخداـ معابرىػػا وموانئيػػا 

وأشارت اإلذاعة الى أف وزير التعاوف اإلقميمػي فػي الحكومػة اإلسػرائيمية، سػيمفاف شػالوـ،  «.كبديؿ مف سوريا
ف األردف وفمسػػػطيف المحتمػػػة، بمشػػػاركة منػػػدوبيف مػػػف وزارات عقػػػد جمسػػػة خاصػػػة عمػػػى المعبػػػر الحػػػدودي بػػػي

ومؤسسػػػات أمنيػػػة واقتصػػػادية إسػػػرائيمية، أعمػػػف فػػػي أعقابيػػػا سمسػػػمة مػػػف التعػػػديبلت والتسػػػييبلت لحركػػػة نقػػػؿ 
البضػػػائع والشػػػاحنات عبػػػر األردف. وقػػػاؿ شػػػالـو إنػػػو سػػػيعمؿ عمػػػى مػػػدى األشػػػير السػػػتة المقبمػػػة عمػػػى زيػػػادة 

لميػػؿ المتػػأخرة، كػػي يتسػػنى عبػػور عػػدد أكبػػر مػػف الشػػاحنات األردنيػػة والتركيػػة، سػػاعات العمػػؿ حتػػى سػػاعات ا
ذلػؾ يػأتي ضػمف ىػدؼ زيػادة التعػاوف »باتجاه ميناء حيفا. وأشار في حديث إلػى اإلذاعػة اإلسػرائيمية الػى أف 

 االقتصػػػػادي بػػػػيف إسػػػػرائيؿ والػػػػدوؿ المختمفػػػػة وتعميقػػػػو، والػػػػذي يتوقػػػػع أف يػػػػنعكس إيجابػػػػًا عمػػػػى إسػػػػرائيؿ، مػػػػف
 «.الناحيتيف االستراتيجية واالقتصادية

 6/8/1023االخبار، بيروت، 
 

 تشكك في مصداقية الواليات المتحدة حول ايران : تل أبيبسرائيميةاذاعة العامة اإلاإل 10
ذكرت االذاعة العامة االسرائيمية امس نقبل عف "مسؤوؿ كبير" اف ىنالؾ شكوكا متنامية فػي : القدس المحتمة

 قية الواليات المتحدة في تأكيداتيا انيا لف تسمح اليراف بالحصوؿ عمى السبلح النووي.اسرائيؿ في مصدا
وقػاؿ المسػػؤوؿ الػذي لػػـ تكشػػؼ ىويتػو اف "التأكيػػدات االميركيػة بػػاف الواليػػات المتحػدة سػػتمنع ايػراف مػػف تنفيػػذ 

"يكفػي اف نمقػي  برنامجيا النوويػة وبانيػا ستتصػرؼ عسػكريا اذا لػـز االمػر اصػبحت اقػؿ مصػداقية". واضػاؼ
 نظرة عمى السياسة التي يتبعيا االميركيوف في سوريا لمعرفة ما الذي لف يقوموا بو في ايراف".

ونقمت االذاعة عف المسؤوؿ تأكيده اف اسرائيؿ تمتمؾ القدرة العسكرية "لمتصرؼ ضد ايراف لكػف مػف الواضػح 
ر اقػؿ". وتحػدث المسػؤوؿ عػف الخطػر الػذي انو دوف مشاركة اميركية فاف اي سياسة مماثمة سػيكوف ليػا تػأثي

يمثمو الرئيس االيراني الجديد حسف روحاني الذي "يمقى ترحيبا متزايدا في الخارج"، مشيرا الى اف "الغرب يقع 
 في الفخ االيراني واسرائيؿ تزداد عزلة".

 6/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 2967ب إلى حدود ما قبل اإلسرائيميين يرفضون االنسحا غالبيةاستطالع:  12
أكػػد اسػػتطبلع جديػػد لمػػرأي فػػي إسػػرائيؿ أف الشػػارع اإلسػػرائيمي ينحػػى إلػػى مزيػػد مػػف : أسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 

التشػػػدد فػػػي مواقفػػػو تجػػػاه الفمسػػػطينييف فػػػي مػػػوازاة تأكيػػػد دعمػػػو لتعزيػػػز المشػػػروع االسػػػتيطاني فػػػي األراضػػػي 
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غالبية اإلسرائيمييف بأف المفاوضات مع الفمسطينييف « ةقناع». كما أشار إلى 2967الفمسطينية المحتمة عاـ 
« البيػػت الييػػودي»لػػف تفضػػي إلػػى أي اتفػػاؽ. وتزامنػػت ىػػذه األرقػػاـ مػػع تصػػريحات لػػزعيـ حػػزب المسػػتوطنيف 

، «ضػػػربًا مػػػف السػػػخرية»وقػػػؼ البنػػػاء فػػػي المسػػػتوطنات مػػػع عػػػودة المفاوضػػػات »نفتػػػالي بينيػػػت، اعتبػػػر فييػػػا 
لبناء وحدات استيطانية خاصًة فػي « لطرح عدد مف العطاءات في األياـ المقبمةتستعد »مضيفًا أف الحكومة 

 األحياء االستيطانية في القدس الشرقية المحتمة.
)ليبرالي( بعد اإلعبلف عف « المعيد الديموقراطي اإلسرائيمي»الشيري الذي أجراه « مقياس السبلـ»وجاء في 

فػي المئػة( متشػائمة لجيػة تحقيػؽ ىػذه المفاوضػات  80رائيؿ )استئناؼ المفاوضات، أف غالبية الييود في إسػ
، بينمػػا بمغػػت نسػػبة المتشػػائميف فػػي أوسػػاط «ضػػئيؿ جػػداً »أو « ضػػئيؿ»نجاحػػًا، واصػػفة االحتمػػاؿ لػػذلؾ بأنػػو 

القيػػػادة »فػػػي المئػػػة مػػػف المتشػػػائميف الييػػػود تػػػوقعيـ ىػػػذا إلػػػى أف  56فػػػي المئػػػة. وعػػػزا  42المػػػواطنيف العػػػرب 
فػػي المئػػة أف الحكومػػة اإلسػػرائيمية جديػػة فػػي  63، بينمػػا رأى «اغبػػة حقػػًا فػػي المفاوضػػاتالفمسػػطينية ليسػػت ر 

 نياتيا التفاوض.
االسػتفتاء »كما أشار االستطبلع إلى أف غالبية اإلسرائيمييف تؤيد استثناء المواطنيف العرب مف المشاركة في 

ىذا االتفاؽ يتطمب غالبية ييودية. وقػاؿ حوؿ اتفاؽ يتـ التوصؿ إليو مع الفمسطينييف بداعي أف مثؿ « العاـ
 في المئة إنيـ سيعارضوف االتفاؽ في حاؿ طرحو عمى الرأي العاـ بمشاركة المواطنيف العرب. 58

كػػذلؾ أعمنػػت غالبيػػة ييوديػػة رفضػػيا تقػػديـ إسػػرائيؿ تنػػازالت فػػي القضػػايا الجوىريػػة لمصػػراع )االنسػػحاب إلػػى 
سحاب مف القدس الشرقية، واالعتراؼ بحؽ عودة البلجئيف(. فقد ، إخبلء مستوطنات، االن2967حدود العاـ 

حتى مع مبادلة لؤلراضي تسمح باحتفاظ  2967في المئة معارضتيـ لقبوؿ العودة لخطوط عاـ  5515أبدى 
 إسرائيؿ ببعض المستوطنات الييودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

فػػي المئػػة بينمػػا بمغػػت النسػػبة  63لسػػكاف الييػػود فػػي إسػرائيؿ وبمغػت نسػػبة المعارضػػة لمثػػؿ ىػػذا االتفػاؽ بػػيف ا
 في المئة فقط. 25بيف العرب في إسرائيؿ 

فػي المئػة مػف اإلسػرائيمييف إنيػـ سيعارضػوف أيضػًا المطالػب الفمسػطينية بحػؽ العػودة حتػى لػو  67وقاؿ نحو 
. كمػا عارضػوا 2948يؿ عػاـ كاف لعدد صغير مف البلجئيف الذيف فروا أو طردوا مف ديػارىـ لػدى قيػاـ إسػرائ

 تعويض البلجئيف أو أبنائيـ وأحفادىـ ماليًا.
وفػػي مػػا يتعمػػؽ بواحػػدة مػػف القضػػايا األخػػرى التػػي تواجػػو المفاوضػػيف وىػػي قضػػية ضػػـ األحيػػاء العربيػػة فػػي 

دىا في المئة مف اإلسرائيمييف الييود إنيـ يعارضوف الفكرة، فيما أي 50القدس إلى الدولة الفمسطينية قاؿ نحو 
 في المئة فقط مف العرب في إسرائيؿ. 55

  6/8/1023الحياة، لندن، 
 

 من صفقة إطالق األسرى 2948يتخوفان من استثناء أسرى فمسطينيي  وبركةصرصور  11

أبػدى النائػب بالكنيسػت عػف القائمػة الموحػدة الشػيخ إبػراىيـ صرصػور تخػوؼ  :محمد محسػف وتػد - أـ الفحـ
والقدس والتيرب مف إدراجيـ في الصفقة  48لحكومة اإلسرائيمية بممؼ أسرى الداخؿ الفمسطيني مف مراوغة ا

ودعػػػػا المفػػػػػاوض الفمسػػػػطيني إلػػػػػى عػػػػدـ التفػػػػريط فػػػػػي األسػػػػرى أو االرتيػػػػػاف لمشػػػػروط والضػػػػػغوط  السياسػػػػية.
مػػػف  48إذا تواصػػػمت المفاوضػػػات مػػػع اسػػػتثناء أسػػػرى  48اإلسػػػرائيمية، محػػػذرا مػػػف الػػػرد الشػػػعبي لفمسػػػطينيي 

 قاء عمييـ في سجوف إسرائيؿ.الحرية واإلب
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مػػف جانبػػو، يػػرى النائػػب بالكنيسػػت عػػف التجمػػع الػػوطني جمػػاؿ زحالقػػة أف السػػمطة الفمسػػطينية تواجػػو مرحمػػة 
والقػػدس يعنػػي  48وقػػاؿ إف االنحيػػاز إلػػى خيػػار المفاوضػػات مػػع التنػػازؿ عػػف أسػػرى  حرجػػة وامتحانػػا فاصػػبل.

فض تجزئة الشعب والتمييز بػيف ركػائز الحركػة األسػيرة التنازؿ عف كياف ووحدة الشعب الفمسطيني، حيث "نر 
ولفت زحالقة إلػى أف الػداخؿ الفمسػطيني وعػائبلت األسػرى والقيػادات الوطنيػة والحركػة  والتفرقة بيف األسرى".

والقػػدس، معتبػػرا أف األمػػر عمػػى ىػػذا النحػػو  48األسػػيرة لػػف تمتػػـز الصػػمت إذا اسػػتثنت أي مفاوضػػات أسػػرى 
 حممو ولف يتـ السكوت عميو فبل مجاؿ لمصبر والوعود الفضفاضة"."مرفوض وال يمكف ت

 5/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تجري محادثات بشأن خطوط أنابيب غاز إلى تركيا واألردن ومصر إسرائيميةمجموعة  13
قالت مجموعة مف شركات الطاقة كانت قد اكتشفت : تحرير عبد المنعـ ىيكؿ -إعداد لبنى صبري  -القدس

يات ضخمة مف الغاز الطبيعػي قبالػة السػاحؿ اإلسػرائيمي إنيػا تجػري محادثػات لتصػدير الغػاز إلػى أوروبػا كم
 عبر خط أنابيب إلى تركيا.

وقالت شركة افنر أويؿ أنػد جػاس يػوـ الثبلثػاء إف المجموعػة تػدرس أيضػا خيػارات تصػدير الغػاز إلػى األردف 
 ومصر والسمطة الفمسطينية.

 ة مف الشركاء في المشروع "الشركاء يتفاوضوف مع مسؤوليف مختمفيف."وأضافت افنر وىي واحد
وقاؿ المتحدث باسـ ديميؾ جروب الشركة األـ ألفنر ولديميؾ دريمين  إف المجموعػة التػي تقودىػا شػركة نوبػؿ 
انرجي دخمت بالفعؿ مراحؿ متقدمة مف المحادثات مع شركات في تركيا واالردف ومصر والسمطة الفمسطينية 

 أف شراء الغاز االسرائيمي ومد خطوط أنابيب.بش
وتظيػػػػر المحادثػػػػػات أف مشػػػػػروع الغػػػػػاز يمضػػػػػي قػػػػػدما ويعػػػػػد بزيػػػػػادة إيػػػػػرادات الصػػػػػادرات اإلسػػػػػرائيمية والنمػػػػػو 
االقتصػػادي فػػي نيايػػة األمػػر. وتشػػير كػػذلؾ إلػػى انحسػػار التػػوترات بػػيف إسػػرائيؿ وتركيػػا. ومػػف شػػأف بنػػاء خػػط 

 .1020البمديف التي تتراجع منذ األنابيب ىذا تحسيف العبلقات بيف 
وقاؿ المتحدث باسـ ديميؾ إف االتفاقات يمكف أف توقع في وقت قريب اعتمادا عمى نتائ  قضية تنظر حاليا 

 اماـ المحكمة العميا في إسرائيؿ بشأف الكمية المسموح بتصديرىا.
 6/8/1023، وكالة رويترز لألنباء

 
 المطل عمى المسجد األقصى جديد في جبل المكبر استيطانيهآرتس: حي  14

قالت صحيفة "ىسرتس" إف وزير اإلسكاف اإلسرائيمي، أوري أرئيػؿ ورئػيس بمديػة : األناضوؿ –القدس المحتمة 
القدس المحتمة، نير بركػات، سيشػاركاف األحػد القػادـ فػي االحتفػاؿ بوضػع حجػر األسػاس لحػي ييػودي جديػد 

 ية الجنوبية.في جبؿ المكبر المطؿ عمى المسجد األقصى مف الج
ووفقػػًا لمصػػحيفة نفسػػيا فػػإف شػػركة "بايمونػػاه" اإلسػػرائيمية سػػتقوـ ببنػػاء الحػػي االسػػتيطاني الجديػػد الػػذي حصػػؿ 

 عمى رخصة لمبناء مؤخرًا بعد تعطيؿ استمر ثبلث سنوات سببو حسب ادعائيـ حسابات سياسية.
تمػػاس بػػيف حػػي جبػػؿ المكبػػر وحػػدة سػػكنية سػػيتـ بناؤىػػا عمػػى خػػط ال 63وسيضػػـ الحػػي االسػػتيطاني الجديػػد 

 المقدسي وبيف مستوطنة ارموف ىنتسيؼ اإلسرائيمية.
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 -ثػاني الخمفػاء المسػمميف -ويقاؿ بأف حي جبؿ المكبر سمي بيذا االسـ نسبة إلى الخميفة عمر بػف الخطػاب
عمػى  عندما جاء مف المدينة لتسمـ بيت المقدس فتوقؼ عند ىذا الجبؿ وكبر شكرا هلل. ومنذ ذلؾ اليـو أطمػؽ

 الجبؿ ىذا االسـ.
اإلسػرائيمية -ويأتي ىذا اإلعبلف عف البناء فػي جبػؿ المكبػر، بعػد أسػبوع مػف انطػبلؽ المفاوضػات الفمسػطينية

فػػي واشػػنطف، برعايػػة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، وذلػػؾ بعػػد انقطػػاع داـ ثبلثػػة أعػػواـ، أحيػػاه وزيػػر الخارجيػػة 
خػبلؿ زياراتػػو المكوكيػة إلػى المنطقػػة، المسػؤوليف الفمسػػطينييف األمريكػي، جػوف كيػػري الػذي اسػتطاع أف يقنػػع 
 واإلسرائميييف مف العودة إلى طاولة المفاوضات.

