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   خطأ مزدوجاًيعّدهولبيد ..  وحدة استيطانية بضوء أخضر أمريكي1187عطاءات لبناء  .1
حرصت إسرائيل على أن يتزامن النشر عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

ين الذين ستفرج عنهم بعد لألسرى الفلسطيني) من أربع قوائم(أمس للتصديق على قائمة األسماء األولى 
غد، مع قرار وزير اإلسكان والبناء أوري أريئل، وبضوء أخضر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة في أنحاء القدس والضفة 1187نشر عطاءات جديدة لبناء 
أنه تم تنسيق األمر مع اإلدارة » معاريف«الغربية المحتلتين، وسط تأكيد أوساط نتنياهو لصحيفة 

، وفق موظف »التي سلّمت بالبناء المنضبط في المستوطنات في مقابل اإلفراج عن األسرى«األمريكية 
  .أمريكي كبير

ويؤكد قرار بناء المزيد من الوحدات السكنية االستيطانية أن الحكومة اإلسرائيلية ما كانت لتوافق على 
نيين يقبعون في سجون االحتالل قبل اتفاقات أوسلو، أي منذ عشرين عاماً  أسرى فلسطي104اإلفراج عن 

تمهيداً الستئناف مفاوضات السالم بعد غد، لو لم يتعهد نتنياهو لوزراء حزبه ) على أربع مراحل(وأكثر 
  .بمواصلة البناء في المستوطنات من دون قيود» البيت اليهودي«وحزب المستوطنين » ليكود«

)  وحدة سكنية394( الوزارة، فإن البناء يشمل أيضاً أربع مستوطنات غرب الجدار الفاصل وطبقاً لقرار
، أي في محيط القدس ) وحدة793(مزروعة في قلب الضفة وليس فقط في الكتل االستيطانية الكبرى 

  .المحتلة تعتبرها إسرائيل جزءاً منها في أي اتفاق مستقبلي
وعين إعالن بناء هذه الوحدات مع إقرار قائمة األسرى المفرج توقعت قبل أسب» هآرتس«وكانت صحيفة 

خالل أشهر » ضبط البناء«عنهم، وكتبت أن نتنياهو تعهد أمام وزير الخارجية األمريكي جون كيري بـ 
وزير االقتصاد نفتالي » البيت اليهودي«، لكن زعيم »فقط«المفاوضات التسعة، وبناء ألف وحدة سكنية 

  .ر اإلسكان أكدا قبل أيام أن مشاريع بناء جديدة ستطلق قريباًبينيت وزميله وزي
ونقلت عن . أن نشر العطاءات الجديدة يتم بالتنسيق مع الواليات المتحدة» معاريف«وذكرت صحيفة 

موظفين أمريكيين تأكيدهم أن إسرائيل لم تلتزم، مع اإلعالن عن استئناف المفاوضات، وقف البناء على 
وأضافوا أن الفلسطينيين على . مريكي الرسمي يقضي برفض البناء في المستوطناترغم أن الموقف األ

تماماً مثلما تعلم إسرائيل بأن الفلسطينيين سيقومون «علم بأن إسرائيل ستواصل البناء االستيطاني 
ووفقاً لمصدر أمريكي رفيع المستوى، عرضت . »بخطوات تستفزها خالل أشهر المفاوضات التسعة

كجزء من سياسة العصا والجزرة التي تتيح لنتنياهو المحافظة على «هذا البناء في المستوطنات إسرائيل 
  .»ائتالفه الحكومي ومواصلة العملية السلمية في آن

ال توجد دولة «: ، ممثل المستوطنين في الحكومة»البيت اليهودي«وقال أريئل، الرجل الثاني في حزب 
سنواصل ...  أخرى تتعلق بالمناطق المسموح أو المحظور البناء فيهافي العالم تقبل بتعليمات من دولة

في النقب والجليل والمركز للتجاوب مع حاجات جميع ... تسويق الوحدات السكنية والبناء في كل البالد
  .»سكان إسرائيل، هذا هو المطلوب اآلن سواء من الناحية الصهيونية أو االقتصادية

يلية للقدس نير بركات الذي يمالئ المستوطنين، خصوصاً المتدينين من ورحب رئيس البلدية اإلسرائ
، قبل شهرين من االنتخابات البلدية، بقرار البناء بداعي أن البناء في القدس »الصهيوني القومي«التيار 

