
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 اإلسرائيمية وينفي تدخل حماس في أزمة مصر -هنية ينتقد استئناف المفاوضات الفمسطينية 

 المفاوضاتلقواعد  "إسرائيل"أول شكوى فمسطينية لمراعي األمريكي تتناول خروق عريقات يوجه 
 وفد من حركة فتح بالضفة الغربية يزور قطاع غزة لبحث جهود تحقيق المصالحة

 تطمق حممة إلقناع االتحاد األوروبي العدول عن قرارها الخاص بالمستوطنات "إسرائيل"

 يضيق الخناق عمى النازحين الفمسطينيين "جراءات ما قبل األزمة السوريةإ"تطبيق لبنان 

: "اةالحيؤؤؤؤؤؤؤؤ"مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤول فمسؤؤؤؤؤؤؤؤطيني لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
فريؤق الالمحادثات األمنية التي يجريها 

مريكي م  الفريق اإلسؤرائيمي األمني األ
 تجري من دون مشاركتنا
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يغطي هذا العدد أيام عيد الفطر المبارك 
رة، باإلضافة إلى الذي احتجبت فيه النش

 حد.هذا اليوم األ
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*** 
 

سؤرائيمي اإلفريؤق الالمحادثات األمنية التي يجريها فريق أمني أمريكي مؤ  «: الحياة»مسؤول فمسطيني لؤ  2
  تجري من دون مشاركتنا

أعرب مسؤولوف فمسطينيوف عف قمقيـ مف المحادثات األمنية التي يجرييا فريؽ : محمد يونس –راـ اهلل 
أمني أمريكي بقيادة الجنراؿ جوف ألف مع فريؽ أمني إسرائيمي في شأف الترتيبات األمنية المصاحبة ألي حؿ 

 سياسي مستقبمي.
يعمؿ في البالد منذ أكثر مف شيريف، إف الفريؽ األمني األمريكي « الحياة»وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني رفيع لػ 

مضيفًا أنو يعمؿ عمى رسـ خريطة المصالح األمنية اإلسرائيمية في البالد لتكوف حاضرة عمى طاولة 
 اإلسرائيمية الجارية برعاية أمريكية. -المفاوضات الفمسطينية 

ألمف اإلسرائيمي في المقمؽ بالنسبة إلينا ىو أف ىذه المحادثات تجري في شأف يخصنا، وىو ا»وأوضح: 
 «.األراضي الفمسطينية، وأنيا تجري مف دوف مشاركتنا

وأبمغ وزير الخارجية األمريكي جوف كيري الجانب الفمسطيني قبؿ نحو ثالثة أشير بميمة الفريؽ األمني 
 األمريكي بقيادة ألف، موضحًا أف الفريؽ مختص في الجانب األمني مف عممية السالـ.

ينيوف إف الجنراؿ ألف يقيـ في البالد مع فريقة الذي يجري بحثًا دؤوبًا في الترتيبات وقاؿ مسؤولوف فمسط
المشكمة الكبرى ىي أف إسرائيؿ «: »الحياة»األمنية المصاحبة لمحؿ السياسي. وكشؼ أحد المسؤوليف لػ 

وكاف  تريد رسـ حدودىا وفؽ حاجاتيا األمنية، وىذه الحاجات مصطعنة بيدؼ نيب المزيد مف األرض،
عمى الجانب األمريكي أف يطمب منا المشاركة في ىذه المحادثات ألننا جزء مف العممية، وألننا قمقوف مف 

 «.النيات اإلسرائيمية
نقطة تفاوضية تقوـ عمى رسـ الحدود  21في المفاوضات االستكشافية السابقة، قدـ اإلسرائيميوف »وتابع: 

الب باستمرار االحتالؿ في غور األردف، وفي الكتؿ االستيطانية، وفؽ األمف، وكانت النتيجة أف إسرائيؿ تط
نخشى أف »وأضاؼ: «. في المئة مف مساحة الضفة الغربية 40والقدس الشرقية، وىو ما يساوي أكثر مف 

 «.يتفؽ الجانباف عمى خريطة مصالح أمنية ويقدماىا لنا، ويطمباف منا المصادقة عمييا
ات الفعمية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي األربعاء المقبؿ في فندؽ ومف المقرر أف تنطمؽ المفاوض

الممؾ داود في القدس. ومف المقرر أف تبحث المفاوضات ممفي الحدود واألمف خالؿ تسعة أشير، يصار 
 بعدىا إلى االنتقاؿ إلى الممفات األخرى، في حاؿ االتفاؽ عمى ىذيف الممفيف.

تفؽ ورئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ إييود أولمرت عمى ممؼ الحدود في وكاف الرئيس محمود عباس ا
. ونص االتفاؽ المذكور عمى وضع قوات حفظ سالـ دولية عمى الحدود بيف 2009مفاوضات رسمية عاـ 

سرائيؿ، وبيف فمسطيف واألردف، وعمى أف تكوف الدولة الفمسطينية مجردة مف السالح، باستثناء  فمسطيف وا 
الضروري لقوة بوليسية. لكف أولمرت استقاؿ قبؿ االتفاؽ عمى الممؼ الثاني، وىو ممؼ الحدود. ولـ السالح 

تعترؼ حكومة نتانياىو باالتفاؽ األمني بيف عباس وأولمرت، وطالبت بالعودة إلى المفاوضات مف نقطة 
 الصفر.

 
عف االتفاؽ المذكور في  وقاؿ مقربوف مف الرئيس عباس إنو سيرفض أي عرض أمريكي أو إسرائيمي يقؿ

 ، مع تبادؿ طفيؼ لألراضي.1967مجاؿ األمف، ويقؿ عف حدود عاـ 
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 11/8/2013الحياة، لندن، 
 
 الوطنية الفمسطينية ستبدأ قريبًا ومتمسكون بثوابتنا المفاوضاتعباس:  

” سرائيميةاإل“أعمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس، أمس الخميس، أف المفاوضات الفمسطينية   راـ اهلل:
 الفمسطينية.” الثوابت الوطنية”ستبدأ قريبًا، مشددًا عمى التمسؾ ب

وقاؿ عباس عقب وضع أكميؿ مف الزىور عمى ضريح الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، بمناسبة 
ىذا العيد يحمؿ “وأضاؼ ”. متمسكوف بثوابتنا وفي مقدمتيا القدس عاصمة لدولة فمسطيف“عيد الفطر، 

 ”.1994خاصة لمشعب الفمسطيني وألسرانا البواسؿ الذيف اعتقموا قبؿ عاـ فرحة 
كؿ عاـ وأنتـ بخير، وىذا العيد مبارؾ عمى شعبنا، حيث سيبدأ اإلفراج عف األسرى قريبًا وعمى “وقاؿ  

نا دفعات متقاربة وتنتيي ىذه المأساة التي مضى عمييا وقت طويؿ، والتي بذلنا فييا جيوًدا كبيرة حتى تمك
 ”.مف تحقيقيا

لـ ننَس ىذه القضية الميمة لقضيتنا الوطنية، “وأكد عباس الحرص عمى إنجاز المصالحة الوطنية، وقاؿ 
جاىزوف لتنفيذ ما “وأضاؼ  االنقساـ".فإذا ذىبنا إلى المفاوضات أو غيرىا فإننا لف ننسى موضوع إنياء 

نتخابات لالحتكاـ إلى صناديؽ االقتراع، ونأمؿ أف اتفقنا عميو في اتفاقي الدوحة والقاىرة، فمنذىب إلى اال
 ”.يكوف الجميع جاىزًا لذلؾ حتى ننيي وصمة العار التي في جبيننا

 9/8/2013الخميج، الشارقة، 
 

 اإلسرائيمية وينفي تدخل حماس في أزمة مصر -هنية ينتقد استئناف المفاوضات الفمسطينية  3
لفمسطينية المقالة، إسماعيؿ ىنية عودة السمطة الفمسطينية انتقد رئيس الحكومة ا: يو بي أي -القدس 

 لممفاوضات مع إسرائيؿ، مجددًا التأكيد عمى تدخؿ حماس في الشأف المصري الداخمي.
وقاؿ ىنية خالؿ خطبة عيد الفطر التي ألقاىا في ممعب اليرموؾ وسط غزة "نرفض التسوية والعودة 

يض الفمسطيني في سمة التسوية اليامدة التي مضى عمييا أكثر لممفاوضات، وعمى السمطة أال تضع كؿ الب
 عاًما، فيذا النيج ال يحقؽ لشعبنا إال مزيًدا مف التيو، ولالحتالؿ مزيدا مف التيويد واالستيطاف". 20مف 

وحذر السمطة مف تقديـ "أية تنازالت عف الحقوؽ والثوابت"، مشددًا عمى أف الشعب الفمسطيني لـ يخوؿ أحدًا 
 متنازؿ عف حقوقو وثوابتو.ل

ورحب ىنية بأية خطوة لإلفراج عف أسرى فمسطينييف مف السجوف اإلسرائيمية، لكنو اشترط أف يكوف ذلؾ مف 
 دوف مقابؿ أو تنازؿ عف الثوابت.

وجدد التأكيد عمى عدـ تدخؿ "حماس" في الشأف المصري الداخمي، قائاًل "نحف نعايش ىموـ األمة، ولنا 
يحدث فييا، ولكف ال نتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية، وىذا شيء واضح برىنا عميو مواقفنا مما 

 خالؿ السنوات الطويمة".
وقاؿ ىنية، "كؿ ما يقاؿ عكس ذلؾ ما ىو إال إشاعات وأكاذيب ال أساس ليا مف الصحة، ونحف كشفنا عف 

 .يصوف عمى وحدة شعبنا وعالقتنا بأمتنا"جزء بسيط مف خبايا الذيف يصنعوف ىذا الواقع المؤلـ ألننا حر 
 ودعا السمطات المصرية إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي بشكؿ طبيعي لدخوؿ األفراد والبضائع.

وفي سياؽ آخر، أكد ىنية حرص "حماس" حرص عمى المصالحة والوحدة الوطنية، وقاؿ "نؤكد في يـو 
 زلنا نتمسؾ بإنياء اإلنقساـ". عيدنا أننا ما زلنا نصر عمى تحقيؽ المصالحة وما
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 8/8/2013الحياة، لندن، 
 اتصال تهنئة بعيد الفطر من خالد مشعل يتمقى عباس 4

تمقى رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، مساء اليـو الجمعة، اتصاال ىاتفيا مف رئيس المكتب : راـ اهلل
 السياسي لحركة 'حماس' خالد مشعؿ، يينئو فيو بعيد الفطر السعيد.

 9/8/2013، لة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(وكا
 

 إقامة وحدات استيطانية جديدة "إسرائيل"قرار  دينت السمطة 5
الناطؽ الرسمي باسـ  أفراـ اهلل مف  9/8/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفاذكرت 

 إقامة وحدات استيطانية جديدة. الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، أداف مساء اليـو الجمعة، قرار إسرائيؿ
وقاؿ أبو ردينة، في تصريح لػ'وفا'، إف إقامة الوحدات االستيطانية الجديدة ييدؼ إلى عرقمة جيود السالـ 

 التي ستنطمؽ بعد أياـ، ووصفيا بأنيا تيرب إسرائيمي مف استحقاقات السالـ.
إسرائيمية في الدولة الفمسطينية المستقمة وأكد أف االستيطاف غير شرعي وىو إلى زواؿ، ولف تبقى مستوطنة 

 .1967عمى حدود عاـ 
قرار الحكومة أف  ،وليد عوضا ػنقاًل عف مراسمي راـ اهلل مف 8/8/2013القدس العربي، لندن،  وأضافت

االسرائيمية تشييد مستوطنة جديدة بحي المكبر بالقدس الشرقية عشية الجولة الثانية مف المفاوضات مع 
اثار حفيظة السمطة الفمسطينية التي سارعت الخميس عمى لساف اكثر مف ، االسبوع القادـ الفمسطينييف

 مسؤوؿ فييا بالتحذير مف خطورة القرار االسرائيمي عمى مستقبؿ المفاوضات بيف الطرفيف.
واكد ياسر عبد ربو اميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الخميس عمى انو ال يمكف 

سرائيؿ اف تجمع بيف االستيطاف والمفاوضات، محذرا مف اف اسرائيؿ تريد االجياز عمى المفاوضات ال
واعداميا قبؿ اف تبدأ، ومنوىا الى اف اجتماعا لمقيادة الفمسطينية بعد عيد الفطر سيبحث ذلؾ االمر واتخاذ 

 قرار واضح فيو. 
لبيت الييودي اوري ارئيؿ ورئيس بمدية القدس ومف المقرر اف يشارؾ وزير اإلسكاف اإلسرائيمي مف حزب ا

المحتمة نير بركات يوـ األحد المقبؿ، باحتفالية وضع حجر األساس لحي استيطاني جديد سيقاـ عمى 
 أطراؼ حي جبؿ المكبر جنوب مدينة القدس الشرقية المحتمة.

 
 واعد المفاوضاتلق "إسرائيل"أول شكوى فمسطينية لمراعي األمريكي تتناول خروق  يوجهعريقات  6

وجو رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض صائب عريقات أوؿ شكوى الى اإلدارة : محمد يونس -راـ اهلل 
 األمريكية ضد الجانب اإلسرائيمي الذي قاؿ انو بدأ بخرؽ قواعد المفاوضات قبؿ أف تبدأ فعميًا.

مف دوف وقؼ البناء »ري وقاؿ عريقات في رسالة وجييا أمس الى وزير الخارجية األمريكي جوف كي
 «.االستيطاني، مف الصعب رؤية المفاوضات تتقدـ باتجاه الوصوؿ الى اتفاؽ سالـ

وتضمنت الرسالة شرحًا مفصاًل لمخطط االستيطانية التي أعمنتيا إسرائيؿ عقب بدء المفاوضات رسميًا في 
غربية، بما فييا القدس، وحدة استيطانية في مستوطنات في الضفة ال 800واشنطف، وشممت اقامة نحو 

وحدة في مستوطنة  110وحدة استيطانية في حي جبؿ المكبر في القدس الشرقية المحتمة، و 63اضافة الى 
وحدة في  78، و«كوخاؼ يعقوؼ»وحدة في  38، و«طمموف»استيطانية في مستوطنة  559، و«شيمو»
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وحدة في  60لي البحر الميت، وشما« الموغ»وحدة في مستوطنة  31في األغوار، و« جمجاؿ»مستوطنة 
 االستيطانية.« غوش عتصيوف»الواقعة في كتمة « آلوف شفوت»

مستوطنة مقامة في األراضي الفمسطينية المحتمة ضمف  91واحتج عريقات في رسالتو أيضًا عمى وضع 
عمى اراض في اسرائيؿ، بينيا اربع بؤر استيطانية اقاميا المستوطنوف « األفضمية القومية»قائمة مناطؽ 

اف اقرار ىذه الخطط، بعد »الفمسطينييف، حتى مف دوف ترخيص مف السمطات اإلسرائيمية المختصة. وقاؿ: 
اسبوع مف اإلعالف عف استئناؼ المفاوضات، ال يعتبر مصادفة، ويشير الى عدـ جدية اسرائيؿ تجاه عممية 

 «.السالـ
 11/8/2013الحياة، لندن، 

 
 بمناسبة عيد الفطر السعيد سجينًا ومنحهم "إجازات بيتية" 45ج عن اإلفرا الحكومة في غزة تقرر 7

أعمنت لجنة التفتيش عمى السجوف، التابعة لوزارة العدؿ في حكومة حماس بغزة،  -القدس دوت كـو -غزة
نزياًل ومنحيـ إجازات بيتية، بمناسبة عيد الفطر  45مساء أمس الثالثاء، أنيا أنيت إجراءات اإلفراج عف 

 د.السعي
نزيال لإلفراج عنيـ بكفالة، باإلضافة إلى تقديـ كشؼ  53وقدمت المجنة بواسطة النيابة العامة كشًفا بأسماء 

نزيال، لمحاكمتيـ محاكمة سريعة، في قضايا الجنح والمخالفات البسيطة، التي يوجد فييا  63بأسماء 
 مصالحة.

 7/8/2013القدس، القدس، 
 

 من أعضائه ينعى اثنين الفمسطيني"الوطني"  8
نعى المجمس الوطني الفمسطيني عضويو عصاـ عبداليادي )فاطمة أـ فيصؿ(، وواصؼ منصور، : )وفا(

 المذيف توفيا بعد حياة حافمة وكّرسا حياتيما لخدمة وطنيما وشعبيما.
وأوضح بياف صدر عف المجمس، أمس، أف "رحيؿ ىذيف المناضميف القيادييف يعد خسارة وطنية كبيرة 

قامة دولتنا المستقمة وعاصمتيا  لشعبنا، وسيظؿ تاريخيما منارة ألجيالنا المقبمة تيتدي بو حتى نيؿ حقوقنا وا 
حتى  1965القدس"، وتقدـ بالعزاء لذوي الفقيديف، وذكر أف عصاـ ترأست االتحاد العاـ لممرأة منذ عاـ 

وانتخبت لعضوية  ،1964وىي عضو في المجمس الوطني األوؿ الذي عقد في القدس عاـ ، 2009عاـ
انتخبت  1981كما انتخبت لعضوية الييئة العميا لمجنة إنقاذ القدس، وعاـ  1974المجمس المركزي عاـ ،

نائبة رئيسة االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وأوضح أف منصور كاف عضوًا في المجمس عف قائمة 
 رب، وأميف سر حركة "فتح" في المغرب. الحقوقييف، ورئيسًا التحاد الحقوقييف الفمسطينييف في المغ

11/8/2013، الخميج، الشارقة  
 

 : المصالحة الوطنية مصمحة مطمقة لحماس لكنها ال تتحقق بطرف واحدمرزوقأبو  9
أكػػد عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ، أف : القػػاىرة

ف كاف الحديث عنو يزعج الكثيريف.المصالحة الوطنية الفمسطينية مم  ر إجباري ال بد مف إنجازه وا 
نياء 8-8وذكر أبو مرزوؽ في تصريحات لو اليوـ الخميس ) ( عمى موقعو عمى الفايسبوؾ، أف المصالحة وا 

االنقساـ مصمحة مطمقة لػ "حماس" والشعب الفمسطيني، وأشػار إلػى أف قيػادات حركػة "فػتح" يكثػروف الحػديث 
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وكأنػػػو ال يوجػػػد فػػػي الورقػػػة إال بنػػػد إصػػػدار المرسػػػـو بتشػػػكيؿ الحكومػػػة  8-14واسػػػتحقاؽ  5-14عػػػف ورقػػػة 
 واالنتخابات.

( بنقػاط حتػى يتبػيف الجميػع أيػف الخمػؿ: توافػؽ الطرفػاف عمػى أف 5-14وقاؿ: "دعنػي ىنػا أف ألخػص اتفػاؽ )
ابػػات، وتقػػديـ الصػػيغة يكونػػا فػػي حالػػة انعقػػاد دائػػـ حتػػى تشػػكيؿ حكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني وتحديػػد موعػػد االنتخ

صػدار  النيائية لقانوف االنتخابػات فػي المجمػس الػوطني ألنػو ال يمكػف إجػراء انتخابػات بػال قػانوف. والتوافػؽ وا 
صػدار مرسػوـ  مرسوـ بتشػكيؿ لجنػة انتخابػات المجمػس الػوطني خػالؿ أسػبوع مػف إقػرار قػانوف االنتخابػات. وا 

يػػة انتخابػات المجمػػس التشػػريعي. وبػدء التشػػاور بتػػاري  بتشػكيؿ محكمػػة االنتخابػات لممجمػػس الػػوطني بػنفس آل
(. بعػػػدىا يصػػػدر 8-14شػػػيور إلػػػى ) 3( عمػػػى تشػػػكيؿ الحكومػػػة ويػػػتـ االنتيػػػاء مػػػف التشػػػكيؿ خػػػالؿ 14-6)

شػيور. ويصػدر الػػرئيس  3الػرئيس محمػود عبػاس مرسػومًا بالتشػػكيؿ ومرسػومًا بتحديػد موعػد االنتخابػػات بعػد 
بعػػػد أسػػػبوع مػػػف أداء الحكومػػػة الفمسػػػطينية الجديػػػدة. والعمػػػؿ عمػػػى تػػػوفير مرسػػػومًا بػػػدعوة المجمػػػس التشػػػريعي 

 يوـ". 15التمويؿ الالـز لعمؿ المصالحة المجتمعية. ودعوة لجنة الحريات لالنعقاد خالؿ 
وأعرب أبو مرزوؽ عف أسفو لعدـ إنجاز ىذه المياـ، وقاؿ: "أترؾ لمقارئ الكريـ ما الذي تحقؽ مف ذلؾ كمػو 

عػػدـ التنفيػػذ، وىػػذه ىػػي األسػػئمة المحػػددة: ىػػؿ نحػػف فػػي حالػػة اجتمػػاع دائػػـ  ىػػؿ قػػدمت  ومػػف المسػػؤوؿ عػػف
صػػيغة قانونيػػة محػػددة إلػػى ؿ.ت مػػف المجنػػة المشػػكمة مػػف المجمػػس الػػوطني  أيػػف مرسػػـو لجنػػة االنتخابػػات 

توفير  المركزية لممجمس الوطني  ىؿ بدأنا التشاور لتشكيؿ الحكومة خالؿ الفترة السابقة  ىؿ تـ العمؿ عمى
بنػػد، مػػا الػػذي تحقػػؽ  15التمويػػؿ الػػالـز لممصػػالحة المجتمعيػػة  اجتمعػػت لجنػػة الحريػػات وتػػـ االتفػػاؽ عمػػى 

 وأضاؼ: "نحف حقيقة نريد المصالحة؛ ولكف المصالحة ال تتحقؽ بطرؼ واحد". منيا ".
 8/8/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 لبحث جهود تحقيق المصالحةن حركة فتح بالضفة الغربية يزور قطاع غزة موفد  20

صرح أميف مقبوؿ أميف سػر المجمػس الثػوري لحركػة التحريػر الػوطني الفمسػطيني )فػتح( اليػـو : راـ اهلل / سما
السبت، بأف وفدًا مف الحركة سػيتوجو مػف الضػفة الغربيػة إلػى قطػاع غػزة خػالؿ أيػاـ فػي إطػار جيػود تحقيػؽ 

 المصالحة الفمسطينية. 
حات صػػػحفية اليػػػوـ، إلػػػى أف ىنػػػاؾ عػػػددا مػػػف أعضػػػاء المجنػػػة المركزيػػػة والمجمػػػس وأشػػار مقبػػػوؿ، فػػػى تصػػػري

الثػػػوري لحركػػػة فػػػتح سػػػيتوجيوف إلػػػى قطػػػاع غػػػزة، بيػػػدؼ التواصػػػؿ مػػػع كػػػؿ القػػػوى والفصػػػائؿ الفمسػػػطينية فػػػي 
القطػػاع ومناقشػػة كافػػة الموضػػوعات المتعمقػػة بتحقيػػؽ المصػػالحة الفمسػػطينية. وأوضػػح مقبػػوؿ أف الزيػػارة سػػتتـ 

أليػاـ القميمػة القادمػة عبػر معبػر بيػت حػانوف "أيرز"،مشػيرًا إلػى أف ىػذه الزيػارة ليسػت األولػى لوفػد مػف خالؿ ا
 حركة فتح. 

ف كاف الوفد سيبحث ممػؼ المصػالحة  وأشار إلى إمكانية عقد لقاءات مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس وا 
ا أنو سػيتـ مناقشػة العديػد مػف الموضػوعات وموعد تشكيؿ الحكومة المتفؽ عميو خالؿ األياـ القادمة، موضح

 ومف بينيا االتيامات المتبادلة بيف الحركتيف فى وسائؿ اإلعالـ والوثائؽ التي نشرتيا حركة حماس مؤخرًا. 
 20/8/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 تقودها شخصيات وطنية فمسطينية لممصالحة بين فتح وحماس جديدةمبادرة  22
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أفػػادت مصػػادر فمسػػطينية مطمعػػة أف مبػػادرة جديػػدة السػػتئناؼ جمسػػات المصػػالحة : غػػزة – عبػػدالقادر فػػارس 
بيف حركتي فتح وحماس تقودىا شخصيات وطنية فمسطينية بتأييد مػف دوؿ عربيػة وجيػات رسػمية فمسػطينية 
بػػدأت تطػػرح عمػػى قيػػادتي حركتػػي فػػتح وحمػػاس السػػتئناؼ جمسػػات المصػػالحة مباشػػرة بعػػد انتيػػاء عطمػػة عيػػد 

 الفطر.
كػػػد المصػػػدر أف المبػػػادرة تػػػنص كمبػػػدأ رئيسػػػي السػػػتئناؼ جمسػػػات المصػػػالحة عمػػػى ضػػػرورة وقػػػؼ التراشػػػؽ وأ

اإلعالمي بيف حركتي فتح وحماس والعودة الستئناؼ جمسات المصالحة التػي مػف المفتػرض أف يػتـ الحػديث 
 فييا عف آليات تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني التي ستكوف برئاسة الرئيس أبو مازف.

لمصػػدر أف المبػػادرة القػػت ترحيبػػا مػػف الجػػانبيف، متوقعػػا أف يػػتـ اإلعػػالف عػػف اسػػتئناؼ الحػػوار بػػيف وذكػػر ا
 الحركتيف خالؿ األياـ القميمة المقبمة.

كما أفػاد المصػدر أف الػرئيس أبػو مػازف ينػوي إعػالف موعػد لالنتخابػات العامػة الرئاسػية والتشػريعية والمجمػس 
 قا التفاقات المصالحة التي وقعتيا الحركتاف في القاىرة مؤخرا.الوطني لتجري بداية العاـ القادـ طب
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تزويد وسػائؿ اإلعػالـ المصػرية بمزيػد مػف الوثػائؽ المػزورة، مشػيرة إلػى أف تمػادي فػتح فتح مف استمرارىا في 
 في ذلؾ "يدفعنا إلى كشؼ المزيد مف فضائحيـ عمى المأل".