طػػبلؽ سػػراح األسػػرى الفمسػػطينييف والقبػػوؿ  وكػػاف الجانػػب الفمسػػطيني يصػػر عمػػى تجميػػد االسػػتيطاف تمامػػًا وا 
 كأساس لمعودة إلى المفاوضات. 2967بدولة فمسطينية عمى حدود عاـ 

 6/8/1023لسبيل، عّمان، ا
 

 سموك حسن الختراق فصائل المقاومة يالمجد األمني: الشاباك يبحث عن عمالء اذو  15
لـ تعد نظرة المخػابرات الصػييونية لمعمػبلء كالسػابؽ، وقػد تغيػرت لتحػاكي الػوعي المجتمعػي : خاص -المجد

 بشكؿ كبير.
ء أف جياز األمف العػاـ الػداخمي "الشػاباؾ" وقد كشفت دراسة أجراىا موقع المجد األمني عمى عدد مف العمبل

 يبحث عف عمبلء تخمو سيرتيـ الحياتية مف سوابؽ جنائية أو سموكيات مشبوىة.
وأشارت الدراسة إلى أف ضباط الشاباؾ باتوا يبحثوف عػف عمػبلء نظيفػيف بػبل شػبيات أخبلقيػة أو أمنيػة  كػي 

وتجسػػس ناجحػػة لمفصػػائؿ العاممػػة عمػػى السػػاحة  يتمكنػػوا مػػف تنفيػػذ ميمػػات خاصػػة كالقيػػاـ بعمميػػات اختػػراؽ
 الفمسطينية دوف كشفيـ أثناء التنفيذ.

وأضافت الدراسة أنو في حاؿ عجز الشاباؾ عف الوصوؿ لػ "عمبلء نظيفيف" قبؿ االرتباط يمجأ لدفع العمبلء 
 فعؿ الخير.الذيف ليـ سوابؽ لمتظاىر بالتوبة عف المعاصي وااللتزاـ بالشعائر الدينية واالقتراب مف 

وقد طمب ضابط الشاباؾ مف أحد العمبلء الذي تـ اسقاطو عػف طريػؽ إحػدى الفتيػات  االقػبلع عػف التػدخيف 
فػػي العمػػف  وقطػػع عبلقاتػػو بأصػػدقاء السػػوء الػػذيف كػػاف يخػػرج معيػػـ  إضػػافة إلػػى أنػػو طمػػب منػػو "تربيػػة" لحيتػػو 

 وااللتزاـ بالصبلة في المسجد وخاصة صبلة الفجر.
د العمػػػبلء أف الضػػػابط المسػػػئوؿ عنػػػو كػػػاف يحػػػرص عمػػػى إيقاظػػػو يوميػػػًا لصػػػبلة الفجػػػر فػػػي فيمػػػا اعتػػػرؼ أحػػػ

المسجد  وقاؿ لو الضابط:" أريدؾ أف تحظى بثقة كبيرة لدى المصميف وأىؿ الحي الذيف تقطف عنػدىـ  وأريػد 
أف مػػػنيـ أف يشػػػعروا أنػػػؾ أصػػػبحت جيػػػد  أريػػػد مػػػنيـ أف يثقػػػوا بػػػؾ  وأريػػػدؾ أف تتقػػػرب مػػػف شػػػباب المسػػػجد  و 

 تحضر معيـ جميع الدروس".
وطمػػب أحػػد العمػػبلء مػػف ضػػابط الشػػاباؾ "الزنػػا مػػع سػػاقطات"  فػػرفض الضػػابط بشػػكؿ قطعػػي  وقػػاؿ لػػو :" ال 
 نريد أف يتـ كشفؾ  وعندما تقـو بيذه األفعاؿ سيمسكوف بؾ وسيضعونؾ في السجف ومف ثـ تحت المراقبة".

طمبؾ يتعارض مع الميمة التي كمفت بيػا  ونصػحو ورفض الضابط ىذا الطمب مف عميؿ آخر وقاؿ لو بأف 
 بأف يكوف ذو أخبلؽ حميدة لكي ال يتورط في قضايا مع الشرطة واألمف فيزؿ لسانو بقضايا أمنية.

ويعتػػرؼ عميػػؿ آخػػر أف ضػػابط الشػػاباؾ قطػػع االتصػػاؿ بػػو ورفػػض الحػػديث معػػو لمػػدة شػػيريف، لضػػبطو فػػي 
و الضابط أف يمتػـز بػاألخبلؽ الحميػدة كػي يبقػى بعيػدًا عػف قضية أخبلقية مع إحدى الساقطات  وقد طمب من

 عيوف األجيزة األمنية.
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أمػػا أحػػد العمػػبلء فقػػد كمفػػو ضػػابط الشػػاباؾ شػػراء سػػيارة أجػػرة لمعمػػؿ بيػػا  وقػػد اشػػترط عميػػو الضػػابط أف يقػػـو 
 طة.بتأميف وترخيص السيارة إضافة إلجراء فحص دوري ليا كي ال يتعرض لمخالفة مرورية مف قبؿ الشر 

مف جية ثانية  أكدت الدراسة أف ضباط المخابرات يطمبوف مف بعض العمبلء القياـ ببعض األعماؿ الخيرية 
مثػػؿ مسػػاعدة المحتػػاجيف ومػػؤازرة الفقػػراء والمسػػاكيف بيػػدؼ تحسػػيف صػػورتيـ لػػدى المجتمػػع مػػا يسػػاعدىـ فػػي 

 التسمؿ لمحصوؿ عمى المعمومات.
شير رمضاف الماضي االعتكاؼ في المسػجد طػواؿ الميػؿ خػبلؿ  ىذا وقد طمب الشاباؾ مف أحد العمبلء في

 العشر األواخر مف رمضاف، كما وطمب منو توزيع صدقات وجميع ىويات لممواطنيف الفقراء أو المحتاجوف.
ولفتت الدراسة إلى رأي الخبراء األمنيػيف الػذيف أكػدوا أف الشػاباؾ منػذ مػدة يحػاوؿ تحصػيف عمػبلءه لػيس مػف 

 ما باب الضرورة والشروط األمنية البلزمة لضماف نجاح الميمة األمنية ليـ. باب األخبلؽ بؿ
وأشار الخبراء األمنيوف إلى أف الشاباؾ عندما يريد أف يجند شخص "حسف السمعة"، يدرس شخصيتو بشػكؿ 
 مػػتقف لمبحػػث عػػػف ثغػػرة يمكػػف الػػػدخوؿ إليػػو منيػػا  كالمػػػاؿ واإلغػػراءات الماديػػة  أو جػػػواز السػػفر األجنبػػػي أو

 فرصة عمؿ أو تسييؿ مصمحة ما.
وبينوا أف ىذا األمر بات يستيمؾ الكثير مف جيد رجاؿ الشاباؾ الذيف بػاتوا يبحثػوا عػف "عمػبلء نظيفػيف" فػي 

 ظؿ الضربات األمنية الكبيرة والمتوالية التي منوا بيا في قطاع غزة خبلؿ الفترة القميمة الماضية.
بػػراء لوجػػود عػػدة أسػػباب تجعػػؿ الشػػاباؾ يركػػز خػػبلؿ ىػػذه الفتػػرة وعػػف سػػبب اختيػػار عمػػبلء نظيفػػيف أشػػار الخ

عمى ايجاد عمبلء محترميف وموثوؽ فييـ مجتمعيًا، أىميا أنػو يختػارىـ إلنجػاح الميمػة األمنيػة حسػب البنيػة 
األمنيػػػػة لميػػػػدؼ  "كػػػػاختراؽ التنظيمػػػػات التػػػػي تشػػػػترط مواصػػػػفات خاصػػػػة أىميػػػػا االلتػػػػزاـ الػػػػديني واألخبلقػػػػي 

وا إلػػػػى طػػػػرؽ الشػػػػاباؾ الجديػػػػدة تيػػػػدؼ لتجػػػػاوز الشػػػػروط األمنيػػػػة التػػػػي تتطمبيػػػػا التنظيمػػػػات ونوىػػػػ واألمنػػػػي".
لبلنضػػماـ لصػػفوفيا  وعػػدـ االحتكػػاؾ بػػأي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ مػػع الجيػػات األمنيػػة حتػػى لػػو كانػػت مخالفػػات 
مروريػػػة، إضػػػافة لكػػػوف أصػػػحاب السػػػوابؽ أصػػػبحوا أشػػػخاص مسػػػتيمكيف وال يصػػػمحوا لتنفيػػػذ الميػػػاـ األمنيػػػة 

 لتجسسية في ظؿ بيئة ممتزمة تعيشيا التنظيمات الفمسطينية المقاومة.وا
 6/8/1023، المجد االمني
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تاجرًا يحمؿ رخصة تصدير سبلح. وقد تبػيف ىػذا  6784كشؼ النقاب في إسرائيؿ عف وجود ما ال يقؿ عف 
إداري طمػب الكشػؼ عػف أسػماء األشػخاص والشػركات المسػجميف فػي سػجؿ  الرقـ مف رد الدولة عمػى التمػاس

 التصدير األمني، فضبًل عف الرخص التي منحتيا ليـ وزارة الدفاع.
، فػػإف الدولػػة العبريػػة ادعػػت فػػي ردىػػا عمػػى االلتمػػاس أنػػو ال يمكػػف «ىػػسرتس»وبحسػػب مػػا نشػػر فػػي صػػحيفة 

ة تتعمػػػؽ بالحفػػػاظ عمػػػى أمػػػف الدولػػػة وعبلقاتيػػػا وذلػػػؾ العتبػػػارات واضػػػح»الكشػػػؼ عػػػف المعمومػػػات المطموبػػػة 
والتعميػػؿ لػػذلؾ كمػػا يظيػػر فػػي الػػرّد ىػػو أف كشػػؼ التفاصػػيؿ عػػف مصػػدري السػػبلح اإلسػػرائيمييف «. الخارجيػػة

مػػف شػػأنو، عمػػى نحػػو شػػبو مؤكػػد، أف يضػػعيـ ويضػػع أعمػػاليـ التجاريػػة فػػي بػػؤرة اىتمػػاـ جيػػات معاديػػة، »
ومػع ذلػؾ، تظيػر فػي الػرد بعػض المعطيػات  «.عمػى حػد سػواء فيعّرض لمخطر أمنيـ الشخصي وأمػف الدولػة

 6784، كػاف ىنػاؾ 1021عف صناعة السبلح اإلسرائيمي التي تتاجر بالمعدات القتاليػة. وحتػى نيايػة العػاـ 
شخصية تعمؿ في التصدير األمني. ويدور الحديث عف أسػماء العػامميف فػي التسػويؽ والتصػدير األمنػي فػي 

تػػاجرًا مسػػتقبًل فػػي  321ؾ العػػامموف التكنولوجيػػوف ورجػػاؿ الصػػيانة(، فضػػبًل عػػف شػػركات )بمػػا فػػي ذلػػ 2006



 
 
 

 

 

           28ص                                    1943العدد:                7/8/1023األربعاء  التاريخ:

 8726رخصػة تسػويؽ، و 2900مجاؿ التصدير األمني. وحتى ذلػؾ الوقػت، مػنح قسػـ الرقابػة عمػى السػبلح 
وقػػاؿ ضػػابط الجػػيش المتقاعػػد، ايمػػي شػػاحاؿ، لمصػػحيفة العبريػػة إف جيػػاز الموسػػاد  رخصػػة تصػػدير أخػػرى.

ت الخارجيػػة( تمكػػف مػػف تشػػكيؿ مجموعػػة مػػف الشػػبكات السػػرية تتػػولى تسػػويؽ السػػبلح اإلسػػرائيمي )االسػػتخبارا
دولػة( عمػى رأسػيا أمريكػا التػي تشػتري عػدة أنػواع مػف السػبلح اإلسػرائيمي، وطبقًػا لبلتفػاؽ  50إلى أكثر مف )

 االستراتيجي الُمبـر بيف تؿ أبيب وواشنطف، عمى حد قولو.
 6/8/1023يديعوت أحرونوت، 
 6/8/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 مخيم اليرموك فمسطينيين في  ثالثةاستشهاد  :من أجل فمسطينيي سورية العملمجموعة  17

 قصػػؼ، اثػػر ةالجئػػيف فمسػػطينييف فػػي سػػوري ثبلثػػةمصػػادر فمسػػطينية عػػف استشػػياد  : أعمنػػتمعػػا -بيػػت لحػػـ
سػورية وصػؿ لػػ معػا استشػياد الشػاب أحمػد وأكػد تقريػر لمجموعػة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي  مخيـ اليرمػوؾ.

محمػػد قػػدورة مػػف أبنػػاء مخػػيـ اليرمػػوؾ، متػػأثرًا بجػػروح أصػػيب بيػػا نتيجػػة قذيفػػة سػػقطت عمػػى سػػطح منزلػػو فػػي 
المخيـ، والشاب عبد الرحيـ محمد موعد مف مخػيـ اليرمػوؾ قضػى تحػت التعػذيب فػي أحػد أفػرع األمػف حيػث 

منػذ قرابػة األسػبوع، وىشػاـ قػببلوي أبػو ناصػر مسػؤوؿ منطقػة  اعتقؿ في حي الزاىرة بعد خروجػو مػف المخػيـ
وقػػاؿ تقريػػر مجموعػػة العمػػؿ إف مخػػيـ اليرمػػوؾ تعػػرض لقصػػؼ ليمػػي  الحسػػينية فػػي حركػػة فػػتح "االنتفاضػػة".