، داعياً الحكومة »مستوجب من أجل تطور المدينة وتقويتها ومنح الشباب فرصة المتالك شقة سكنية«
  .اصلة البناء بل تسريعه في شتى أرجاء القدسإلى مو
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الوسطي، وزير المال يئير لبيد أن قرار بناء الوحدات السكنية » يش عتيد«من جهته، اعتبر زعيم حزب 
بداعي أنه كان يجدر بالحكومة » خطأ مزدوج«الجديدة في مستوطنات القدس في هذا الوقت بالذات هو 

ثم إن استخدام الموارد المعدة «الضائقة السكنية داخل إسرائيل، إيجاد حلول لمشاكل السكن في مناطق 
لإلسكان للطبقة الوسطى لمصلحة المستوطنين هو تحد ال لزوم له لألمريكيين، ووضع عصي في دواليب 

  .»المفاوضات السالم، وعليه فهي خطوة غير صحيحة وال تفيد عملية التفاوض
المعارض شيلي » العمل«وقالت زعيمة . »ياً ال أكثرلفظ«واعتبرت أوساط يسارية احتجاج لبيد 

هل يترأس حكومة تسعى إلى اتفاق سالم أم حكومة : يحيموفتش إنها تتوقع من نتنياهو أن يحسم أمره
، فضالً »إصبعاً في عين األمريكيين«واعتبرت قرار وزير اإلسكان . تسعى إلى تقويض كل احتمال لذلك

ف بوادر االعتراف والدعم الدولي اللذين حصلنا عليهما بفعل يجهض في شكل عني«عن أن القرار 
  .»تحريك عملية المفاوضات

اليسارية زهافة غالؤون إن بناء آالف الوحدات السكنية في المستوطنات » ميرتس«وقالت زعيمة حركة 
إلى أي وتابعت أنه لن يتم التوصل . »عبوة ناسفة تضعها الحكومة للقضاء على المفاوضات قبل أن تبدأ«

لن يكون اتفاق سالم ال يقوم على حدود «اتفاق سالم مع الفلسطينيين طالما تواصل البناء االستيطاني، و 
  .» وعلى تقسيم القدس1967معدلة لحدود عام 

  12/8/2013، الحياة، لندن
  

  لن يكون هناك إبعاد ألي أسير عن وطنه: مارتن إنديكعباس يلتقي  .2
، المبعوث األميركي الجديد لعملية السالم مارتن أمسئيس محمود عباس،  استقبل الر: وفا–رام اهللا 

  .إنديك، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا
 اإلسرائيلية -وجرى خالل اللقاء، بحث آخر مستجدات العملية السلمية، واستئناف المفاوضات الفلسطينية

يس باراك اوباما واإلدارة األميركية باستمرار وأكد انديك التزام الرئ. برعاية أميركية خالل األيام القادمة
  .بذل الجهود لدعم مسيرة المفاوضات خالل الفترة المتفق عليها

ورحب بالفنان المصري في فلسطين، . ، الفنان المصري احمد جمالأمسواستقبل الرئيس عباس، مساء 
، واالطالع على معاناته مشيرا إلى أن هذه الزيارات العربية تعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني

  .جراء االحتالل على ارض الواقع ونقلها عبر الفن للشعوب العربية
 الرئيس عباس أن اإلفراج عن األسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أكدعلى صعيد آخر، 

  .أوسلو، سيعزز من فرص تحقيق السالم
ن المحررين عيسى قراقع، على أن اإلفراج ، وزير األسرى وشؤوأمسوشدد الرئيس لدى استقباله مساء 

، دون استثناء أي أسير، بما في ذلك أسرى 1994 أسرى اعتقلوا قبل عام 104عن األسرى سيشمل 
  . دفعات خالل الفترة القادمة، ولن يكون هناك إبعاد ألي أسير عن وطنه4، وذلك على 48القدس والـ

جميع األسرى، مشددا على أن قضيتهم ستبقى على كما أكد الرئيس استمرار العمل على إطالق سراح 
  .أولويات القيادة الفلسطينية