وقاؿ البردويؿ، في بياف صحفي تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو، تعقيبًا عمى ما نشرتو صحيفة 
"اسػتمرارًا لمسمسػؿ الفبركػة اإلعالميػة الػذي تنفػذه الخميػة األمنيػة اإلعالميػة  فيتو المصري مف وثائؽ مفبركة: 

وانتقامًا لنفسيا مما لحػؽ ليػا مػف فضػائح  عمػدت أجيػزة فػتح إلػى تزويػد وسػائؿ اإلعػالـ المصػرية بمزيػد مػف 
طيني فػػي الوثػائؽ المػػزورة المفبركػػة التػي تيػػيج الػػرأي العػاـ المصػػري ضػػد المقاومػة  وضػػد أبنػػاء الشػعب الفمسػػ

 غزة".
وأضػػاؼ: "فقػػد نشػػرت بعػػض وسػػائؿ إعػػالـ مصػػرية بيػػانيف مفبػػركيف منسػػوبيف إلػػى كتائػػب القسػػاـ يفيػػـ منيمػػا 
تػدخؿ كتائػػب القسػػاـ فػػي الشػأف الػػداخمي المصػػري  وىػػذا ىػو نفػػس فحػػوى كػػؿ الفبركػات السػػابقة  واليػػدؼ مػػف 

بػيف الشػعب المصػري وجيشػو وأمنػو ورائو نفػس اليػدؼ دؽ األسػافيف بػيف حمػاس والمقاومػة وغػزة مػف جيػة  و 
مف جية أخرى  وىـ يعتقػدوف أنيػـ بػذلؾ يسػتطيعوف تمريػر مػؤامراتيـ لتصػفية القضػية الفمسػطينية مػف خػالؿ 

 المفاوضات القائمة اآلف  والمرفوضة باألغمبية الساحقة مف طرؼ الشعب الفمسطيني وفصائمو".
ات؛ ألنيا تدفعنا إلى كشؼ المزيد مف فضائحيـ عمى وحّذر البردويؿ أجيزة فتح "مف التمادي في ىذه الخطو 

المػػػأل، كمػػػا نطالػػػب وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المصػػػرية إلػػػى الكػػػؼ عػػػف التعػػػاطي مػػػع ىػػػذه الفبركػػػات المكشػػػوفة والتػػػي 
يسػػتطيع طفػػؿ فمسػػطيني اكتشػػافيا، فمتػػى كانػػت كتائػػب القسػػاـ ترسػػؿ تعميمػػات قياداتيػػا تحػػت عنػػواف المكتػػب 

 ائؽ المزورة !".اإلعالمي كما جاء في ىذه الوث
 7/8/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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أشرؼ اليور: انتقدت حركة حماس بشدة الدخوؿ في مفاوضات السالـ مع إسرائيؿ، وقالت الحركة في  غزة ػ
ب الفمسػطيني ىػي جريمػة بكػؿ المعػايير اختيار سمطة راـ اهلل المفاوضات بدياًل عف وحدة الشػع‘بياف ليا أف 

وأكدت أنو ال معنى وال مبرر لبيع وحدة الشػعب الفمسػطيني بػوىـ السػالـ مػع  ’.الوطنية واألخالقية والسياسية
 ’.محتؿ جباف يتنكر ألبسط حقوقنا ويواصؿ تيويد مقدساتنا

لعالقػات الوطنيػة وتخػوف االنسحاب مف ىػذه الميزلػة التػي تفجػر ا’ودعت حركة حماس حركة فتح والسمطة لػ
، مشػػػيرة إلػػػى أف المصػػػالحة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية، والوحػػػدة الوطنيػػػة ىػػػي ’دمػػػاء الشػػػيداء وقداسػػػة المقدسػػػات

 ’.نقيض لممصالحة مع االحتالؿ عمى حساب حقوؽ شعبنا وأرضو وسيادتو وأمنو‘
نتائجػو ‘وحممػت حركػة فػتح ، ’ال يمكنيا اإلقرار بيذا الوضع، وال بأي استحقاؽ ينتج عنػو‘وقالت حماس انو 

 ’.الخطيرة عمى المصالحة الوطنية وعمى مستقبؿ الشعب الفمسطيني وقضيتو
عمميػة ذر الرمػاد فػي العيػوف ‘ورأت حماس أف اإلفراج عف بضع عشرات مػف األسػرى بشػروط إسػرائيمية ىػي 

 .’ال يمكف أف يرى فييا الشعب الفمسطيني ثمنًا لألرض ولمكرامة والسيادة الفمسطينية
وقالت اف الحممة اإلعالمية المصاحبة لعممية المفاوضات والتي انتيزت فرصة مػا يجػري فػي مصػر وبعػض 

قنابػػؿ دخػػاف يػػراد مػػف ورائيػػا حػػرؼ األنظػػار وتعميتيػػا عػػف ‘البمػػداف العربيػػة مػػف فوضػػى خالقػػة مػػا ىػػي إال 
رار بالمستوطنات القائمة في الجريمة الكبرى والتي عنوانيا عزؿ غزة والتنازؿ عف القدس وحؽ الالجئيف واإلق

الضفة، والتنازؿ عػف األغػوار وعػف تواصػؿ مػدف وقػرى الضػفة أو بمعنػى آخػر التعميػة عمػى تصػفية القضػية 
 ’.الفمسطينية

الوقػػوؼ فػػي وجػػو ىػػذه العمميػػة الفاسػػدة ‘ودعػػت حمػػاس كػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني بفصػػائمو وقػػواه المختمفػػة إلػػى 
لى إسقاط مؤامرة تصفية ا  ’.لقضيةالمشبوىة، وا 

رفػع الغطػاء عػف جريمػة بيػع القػدس والمسػجد األقصػى وتػوطيف الالجئػيف وتصػفية القضػية ‘كذلؾ دعت إلػى 
 ’.الفمسطينية، وىذه أمانة في عنؽ كؿ مسمـ وعربي غيور
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جػػددت القػػوى الوطنيػػة واإلسػػالمية رفضػػيا العػػودة إلػػى المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ وطالبػػت : «ةالحيػػا» -غػػزة 
باالنسػػػػحاب منيػػػػا، محػػػػذرة مػػػػف تصػػػػريحات وزيػػػػر الخارجيػػػػة األميركػػػػي جػػػػوف كيػػػػري فػػػػي شػػػػأف إمكػػػػاف بقػػػػاء 

 مستوطنات تحت السيطرة اإلسرائيمية في ظؿ أي اتفاؽ لمحؿ النيائي.

مػػػػف دوف وقػػػػؼ »مػػػػف أمػػػػس إنيػػػػا تػػػػرفض الػػػػذىاب إلػػػػى المفاوضػػػػات وقالػػػػت القػػػػوى خػػػػالؿ اجتمػػػػاع ليػػػػا أوؿ 
طػػػالؽ األسػػػرى  االسػػػتيطاف االسػػػتعماري، ومرجعيػػػة تسػػػتند إلػػػى قػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة والقػػػانوف الػػػدولي، وا 

خطػػػورة االسػػػتمرار فػػػي مسػػػارىا فػػػي ظػػػؿ إمعػػػاف حكومػػػة االحػػػتالؿ اليمينيػػػة »، محػػػذرة السػػػمطة مػػػف «األبطػػػاؿ
توسيع االسػتيطاف االسػتعماري غيػر الشػرعي وغيػر القػانوني فػي كػؿ أراضػي الدولػة المتطرفة بمواصمة بناء و 

 «.الفمسطينية المعترؼ بيا في األمـ المتحدة، بما فييا عاصمتنا الخالدة القدس

بمقاطعػػة االسػػتيطاف الػػذي ال بػػد أف يػػنعكس عمػػى أرض الواقػػع واتخػػاذ إجػػراءات »وثّمنػػت الموقػػؼ األوروبػػي 
«. اتفػػاؽ التجػػارة وغيرىػػا، أمػػاـ إمعػػاف االحػػتالؿ بتحػػدي كػػؿ القػػوانيف والشػػرعية الدوليػػةأخػػرى، بمػػا فييػػا وقػػؼ 

لمواجية مشروع برافر االحتاللي واإلجرامػي لشػعبنا فػي النقػب وتيػديـ قػراىـ »ودعت إلى تضافر كؿ الجيود 
 «.ومصادرة أراضييـ، ومواصمة الفعاليات واالعتصامات ضد ىذا المشروع الخطير
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إجحػػاؼ وابتػػزاز »سػػرائيؿ إطػػالؽ أسػػرى فمسػػطينييف عمػػى أربػػع دفعػػات أثنػػاء المفاوضػػات بأنػػو ووصػػفت نيػػة إ
لقضية األسرى األبطاؿ، إذ كاف يتعيف إطالؽ القدامى منيـ جميعًا قبؿ الذىاب إلى المفاوضات، وعدـ إبقاء 

 «.الممؼ ورقة مساومة ضد القيادة والشعب الفمسطيني

ىػػا ومكانتيػػا العظيمػػة كقائػػد ألمتنػػا والػػدفاع عػػف حقوقيػػا ورفػػض أي دور »وجػػددت وقوفيػػا إلػػى جانػػب مصػػر و
دور مصػػػر فػػػي متابعػػػة ممػػػؼ المصػػػالحة الفمسػػػطينية، »، مشػػػددة عمػػػى «تػػػدخؿ فػػػي الشػػػأف الػػػداخمي المصػػػري

الجػاري حسػب اتفػاؽ القػاىرة يحتػاج إلػى توافػؽ إلصػدار المراسػيـ المتعمقػة بالحكومػة  14خصوصًا أف موعػد 
يػػالء معبػػر رفػػح لتنقػػؿ المػػواطنيف المحاصػػريف فػػي قطػػاع غػػزة مػػف االحػػتالؿ، األىميػػة  واالنتخابػػات العامػػة، وا 

 «.والمتابعة لمتخفيؼ عف شعبنا الصامد

لتحريػػر فمسػػطيف باالنسػػحاب مػػف المفاوضػػات. « الديموقراطيػػة»و« الشػػعبية»مػػف جيتيمػػا، طالبػػت الجبيتػػاف 
خروجػًا ُمػدانًا عػف »العػودة إلػى المفاوضػات واعتبرتا خالؿ اجتماع ضـ قيادتييما أوؿ مف أمػس فػي دمشػؽ، 

باالنسػػحاب مػػف ىػػذه المفاوضػػات، والعػػودة اللتػػزاـ قػػرارات اإلجمػػاع »وطالبتػػا «. اإلجمػػاع الػػوطني الفمسػػطيني
عقد اجتماع عاجؿ لإلطار القيادي لمنظمة التحرير... والمجمس المركػزي »، ودعتا إلى «الوطني الفمسطيني

 «.سياسية وتصحيح ىذا الخروج عف قرارات اإلجماع الوطنيلممنظمة لمراجعة العممية ال

تغميب المصمحة الوطنية العميا... والتوجو بصورة جدية إلى تطبيػؽ »إلى « حماس»و « فتح»ودعتا حركتي 
االتفاقػػات إلنيػػاء االنقسػػاـ واسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة فػػي إطػػار وطنػػي جػػامع، وتشػػكيؿ حكومػػة توافػػؽ وطنػػي، 

بات المجمس التشريعي والمجمس الػوطني الفمسػطيني بقػانوف انتخابػات واحػد يعتمػد التمثيػؿ والتوجو نحو انتخا
 «.النسبي الكامؿ الذي يضمف مشاركة كؿ مكونات الشعب والحركة الوطنية الفمسطينية

تحييػػد المخيمػػات الفمسػػطينية والشػػعب الفمسػػطيني فػػي سػػورية... وانسػػحاب المسػػمحيف كافػػة »كمػػا دعتػػا إلػػى 
نيػػاء كػػؿ مظػػاىر االشػػتباؾ وعمميػػات الخطػػؼ واالعتقػػاؿ العشػػوائي، وتسػػييؿ مػػرور األفػػراد والمػػواد منيػػا... و  ا 

 «.الغذائية والطبية والمركبات ووضع اآلليات الضرورية لتنفيذ مبادرة الفصائؿ الفمسطينية
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، «حمػػاس»دائػػرة شػػؤوف الالجئػػيف فػػي حركػػة ، أف «الحيػػاة» -بيػػروت ، 22/8/1023، حيؤؤاة، لنؤؤدنال ذكػػرت
، ودعتيػػا إلػػى «منػػع الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػورية مػػف دخػػوؿ لبنػػاف»اتيمػػت السػػمطات المبنانيػػة أمػػس، بػػػ 

تمقينا بقمؽ »منو:  نسخة« يونايتد برس انترناشوناؿ»وقالت الدائرة في بياف تمقت  «.التعامؿ اإلنساني معيـ»
، مشػػددة عمػػى ضػػرورة «بػػالغ خبػػر اعتػػراض السػػمطات المبنانيػػة عمػػى دخػػوؿ فمسػػطينيي سػػورية إلػػى أراضػػييا

 «.التعامؿ مع موضوع فمسطينيي سورية مف منطمؽ إنساني وليس سياسي»
يضمف أال يػتـ  يمكف ترتيب دخوليـ )الالجئيف( بإشراؼ األونروا والفصائؿ الفمسطينية بما»وقالت الدائرة إنو 

 «.توطيف ىؤالء الميجريف في لبناف وبما ال يؤثر في سالمتيـ األمنية
عمػػػي بركػػػة ممثػػػؿ حركػػػة المقاومػػػة ، أف بيػػػروت،  مػػػف 7/8/1023المركؤؤؤز الفمسؤؤؤطيني لإلعؤؤؤالم،  وأضػػػاؼ

أجرى عدة اتصاالت مع العميد منح صوايا رئيس مكتب شؤوف المعمومات في ، اإلسالمية "حماس" في لبناف
مف العاـ المبناني اليـو بخصوص ما تناقمتػو بعػض وسػائؿ اإلعػالـ عػف منػع دخػوؿ النػازحيف الفمسػطينييف األ

 مف سورية إلى لبناف.
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وقػػد نفػػى العميػػد صػػوايا ىػػذه األنبػػاء، وأّكػػد أنػػو ال قػػرار لػػدى األمػػف العػػاـ بمنػػع دخػػوؿ النػػازحيف الفمسػػطينييف 
المسػؤوؿ األمنػي المبنػاني بضػرورة تقػديـ تسػييالت لػدخوؿ كمػا طالػب بركػة  والسورييف مف سػوريا إلػى لبنػاف.

النازحيف مف سوريا إلى لبناف عشية عيد الفطر السعيد وألسباب إنسانية، وقػد وعػد العميػد صػوايا باالسػتجابة 
 لذلؾ.

 
 إلى االستقالل االحتاللمن  االنتقالالطيراوي: السمطة فشمت في  20

مػػدير جيػػاز المخػػابرات العامػػة الفمسػػطينية السػػابؽ « فػػتح»لحركػػة قػػاؿ عضػػو المجنػػة المركزيػػة : سػػما\راـ اهلل 
 المواء توفيؽ الطيراوي: إّف السمطة الوطنية الفمسطينية فشمت في االنتقاؿ مف االحتالؿ إلى االستقالؿ.

واعتبػػػػر المػػػػواء الطيػػػػراوي، المستشػػػػار األمنػػػػي لمػػػػرئيس الفمسػػػػطيني، أّف الموافقػػػػة الفمسػػػػطينية عمػػػػى اسػػػػتئناؼ 
ت تعكس تردد القيادة الفمسطينية، معتبػرًا أف الموقػؼ الفمسػطيني السػمبي أضػعؼ الحالػة الفمسػطينية المفاوضا

 «.وأدى بيا إلى الكثير مف التنازالت غير المدروسة لشعورىا بالعجز والضعؼ»بشكؿ عاـ 
لمعػػودة « فػػتح»وأشػػار الطيػػراوي إلػػى التراجػػع بػػدوف أي ثمػػف عػػف االسػػتحقاقات التػػي تمسػػكت بيػػا قيػػادة حركػػة 

ألّنيػا « ال يمكف ألميركا أف تكوف راعيًا نزييػًا لممفاوضػات»لممفاوضات طيمة ثالث سنوات.. ورّكز عمى أّنو 
 منحازة الى دولة االحتالؿ.

وكشػػؼ أف القيػػادة الفمسػػطينية أخطػػأت فػػي مجػػاالت عػػدة، أىميػػا أنيػػا لػػـ تسػػتطيع نقػػؿ السػػمطة مػػف االحػػتالؿ 
دة تعتقػػد أنيػػا بنػػت مؤسسػػات وىػػذا غيػػر صػػحيح ألف بنػػاء المؤسسػػات ىػػو القيػػا»إلػػى االسػػتقالؿ، وأضػػاؼ أّف 

 «.بناء البشر ال الحجر
وحوؿ سقوط اإلخواف المسمميف في مصر وانعكاس ذلؾ عمى الحالة الفمسطينية خاصة والعالـ العربي بشكؿ 

 80نذ أكثػر مػف مشروع اإلخواف المسمميف الذي عمموا عمى تحقيقو م»عاـ أعرب الطيراوي عف اعتقاده بأّف 
كػاف عمػى فػتح أف ال تضػيع فرصػة مميونيػة عيػد االنطالقػة فػي »، وأردؼ قػائاًل إّنػو «عامًا انتيى بفشػؿ ذريػع

عادة قطاع غزة لحضف الشرعية  «.غزة إلعادة الوحدة لموطف وا 
 22/8/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 اتهامات متبادلة بين فتح وحماس بحاالت اعتقال ومداهمة 27

مػػػػف  3أمػػػػس، األجيػػػػزة األمنيػػػػة الفمسػػػػطينية باعتقػػػػاؿ « حمػػػػاس»اتيمػػػػت حركػػػػة  :لمحتمػػػػة )االتحػػػػاد(القػػػػدس ا
في بياف إف األجيزة األمنية استقبمت أياـ عيد الفطر المبػارؾ « حماس»عناصرىا في الضفة الغربية. وقالت 

 فراج عنيما مف سجونيما.مف أبناء الحركة في الخميؿ وراـ اهلل، بينيـ اثناف تـ اعتقاليما فور اإل 3باعتقاؿ 
ماجد أبػو شػمالة أف قػوة مػف « فتح»مف جية أخرى، أكد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة 

أمػػػف حكومػػػة غػػػزة داىمػػػت منػػػزؿ المحػػػامي خميػػػؿ أبػػػو حسػػػنة مػػػدير مكتبػػػو والمػػػدير التنفيػػػذي لمجنػػػة الوطنيػػػة 
ىمة تمت عمػى خمفيػة نشػاط خيػري إنسػاني ألبػو حسػنة وقاؿ إف المدا اإلسالمية لمتنمية والتكافؿ االجتماعي.

يقػػوـ بػػو لمسػػاعدة المحتػػاجيف مػػف الحػػاالت الخاصػػة والمعػػاقيف واأليتػػاـ واألسػػرى مػػف خػػالؿ المجنػػة الوطنيػػة 
 اإلسالمية.

أف أجيػزة أمػف حكومػة غػزة اختطفػت واعتقمػت عبػد العزيػز « وفػا»مف ناحيتيا، أفػادت وكالػة األنبػاء الرسػمية 
ر أمس، عضو قيػادة إقمػيـ حركػة فػتح شػماؿ قطػاع غػزة، والكػادر عبػد الجػواد زيػادة مػف منزلييمػا المقادمة فج
 في جباليا.
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 20/8/1023، االتحاد، أبو ظبي
 

 مزدوج ضد أنصارنا بالضفة لتمرير التسوية أمنيحماس: تصعيد  28
مػة يواجيػوف اسػتيداًفا أكدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس أف عناصرىا وكوادرىا في الضفة الغربيػة المحت

 أمنيًّا مزدوًجا عمى يد األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية، وقوات االحتالؿ عمى حد سواء.
وقاؿ الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برىوـ في بياف مكتوب: "إف ما يقـو بو االحتالؿ، وأجيزة أمف السمطة 

حماس، وتعذيبيـ، وكاف آخر ذلؾ اختطػاؼ قيػادات  في الضفة مف مالحقة واختطاؼ قيادات وأنصار حركة
الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت؛ يمثؿ ىجوًما وتصعيًدا أمنيًّا مزدوًجا لتصفية المقاومة، وتمرير المخطط 

ودعػػا  التفاوضػػي الخطيػػر، الػػذي مػػف شػػأنو تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية، وال يمكػػف تمريػػره أو السػػكوت عنػػو".
فضح وتعرية كؿ القائميف عمى ىذا المشروع، وعػدـ إعطػائيـ أي غطػاء مػف أي طػرؼ"، برىوـ الجميع إلى "

مضيًفا: "المطموب مف أىمنا في الضفة الغربية التصدي لكؿ حػاالت االختطػاؼ، سػواء مػف االحػتالؿ أـ مػف 
يػاداتيـ أجيزة أمف السمطة، ورفضيا ومقاومتيا بكؿ جرأة، والعمؿ عمى حماية األسػرى المحػرريف، وأبنػائيـ وق

 ورموز المقاومة، ووضع حد ليذا المسمسؿ الخطير".
 7/8/1023فمسطين اون الين، 

 
 يشطب حق العودة سيشطبه التاريخ منقيادي في "الشعبية":  29

أكد عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحريػر فمسػطيف ومسػؤوليا فػي لبنػاف مػرواف عبػد العػاؿ : بيروت
المريكيػة مػف المفاوضػات، ىػو قطػع الطريػؽ عمػى احتمػاالت مسػتقبمية ومػا عمى اف ىدؼ الواليػات المتحػدة ا

 زالت تختمر في الواقع اإلقميمي والعربي، وىو جزء مف استباؽ اي مناقصات دولية في المنطقة وعمييا.
( التمفزيػػوف البريطػػاني /بػػي بػػي سػػي/: "اف 8|7وقػػاؿ عبػػد العػػاؿ فػػي تصػػريحات لػػو أذاعيػػا أمػػس االربعػػاء )

ىاب لممفاوضػػػات يتسػػػّمح بوعينػػػا لخطورتيػػػا، حتػػػى لػػػو انيػػػا ستفشػػػؿ لكنيػػػا سػػػتكوف خاسػػػرة ألنيػػػا رفضػػػنا لمػػػذ
مقترحات امريكية مشبوىة، تناؿ مف حقوقنا الوطنية ىدفيا خداع العالـ مف جيػة واحػداث اختػراؽ بمػا يسػمى 

يكوف عمػال بكسر اسعار حتى ُيغمؽ الطريؽ عمػى المسػتقبؿ الفمسػطيني. لػذلؾ اي تعػاطي مػع ىػذا الخػداع سػ
 خاطئا وناقص لمشرعية والشعبية والوطنية".

وفػػي اجابتػػو عمػػى سػػؤاؿ عػػف المخػػاطر المحدقػػة بقضػػية الالجئػػيف، واف كانػػت مطروحػػة لمتسػػوية، قػػاؿ عبػػد 
العػػاؿ: "اف اي فمسػػطيني قػػد يجػػرؤ شػػطب حػػؽ العػػودة وبػػالقمـ الفمسػػطيني، سػػيتحمؿ المسػػؤولية ألف االجيػػاؿ 

 ياتيا، والتاري  كفيؿ بشطب كؿ مف يتالعب بو"، عمى حد تعبيره.القادمة لف ترحـ مف يضحي بح
 8/8/1023، قدس برس

 
 الغربية وحدة استيطانية جديدة بالضفة 878يقر بناء اإلسرائيمي االحتالل  10

عف أف المجمس األعمى لمتخطيط والبناء  8/8الخميس  كشفت صحيفة ىآرتس العبرية النقاب يوـ :الناصرة
 وحدة سكنية جديدة  في المستوطنات البعيدة عف الكتؿ االستيطانية. 878 الصييوني أقر بناء

وأضافت أف الخطة تشمؿ بناء مئات الوحدات االستيطانية في مستوطنات صغيرة بالقرب مف مدينة راـ اهلل 
ومناطؽ متفرقة مف الضفة الغربية المحتمة، حيث سيتـ بناء خمس وحدات في مستوطنة "شيمو" قرب 

وحدة في  17بحي "نحالي تاؿ"، إضافة إلى بناء  255وحدة في مستوطنة "تمموف"، و 55القدس، و
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في  87وحدة في مستوطنة "كوخاؼ يعكوؼ" و 38كما صادقت اإلدارة المدنية عمى بناء  مستوطنة "امانا".
نة وحدة في مستوط 91في مستوطنة الموغ القريبة مف البحر الميت، و 156مستوطنة "قمقاؿ" باألغوار، و

وأشار الموقع إلى أنو في حاؿ توقيع وزير الجيش عمى الخطة فإنو سيتـ البدء بالبناء وتسويؽ  "الوف".
 الوحدات االستيطانية.

 8/8/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 من األسبوع المقبل تل أبيب تفرج عن األسرى الفمسطينيين القدامى عمى أرب  دفعات اعتباراً  12
في  أعمنت رسمياً  "إسرائيؿ، أف "أشرؼ اليور ،غزةنقاًل عف مراسميا في  8/8/1023، القدس العربينشرت 

عف الجدوؿ الزمني الذي ستتبعو في عممية اإلفراج عف األسرى الفمسطينييف القدامى، ضمف الجيود  7/8
األسبوع المقبؿ وأعمف أف عممية اإلفراج ستنفذ عمى أربع مراحؿ تبدأ أوالىا  الرامية الستمرار عممية السالـ.

وبحسب ما أعمف في وقت  تمييا دفعة ثانية بعد أربعة أشير مف بدء المفاوضات مع الجانب الفمسطيني.
أسيرا مف القدامى الذيف اعتقموا قبؿ اتفاؽ أوسمو لمسالـ في العاـ  26ستطمؽ سراح  "إسرائيؿ"سابؽ فإف 

ثالثة والرابعة بعد مرور ستة أشير عمى عممية مف الشير الجاري، وسيتـ تنفيذ المرحمتيف ال 13، يوـ 1993
 التفاوض.
مرىوف بتقدـ المفاوضات  (أسرى 104 )والذيف يبمغ عددىـ القدامى أف اإلفراج عف األسرى "إسرائيؿ"وأكدت 

 مع الجانب الفمسطيني.
 "الماغور"عف ىذه الخطوة بعد رد النيابة العامة عمى االلتماس الذي رفعتو منظمة  "إسرائيؿ"وجاء إعالف 

وأشارت النيابة العامة إلى أف الطمب موضوع االلتماس سياسي  لممتضرريف، ضد اإلفراج عف األسرى.
محض ويقع خارج اختصاص المحكمة، وأكدت أف أي تأخير في عممية اإلفراج قد يمس الجيود المبذولة 

 لدفع المسيرة السممية قدما.
، أف الطاقـ الوزاري 7/8في يديعوت أحرونوت ذكرت صحيفة ، أف 8/8/1023، ، بيروتاألخباروأضافت 

مف أجؿ العمؿ  11/8المكّمؼ بممؼ إطالؽ سراح األسرى الفمسطينييف سيعقد أوؿ اجتماعاتو يوـ األحد 
عمى بمورة القائمة النيائية ألسماء األسرى الذيف سيتـ تحريرىـ. وقالت الصحيفة إف رئيس الحكومة 

يقؼ عمى رأس ىذا الطاقـ الوزاري الذي يتكوف مف عضوية كؿ مف وزير الجيش اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو 
 موشيو يعموف ووزير األمف الداخمي يتسحؽ اىارونوفتش ووزير العمـو يعقوب بيري.

 
 في الجيش 28 تجنيد مسيحيي الؤنتنياهو مخطط لالقيادات الفمسطينية المسيحية تجدد رفضها  11

عمى الرغـ مف  ، أنوحسف مواسي -الناصرة نقاًل عف مراسميا في  ،8/8/1023، المستقبل، بيروتنشرت 
مرات عدة في الماضي لتجنيد الشباب المسيحييف في جيشيا، شيدت قضية تجنيد  "إسرائيؿ"فشؿ محاوالت 

الشباب المسيحي تصعيدًا غير مسبوؽ وبرعاية رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بصورة شخصية، حيث أمر 
مشترؾ" لمحكومة ولمطوائؼ المسيحية خالؿ أسبوعيف ميمتو دفع انخراط أبناء ىذه الطوائؼ بإقامة "منتدى 

 في جيش االحتالؿ ومؤسسات الدولة.
ورأى النائب في الكنيست عف "التجمع الوطني الديموقراطي" باسؿ غطاس أف "وقوؼ نتنياىو شخصيًا وراء 

، ىو استمرار لتطبيؽ السياسة الصييونية 48 تشكيؿ منتدى لتجنيد الشباب المسيحييف مف فمسطيني الػ
ونيجيا في تجزئة أبناء الشعب الفمسطيني الواحد وتفريقيـ غمى ممؿ وطوائؼ". واعتبر غطاس في مذكرة 
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وجييا لنتنياىو أف "العدؿ الحقيقي لممسيحييف العرب يكمف بإعادتيـ إلى قراىـ الميجرة ال بوعود كاذبة، واف 
إلى  48 ف تثنينا عف مواجو مخططات التجنيد الخبيثة". ودعا غطاس فمسطيني الػالتيديدات والمالحقات ل

وخصوصًا  48 تصعيد رد الفعؿ وتنظيـ حممة مضادة لممخطط الحكومي المذكور في صفوؼ فمسطينيي الػ
 في صفوؼ الشباب المسيحي، لصد المحاوالت التي تريد إسرائيؿ مف ورائيا تنفيذ سياسة فرؽ تسد".