عنيؼ طاؿ مناطؽ متفرقػة منػو، أدت إلػى سػقوط ضػحية وعػدد مػف الجرحػى ونشػوب حريػؽ ضػخـ فػي أبنيػة 
 .30شارع الػ

7/8/1023ية، وكالة معا اإلخبار   
 

 مخيم نهر البارد إلىال يشممها قرار العودة فمسطينية عائمة  390: "ثابتمنظمة " 18
حالػػة زواج سػػنويًا مػػف أبنػػاء  70 إلػػى 65، ُتسػػجؿ المجنػػة الشػػعبية لمخػػيـ نيػػر البػػارد معػػدؿ 1008منػػذ العػػاـ 

ف والػػد ونػػروااألمخػػيـ نيػػر البػػارد، ومػػف الطبيعػػي أف يحصػػؿ المتػػزوج عمػػى بطاقػػة تسػػجيؿ مػػف وكالػػة  ، وكػػو 
، 1007المتزوج مف الميجريف مف أبناء مخيـ نير البارد، وقد أقدـ عمى الزواج بعد تػدمير المخػيـ فػي العػاـ 

تشمؿ الزوج الجديد وعائمتو، وبالتالي كؿ متزوج جديػد تػوفر لػو  ئبالطوار فإف تصنيؼ حالة مخيـ نير البارد 
% والحصػوؿ 200تغطيػة صػحية بنسػبة  إلػىدوالر، باإلضػافة  250وكالة األونروا بدؿ إيجار شػيري قيمتػو 

 عمى حصة غذائية.
وال  1007المخيـ القديـ الػذي يجػري إعػادة إعمػاره حاليػا يشػمؿ العػائبلت الميجػرة منػذ العػاـ  إلىقرار العودة 

عائمة جديدة مف أبناء مخيـ نير  390يشمؿ أي عائمة جديدة تأسست بعد ىذا التاريخ، وبالتالي فإف "حوالي 
 البارد ال يشمميا قرار العودة"

كما يقوؿ فرحات ميعاري أبو فراس أميف سر المجنة الشعبية الدوري لمخيـ نير البػارد، لػيس ىػذا فحسػب بػؿ 
رة الػػى المخػػيـ وتسػػمميا مفتػػاح منزليػػا الجديػػد فػػاف األونػػروا توقػػؼ تقػػديـ خػػدمات "بمجػػرد عػػودة العائمػػة الميجػػ

 الطوارئ، سواًء لمعائمة الميجرة أو العائبلت الجديدة مف دفع بدؿ إيجار وتغطية صحية وحصة غذائية".
نمػا يسػتخدمو لمسػ كف فقػط وال المنزؿ الذي يتسممو رب العائمة في مخيـ نير البػارد لػيس ممكػًا لػو أو لعائمتػو وا 

يتسػػع بػػأي حػػاؿ مػػف األحػػوؿ لجميػػع أفػػراد العائمػػة القديمػػة والجديػػدة، إذ ال يحػػؽ لسػػاكف المنػػزؿ البنػػاء بيػػدؼ 
 التوسع أو التأجير أو التوريث أو البيع.



 
 
 

 

 

           29ص                                    1943العدد:                7/8/1023األربعاء  التاريخ:

5/8/1023، ثابت لحق العودةمنظمة   
 

 سقوط شهداء في صفوف األسرى المضربين عن الطعام من  يحاذر قراقع 19
حػػذر وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف الفمسػػطينييف عيسػػى قراقػػع الثبلثػػاء مػػف سػػقوط : وضراـ اهلل ػ وليػػد عػػ

بسػبب التػدىور المتواصػؿ  اإلسرائيميشيداء في صفوؼ األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ 
سػػوؼ يػػؤدي إلػػى  يػػـحػػدوث أي مأسػػاة بحق إفوقػػاؿ  فػػي أوضػػاعيـ الصػػحية نتيجػػة إضػػرابيـ عػػف الطعػػاـ.

نسػػؼ المفاوضػػات التػػي تػػـ اسػػتئنافيا  إلػػىالفمسػػطينية ممػػا قػػد يػػؤدي  واألراضػػيبيػػر داخػػؿ السػػجوف تصػػعيد ك
أسيرا مستمروف في إضرابيـ  21نادي األسير الثبلثاء أف  وأعمف مؤخرا بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.

ؿ، أقػدميـ األسػير أيمػف أسػرى محتجػزيف داخػؿ المستشػفيات المدنيػة لبلحػتبل تسػعةالمفتوح عف الطعػاـ مػنيـ 
كمػػا أف  .’أسػػاؼ ىروفيػػو‘يػػـو وىػػو يقبػػع فػػي مستشػػفى  200عيسػػى حمػػداف مػػف بيػػت لحػػـ والمضػػرب منػػذ 

 ـ، ابػر زىيػيوما، جميعيـ في المستشفيات المدنية اإلسرائيمية 96خمسة مف األسرى األردنييف مضربوف منذ 
 .’العفولة‘يتواجد في مستشفى  الذي األسير عبد اهلل البرغوثي

7/8/1023القدس العربي، لندن،   
 

 إلى اقتحام المسجد األقصى تدعويهودية متطرفة  ة وحركةمنظم عشرينأكثر من  30
حركػة ومنظمػة ييوديػة  10 أكثػر عػف حممػة عنصػرية تقودىػا” إسػرائيمية“كشفت مصادر إعبلمية : )وكاالت(

األربعػػاء، لممطالبػػة بحريػػة دخػػوؿ  متطرفػػة لتنظػػيـ مسػػيرة وتظػػاىرة حاشػػدة عنػػد أبػػواب المسػػجد األقصػػى اليػػوـ
وحسػب اإلعبلنػات التػي عممتيػا منظمػات  ”.جبػؿ الييكػؿ“الييود لممسجد المبارؾ الذيف يطمقوف عميو تسمية 

ومؤسسػػات صػػييونية متعػػددة فػػإف ىػػذه التظػػاىرة والمسػػيرة تبػػدأ عنػػد منطقػػة بػػاب المغاربػػة فػػي تمػػاـ السػػاعة 
مػة، وتنطمػؽ حػوؿ أبػواب المسػجد األقصػى جميعػا، وتعػود مػف السابعة والنصؼ صػباحا بتوقيػت القػدس المحت

جديد عند باب المغاربة لتتجمير الجموع المتطرفة عند الباب لمضػغط عمػى شػرطة االحػتبلؿ كػي تسػمح ليػـ 
وسيشارؾ في المسيرة عدد مف كبار حاخامات فكرة المعبد المزعـو وأصحاب  باقتحاـ المسجد مف كؿ أبوابو.

األقصى مف السياسييف ورجاؿ الديف الييود، ومف أبرز الشخصيات المشاركة الحاخاـ  مشروع تقسيـ المسجد
ونائػػب رئػػػيس ” ييػػودا غميػػػؾ“والحاخػػاـ المتطػػػرؼ ” يسػػرائيؿ أرئيػػػؿ“المتطػػرؼ ومؤسػػس معيػػػد الييكػػؿ الثالػػػث 

 اليميني.” الميكود“وعدد مف الصحافييف وأعضاء حزب ” موشيو فيغميف“المتطرؼ ” الكنيست“
7/8/1023لشارقة، الخميج، ا  

 
 مع المفاوضات في رام اهلل من نصف الفمسطينيين أكثراستطالع:  32

العالمية لؤلبحاث والمعموماتية واستطبلع الرأي عبر مكتبيا ” ألفا“أظيرت نتائ  دراسة أعدتيا مؤسسة : )واـ(
بينمػا ” اإلسػرائيمي“العودة لممفاوضػات مػع الجانػب  %( 5018في راـ اهلل تأييد أكثر مف نصؼ الفمسطينييف )

 رفضوا اإلجابة.% 419و ” ال أعرؼ“ ػب % 613منيـ ذلؾ وأجاب  % 38عارض 
7/8/1023الخميج، الشارقة،   

 
 شابين فمسطينيينمن قبل  طعن إسرائيمي في القدس: اإلسرائيميةالشرطة  31



 
 
 

 

 

           10ص                                    1943العدد:                7/8/1023األربعاء  التاريخ:

يا تعػرض لمطعػف ذكرت الشرطة اإلسرائيمية، عصػر يػوـ الثبلثػاء، أف شػابا إسػرائيم :القدس دوت كوـ -القدس
وقالػػت الناطقػػة باسػػـ الشػػرطة اإلسػػرائيمية فػػي بيػػاف: إف حػػادث الطعػػف  فػػي مدينػػة القػػدس، عمػػى خمفيػػة قوميػػة.

 )فمسػطينييف( وقع في حي "كريات يوؿ" بالقدس، حيث تـ طعف شاب ييودي برجمو، مف قبػؿ شػابيف عػربييف
ئيمي إلػػػى المستشػػػفى لتمقػػي العػػػبلج، حيػػػث وأشػػارت إلػػػى أنػػػو تػػـ نقػػػؿ الشػػػاب اإلسػػرا الذا بػػالفرار مػػػف المكػػػاف.

 وصفت جروحو بالطفيفة، موضحة أف قوات الشرطة باشرت التحقيؽ في الحادث.
6/8/1023القدس، القدس،   

 
 مواطنا في الضفة وطفال في القدس 21االحتالل يعتقل  33

ؿ حممػػة دىػػـ فػػي مواطنػػا، خػبل 21القػدس دوت كػػوـ: اعتقمػػت قػوات االحػػتبلؿ، فجػػر اليػـو الثبلثػػاء،  -راـ اهلل
عدة محافظات بالضفة. وجاءت االعتقاالت في المناطؽ التالية: بمدة بيتا جنوب نابمس، بمػدة عينبػوس، بمػدة 

 زواتا، مخيـ العروب، وقرية ارطاس جنوب بيت لحـ.

وأفػػاد  واعتقمػػت وحػػدة مػػف المسػػتعربيف، منتصػػؼ الميمػػة الماضػػية، طفػػبل بعػػد مداىمػػة بمػػدة سػػمواف فػػي القػػدس.
وحػػدة ىاجمػػت عػػددا مػػف األطفػػاؿ أثنػػاء مػػرورىـ بحػػي وادي الربابػػة بالبمػػدة المعمومػػات وادي حمػػوة بػػأف مركػػز 

متوجييف الى منازليـ بعد شرائيـ أحذية العيد، حيث تـ االعتداء بالضرب المبرح عمى طفميف فيما تـ اعتقاؿ 
 عاما(. 23الطفؿ سميماف عبد الرازؽ صياـ )

6/8/1023القدس، القدس،   

 
 بالضفة إقامت عمى موافقتها  إعالن "إسرائيل"بعد يدخل في أزمة  عسافان محمد الفن 34

المطػرب الفمسػطيني محمػػد عسػاؼ الثبلثػاء فػػي  اإلسػػرائيميسػمطات االحػتبلؿ  أدخمػػتػػ وليػد عػوض:  راـ اهلل 
السػمطة بالضفة الغربية بناء عمػى طمػب تقػدمت بػو  باإلقامةموافقتيا عمى السماح لو  إعبلنيامف خبلؿ  أزمة

 .الفمسطينية بشكؿ رسمي
فييػا  لئلقامػةعمى طمبػو االنتقػاؿ لمضػفة الغربيػة  إسرائيؿنبأ موافقة  اإلعبلميةوفيما تناقمت العديد مف المواقع 

تكػوف عائمتػو  أفنفػي  إلػىبدال مف غزة، وذلؾ لسيولة التنقؿ منيا لمخارج لمواصمة مشواره الفني، سارع والده 
والػػد  وأشػػار .الضػػفة الغربيػػة إلػػىيػػا باالنتقػػاؿ لمعػػيش مػػف خػػانيونس بقطػػاع غػػزة قػػد تقػػدمت بطمػػب لمسػػماح ل

 .انو زار وزوجتو الضفة الشير الماضي، ولكنيـ لف ينتقموا مف غزة إلىعساؼ 
عػػف منسػػؽ  اإلسػػرائيمية اإلذاعػػةنقمػػت  أفبيػػا بعػػد  لئلقامػػةوجػػاء نفػػي عائمػػة عسػػاؼ بالسػػعي لبلنتقػػاؿ لمضػػفة 

وافقػػت عمػػػى الطمػػب الػػذي قدمتػػػو  إسػػرائيؿ أفالضػػػفة الغربيػػة ايتػػاف دانغػػػوت قولػػو حكومػػة االحػػتبلؿ ب أعمػػاؿ
 .بشأف السماح لعساؼ ووالديو وشقيقتو وزوجيا وأبنائيما باالنتقاؿ لراـ اهلل والعيش بيا إلسرائيؿالسمطة 

7/8/1023القدس العربي، لندن،   
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تضيع مف عقولنا كؿ المعاني المتفائمة والجميمة بمجرد ذكر أسماء المخيمػات الفمسػطينية كعػيف : فاطمة بزي
الحموة وصبرا وشاتيبل والبداوي. مف مّنا ال يمر بمحاذاة تمؾ المخيمات؟ نخطؼ نظرة سػريعة مػف بعيػد. نػرى 

أننا أتممنا قطع الػ"البازؿ" لحياة فمسطيني زحمة الناس وحركتيـ. نستعيد ربما ذكرى مجزرة أو حرب. ونقتنع ب
لػػػـ يكتػػػؼ بػػػذلؾ. أثنػػػاء دراسػػػتو العمػػػـو السياسػػػية فػػػي ( األلمػػػاني والبمغػػػاري الجنسػػػية)الجػػػأ. أندريػػػو دولمػػػوؼ 

، 1022سػػنة( إلػػى لبنػػاف عػػاـ  14الجامعػػة لػػـ تكتمػػؿ لديػػو صػػورة واضػػحة لئلنسػػاف الفمسػػطيني. أتػػى أندريػػو )
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أسػػابيع بيػػدؼ إقامػػة  20يػػاة الفمسػػطينييف عػػف كثػػب. عػػاد إلػػى لبنػػاف منػػذ لكػػف لػػـ يتسػػف لػػو التعػػرؼ عمػػى ح
 معرض صور، يبرز فيو بعدًا يفترض أف المبنانييف واألجانب ال يرونو في حياة الفمسطينييف.

يأمػؿ و  صورة فوتوغرافية قصص مواىػب تكػافح فػي أزقػة المخيمػات لتصػؿ إلػى النػور. 32يروي أندريو عبر 
عرض ولو بخطوة صغيرة في تغيير نظرة المجتمع النمطية لمشعب الفمسطيني. عمد إلػى أندريو أف يساىـ الم

تسميط الضوء عمى الجانب الفني الثقافي. أعطػاه النػاس الػذيف عايشػيـ زوايػا أخػرى ليقػؼ ويتأمػؿ بػو العػالـ. 
 يقوؿ أندريو: "لو أنني لـ أنفذ ىذا المعرض لصُغر ت مخيِّم تي وضاقت".

أمس الثبلثاء تحت عنواف: "فيما ينتظروف، عدسة ترصد حياة الفمسطينييف فػي لبنػاف".  افتتح المعرض مساء
 يستمر المعرض لغاية غد الخميس، الثامف مف آب، في مسرح بابؿ، شارع الحمراء، في بيروت.
7/8/1023السفير، بيروت،   

 
 
 

 قامة والعمليواجهون معضمة اإل ةفمسطيني نزحوا من سوري ألف 60 :األمن العام المبناني 36
أف عدد الفمسطينييف « الشرؽ األوسط»لػ المبناني األمف العاـ في إعبلف مصدر :نذير رضا - بيروت

، تنتظر أف تترّشح عف ىذا العدد «ألؼ فمسطيني نازح 00بمغ عددىـ »النازحيف مف مخيمات سوريا 
ف مشكمة التحاؽ أوالدىـ مشكبلت إضافية عمييـ، كما عمى المبنانييف. فمف ناحية، يواجو الفمسطينيو 

بالمدارس، وعجزىـ عف الوصوؿ إلى فرصة عمؿ، بسبب القانوف المبناني الذي يمنع عمييـ اإلقامة أكثر مف 
 شير، باستثناء مغادرة األراضي المبنانية والدخوؿ مرة أخرى.