 من الشهر 13 أسيرا سيطلق سراحهم في 26وقال الوزير قراقع، إن الجانب الفلسطيني ابلغ رسميا بأن 
 .الجاري، حيث سيجري استقبالهم رسميا في مقر الرئاسة من قبل الرئيس عباس وعائالتهم

12/8/2013 رام اهللا، الحياة الجديدة،  
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  في المفاوضات" إسرائيل" "عدم جدية" دليل على  االستيطانيةالعطاءات: شتيةمحمد ا .3

دان المفاوض الفلسطيني محمد أشتية أمس إعالن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية :  أ ف ب-القدس المحتلة 
لغربية والقدس الشرقية، عزمها طرح عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة ا

يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات، وما ترمي إسرائيل إليه بالجهود «وقال في بيان، إن هذا 
االستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي والرامي إلى إقامة دولة 

  .»1967فلسطينية على حدود عام 
ادي بمفاوضات من دون شروط، واليوم تضع شروطاً ووقائع جديدة على إسرائيل كانت تن«: وأضاف

المطلوب من الراعي «، مشيراً إلى أن »األرض في شكل يومي لكي تحسم المفاوضات بما تراه مناسباً
األميركي أن يكون له موقف واضح وحازم من أجل لجم هذه الهجمة اإلسرائيلية في الضفة، خصوصاً 

  .»في القدس
  12/8/2013لندن، الحياة، 

  
   الجديدة إجهاض للمفاوضاتاإلسرائيليةالمستوطنات  :عريقات .4

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين :  تحرير أحمد حسن،حسن عمار، إعداد  من نواه براوننج،أريحا
 إن الخطط اإلسرائيلية الرامية لبناء منازل جديدة في مستوطنات 11/8 صائب عريقات يوم األحد

  .األربعاءقامة على األراضي المحتلة تهدف إلى إجهاض محادثات السالم التي ستستأنف يوم إسرائيلية م
 لكنه حذر في تصريحات لرويترز بمكتبه "إسرائيل"وعبر عريقات عن تفاؤله باستمرار المحادثات مع 

جريت وقال عريقات في مقابلة ُأ . صبر الفلسطينيين إزاء المستوطنات له حدودأنفي مدينة أريحا من 
 عازمون على األشياءأولئك الذين يفعلون هذه "قبل إعالن إسرائيل عن الخطط االستيطانية الجديدة 

 كانت الحكومة إذا"وأضاف  ." مثلنا على ترك طاولة التفاوضأشخاص وإجبارتقويض مفاوضات السالم 
ية فإن الرسالة التي تبعث  االستيطاناألنشطة خطا أحمر من خالل أسبوع ستعبر كل أنهااإلسرائيلية تعتقد 

  ."بها من خالل هذا النهج هي عدم االستمرار في المفاوضات
 الفلسطينيين مستعدون للتفاوض مع نظرائهم اإلسرائيليين طوال الفترة التي اتفق عليها إنوقال عريقات 

الجهد  هذا إعطاءنحن عازمون على "وأضاف  .الجانبان مع واشنطن رغم الخطط االستيطانية الجديدة
حان الوقت كي تختار الحكومة  ...الذي يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر كل الفرص التي يستحقها

  ."اإلسرائيلية المفاوضات وتبدي حسن نيتها
 يكون بمقدور الفلسطينيين أنآمل . حان الوقت التخاذ قرارات ال مجرد إجراء مفاوضات"وقال عريقات 

رية للتوصل إلى اتفاق شامل على جميع القضايا الجوهرية بدون واإلسرائيليين اتخاذ القرارات الضرو
  ."واألمناستثناء وهو ما يعني القدس والحدود والمستوطنات والالجئين والمياه 

  11/8/2013وكالة رويترز لألنباء، 
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  ال حاجة إلى عملية تفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين : عشراوي .5
ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، السلطة القائمة حملت عضو اللجن: رام اهللا

باالحتالل مسؤولية فشل الجهود الساعية الستئناف المفاوضات بفعل سياساتها التوسعية وخروقاتها 
  .المنافية للشرعية الدولية

ائيل وحدها عن عشراوي تأكيدها أن إسر) 11/8(ونقل مصدر رسمي تابع للسلطة الفلسطينية األحد 
  .تتحمل نتائج تحديها المعلن لإلرادة الدولية والجهود الساعية الستئناف العملية السياسية