أف "مخطط سم  المسيحييف عف  ،رئيس مجمس الطائفة األرثوذوكسية في الناصرة ،عزمي حكيـأكد كما 
أبناء وطنيـ لف ينجح، واف المسيحييف ال يحتاجوف لحماية مف إخوانيـ المسمميف، بؿ يحتاجوف لحماية 

 دولية مف سياسة التمييز العنصري التي تتبعيا إسرائيؿ ضدىـ وضد الشعب الفمسطيني".
موقع ، أف الناصرة زىير أندراوسنقاًل عف مراسميا في ، 8/8/1023، القدس العربي، لندن وأضافت

 5/8 العبرية عمى اإلنترنت قاؿ إف قرار نتنياىو ىذا جاء بعد لقاء جمعو صباح يوـ االثنيف صحيفة ىآرتس
د رئيس المجمس مع األب جبرائيؿ نداؼ المعروؼ بتجنده لتجنيد المسيحييف العرب في البالد، وناجي عبي

األرثوذكسي في قرية يافة الناصرة، والعقيد احتياط شادي خميؿ مف الناصرة، والذي سمط اإلعالـ العبري 
األضواء عميو، وأدلى بمقابالت في التمفزيوف أعمف مف خالليا أنو عاقد العـز عمى تجنيد الشباب المسيحي 

 لمخدمة في الجيش.
ح، رفضو القاطع لكؿ محاوالت تجنيد العرب المسيحييف في جيش مف ناحيتو، أكد البطريرؾ ميشيؿ صبا

دولة احتالؿ ودولة حرب ضد الشعب الفمسطيني والشعوب  "إسرائيؿ"االحتالؿ اإلسرائيمي، معتبرا إف 
مقابمة خاصة معو، عمى تمفزيوف فمسطيف، ضمف برنامج )نظرة مف الداخؿ(: صباح، خالؿ  العربية. وقاؿ

برر انضماـ أي شاب عربي فمسطيني، مسيحي أو مسمـ عمى حد سواء، إلى ىذا أنا ال أرى أي باب ي
الجيش الذي ىو لمصمحة طرؼ واحد في إسرائيؿ وىـ الييود، ووظيفتو األساسية إدامة االحتالؿ ضد شعبنا 

 الفمسطيني وشف الحروب عمى شعوبنا العربية.
 

 تل أبيب تحترم السيادة المصرية الكاممة يعالون: 13

النشاط  يتحتـر السيادة المصرية الكاممة وتع "إسرائيؿ"موشيو يعالوف، أف  اإلسرائيمير الحرب أكد وزي
سيناء. وشدد يعالوف عمى أف  ياآلونة األخيرة ضد الخاليا "اإلرىابية" العاممة ف يالمتزايد ف يالعسكر 

سيناء بالنيؿ مف  يف يلف تسمح لمشائعات والفرضيات المترددة منذ أمس بشأف تدخميا العسكر  "إسرائيؿ"
 معاىدة السالـ مع مصر، بحسب ما ذكرتو اإلذاعة اإلسرائيمية السبت.

 22/8/1023، وكالة سما اإلخبارية

  
 التهويدي "مخطط برافر"الحكومة اإلسرائيمية عازمة عمى تنفيذ  نتنياهو ويعمون: 12

اىو عـز حكومتو المضي قدمًا في جدد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتني :حسف مواسي -النقب العربي 
تنفيذ مخطط برافر. وتطرؽ نتنياىو خالؿ جولة قاـ بيا يرافقو وزير األمف اإلسرائيمي موشيو يعموف في 

تنظيـ  -صحراء النقب، تفقدا خالليا قواعد لمتدريب واإلرشاد تابعة لمجيش اإلسرائيمي إلى "مخطط برافر 
عتراضات مف ىنا وىناؾ، مف الييود ومف البدو ومف كؿ اتجاه "ىذا صعب. ىناؾ ا :إسكاف البدو"، وقاؿ

آخر، لكف ليس ىناؾ أي حؿ جيد، ىذا الحؿ جيد وعادؿ. وسوؼ نكافح مف اجؿ تنفيذه، ضد كثير مف 
وأضاؼ نتنياىو اف "الحفاظ عمى الحدود، ربط المواصالت، وتنظيـ  تأجيج عواطؼ الجماىير والشعبوية".

ساسية عمينا االىتماـ بيا في الجنوب وأف األىـ لمنطقة النقب ىو "المحرؾ البدو، ىذه ثالثة شروط أ
 االقتصادي" وىو األىـ في العالـ بالنسبة لو ىو الصناعات العممية".
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"مف الميـ أف أذكر  :وربط وزير األمف موشيو يعموف انتقاؿ وحدات الجيش لمجنوب بمخطط "برافر". وقاؿ
ي الذي اتخذناه لتنظيـ إسكاف البدو في النقب. ىو يبدو لموىمة األولى أنو في ىذه المناسبة القرار التاريخ

عممية منفصمة، لكنيا عممية متصمة النتقالنا لمجنوب. ألف الشتات البدوي في النقب غير منظـ ويشكؿ كثيرا 
ختمؼ مف المشاكؿ". وأضاؼ: "عمميًا تـ اتخاذ القرار التاريخي وسيؤدي بعد عشر سنوات إلى ظيور نقب م

 لمسكاف الييود والبدو والجدد الذيف سيأتوف إلى النقب".
 22/8/1023، المستقبل، بيروت

  
 سهاورئي الفمسطينية عمى السمطة الذعاً  نتنياهو يشن هجوماً  15

انتقد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بشدة ما اسماه بالتحريض المستمر الذي  :القدس المحتمة
حتى بعد اإلعالف عف استئناؼ  "إسرائيؿ"فمسطينية ورئيسيا محمود عباس ضد تمارسو السمطة ال

 المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية المباشرة.
وجاء في رسالة بعثيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي إلى وزير الخارجية األميركي جوف كيري أف ال تناغـ بيف 

بداًل مف تربيتيـ عمى  "إسرائيؿ"يا عمى معاداة التحريض والسالـ وأف السمطة الفمسطينية تشجع مواطني
التعايش السممي. ولفتت الرسالة إلى أقواؿ الرئيس عباس مؤخرًا حوؿ خمّو الدولة الفمسطينية بعد قياميا ولو 
مف إسرائيمي واحد باإلضافة إلى ما قالو مذيع لمتمفزيوف الفمسطيني الرسمي مف أف الدولة الفمسطينية تمتّد 

 اقورة وحتى إيالت.مف راس الن

 22/8/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 تطمق حممة إلقناع االتحاد األوروبي العدول عن قرارها الخاص بالمستوطنات "إسرائيل" 10

 9/8 ناشدت االتحاد األوروبي يوـ الجمعة "إسرائيؿ" ، أفالقدسمف  9/8/1023وكالة رويترز، نشرت 
المنظمات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة في تحوؿ عف نبرة إعادة النظر في عقوبات يعتـز فرضيا عمى 

 الغضب السابقة والحديث عف إجراءات انتقامية.
اتيمت األوروبييف يـو الخميس باإلضرار بجيود السالـ اإلسرائيمية الفمسطينية قد الحكومة اإلسرائيمية كانت و 

 دولة نظرا لمعقوبات التي يعتـز فرضيا. 28لف توقع اتفاقات جديدة مع االتحاد الذي يضـ  إنياوقالت 
لكف زئيؼ الكيف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي انتيج أسموبا أكثر دبموماسية اليوـ الجمعة عارضا 

 تمثؿ تحديا لسيادة إسرائيؿ. بأنياالتي وصفيا  اإلرشاديةالتفاوض مع االتحاد األوروبي عمى التوجييات 
حوار خالؽ مع األوروبييف. نحف نتفيـ موقفيـ. ونرفضو وال  إلجراءستعدوف "نحف م ":راديو إسرائيؿػ"وقاؿ ل

يأخذوا  أفوأضاؼ "نحف نطمب مف األوروبييف كذلؾ  يعجبنا لكف ىذا حقيـ فيما يتعمؽ باستخداـ أمواليـ."
يد في االعتبار المشاكؿ القانونية وغيرىا مف المشاكؿ التي يحدثيا ىذا عمى الجانب اإلسرائيمي. نحف نر 

خطوات غير مسبوقة وتتجاوز  -العودة ومستعدوف لمتفاوض. لكف إذا ظمت الشروط عمى ما ىي عميو اآلف 
 .فمف نتمكف مف القياـ بذلؾ" -أي شيء حدث حتى اآلف 

فادت بأف أ وسائؿ اإلعالـ العبرية ، أفالقدس المحتمةمف  20/8/1023وكالة سما اإلخبارية، وأضافت 
إلجباره عمى التراجع عف قراره القاضي بعدـ  األوروبيغط لمرد عمى االتحاد حممة ض أطمقت "إسرائيؿ"

 باعتبارىا غير قانونية وفؽ القانوف الدولي. األخضر"الخط "التعامؿ مع المؤسسات اإلسرائيمية خارج 
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ًا فييا رسمي أبمغتو األوروبياالتحاد  إلىوجيت رسالة  "إسرائيؿ" أف، كتبت صحيفة ىآرتس اإلطارفي ىذا 
، موضحة في شكؿ ال يقبؿ التأويؿ األخضر"الخط "بأنيا لف توقع أي اتفاقات معو ال تشمؿ مناطؽ خارج 

المستوطنات في الضفة  إلى إشارة، في األخضر"الخط "لف توقع اتفاقات ال تشمؿ مناطؽ خارج  أنيا
تفاؽ لمتعاوف العممي بيف الغربية. ووفؽ الصحيفة، فإنو مع اقتراب موعد المفاوضات الخاصة بالتوصؿ إلى ا

 مف خالؿ ىذه الحممة. األوروبيتريد الضغط والتأثير في االتحاد  "إسرائيؿ" ، فإفاألوروبيإسرائيؿ واالتحاد 
ستحاوؿ التوصؿ إلى حموؿ خالقة مع  "إسرائيؿ" إفوكانت الصحيفة نقمت عف مسؤوؿ إسرائيمي كبير قولو 

قبؿ  األوروبياالتحاد  إعالفجاء ردًا عمى  "إسرائيؿ"موقؼ  أف. وأوضح ىذا المسؤوؿ األوروبياالتحاد 
رئيس الوزراء  أف إلى أشارت. كما األخضر"الخط "نحو شير عف حظر تمويؿ مشاريع إسرائيمية خارج 

 األياـكاثريف آشتوف خالؿ  األوروبياإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ينوي الحديث مع وزيرة خارجية االتحاد 
 لشأف.المقبمة في ىذا ا

 
 "ميرتس" يحّمل حكومة نتنياهو مسؤولية قرار المقاطعة األوروبية 17

حّمؿ حزب "ميرتس" اليساري الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية عف قرار االتحاد األوروبي  :القدس المحتمة
ية األخير القاضي بمقاطعة المستوطنات، معتبرًا أف ىذا القرار جاء كػ"نتيجة طبيعية" لمسياسة اإلسرائيم

وقالت رئيسة حزب "ميرتس" زىافا غمؤوف في تصريحات نشرتيا اإلذاعة  المتّبعة تجاه االتحاد األوروبي.
مة لعقود مف االستخفاؼ الحكومي 9/8العبرية، يـو الجمعة  ، "إف قرار المقاطعة األوروبية المنوَّه بو محصِّ

بوجوب "التمييز بيف إسرائيؿ السيادية ورأت النائب غمؤوف  "اإلسرائيمي" بالموقؼ األوروبي"، كما قاؿ.
سرائيؿ القوة المحتمة"، عمى حد تعبيرىا.  والشرعية وا 

 9/8/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 

 ليبرمان: التغييرات التي تمر بها المنطقة "غير متوقعة" 18
اف، بأف ما تشيده صّرح رئيس "لجنة الخارجية واألمف" البرلمانية في الكنيست اإلسرائيمي، أفيغدور ليبرم

وقاؿ  منطقة الشرؽ األوسط مف تغّيرات عمى الصعيديف األمني والسياسي "لـ تكف متوقعة عمى اإلطالؽ".
ليبرماف في مستيؿ جمسة المجنة البرلمانية، اليوـ الخميس، "إف أي جية إما في إسرائيؿ أو في العالـ لـ 

لشرؽ األوسط، كما أنو ليس ثمة أي جية يمكنيا تقديـ تكف تتوقع التغييرات الجوىرية التي تمر بيا منطقة ا
وأضاؼ أنو مف الضروري  تقييمات حوؿ طبيعة التغييرات التي قد نشيدىا في السنوات المقبمة"، وفؽ تقديره.

عمى األجيزة االستخباراتية اإلسرائيمية أف تقوـ بالتمييز بيف التقييمات وبيف المعمومات االستخبارية في ىذه 
 التي وصفيا بػ "الحساسة".الفترة 

 8/8/1023الين،  أونفمسطين 
 

 عمى نقاشات في الكنيست بخصوص مصر وسورية إعالميتعتيم  19

قررت لجنة الخارجية واألمف في البرلماف الصييوني "الكنيست" فرض تعتيـ إعالمي عمى  -السبيؿ 
نطقة، ال سيما سورية ومصر، مضموف النقاش الذي أجرتو المجنة يوـ أمس الخميس، حوؿ األوضاع في الم

 معممة بذلؾ بأف معمومات حساسة ُطرحت خالؿ النقاش ال يجوز نشرىا في العمف.
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وقاؿ الناطؽ بمساف المجنة، التي يترأسيا وزير الخارجية السابؽ أفيغدور ليبرماف، أف فرض التعتيـ اإلعالمي 
سكرية افيؼ كوخافي، "يأتي بسبب عمى مضموف النقاش الذي تـ بمشاركة رئيس ىيئة االستخبارات الع

 حساسية المعمومات التي تـ طرحيا عمى أعضاء المجنة"، عمى حد تعبيره.

 20/8/1023السبيل، عمان، 
 

 سقوط صاروخ من غزة في النقب الغربي 30

، أف صاروخا أطمؽ مف قطاع غزة سقط في 8/8 ذكرت مصادر إعالمية عبرية، فجر يوـ الخميس :غزة
. ووفقا 1948" منذ سنة إسرائيؿاألراضي الفمسطينية التي تحتميا "لنقب الغربي جنوب منطقة مفتوحة مف ا

لمموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإف الصاروخ سقط في أراٍض خالية مف المجمس 
 اإلقميمي لمجمع مستوطنات أشكوؿ دوف أف تقع أي إصابات أو أضرار.

 8/8/1023، القدس، القدس
 

 بة أربعة جنود إسرائيميين في انفجار وق  عمى الحدود م  لبنانإصا 32
داخؿ  األمتار. قوة إسرائيمية خرقت الحدود، لمئات "أكمت الضرب"أمس، كأنيا  "إسرائيؿ"بدت : يحيى دبوؽ
 المبنانية، في ميمة لـ تتضح معالميا ووجيتيا بعد، تصطدـ بعبوة ناسفة مزروعة في المكاف. األراضي

، "إسرائيؿ"إحكاـ قبضة الرقابة العسكرية عمى المتابعة اإلعالمية وعمى تقارير المراسميف في  كاف واضحاً 
الذيف قمصوا مف تعميقاتيـ ونشر التسريبات عف مصادر عسكرية، واكتفوا برواية الناطؽ العسكري كما 

 وردت.
جنود  أربعةبياف، أف  بعد ساعات طويمة عمى تفجير العبوة، أعمف الناطؽ باسـ الجيش اإلسرائيمي في

اإلصابات نتجت مف  أف إلىالبياف  وأشارليمية عمى الحدود مع لبناف.  أنشطةإسرائيمييف ُأصيبوا خالؿ تنفيذ 
وفي اتصاؿ مع وكاالت  .أخرىيدلي بتفاصيؿ  أف، وقع بالقرب مف السياج الحدودي، مف دوف "انفجار"

ما ورد في بيانو، ورفض أيضًا التطرؽ لمسألة  تفاصيؿ، باستثناء أي إضافةاألنباء، رفض المتحدث 
ف كاف الجنود قد توغموا فعاًل داخؿ   المبنانية. األراضيالخرؽ، وا 

رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنياميف نتنياىو، تطرؽ لمتفجير خالؿ زيارة ألحد مراكز التدريب العسكرية في 
 ة، عمـ بالتفجير بعد ساعات مف حصولو.النقب، جنوب فمسطيف المحتمة. وحسب وسائؿ اإلعالـ العبري

مف جيتو، قاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي، موشيو يعموف، خالؿ زيارة لمدينة بئر السبع، وردًا عمى سؤاؿ احد 
الجنود كانوا في ميمة عممياتية مخصصة لتوفير اليدوء لسكاف الشماؿ خصوصًا، ولسكاف " إفالصحفييف، 

نعمؿ اآلف عمى التحقيؽ في الحادثة ". أضاؼ: "ميمة انفجرت عبوة ناسفةإسرائيؿ عمومًا، وخالؿ تنفيذ ال
ف كاف األمر يتعمؽ بعبوة مزروعة حديثًا أو بعبوة قديمة. إال  سنتعمـ مما جرى  أننالفيـ ما جرى وا 

العمميانية ستستمر، ويجري تنفيذىا بعناية وتعقؿ، خدمة ألمف سكاف  األنشطةوسنستخمص العبر، لكف 
 ."إسرائيؿ
متوسطة، ذكر مراسؿ القناة العاشرة لمشؤوف العسكرية،  إلىالجنود خفيفة  إصاباتالتقارير أف  أكدتوفيما 
ف تفجير عبوة ناسفة بقوة تابعة لمجيش أ إلىاحد الجنود خطرة لمغاية، وأشار في تقريره  إصابةأّف 

المعطيات عف  أف وأضاؼ، 2006مف نوعيا منذ حرب لبناف الثانية عاـ  األولىاإلسرائيمي، ىي الحادثة 
التفجير محدودة؛ فالجيش يحاوؿ التعتيـ بشكؿ كبير، معربًا عف اعتقاده أف التفجير لف يسبب توتير الوضع 
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إسرائيؿ تعمؿ بالفعؿ عمى  أفاثبت  أفلكف ما حصؿ سيسجؿ انجازًا لحزب اهلل، بعد "عمى الحدود  األمني
 ."في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي إصابات إيقاعنجح في  أفالمبنانية، وبعد  األراضي

 8/8/1023، ، بيروتاألخبار
 

 في مواجهة "إسرائيل" تهتورط حزب اهلل في سورية له انعكاسات سمبية عمى قدر  :غانتز 31
ف تورط إ، زقاؿ قائد ىيئة األركاف العامة في جيش االحتالؿ، الجنراؿ بيني غانت :زىير أندراوس -الناصرة 

، ألف "إسرائيؿ"كوف لو انعكاسات سمبية عمى قدرة الحزب في المواجية القادمة مع حزب اهلل في سورية ست
قوتو العسكرية ضُعفت، وعبر الجنراؿ غانتس عف ذلؾ قائاًل: سورية ال تزاؿ تنزؼ دما، وفي لبناف بدأت 

 النار تمسؾ بأطراؼ عباءة نصر اهلل، عمى حد وصفو.
 8/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 بتوجيه ضربات قاسية في حال تعرضت أهداف إسرائيمية العتداءات "حزب اهلل" هدديشطريت  33

ىدد عضو لجنة الخارجية واألمف مئير شطريت بػ"توجيو ضربات قاسية : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
لحزب اهلل، في حاؿ تعرضت أىداؼ إسرائيمية العتداءات مف الحزب"، معمنًا أف "بالده لف تسمح باستمرار 

وضع الذي تشيده المنطقة الحدودية تجاه لبناف، ولف تسكت عمى وضع تحوؿ فيو حزب اهلل إلى ذراع ال
 طويؿ إليراف ييدد شماؿ إسرائيؿ.

وبحسب شطريت، فإف "حزب اهلل وأمينو العاـ، السيد حسف نصر اهلل، ييدد كثيرًا لكنو ال يفعؿ شيئًا، وقاؿ: 
إسرائيؿ ستاتي بالرد القاسي عميو وعمى لبناف". محذرًا مف  "الحزب ونصر اهلل يدركاف أف أي ضربة عمى

نشاط حزب اهلل في بمدات الجنوب المحاذية لمحدود، قائاًل إف "إسرائيؿ لف تسمح باستمرار الوضع الحالي 
 في الشماؿ، وتيديد مناطؽ الحدود".

 9/8/1023الحياة، لندن، 
 

 محربل تل أبيب: حزب اهلل يراقب أنشطة جيشنا استعداداً  32
بيروت: صرح قائد سالح المدفعية التابع لمقيادة الشمالية اإلسرائيمية الكولونيؿ ياروف فورموزا بأنو رغـ 
الخسائر التي يتكبدىا حزب اهلل في سورية، فإنو يراقب عف كثب أنشطة الجيش اإلسرائيمي عمى طوؿ 

أحرونوت اإلسرائيمية  الحدود استعدادا لخوض حرب. وقاؿ فورموزا في تصريحات لصحيفة يديعوت
مشاركة حزب اهلل في الحرب الدائرة في سورية لـ تعرقؿ استعداده لخوض حرب مع "اإللكترونية، إف 

ف العكس صحيح . وأضاؼ أف رجاؿ المدفعية في حزب اهلل أصبحوا أكفاء في استخداـ األسمحة "إسرائيؿ، وا 
ف حادثا معزوال عمى الحدود يمكف  المتقدمة بسبب القتاؿ في سورية وأنيـ يواصموف االستعداد لحرب ضدنا وا 

 ."أف يؤدي إلى تدىور.. إننا مستعدوف لمدخوؿ في حرب حتى صباح غد
 9/8/1023الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"الصواريخ التي سُتطمق من لبنان ستصل إلى اآلالف والقبة الحديدية لن تحمي معاريف:  35

ؿ لمشؤوف العسكرية في صحيفة معاريؼ العبرية إف جيش االحتالؿ قاؿ المحم :زىير أندراوس -الناصرة 
يستعد النطالؽ الشرارة التي سُتشعؿ المنطقة في مواجية أخرى مع حزب اهلل، صحيح أف نصر اهلل، ورط 
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وأضاؼ إنو مف الواضح في لحظة قد تكوف فوىات أسمحتو موجية إلى  ،عناصره في الوحؿ السوري
  التي توجد لدى حزب اهلل بوفرة. ونقؿ عف محافؿ أمنية في تؿ أبيب قوليا إف لتطمؽ الصواري "إسرائيؿ"

 الحرب القادمة ستبدو مختمفة تماًما، في الطرفيف.
في الجيش اإلسرائيمي ُيقدروف أنيا ستكوف وحشية وفتاكة، وال سيما في الطرؼ المبناني، ذلؾ أف كمية 

في المئة، ولكف حزب اهلل أيًضا تعاظـ، وفي ضوء األزمات أىداؼ الجيش اإلسرائيمي في لبناف ارتفع بمئات 
في الشرؽ األوسط، وىو بمثابة ذراع إليراف، التي  "إسرائيؿػ"في دوؿ المنطقة بات حزب اهلل العدو األكبر ل

 ."إسرائيؿ"ُتيدد بإبادة 
منظومات وكشؼ المصدر أف عدد الصواري  التي سُتطمؽ مف لبناف ستصؿ إلى اآلالؼ، الفًتا إلى أف 

عمى مدى الزمف، ذلؾ أف الحديث يدور عف كمية ىائمة مف  "إسرائيؿ")القبة الحديدية(، ال يمكنيا إف تحمي 
الصواري  والتي لـ يسبؽ لمجبية الداخمية أْف واجيتيا مف قبؿ، وسُتيدد الصواري  مركز البالد. وأشار 

  ضد الدبابات، الراجمات، المدافع وعشرات المصدر إلى أف القوة التي بحوزة الحزب ىائمة، آالؼ الصواري
آالؼ الصواري  إلى مسافات مختمفة. ولكف اليدؼ األساسي، بحسب المصادر اإلسرائيمية، يبقى الحصوؿ 
عمى ما أسمتو بسالح يوـ الديف: أسمحة محطمة لمتعادؿ، إستراتيجية، عمى شكؿ صواري  شاطئ بحر مف 

لمتطورة والصواري  لممدى األبعد وبالطبع السالح الكيميائي، جميع طراز )ياخونت( صواري  الدفاع الجوي ا
ىذه األسمحة موجود في سورية، وحزب اهلل يواصؿ محاولة نقميا إلى لبناف، الفتًة إلى أف الدولة العبرية 
أعمنت بأنيا لف تسمح بذلؾ، وبحسب المصادر األجنبية نفذت عدة ىجمات في األراضي السورية ضد 

 صص لحزب اهلل.السالح المخ
 8/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 قائد عسكري إسرائيمي يكشف عن إجراء تدريبات "فريدة لمغاية" في مرتفعات الجوالن السورية 30

كشؼ قائد كتيبة االستطالع التابعة لمجيش اإلسرائيمي عف إجراء تدريب مفاجئ في مرتفعات  :تؿ أبيب
ي. وقاؿ الميفتنانت كولونيؿ ميني ليبرتي قائد كتيبة االستطالع الماض األسبوعالجوالف السورية المحتمة 
لصحيفة "جيروزاليـ بوست" نشرتيا يوـ الجمعة إف رؤساءه أبمغوه  8/8 الخميس يوـ"ناىاؿ" في تصريحات 

التدريب سيكوف قاصرا عمى القادة وانو سيتعمؽ فقط باستخداـ الخرائط، وفجأة أعمف االثنيف  أففي البداية 
 ي عف تدريب قتالي واسع النطاؽ.الماض

ووصؼ ليبرتي التدريب بأنو كاف "فريدا لمغاية"، مضيفا أنو لـ ير خالؿ سنواتو الطويمة في الخدمة في 
وحدة  إلى إضافةالجيش تدريبا بيذه الطبيعة. وتابع أف وحدات مف الدبابات والمدفعية شاركت في التدريب، 

ي وحدة تضـ جنودا مف سالح المدفعية يقوموف بتشغيؿ طائرات "سكاي رايدر" لمطائرات بدوف طيار )وى
 القوات البرية في حالة شف ىجوـ(. إلىبدوف طيار وينضموف 

ت السيناريوىات التي تعيف عمينا مواجيتيا تحاكي نوقالت صحيفة "جيروزاليـ بوست نقاًل عف ليبرتي: "كا
 في منطقة شمالية". طوارئحالة 

 9/8/1023، القدس، القدس

 
 آالف جهاز لمطرد المركزي جديد لمبرنامج النووي سبعةنتنياهو: إيران تستخدم  37
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تستخدـ  إيرافف إ 7/8يوـ األربعاء قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو  :"المستقبؿ"( ب،.ؼ.)ا
 إلذاعةامف طراز جديد. ونقمت  ألؼسبعة آالؼ جياز جديد لمطرد المركزي لبرنامجيا النووي مف بينيا 

برنامجيا النووي حتى بعد االنتخابات الرئاسية". وبحسب نتنياىو  إيرافالعامة عف نتنياىو قولو "لـ توقؼ 
الغرب وجيا جديدا ولكف التقدـ في البرنامج  إلىيظير  أف)حسف روحاني( يحاوؿ  اإليرانيفاف "الرئيس 

كانت. لكف الشيء الوحيد  أياً تجدي نفعا  التيديدات لف أف"ىو )روحاني( يقوؿ لنا  وأضاؼالنووي مستمر". 
 الذي تمكف مف إيقاؼ البرنامج النووي اإليراني كاف الضغوط والتيديدات الصريحة بالقياـ بعممية عسكرية".