يف مف سوريا، معضمة مع ىذا القانوف الخاص بالنازحيف الفمسطيني»وأقّر المصدر في األمف العاـ بوجود 
ولمواجية المشكمة، وتسييؿ أمورىـ، وتيسير حياتيـ، قاؿ «. ألف ممفاتيـ موجودة في سوريا وليست في لبناف
تتعاوف مع السفارة الفمسطينية في لبناف والتحالؼ الفمسطيني »المصدر في األمف العاـ إف السمطات المبنانية 

 «ى النازحيف الفمسطينييفوالفصائؿ، وتنسؽ معيـ لتخفيؼ اآلثار السمبية عم
 7/8/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 جهاز الموساد حّقق مع الموقوفين المبنانيين في نيجيريا بتهمة اإلرهاب واالنتماء لحزب اهلل 37

ث ؿ أوؿ مف أمس اثناف مف الموقوفيف المبنانييف في نيجيريا بتيمة اإلرىاب واالنتماء لحزب اهلل أماـ القضاء  م 
أدلى الموقوفاف مصطفى فواز وعبد طحينة بإفادتييما أماـ المحكمة، وأجابا عف أسئمة االدعاء النيجيري. و 

العاـ بحضور محاميف نيجيرييف والمحامي المبناني يوسؼ فنيانوس، أحد مستشاري النائب سميماف فرنجية، 
األخير في قضية  والذي سبؽ لو أف كاف في فريؽ الدفاع عف المواء المتقاعد جميؿ السيد خبلؿ اعتقاؿ

 اغتياؿ الرئيس رفيؽ الحريري.
حضور فنيانوس جاء بعد دعوة مف المحاميف النيجيرييف. وبعدما قّدـ فنيانوس مرافعتو، ترّكزت أسئمة 
ف كاف حزب اهلل في  االدعاء عمى حزب اهلل بشكٍؿ عاـ، ودوره وطريقة عممو تجاه إسرائيؿ واإلسرائيمييف، وا 

« األخبار»أو ضرب المصالح اإلسرائيمية في الخارج. وأشارت مصادر مّطمعة لػ وارد اختطاؼ إسرائيمييف
يوما األولى مف توقيفيما، وطالبا  11إلى أف الموقوفيف أكدا أف جياز الموساد اإلسرائيمي حّقؽ معيما في الػ 

ت حتى بكشؼ تسجيبلت التحقيقات التي أجريت معيما. وقالت المصادر إف االدعاء يرفض كشؼ التسجيبل
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ال يتسبب بحدوث رّدات فعؿ حوؿ تحقيؽ الموساد مع الموقوفيف في ظّؿ اىتماـ اإلعبلـ النيجيري بيذه 
القضية، خصوصًا أف الموقوفيف يحمبلف الجنسية النيجيرية، إذ أبرزت وسائؿ إعبلـ نيجيرية اىتمامًا كبيرًا، 

 أيموؿ المقبؿ لممرافعة. 00ورّكزت عمى دور الموساد في نيجيريا. كما تأجمت الجمسة إلى 
 7/8/2013األخبار، بيروت، 

 
 الفمسطيني لمتحقيق مع  بجرم مخالفة نظام اإلقامة - الصحافي السوري يوقفاألمن العام المبناني  38

الفمسطيني ماىر أيوب لمتحقيؽ معو  -أوقؼ األمف العاـ المبناني الصحافي السوري : نذير رضا - بيروت
ة في لبناف، بناء عمى إشارة النيابة العامة المبنانية وينتظر القيموف في دائرة بجـر مخالفة نظاـ اإلقام

التحقيؽ واإلجراء في األمف العاـ إشارة القضاء المختص إلصدار قرار باإلبقاء عمى أيوب في لبناف أو 
 ترحيمو.

احتياطيا عمى موقوؼ »وأعمف مصدر بارز في األمف العاـ المبناني أف الصحافي الفمسطيني ماىر أيوب 
، نافيا في الوقت نفسو «ذمة التحقيؽ، بناء عمى إشارة النيابة العامة، لمتحقيؽ معو بجـر مخالفة نظاـ اإلقامة

لدى الجياز المبناني، بعدما رّجح حقوقيوف أف يكوف أيوب معتقبل لدى األمف « معتقبل»أف يكوف أيوب 
 العاـ.

معو، وينتظر إشارة القرار المختص التخاذ الحكـ بو، سواء  وقاؿ المصدر إف األمف العاـ استكمؿ التحقيؽ
 أكاف اإلبقاء عميو في لبناف، أـ ترحيمو.

وأوقؼ أيوب لدى مراجعتو المكتب المختص في مديرية األمف العاـ، عمى خمفية تقديمو طمب استرحاـ 
قامة البلجئيف لناحية مخالفتو اإلجراءات القانونية التي اتخذىا األمف العاـ المبناني تجاه  إدخاؿ وا 

إف أيوب دخؿ إلى لبناف بصفة نازح، « الشرؽ األوسط»الفمسطينييف المقبميف مف سوريا. وقالت مصادر لػ
 ولـ يدخؿ بصفة صحافي، ويحقؽ معو عمى أساس أنو نازح.

مف وينسحب القانوف الذي ُنّفذ عمى أيوب، عمى مجمؿ الفمسطينييف الذيف يقيموف في لبناف، بعد نزوحيـ 
ـّ، استثنائيا، ألسباب »إف دخوليـ « الشرؽ األوسط»مخيمات سوريا. وقاؿ مصدر بارز في األمف العاـ لػ ت

وأضاؼ: «. إنسانية، بموجب إجراءات خاصة مثؿ منح تأشيرة دخوؿ لمدة أسبوع قابمة لمتمديد أسبوع آخر
يـ األراضي المبنانية إلى سوريا، يجري التساىؿ قانونيا مع المخالفيف، مف خبلؿ تسييؿ أمرىـ لدى مغادرت»

 «.عبر إعفائيـ مف دفع الرسـو اإلضافية عمى الحدود
 7/8/2013الشرق األوسط، لندن، 

 

 لجهود المباذولة لتحقيق سالم شامل وعادليبحثان اعباس و  السعوديالممك  
يز والرئيس بحث خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العز : الشرؽ األوسط - مكة المكرمة

الفمسطيني محمود عباس تطورات القضية الفمسطينية والجيود المبذولة لتحقيؽ سبلـ عادؿ وشامؿ يضمف 
 لمشعب الفمسطيني حقوقو المشروعة في إقامة دولتو المستقمة عمى ترابيا الوطني.

لصفا بمكة جاء ذلؾ ضمف االجتماع الذي عقده خادـ الحرميف الشريفيف والرئيس محمود عباس في قصر ا
المكرمة مساء أمس، وفي بداية االجتماع رحب الممؾ عبد اهلل بالرئيس الفمسطيني في المممكة العربية 
السعودية، مف جيتو أعرب الرئيس محمود عباس عف شكره وتقديره لخادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل 

 ومرافقوه في السعودية. بف عبد العزيز عمى حسف االستقباؿ وكـر الضيافة المذيف وجدىما
 //الشرق األوسط، لندن، 
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 بمناسبة عيد الفطر أيام معبر رف  الحدودي مع قطاع غزة  تغمقالمصرية  السمطات 

أياـ متتالية، لمناسبة عيد  قررت السمطات المصرية إغبلؽ معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة : )وكاالت(
أياـ، اعتبارًا مف غد الخميس، حتى يتمكف  المعبر سيغمؽ الفطر المبارؾ، وقاؿ مسؤوؿ مصري إف 

العامموف فيو مف الحصوؿ عمى عطمة عيد الفطر المبارؾ، عمى أف يعاد فتحو االثنيف، وفقًا لآللية المتبعة 
 ساعات في اليـو لمحاالت اإلنسانية والمرضى وأصحاب اإلقامات.       في ىذا الشأف وىي فتح المعبر 

 //شارقة، الخميج، ال
 
  الجيش المصري يواصل استهداف المواد األساسية المهربة لقطاع غزة وخاصة المحروقات 

مصادر فمسطينية بقطاع غزة الثبلثاء بأف الجيش المصري يواصؿ استيداؼ  أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
 الميربة مف مصر لقطاع غزة، وخاصة المحروقات. األساسيةالمواد 

في طريقيا لممناطؽ الحدودية  بأنياشاحنات تعتقد  أيالمصرية تبلحؽ  األمفر فاف قوات وحسب المصاد
القريبة مف غزة لمصادرتيا ومنعيا مف الوصوؿ، في حيف يواصؿ سبلح اليندسة بالجيش المصري تدمير 

محروقات ميربة مف مصر لمقطاع  أومواد غذائية  أيالتيريب ما بيف غزة ومصر، ومنع وصوؿ  أنفاؽ
ونقمت مصادر فمسطينية الثبلثاء عف مصادر صحافية مصرية  منذ سنوات. إسرائيميالذي يتعرض لحصار 

بأف القوات المسمحة المصرية نجحت في ضرب شاحنة بتروؿ بالقرب مف مطار العريش الدولي قبؿ دخوليا 
في طريقو لغزة  وحسب المصادر فاف استيداؼ صيري  الوقود الذي كاف قطاع غزة وتـ تفجيرىا بالكامؿ.

جاء في الوقت الذي يعاني قطاع غزة مف شح كبير في مشتقات النفط، بعد إحكاـ الجيش المصري سيطرتو 
 التيريب عمى حدود غزة. أنفاؽعمى 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 األحمر تمول عشرات آالف الطرود الغاذائية لفقراء حول الحرم اإلبراهيمي الهاللهيئة  
نشاطًا مكثفًا حيث تعد وجبات  األياـيد تكية الحـر اإلبراىيمي في مدينة الخميؿ الفمسطينية ىذه تش: )واـ(

 .رالطعاـ آلالؼ الفقراء الساكنيف حوؿ الحـر اإلبراىيمي بتمويؿ مف ىيئة اليبلؿ األحم
ات عمى العمؿ فييا يشتد خبلؿ شير رمضاف في حيف يتـ إعداد وجب أفويقوؿ المشرفوف عمى ىذه التكية 

توزع عمى الفقراء والمحتاجيف الذيف يسكنوف حوؿ الحـر  األسبوعفي  أياـثبلثة  أومدار العاـ وبمعدؿ يوميف 
 اإلبراىيمي.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 " تنظم إفطارين لممزارعين في الضفةاألونروا" 

وث وتشغيؿ الجئي فمسطيف، نظـ برنام  الماؿ مقابؿ العمؿ، التابع لوكالة غ -القدس دوت كـو-القدس 
مف المشاريع المائية  فالمستفيدي لممزارعيفإفطاريف رمضانييف في قريتي وادي فوكيف وأـ الخير في الضفة، 

 والزراعية، التي تنفذىا الوكالة بدعـ مف مؤسسة خمؼ الحبتور التنموية.
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ظيارا لدور المشاريع وقالت الوكالة في بياف ليا الثبلثاء: إف ىذا اإلفطار يأتي احتفاال بشي ر رمضاف، وا 
 لمماء، وتعزيز صمودىـ، في وجو التيجير المزارعيفالممولة مف مؤسسة خمؼ الحبتور في تحسيف وصوؿ 

 القسري، وذلؾ مف خبلؿ دعـ مصادر رزقيـ ومنع مصادرة األراضي عف طريؽ تأىيميا.
 //القدس، القدس، 

 
 في دعم الالجئين الفمسطينيين  "يةخميفة اإلنسان"تثّمن مساهمات  األونروا 

أكد بيتر فورد ممثؿ المفوض العاـ لؤلونروا أف مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لؤلعماؿ اإلنسانية : )واـ(
 ىي واحدة مف أكثر مانحي األونروا دعمًا لمصمحة البلجئيف الفمسطينييف.

ؿ اإلعبلـ، أنو إضافة إلى وأوضح فورد في تصريح صحفي وزعو مف مقره في عماف أمس عمى وسائ
استمرار المؤسسة بتوفير الدعـ الغذائي ألكثر البلجئيف فقرًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد أسيمت 

مدرسة خميفة بف زايد آؿ "سميت  مؤسسة خميفة لؤلعماؿ اإلنسانية بتحمؿ تكاليؼ مدرسة منذ عاـ 
 آالؼ طالب وطالبة.يدرس بيا نحو ثبلثة  "نيياف االبتدائية لمبنيف

 //الخميج، الشارقة، 
 

 ضدنا غير صحية اإلعالميةالحممة و   ...نقبل بخيارات الشعب المصري  :لألهرام مرزوق أبوموسى  45
 : مرزوؽ القيادي البارز في حماسأبو موسى  .دمع  اليوؿأبو حوار أشرؼ 

 رأيكـ في الجدؿ اإلعبلمي الدائر حاليا بيف مصر وغزة؟ س: ما
جدؿ غير  أوخبلؼ حوؿ الحقائؽ  أييجب أف يكوف ىناؾ  : أوال ىذه ظاىرة غير صحية ألنو الج

توجد حقائؽ في العبلقات بيف مصر وحماس وىناؾ جيات ميمتيا التواصؿ بيف الجانبيف  ألنوموضوعي 
اننا في  مباشر عمي الوضع واألمر الثاني ىو انعكاسيكوف ليذا  أفوتعمـ تماما حقائؽ األمور والمفروض 

يمكف أف نكوف ندا باي حاؿ مف األحواؿ ألي جيات مناظرة في مصر سواء في اإلعبلـ او  غزة تحديدا ال
غيره واليمكف عمي اإلطبلؽ نفي حاجة قطاع غزة لمصر عمميا او التغاضي عنيا او إدارة الظير ليا 

ىر القضية الفمسطينية ولمصر عمي قطاع غزة الكثير مف الفضؿ حتي بالسياسة ألنيا حافظت عمي جو 
فرضت كؿ الدوؿ التي ذىب إلييا البلجئوف  2948وحافظت عمي ديمومة الثورة الفمسطينية وبعد نكبة عاـ

سياساتيا عمييـ وىو مالـ تفعمو مصر اثناء سيطرتيا عمي غزة فرغـ وجود اإلدارة المصرية إال أنيا أبقت 
بمصر عضويا بأي صورة مف الصور وبالتالي تـ عمي أسـ فمسطيف ولـ تحاوؿ إلحاؽ القطاع أو سكانو 

تشكيؿ حكومة عموـ فمسطيف في المرحمة األولي ولذلؾ كاف قطاع غزة وىو تحت السيطرة المصرية ىو 
منبت كؿ حركات التحرر الفمسطينية ولذلؾ اليجب أف يكوف ىناؾ تجاذب اعبلمي بيف الطرفيف فنحف لسنا 

ؼ بيف مصر وغزة ولذلؾ أعتقد اف التجاذب الحالي مفتعؿ وليس ندا لمصر والنريد أف يكوف ىناؾ اي خبل
 مخططا مف أي جية مف الجيات المعنية بالعبلقات بيف الجانبيف

يونيو الماضي فأف حركة حماس الرسمية التزمت الصمت  30س: واضح انو بعدما حدث في مصر في
يات رسمية ومنيا مثبل قنوات مثؿ بينما تواصؿ التدخؿ مف جيات اعبلمية محسوبة عمي حماس ولـ اقؿ ج

القدس واالقصي فماذا فعمتـ لمنع ىذه القنوات التي تحسب عميكـ مف التدخؿ في الشأف المصري مما يؤدي 
 الي تدخؿ مضاد والي تفاقـ االزمو؟
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ج: أعتقد انو حينما تريد محاسبة حماس و تقيـ موقفيا فبلبد أف تنظر إلي مواقفيا الرسمية ومف توجياتيا 
لسياسية ومف انعكاس ذلؾ عمي عناصرىا  وببل شؾ فاف ىناؾ ىامشا مف الحرية في االعبلـ في كؿ ا