 أوري أريل، أن وزارته اإلسرائيليةوأضافت عشراوي في تعليق لها على إعالن وزير إسكان الحكومة 
الستيطانية في الضفة  وحدة استيطانية في القدس الشرقية والكتل ا1187ستنشر اليوم مناقصات لبناء 

ال حاجة إلى عملية تفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث أن إسرائيل توجه : "الغربية، وقالت
الضربة تلو األخرى بشكل متعمد للمجتمع الدولي واإلدارة األميركية، وبذلك فإنها تفرغ العملية 

  ".التفاوضية قبل البدء فيها من مضمونها وجدواها
  11/8/2013، قدس برس

  
   فتح بوابات األقصى أمام المتطرفين اليهود"الكنيست" أقر إذاقريع يحذر من نتائج كارثية  .6

عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، ) أبوعالء( حذر أحمد قريع : الحياة الجديدة-القدس المحتلة 
 والتي تشكل اإلسرائيلية رئيس دائرة شؤون القدس من الخطوات واإلجراءات المعروضة على الكنيست

 خطورة لتهويد المسجد االقصى ولبسط السيادة الصهيونية على اقدس مقدسات المسلمين، األكثرالخطوة 
  .أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم

ت والتخطيط لمثل هذه االنتهاكات وأكد قريع في تصريح صحفي له امس أن توقيت هذه االجراءا
واالقتحامات للمسجد االقصى سيترتب عليها نتائج كارثية ستلحق بعملية السالم وبالمفاوضات في حال 
االستجابة لمطلب الجماعات االستيطانية الصهيونية، لفتح أبواب المسجد األقصى المبارك أمام اليهود من 

الدعم الرسمي اإلسرائيلي لهذه الجماعات المتطرفة يتضح جلياً موضحاً ان . أجل إقامة طقوسهم التلمودية
في جلسة للجنة الداخلية في الكنيست لمناقشة طلب هذه " المعبد"من خالل مشاركة منظمات ما يسمى 

الجماعات المتمثل في فتح جميع أبواب المسجد األقصى إلى جانب باب المغاربة لليهود الصهانية 
  .والمستوطنين

  12/8/2013جديدة، رام اهللا، الحياة ال
  

   تبدأأن للمفاوضات قبل إفشالقرار بناء وحدات استيطانية جديدة : نواب فلسطينيون .7
 اتهمت قيادات وطنية الحكومة اإلسرائيلية بالسعي الى افشال المفاوضات قبل ان تبدأ من خالل :رام اهللا

ات ان مصير االستيطان الى زوال داعية وأكدت القياد. المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة
المجتمع الدولي وباألخص االدارة االميركية الى التدخل لوقف االجراءات اإلسرائيلية المنافية للشرعية 

  .الدولية
وقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان إعالن 

 نحو الف وحدة استيطانية جديدة في القدس والكتل االستيطانية في الضفة بعد الحكومة اإلسرائيلية بناء
 وحدة اخرى هو دليل على أنها تستخدم المفاوضات كغطاء لمشاريعها 800يومين من اعالن مماثل لبناء 
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وأكد البرغوثي أن حكومة نتنياهو تسابق الزمن لفرض الوقائع على االرض  .االستيطانية التوسعية
 فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واستبدالها بكانتونات وتدمير

واضاف البرغوثي ان المراهنة على المفاوضات مع حكومة نتنياهو مراهنة على  .وبانتوستانات معزولة
  .سراب

راطية إن حكومة نائب األمين العام للجبهة الديمق" أبو ليلى"من جهته، قال النائب قيس عبد الكريم 
االحتالل تسابق الزمن من أجل قضم ونهب المزيد من األراضي لصالح توسيع المستوطنات غير 
الشرعية المقامة على أرضنا، مستغلةً جوالت المفاوضات العبثية كغطاء على عمليات التوسع 

  .االستيطاني
حتالل اإلسرائيلي يستغل وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن اال

وشدد الخضري . المفاوضات للتوسع االستيطاني في الضفة والقدس المحتلة لتحكم تهويد المسجد األقصى
على أن مناقشة الكنيست فتح كافة أبواب األقصى أمام اليهود ألداء طقوسهم الدينية يأتي ضمن المخطط 