 8/8/1023، المستقبل، بيروت
 

 يبالشأن اإليران ستطي  االعتماد عمى التعهدات األميركيةنال : إلذاعة اإلسرائيميةلمسؤول إسرائيمي  38
نقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف مسؤوؿ سياسي إسرائيمي كبير قولو إنو يشكؾ في نية  :"المستقبؿ"( ب،.ؼ.)ا

اإلدارة األميركية منع إيراف مف حيازة أسمحة نووية بأي ثمف. وقاؿ المسؤوؿ نفسو "إف سموؾ اإلدارة 
شير إلى أف إسرائيؿ ال تستطيع األميركية تجاه سورية بما يتناقض مع تصريحات الرئيس باراؾ أوباما، ي

االعتماد عمى التعيدات األميركية". أضاؼ أف "إسرائيؿ قادرة عمى تنفيذ عممية عسكرية ضد إيراف مف دوف 
أي دعـ عمالني مف الواليات المتحدة، عمى الرغـ مف أنيا لف تكوف بنفس مستوى النوعية لعممية عسكرية 

خشى مف إمكانية البدء بمفاوضات مباشرة بيف واشنطف وطيراف بما أميركية". وقالت اإلذاعة إف "إسرائيؿ ت
يؤدي إلى تخفيؼ العقوبات االقتصادية المفروضة عمى إيراف مقابؿ تنازالت مف األخيرة لف تكوف كافية 

 إلرضاء إسرائيؿ".
 8/8/1023، المستقبل، بيروت

 
 واندالع انتفاضة يالحكم األردنيخشى إلغاء كامب ديفيد وانهيار  اإلسرائيمي سادات: الجيش -بيغن 39

السادات لمدراسات اإلستراتيجية إف  -قاؿ بحث جديد صادر عف مركز بيغف : زىير أندراوس -الناصرة 
خطة الجيش اإلسرائيمي الجديدة لمسنوات مقمبة تدؿ عمى أف الجيش اإلسرائيمي إعادة تنظيـ أولوياتو لمعقد 

قيؽ التفوؽ في مجاؿ االستخبارات، وأنظمة الدفاع النشطة، القادـ، وتشمؿ األولويات العسكرية في تح
والحرب اإللكترونية، وأنظمة حماية الحدود، في حيف أف أىمية وأولوية القوات البرية انخفضت جًدا، بحسب 

 البحث الذي أعده المتخصص في الشؤوف األمنية، عامير رببورت.
رب في السنوات األخيرة: المحافظة عمى قصر وقاؿ أيضا لقد وضع الجيش اإلسرائيمي عدة مبادئ لمح

العممية العسكرية قدر اإلمكاف، تقميؿ األضرار لمجبية الداخمية، وذلؾ مف منطمؽ أف الجبية الداخمية ستجد 
 صعوبة في مواجية ىجوـ صاروخي لفترات طويمة.

ىي القوة العالمية في  "ئيؿإسرا"وأشار الباحث إلى أنو وفًقا لرئيس أركاف الجيش، الجنراؿ بيني غانتس، فإف 
ثالثة مجاالت رئيسية ىي: الطائرات بدوف طيار، أطالؽ النيراف بدقة والتفوؽ في االتصاالت، وىي األمور 

 التي قرر غانتس تطويرىا عمى حساب سالح المشاة.
الصناعات حوؿ تخفيض ميزانية األمف، فإنو اليوـ لدى  "إسرائيؿ"وقاؿ إنو عمى الرغـ مف الجداؿ الدائر في 

مشروع لمتطوير المختمؼ، مشدًدا عمى أف معظـ  100العسكرية اإلسرائيمية وجيش االحتالؿ أكثر مف 
 المشاريع في طي الكتماف.
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وخمص الباحث إلى القوؿ إف خطط الجيش اإلسرائيمي تبدو ممتازة، والمشكمة الرئيسية ىي أف بعض 
يب مف المستوييف السياسي والعسكري مثؿ انييار السيناريوىات الموضوعة أماـ صناع القرار في تؿ أب

لغاء اتفاؽ السالـ مع مصر، واندالع انتفاضة ثالثة، أو تيديد نووي  النظاـ الممكي الياشمي في األردف، وا 
مف إيراف، والذي لـ يعد ضرًبا مف الخياؿ، ويمكف ليذه التطورات، أو تمؾ التي ال يمكف التنبؤ بيا أْف تجعؿ 

 تي وضعيا الجيش اإلسرائيمي لمتطوير وتغيير بنية الجيش، غير ذي صمة، عمى حد تعبيره.جميع الخطط ال
 9/8/1023القدس العربي، 

 
 جمي  الرحالت بناء عمى تقييمات أمنية مطار إيالت لساعات تغمق "إسرائيل" 20

حتى  8/8 الخميس يوـأغمقت مطار إيالت القريب مف سيناء  "إسرائيؿ"لندف: قاؿ الجيش اإلسرائيمي إف 
أصدر الجيش اإلسرائيمي تعميمات إلى مطار "إشعار آخر بسبب مخاوؼ أمنية. وقالت متحدثة عسكرية: 

، دوف أف تكشؼ "رويترز"، بحسب "إيالت بإلغاء جميع رحالت السفر والوصوؿ بناء عمى تقييمات أمنية
 عف مزيد مف التفاصيؿ.

 تح المطار؛ وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.وعقب ساعات، أعمنت مصادر أمنية إسرائيمية إعادة ف
 9/8/1023الشرق األوسط، لندن، 

 
 ضد مصر لإلفراج عن جاسوس إسرائيمي إسرائيمية دعوى 22

قدـ المحامي اإلسرائيمي يتسحاؽ ممتسر دعوى قضائية إلى المحكمة األفريقية لحقوؽ : محمد وتد -أـ الفحـ 
ر، مطالبا إلزاـ القاىرة بدفع تعويض مالي، واإلفراج عف شاب اإلنساف والشعوب الموقرة في تنزانيا ضد مص

 يحمؿ الجنسية اإلسرائيمية. 
التي قدمت ضد كؿ مف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حاـز  ،وسبؽ الدعوى

لخارجية رسالة بعث بيا المحامي ممتسر إلى وزير ا ،الببالوي ورئيس جياز المخابرات العامة محمد التيامي
المصري نبيؿ فيمي أكد لو مف خالليا تجديد تؿ أبيب موافقتيا اإلفراج عف ستيف أسيرا مصريا تحتجزىـ 

 بسجونيا مقابؿ اإلفراج عف عودة سميماف الترابيف. "إسرائيؿ"
 1023/ 20/8الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 لرفض فريق برشمونة بث النشيد اإلسرائيمي خالل التدريب أبيبضجة في تل  21

لمسالـ  زف مركز بيريأ، 7/8األربعاء  يـوزىير أندراوس: أفاد صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية  - الناصرة
قاـ بالتنسيؽ مع ديواف رئيس الدولة العبرية بتنظيـ الزيارة فريؽ كرة القدـ برشمونة اإلسباني إلى الدولة 

ُعقد في إستاد تؿ أبيب بمشاركة جميع  فإف اجتماعاً  زبيريشيموف العبرية. وبحسب المصادر المقربة مف 
ولكف عند بدء  الوزارات ذات الصمة، حيث تـ التشاور حوؿ إسماع النشيد الوطني اإلسرائيمي )ىتكفا(.

التدريب تجاىؿ المنظموف النشيد الوطني اإلسرائيمي، عمى الرغـ مف أنيـ كمفوا أحد المطربيف بإسماعو 
 اني، ولـ ُيسمعوه قبيؿ التدريب، كما كاف متفقًا.وبإسماع النشيد الخاص بالفريؽ اإلسب

ونقمت الصحيفة عف مصادر إسرائيمية، رفضت الكشؼ عف اسميا، أف السبب في عدـ إسماع النشيد 
الوطني اإلسرائيمي يعود إلى سببيف، األوؿ رفض الفريؽ الكاتالوني إسماعو، والثاني أف المنظميف لـ يرغبوا 

الرغـ مف أف النشيد الوطني الفمسطيني ُأسمع في بيت لحـ، حسبما ذكرت  في إغضاب الفمسطينييف، عمى
 يديعوت احرونوت.
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ولـ تتوقؼ األمور عند ىذا الحد، بؿ أعمف وزير المعارؼ اإلسرائيمي، شاي بيروف، مف حزب )يوجد 
شيكؿ  مستقبؿ(، كما أفادت الصحيفة، أف وزارتو لف تدفع المبمغ الذي تعيدت بو والذي يصؿ إلى مميوف

إسرائيمي لتغطية نفقات استضافة الفريؽ اإلسباني، وقاؿ الوزير أف السبب في ذلؾ يعود إلى عدـ إسماع 
)ىتكفا( في اإلستاد، عمى الرغـ مف االتفاؽ المسبؽ، مشددا عمى أف وزارتو ال تقوـ بتغطية نفقات أحداث 

 مؤسفة ومعيبة.
 8/8/1023لندن، القدس العربي، 

 
 والقنبمة الديموغرافية: الحريديم.. والعرب "إسرائيل"تقرير:  23

عمى مدى العقديف األخيريف، عمى األقؿ، موضع الخطر الذي  "القنبمة الديموغرافية"كانت  :حممي موسى
يستشعره الكثير مف القادة اإلسرائيمييف، وخصوصًا ممف استخدموه لتبرير ميميـ لقبوؿ التسوية مع 

 الفمسطينييف.
سواء مف بقوا عمى أرضيـ  -قنبمة ال تشير إال نحو العرب الذيف كاف، وال يزاؿ وفي البداية كانت ال

ينظر إلييـ عمى أنيـ أعداء. ولكف  - 1967أو الذيف خضعوا لالحتالؿ في العاـ  1948المغتصبة العاـ 
ىما العرب  "ال صييونييف"مف يرى أف القنبمة مكونة مف عنصريف  "إسرائيؿ"مع مرور الوقت صار في 

 لحريديـ.وا
دخاليـ والعرب في  واحدة. ولكف  "قنبمة"وىكذا بقدرة قادر تـ إخراج الييود الحريديـ مف دائرة الصييونية وا 

نما أيضًا في مواقع  الصورة ال تتضح إال عند التأكيد عمى أف البعد السكاني، ليس فقط في جانبو العددي وا 
 انتشاره، كاف عمى الدواـ مصدر قمؽ إسرائيمي.

ف يذكروف مشاريع تيويد النقب وتيويد الجميؿ وتيويد القدس في إطار تيويد كؿ أرض فمسطيف. وكثيرو 
في  "سديو بوكير"ويتذكر الكثيروف أيضًا ترؾ دايفيد بف غوريوف الحياة في تؿ أبيب لالستقرار في كيبوتس 
خطة فصؿ في النقب حيث دفف وزوجتو، وكيؼ برر أرييؿ شاروف انسحابو مف قطاع غزة واالستعداد ل

 الضفة الغربية أيضًا بفشؿ الصييونية في إسكاف مميوف ييودي فييما.
وأفادت دائرة اإلحصاء المركزي اإلسرائيمية مؤخرًا أف المنتسبيف إلى تيار التعميـ االبتدائي الرسمي في 

لييود في المئة بعد سنوات. وأظير تقرير نشر أمس أف عدد الطالب ا 50إسرائيؿ سوؼ يكونوف أقؿ مف 
في المئة بسبب التوقعات بزيادة  41أقؿ مف  2019في المدارس االبتدائية الرسمية سوؼ يكوف في العاـ 
 أعداد الطالب العرب والحريديـ في مدارسيـ الخاصة.
في المئة لمتالميذ العرب، وىي  26في المئة مقابؿ  74ويبيف التقرير أف عدد التالميذ الييود عمومًا سيشكؿ 

سيا تقريبًا القائمة اآلف. وال يتوقع التقرير زيادة في نسبة الطالب العرب، بؿ يتوقع تناقصيـ النسبة نف
 الضئيؿ ترجمة لتناقص نسبة السكاف العرب عمومًا ألسباب مختمفة.

ولكف القمؽ الصييوني يزداد بسبب تعاظـ نسبة التالميذ الييود في المدارس الحريدية. وتجدر اإلشارة إلى 
االبتدائي يضـ أيضًا قطاع التعميـ الديني الرسمي والذي يتناقص عديد المنتسبيف إليو بسبب  أف التعميـ

في المئة مف تالميذ المرحمة  17االندفاع نحو التعميـ الحريدي. ويشكؿ المنتسبوف لمتعميـ الحريدي حاليًا 
 12تبمغ فقط  2001في العاـ ، بعدما كانت 2019في المئة في العاـ  19االبتدائية عمومًا، وستغدو النسبة 

 في المئة.
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ويقوؿ البروفيسور داف بف دافيد مف جامعة تؿ أبيب، والذي يراقب الميوؿ السكانية منذ عقد ونصؼ العقد، 
ىذه ميوؿ تجعؿ مف إسرائيؿ مكانًا غير قابؿ لمبقاء. فمألطفاؿ نقدـ تعميمًا ممتازًا، ولكف األطفاؿ العرب "أف 

. وشدد عمى أف القدرة عمى االحتفاظ "أدنى. والحريديـ ال يتمقوف تعميمًا عامًا البتة يتمقوف تعميمًا بمستوى
. لذلؾ ىناؾ فرصة لتنفيذ "تجعؿ العيش ىنا مستحيالً "باقتصاد حديث في ظؿ وضع كيذا تغدو متعذرة و
 ثورة في مجاؿ التعميـ والوصوؿ إلى ىذيف القطاعيف.

ستوى عالـ ثالث لمعرب والحريديـ، يغدو مستحياًل استمرار ويرى خبراء آخروف أنو في ظؿ تعميـ مف م
 اعتبار إسرائيؿ دولة عالـ أوؿ.

ذا كانت التقديرات لممستقبؿ مقمقة، فإف القمؽ مما ىو قائـ حاليا ليس أقؿ. فقد أثبتت دراسة أعدت في  وا 
وبرغـ أف الكنيست وجود ىجرة مف األطراؼ إلى الوسط وخصوصًا إلى مستوطنات الضفة الغربية. 

حكومات اليميف شجعت طواؿ الوقت عمى االستيطاف في الضفة الغربية، إال أف ترؾ المناطؽ الحدودية أمر 
يمس مفيوـ األمف القومي اإلسرائيمي، فضاًل عف تعبيره عف خوؼ مما يجري. وليس صدفة أف اليجرة مف 

 األطراؼ نحو الوسط تقع أساسًا في المواءيف الشمالي والجنوبي.
ألؼ نسمة في  30سجمت ىجرة سمبية ألكثر مف  2010و 2001ير الدراسة إلى أنو في العقد ما بيف وتظ

ألؼ نسمة في منطقة الجنوب. وفي المقابؿ، سجمت السنوات ذاتيا في الضفة  25منطقة الشماؿ وأكثر مف 
 في المئة. 11ألؼ نسمة، يشكموف زيادة كبيرة جدًا بمعدؿ نحو  39الغربية ىجرة ايجابية لقرابة 

وبحسب الدراسة، فإف اليجرات السمبية واإليجابية تتعمؽ أساسًا بالبمدات الييودية في تمؾ المناطؽ، وذلؾ 
 ألنو لـ ُيسجؿ في اوساط السكاف العرب ىجرة سمبية في ىذه المناطؽ.

ومما ال ريب فيو أف أبرز دوافع اليجرة السمبية مف المناطؽ الحدودية نحو الوسط والمستوطنات في الضفة 
الغربية تكمف في الجانب االقتصادي. ولكف األمر ال يخمو أيضًا مف دوافع أمنية تنبع مف الخشية عمى 

 أو بمحاذاة قطاع غزة.المصير في مناطؽ عرضة لمخاطر أمنية متصاعدة سواء عمى الحدود مع لبناف 
وليس صدفة تعميؽ رئيس الحكومة اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمس أثناء زيارتو إلى مواقع إسرائيمية في 

ىناؾ شيء ما "النقب، ردًا عمى تفجير عبوة في آلية عسكرية إسرائيمية عمى الحدود مع لبناف. إذ قاؿ 
، جنود الجيش اإلسرائيمي الذيف يدافعوف عنا وعف مشترؾ أيضًا بيف الجنوب والشماؿ وفي كؿ القطاعات

 . "حدودنا

 8/8/1023، السفير، بيروت
 

 رف  نسبة الحسم في االنتخابات يض  األحزاب العربية أمام تحدي تشكيل قائمة مشتركةتقرير:  22
لقراءة الذي أقرتو الكنيست اإلسرائيمية با« قانوف )تقوية( الُحْكـ»يطرح مشروع : أسعد تمحمي -الناصرة 

في المئة، تحّديًا  4األولى آخر الشير الماضي، ويتضمف أساسًا رفع نسبة الحسـ في االنتخابات العامة إلى 
( 48حقيقيًا أماـ األحزاب العربية الوطنية واإلسالمية الثالثة التي تمثؿ غالبية عرب الداخؿ )فمسطينيي الػ 

الجبية الديموقراطية لمسالـ «، و«لعربية لمتغييرا -القائمة الموحدة »في البرلماف اإلسرائيمي، وىي 
، لتوحيد صفوفيا في قائمة مشتركة واحدة إذا ما كانت تريد «التجمع الوطني الديموقراطي«، و«والمساواة

اليميني « إسرائيؿ بيتنا»الحفاظ عمى التمثيؿ العربي في الكنيست، خصوصًا مع حماسة ممثمي حزب 
 نوف، لتمريره بالقراءتيف الثانية والثالثة خالؿ العطمة الصيفية الحالية لمكنيست.المتطرؼ، مقتِرحي مشروع القا
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أمس بأف رئيس لجنة الدستور والقانوف البرلمانية النائب ديفيد روتـ تراجع عف « معاريؼ»وأفادت صحيفة 
لحكومي، والتي التفاىمات األخيرة التي أعقبت تمرير القانوف بالقراءة األولى بيف المعارضة واالئتالؼ ا

قضت بإرجاء مواصمة سف القانوف إلى الدورة الشتوية في تشريف األوؿ )أكتوبر( المقبؿ، وأنو يعتـز عقد 
 خمس جمسات خالؿ العطمة الصيفية لتمرير القانوف نيائيًا.

ضة، وكاف تمرير القانوف بالقراءة األولى قبؿ تسعة أياـ أثار موجة احتجاج واسعة في أوساط أحزاب المعار 
في المئة. واعتبر ممثمو  4خصوصًا الصغيرة التي تخشى فقداف تمثيميا في حاؿ تـ رفع نسبة الحسـ إلى 

األحزاب العربية الثالثة، الذيف اعتموا منصة الكنيست تباعًا والتزموا الصمت بدؿ الخطابة، في إشارة إلى كـّ 
الذي بادر إلى سف « إسرائيؿ بيتنا»ف، أف حزب األفواه الذي يبغيو القانوف، ثـ أصدروا بيانات تديف القانو 

تطيير الكنيست مف التمثيؿ »القانوف وسبؽ لو أف سف عددًا مف القوانيف العنصرية ضد العرب، يريد عمميًا 
 «.العربي

« الموحدة»لكؿ مف  4نائبًا في الكنيست الحالية،  11وتتمثؿ األحزاب العربية الوطنية واإلسالمية الثالثة بػ 
في المئة سيحوؿ دوف وصوؿ أي منيا الى  4، لكف رفع نسبة الحسـ إلى «التجمع»وثالثة لػ « بيةالج«و

الكنيست المقبمة إذا ما اعتمدت النسبة التي حصمت كؿ منيا عمييا في االنتخابات األخيرة، إذ حصمت 
في  2.5 عمى« التجمع«في المئة، و 3عمى « الجبية«في المئة مف األصوات، و 3.5عمى « الموحدة»

في المئة سيدخؿ إلى الكنيست ثمانية أحزاب  4المئة. وطبقًا لمخريطة السياسية الحالية، فإف رفع النسبة إلى 
 في الكنيست الحالية(. 12فقط )

ويثير رفع النسبة تساؤالت في الشارع العربي داخؿ إسرائيؿ حوؿ ما إذا كاف مف شأف ىذه الخطوة أف تدفع 
وحيد صفوفيا وخوض االنتخابات في قائمة مشتركة واحدة تضمف عدـ حرؽ نحو باألحزاب الثالثة إلى ت

 ألؼ صوت. 360
 20/8/1023الحياة، لندن، 

 
 لممر تجاري ونقطة عبور بين دول الخميج العربي وأوروبا "إسرائيل"مسؤول إسرائيمي: تحول  25

ارع شماؿ "إسرائيؿ" فوجئوا العبرية أف المسافريف عمى شو  زىير أندراوس: ذكرت صحيفة ىآرتس -الناصرة 
قافمة مف الشاحنات تحمؿ لوحات ترخيص تركية أو أردنية، تشؽ  بمشيد غير اعتيادي عندما صادفتيـ

 طريقيا مف والى ميناء حيفا بمرافقة دوريات لمشرطة اإلسرائيمية.
ؿ تشؽ طريقيا وأضافت الصحيفة أف ىذه الشاحنات لـ تتوقؼ في أي مف المدف اإلسرائيمية خالؿ رحمتيا، ب

ياًبًا مف األردف إلى ميناء حيفا، محممة بالبضائع التركية والعراقية واألردنية، بعد أف تحولت   "إسرائيؿ"ذىاًبا وا 
وبشكؿ ىادئ لمغاية إلى قناة إقميمية مركزية لالستيراد والتصدير بسبب الحرب الدائرة في سورية، بما في 

 ائع، بيف دوؿ الخميج العربي وأوروبا.ذلؾ، تحوليا إلى نقطة عبور لمسمع والبض
وترى األوساط اإلسرائيمية بالسماح لمشاحنات التركية بالتنقؿ داخؿ األراضي اإلسرائيمية الذي ابتدأ منذ أكثر 
مف عاـ، مؤشًرا عمى التعاوف بيف البمديف وخطوة لمتقريب بينيما، في الوقت الذي ترى أوساط اقتصادية 

مميوف شيقؿ سنوًيا ستتـ جبايتيا مف رسوـ استخداـ  200بقيمة  "إسرائيؿػ"دخاًل لإسرائيمية أف ذلؾ سيوفر 
 الميناء، والوقود ورسـو وزارة المواصالت والتأميف.

عالوة عمى ذلؾ، قالت الصحيفة، إف جياز األمف العاـ )الشاباؾ اإلسرائيمي( أبدى قمقو مف عدـ امتالكو 
ت األردنية التي تـ تحويؿ وجيتيا إلى ميناء حيفا نتيجة األوضاع معمومات أمنية كافية حوؿ سائقي الشاحنا
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عادة تصدير بضائعيا مف والى تركيا، وقد تمت موافقة  في سورية واعتماد األردف لمميناء كجسر لتصدير وا 
، عمى دخوؿ بضع  الشاباؾ بعد مباحثات مطولة، وبضغط مف وزير التعاوف اإلقميمي، سيمفاف شالـو

عف طريؽ جسر حسيف، وتتجو مباشرة إلى ميناء حيفا وتسمؾ  "إسرائيؿ"التي تدخؿ إلى  شاحنات أردنية،
كيمومترا، وتخضع لفحص أمني شامؿ، كما أف ىناؾ حركة تجارة برية بشاحنات  80مسارا يصؿ طولو إلى 

تركية، تصؿ إلى ميناء حيفا. وأضافت الصحيفة، أف المممكة األردنية محاطة بحدود برية مف جميع 
 لجيات، وليس لدييا أي منفذ سوى عف طريؽ ميناء العقبة، الذي يبعد كثيرا عف معظـ مناطؽ المممكة.ا

لى األردف، تتـ عبر البر، عمًما أف السفف القادمة مف  ولذلؾ، فإف معظـ حركة البضائع التجارية مف وا 
نزاؿ حمولتيا، لتقـو أوروبا وتركيا كانت ترسو في موانئ سورية، وخاصة في ميناء طرطوس، حيث يتـ إ

 الشاحنات بنقميا إلى األردف والعراؽ، غير أف اإلحداث التي تشيدىا سورية، أدت إلى توقؼ ىذا الممر.
وكشفت الصحيفة، أنو بعد قياـ األردف بتجربة كؿ الطرؽ االلتفافية والمعقدة، توجو إلى مكتب التعاوف 

ـ إسرائيؿ كممر تجاري، بما في ذلؾ نقؿ شاحنات اإلقميمي في إسرائيؿ، كما توجيت تركيا بطمب استخدا
 تحمؿ األكسجيف الطبي إلى المستشفيات األردنية.

ولفتت الصحيفة إلى أف الرد اإلسرائيمي لـ يكف سياًل، بسبب معارضة الشاباؾ. ونقمت الصحيفة عف 
 2011ؿ العاميف سمطات الجمارؾ اإلسرائيمية قوليا، إف خط التجارة مع األردف لـ يتوقؼ، حيث شيد خال

حركة نشطة في االتجاىيف، حيث تتحرؾ الشاحنات المحممة بالبضائع مف األردف إلى تركيا حاممة  2012و
منتجات زراعية وأخرى صناعية. كما يتـ نقؿ مواد خاـ ومواد تغميؼ وأغذية معمبة مف تركيا إلى األردف، 

 ر، كما أكدت الصحيفة العبرية.وقد تـ إخفاء أمر الحركة التجارية عبر إسرائيؿ عف الجميو 
ونقمت الصحيفة عف مسؤوليف إسرائيمييف قوليـ، إف اليدؼ مف الحفاظ عمى سرية الحركة التجارية ىذه، ىو 
عدـ المس بالعالقات الحساسة مع األردف، حيث يتـ عدـ إظيار أي إشارة عمى الشاحنات توحي بأنيا مرت 

ت سفر السائقيف، وذلؾ ألف بعض الشاحنات تواصؿ طريقيا إلى في الدولة العبرية، كما ال يتـ ختـ جوازا
 العراؽ الذي ال يقيـ عالقات دبموماسية مع إسرائيؿ.

عمى صمة بما سمؼ، كشفت اإلذاعة اإلسرائيمية الرسمية بالمغة العبرية النقاب أمس عف أف وزير التعاوف 
اصة عمى المعبر الحدودي بيف األردف اإلقميمي في الحكومة اإلسرائيمية، سيمفاف شالوـ، عقد جمسة خ

والدولة العبرية، بمشاركة ممثميف مف وزارات ومؤسسات أمنية واقتصادية إسرائيمية، أعمف في أعقابيا سمسمة 
 مف التعديالت والتسييالت لحركة نقؿ البضائع والشاحنات عبر األردف.