االماكف بما فيو االعبلـ في غزة وانت التستطيع اف تقيده باي صورة مف الصور النو اذا انت قيدتو بشكؿ 
ظر عمي االعبلـ رسمي فانت الفضاء مفتوح واالنترنت مفتوح وكؿ الدنيا مفتوحو فانعكاس وجيات الن

اليصنع سياسة بؿ بالعكس االعبلـ في النياية ىو الذي يوضح سياسة فحينما يكوف الموقؼ الرسمي 
لمحركة واضحا ويتمثؿ في عدـ التدخؿ في الشأف المصري والقبوؿ بخيارات الشعب المصري وأف ننأي 

ا مطالب باف يعكس ايضا بانفسنا عف كؿ التدخبلت في الشأف الداخمي المصري واالعبلـ المصري أيض
الواقع الذي يمر فيو الشعب الفمسطيني وبالتالي نحف توجينا الي كؿ مف لو صمو باالعبلـ الفمسطيني اف 
يمتـز الحياديو في ىذا الموضوع واف يعكس الحقائؽ بدوف اي تزوير واإلبتعاد قدر االمكاف عف األوضاع 

 الداخمية في مصر.
 مصر في الفتره االخيرة؟ وما ىو شكؿ العبلقة بيف الجانبيف االف؟ س: ىؿ تحدثتـ مع المسئوليف في

ج: التواصؿ قائـ مع الجيات التي كاف يتـ التعامؿ معيا عبر كؿ المراحؿ التي مرت بيا مصر العزيزة 
سواء كاف في عيد الرئيس األسبؽ محمد حسني مبارؾ وىي جياز المخابرات العامة أو اثناء وجود المجمس 

المشير طنطاوي واستمر ايضا في وجود الرئيس محمد مرسي و تواصمنا مستمر االف مع العسكري و 
الجيات التي حددتيا الدولة المصرية لمتعامؿ مع حركة حماس وىو تواصؿ لـ يتغير مستمر حتي ىذه 

 المحظة.
س: وماذا عف االعبلـ الذي تشتكوف منو وتتيمونو بانو يتحامؿ عمي غزة؟ وىؿ حدث تواصؿ مع 

 شخصيات والجيات االعبلمية المصرية التي تنتقدونيا؟ال
ج: ببلشؾ فأف تواصمنا مستمر مع مختمؼ الجيات وحينما نتحدث معيـ يكوف الحديث طيبا لكف حينما 
نشاىد ىذه الحمبلت نندىش الف في الميديا اإلعبلمي قد ياخذ كبلمو مف عدة مصادر وينقؿ عف مصادره 

انب مف االعبلـ المصري أبرزىا انو فييا تشويو وفييا كثير مف االفتراء ولكف مبلحظاتي االساسيو عمي ج
وكثير مف االكاذيب التي تـ الصاقيا بحماس الغراض مختمفة ومتشعبة لكف في الواقع ليس ليا مف 
مصدقية عمي االرض. وتـ تداوؿ الكثير مف القصص التي تتعمؽ بحركة حماس وكتائب القساـ واحب اف 

كتائب القساـ لـ تنفذ عممية واحدة خارج فمسطيف عمي الرغـ مف أف قادة الحركة وقادة تعرؼ تماما اف 
حماس تعرضوا إلغتياالت خارجية ومع ذلؾ لـ نقـ ولو بعممية واحدة بالخارج وحصرنا عممياتنا لمقاومة 

 30ف ىناؾاالحتبلؿ الداخمي ونفس التشويو لحماس يتعمؽ بما يحدث في سيناء ففي كؿ يـو نجد مف يقوؿ ا
والحقيقة انيا كميا اخبار كاذبة ليس ليا اصؿ والمصادر التي  2وىناؾ 3عنصرا تـ القبض عمييـ وىناؾ

يتحدثوف عنيا ىي مصادر مجيولة النو حينما نراجع االجيزة المصرية نجد انو ليس لدييـ معمومات ايضا 
ميس الماضي أوضحنا فيو ىذه لكنيا في الحقيقة اخبار مكذوبة ولذلؾ عقدنا مؤتمرا صحفيا يوـ الخ

 االكاذيب وكيفية اختبلقيا لؤلسؼ الشديد مف جانب فتح.
س: ىؿ حدث في احدي المرات اف ابمغتكـ السمطات المصرية باسماء اشخاص تشتبو في تورطيـ في 
األحداث الداخمية بمصر؟ وانتـ كيؼ تردوف في مثؿ ىذه االحواؿ خاصة عند ذكر بعض االسماء مف 

 يقاؿ انيا متورطة في قتؿ الجنود الصائميف في رمضاف الماضي؟ حماس التي
ج: اطبلقا لـ يذكر لنا أي مسئوؿ مصري ولو لمرة واحدة اف عناصر مف حماس اشتركت في ىجـو 
رمضاف الماضي باي صورة مف الصور ولكف الذي حدث أنو جري طمب منا بالمساعدة في كشؼ ىذه 
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الي ذلؾ مف قضايا ونحف مف ناحيتنا قمنا بالتعاوف في محاولة كشؼ المسألة لمعرفة خمفيات الحادث وما 
حقيقة ىذا الحادث وغيره وىناؾ أتصاالت بيذا الخصوص واحيانا يطمب منا المساعدة في التدقيؽ في 
بعض االسماء وقدمنا بالفعؿ معموماتنا حوؿ الحادث الي الجيات السيادية في مصر بدوف رتوش وكاف 

نا الييا بعد جيود كبيرة بأنو ليس ىناؾ اي صمة ألبناء قطاع غزة بمف فييـ الجياديوف الخبلصة التي توصم
 جنديا مصريا. 26باي صوره مف الصور بجريمة رفح التي أستشيد فييا

س: ىناؾ حديث دائـ ودائـ عف تورط ممتاز دغمش قائد تنظيـ جيش االسبلـ فيما يحدث في سيناء فيؿ 
عدتكـ في ىذا الموضوع بشكؿ واضح اـ ىذا الكبلـ ظؿ مجرد تخمينات طمب المسئولوف المصريوف مسا

 ومعمومات صحفية مغموطة؟
ج: ببلشؾ فإف المسئوليف المصرييف تحدثوا معنا عف ممتاز دغمش وتـ ىذا الكبلـ تقريبا في الفترة التي 

ت التي ذكرىا في ىذا اليخرج مف بيتو وتحت المراقبة وقمنا بسؤالو عف كؿ اطراؼ المشكمة ونقمنا المعموما
الموضوع إلي االخوه في المخابرات العامة وكانت خبلصة ما توصمنا اليو بأنو العبلقة لمرجؿ بيذا 

 الموضوع وقدـ إلي المخابرات العامة الكثير مف المعمومات التي تؤكد أنو ال عبلقة لو بالموضوع اطبلقا.
 ت العامة في مصر؟س: ىو نفسو ممتاز دغمش الذي قدـ المعمومات لممخابرا

ج: ال ال المسئولوف في المخابرات المصرية طمبوا ىذه المعمومات وقمنا بتزويدىـ بيذه المعمومات بعد 
الحديث المباشر مع دغمش وىذا الكبلـ كاف عمي مدار عدة شيور مف خبلؿ الشييد أحمد الجعبري قائد 

 عميو.القساـ الذي أغتالتو إسرائيؿ في نوفمبر الماضي رحمة اهلل 
س: ىؿ تغمؽ مصر بالفعؿ كافة االنفاؽ بيف االراضي المصرية وغرة؟ وىؿ ادي ذلؾ كما تقولوف إلي 

 اختناؽ القطاع؟
ج: االنفاؽ ىي تعبير عف فراغ سياسي وقانوني وانساني نتيجة الحصار المفروض عمي قطاع غزة وعدـ 

مما اضطر ابناء القطاع الي استخداـ طرؽ  قدرة االطراؼ عمي تمبية االحتياجات االساسية ألبناء قطاع غزة
غير قانونية مف اجؿ تمبية احتياجاتيـ االنسانية  وىذه االنفاؽ ليست صناعة حماس ىي موجودة مف قبؿ 
وموجودة بسبب الظروؼ االقتصادية العممية الموجودة في قطاع غزة بسبب التزامات مصر تجاه قطاع غزة 

ىرة االنفاؽ ونحف نطالب باستمرار باف يكوف ىناؾ بديؿ بدؿ ظاىرة االنسانية وغيره وبالتالي ظيرت ظا
االنفاؽ ونريد أف يكوف التبادؿ التجاري مف فوؽ االرض وبطريقة قانونية ولكف اإللتزامات الدولية الموجودة 

 حوؿ قطاع غزة كانت تحوؿ دوف فتح مثؿ ىذه المسائؿ.
تحت السيطرة وبالتالي لما وصمنا إلي ماوصمنا إليو س: اأال تروف انو لو كاف عدد االنفاؽ اقؿ الصبحت 

 اليـو مف تجريـ لكؿ االنفاؽ ورفض لوجودىا؟
ج: االنفاؽ ليست قرار مف حماس او مف الحكومة المصرية فكؿ ساكف عمي الحدود بيف مصر وقطاع غزة 

االنفاؽ وال  عنده قريب عمي الجية االخري وبالتالي نصفو فمسطيني ونصفو مصري وبالتالي يقوـ بحفر
يستأذف حماس وال يستأذف الحكومة المصرية و النفؽ يكوف مف بيت في ىذا الجانب الي بيت في الجانب 
اآلخر والعكس ومف ارض ممؾ ىذه العائمة الي ارض ممؾ العائمة وتفتح االنفاؽ بقرار عائمي اما اذا كانت 

وفوؽ االرض وليس تحت االرض اصبل عددا اقؿ او عددا اكثر فنحف نتمني اف يكوف ىناؾ معبر واحد 
 حتي تنتيي ىذه المشكمة مف األساس.
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س: قمتـ اف معظـ االنفاؽ ىي انفاؽ عائمية أي انيا انفاؽ السيطرة لمصر وال لمحركة عمييا فيذا ايضا 
يعني أنو اليوجد سيطرة عمي نشاطيا فاذا لـ تكف ىناؾ سيطرة عمي نشاطيا فيي تدخؿ مواد مخدرة لغزة 

 مواد مضرة الي مصر والي ذلؾ؟وتخرج 
ج:مف الجانب الفمسطيني السيطرة ليست كاممة الف ىناؾ انفاؽ شرؽ المعبر وىناؾ انفاؽ غرب المعبر 
واالنفاؽ الموجودة شرؽ المعبر اليوجد سيطرة لحماس عمييا الف إسرائيؿ تمنع تواجد عناصر حماس في 

ف اي تواجد يتعرض لمقصؼ وبالتالي اليوجد سيطرة تمؾ المنطقة فبل تواجد مف الجمارؾ اورجاؿ االمف ال
عمي االنفاؽ التي كانت موجوده في شرؽ المعبرة اما في غرب المعبر فيناؾ ببلشؾ سيطرة مف الجانب 

% وبالتالي نعـ ىناؾ تيريب مف الحبوب المخدرة كالترامدوؿ وغيرة 200الفمسطيني ولكف ايضا ليست سيطرة
 كبيرا خاصة لمشباب.في قطاع غزة وىي تسبب ضررا 

 5/8/1023األهرام، القاهرة، 
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 عدناف أبو عامر
األسػػػػابيع األخيػػػػرة شػػػػيدت اتيامػػػػات متبادلػػػػة بػػػػيف الفصػػػػيم يف األكبػػػػر حجمػػػػًا عمػػػػى السػػػػاحة الفمسػػػػطينّية "فػػػػتح" 

منيمػا عمػى طػرؼ  و"حماس"، تقوؿ بتدّخؿ كّؿ منيما في النزاع المصري، وذلؾ فػي وقػت يحتسػب كػؿ واحػد
 بعينو: فتح إلى جانب العسكر وحماس مع الرئيس المعزوؿ محّمد مرسي.

 
 االنحياز اإلعالمي

بػػدأ ذلػػؾ عنػػدما اّتيمػػت حركػػة "فػػتح" حركػػة "حمػػاس" بالتػػدّخؿ فػػي أوضػػاع مصػػر، عبػػر التغطيػػة التمفزيونّيػػة 
ة". فقػػػد اعتبرتيػػػا "فػػػتح" منحػػػازة لمفضػػػائيات والصػػػحؼ والمواقػػػع اإلخبارّيػػػة العاممػػػة ضػػػمف "ماكينتيػػػا اإلعبلمّيػػػ

لئلخواف المسمميف، إذ تبّث االعتصامات التي ينفػذونيا واستضػافة رمػوزىـ، مػا يعنػي رفضػيا لبلنقػبلب الػذي 
 حصؿ.

لكف "حمػاس" أعمنػت أف الػرئيس محمػود عبػاس حمػؿ معػو فػي زيارتػو األخيػرة إلػى مصػر قبػؿ أيػاـ، اتيامػات 
جيػػو اّتيػػاـ جنػػائي ضػػّد عناصػػرىا بػػالتوّرط فػػي األحػػداث الداميػػة التػػي ضػػّدىا سػػينقميا إلػػى السػػمطات ىنػػاؾ لتو 

والتػػػي لقيػػػت  1021شػػػيدتيا مػػػدف مصػػػرّية، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ جريمػػػة قتػػػؿ الجنػػػود المصػػػرّييف فػػػي آب/أغسػػػطس 
 أصداء مؤلمة في الشارع يف الفمسطيني والمصري.

س مػف خػبلؿ التصػريحات اإلعبلمّيػة في المقابؿ، جاء اتياـ "حماس" لػ"فتح" بػالتوّرط فػي الشػأف المصػري، لػي
والسػػموؾ السياسػػي فحسػػب، بػػؿ بػػاالنخراط الميػػداني والعمميػػاتي، سػػواء فػػي مػػا بػػيف المصػػرّييف أنفسػػيـ لخمػػط 
األوراؽ الداخمّيػػػة ضػػػّد اإلخػػػواف المسػػػمميف، أو لجمػػػع دالئػػػؿ وحياكػػػة روايػػػات وفبركػػػة أخبػػػار صػػػحافّية تػػػديف 

 "حماس" وتثبت توّرطيا.
ة مف العيار الثقيؿ فّجرتيا "حماس" في األياـ األخيرة، عبر وثائؽ حصمت عمييػا مػف أحػد جاء ذلؾ عبر قنبم

ـّ  الضباط األمنّييف لحركة "فتح" العائد مػف الخػارج، بعػدما حجػزت حاسػوبو الشخصػي وعثػرت بداخمػو عمػى كػ
 ىائؿ مف الوثائؽ األصمّية والوثائؽ والمراسبلت.
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المونيتور" أف الضابط في جياز المخابرات العامة يدعى محمد أبو وقد أوضح مسؤوؿ أمني كبير في غّزة لػ"
دّيػة، وىػو كػاف قادمػًا مػف دولػة اإلمػارات العربّيػة المّتحػدة حيػث قابػؿ شخصػّيات "ىاربػة" مػف "فػتح" وعػاد إلػػى 
غّزة الستقباؿ تحويبلت مالّية كبيرة لصرفيا فػي إطػار نشػر الفوضػى فػي القطػاع، وىػو اآلف محتجػز وسػيقّدـ 

 محاكمة.لم
وثيقة.  وبعػد االطػبلع عمييػا تّبػيف أنيػا تشػير  26حصؿ "المونيتور" عمى الوثائؽ ذات الصمة والبالغ عددىا 

إلى أف ما تسّمى "خمّية أمنّية إعبلمّية" في السفارة الفمسطينّية في القػاىرة، تقػوـ بعممّيػة "شػيطنة" حمػاس لػدى 
 عناصرىا.المصرّييف وتقّدـ ببلغات جنائّية وقضائّية ضّد 

 
 لجنة تحقيق

تضّمنت الوثائؽ المذكورة أسماء قيادات فتحاوّية وأمنّية كبيػرة، بينيػا: أمػيف عػاـ الرئاسػة الطّيػب عبػد الػرحيـ،  
وعضو المجنة المركزّية في "فتح" جماؿ محيسف،  ومدير االستخبارات العامة ماجد فرج، وسػفير السػمطة فػي 

السػػفارة جيػػاد الحػػرازيف، والممحػػؽ األمنػػي فػػي السػػفارة بشػػير أبػػو مصػػر بركػػات الفػػرا، ومسػػؤوؿ اإلعػػبلـ فػػي 
 حطب.