  .اإلسرائيلي الكامل لتهويد القدس واألقصى
12/8/2013لجديدة، رام اهللا، الحياة ا  

  
  إعادة فتح معبر رفح االثنين:  بغزةالداخلية .8

أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني، األحد، أن السلطات المصرية ستعيد صباح غد االثنين، فتح معبر 
مركز وقالت الوزارة إنه سيتم استقبال طلبات التسجيل داخل  . أيام بمناسبة عيد الفطر4رفح بعد إغالقه 

تسجيل أبو خضرة، ومكتب التسجيل بمعبر رفح البري، مطالبةً الراغبين بالسفر بضرورة اصطحاب 
األوراق الثبوتية من جوازات سفر وصور إقامات وتأشيرات العودة إلى مكاتب التسجيل المذكورة لتأكيد 

زة، والراغبين بالسفر ودعت الوزارة، أصحاب اإلقامات والجوازات األجنبية المتواجدين في غ .البيانات
  .إلى البدء بعملية التسجيل، وذلك بدءا من األحد

  11/8/2013فلسطين أون الين، 
  

  في نابلس " قدس برس"نّدد باعتقال االحتالل لمراسل واصل أبو يوسف ي .9
 في تصريحات خاصة ،ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف: رام اهللا

، بإقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال مراسل وكالة )8|11(، األحد "قدس برس"ى بها لـ أدل
الصحفي محمد منى، بعد دهم منزله الكائن في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، " قدس برس "

  .فجر األربعاء الماضي
  11/8/2013قدس برس، 

  
   وال صحة لدخول مسلحين لسيناء الحدود مع مصر مؤمنة: البردويلصالح  .10

أكدت حركة حماس أن الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر مؤمنة بشكل كامل : أشرف الهور -غزة 
من طرفها، وال يسمح ألي شخص بالدخول إلى مناطق سيناء عن طريق التهريب، نافية بذلك ما رددته 

وقال . طاحة بالرئيس محمد مرسيتقارير إخبارية عن مرور مئات األشخاص إلى سيناء عقب اإل
ن كل ما ينشر حول دخول عناصر مسلحة من قطاع غزة إلى مناطق سيناء إ"الدكتور صالح البردويل 
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، "دق األسافين بين حماس ومصر"وشدد على أن ما ينشر من هذا القبيل هدفه . "ال أساس له من الصحة
  ."حملة التشويه المبرمجة ضد الحركة"ويأتي ضمن 

مجموعة قيادية "تحدثت عن اعتقال أجهزة األمن المصرية كانت مصرية  تقاريري هذا السياق أن يشار ف
 تسليحهم يأتي من ليبيا وحركة إن في شمال سيناء يتولى تدريبهم شخص فلسطيني، وقالت "لإلرهابيين

  .حماس في قطاع غزة في حين يأتي تمويلهم من ليبيا والواليات المتحدة
  12/8/2013، دنالقدس العربي، لن

  
  أبو زهري يدين مزاعم عسكرية مصرية بتورط حماس بأحداث سيناء .11

 أدان الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس التصريحات المنسوبة ألحمد وصفي قائد :غزة
الجيش الميداني المصري الثاني، التي زعم فيها أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد ليس بالقليل من 

وقال إن حماس إذ تستهجن هذه التصريحات، فإنها تدعو إلى وقف . حماس في األحداث بسيناءأبناء 
الحركة "وتابع أن . إطالق االتهامات المزعومة التي تخلو من أي أرقام أو أسماء مما يدلل على بطالنها

صريحات التي تنفي نفياً قاطعاً أن يكون هناك عالقة أليٍ من أبنائها في سيناء، وتأسف على هذه الت
  ".تحاول قلب المعادالت ومحاولة إقناع الشعب المصري زوراً بأن العدو هي حماس وليس إسرائيل

  11/8/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  فتح تتهم حماس بشن حمالت اعتقال سياسية في غزة للتهرب من تطبيق المصالحة  .12
كة حماس، واتهمتها بتكثيف حملة وجهت حركة فتح انتقادات شديدة لحر: أشرف الهور -غزة 