 9/8/1023 لندن، القدس العربي،
 

 1022-1009% خالل 100ي بارتفاع الصناعي الحربي الخارج تحيي التعاون "إسرائيلتقرير: " 20

المتأثرة باألزمة االقتصادية العالمية والمتوجسة مف تداعيات  صورت الحكومة اإلسرائيمية، :إعداد نيى حّوا
الحربي بيف شركاتيا والشركات األجنبية، الذي كاف قد شيد  -الربيع العربي، إحياء التعاوف الصناعي 

ة امتدت ثالث سنوات، عمى أنو ييدؼ أساسا إلى إعطاء دفعة القتصادىا وصادراتيا المتدىورة، تراجعا لفتر 
لكف إسراعيا في إحياء اتفاقات التعاوف الصناعي الذي يأتي القسـ األكبر مف تمويمو عبر آلية التمويؿ 

اميا في تعزيز العسكري الخارجي األميركي، ييدؼ أيضا إلى تطوير قدرات صناعية عسكرية يمكف استخد
 قدرات جيشيا العدوانية في مواجية األوضاع المتفجرة في الشرؽ األوسط.



 
 
 

 

 

           18ص                                   1922العدد:                11/8/1023-8األحد -الخميس التاريخ:

ونقمت مجمة "جينز ديفنس ويكمي" في تقرير نشرتو أخيرا، عف ىيئة التعاوف الصناعي اإلسرائيمية، أف 
بالتزامات  استفادة الصناعة اإلسرائيمية في القطاعيف العسكري والتجاري مف التعاوف الصناعي، المتمثؿ

% خالؿ الفترة 200في اإلجراءات المرتبطة بالعقود العسكرية والمدنية، قد ازدادت بنسبة تزيد عف  "إسرائيؿ"
 مميوف دوالر أميركي. 966مميوف دوالر أميركي إلى  320، مف 2011و 2009

ة في إطار برنامج وترى ىيئة التعاوف الصناعي اإلسرائيمية أف العمؿ الذي تضطمع بو الصناعة اإلسرائيمي
، وساعد في اختراؽ "إسرائيؿ"التعاوف الصناعي لعب دورا ميما في تطوير القطاعات المتقدمة تكنولوجيا في 

مف بيف  "إسرائيؿ"أسواؽ التصدير العالمية. وبحسب مؤسسة بحوث ستوكيولـ لمسالـ الدولي، كانت 
، إلى جانب صادراتيا مف 2012و 2002 المصدريف العسكرييف العشرة األوائؿ في العالـ خالؿ الفترة

 الكمبيوترات واإللكترونيات، واالتصاالت، والمنتجات الطبية الحيوية، والمعدات المعتمدة عمى اآلالت.

وتبرز أولوية ىيئة التعاوف الصناعي اإلسرائيمية واضحة مف خالؿ مشترياتيا العسكرية، والتي تتضمف 
أي" مف إنتاج شركة لوكييد مارتف، وانضماميا إلى 16-از "إؼطائرة حربية مف طر  102استحواذىا عمى 
 ".2إيو اليتنينغ 35-برنامج طائرة "إؼ

وىذه االتفاقات تؤكد مجددا عمى موقع الواليات المتحدة باعتبارىا المزود العسكري األىـ إلسرائيؿ، حيث 
، والذي تتمقى منو إسرائيؿ يجري تمويؿ معظـ العقود مف خالؿ آلية التمويؿ العسكري الخارجي األميركي

 مميارات دوالر في السنة. 3حوالي 

مميارات دوالر، مع تنفيذ أعماؿ عبر برنامج التعاوف  4.4" بحوالي 16أي-ويقدر برنامج إسرائيؿ في "إؼ
الصناعي بقيمة تصؿ إلى مميار دوالر. وتغطي حزمة التعاوف الصناعي في األساس تصنيع مكونات لطائرة 

إيو"  35-يا تتضمف أيضا المساعدة في تطوير منتجات جديدة وتسويقيا. أما برنامج "إؼ"، لكن16-"أؼ
طائرة أخرى،  55مميار دوالر، مع إضافة خيار  2.75طائرة بشكؿ أولي بكمفة  20إلسرائيؿ، فيغطي 

جراءات التعاوف الصناعي في ظؿ صفقة "إؼ "، والتي يطمؽ عمييا تسمية "المشاركة الصناعية"، 35-وا 
مميارات دوالر في األمد الطويؿ، ويرتبط معظميا بقيمة صفقات التصنيع ضمف  5درت قيمتيا بحوالي ق

 " العالمية.35-شبكة إنتاج "إؼ

وتتوقع شركة "البيت سيستمز" اإلسرائيمية أف تحصؿ عمى مميار دوالر مف مبيع أنظمة الخوذة المركبة، فيما 
ة" مع لوكييد مارتف األميركية عمى اتفاقات يمكف أف تصؿ تفاوض شركة "الصناعات الفضائية اإلسرائيمي

 إيو". 35-قيمتيا إلى ممياري دوالر عمى عقود أخرى، بما في ذلؾ إنتاج جناح الطائرة "إؼ

-2007أف القطاعات التجارية ضمنت أعمااًل في مجاؿ التعاوف الصناعي خالؿ الفترة  "إسرائيؿ"وتدعي 
 ر، أغمبيتيا في قطاع الفضاء وقطاع الكمبيوتر / اإللكترونيات.مميار دوال 13بمغت قيمتيا  2011

وبرنامج التعاوف الصناعي إلسرائيؿ يدعو المورديف األجانب إلى الدخوؿ في مشاريع تعاوف مع الصناعات 
 مالييف دوالر. 5العسكرية والتجارية اإلسرائيمية في عقود عسكرية تزيد قيمة العقد الواحد عف 

% مف قيمة 50ات العسكرية األمنية، تصؿ متطمبات مشروع التعاوف الصناعي إلى نسبة بالنسبة لممشتري
العقد عمى األقؿ، ىذا عمى الرغـ مف أف المشتريات الممولة مف قبؿ آلية التمويؿ العسكري الخارجي 

قود %، والعقود الممولة بيذه اآللية ال يمكنيا جذب نشاطات ع35لمواليات المتحدة تخضع لحصة نسبتيا 
 مف الباطف )أو برامج مبادلة مباشرة(.

أما بالنسبة لمعقود التجارية، فمشتريات إسرائيؿ مف الشركات التي تقع ضمف دوؿ موقعة عمى اتفاقية 
%مف قيمة العقد. أما لمشركات األخرى، 20المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تخضع لمتطمب 
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% مف قيمة العقد. وىذه يمكف تحقيقيا مف خالؿ عقود 35إلسرائيمية ىي فمتطمبات ىيئة التعاوف الصناعي ا
مف الباطف محمية، واستثمار في البحوث والتطوير، ونقؿ لمتكنولوجيا أو المعارؼ، وشراء سمع إسرائيمية 

 الصنع "أو كما ىو متفؽ عميو مع ىيئة التعاوف الصناعي".

ى الصادرات، وتركيز قدراتيا في مجاؿ تطوير منظومات وتعكس برامج التعاوف الصناعي تشديد إسرائيؿ عم
 مختارة مثؿ الطائرات الموجية عف بعد.

 22/8/1023، البيان، دبي
 

 االحتالل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة برصاص استشهاد فمسطيني 27
استشػيد مسػاء السػػبت برصػاص قػوات االحػػتالؿ  فمسػػطيني ، أف22/8/1023وكالؤة سؤؤما اإلخباريؤة، نشػرت 

سكاف محميوف لوكالة )سما( إف قوات االحػتالؿ أطمقػت النػار عمػى  وأفاد رؽ مخيـ البريج وسط قطاع غزة.ش
عبر الشػريط الحػدودي شػرؽ البػريج، األمػر الػذي أسػفر عػف استشػياده  إسرائيؿشاب حاوؿ التسمؿ إلى داخؿ 

لشاب وتجمعت حولػو قبػؿ وأشارت مصادر محمية إلى أف جيبات عسكرية إسرائيمية اقتربت مف ا عمى الفور.
 أف تتأكد مف مقتمو، الفتا إلى أنيا عادت إلى الموقع وتركتو في ذات المكاف.

فيما أكدت اإلذاعة اإلسرائيمية العامة عمى موقعيا النبأ، مبينة أف قوات االحتالؿ أطمقت نيراف أسػمحتيا نحػو 
 رية "عموميـ" التعاونية فقتمتو.الشاب الذي قالت إنو حاوؿ اجتياز السياج األمني الفاصؿ قاصًدا ق

قوات االحتالؿ اإلسرائيمي سممت، فجػر اليػـو األحػد، ، مف غزة، أف 22/8/1023القدس، القدس، وأضافت 
عبػػر معبػػر بيػػت حػػانوف "إيػػرز" جثمػػاف شػػييد فمسػػطيني قتمتػػو قػػوة عسػػكرية إسػػرائيمية مػػف لػػواء جػػوالني عمػػى 

 قطاع غزة.الجدار األمني إلى الشرؽ مف مخيـ البريج وسط 
وقالػػت مصػػادر أمنيػػة وطبيػػة متطابقػػة لػػػ القػػدس دوت كػػوـ، أف االحػػتالؿ سػػمـ جثمػػاف الشػػييد، حيػػث تػػـ نقمػػو 

 لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، مشيرًة إلى أنو ما زاؿ مجيوؿ اليوية وأنو في الثالثينات مف العمر.
 

 حرائد صال توجه تهمة التحريض بحق الشيخ اإلسرائيمية العامة النيابة 28
جرت في محكمة الصمح فػي القػدس يػوـ الثالثػاء جمسػة تمخيصػات فػي ممػؼ الشػي  رائػد صػالح الػذي عػرؼ 

الػذي جػاء عمػى خمفيػة جريمػة االحػتالؿ  –ـ 16/2/2007مف أحداث يػـو الجمعػة ” خطبة واد الجوز”بػممؼ 
مسػػة التػػي وشػػارؾ فػػي الج ـ،6/2/2007، طريػػؽ بػػاب المغاربػػة مػػف تػػاري  األقصػػىبيػػدـ جػػزء مػػف المسػػجد 

الػذي ترافػع  اإلنسػاف،عقدت صباح اليوـ كؿ مف الشي  رائد صالح وطاقـ الدفاع مػف مؤسسػة ميػزاف لحقػوؽ 
بػرز مػف  اإلسػالميةعف الشي  صالح في ىذه الجمسػة وىػذا الممػؼ، باالضػافة الػى عػدد مػف نشػطاء الحركػة 

 اإلسالمية.ـ الحركة المتحدث الرسمي باس-بينيـ الشي  عمي ابو شيخة والمحامي زاىي نجيدات 
وخالؿ الجمسة اتيمت النيابة الشي  رائد صػالح بػالتحريض عمػى العنػؼ والكراىيػة فػي خطػب الجمعػة بػوادي 

وأشػار مػدعي النيابػة الػى  -األقصىالذيف منعوا حينيا مف الصالة في المسجد  -الجوز أماـ مئات المصميف
، ولكمماتػو تػأثير األقصػىع فػي قضػية المسػجد أف الشي  رائػد صػالح يتمتػع بقػوة الشخصػية ولػو حضػور واسػ

 . بيذا الممؼ إدانتووالعربي، وفي نياية المداولة طمبت النيابة  واإلسالميعمى المستوى المحمي 
فػػي تمػػاـ السػػاعة الثامنػػة والنصػػؼ  20/10/2013وفػػي ختػػاـ الجمسػػة قػػررت المحكمػػة تحديػػد جمسػػة بتػػاري  

 . إليوالشي  رائد صالح في التيـ الموجو  إدانةأو  صباحًا، إلصدار قرار مبدئي، إما البراءة
7/8/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   
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 تقدم مبادرة مصالحة بين األحزاب المصرية "المستقمة الفمسطينيةالشخصيات " 29

أعمف تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة مف قطاع غزة والضػفة الغربيػة والشػتات عػف تسػميـ مبػادرة  :غزة
 الحة الوطنية المصرية لمرئاسة المصرية المؤقتة ولمجيات الرسمية ولكافة األحزاب والقيادات.لممص

وشػػػػدد التجمػػػػع عمػػػػى أف األرض الفمسػػػػطينية ارتػػػػوت كثيػػػػرا مػػػػف دـ الشػػػػيداء المصػػػػرييف دفاعػػػػا عػػػػف قضػػػػيتنا 
التجمػع أجػرى  وخصوصا قطاع غزة الذي يدرؾ جيدا اختالط الدـ والعادات لدى الشعبيف الشقيقيف، مبينا أف

 العديد مف المشاورات قبؿ تقديـ المبادرة التي تشير بنودىا إلى:
أوال: البػػدء بخطػػوات عمميػػة لبػػدء حػػوار وطنػػي شػػامؿ برعايػػة مشػػيخة األزىػػر الشػػريؼ بحضػػور جميػػع ممثمػػي 

 .األحزاب الوطنية واإلسالمية وكافة القوى السياسية واألقباط والحركات الشبابية وممثمي شباب الثورة
 ثانيا: إطالؽ سراح الرئيسيف محمد حسني مبارؾ ومحمد مرسي.

ثالثا: إطالؽ سراح جميع المعتقميف والنشطاء والموقوفيف مف كافة األحزاب ما لـ تكف أيدييـ ممطخػة بالػدماء 
 المصرية.

يػة حتػى اآلف ىػـ شػيداء وطػف لجميور  2011ينػاير  25رابعا: اعتبار جميع الضحايا الذيف سقطوا منػذ ثػورة 
 مصر العربية.

خامسػػػا: إنيػػػاء جميػػػع االعتصػػػامات والوقفػػػات االحتجاجيػػػة والمسػػػيرات المؤيػػػدة والمعارضػػػة تمييػػػدا لتطبيػػػؽ 
 المبادرة.

 سادسا: البدء بمشاورات تشكيؿ حكومة مصرية انتقالية مف الكفاءات والمينييف المستقميف.
 25يف جسػػديا أو معنويػػا أو ماديػػا منػػذ ثػػورة سػػابعا: تشػػكيؿ وزارة لمعدالػػة االنتقاليػػة لتعػػويض جميػػع المتضػػرر 

 حتى اآلف. 2011يناير 
ثامنػػا: تقػػـو حكومػػة الكفػػاءات المصػػرية بالتمييػػد إلجػػراء انتخابػػات الرئاسػػة ومجمسػػي الشػػعب والشػػورى خػػالؿ 

 ستة أشير.
 تاسعا: الحفاظ عمى استقاللية القضاء وعدـ التدخؿ في شؤونو.

 جيزة األمنية والجيش لحفظ األمف واالستقرار خالؿ المرحمة االنتقالية.عاشرا: تشكيؿ لجنة أمنية عميا مف األ
وذكر البياف اف التجمع سيقوـ بتسميـ المبادرة ألميف عػاـ جامعػة الػدوؿ العربيػة عبػر تشػكيؿ وفػد مػف التجمػع 

 مف غزة والضفة والشتات لمتابعة تنفيذ المبادرة.
20/8/1023وكالة سما اإلخبارية،   

 
 بشدة زيارة فريق برشمونة التهويدية لحائط البراق تنتقد ى"األقصمؤسسة " 50

االسباني التيويدية لحائط البػراؽ، الػذي ” برشمونة“بشدة زيارة فريؽ ” لموقؼ والتراث األقصىمؤسسة “انتقدت 
ويقػػـو ” الكيبػػا” ، حيػػث شػػوىد عػػدد مػػف الالعبػػيف يمػػبس ”حػػائط المبكػػى“يطمػػؽ عميػػو االحػػتالؿ بػػاطاًل وزورًا 

لشػػػعائر التوراتيػػػة التمموديػػػة، واعتبػػػرت المؤسسػػػة ىػػػذه الزيػػػارة بأنيػػػا تمػػػس بعقيػػػدة ومشػػػاعر ماليػػػيف بػػػبعض ا
 المسمميف في العالـ.

جػاء ذلػؾ برسػػالة بعثيػا رئػيس المؤسسػػة المينػدس زكػي اغباريػػة إلدارة الفريػؽ ولػرئيس النػػادي سػاندرو روسػػؿ 
فريؽ كرة القدـ الخاص بناديكـ بحضػور كافػة نجومػو لقد زار البالد خالؿ األياـ القميمة الماضية ” جاء فييا: 

وقػػد زار الفريػػؽ خػػالؿ زيارتػػو حػػائط البػػراؽ وىػػو جػػزء مػػف الحػػائط الغربػػي لممسػػجد األقصػػى المبػػارؾ المسػػمى 



 
 
 

 

 

           32ص                                   1922العدد:                11/8/1023-8األحد -الخميس التاريخ:

لفريقكـ العريؽ مالييف المشجعيف في العالـ العربي واإلسالمي غير ” وأضافت الرسالة: ،”حائط المبكى“زورًا 
ائط البراؽ عمى انو رمز مف الرموز الييودية قػد مسػت عقيػدة ومشػاعر المسػمميف الراسػخة أف زيارتكـ ىذه لح

وبضػػمنيـ الكثيػػر الكثيػػر مػػف مشػػجعي فػػريقكـ ونريػػد اف نعبػػر عبػػر ىػػذه الرسػػالة عػػف امتعاضػػنا الشػػديد ليػػذه 
 ”.الزيارة

7/8/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 لممماطمة واالبتزاز أداة واليس المرضىنادي األسير: األسرى  52

 لألسػػرىاالحػػتالؿ مػػف مماطمػػة بتقػػديـ العػػالج الػػالـز « إدارة سػػجوف»مػػا تقػػوـ بػػو  األسػػيراعتبػػر نػػادي  :جنػػيف
 وخاصة المرضى منيـ. األسرىاالبتزاز الذي تنتيجو مديرية السجوف بحؽ  إطارفي  يأتي إنماالمرضى 

االحػتالؿ كثفػت فػي الفتػرة « إدارة سػجوف» أف ىإلػفػي الػوطف  األسػيردياؾ أميف سر نػادي أبو راغب  وأشار
األخيرة مف ىجمتيا الشرسة عمى االسػرى المرضػى مػف خػالؿ المماطمػة بتقػديـ العػالح الػالـز تحػت ذرائػع ال 
يسودىا أي نوع مف المنطؽ والعقالنية ىادفو بذلؾ الى تعريض حياتيـ لخطر الموت الحقيقػي وخاصػة بانيػا 

 حياة العديد منيـ نتيجة لسياسة االىماؿ الطبي المتعمد.نجحت الى حد كبير في انياء 
8/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل  

 
 األسرى في معتقالته منمركز "أسرى فمسطين": االحتالل ينزع بهجة العيد  51

قاؿ مركز "أسرى فمسطيف" لمدراسات في تقرير صدر يـو الجمعة: "إف األسرى يحاولوف في أياـ العيد نسياف 
يـ ومعاناتيـ، ويتبادلوف التبريكات بالعيد عمى اختالؼ انتماءاتيـ السياسية والتنظيمية ويوزعوف الحموى جراح

ويمبسػػوف أجمػػؿ مػػا يممكػػوف مػػف ثيػػاب، فػػي محاولػػة إلرسػػاؿ رسػػالة لالحػػتالؿ مفادىػػا بػػأف إرادتيػػـ ال تمػػيف وأف 
 يب وقمع وتضييؽ ضدىـ".عزيمتيـ كالصخور لف يستطيع االحتالؿ كسرىا ميما مارس مف وسائؿ تعذ

وأوضػػػح التقريػػػر، أف سػػػمطات االحػػػتالؿ فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه المناسػػػبات تقػػػـو بالتضػػػييؽ عمػػػى األسػػػرى مػػػف خػػػالؿ 
حرمػػػانيـ مػػػف تمقػػػي زيػػػارة ذوييػػػـ وتفريػػػؽ جمػػػوعيـ عػػػف طريػػػؽ القيػػػاـ بحممػػػة تػػػنقالت بػػػيف المعػػػتقالت والعػػػزؿ 

جمػاعي وتواجػػو ذلػؾ بحمػػالت تفتػيش وقمػػع  االنفػرادي، كمػػا أنيػا تقػػوـ بمػنعيـ مػػف تأديػة طقػػوس العيػد بشػػكؿ
 مفاجئة، وغيرىا مف االنتياكات، حسب التقرير.

9/8/1023الين،  أونفمسطين   
 

 "راصد" تستنكر من  فمسطينيي سورية من دخول لبنان 53
استنكرت مؤسسة حقوقية فمسطينية تعنى بشؤوف الالجئيف الفمسػطينييف : المركز الفمسطيني لإلعالـ -بيروت

 ، رفض السمطات المبنانية السماح لمعظـ الفمسطينييف النازحيف مف سورية بالدخوؿ إلى لبناف.في لبناف
وأوضػػحت الجمعيػػة الفمسػػطينية لحقػػوؽ اإلنسػػاف )راصػػد( فػػي بيػػاف صػػحفي، أف الحكومػػة المبنانيػػة بػػدأت فػػي 

رية نتيجػػة ، منػع الفمسػطينييف الفػاريف مػف الػدمار والترىيػب الجػاري فػي سػو 2013أغسػطس /السػادس مػف آب
االقتتػػػاؿ بػػػيف المعارضػػػة المسػػػمحة وقػػػوات النظػػػاـ مػػػف دخػػػوؿ األراضػػػي المبنانيػػػة معتبػػػرة ىػػػذا القػػػرار انتياكػػػا 
اللتزامػػات لبنػػػاف الدوليػػػة، مشػػػيرة إلػػػى أف  ىنػػػاؾ أسػػػرًا بالكامػػؿ مػػػف أطفػػػاؿ ومسػػػنيف ومرضػػػى، عػػػالقوف عمػػػى 

 الحدود المبنانية ال يستطيعوف الدخوؿ لمبناف.
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لحكومة المبنانية بضرورة إلغاء قرارىػا بمنػع دخػوؿ الفمسػطينييف اآلتػيف مػف سػورية، ومراعػاة وطالبت "راصد" ا
 المخاطر التي تتيددىـ.

وذكرت الجمعية الحقوقية الفمسطينية، الحكومة المبنانيػة بػأف لبنػاف ممػـز بموجػب القػانوف الػدولي بػاحتراـ مبػدأ 
 حريتيـ ميددة فيو.عدـ ترحيؿ األشخاص إلى بمدىـ، إذا كانت حياتيـ أو 

وناشػػػدت "راصػػػد" رئػػػيس الجميوريػػػة المبنانيػػػة العمػػػاد ميشػػػاؿ سػػػميماف وكافػػػة المسػػػؤوليف أصػػػحاب القػػػرار فػػػي 
 الجميورية المبنانية بضرورة التدخؿ العاجؿ لمساعدة النازحيف الفمسطينييف اآلتيف مف سورية.

9/8/1023المركز الفمسطيني لإلعالم،   
 

 في الضفةت المعصرة وبمعين وكفر قدوم الحتالل تقم  مسيرااقوات  52
أصيب يوـ الجمعػة العشػرات مػف المػواطنيف ومتضػامنيف أجانػب باالختنػاؽ الشػديد أثػر : وكاالت - 48عرب

استنشػػاقيـ غػػازا مسػػيال لمػػدموع  فػػي مسػػيرة بمعػػيف األسػػبوعية المناوئػػة لالسػػتيطاف وجػػدار الفصػػؿ العنصػػري 
 .خالؿ مواجيات مع االحتالؿ، تضامنا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ

أطفػػاؿ وعشػػرات المػػواطنيف بحػػاالت اختنػػاؽ فػي مواجيػػات مػػع جػػيش االحػػتالؿ خػػالؿ قمعيػػـ  خمسػػةوأصػيب 
 10لمسيرة كفر قدوـ األسبوعية المناىضة لالستيطاف والمطالبة بفػتح الشػارع الرئيسػي المغمػؽ منػذ أكثػر مػف 

 سنوات.
وـ الثػاني مػف أيػاـ عيػد الفطػر السػعيد بعػد خػروج المئػات مػف واندلعت المواجيات عقب صالة الجمعة في الي

أىػػػػالي القريػػػػة برفقػػػػة عػػػػدد مػػػػف المتضػػػػامنيف األجانػػػػب فػػػػي المسػػػػيرة األسػػػػبوعية، مػػػػردديف الشػػػػعارات الوطنيػػػػة 
 المناىضة لالحتالؿ وأساليبو القمعية بحؽ الفمسطينييف.

األسػبوعية المنػددة بجػدار الضػـ والتوسػيع  وقمعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليـو الجمعػة، مسػيرة المعصػرة
 االستيطاني، واعتقمت متضامنيف أجنبييف أحدىما فرنسي واآلخر إيطالي.

9/8/1023، 28عرب  
 

 أطفال غزة عمى عيدالبتوزي  كسوة تختتم برنامجها الرمضاني  الخيريةجمعية الفالح  55
بػرامج "رمضػػاف الخيػػر" بتوزيػع كسػػوة عيػػد رائػػد الفػػي: اختتمػت "جمعيػػة الفػػالح الخيريػة" فػػي فمسػػطيف،  -غػزة 

فطارالفطر عمى مئات األطفاؿ األيتاـ والمحتاجيف في قطاع غزة،   األقصىالصائميف في باحات المسجد  وا 
 الخير في دولة اإلمارات. أىؿالمبارؾ، وذلؾ بدعـ وتمويؿ مف 

عمػى اختتػاـ شػير رمضػاف  وأكد رئيس جمعية الفالح الخيرية الشي  رمضػاف طنبػورة، حػرص الجمعيػة سػنوياً 
فطػػارالمبػػارؾ بتوزيػػع كسػػوة العيػػد عمػػى مئػػات األطفػػاؿ األيتػػاـ، والمحتػػاجيف فػػي قطػػاع غػػزة  الصػػائميف فػػي  وا 

باحػات المسػجد األقصػى، بيػػدؼ إحيػاء ىػذه الشػعيرة، ومػػا تػدؿ عميػو مػف عمػػٍؿ صػالح، ووفػاًء بحػؽ فمسػػطيف 
 وأىميا والمسجد األقصى عمى العرب والمسمميف.

 22/8/1023الشارقة،  الخميج،
 

 األقصى المباركالمسجد يؤدون صالة العيد في  اآلالفعشرات  50
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 األقصىالمسجد  إلىالوطف،  أنحاءتوافد عشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف مف كافة  :سعيد عموري -القدس 
شػير شػواؿ  يػـو الخمػيس، األوؿ مػف يوافؽعيد الفطر السعيد الذي  أياـ أوؿالمبارؾ، لتأدية صالة العيد في 

 ىجري. 1434مف العاـ 
الرئيسية، اكتظاظػا بالمصػميف، خػالؿ توافػدىـ لمصػالة، فػي  وأبوابو، األقصىوشيدت الطرؽ المؤدية لممسجد 

الوقت الذي أغمقت فيو قوات االحتالؿ عدة شوارع رئيسية وفرعية قرب المسجد، منيا الشارع المالصؽ لباب 
وشػػيدت المنػػاطؽ المحيطػػة  .األقصػػىالمسػػجد  إلػػىرئيسػػي لمػػدخوؿ العػامود الػػذي يمػػر عبػػره المصػػموف بشػػكؿ 

 كثيفًا منذ ساعات الفجر األولى. إسرائيميالممسجد األقصى تواجدا أمنيًا 
نواىضػػػة خػػػالؿ خطبػػػة صػػػالة العيػػػد "المسػػػمميف بكافػػػة انحػػػاء العػػػالـ بالمناسػػػبة الدينيػػػة  إسػػػماعيؿوىنػػػأ الشػػػي  

 وكممتيـ".السعيدة، التي بدورىا توحدىـ وتمـ شمميـ 
8/7/1023، القدس، القدس  

 1023اتفاقية خالل  10وق  تغزة ب الصحةوزارة  57
شػيد جممػة انجػازات كػػاف  2013قالػت وزارة الصػحة فػي قطػاع غػزة، فػي تقريػػر ليػا، بػاف العػاـ الجػاري  :غػزة

نميػة اتفاقية لتطوير الخدمات، واستحدثت خػدمات جديػدة، شػممت عػالج مرضػى األوراـ، وت 20توقيع  أبرزىا
 الكوادر الصحية.