ويمكف تقسيـ المياـ التي كّمفت بيا ىذه المجنة مف خبلؿ التدقيؽ في الوثائؽ التي حصؿ "المونيتػور" عمييػا، 
خػػؿ إلػػى أقسػػاـ عػػّدة: أّوليػػا صػػياغة أخبػػار إعبلمّيػػة وأنبػػاء صػػحافّية تػػّتيـ "حمػػاس" بتنفيػػذ أعمػػاؿ تخريػػب دا

مصػػػر، واتيػػػاـ عناصػػػر كتائػػػب القسػػػاـ الجنػػػاح العسػػػكري لمحركػػػة بحمايػػػة المرشػػػد العػػػاـ لئلخػػػواف المسػػػمميف 
 الدكتور محمد بديع، ليتبّيف في النياية أف األسماء المعمنة موجودة في غّزة ولـ تغادرىا إطبلقًا.

دًا عمػى أف الفمسػطينّييف وقد نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوؽ ذلؾ، مشػدّ 
بعيديف عف التدّخؿ في الشػأف المصػري ونافيػًا وجػود أّي حمسػاوي أو قّسػامي فػي ميػداف رابعػة العدوّيػة وبقّيػة 

 مياديف مصر.
الميمػػػة الثالثػػػة، وىػػػي األخطػػػر ليػػػذه المجنػػػة، وردت فػػػي رسػػػالة العقيػػػد سػػػامي نسػػػماف مسػػػاعد رئػػػيس جيػػػاز 

، موجية لمممحؽ األمني في السفارة الفمسػطينية بالقػاىرة، 3/7/1023ريخ المخابرات العامة في قطاع غزة بتا
قنابػؿ مختومػة باسػـ كتائػب  4بشير أبو حطب، وجاء نصيا عمػى النحػو التػالي: "حصػؿ أحػد ضػباطنا عمػى 

القسػػاـ مػػف أحػػد أقربائػػو العػػامميف فػػي الكتائػػب فػػي غػػزة، ثػػـ أحضػػرىا إلػػى مصػػر عػػف طريػػؽ األنفػػاؽ، ويقتػػرح 
الضػػػابط أف نسػػػتغؿ ىػػػذه القنابػػػؿ كػػػدليؿ عمػػػى عبلقػػػة حمػػػاس بأحػػػداث نػػػادي الحػػػرس الجميػػػوري، عمينػػػا ىػػػذا 

 المنصورة الماسبيرو، وىو ما القى استحسانًا لدينا، وجاري العمؿ عمى إعداد آلية مناسبة لتنفيذ ذلؾ"ه
رىػػا. وقػػد مػػف جيتيػػا سػػارعت "فػػتح" بحسػػب مػػا ىػػو متوقّػػع إلػػى نفػػي وجػػود ىػػذه الوثػػائؽ واتيػػاـ "حمػػاس" بتزوي

أعػػرب مسػػؤوؿ فتحػػاوي بػػارز لػػػ""المونيتور" عػػف مخاوفػػو مػػف أف تكػػوف خطػػوة "حمػػاس" مقّدمػػة لتنفيػػذ سمسػػمة 
 اعتقاالت ومبلحقات لعناصرىا.

وذىػػب النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ األجيػػزة األمنّيػػة فػػي الضػػفة الغربّيػػة عػػدناف الضػػميري أبعػػد مػػف ذلػػؾ بقولػػو إف 
ة أزمتيا اإلقميمّيػة، وىػي تفتعػؿ أزمػات جديػدة فػي السػاحة الفمسػطينّية "حماس" تعيش حالة مف اليستيريا نتيج

 لتوتير األجواء الداخمّية.
وقد عمػـ "المونيتػور" مػف بعػض المصػادر المّطمعػة فػي غػّزة أف األجيػزة األمنّيػة تممػؾ  أدلّػة إضػافّية لػـ تعمػف 

ىػذه الوثػائؽ، مػا سيضػع حػدًا ألّي  عنيا بعد، مف بينيا اعترافات مصّورة لبعض كػوادر "فػتح" المتػوّرطيف فػي
 إنكار تعمنو الحركة.
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ـّ الفصػػػائؿ والخبػػػراء القػػػانونّييف واألمنّيػػػيف لتأكيػػػد صػػػدقّية  ولػػػذلؾ طالبػػػت "حمػػػاس" بتشػػػكيؿ لجنػػػة تحقيػػػؽ تضػػػ
الوثائؽ، وقد أعمنت "فتح" موافقتيػا عمػى ذلػؾ، وىػو مػا اعتبرتػو أوسػاط فػي "حمػاس" تغّيػرًا إيجابيػًا، مػا جعميػا 

الرئيس الفمسطيني محمود عّباس حػّؿ "المجنػة األمنّيػة اإلعبلمّيػة" باعتبارىػا خطػوة مطموبػة إلعػادة  تطمب مف
 العبلقات الفمسطينّية الداخمية إلى نصابيا الصحيح.

 
 مستقبل المصالحة

إف البلفػػت فػػي تبػػادؿ االتيامػػات ىػػذه المػػّرة، عػػدـ لجػػوء "حمػػاس" إلػػى رفػػع سػػقفيا ضػػّد "فػػتح"، باّتيػػاـ الحركػػة 
ميا، كذلؾ لـ تطؿ عّباس نفسو بؿ دعتػو إلػى التحقيػؽ فػي األمػر ووعػدت بإرسػاؿ نسػخة كاممػة مػف الوثػائؽ ك

 إليو.
لكف األمر لـ يكف عفويًا مف قبػؿ "حمػاس" بحسػب مػا قػاؿ لػػ"المونيتور" أحػد المقػّربيف مػف دوائػر صػنع القػرار 

لػى عػدـ قطػع في الحركة. وقد اعتبر أنيا تسعى إلى الحفاظ عمى خيط رفيػع يبقػي  عمػى العبلقػة مػع "فػتح" وا 
 كّؿ صمة بيا، لما سيكوف لو مف آثار سمبّية عمى مستقبؿ المصالحة الداخمّية بينيما.

أضاؼ المّطمع الذي رفض الكشؼ عف ىوّيتػو أف المصػالحة اليػوـ تبػدو أبعػد مػف أي وقػت مضػى، فػي ظػّؿ 
إلى طرؼ مناىض لػ"حماس"  -بحسب ما يبدو–ر مستجدَّيف اثن يف عمى الساحة السياسّية: أّوليما تحّوؿ مص

باعتبارىػػػا أحػػػد أجنحػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف فػػػي ظػػػّؿ االتيامػػػات األخيػػػرة ليػػػا، وثانييمػػػا انطػػػبلؽ المفاوضػػػات 
سػػػرائيؿ، مػػػا يعنػػػي بالضػػػرورة االبتعػػػاد عػػػف "حمػػػاس" تمقائيػػػًا، وذلػػػؾ ألف  السياسػػػّية بػػػيف السػػػمطة الفمسػػػطينّية وا 

 الفمسطينّييف أف المفاوضات والمصالحة خّطاف متوازياف ال يتمقيافهالتجربة التاريخّية عّممت 
لكف ما يصيب الفمسطينّييف اليوـ بالحزف، ىو وضػع مصػر. فبعػد أف كانػت تشػيد بػيف حػيف وآخػر مباحثػات 
المصالحة بيف حركت ي "فتح" و"حماس" واتفاقيما عمى أف يكوف ىذا الممؼ في عيدة المصرّييف دوف غيػرىـ، 

 لقاىرة بيف ليمة وضحاىا إلى مادة لمخبلؼ الكبير بيف األشقاء الفمسطينّييف المتخاصميف.تحوّلت ا
وىكذا بداًل مف أف تشيد مصر حوارات جديدة لممصالحة بيف "فتح" و"حماس"، تحّولت ىي نفسيا بؤرة جديدة 

 لمخبلؼ، ما يعني أننا ابتعدنا أكثر مف أي وقت مضى عف المصالحة.
 6/8/1023المونيتور، 
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 ىاني المصري
، لدرجػػة أف «إلػػى األبػػد وبػػأي ثمػػف»سػػأناقش فػػي ىػػذا المقػػاؿ وجيػػات النظػػر التػػي تؤيػػد اسػػتئناؼ المفاوضػػات 

بعضػػيـ دعػػا عمًنػػا صػػاحب القػػرار األوؿ إلػػى تجػػاوز المؤسسػػة واإلجمػػاع الػػوطني ألنيػػا ال تػػزاؿ تنتمػػي إلػػى 
طبلؽ الشعارات.الماضي ومأسورة بال  تشدد وا 

إذا دققنا بالحيثّية الرئيسّية التي يوردىا ىؤالء نجد أنيا تكمف في الرىاف عمى اإلدارة األميركّية، خصوًصا في 
عيد رئاسة بػاراؾ أوبامػا، وعمػى جيػود ومثػابرة وجدّيػة جػوف كيػري الػذي أظيػر إصػراًرا عنيػًدا، خػبلؿ الشػيور 

وسيظير إصراًرا مماثبًل عمى نجاحيا، ألنو لديو حمـ ومؤمف بأنو قادر الماضية، عمى استئناؼ المفاوضات، 
عمى تحقيؽ ما عجز أسبلفو عف تحقيقو. والحجة المفحمة ألصحاب ىذا الخيار أف الواليات المتحػدة عقػدت 

مػع تعػػديبلت، وأف أوروبػػا مضػت أبعػػد مػف أميركػػا فػػي  2967عزميػا عمػػى إقامػة دولػػة فمسػػطينّية عمػى حػػدود 
 جاه عندما أصدرت قرارىا األخير بخصوص االستيطاف.ىذا االت
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ويواصػػموف تقػػديـ بػػراىينيـ بػػالقوؿ إف أميركػػا وأوروبػػا والعػػالـ كمػػو سػػئموا مػػف اسػػتمرار الصػػراع الفمسػػطيني ػ 
اإلسػػرائيمي، ويريػػػدوف التوصػػػؿ إلػػػى حػػػؿ لػػػو لمصػػػمحة األمػػف واالسػػػتقرار فػػػي المنطقػػػة والعػػػالـ، وحفاًظػػػا عمػػػى 

تداعية في المنطقة في ظؿ زلزاؿ المتغّيرات والثورات والفوضى الذي ال يعرؼ أحد مػا نفوذىـ ومصالحيـ الم
 ىي تداعياتيا النيائّية.

ال يتوقؼ أصحاب الرىاف عمى األميركييف طويبًل أماـ لماذا سػتنجح اإلدارة األميركّيػة ىػذه المػرة بينمػا فشػمت 
وحتػػى اآلف، متجػػاىميف أنيػػا  2992ي العػػاـ طػػواؿ أكثػػر مػػف عشػػريف عاًمػػا منػػذ عقػػد مػػؤتمر مدريػػد لمسػػبلـ فػػ

، «تسػػػوية تصػػػفوّية»سػػػتفعؿ ذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ توظيػػػؼ الفوضػػػى العربّيػػػة لمضػػػغط عمػػػى الفمسػػػطينييف لمقبػػػوؿ بػػػػ
واستكماؿ بناء حمؼ عربي أميركي إسػرائيمي ضػد إيػراف، وخشػية مػف انفجػار الوضػع الفمسػطيني الػذي سػيزيد 

سرائيؿ، وورقة االنفجار ىذه يجػب أف تكػوف الوضع العربي تفجًرا عمى تفجير، وسيجعمو  ينقمب ضد أميركا وا 
ورقة قوة في يدنا ال ضدنا، وبالتالي عمينا إبقاؤىا مفتوحة والمجوء إلييا إذا احتاج األمر، ولػيس إلقاءىػا عمػى 

 قارعة الطريؽ مثمما فعمنا بمعظـ أوراؽ القوة التي كانت لدينا.
كي في التوصؿ إلى تسوية في ظؿ تبّني إدارة أوباما لمرواية الصػييونّية وال يتوقفوف أماـ معنى النجاح األمير 

كاممًة، وتعيدىا بعػدـ الضػغط عمػى إسػرائيؿ، وفػي ظػؿ االخػتبلؿ الفػادح فػي ميػزاف القػوى لمصػمحة إسػرائيؿ، 
وزيػػػادة الػػػدعـ واالعتمػػػاد األميركػػػي عمييػػػا بعػػػد أف أثبتػػػت التغييػػػرات العاصػػػفة فػػػي المنطقػػػة أف إسػػػرائيؿ ىػػػي 

لحميؼ الوحيد الػدائـ والمسػتقر الػذي يمكػف االعتمػاد عميػو، فكػؿ حمفػاء أميركػا اآلخػريف سػقطوا أو معرضػوف ا
لمسقوط في أي لحظة. إف النجاح في الجيود الحالّية يحمؿ معنى واحًدا يتجمى في قدرة المفاوض اإلسرائيمي 

مػف خػبلؿ فػرض حػؿ انتقػالي )أسػوأ المدعوـ مف الراعي األميركي عمى استمرار الوضع الحالي كما ىػو، أو 
 أو نيائي يصّفي القضّية الفمسطينّية مف جميع جوانبيا.«( أوسمو»مف 

يجيػػػد منظػػػرو المفاوضػػػات أنفسػػػيـ لمتػػػدليؿ عمػػػى أف الواقػػػع الفمسػػػطيني ضػػػعيؼ وسػػػيأ جػػػًدا، ومػػػدى تػػػأثير 
فاوضػػات، وأف عػػدـ االنخػػراط االنقسػػاـ المػػدّمر عميػػو، وأف الواقػػع العربػػي أسػػوأ، وأف العػػالـ كمػػو يػػدفعنا إلػػى الم

فييا ىو خضوع لمنطؽ الشعارات بداًل مف منطؽ الحسابات. فالشعارات تريد كؿ شيء وال تحقؽ شيًئا، بينما 
الحسػػابات تنجػػز مػػا يمكػػف إنجػػازه، ويتناسػػوف أف الواقػػع السػػيأ يقتضػػي التعامػػؿ معػػو مػػف أجػػؿ تغييػػره ولػػيس 

 الخضوع لو كما يطالبوف.
نعػػػػػـ، ولكػػػػػنيـ يتجػػػػػاىموف أف الفمسػػػػػطينييف بحكػػػػػـ قيػػػػػادتيـ «.. المسػػػػػاومات»تعنػػػػػي يػػػػػرددوف أف المفاوضػػػػػات 

ويبػدأوا بجمػػع « التنػازالت»قػّدموا قسػطيـ مػف التنػازالت منػذ زمػػف بعيػد، وعمػييـ أف يوقفػوا مسمسػؿ « الرشػيدة»
 أوراقيـ مف جديد.