االعتقاالت السياسية في صفوف كوادرها في قطاع غزة طول فترة أيام العيد، في وقت أعلنت فيه 
األخيرة أن عددا من ناشطيها في الضفة الغربية تلقوا استدعاءات لمقابلة أجهزة األمن في السلطة 

  .الفلسطينية
واستغرب . "تتجه نحو التصعيد"ة حماس في قطاع غزة ن حركأوقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح 

عساف تفاخر حماس بإجراء اتصاالت مع أمريكا والغرب، في الوقت الذي تستخدم فيه العنف ضد 
كل األفعال التي تقوم بها حماس في قطاع غزة "وأكد أن . المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة

  ."ر بالخيرالمصحوبة بحملة إعالمية غير مبررة وال تبش
ربط قادة من فتح االعتقاالت هذه بكشف حماس عن وثائق تفيد ضلوع مسؤولين من وفي السياق ذاته، 

وقال عساف أن حركة حماس تريد . فتح بحملة ضد حركة حماس في مصر، وهو أمر نفته فتح في وقتها
ل حكومة التوافق التهرب من استحقاق المصالحة القادم الذي ينص اتفاقه على تشكي"من وراء ذلك 

دليل واضح على عدم توجه "، مؤكداً على أن هذا "الوطني ومن ثم إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية
  ."حماس للمصالحة وتكريس االنقسام السياسي

ما تقوم به حماس "وعاد المتحدث باسم فتح وجدد اتهام حركته لحماس بالتدخل في الشأن المصري، وقال 
لها في الشأن المصري الداخلي وبالتالي من المؤكد أن حماس أولوياتها ليست فلسطين هو تمويه لتدخ

  ."والمصالحة بل ما يجري في مصر ومصالح اإلخوان المسلمين سواء في سورية أو مصر
من جهتها قالت حركة حماس في بيان لها ان أجهزة األمن في الضفة الغربية شنت حملة استدعاءات 

ها من مدينة قلقيلية، وقالت انها واصلت أيضا اعتقال عشرة آخرين بذات التهمة من طالت ستة من ناشطي
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طولكرم، في الوقت الذي مددت فيه المحاكم فترة اعتقال ثالثة طلبة من قادة الكتلة اإلسالمية في جامعة 
يوم ن ثالثة من ناشطيها يواصلون إضرابهم عن الطعام للأحركة الوأعلنت .  يوما15ًبيرزيت لمدة 

  .السادس على التوالي
  12/8/2013، القدس العربي، لندن

  
   لدياب اللوح  خلفاً جديداًعالمياًإ فتح تعين ناطقاً: غزة .13

 لدياب اللوح  باسمها في قطاع غزة، خلفاً جديداًعالمياًإ عينت حركة فتح الدكتور حسن احمد ناطقاً: غزة
 أحمد يصبح هو المخول أنوأوضحت  .اليمن لدولة فلسطين لدى الذي يتولى مهامه قريًبا سفيراً

  .بالتصريح والتحدث وإصدار البيانات باسم الهيئة القيادية العليا وحركة فتح في قطاع غزة
  11/8/2013، قدس برس

  
  ال شأن لالتحاد األوروبي في رسم الحدود اإلسرائيلية: ليفني لوزير الخارجية األلماني .14

 القضاء اإلسرائيلية والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع وزيرةأن ، 11/8/2013، 48عرب  ذكرت
الفلسطينيين تسيبي ليفني أكدت أن ال شأن لالتحاد األوروبي في رسم الحدود المستقبلية بين اإلسرائيليين 

  . والفلسطينيين؛ إذ أن هذه المسالة مطروحة للتفاوض مع الجانب الفلسطيني
القدس، يوم األحد، مع وزير الخارجية األلماني غيدو جاءت أقوال ليفني تلك أثناء اجتماعها في 

وأشارت ليفني إلى أن الصراع مع الفلسطينيين يلقي بظالله أحيانا على العالقات األوروبية . فيسترفيلله
وقال الوزير األلماني إن المفاوضات المباشرة تصب في مصلحة جميع األطراف، مشددا . اإلسرائيلية

 . تخاذ خطوات أحادية الجانبعلى وجوب االمتناع عن ا
ليفني طالبت االتحاد األوروبي بالتخلي عن موقفه المتشدد  أن ،12/8/2013، الخليج، الشارقةوأضافت 