وأشػػػػار التقريػػػػر إلػػػػى أّف أبػػػػرز االتفاقيػػػػات التػػػػي وقعتيػػػػا الػػػػوزارة، كانػػػػت مػػػػع جمعيػػػػة قطػػػػر الخيريػػػػة، لتزويػػػػد 
نشػػاء  مستشػػفيات، الشػػفاء، وناصػػر، واألوروبػػي، وكمػػاؿ عػػدواف، بمولػػدات كيربػػاء وتأىيػػؿ شػػبكة الكيربػػاء، وا 

بتمويؿ مف البنؾ  567696000ستيمكات بموازنة تبمغ محطة اإلسعاؼ والطوارئ، وتوريد األدوية الحرجة والم
 اإلسالمي لمتنمية.

ووقعػػػت الػػػوزارة اتفاقيػػػة مػػػع "الرحمػػػة العالميػػػة" لتنفيػػػذ مشػػػروعي تأىيػػػؿ وتجييػػػز وحػػػدة لغسػػػيؿ الكمػػػى والتعقػػػيـ 
المركزي في مستشفى الشػفاء، ومػذكرة تفػاىـ مػع جمعيػة إغاثػة أطفػاؿ فمسػطيف بايطاليػا حػوؿ مشػروع جراحػة 

مب لألطفاؿ في مستشفى غزة األوروبي، وتوفير جياز قسطرة قمبية بقيمة مميوف دوالر، بتمويػؿ مػف البنػؾ الق
 اإلسالمي لمتنمية بجدة.

7/8/1023، القدس، القدس  
 

 دوالر حجم القروض العقارية لمرب  األول من السنة ماليين 020  58
 300متوسػػػط األجػػور فييػػػا إلػػى مػػػا دوف مػػع تػػردي األوضػػػاع االقتصػػادية فػػػي فمسػػطيف، وانخفػػاض  :راـ اهلل

دوالر شيريًا، يمجأ المواطنوف إلى البنوؾ لمحصوؿ عمى تمويالت لمشػاريعيـ، حيػث يعػد تػأميف منػزؿ لمسػكف 
 ضمف أولويات المواطف الواجب توفيره.

وف وبسبب عجز غالبية موظفي القطاعيف العاـ والخاص عف توفير السيولة الكافية لشراء منزؿ، فإنيـ يتحول
عامػػًا، يػػتـ سػػدادىا عمػػى أقسػػاط  25إلػػى المصػػارؼ لمحصػػوؿ عمػػى تسػػييالت بنكيػػة طويمػػة األمػػد تصػػؿ إلػػى 

 شيرية.
ووفؽ أرقاـ حصمت عمييا القدس دوت كوـ مف سػمطة النقػد الفمسػطينية مػؤخرًا، فقػد أظيػرت أف عػدد قػروض 

 قرضًا. 12600مغت أكثر مف ب 2013اإلسكاف والرىف العقاري الممنوحة حتى نياية الربع األوؿ مف عاـ 



 
 
 

 

 

           32ص                                   1922العدد:                11/8/1023-8األحد -الخميس التاريخ:

مػف إجمػالي التسػييالت  %10مميوف دوالر أمريكي، والتي تشكؿ نحػو  610وبمغت قيمة ىذه القروض قرابة 
الممنوحة مف قبؿ المصارؼ خالؿ األشير الثالثة األولػى مػف العػاـ الحػالي، وىػي نسػبة فػي ارتفػاع، بعػد أف 

 منيا. %9بمغت العاـ الماضي 
 

9/8/1023القدس، القدس،   
 

 لممممكة السياسية الشؤون في" إسرائيل" تدخل ترفض عّمان 59
 شؤوف في التدخؿ التاـ برفضيا ،”إسرائيؿ“ سفارة األردنية الخارجية وزارة أبمغت:  المحتمة القدس عّماف،
 مواصمة عمى رداً  صياينة خطؼ إلى أردني نائب دعوة بشأف تساؤؿ خمفية عمى داخمية، وسياسية سيادية
 . األسرى وتعذيب اعتقاؿ
 الدستور إف“ اإللكترونية صفحتو عمى خوري طارؽ لمبرلماف الثاني النائب نشره رسمي كتاب في وجاء

بداء التكمـ في الحرية مؿء النواب مجمس ألعضاء كفؿ األردني  بسبب األعضاء مؤاخذة يجوز وال الرأي وا 
 واستقالليا األردنية السيادة احتراـ وجوب مىع الكياف سفارة إلى الموّجو كتابيا في الحكومة وشددت ،”ذلؾ

 وقالت مرفوضًا، إخالالً  يعتبر أعضائو أحد أو البرلماف عف يصدر ما في تدخؿ أي أف وأكدت السياسي،
 مف الثابت األردف موقؼ مؤكدة ،”ومسيئة متطرفة تصريحات” الكنيست“ في أعضاء عف صدرت لطالما“

 . الدولية واألعراؼ لمقوانيف وفقا األسرى قضية
8/8/2013، الخميج، الشارقة  

 
 يصعدون لإلفراج عن أبنائهم األسرىاألردن: أهالي  60

أكد أىالي األسرى األردنييف في السجوف اإلسرائيمية، عف عزميـ باتخاذ خطوات : منتصر الديسي -عماف
الطعاـ، رغـ  إلضرابيـ عف 100تصعيديو وفعاليات مختمفة تضامنا مع أبنائيـ، الذيف دخموا يوميـ الػ

تدىور أوضاعيـ الصحية، منتقديف الصمت الحكومي إزاء قضية األسرى األردنييف، الذيف يواجيوف الموت 
 بدوف أف تتحرؾ الجيات الرسمية إلنقاذىـ.

أسيرا يخوض خمسة منيـ إضرابا  26ويصؿ عدد األسرى األردنيوف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي إلى 
 كؿ الضغوطات اإلسرائيمية، لكي يوقفوا إضرابيـ. مفتوحا عف الطعاـ رافضيف

وأكد والد األسير عبداهلل البرغوثي، أحد األسرى األردنييف لػ" بوابة الشرؽ": أف حالة ابنو الصحية تدىورت، 
ووصمت مرحمة خطيرة تيدد حياتو، وأوشؾ عمى الموت، مشيرا إلى أنيـ قاموا بمراجعة أكثر مف مسؤوؿ 

أف ة، ولـ يجدوا أي تحرؾ جاد بؿ ال يتعدى األمر مسألة التطمينات، وقاؿ: "ىؿ تنتظر والسيما في الخارجي
وقاؿ: "إف األردف لديو معاىدة سالـ مع إسرائيؿ، وأنو يمكف ليا أف تمارس كؿ يموت أبناؤنا حتى يتحركوا". 

 أساليب الضغط عمى االحتالؿ اإلسرائيمي، لصالح قضية األسرى بما ينقذ حياتيـ".
 11/8/2013ق، الدوحة، الشر

 
 1701لبنان يعد شكوى إلى مجمس األمن بالخرق اإلسرائيمي لمقرار  61
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التوسع في « »يونيفيؿ»طمب الرئيس المبناني ميشاؿ سميماف مف قيادة الجيش بالتعاوف مع قوات : بيروت
ي تسمؿ الييا التحقيقات الجارية لتكويف ممؼ بكامؿ تفاصيؿ ما حصؿ اوؿ مف امس، في منطقة المبونو الت

 «.ولمسيادة المبنانية 1701العدو اإلسرائيمي مسجاًل خرقًا جديدًا لمقرار 
لضمو الى الشكوى المبنانية الى »وأوضح المكتب اإلعالمي في القصر الجميوري اف طمب سميماف ىو 

مة المقبمة اف تكوف المرح»وكاف سميماف ىنأ المبنانييف بعيد الفطر، وتمنى  «.مجمس األمف ضد ىذا الخرؽ
مميئة بالسالـ والوئاـ والمحبة والتفاىـ لترسي  الوحدة الوطنية والعيش المشترؾ والسمـ األىمي لمصمحة 

 «.وطنيـ
 9/8/2013الحياة، لندن، 

 
 يضيق الخناق عمى النازحين الفمسطينيين "ما قبل األزمة السورية إجراءات"تطبيق لبنان  01

لعاـ المبناني، بناء عمى تعميمات صادرة عف الحكومة المبنانية، اتخاذ باشر األمف ا: لياؿ أبو رحاؿ - بيروت
، لناحيػة تنظػيـ عمميػة دخػػوؿ )آب/أغسػطس( إجػراءات قانونيػة مشػددة، بػدءا مػف السػادس مػػف الشػير الجػاري

 النازحيف السورييف والفمسطينييف المقبميف مف سورية عبر الحدود البرية.
نية، قالت مصػادر فػي إحػدى المؤسسػات الدوليػة المعنيػة بممػؼ الالجئػيف ومع تشديد تطبيؽ اإلجراءات القانو 

إف أكثػػر مػػف مائػػة فمسػػطيني ال يزالػػوف عػػالقيف عمػػى الحػػدود السػػورية مػػع لبنػػاف، بعػػدما « الشػػرؽ األوسػػط»لػػػ
بعػد عػودة ىػؤالء أدراجيػـ، وذلػؾ بسػبب  100وصؿ العدد إلى قرابة األلؼ منتصػؼ األسػبوع، ثػـ تراجػع إلػى 

« ىيػػومف رايػػتس ووتػػش»ف العػػاـ المبنػػاني السػػماح بػػدخوليـ إلػػى لبنػػاف. ودفػػع ىػػذا الواقػػع منظمػػة رفػػض األمػػ
بػػػرفض السػػػمطات المبنانيػػػة السػػػماح لمعظػػػـ الفمسػػػطينييف اليػػػاربيف مػػػف »الحقوقيػػػة إلػػػى التنديػػػد أوؿ مػػػف أمػػػس 

«. الحػػػدود أسػػػرا بالكامػػػؿ، أطفػػػاال ومسػػػنيف ومرضػػػى، عػػػالقوف عمػػػى»، مشػػػيرة إلػػػى أف «سػػػورية بػػػدخوؿ لبنػػػاف
، متيمػة لبنػاف «الحكومة المبنانية بسرعة إلغاء قرارىػا بمنػع دخػوؿ الفمسػطينييف المقبمػيف مػف سػورية»وطالبت 

منػع »وقالت المنظمة، ومقرىػا نيويػورؾ، إف «. مف دوف مراعاة لممخاطر التي تتيددىـ»برفض دخوؿ ىؤالء 
، بموجػب القػانوف »، مذكرة أف «اف الدوليةطالبي المجوء مف دخوؿ البالد ُيعد انتياكا اللتزامات لبن لبناف ممـز

 «.الدولي، باحتراـ مبدأ عدـ ترحيؿ األشخاص إلى بمدىـ إذا كانت حياتيـ أو حريتيـ ميددة فيو
ال قػرار يمنػػع دخػوؿ النػػازحيف »أمػػس إف « لشػػرؽ األوسػط»لكػف مصػدرا رفيعػػا فػي األمػػف العػاـ المبنػػاني قػاؿ لػػ

اإلجراءات ذاتيا تطبؽ عمى النازحيف إلى لبناف مف سورية، سواء أكانوا »ؤكدا أف ، م«الفمسطينييف إلى لبناف
مػا يحصػؿ ىػو تطبيػؽ لإلجػراءات التػي كانػت سػارية »وأوضح المصػدر األمنػي أف «. فمسطينييف أـ سورييف

 «.قبؿ بدء األزمة السورية لناحية التدقيؽ في األوراؽ والمستندات القانونية
إف مػا « الشػرؽ األوسػط»ت مصػادر فػي المفوضػية العميػا لشػؤوف الالجئػيف فػي لبنػاف لػػوفي اإلطار ذاتػو، قالػ

التػدقيؽ يسػري »، لكنيا أشارت إلػى أف «تشديد عمى حيازة النازحيف لألوراؽ الثبوتية»يجري عمى الحدود ىو 
زحيف عمػػػى النػػػازحيف الفمسػػػطينييف أكثػػػر مػػػف السػػػورييف، إذ إنػػػو ال يػػػزاؿ يسػػػجؿ دخػػػوؿ عػػػدد إضػػػافي مػػػف النػػػا

 «.السورييف في األياـ األخيرة
 677واستنادا إلى التقرير األخير الدوري الصادر أمس عف مفوضية شؤوف الالجئيف، يوجد فػي لبنػاف حاليػا 

ألػػؼ نػػازح سػػوري، مسػػجموف لػػدييا أو بصػػدد التسػػجيؿ، وتشػػير تقػػديرات وكالػػة األمػػـ المتحػػدة إلغاثػػة وتشػػغيؿ 
 فرار نحو تسعيف ألؼ فمسطيني مف سورية إلى لبناف.الالجئيف الفمسطينييف )أونروا( إلى 
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ويمنح األمف العاـ المبنػاني الالجػئ الفمسػطيني المقبػؿ إلػى لبنػاف تأشػيرة دخػوؿ لمػدة سػبعة أيػاـ قابمػة لمتجديػد 
أسبوعا آخر، شرط حيازتػو عمػى موافقػة مػف دائػرة اليجػرة والجػوازات السػورية، وىػو مػا يعػد فػي الوقػت الػراىف 

ظػػرا لمظػػروؼ األمنيػػة وصػػعوبة الوصػػوؿ إلييػػا. ويصػػبح بقػػاء الالجػػئ الفمسػػطيني بعػػد انقضػػاء أمػػرا صػػعبا ن
ال « استرحاـ»الميمة القانونية مخالفا لمقانوف، وما لـ يبادر إلى تسوية وضعو القانوني مف خالؿ تقديـ طمب 

ي لبنػػاف أكثػػر مػػف شػػير، يجػػد أمامػػو إال خيػػار الترحيػػؿ. ويمنػػع القػػانوف المبنػػاني عمػػى الفمسػػطينييف اإلقامػػة فػػ
 باستثناء مغادرة األراضي المبنانية والدخوؿ مرة أخرى.

20/8/1023الشرق األوسط، لندن،   
 
 

 داخل سيناء "إرهابيين"الجيش المصري ينفي مهاجمة طائرة إسرائيمية  63
قتمى  4ع أعمنت القاىرة أف االنفجار الذي وقع في رفح قرب الحدود مع إسرائيؿ أوؿ مف أمس وأوق: القاىرة

نعتيـ إحدى الجماعات الجيادية، نفذتو القوات الجوية المصرية. وكثفت أجيزة األمف مف إجراءاتيا ودفعت 
بدوريات إضافية مف الشرطة والجيش لتمشيط منطقة الحدود عمى مدار الساعة خشية إطالؽ مسمحيف 

ودولية ضاغطة عمى النظاـ الجديد صواري  باتجاه األراضي اإلسرائيمية، ما قد تكوف لو تداعيات إقميمية 
 في مصر.

وكثفت سمطات األمف مف مكامنيا عند مداخؿ ومخارج سيناء وسط تحميؽ مكثؼ لممروحيات العسكرية في 
سماء سيناء. ونفى المتحدث باسـ الجيش العقيد أحمد محمد عمي تقارير تحدثت عف أف طائرة مف دوف 

ية جيادييف كانوا يعتزموف إطالؽ صواري  ناحية إسرائيؿ، طيار إسرائيمية ىاجمت داخؿ األراضي المصر 
 لكنو لـ يكشؼ أي تفاصيؿ عف مصدر االنفجار. 

وتأكد أف االنفجار نتج مف استيداؼ سيارة كانت تحمؿ منصة إلطالؽ الصواري . وقاؿ المتحدث العسكري 
«. ألراضي المصريةال صحة شكاًل وموضوعًا لوجود أي ىجمات مف الجانب اإلسرائيمي داخؿ ا»إنو 

وأضاؼ أف االدعاء بوجود تنسيؽ بيف الجانبيف المصري واإلسرائيمي بيذا الشأف ىو أمر عاٍر تمامًا عف 
الصحة، ويخالؼ العقؿ والمنطؽ. وطمب مف اإلعالـ تحري الدقة عند تناوؿ مثؿ ىذه األنباء. وأوضح مساء 

طقة المحيطة بموقع االنفجار ترافقيا عناصر أوؿ مف أمس أف عناصر القوات المسمحة تقوـ بتمشيط المن
خط »فنية وتخصصية لجمع األدلة لموقوؼ عمى أبعاد ومالبسات الحادث، مشددًا عمى أف الحدود المصرية 

 «.أحمر لـ ولف يسمح بالمساس بو
ونقمت وكالة أنباء الشرؽ األوسط الرسمية عف مصدر أمني لـ تسمو القوؿ إف التفجيرات التي وقعت في 

استيداؼ طائرة أباتشي مصرية ترافقيا طائرة أخرى مف طراز جازيؿ مجموعة »نطقة العجرة كانت نتيجة م
شيود »وأشار إلى أف «. جيادية مكّونة مف أربعة أفراد كانت تحاوؿ نصب منصة إطالؽ صواري  بالموقع

نو رفيع المستوى أف وأضاؼ المصدر الذي قالت الوكالة إ«. عياف أكدوا مشاىدتيـ لمطائرتيف المصريتيف
الطائرة األباتشي تعاممت مع اليدؼ وقتمت أربعة جيادييف كاف بحوزتيـ دراجة نارية، وبعد تمشيط المنطقة »

بمعرفة الجيات الفنية لمقوات المسمحة تـ ضبط منصة صواري  بيا ثالثة صواري  كاف يجري إعدادىا 
 «.لإلطالؽ تجاه األراضي المصرية

إلى تبرير تصريح المتحدث العسكري بأنو يجري الوقوؼ عمى مالبسات الحادث وظير أف المصدر سعى 
ونفى ما تردد «. تـ إحاطتيا بسرية تامة حفاظًا عمى سريتيا وتحرؾ القوات المشاركة فييا»بقولو إف العممية 
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سرائ يؿ في عف اختراؽ إحدى الطائرات اإلسرائيمية المجاؿ الجوي المصري، أو وجود أي تنسيؽ بيف مصر وا 
 ىذا الشأف، مشددًا عمى أف المجاؿ الجوي المصري مؤمف تمامًا ضد أي خروؽ مف أي وسائؿ كانت.

وتنشط في سيناء قالت إف أربعة مف « أنصار بيت المقدس»لكف جماعة جيادية تطمؽ عمى نفسيا أسـ 
في بياف إبراىيـ أعضائيا قتموا في ىجوـ نفذتو طائرة مف دوف طيار إسرائيمية في رفح. ونعت الجماعة 

ارتقى أبطالنا لمرتبة الشيداء )نحسبيـ »المنيعي ومحمد المنيعي ويسري السواركة وحسيف التييي. وقالت 
واهلل حسيبيـ( أثناء تأديتيـ لواجبيـ الجيادي ضد الييود بعممية إطالؽ صواري  عمى المغتصبات الييودية 

 «.القريبة مف حدود األراضي المحتمة
الحظ األخوة والقريبوف مف المنطقة الطيراف المصري وىو يحوـ حوؿ منطقة اإلطالؽ »اف وأضافت في البي

ثـ ينسحب فتظير الطائرة الصييونية مف دوف طيار فتقصؼ المجاىديف بصواريخيا ثـ تصرح وسائؿ 
مئات وشيع ال«. اإلعالـ الصييونية بقياـ الييود بقصؼ المجاىديف بالتنسيؽ والتعاوف مع السمطات المصرية

 «.القاعدة»قتمى اليجـو األربعة وسط ىتافات ضد إسرائيؿ وتوعدىا باالنتقاـ. ورفع مشيعوف أعالـ تنظيـ 
في غضوف ذلؾ، شف مسمحوف ىجومًا باألسمحة النارية عمى قسـ شرطة ثاف في العريش فجر أمس. 

 وبادلتيـ قوات التأميف إطالؽ النيراف، مف دوف وقوع إصابات.
 11/8/2013الحياة، لندن، 

 
 ألهداف بسيناء "إسرائيل"وافق عمى مهاجمة  السيسياإلعالم العبري:  64

، عقب القصؼ الصاروخي الذي نفذتو طائرة استطالع  قالت القناة العبرية األولى، في تقرير ليا، اليـو
، موضحًة أف ذلؾ جا ء إسرائيمية عمى سيناء، إف وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي سمح باليجـو

 إلقناع المنظمات الييودية في أمريكا لموقوؼ إلى جانبو في األزمة السياسية التي تعصؼ بالبالد.
 وقالت القناة إف قيادة الجيش المصري ىي التي قامت بتحويؿ معمومات لػ)إسرائيؿ( مكنتيا مف تنفيذ اليجوـ.

صابة  وكانت طائرة إسرائيمية قد أطمقت صاروخًا عمى ىدؼ شماؿ سيناء أسفر عف مقتؿ أربعة مصرييف وا 
 آخريف.

لكف وكالة "األسوشيتدبرس" األمريكية، نقمت عف مصادر أمنية، رفضت اإلفصاح عف ىويتيا، قوليا إف 
باإلضافة لقياـ الطائرة بتدمير قاعدة  5طائرة إسرائيمية دوف طيار قصفت موقًعا لػ"جيادييف"، أسفر عف مقتؿ 

 ية مسمحة" في رفح، عمى حد قوليا.إطالؽ صواري  خاصة بػ"عناصر إسالم
وأفادت الوكالة أف سكاف المنطقة المحاذية لمحدود المصرية اإلسرائيمية سمعوا أصوات دوي انفجارات، كما 

 نقمت عف مسؤوليف، لـ تذكر أسماءىـ، أف اليجـو يأتي في إطار التنسيؽ مع السمطات المصرية.
 10/8/2013فمسطين أون الين،

 
 خطط جديدة لتطوير مستوطنات في الضفة "إسرائيل" مصر تأسف إلقرار 65

القاىرة ػ د ب أ: أعرب وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي عف أسفو الشديد لقياـ الحكومة اإلسرائيمية بإقرار 
 خطط جديدة لتطوير عدد مف المستوطنات في الضفة الغربية.

تعبر عف عدـ اكتراث بالجيود المبذولة  وقاؿ فيمي، في بياف صحافي األربعاء، إف الخطوة اإلسرائيمية
الستئناؼ التفاوض، محذرا مف أف استمرار إسرائيؿ في سياستيا الرامية إلى تغيير الحقائؽ عمى األرض 

جياض العممية السممية.  وفرض األمر الواقع ستؤدي ال محالة إلى القضاء عمى حؿ الدولتيف وا 
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وؼ المالئمة النطالؽ العممية التفاوضية، والتوقؼ عف ودعا فيمي الجانب اإلسرائيمي إلى توفير الظر 
انتياؾ قواعد الشرعية الدولية، واستغالؿ الفرصة التي أتاحتيا الجيود األمريكية لمتوصؿ إلى حؿ بشأف كافة 
قضايا الحؿ النيائي، بما يضمف قياـ دولة فمسطيف عمى كامؿ ترابيا الوطني عاصمتيا القدس الشرقية، 

 جنب مع إسرائيؿ في أمف وسالـ. وتعيش جنبا إلى
 8/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
 وشبح الحرب األهمية يخيم عمى مصر ..الفمسطينية اإلسرائيمية عقيمة المفاوضاتخامنئي:  66

)د ب أ(: قاؿ المرشد األعمى لمجميورية اإلسالمية في إيراف أية اهلل السيد عمي الخامنئي في  -طيراف
ؾ، الذي تشيد إيراف أولي أيامو المباركة اليوـ الجمعة، إف مفاوضات التسوية بيف خطبة عيد الفطر المبار 

 السمطة الفمسطينية والكياف الصييوني لف تفضي إلى نتيجة غير ما أدت إليو المفاوضات السابقة.
 ونقمت وكالة أنباء )فارس( اإليرانية عف خامنئي وصفو لممفاوضات، التي تجري بوساطة أمريكية، بأنيا

 ”.مفاوضات تدعـ الصياينة وستؤدي إلي ازدياد الظمـ ضد الشعب الفمسطيني“
عاما مف احتالليا، مف الظمـ واإلجحاؼ بشكؿ يومي ومستمر  65فمسطيف الزالت تعاني، وبعد “وأضاؼ: 

 ”.واف القوى المييمنة التي تدعي أنيا تدعـ الديمقراطية ىي في الحقيقة تقدـ الدعـ لمجناة
 مصري، حذر خامنئي في خطبتو مف اندالع حرب أىمية في البالد.وفي الشأف ال

 9/8/2013 لندن القدس العربي،
 

 اقامة وقفية قطرية في جامعة بيرزيت الفمسطينية لدعم التعميم الجامعيإ يقررتميم بن حمد  67
بف حمد  اكدت مصادر فمسطينية رسمية االربعاء باف امير قطر الجديد الشي  تميـ: وليد عوض  -راـ اهلل

مالييف دوالر امريكي لدعـ التعميـ الجامعي  5قرر اقامة وقفية قطرية في جامعة بيرزيت الفمسطينية بقيمة 
  لمفمسطينييف.

وجاء في القرار القطري كذلؾ تقديـ مساعدة سنوية بمقدار مميوف ونصؼ المميوف دوالر لمدة خمس سنوات 
 والبحثية في الجامعة.لتغذية الوقفية وذلؾ لدعـ العممية التعميمية 

ونقؿ وفد مف جامعة بيرزيت يزور قطر عف االمير تميـ قولو بأف العالقات القطرية الفمسطينية راسخة 
 وقوية، مؤكدًا استمرار الدعـ السياسي والمالي القطري لمشعب الفمسطيني وخاصة في مجاؿ التعميـ.

عة بيرزيت الذي ضـ الدكتور حنا ناصر رئيس واضاؼ األمير تميـ خالؿ استقبالو مساء االربعاء وفد جام
اف جامعة بيرزيت مف الجامعات العريقة ‘مجمس االمناء والدكتور خميؿ اليندي رئيس الجامعة، قائال 

 ’.والقوية التي نفخر في دعميا وتعزيز التعاوف بينيا وبيف الجامعات القطرية
، ولذلؾ قررنا دعـ جامعة بيرزيت بوقفية اف افضؿ استثمار في ىذه المرحمة يكوف في االنساف‘وتابع 

، ’تمكنيا مف مواصمة مسيرتيا المتقدمة وايجاد آلية مناسبة ومتفؽ عمييا لمتعاوف العممي مع جامعة قطر
 مشيرا الى اىمية التعميـ المتميز في تطور الشعوب.

دولة، وبحموؿ عيد الفطر وبدوره ىنأ وفد جامعة بيرزيت االمير تميـ بف حمد عمى توليو مقاليد الحكـ في ال
مالييف دوالر، اضافة الى تقديـ  5المبارؾ وشكر لو مكرمتو لمجامعة والتي تمثمت في تقديـ نواة وقفية بقيمة 

 مساعدة سنوية بمقدار مميوف ونصؼ المميوف دوالر لمدة خمس سنوات لتغذية ىذه الوقفية.
 8/8/2013القدس العربي، لندن، 
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 ماراتي لالجئين في غزةاإل األحمرالل نصف مميون دوالر من اله 68

قدمت ىيئة اليالؿ األحمر اإلماراتي تبرعا قيمتو نصؼ مميوف دوالر لالجئيف المحتاجيف في غزة  :راـ اهلل
واوضحت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "انروا" في بياف ليا اف  خالؿ شير رمضاف المبارؾ.