طينّية، وتخمػػت عػػف الكفػػاح لقػػد اعترفػػت القيػػادة الفمسػػطينّية بإسػػرائيؿ مػػف دوف أف تعتػػرؼ حتػػى بالدولػػة الفمسػػ
المسػػػمح وتبنػػػت المفاوضػػػات الثنائّيػػػػة كطريػػػؽ وحيػػػد لحػػػؿ الصػػػػراع مػػػف دوف أف توقػػػؼ إسػػػرائيؿ مخططاتيػػػػا 

 العدوانّية والتوسعّية واالستيطانّية والعنصرّية.
الػػػدعوة لممسػػػاومة فػػػي ظػػػؿ الواقػػػع الفمسػػػطيني والعربػػػي والػػػدولي البػػػائس الػػػذي يشػػػيروف إليػػػو لتبريػػػر اسػػػتئناؼ 

فاوضات، وفي ظؿ ما تقولو وتفعمو أسوأ حكومة بتاريخ إسرائيؿ، يعني عممًيا دعػوة لبلستسػبلـ واالعتػراؼ الم
باليزيمػة عبػر االسػتعداد لتقاسػـ الضػفة الغربّيػة مػع إسػػرائيؿ وتصػفية قضػّية البلجئػيف مقابػؿ دويمػة تقػاـ عمػػى 

، «فػػػف الممكػػػف»د ىػػػؤالء ىػػػي الشػػػظايا ومقطعػػػة األوصػػػاؿ، عمػػػى أسػػػاس أف ىػػػذا ىػػػو الممكػػػف، والسياسػػػة عنػػػ
فػف أفضػؿ »والممكف ىو ما تعرضو إسرائيؿ فميس، باإلمكاف أبدع مما كاف، بينمػا السياسػة فػي الحقيقػة ىػي 

 «.الممكنات
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وال يفػّوت بعػض منظػػري المفاوضػات نقػد األداء الفمسػػطيني مسػتميميف مػا قالػػو وكتبػو الػرئيس أبػػو مػازف ُبعيػػد 
تفػػػاؽ يمكػػف أف يقػػػود إلػػى دولػػػة أو إلػػى كارثػػػة، وىػػذا يتوقػػػؼ عمػػػى األداء بػػػأف ىػػذا اال« أوسػػمو»توقيػػع اتفػػػاؽ 

نمػا فػي الطريػؽ الػذي سػمكتو القيػادة منػذ عشػّية  وحتػى « أوسػمو»الفمسطيني. المشكمة ليست في األداء فقػط وا 
 اآلف.

لػػى ، ألنػػو لػػـ يسػػر إ«أوسػػمو»الػػرئيس ياسػػر عرفػػات وأداءه المسػػؤولّية عػػف فشػػؿ  -سػػابًقا  -ولقػػد حمػػؿ ىػػؤالء 
النياية في خط المفاوضات، ولـ يترؾ كميًّا خط حركة التحرر الػوطني والكفػاح، وعػاد إلػى اسػتخداـ المقاومػة 

والجيػاد اإلسػبلمي المسػؤولّية ألنيػـ نفّػذوا العمميػات « حمػاس»المسمحة لتحسػيف شػروط المفاوضػات، وحّممػوا 
ثبػػػات جػػػدارتيـ بقيػػػادة وتمثيػػػؿ ال« أوسػػػمو»االستشػػػيادّية إلفشػػػاؿ  فمسػػػطينييف، فػػػي حػػػيف كػػػاف المطمػػػوب مػػػف وا 

ثبػات  الفمسطينييف السير إلى النياية في طريؽ إقناع إسرائيؿ وأميركا أف قيػاـ دولػة فمسػطينّية مصػمحة ليمػا وا 
 أكثر وبصورة ال لبس فييا أنيـ قادروف عمى المساىمة في األمف واالستقرار بالمنطقة.

عػد اغتيػاؿ ياسػر عرفػات وحتػى اآلف، ولػـ يػؤد سػوى إلػػى ينسػى ىػوالء أف ىػذا الخػط الػذي ينػادوف بػو جػرب ب
الضػػياع واالنقسػػاـ وتعميػػؽ االحػػتبلؿ وتوسػػيع االسػػتيطاف وتقطيػػع األوصػػاؿ واالسػػتمرار بػػو بعػػد كػػؿ مػػا جػػرى 

 سيؤدي إلى االستسبلـ.
ينييف نعـ، إف الواقع الفمسطيني والعربي والػدولي سػيأ لمقضػّية الفمسػطينّية وىػذا يجعػؿ السػقؼ الفعمػي لمفمسػط

منخفًضا، سواء إذا فاوضوا أـ لـ يفاوضوا، ولكنيـ إذا فاوضوا وىـ ضعفاء ومنقسػموف ومػف دوف اسػتراتيجّية 
تكفػػػؿ إعػػػادة بنػػػاء قػػػدراتيـ ميمػػػا طػػػاؿ الػػػزمف سيسػػػيؿ تصػػػفية قضػػػيتيـ. جػػػذر الخمػػػؿ عنػػػد أصػػػحاب خيػػػار 

عمينػػا االكتفػػاء بالحصػػوؿ  المفاوضػػات إلػػى األبػػد التصػػور الخػػاطأ بػػأف التسػػوية ممكنػػة وعمػػى األبػػواب، وأفّ 
عمى ما يعرض عمينػا، كػي نحصػؿ عمػى مػا تبقػى فػي مرحمػة الحقػة، تصػور مػدمر ألنػو يفقػدنا مػا تبقػى مػف 
عناصر قوة ووحدة، أىميا عدالة القضّية الفمسطينّية وتفوقيػا األخبلقػي وطابعيػا التحػرري الػوطني، وتصػميـ 

اليػػػػزائـ والمعانػػػػاة والتضػػػػحيات، وبعػػػػدىا العربػػػػي  الشػػػػعب الفمسػػػػطيني عمػػػػى الكفػػػػاح لتحقيػػػػؽ حقوقػػػػو رغػػػػـ كػػػػؿ
واسػػػتمرار وجػػػود حركػػػة تضػػػامف دولػػػي فاعمػػػة، فينػػػاؾ مظػػػاىر السػػػتمرار الحيوّيػػػة الوطنّيػػػة نراىػػػا بكػػػؿ أشػػػكاؿ 
المقاومة المثمرة والمقاطعة والحراؾ داخؿ فمسطيف والضفة وغػزة والشػتات، يضػاؼ إلػى ذلػؾ أف لػيس كػؿ مػا 

ا، بؿ ىو يفتح آفاًقا رحبة في المدى المتوسػط والبعيػد، وأف العػالـ لػـ يعػد أحػادي يجري في العالـ العربي سيئً 
القطبّية، وىناؾ تراجع نسبي ممحوظ لمدور األميركي المسػاند إلسػرائيؿ، وصػعود قػوى جديػدة يمكػف أف ننسػ  

 العبلقات معيا ونراىف عمييا.
س البػػػػديؿ أف نقبػػػػؿ أو نتعػػػػايش مػػػػع تسػػػػوية إذا كانػػػػت التسػػػػوية المتوازنػػػػة وال أقػػػػوؿ العادلػػػػة غيػػػػر ممكنػػػػة فمػػػػي

 استسبلمّية تحقؽ جوىر الشروط والمصالح واألىداؼ اإلسرائيمّية بحيث تصبح قيًدا عمى النضاؿ البلحؽ.
6/8/1023، السفير، بيروت  

 
 قراءة في سياق المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية بواشنطن 48

 محمد الخميفي
أولى مفاوضػات السػبلـ بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف، وفػي الوقػت بعد أكثر مف عشريف سنة عمى انطبلؽ 

الذي مر فيو أزيد مف ثبلث سنوات عمى توقؼ آخر مفاوضات بيف الطرفيف، تمكف جػوف كيػري بعػد جػوالت 
مف الزيارات المكوكية لممنطقة، مف جمع أطراؼ الصراع في واشنطف مف أجؿ استئناؼ مفاوضػات أريػد ليػا 
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ـ تسػػػتكممو المباحثػػػات السػػػابقة، وأف تطػػػرح كػػػؿ القضػػػايا األساسػػػية عمػػػى الطاولػػػة، قضػػػايا أف تسػػػتكمؿ مػػػا لػػػ
 وصفتيا إسرائيؿ بأنيا صعبة ومعقدة ومفعمة بالمشاعر.

تأتي مفاوضات السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف في سياؽ إقميمي ودولي يتسـ بكثير مف عدـ االستقرار 
عربي" ما يزاؿ يموج بكثير مف المفاجست والمتغيرات واألحػداث المؤلمػة،  ربيع‘والتوتر، فيي تأتي في خضـ 

سواء في مصر التي تـ فييا عزؿ رئيسيا اإلخواني محمػد مرسػي، ومػا اسػتتبع ذلػؾ مػف أحػداث واضػطرابات 
داميػػة وانقسػػاـ حػػاد فػػي الشػػارع المصػػري مرشػػحة لممزيػػد مػػف التصػػعيد والقبلقػػؿ الخطيػػرة، خاصػػة فػػي سػػيناء 

ؾ مصػػػر مػػػع إسػػػرائيؿ بحػػػدود ىػػػي األطػػػوؿ ألي دولػػػة عربيػػػة مػػػع الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي، كمػػػا أنيمػػػا حيػػػث تشػػػتر 
كامب دافيد" التي ترسـ خطوطا جد دقيقة لوجػود وتحػرؾ القػوات المصػرية فػي شػبو جزيػرة ‘يرتبطاف بمعاىدة 

ا، حيػث دخػؿ سيناء، إضافة لحالة اإلرباؾ واالضطراب السياسي والميداني الػذي تشػيده كػؿ مػف تػونس وليبيػ
عنصر االغتياؿ السياسي عمى خط المواجيات في ىذيف البمديف، ىذا مف دوف إغفاؿ يوميػات األحػداث فػي 
سػػورية التػػي تكشػػؼ كػػؿ يػػوـ عػػف تغييػػرات جوىريػػة فػػي المممػػح الميػػداني والعسػػكري فييػػا، وأمػػاـ ىػػذا السػػياؽ 

رائيؿ نفسػيا، خاصػة فػي ضػوء حجػـ اإلقميمي الساخف جدا، الذي يمكف لتداعياتو أف تصؿ إلػى عقػر دار إسػ
الربيػػع العربػػي" المػػذيف ‘المظػػالـ واالعتػػداءات عمػػى الفمسػػطينييف، إضػػافة إلػػى الجػػو العػػاـ النفسػػي الػػذي أحدثػػو 

 يجعبلف مف اندالع انتفاضة ثالثة مؤرقة إلسرائيؿ أكثر قربا مف أي وقت مضى.
ف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف تػأتي فػي إطػار في مقابؿ ىذا السياؽ المتوتر فإف استئناؼ مفاوضات السبلـ بػي

واقع فمسطيني يتسـ بكثير مف التردي والتدىور، سواء عمى مستوى العبلقة بيف الفصائؿ الفمسطينية، خاصة 
فػػتح" و"حمػػاس" وواقػػع المقاومػػة الفمسػػطينية لبلحػػتبلؿ الصػػييوني، أو عمػػى مسػػتوى السياسػػة اإلسػػرائيمية ‘بػػيف 

 مسطيني، التي تميزت بما يمي:تجاه األرض واإلنساف الف
عمػػى مسػػتوى العبلقػػات الفمسػػطينية وواقػػع المقاومػػة: تميػػز ىػػذا الوضػػع باسػػتمرار حالػػة الصػػراع والخصػػاـ  -

، عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف الحػػػػديث المتكػػػػرر بضػػػػرورة الوصػػػػوؿ إلػػػػى المصػػػػالحة "فػػػػتح" و"حمػػػػاس‘واالنقسػػػػاـ بػػػػيف 
ثر، حتػػى وصػؿ األمػػر إلػػى حػػد التراشػػؽ اإلعبلمػػي الفمسػطينية، وقػػد تػػـ تكػػريس حالػػة االنقسػاـ ىاتػػو أكثػػر فػػأك

حمػػاس" إعبلميػػا ‘فػػتح" و"حمػػاس"، الػػذي بمػغ حػػد اتيػػاـ ىػػذه األخيػرة لؤلولػػى بالعمػػؿ عمػػى تشػويو صػػورة ‘بػيف 
ومحاولة توريطيا في األحداث الجاريػة فػي مصػر، عبػر كشػفيا لمعديػد مػف الوثػائؽ الرسػمية التػي تقػوؿ بأنيػا 

والتػػي نفتيػػا ىػػذه األخيػػرة، كمػػا أف واقػػع مقاومػػة االحػػتبلؿ خاصػػة مػػف طػػرؼ  صػػادرة عػػف السػػمطة الفمسػػطينية
حمػاس" وبشػكؿ ‘يبدو أنو فػي تراجػع مسػتمر ألسػباب عػدة ترجػع كميػا ألخطػاء إسػتراتيجية ارتكبتيػا  "حماس‘

متراكـ، التي بدأتيا بالسيطرة عمى الحكـ في غزة، وما يعنيو ذلؾ مف تعارض وتناقض بيف مستمزمات الحكـ 
سيير القطاع وما يفرضو مف متطمبات وتوازنات وخطوط ال يمكف تجاوزىػا، وبػيف متطمبػات المقاومػة التػي وت

يجب أف تكوف متحررة مف قيود السمطة، خاصة أنو لػيس ىنػاؾ أي شػيء قػد تحػرر بمفيومػو الصػحيح، وأف 
ستمرار، لتنيييا بحالػة حجـ التحديات والمياـ أكبر بكثير مف سمطة في قطاع ال تتوفر فيو أدنى مقومات اال

عمى وضع نفسيا فييا، حيث نصبت أفخاخا كثيرة بيدىا لنفسيا، أضرت كثيػػػػػػرا  "حماس"العزلة الذي أصرت 
بالقضػػػػػػية الفمسطػػػػػػينية، فعػػوض أف تضػػع نصػػب عينييػػا مقاومػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي، أصػػرت عمػػى إقحػػػاـ 

بكثيػػػر، ممػػػا يػػػنـ عػػػف قصػػػور ميػػػػػػػوؿ فػػػي الػػػػػػػرؤية  نفسػػػيا فػػػي توازنػػػات ومحػػػاور أكبػػػر مػػػف حجميػػػا ودورىػػػا
اإلستراتيجية لمكثير مف قياداتيا، خاصة عندما غادرت مكاتبيا سورية لتستقر في قطر عوضػا عػف أي دولػة 