غذائية مالئمة عمى شكؿ سالت غذائية تضـ الطحيف والسكر واألرز  ىذا التبرع سيساىـ في توفير مواد
شخصا(، مف ضمف  000 14عائمة الجئة فقيرة )أي أكثر مف  500 2والزيت والحميب، ألكثر مف 

 المستفيديف مف برنامج شبكة األماف االجتماعي.
 7/8/2013القدس، القدس، 

 
 فمسطينيا إلى غزة من مطار القاهرة 14ترحيل  69

فمسطينيا مف أىالي غزة قادميف مف  14رحمت سمطات مطار القاىرة أمس  :الفضؿ عبدالناصر أبو -ىرةالقا
الخارج إلى منفذ رفح البري قبؿ ساعات مف غمقو بداية مف الخميس ولمدة أربعة أياـ بسبب أجازات عيد 

لطيراف الدولية وصرحت مصادر مسؤولة في المطار أنو وصؿ الفمسطينيوف عمى عدد مف رحالت ا الفطر.
حيث تـ تسميميـ لمندوب السفارة الفمسطينية لدى مصر الصطحابيـ إلى منفذ رفح البري حيث تـ إبالغ 
شركات الطيراف العاممة بالمطار بعدـ نقؿ الفمسطينييف مف أىالي غزة خالؿ األياـ األربعة القادمة لغمؽ منفذ 

 رفح البري خالؿ إجازة عيد الفطر.
 8/8/2013عكاظ، جدة،  

 
 مؤسسة خميفة اإلنسانية تختتم فعالياتها الرمضانية بفمسطين 70

اختتمت مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ اإلنسانية عشية عيد الفطر السعيد ليذا العاـ، : )واـ(
 سمسمة فعاليات إنسانية رائدة في معظـ مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة التي تعاني وضعًا اقتصاديًا متردياً 

فعمى المستوى الميداني حظيت فمسطيف في رمضاف مف ىذا العاـ ببرنامج إنساني حافؿ، تجسد في العديد  .
مف الفعاليات المتنوعة في عشر محافظات فمسطينية، في مقدمتيا القدس، وفي أكثر مف عشريف مخيمًا 

 السكانية.وبمناطؽ األرياؼ التابعة ليذه التجمعات 
 11/8/2013الخميج، الشارقة، 

 
 إستراتيجيةإسرائيمي حتمية  -إلى اتفاق فمسطيني  التوصل :كيريجون  72

وزيػػر الخارجيػػػة األمريكػػي كيػػػري ومستشػػارة األمػػف القػػػومي سػػوزاف رايػػػس  أف إخبػػاريذكػػر تقريػػػر : )وكػػاالت)
وقاؿ  والفمسطينييف التي استؤنفت مؤخرًا.” اإلسرائيمييف“أطمعا الزعماء الييود عمى سير محادثات السالـ بيف 

دقيقػػة، مػػف دوف أف يسػػمح  90وانػػو اسػػتمر  األبػػيضمشػػاركوف اف االجتمػػاع عقػػد مسػػاء الخمػػيس فػػي البيػػت 
ألجيزة اإلعالـ بتغطيتو. وأضافوا أف االجتماع اتسػـ بحمػاس مػف قبػؿ كيػري لممحادثػات، حيػث أشػار الػوزير 

يف نتنيػػاىو والػػرئيس الفمسػػطيني بنيػػام” اإلسػػرائيمي“إلػػى االلتػػزاـ الجػػاد الػػذي لمسػػو مػػف جانػػب رئػػيس الػػوزراء 
محمػود عبػاس. وتػابعوا بػأف كيػري بػدا متفػائاًل إزاء المحادثػات التػي عمػؿ بجػد مػف اجػؿ أف تػدب الحيػاة فييػػا 
منػػذ توليػػو ميػػاـ منصػػبو، ولكنػػو بػػدا قمقػػا إزاء احتمػػاؿ فشػػميا، محػػذرًا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػف الضػػغوط عمػػى 

الػوزير نػداءه إلػى الييػود األمػريكييف بتأييػد ودعػـ عمميػة السػالـ، وكػرر . نتنياىو والتػي قػد تقػوض المحادثػات
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وىو نفس النداء الذي كاف وجيو في شير يونيػو/ حزيػراف عنػدما ألقػى كممػة أمػاـ المجنػة الييوديػة األمريكيػة. 
وقػػػاؿ إنػػػو يػػػتفيـ ” أمػػػر حتمػػػي مػػػف الناحيػػػة االسػػػتراتيجية“وشػػػدد كيػػػري عمػػػى أف التوصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ قريبػػػًا 

 .ات التي يواجييا نتنياىو في التعامؿ مع حكومة ائتالفية تضـ احزابا وشخصيات يمينية متشددةالصعوب
20/8/1023، الخميج، الشارقة  

 
 "إسرائيل"مستعد لتوضيح التوجيهات اإلرشادية الجديدة في محادثات م   األوروبي داالتحا 71

ر فػػػػي عقوبػػػػات يعتػػػػـز فرضػػػػيا عمػػػػى ناشػػػػدت إسػػػػرائيؿ االتحػػػػاد األوروبػػػػي يػػػػـو الجمعػػػػة إعػػػػادة النظػػػػ: القػػػػدس
فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة فػػػي تحػػػوؿ عػػػف نبػػػرة الغضػػػب السػػػابقة والحػػػديث عػػػف إجػػػراءات  اإلسػػػرائيميةالمنظمػػػات 

 انتقامية.
التػػي اعتمػػدتيا المفوضػػية األوروبيػػة فػػي يونيػػو حزيػػراف لػػف تكػػوف "الكيانػػات"  اإلرشػػاديةوبموجػػب التوجييػػات 

يػػة والقػػدس الشػػرقية مؤىمػػة لممػػنح والجػػوائز والقػػروض األوروبيػػة بػػدءا مػػف اإلسػػرائيمية العاممػػة فػػي الضػػفة الغرب
 العاـ المقبؿ.

وقػػاؿ مايكػػؿ مػػاف المتحػػدث باسػػـ كػػاثريف اشػػتوف مسػػؤولة السياسػػة الخارجيػػة باالتحػػاد األوروبػػي إف بروكسػػؿ 
 .إسرائيؿمستعدة لتوضيح التوجييات اإلرشادية الجديدة في محادثات مع 

ريػػػد االلكترونػػػي لرويتػػػرز "نحػػػف مسػػػتعدوف لتنظػػػيـ مناقشػػػات تقػػػدـ خالليػػػا مثػػػؿ ىػػػذه فػػػي رسػػػالة بالب وأضػػػاؼ
اإليضػػاحات ونتطمػػع السػػتمرار التعػػاوف النػػاجح بػػيف إسػػرائيؿ واالتحػػاد األوروبػػي بمػػا فػػي ذلػػؾ مجػػاؿ التعػػاوف 

 العممي."
9/8/1023وكالة رويترز،   

 
 أغسطسآب/  22اإلسرائيمية في  - المفاوضات الفمسطينية استئنافواشنطن:  73

أعمنػػػت الخارجيػػػة األميركيػػػة، أف المفاوضػػػات المباشػػػرة بػػػيف الفمسػػػطينييف واإلسػػػرائيمييف : أ ؼ ب -واشػػػنطف 
أغسطس الجاري في القدس ثـ فػي أريحػا بالضػفة الغربيػة، بعػد االتفػاؽ عمػى ذلػؾ فػي /آب 14ستستأنؼ في 
 يوليو في واشنطف./أواخر تموز

يركية جنيفر بساكي، أف "ىذه الجولة الثانيػة مػف المحادثػات، سػتجري وأوضحت المتحدثة باسـ الخارجية األم
برعاية الممثؿ الخاص لمواليات المتحدة في ىذا الممؼ السفير مػارتف انػديؾ"، مشػيرة إلػى أف "وزيػر الخارجيػة 

 جوف كيري لف يتحدث في ىذه المناسبة".
8/8/1023الحياة، لندن،   

 
 الضفة والقدس في طانية جديدةوحدات استي بناءبريطانيا تدين إعالن  72

إسػرائيؿ  إعػالفداف وزير الدولة البريطانية لشؤوف الشػرؽ األوسػط وشػماؿ إفريقيػا، ألسػتير بيػرت، : )وكاالت(
بنػػاء وحػػػدات اسػػتيطانية جديػػػدة فػػي الضػػػفة الغربيػػػة والقػػدس الشػػػرقية، ودعاىػػا إلػػػى التركيػػز عمػػػى مفاوضػػػات 

 السالـ مع الجانب الفمسطيني .
وحدة استيطانية جديػدة  1096األخيرة لممضي قدمًا في بناء ” اإلسرائيمية“نديف قرارات السمطات “وقاؿ بيرت 

واعتبػػػػػر ”. وحػػػػػدة اسػػػػػتيطانية جديػػػػػدة فػػػػػي القػػػػػدس الشػػػػػرقية 63فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة وتصػػػػػديقيا عمػػػػػى بنػػػػػاء 
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ينييف، وتيػدد قابميػة غير قانونية بموجب القانوف الدولي، وتقّوض الثقة مع الفمسط ”اإلسرائيمية“المستوطنات “
 ”.وقؼ ىذه القرارات“إلى ” اإلسرائيمية“، داعيًا السمطات ”حؿ الدولتيف

20/8/1023، الخميج، الشارقة  

 
 
 

 سرائيميةاإل - استئناف المفاوضات الفمسطينية إزاءتفاؤل أوروبي  75
ائيمي بالمفاوضػات التػي رحب رئيس البرلماف األوروبي مارتف شولتز بالتزاـ الطرفيف الفمسطيني واإلسر : )واـ(

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

ف كاف ىذا التفاؤؿ قائمًا عمى أساس متيف.  التفاؤؿ الحذر وا 
لػػى التوصػػؿ إلػػى اتفاقيػػة حػػوؿ وأكػػد البيػػاف أف البرلمػػاف األوروبػػي سيواصػػؿ تأييػػده لكػػؿ الجيػػود التػػي تيػػدؼ إ

 قضايا الوضع النيائي تنيي جميع الدعاوى وتفي بكؿ طموحات الطرفيف.
22/8/1023الخميج، الشارقة،   

 
 فمسطينيي سورية من دخول لبنان بمن "هيومن رايتس" تندد  70

السػػػػػماح لمعظػػػػػـ  المبنانيػػػػػةنػػػػػددت منظمػػػػػة "ىيػػػػػومف رايػػػػػتس ووتػػػػػش" بػػػػػرفض السػػػػػمطات : أ ؼ ب -بيػػػػػروت 
 طينييف الياربيف مف سورية بدخوؿ لبناف.الفمس

، منػع الفمسػطينييف اآلتػيف 2013آب/أغسػطس  6وذكرت المنظمة في بياف، أف "الحكومة المبنانية بدأت فػي 
مػػف سػػورية مػػف دخػػوؿ الػػبالد". وأوضػػحت أف "منػػع طػػالبي المجػػوء مػػف دخػػوؿ الػػبالد، انتيػػاؾ اللتزامػػات لبنػػاف 

 الكامؿ، أطفاؿ ومسنيف ومرضى، عالقوف عمى الحدود".الدولية"، مشيرًة إلى أف "أسرًا ب
وطالبت المنظمة الحكومة المبنانية "بسرعة إلغاء قرارىا بمنع دخوؿ الفمسػطينييف اآلتػيف مػف سػورية"، مضػيفًة 

 إف "لبناف يرفض دخوؿ ىؤالء دوف مراعاة لممخاطر التي تتيددىـ".
، بموجب القانوف الدو  لي، باحتراـ مبدأ عدـ ترحيؿ األشخاص إلػى بمػدىـ، إذا وذكرت المنظمة أف "لبناف ممـز

 كانت حياتيـ أو حريتيـ ميددة فيو".
8/8/1023الحياة، لندن،   

 
 الغارة اإلسرائيمية عمى سيناء ثمرة تنسيق م  القاهرة يعدّ  األلمانيالتمفزيون  77

اإلسرائيمية فػي شػبو جزيػرة سػيناء رجحت القناة التمفزيونية األلمانية األولى أّف تكوف الضربة العسكرية : برليف
قد تّمت بالتنسيؽ مع الجانب المصري، معتبرة اليجوـ اإلسرائيمي داخؿ األراضي المصػرية والػذي أوقػع أربػع 

 ضحايا تطّورًا الفتًا لالنتباه.

خػؿ (، أّف الضػربة التػي تّمػت دا8|10وأفاد بيرند نيبروغو، مراسؿ القناة األلمانية مػف تػؿ أبيػب، يػـو السػبت )
الحػػدود المصػػرية ىػػي عمػػى األرجػػح ثمػػرة تنسػػيؽ مشػػترؾ بػػيف الجػػانبيف اإلسػػرائيمي والمصػػري، وأنيػػا تعكػػس 

 االىتماـ المتبادلة بيف القاىرة وتؿ أبيب في إضعاؼ اإلخواف المسمميف. 

ية وشّكؾ المراسؿ مف جانبو في صّحة المزاعـ التي تحّدثت عػف أّف المسػتيدفيف بالضػربة العسػكرية اإلسػرائيم
 كانوا يستعدوف إلطالؽ صواري  عمى الجانب اإلسرائيمي حسب ما ترّدد.
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20/8/1023، قدس برس  

 
 
 
 

 والمقاومة؟ سيناءوماذا عن  78
 د. فايز أبو شمالة
جػػاء بيػػاف أنصػػار بيػػت المقػػدس محرجػػًا لمنػػاطؽ باسػػـ الجػػيش المصػػري؛ الػػذي نفػػى بشػػدة مػػا تناولتػػو وسػػائؿ 

ية بػػػػدوف طيػػػػار عمػػػػى مجموعػػػػة مقاتمػػػػة داخػػػػؿ الحػػػػدود المصػػػػرية اإلعػػػػالـ بخصػػػػوص ىجػػػػـو طػػػػائرة إسػػػػرائيم
 اإلسرائيمية.

وبػيف تأكيػد أنصػػار بيػت المقػػدس، ونشػرىـ أسػماء الشػػيداء األربعػة، وبػػيف نفػي الجػيش المصػػري الػذي اعتبػػر 
التفجير داخميًا، صمتت إسرائيؿ، فيي لـ تنؼ، ولـ تؤكد، وظؿ الغموض سيد الموقؼ رغـ تصريحات رئيس 

اإلسرائيمي "نتانياىو" قبؿ أياـ؛ وتيديده بضرب رجاؿ المقاومة فػي قطػاع غػزة، وضػرب رجػاؿ الجيػاد الوزراء 
 في سيناء.

قد يكوف النفي المصري الختراؽ الطيراف اإلسرائيمي لألجواء المصرية فػي سػيناء صػحيحًا، فالصػياينة لػدييـ 
المجػػػاؿ الجػػػوي المصػػػري، وقػػػد يكػػػوف  التكنولوجيػػػا التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف إصػػػابة األىػػػداؼ بالقػػػذائؼ دوف اختػػػراؽ

الصمت اإلسرائيمي، وعدـ اإلعالف عف العمؿ العدائي ىادفًا لعدـ إحػراج القيػادة العسػكرية المصػرية فػي ىػذه 
المرحمػػػة، والسػػػيما أنيػػػا متيمػػػة بالتنسػػػيؽ مػػػع اإلسػػػرائيمييف لمحاربػػػة المجموعػػػات الجياديػػػة فػػػي سػػػيناء، ولكػػػف 

رائيؿ أف ىنالػؾ مجموعػة جياديػة تسػتعد إلطػالؽ صػواريخيا عمػى األخطر مف كؿ ذلؾ ىو: كيؼ عرفػت إسػ
 البمدات اإلسرائيمية 

لػػى كػػؿ عربػػي يعػػادي الصػػياينة، والسػػيما أف  ىػػذا السػػؤاؿ الخطيػػر موجػػو إلػػى قيػػادة أنصػػار بيػػت المقػػدس، وا 
نجػػػاح التجربػػة الفمسػػػطينية فػػػي مقاومػػة االحػػػتالؿ، وتجربػػػة حػػػزب اهلل فػػي الجنػػػوب المبنػػػاني قػػد أكػػػدتا أف سػػػر 

المقاومة يكمف في انعداـ المعمومة، وحيرة رجاؿ المخابرات اإلسرائيمية في كيفية اختراؽ المجموعػات المقاتمػة 
 عمى ارض غزة وفي الجنوب المبناني.

إف وجود مجموعات جيادية عمى ارض سػيناء ىػدفيا مقاتمػة الصػياينة أمػر لػيس بالطػارئ عمػى حيػاة العػرب 
كة الواسػػعة فػػي مراسػػـ تشػػييع الشػػيداء عمػػى أرض سػػيناء ػ لقػػد ضػػمت جنػػازة والمسػػمميف، وقػػد دلمػػت المشػػار 

الشيداء أكثر مف ألفي سيارة، وآالؼ المشيعيف الذيف طافوا عدة مدف في شماؿ سيناء ػ أف األصػؿ فػي حيػاة 
المصرييف ىو المقاومة، وأف اتفاقية "كامب ديفيد" حدث طارئ، وىػذا مػا عبػر عنػو الضػابط المصػري البطػؿ 

 ضابطًا وجنديًا. 21، فقتؿ منيـ 1990مف حسف" الذي أطمؽ نيراف رشاشة عمى الجنود الصياينة سنة "أي
ويبقػػى السػػؤاؿ الػػذي يجػػب أف يعمػػؿ لػػو الصػػياينة ألػػؼ حسػػاب؛ مػػا ىػػي ردة الفعػػؿ اليجوميػػة ألنصػػار بيػػت 

 المقدس  وما ىي قدرات الجيش المصري لمنع ىذه اليجمات 
اجآت فيما لػو تعمػـ الرجػاؿ مػف أخطػائيـ، ومػف أخطػاء غيػرىـ، والسػيما أف جبيػة األياـ القادمة قد تحمؿ المف

 سيناء قد باتت مفتوحة عمى كؿ التطورات، وعمى أوسع االحتماالت.
 20/8/1023، المستقبل العربي
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 عالقتها م  حزب اهلل تستعيدحماس  79
 عدناف أبو عامر

ممػػػة فػػػي التجػػػّوؿ بػػػيف عواصػػػـ المنطقػػػة بكػػػّؿ أريحيػػػة قبػػػؿ أقػػػؿ مػػػف عػػػاَميف كػػػاف لحركػػػة "حمػػػاس" الحرّيػػػة الكا
وترحيب، بدءًا بطيراف مرورًا بدمشؽ ووصػواًل إلػى القػاىرة، إلػى جانػب العاصػمَتيف األكثػر قربػًا منيػا: الدوحػة 

 وأنقرة. لكف الحاؿ تبدّلت بصورة مقمقة، بعد أف اّتخذت الحركة مواقؼ لـ تسّر الحمؼ اإليراني.
تالحقػػة بعػػد االنقػػالب، لتجعػػؿ خسػػارة حمػػاس مػػف خػػالؿ إسػػقاط حكػػـ اإلخػػواف ثػػـ جػػاءت أحػػداث مصػػر الم

المسمميف ال تقّدر بثمف، وذلػؾ فػي ظػّؿ التنػاغـ األيػديولوجي والقػرب الجغرافػي بػيف الطػرَفيف، مػا تطمّػب منيػا 
 البحث عف خيارات جديدة لمحاولة الخروج مف ىذه األزمة.

خيػػرة حراكػػًا سياسػػيًا بعيػػدًا عػػف األضػػواء، مدينػػة بيػػروت، لػػيس لػػذلؾ كػػاف المكػػاف الػػذي شػػيد فػػي األسػػابيع األ
لكونيػػا عاصػػمة لبنػػاف ولكػػف ألنيػػا تعتبػػر المعقػػؿ األكثػػر اسػػتقطابًا لمختمػػؼ أركػػاف وكػػوادر الحمػػؼ اإليرانػػي. 

 وليذا جاءت زيارات وفود حماس المتالحقة الستدراؾ عالقاتيا السياسّية مع ىذا المحور.
 

 اجتماعات ماراثونّية
ادت معمومات حصؿ عمييا "المونيتور" أف وفود عّدة مػف حمػاس عمػى مسػتوى قيػادي عػالي، زارت بيػروت أف

فػػػي أواسػػػط حزيراف/يونيػػػو الماضػػػي. وقػػػد ضػػػّمت عػػػددًا مػػػف أعضػػػاء القيػػػادة السياسػػػّية وعمػػػى رأسػػػيـ الػػػدكتور 
اسػة عضػو المجمػس موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي، والتقت بقيادات بارزة في حػزب اهلل برئ

 السياسي في الحزب حسف حب اهلل.
لكف المقاء األىـّ ىو الذي جمػع قيػادة حمػاس مػع األمػيف العػاـ لحػزب اهلل السػّيد حسػف نصػر اهلل، بحسػب مػا 
عمـ "المونيتور". وبعػدما عاتػب الطرفػاف بعضػيما عمػى الفػراؽ طػواؿ ىػذه الفتػرة بسػبب األزمػة السػورّية، اتفقػا 

ا لاللتقػاء حػوؿ مواجيػة إسػرائيؿ وتجػاوز االختالفػات حػوؿ التطػّورات العربّيػة الحاصػػمة. عمػى توحيػد جيودىمػ
ـّ فييا لقاء عمى ىذا المستوى العاليبعػد فتػرة طويمػة، إذ كانػت المػّرة األخيػرة فػي  وىذه ىي المّرة األولى التي يت

 .2012آذار/مارس 
إيرانّيػة. فقػد عمػػـ "المونيتػور" أف منػزؿ السػػفير  والالفػت ىػذه المػّرة أف لقػػاءات الحػزب مػع حمػاس تّمػػت برعايػة

،  مأدبة إفطار جمعت العديد مف  31اإليراني في بيروت غضنفر ركف أبادي شيد يوـ  تموز/يوليو المنصـر
 القوى السياسّية ليختتـ بمقاء جمع نائب األميف العاـ لمحزب نعيـ قاسـ ومسؤوؿ حماس في لبناف عمي بركة.

بحسػػب مػػا عمػػـ "المونيتػػور"، لزيػػادة التنسػػيؽ بػػيف الطػػرَفيف، وقػػد توّجػػو السػػفير اإليرانػػي وقػػد أتػػى ىػػذا المقػػاء 
شيعي فػي لبنػاف، مػا -بالشكر لحماس ألنيا منعت استخداـ المخيمات الفمسطينّية في أّي صراع طائفي سّني

 مة السورّية.يعني أننا سنشيد في األياـ المقبمة عودة عالقة ىذه األطراؼ إلى ما كانت عميو قبؿ األز 
ولعػػّؿ مػػا يشػػير إلػػى حػػرارة العالقػػة مػػا بػػيف حمػػاس وحػػزب اهلل، ىػػو مشػػاركة األولػػى فػػي األنشػػطة التػػي يقيميػػا 

. وقػػد تػػرأس وفػػد 2008الحػزب ومنيػػا زيػػارة ضػػريح القيػػادي فيػػو عمػػاد مغنّيػػة الػذي اغتالتػػو إسػػرائيؿ فػػي العػػاـ 
 حماس كّؿ مف خميؿ الحاج وعمي موسى.



 
 
 

 

 

           22ص                                   1922العدد:                11/8/1023-8األحد -الخميس التاريخ:

ىذا التقدير، ىو ما أعمنو الدكتور محمود الزّىار القيادي في حماس في خالؿ الساعات وما مف شأنو تعزيز 
األخيرة، وىو األكثر تحمسًا لعودة العالقات مػع اإليػرانّييف، إذ قػاؿ إف "إيػراف لػـ تقطػع عالقتيػا معنػا إطالقػًا، 

 ألنيا انشغمت باالنتخابات الرئاسّية".
 

 العقبة السورّية
ستشػػار السياسػػػي السػػػابؽ لػػرئيس حكومػػػة حمػػػاس فػػي غػػػّزة الػػػدكتور أحمػػد يوسػػػؼ إلػػػى وقػػد وصػػػؿ األمػػػر بالم

اإلعػػالف بصػػورة مفاجئػػة، أف إيػػراف وجػػدت فػػي التطػػّور النػػوعي لكتائػػب القّسػػاـ فػػي خػػالؿ الحػػرب اإلسػػرائيمّية 
لمػالي األخيرة عمى غّزة أمػرًا يتطمّػب منيػا إعػادة تصػحيح مسػار عالقاتيػا مػع الحركػة، فعػاودت تقػديـ الػدعـ ا

 مف جديد!
وكانت محاوالت لػ"المونيتور" لمتأّكد مف ذلؾ، فأشار أحد مسؤولي حماس إلى تفاىـ بيف إيراف وحماس، قائاًل 
"اإليرانّيوف حريصوف عمى أال يخسروا عالقتيـ معنا، وحماس أيضًا حريصة عمى أف تبقػى خطػوط التواصػؿ 

عود لتقػػػديـ الػػػدعـ لمحركػػػة "ألف عػػػدّونا مشػػػترؾ وىػػػو والتنسػػػيؽ مػػػع طيػػػراف مفتوحػػػة"، مبػػػديًا تفاؤلػػػو بأنيػػػا سػػػت
 إسرائيؿ".

وقد جاءت مشاركة وفد مػف حمػاس فػي المسػيرات والتظػاىرات التػي دعػت إلييػا إيػراف فػي عػدد مػف العواصػـ 
 بمناسبة "يوـ القدس العالمي"، لتبّيت رغبة الحركة باستعادة زخـ العالقة وقّوتيا مع طيراف.

مونيتور" مع مصدر مّطمع في حزب اهلل فػي خػالؿ السػاعات الماضػية، أكػد فيػو أف إلى ذلؾ كاف اتصاؿ لػ"ال
ثّمة جيودًا يبذليا الحزب لتػرميـ العالقػة مػع حمػاس، أىميػا مػا كشػؼ عنػو لممػّرة األولػى مػف لقػاء مغمػؽ عقػد 

ـّ كػػوادر الحػػزب وقيادّييػػو، الوثيقػػة مػػع  وفيػػو أّكػػد أمينػػو العػػاـ السػػّيد حسػػف نصػػر اهلل عمػػى العالقػػة مػػؤّخرًا ضػػ
حماس وعدـ صّحة الشائعات حوؿ مشاركة مقاتمييا فػي الصػراع السػوري وأف التواصػؿ بػيف الحركػة والحػزب 

يػػراف وحػػزب اهلل، تصػػطدـ بعقبػػة الممػػّؼ  مسػػتمّر. لكػػف أجػػواء الػػوّد والترحيػػب بعػػودة العالقػػة مػػا بػػيف حمػػاس وا 
عني ذلؾ أف تبقى عػودة العالقػات مشػروطة السوري، ألف بداية أزمة ىذا التحالؼ كانت بسبب سوريا. فيؿ ي

بمصالحة بيف الرئيس السوري بشار األسد ورئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشػعؿ  وىػؿ سنشػيد عػودة 
 بعض قيادات حماس إلى دمشؽ، ال سّيما أف القاىرة لـ تعد مكانًا مالئمًا لحماس بعد االنقالب األخير 

ا قػػاؿ لػػػ"المونيتور" إف "الموضػػوع السػػوري مختمػػؼ جػػدًا. فطالمػػا مصػػدر بػػارز فػػي حمػػاس كػػاف صػػريحًا عنػػدم
ىناؾ استيداؼ وقتؿ لممدنّييف، سيبدو مف الصعوبة فػي مكػاف تطػّور العالقػة بشػكؿ إيجػابي، إال إذا اسػتقّرت 
األوضاع فييا. وبالتالي فػإف تمّسػكنا بػالموقؼ مػف سػوريا وبرؤيتنػا لألزمػة فييػا واضػح، فيػو مبػدئي وأخالقػي 

 ذتو الحركة نصرة لمشعب السوري. وأعتقد أف ىذا الموقؼ ليس فيو تغيير".اّتخ
أمػػا عػػف انتقػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ المقػػيـ حاليػػًا فػػي القػػاىرة إلػػى دمشػػؽ، فيبػػدو أنػػو خيػػار غيػػر قػػائـ اآلف فػػي ضػػوء 

سػوريا اليجوـ الشديد الذي شّنو الرئيس األسد أوائؿ العاـ الحالي، عمى قيادة حماس عندما قاؿ إنيػا اعتبػرت 
 فندقًا لالستجماـ وغادرتو بعد أف باتت اإلقامة فييا غير مريحة!