فعػػػبل بػػػأف المقاومػػػة تصػػػنعيا أمػػػواؿ  "حمػػػاس‘عربيػػػة أخػػػرى يمكػػػف أف تحتضػػػنيا خاصػػػة مصػػػر، فيػػػؿ تعتقػػػد 
 بيذا الدور وىي بيف أحضاف القواعد األمريكية؟ البتردوالر، وىؿ تظف أنيا ستقوـ
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عمػػػى مسػػػػتوى السياسػػػػة اإلسػػػرائيمية تجػػػػاه األرض واإلنسػػػػاف الفمسػػػػطيني: إف أي تحميػػػؿ لعػػػػدة جػػػػوالت مػػػػف  -
مفاوضػػات السػػبلـ بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف ال بػػد أف يبلحػػظ مػػدى ىزالػػة مفاعيػػؿ كػػؿ ىػػذه المفاوضػػات 

، حيث 2993ومرورا بمفاوضات  2992ألرض، فبدءا بمفاوضات مدريد سنة والحوارات بيف الجانبيف عمى ا
تـ تبريد القضية الفمسطينية في جميد أوسمو، التي توجت سمسمة مف المباحثات السرية بػيف الجػانبيف، ثػـ بعػد 

أنػابوليس"، وصػوال إلػى ‘كامػب ديفيػد" ومػؤتمر ‘ذلؾ عقد مجموعة مف المػؤتمرات لمسػبلـ كػاف أبرزىػا مػؤتمر 
، فػػإف النتػػائ  كانػػت عمػػى الشػػكؿ 1020لمباحثػػات المباشػػرة بػػيف محمػػود عبػػاس )أبػػو مػػازف( ونتنيػػاىو سػػنة ا

 التالي:
أوال: استمرار االعتقاالت اإلسرائيمية لمفمسطينييف، حيث أف السجوف اإلسػرائيمية مميئػة باألسػرى الفمسػطينييف، 

أسػػرى القػػدس وفمسػػطينيي الػػداخؿ )عػػرب الػػذيف بمغػػوا حػػوالي مئػػة وخمسػػوف الػػؼ أسػػير، مػػنيـ عػػدد ميػػـ مػػف 
48.( 

ثانيػػا: تعػػرض مدينػػة القػػدس ألبشػػع حممػػة تيويػػد فػػي تػػاريخ ىػػذه المدينػػة المقدسػػة، حيػػث تغييػػر معػػالـ المدينػػة 
اإلسػػػػبلمية والمسػػػػيحية وتطبيػػػػؽ سياسػػػػة التيجيػػػػر الممػػػػني  لممقدسػػػػييف العػػػػرب، وذلػػػػؾ عبػػػػر سػػػػحب ىويػػػػاتيـ 

خػػبلء منػػازليـ بػػالقو  ثقػػاؿ كػػاىميـ بشػػتى أنػػواع الضػػرائب ومصػػادرة أراضػػييـ وا  ة لصػػالح المسػػتوطنيف الييػػود، وا 
 في المئة. 21والمكوس، مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ جعؿ الفمسطينييف في القدس أقمية ال تتجاوز 

ثالثػا: تضػاعؼ أعػػداد المسػتوطنات التػي تبنييػػا الدولػة العبريػة بشػػكؿ كبيػر جػدا، التػػي تقطػع بيػا أوصػػاؿ أي 
والغريػػب فػػي األمػػر أنػػو وفػػي أجػػواء مفاوضػػات واشػػنطف فػػإف الحػػديث عػػف بنػػاء ألػػؼ دولػػة فمسػػطينية مزمعػػة، 

 مستوطنة في الضفة الغربية لـ يشكؿ أي إحراج ليذا الكياف.
رابعا: استمرار الحصار واالعتداءات اإلسرائيمية وبصفة دورية عمى قطاع غزة، التي كاف مف نتائجيا الكثير 

 جرائـ ضد اإلنسانية. مف المجازر والجرائـ التي تحمؿ صفة
وعميو فإنو إذا كاف جوف كيري قد حاوؿ إيجاد ثغرة في جدار انسداد األفؽ السياسي لحؿ القضية الفمسطينية 
عػػبلف البيػػت األبػػيض فػػي بيػػاف لػػو عػػف اسػػتعداده لمسػػاعدة الطػػرفيف عمػػى تحقيػػؽ سػػبلـ عػػادؿ ودائػػـ بػػيف  وا 

تحػػػدة نفسػػػو سػػػرعاف مػػػا فطػػػف السػػػتحالة تحقػػػؽ ىػػػذه الطػػػرفيف عمػػػى أسػػػاس الػػػدولتيف، فػػػإف رئػػػيس الواليػػػات الم
األىداؼ المعمنة، وذلؾ عبر تحذيره لمجانبيف مف الخيارات الصعبة التي تنتظرىما، وىذا ما يعكػس نوعػا مػف 
االقتنػػاع النفسػػي العميػػؽ بعػػدـ إمكانيػػة الوصػػوؿ إلػػى أي سػػبلـ دائػػـ وعػػادؿ، فالقضػػية الفمسػػطينية جػػد معقػػدة 

نية ضاربة بجذورىا في عمؽ التاريخ، وال ترتبط بالفمسطينييف وال بالعرب وحدىـ، وذات حساسية تاريخية ودي
بؿ ىي قضية أشمؿ مف ذلؾ بكثير، فيي قضية كؿ المسمميف، بؿ كؿ األحرار والمناضميف مف أجؿ تصفية 

اه، االستعمار فػي ىػذا العػالـ، وىػي قضػية قائمػة عمػى ممفػات كبػرى، أبرزىػا األرض والبلجئػوف والقػدس والميػ
بػػػدونيا ال يمكػػػف الحػػػديث عػػػف عدالػػػة أي حػػػؿ، أمػػػاـ وضػػػع كيػػػذا فػػػإف إسػػػرائيؿ نفسػػػيا جػػػد واعيػػػة بكػػػؿ ىػػػذه 
التفاصيؿ، وبالتالي فيي غير مستعدة تماما لدفع أثمػاف ثقيمػة مػف أجػؿ سػبلـ مػع الفمسػطينييف تعمػـ جيػدا أنػو 

قضػػية فمسػػطيف بوجػػداف كػػؿ  سػػيكوف سػػبلما مؤقتػػا وظرفيػػا ميمػػا كػػاف ثمنػػو وميمػػا طػػاؿ أمػػده، نظػػرا الرتبػػاط
 المسمميف وبصراع طويؿ ضارب بجذوره في عمؽ التاريخ. 

بنػػاء عمػػى كػػؿ ذلػػؾ وأخػػذا بعػػيف االعتبػػار لكػػؿ السػػياؽ السياسػػي المتػػوتر المحػػيط بإسػػرائيؿ، وكػػذا المعطيػػات 
طينييف الميدانيػة التػي تمػس جػوىر القضػية الفمسػطينية يمكػػف القػوؿ بػأف مفاوضػات السػبلـ األخيػرة بػيف الفمسػػ

واإلسرائيمييف األخيرة بواشنطف، التي وضػع ليػا السػيد كيػري سػقفا زمنيػا حػدده فػي تسػعة أشػير لموصػوؿ إلػى 
اتفػػاؽ نيػػائي، ىػػو مجػػرد أحاديػػث ال طائػػؿ مػػف ورائيػػا بالنسػػبة لمفمسػػطينية، فتجربػػة جػػوالت عديػػدة مػػف ىػػذه 
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تراجعػا كبيػرا عػػف وعػود وشػعارات تػػـ المفاوضػات تثبػػػػػت ذلػؾ بػػالممموس حتػى أف المفاوضػات األخيػػرة تشػكؿ 
تبنييػػػػا فػػػػي محادثػػػػات سػػػػابقة، أمػػػػا بالنسػػػػبة لئلسػػػػرائيمييف فػػػػإف األمػػػػور عنػػػػدىـ تحسػػػػب بنػػػػاء عمػػػػى معطيػػػػات 
استخباراتية وتحاليؿ مراكز البحوث اإلستراتيجية وغيرىا مف التجارب التػي راكمتيػا الدولػة العبريػة عمػى مػدى 

الربيػع ‘تشعرت مدى خطورة التطورات واألحداث التي تحبؿ بيػا دوؿ احتبلليا لفمسطيف، التي ال شؾ أنيا اس
العربػػي"، زيػػادة عمػػى التػػداعيات المحتممػػة لركػػود الحػػؿ السياسػػي لمقضػػية الفمسػػطينية وانسػػداد أفقيػػا، ومػػا رافػػؽ 
ذلػػؾ مػػف اعتػػداءات ومظػػالـ عمػػى الفمسػػطينييف، كػػؿ ذلػػؾ دفعيػػا إلػػى خػػوض محادثػػات سػػبلـ شػػكمية مػػف أجػػؿ 

ع الػػػداخمي الفمسػػػطيني وقطػػػع الطريػػػؽ عػػػف أي انفجػػػار النتفاضػػػة ثالثػػػة فػػػي وجػػػو إسػػػرائيؿ، التػػػي تبريػػػد الوضػػػ
سػػتميييا عػػف التفػػرغ لمممفػػات الكبػػرى التػػي تعتبرىػػا ىػػي التيديػػد الحقيقػػي والوجػػودي ليػػا، عمػػى رأسػػيا الممػػؼ 

حالػػة االنقسػػاـ النػووي اإليرانػػي، ناىيػػؾ عػف ىػػدؼ اسػػتراتيجي آخػػر ال يقػؿ أىميػػة عػػف األوؿ أال وىػو تكػػريس 
 والصراع الفمسطيني الفمسطيني، مما ينعكس سمبا عمى واقع مقاومة االحتبلؿ الصييوني.

7/8/1023، القدس العربي، لندن  
 

 لى مصرإانتقمت  الحديثةتركيا  49
 داف مرغميت

 سػنة مػف وفػاة أبػو تركيػا الحديثػة أتػاتورؾ واثقػا مػف أنػو تػرؾ بمػده مػع دسػتور مسػتقر يضػمف بواسػطة 75بعد 
طُػرح قادتػو وضػباطو الكبػار فػي السػجوف وفػييـ رئػيس ىيئػة االركػػاف  –الجػيش تنورىػا وفصػميا عػف االسػبلـ 

إلكػػار باشػػبو. وذوى أمػػؿ التقػػدـ عنػػد مصػػطفى كمػػاؿ. اسػػتطاع الجػػيش مػػدة عشػػرات السػػنيف اف ُيبعػػد االقسػػاـ 
تقػػديـ جمػػوع االتػػراؾ فػػي  الظبلميػػة مػػف االسػػبلـ عػػف مراكػػز القػػوة. كػػاف النظػػاـ ديمقراطيػػا مشػػروطا ولػػـ يكػػف

مقدمة اىتماماتو في الحقيقة لكف فائدة الجيش كانت أكبر مف عيوبو. كاف شمعوف بيرس ىو الػذي زعػـ قبػؿ 
نحو مف ثبلثػيف سػنة انػو انقمبػت فػي تركيػا المعادلػة السػائدة واف الجػيش ييػدد الديمقراطيػة، لكنػو عنػد االتػراؾ 

 حارس ليا.
خطػػوط تشػػابو فػػي تطػػور الػػدولتيف. فالػػذي بػػدأ فػػي تركيػػا بعػػد الحػػرب  لػػـ يغػػب ىػػذا االمػػر عػػف مصػػر. توجػػد

العالمية االولى ولد في وادي النيؿ بعد الحرب الثانية، فقد سػيطر الجػيش عميػو، وبػرغـ اف الدسػتور لػـ يحػدد 
مكانتػػو كمػػا فعػػؿ أتػػاتورؾ، فانػػو أعطػػى النغمػػة حتػػى بقػػدر أكبػػر ممػػا ىػػو عميػػو فػػي أنقػػرة. كػػاف محمػػد نجيػػب 

 بد الناصر وأنور السادات وحسني مبارؾ رؤساء مف قبؿ الجيش وقادتو.وجماؿ ع
مكانػة الجػيش المميػزة  –قطعة بعػد قطعػة  –إف حكـ رجب طيب اردوغاف باسـ االسبلـ قّطع بصورة النقانؽ 

وانتيػى ىػذا المسػار أمػس. وفػي مصػر ايضػا منػذ المحظػة التػي تػولى فييػا محمػد مرسػي الحكػـ لػـ يكػؼ عػػف 
فقد استغؿ واقعة ثانوية في سيناء البعاد ضباطو عف مواقع رئيسة وبدا الطريػؽ الػى اسػتيبلء  تقطيع الجيش،

 االسبلـ عمى مصر مميدا.
كػػاف لمواليػػات المتحػػدة دور مميػػز فػػي ىػػذا النمػػوذج المػػوازي. فقػػد لزمػػت تعاونػػا مػػع اردوغػػاف وطػػورت تصػػورا 

ا. ومػف المنطػؽ اف نفتػرض اف الزينػة التػي داحضا جدا يرى انػو تمكػف ديمقراطيػة اسػبلمية كمػا أظيػرت تركيػ
تغطػػي األعػػيف مػػف أنقػػرة أثػػرت فػػي السياسػػة االميركيػػة التػػي أدارت ظيرىػػا لحميفيػػا مبػػارؾ، ولػػـ تحػػرؾ سػػاكنا 
حينما تـ انتخاب مرسي. اف اميركا التي اخطأت بااليماف بديمقراطية اردوغاف عادت واخطػأت حينمػا قػّدرت 

 .اف مرسي يشبو اردوغاف في نظرىا
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بيد اف الجيش المصري فيػـ الوضػع بصػورة أفضػؿ مػف نظيػره فػي تركيػا ومػف صػاغة السياسػة فػي واشػنطف. 
وىو نػوع مػف التطييػر السػتاليني بػبل  –أمس رأى كبار قادتو ما أحدثو اردوغاف بييئة الضباط العميا في بمده 

الػػػى ميػػػداف التحريػػػر وطػػػردوا وعرفػػػوا اف ىػػػذا كػػػاف سػػػيكوف مصػػػيرىـ المػػػر لػػػوال اف أعػػػادوا الػػػدبابات  –اعػػػداـ 
 مرسي.

لكػف التػاريخ ال يكػػرر نفسػو بصػورة دقيقػػة. اف الضػابط القػوي فػػي مصػر الفريػؽ أوؿ عبػػد الفتػاح السيسػي، لػػـ 
ينتظر وقتا طويبل وىاجـ الواليات المتحدة التي أدارت ظيرىا لو ولرفاقو. وبػرغـ تعمقػو بالمسػاعدة االميركيػة، 

فر الميركا تنكرىا. واذا كاف يدرؾ ايضػا انػو ال يجػوز إبػداء الضػعؼ وميادنػة تحدث بدـ قمبو قائبل انو لف يغ
فينػػػاؾ احتمػػػاؿ لعػػػدـ سػػػقوط مصػػػر فػػػي أيػػػدي  –كمػػػا تػػػـ ىػػػذا الخطػػػأ فػػػي ايػػػراف وتركيػػػا  –متطرفػػػي االسػػػبلـ 

 مميوف فـ؟. 80الظبلمييف. لكف مف سُيطعـ 
6/8/1023، اليوـ إسرائيؿ  

7/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل  
 

 :كاريكاتير 50

 

 
 6/8/1023فمسطين أون الين، 