إلػػى ذلػػؾ أوضػػح مصػػدر مطمػػع لػػػ"المونيتور" أف حمػػاس لػػف تجػػد نفسػػيا متشػػّجعة لمتقػػّدـ بطمػػب مػػف ىػػذا النػػوع 
ا المبػدئي أماـ القيادة السورّية، ألنيا قد تخسر قواعدىا التنظيمّية وشعبّيتيا الجماىيرّية التي أثنت عمى موقفيػ

واألخالقػػي مػػف النظػػاـ السػػوري، كػػذلؾ تخشػػى أف يػػتـ اسػػتخداميا ورقػػة سياسػػّية فػػي الصػػراع الػػدائر فػػي داخػػؿ 
 سوريا لصالح أي مف الفريَقيف المتحارَبيف.
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"ورغـ أف األوضاع السائدة في مصر اليـو لـ تعد مالئمة لحماس كما كانت زمف مرسػي، فػال يبػدو أف أبػو  
بػا لينتقػؿ الػى بيػروت، ألكثػر مػف اعتبػار، وفقػا لمػا ذكػره مصػدر فػي حمػاس، أىميػا أف مرزوؽ سػيغادرىا قري

 .ىذا القرار مف شأنو إغالؽ الباب كميا مع القاىرة، وىو يبدو أمرا سابقا ألوانو في ىذا التوقيت بالذات،"
 8/8/1023المونيتور، 
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 رحمفد. أسعد عبد ال
عمػى أرض فمسػطيف العربيػة تجمػى « الدولػة العبريػة»حسب اعتقاد بعض الييود المستنيريف، فإف مبرر إقامة 

عطائيـ  في ىدؼ إقامة دولة مدنية ديمقراطية، يحكميا القانوف المعموؿ بو بالتساوي عمى جميع مواطنييا، وا 
اسػيـ ومعتقػداتيـ... لتكػوف عنصػر التغييػر حرية التعبير والرأي وحرية العبادة بغض النظػر عػف ألػوانيـ وأجن

بحيػػث تصػػبح منطقػػة متقدمػػة ديمقراطيػػة مدنيػػة « التخمػػؼ اإلقطػػاعي»فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط الغارقػػة فػػي 
يحكميػػا القػػانوف السػػاري عمػػى الحػػاكـ والمحكػػوـ معػػًا دوف أي تمييػػز، وذلػػؾ لصػػالح السػػالـ الػػدولي ولحمايػػة 

 ي عمى النفط العربي الحيوي لمغرب الصناعي.االقتصاد العالمي المعتمد بشكؿ رئيس
قاعػدة »غير أف تمؾ النظرية المثالية تقابميا نظريػة أخػرى مضػادة تقػوؿ بػأف إسػرائيؿ وجػدت لكػي تمعػب دور 

في خدمة المصالح الغربية، السياسية واالقتصادية، في منطقة الشرؽ األوسط الغنية بالنفط « الجنود المرتزقة
ف دورىػػا الحربػػي المػػدجج بأحػػدث األسػػمحة، وبمػػا يفػػوؽ قػػدرة كػػؿ الػػدوؿ )الػػدـ الحيػػوي لمصػػناعا ت الغربيػػة(، وا 

العربية المحيطة بيا مجتمعػة، يرتكػز عمػى إبقػاء العػالـ العربػي مفتتػًا ومتصػارعًا فػي نزاعػات عرقيػة ومذىبيػة 
األغمبيػػة  داخميػػة ألجػػؿ إضػػعافو سياسػػيًا ونيػػب اقتصػػاده بشػػتى الوسػػائؿ. وىػػذا الػػرأي ىػػو السػػائد فػػي عقػػوؿ

الػػذي عػػانى مػػف سياسػػات القػػوى « العػػالـ النػػامي»العظمػػى فػػي العػػالـ العربػػي، وحتػػى فػػي عقػػوؿ كثيػػريف فػػي 
 االستعمارية الغربية عمى مدى التاري .

وترتكز النظرية الثانيػة عمػى أحػداث تاريخيػة سػابقة وقعػت مػع الييػود الغػربييف، المعػروفيف باسػـ األشػكنازية، 
رائيؿ منػػذ والدتيػػا إلػػى يومنػػا ىػػذا. األشػػكنازيوف: الخػػازار األوروبيػػوف الوثنيػػوف الػػذيف الػػذيف يحكمػػوف دولػػة إسػػ

اعتنقوا الديانة الييودية وأصبحوا مرتزقػة فػي خدمػة اإلمبراطوريػة البيزنطيػة ألجػؿ حمايػة مصػالحيا التجاريػة، 
ؽ األوسػط، كمػا تفعػؿ تمامػًا ومعينًا عسكريًا ليا ألجؿ محاربة الدولة العربية األمويػة الناشػئة فػي منطقػة الشػر 

دولة إسػرائيؿ منػذ والدتيػا إلػى يومنػا ىػذا. وحسػب الموسػوعة الييوديػة فػإف الييػود الغػربييف )األشػكناز( الػذيف 
أقاموا الدولة الصييونية ليسوا مف العػرؽ السػامي وال يمتػوا إلبػراىيـ عميػو السػالـ بصػمة، ولػـ يكونػوا يومػًا فػي 

، أي قريػب «مجمػع الحاخامػات»انػت الدولػة الخازاريػة دولػة دينيػة يحكميػا أرض فمسطيف كما يػدعوف. وقػد ك
وحمفائػو إلػى الحكػـ فػي أواخػر سػبعينيات القػرف الماضػي. « الميكػود»مف الحاؿ المتزايد في إسرائيؿ منذ قػدـو 

يػًا فالحاخامات في إسرائيؿ مكوف أساسي في القسـ المحافظ المتطرؼ مف األشكناز والذي اعتمد مرسومًا دين
، أي غالبية الييود في أميركا لكونيـ نّحوا التممود جانبػًا، وىػو الكتػاب الػذي أّلفػو «الييود المجدديف»كفر فيو 

الحاخامػػات لتفسػػير كتػػاب التػػوراة المممػػوء بالعنصػػرية واالسػػتكبار والػػذي تفػػوؽ عنصػػرية بعػػض فصػػولو الفكػػر 
سػػرائيؿ اليػػوـ بػػبعض قواىػػا تميػػؿ تػػدريجياً  نحػػو نمػػوذج دولػػة الخػػازار الدينيػػة المػػأجورة التػػي  النػػازي الشػػنيع. وا 

 أصبحت تكّفر كؿ مف يخالؼ مذىبيا الييودي المتطرؼ وتكاد تدفف الدولة الديمقراطية المدنية.
الجداؿ اليوـ في إسرائيؿ بيف مف يؤيد الدولة المدنية الديمقراطية وبيف مػف يػدعو إلػى إقامػة دولػة دينيػة تكفّػر 

وقد أصدر ييود في إسرائيؿ وفي جميع أنحاء العالـ، مف ذوي العقمية المدنية التي وتمغي كؿ مف يعارضيا. 
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ينػػدبوف فييػػا زواؿ الدولػػة الديمقراطيػػة المدنيػػة فػػي إسػػرائيؿ. « ورقػػة نعػػي»تػػؤمف بالديمقراطيػػة وبدولػػة القػػانوف، 
لتػي اتخػذتيا الحكومػة ومف أبرز األمثمة عمى ذلؾ مقاؿ دانياؿ سػوكاتش الػذي يشػرح فيػو القػرارات البرلمانيػة ا

ىذه اإلجراءات القانونية حرمػت المؤسسػات »اإلسرائيمية مؤخرًا ألجؿ تكميـ األفواه ومنع حرية الرأي والكالـ: 
غيػػر الحكوميػػة اإلسػػرائيمية مػػف تسػػمـ المسػػاعدات الماليػػة التػػي تمكنيػػا مػػف الػػدفاع عػػف الحريػػات العامػػة التػػي 

ى الحاكـ والمحكوـ مف المواطنيف في إسرائيؿ إف كانوا مف الييود الساري بالتساوي عم« دولة القانوف»تحمي 
ـّ رسػميا وصػياغتيا لتحػد مػف نشػاط »كمػا داف الكاتػب «. أو غير الييود اإلجػراءات البرلمانيػة المػاكرة التػي تػ

المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة اإلسػػرائيمية التقدميػػة المسػػتنيرة، ولكػػي تػػدعـ منظمػػات المحػػافظيف الجػػدد اليمينيػػة 
لمتطرفػػة التػػي تتسػػمـ ماليػػيف الػػدوالرات مػػف األغنيػػاء فػػي أميركػػا ومػػف األصػػولييف المسػػيحييف الػػذيف يسػػموف ا

أنفسيـ باسـ المسيحييف الصياينة، ألجؿ منع توجيو االنتقػادات إلػى الحكومػة التػي تػدعـ إقامػة المسػتوطنات 
عػف اشػمئزازه العميػؽ مػف الحكومػة وقػد أفصػح الكاتػب «. في األراضي الفمسطينية المحتمة في الضفة الغربية

الييود المحافظيف المتطػرفيف الػذيف يسػعوف إلػى تنفيػذ مشػيئة اهلل إلقامػة »اإلسرائيمية التي تدعـ بكؿ الوسائؿ 
إسػػرائيؿ تػػدعي أمػػاـ النػػاس فػػي الخػػارج أنيػػا »مػػف النيػػر إلػػى البحػػر. وخمػػص إلػػى أف « دولػػة إسػػرائيؿ الكبػػرى

يؤيد حؿ الدولتيف، لكنيا وراء الستارة تدعـ أقميػة مسػيطرة قويػة تيػدد أجنػدتيا  تمثؿ مجتمعًا مدنيًا عادال شفافاً 
 «.المتطرفة الحريات العامة التي ستدمر الثقافة الديمقراطية اليشة في إسرائيؿ

عمػػى صػػعيد مػػتمـ، ثمػػة تأكيػػد عمػػى نجاعػػة موقػػؼ المنظمػػة المدنيػػة الفمسػػطينية التػػي تعمػػؿ، منػػذ إنشػػائيا فػػي 
( حػػػوؿ العػػػالـ، حيػػػث أف موقفيػػػا العػػػادؿ أقنػػػع عديػػػد BDSمقاطعػػػة إسػػػرائيؿ )تحػػػت اسػػػـ ، عمػػػى 2005عػػػاـ 

« جػدعوف ليفػي»المجتمعات المدنية في بمداف كثيػرة بمػا فييػا إسػرائيؿ نفسػيا. فقػد كتػب الصػحفي اإلسػرائيمي 
ؿ مقاطعػة إسػرائي»عمػى « وطنػو»، يحث فيو كؿ إسرائيمي يحػب «آخر ممجأ لكؿ وطني»مقااًل تحت عنواف: 

وقػد «. وعزليا دبموماسيًا كما حصؿ مع جنوب أفريقيا العنصرية ثـ أدى إلى سقوط نظاميػا العنصػري الكريػو
دعا ليفي العالـ لمقاطعة إسرائيؿ حتى تنيي احتالليا غير الشرعي لفمسطيف، أي أف ىػذا الكاتػب اإلسػرائيمي 

 BDS، لػػـ يجػػد ممجػػأ لػػو سػػوى مبػػادئ الػذي يريػػد تغييػػر النظػػاـ العنصػػري الحػػاكـ فػػي إسػػرائيؿ بطريقػػة سػػممية
الفمسػػطينية التػػي أصػػبحت اليػػـو تغطػػي غالبيػػة البمػػداف واألقطػػار فػػي تواصػػميا الػػدائـ مػػع المجتمعػػات المدنيػػة 
ألجؿ حماية الحقوؽ المدنية وشرعة القانوف الساري عمى الحاكـ والمحكوـ معًا. وآخر وأبرز مف تبنى موقؼ 

BDS فػػي األراضػػي « المسػػتوطنات»األوروبػػي الػػذي أعمػػف مقاطعتػػو إنتػػاج  المقػػاطع إلسػػرائيؿ كػػاف االتحػػاد
الفمسػطينية المحتمػة واعتبارىػا مسػتعمرات غيػػر شػرعية. وبيػذا أكػد االتحػػاد األوروبػي حػدود الدولػة الفمسػػطينية 

، وأف إسػرائيؿ نفسػيا ستصػبح غيػر شػرعية إذا ضػمت ىػذه األراضػي 1967متمثمة في خط الرابػع مػف يونيػو 
وعمى غرار القرار التاريخي والجػريء لالتحػاد األوروبػي، جػاء قػرار ليفػي الػذي دعػا «. ا الرسميةحدودى»إلى 

تػػدعو إلػػى شػػيطنة »فيػػو كػػؿ صػػاحب ضػػمير إلػػى تحريػػر إسػػرائيؿ مػػف سػػيطرة أقميتيػػا العنصػػرية الدينيػػة التػػي 
لغائيػػا مػػف الوجػػود سػػيجمب »رأيػػو،  إف ىػػذا الفكػػر التكفيػػري، حسػػب«. الشػػعب الفمسػػطيني والشػػعوب العربيػػة وا 
لى قسـ كبير مف الشرؽ األوسط  «.الدمار لدولة إسرائيؿ وا 
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ُتكػػرر الحكومػػة ورئيسػػيا اعػػالف تأييػػد حػػؿ الػػدولتيف، وتػػـ تجديػػد محادثػػات السػػالـ المخصصػػة الحػػراز تسػػوية 
قد استقر رأي الحكومة ىذا االسبوع عمى قائمػة البمػدات التػي ُأعمػف أنيػا عمى ىذا النحو، في المدة االخيرة. و 

 ، وشممت فييا تسع مستوطنات في ييودا والسامرة تقع خارج الكتؿ االستيطانية.’مناطؽ أولوية وطنية‘
بمػدات يمتػد مػف ’ خػط‘إف أكثر المستوطنات التػي ُأعمنػت تقػع فػي قمػب المنطقػة، فالنػاظر فػي الخريطػة يػرى 

 اؿ الى الجنوب ويشؽ الضفة الغربية.الشم
تحظى بتفضيالت اقتصادية كبيرة توجو فػي مػا توجػو ’ أولوية وطنية‘ولما كانت البمدة التي ُيعمـ أنيا منطقة 

اليو الى تشجيع وصوؿ سكاف جدد، فال مناص مف استنتاج اف حكومة اسرائيؿ تريػد سمسػمة بمػدات اسػرائيمية 
الغربيػػة عمػػى طوليػػا كمػػو تقريبػػا، أي اف قػػرار الحكومػػة ُيشػػكؾ فػػي رغبتيػػا كبيػػرة قػػدر المسػػتطاع تشػػؽ الضػػفة 
 الصادقة في احراز تسوية سياسية. 

أي صػػػورة سػػػػتكوف لمدولػػػػة الفمسػػػطينية )التػػػػي تريػػػػدىا اسػػػػرائيؿ كمػػػا قمنػػػػا آنفػػػػا(، والتػػػي تمزقيػػػػا سمسػػػػمة بمػػػػدات 
يػد ارييػؿ شػاروف، إذ كػاف رئيسػا اسرائيمية  في أحد االحاديث التي تمت مػع كبػار مسػؤولي ادارة بػوش فػي ع

لمػػػوزراء، نبيػػػت مستشػػػارة االمػػػف القػػػومي كونػػػداليزا رايػػػس الػػػى اف االدارة االمريكيػػػة تػػػرى أنػػػو حتػػػى لػػػو كانػػػت 
مسػػاحة الدولػػة الفمسػػطينية التػػي ستنشػػأ كمسػػاحة ممعػػب كػػرة قػػدـ فمػػف الضػػروري اف تبػػدو الدولػػة الفمسػػطينية 

ث يستطيع الفمسطينيوف التنقؿ فييػا مػف أقصػاىا الػى أقصػاىا، ، أي كاممة ومتصمة بحي’مثؿ ممعب كرة قدـ‘
لف نوافؽ أبدا عمى دولػة فمسػطينية تبػدو مثػؿ قطعػة جػبف ‘مف دوف أف ُيالقوا اسرائيمييف. وأكدت رايس قائمة: 

 ’.سويسري
أف تبػدلت ادارة بػػوش فػػي الحقيقػػة، لكننػػي ال أعتقػػد أف الموقػؼ االمريكػػي تغيػػر. إف قػػرار الحكومػػة يرمػػي الػػى 

الفمسػطينية، رغػـ أنيػا تعمػـ جيػدا أنػو ال احتمػاؿ ’ في قطعػة الجػبف‘االسرائيمية ’ الثقوب‘ُيعمؽ ويوسع وُيكبر 
ألف يوافؽ الفمسطينيوف البتة عمى دولة تُقطع مساحتيا بمدات اسرائيمية، ويؤيد العالـ كمو ىػذا الموقػؼ. كيػؼ 

 بتسوية سياسية تريدىا اسرائيؿ كما تزعـ  سيدفع قرار تقوية البمدات التي تقع في قمب االرض قدما
ينبغي ايضا أال نقبؿ أو نوافؽ عمى صورة تحمؿ حكومة اسرائيؿ مف التزامات سياسية سابقة، ففي االوؿ مػف 

ُأحػػػػػػرز اتفػػػػػػاؽ بػػػػػػيف رئػػػػػػيس الػػػػػػوزراء شػػػػػػاروف وكبػػػػػػار مسػػػػػػؤولي االدارة االمريكيػػػػػػة يتعمػػػػػػؽ  2003أيار/مػػػػػػايو 
مصػػػادرة أو أخػػػذ بطريقػػػة اخػػػرى اراض اخػػػرى ألجػػػؿ االسػػػتيطاف فػػػي بالمسػػػتوطنات، كانػػػت خالصػػػتو أال تػػػتـ 

ييػػودا والسػػامرة؛ وأال تُقػػاـ مسػػتوطنات اخػػرى؛ وأف يػػتـ التطػػوير والبنػػاء فػػي مسػػتوطنات قائمػػة فػػي داخػػؿ خػػط 
 البناء القائـ؛ وأال ُتمنح حوافز حكومية لتشجيع االستيطاف في ييودا والسامرة.

طقة أولوية قومية ىو إخالؿ سػافر بالموافقػة االسػرائيمية عمػى عػدـ مػنح إف تسوير مستوطنات قميمة لتكوف من
 حوافز اقتصادية خاصة لمستوطنات في ييودا والسامرة. 

إف تنميػػة مسػػتوطنات تقػػع فػػي كتػػؿ االسػػتيطاف الكبيػػرة يمكػػف اف تُفسػػر بػػالموقؼ السياسػػي االسػػرائيمي الػػذي 
التػي قالػت  2004وزراء شػاروف فػي نيسػاف/ابريؿ حظي بػاعتراؼ امريكػي برسػالة الػرئيس بػوش الػى رئػيس الػ

اف ىذه الكتؿ ستبقى ضمف سيادة اسرائيؿ في كؿ تسوية سياسية مع الفمسطينييف. لكف تفضػيالت اقتصػادية 
لمستوطنات قميمة متفرقة في عمؽ االراضي الفمسطينية تُفشؿ امكانية التسوية السياسية وتجعؿ كػالـ حكومػة 

 اسرائيؿ عف السالـ سخرية.
إف تجاىؿ الحكومة الحالية اللتزامات أعطتيا حكومات سابقة قد يفضػي الػى معاممػة مشػابية السػرائيؿ. وأي 
حكومة مثؿ الحكومة الحالية تعمـ كيؼ تصرخ وبأعمى صوت في كؿ مرة ُيخيؿ فييا أنيـ ال يفوف بالتزاـ مػا 

 ُأعطي السرائيؿ.
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 ألوف بف دافيد
يبدو ىذا لكثيريف داحضًا، لكف يمكف أف نقوؿ بحذر إنو ألوؿ مرة منذ عقديف يوجد احتماؿ جيد لتسػوية بػيف 
اسػػػرائيؿ والفمسػػػطينييف. ولػػػيس ذلػػػؾ بسػػػبب رغبػػػة الػػػزعيميف االسػػػرائيمي والفمسػػػطيني بػػػؿ بسػػػبب ضػػػعفيما مػػػع 

 مثيؿ مف اإلدارة األميركية والبرنامج الزمني لمبرنامج الذري اإليراني.تصميـ لـ يسبؽ لو 
يحػػرص رئػػيس الػػوزراء منػػذ جولػػة المحادثػػات التػػي بػػدأت فػػي واشػػنطف عمػػى أف يشػػيع حولػػو اسػػتخفافًا مطمقػػًا 
 باحتماالت نجاح العممية، ويشيع الفمسطينيوف التشاـؤ أيضا. كػال، لػف يتغيػر نتنيػاىو، ولػـ يبػدأ بخػالؼ عػدد
مف التوقعات الحػديث أيضػا مػع وزيػر التػاري  تمييػدا لمػا يبػدو أنػو واليتػو األخيػرة. لكػف بنيػاميف "دوف شػروط 

 104نتنيػػاىو خضػػع لمضػػغط األميركػػي ودخػػؿ التفػػاوض مػػع قبػػوؿ شػػرط مسػػبؽ وىػػو اإلفػػراج عػػف  -مسػػبقة" 
رة لػػوزير خارجيػػة أميركػػي سػػجناء بيػػنيـ "أسػػوأ القتمػػة" أيضػػا دوف الوعػػد بػػأي مقابػػؿ. وكانػػت تمػػؾ نتيجػػة مباشػػ

مصػػمـ عمػػى عػػدـ الػػدخوؿ إلػػى القائمػػة المجيػػدة ألسػػالفو الػػذيف فشػػموا فػػي جيػػود المصػػالحة بػػيف اإلسػػرائيمييف 
 والفمسطينييف، ومف ورائو رئيس أميركي في والية أخيرة ال يقؿ عنو تصميما.
ف لـ ُتصغ عمى ىذا النحو بصورة م باشرة: انو في وقت ما في صيؼ تقوؿ الرسالة األميركية الى نتنياىو، وا 

ستبدأ ايراف باستعماؿ مفاعؿ الماء الثقيػؿ فػي أراؾ، وىػو مفاعػؿ ذري يسػتطيع أف يمػدىا بػالبموتونيـو  2014
لقنبمة ذرية. ولف يمكػف منػذ لحظػة اسػتعماؿ المفاعػؿ الػذري أف ييػاَجـ دوف التعػرض لخطػر كارثػة بيئيػة مثػؿ 

فيجب عميكـ اف ُتزيموا  2014تريدوف دعـ ىجـو عمى ايراف في صيؼ  تشرنوبؿ. فإذا كنتـ أييا اإلسرائيميوف
 الموضوع الفمسطيني عف الطاولة أو اف تبقوا وحدكـ في مواجية ايراف.

لػػـ يعػػد يوجػػد فجػػأة وقػػت النتظػػار مػػوت المػػص وال الكمػػب أيضػػا. فقػػد بقػػي لمػػص ثػػالث سػػنوات واليػػة وأصػػبح 
يع أحد سمبو إياىا. إف استعماؿ المفاعؿ في أراؾ الذي سيؤخر الكمب قريبا جدا مف إحراز قدرة ذرية ال يستط

، سػػُيقر وضػػعا ال رجعػػة عنػػو يكػػوف فيػػو 2014فػػي شػػبو يقػػيف عػػدة اشػػير عػػف الموعػػد المخطػػط لػػو فػػي آذار 
 اليراف قدرة ذرية.

تو. وعند إف نتنياىو، الذي يرى إزالة التيديد الذري اإليراني ميمة حياتو التاريخية، يقترب سريعا مف خط نياي
مدخؿ خط النياية يقؼ وزير خارجية ورئيس أميركياف ىما أقرب لمروايػة الفمسػطينية مػف قربيمػا مػف الموقػؼ 
االسرائيمي. لكف كيري واوباما لف يحجما عف التمػويح بعصػا المسػاعدة أمػاـ محمػود عبػاس أيضػا، الػذي يجػد 

 نفسو معزواًل في العالـ العربي أكثر مما كاف في كؿ وقت مضى.
مف غير المؤكد اف يكوف عباس مييًأ حتى ذلؾ الحيف لمتوقيع عمػى إنيػاء الصػراع. ومػف المؤكػد أف نتنيػاىو 
لف يكوف مييًأ لتنازالت مطموبة إلحراز ىذا التوقيع. لكف الخيار الذي سيكوف أماـ نتنياىو قاٍس: فإما التخمي 

ما البقاء وحده في مواجي ة ما يػراه تيديػد فنػاء. إف المفاعػؿ فػي أراؾ عف أراض مف "أرض اسرائيؿ" الغالية وا 
مثػؿ مصػػانع تخصػػيب اليورانيػػوـ فػػي نتنػاز وقُػػـ تشػػبو فػػي نظػػره غػػرؼ اوشػفيتس. وقػػد عػػرض عمػػى أكثػػر مػػف 
شػػخص السػػؤاؿ التػػالي: "ىػػؿ تتخيػػؿ أف نػػرى غػػرؼ أوشػػفيتس تُبنػػى وننتظػػر الػػى أف ُيػػدخموا النػػاس فييػػا كػػي 

ما الكؼ. -الحقيقة، فال كالـ بعد اآلف نياجـ ". وسيوقفو األميركيوف أماـ لحظة   فإما اليجوـ وا 
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ولف تساعده ىنا القيادة العسكرية العميا، وسيصعب عميو أف يحثيـ عمى عممية مف طرؼ واحػد موجيػة ضػد 
ايراف بال دعـ أميركي وبال شرعية دولية لدولة سُترى رافضة لمسالـ. وقػد تبػدو ىػذه صػفقة القػرف إلسػرائيمييف 

زالة التيديػد اإليرانػي فػي رزمػة واحػدة. وسػتكوف صػعبة عمػى نتنيػاىو  كثيريف، أعني تسوية مع الفمسطينييف وا 
صػػعبة الػػى غيػػر ممكنػػة. وسػػيتموى ويتمػػرد ويحػػاوؿ أف يعػػض أيضػػا، لكػػف الضػػاحؾ عنػػد  -كاختيػػار صػػوفي 

 ننتياىو ىو مف يضحؾ أخيرًا.
 7/8/1023، "هآرتس"
 8/8/1023، األيام، رام اهلل
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