  .إزاء سياسة االستيطان في الضفة الغربية، بغية عدم عرقلة محادثات السالم
ته، أمس، في القدس المحتلة جاءت هذه التصريحات لكبيرة المفاوضين اإلسرائيليين، في أعقاب لقاء عقد

من “وأضافت ليفني . مع وزير الخارجية األلماني غيدو فيسترفيله الذي بدأ زيارة للمنطقة تستغرق يومين
واالتحاد األوروبي، ” إسرائيل“المعروف أن الصراع أثر لألسف في بعض األحيان على العالقات بين 

  .”فاداهوأعتقد أن مثل هذا الربط هو شيء يجب علينا أن نت
، وكان وعد بأن ”أسلوب براغماتي متعقل“من جهته، قال فيسترفيله إن الخالفات يمكن حلها عن طريق 

والفلسطينيين في محادثات السالم، وأضاف في أعقاب لقائه ليفني ” اإلسرائيليين”تقدم بالده الدعم ل
 في مصلحة الطرفين ، وأعرب عن اعتقاده أن محادثات السالم تصب”سنلعب دوراً بناء وداعماً“

  .والمنطقة والعالم بأسره 
  

   أشهرتسعةمن المستحيل التوصل إلى تسوية دائمة في : موفاز .15
إنه من المستحيل « قال رئيس حزب كاديما اإلسرائيلي شاؤول موفاز أمس :)وام (- القدس المحتلة

 إلى أن رئيس الوزراء مشيراً.  أشهر9التوصل إلى اتفاق التسوية الدائمة مع الفلسطينيين في غضون 
ونقلت اإلذاعة . اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلثبات أنه ما من شريك فلسطيني موجود لعملية السالم

إن عملية إطالق سراح أسرى فلسطينيين تعتبر ثمنا تدفعه إسرائيل على «اإلسرائيلية عن موفاز قوله 
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ه يجب اشتراط عملية اإلفراج بوقف التحريض ورأى أن. التلكؤ ورفض نتنياهو محاورة الفلسطينيين
 . الفلسطيني ضد إسرائيل

  12/8/2013، بوظبيأاالتحاد، 
  

  على العالم الحر دعم السيسي والبرادعي: يهود باراكا .16
 قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود باراك، إن على العالم الحر مساندة الفريق أول :دبي

دفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، مثل محمد البرادعي، عبدالفتاح السيسي، وزير ال
بعد خطوة عزل الرئيس محمد مرسي، قائال إن األخير سقط ألن شعبه وقف ضده بعدما سعى لتحويل 

  .النظام إلى نظام شمولي ديني
انت إسرائيل من ، ردا على سؤال حول ما إذا كCNNوقال باراك، في مقابلة مع فريد زكريا عبر شاشة 

نحن ال نعتبر أنفسنا من : "حيال ما حصل في مصر" سعيدة بصمت"بين الدول التي توصف بأنها 
  ."الالعبين المؤثرين في هذه األحداث التي نرى فيها تطورا دراماتيكيا للمصريين وللمنطقة

مناه نحن فسوف نحرجه أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يدعم السيسي، ربما إذا دع: "وتابع باراك بالقول
ولن يساعده ذلك، ولكن السيسي والقيادات الليبرالية مثل البرادعي يستحقون دعم العالم الحر، لقد جرى 
انتخاب مرسي بنزاهة نسبيا، ولكنه استخدم األدوات من أجل تحويل االنتخابات الديمقراطية إلى نظام 

  ." شعبهشمولي متشدد يستند إلى الشريعة اإلسالمية، وقد رفضه
ودعا باراك الواليات المتحدة إلى التصرف حيال قضية عزل مرسي كما تصرفت مع سائر من وصفهم 

هنا، مرة أخرى، : "في المنطقة، إذ تخلت عنهم بعدما تحركت شعوبهم ضدهم مضيفا" المستبدين السنّة"بـ
 دعمكم، والشيء ليس إسرائيل أو أحد آخر، أعتقد أنهم يستحقون) مرسي(وقف الشعب المصري ضده 

الوحيد الذي أطلبه منهم مقابل هذا الدعم هو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية خالل وقت قصير نسبيا، 
  ."ربما خالل سنة

ولدى سؤاله عن مدى السخرية في القول بأن السعودية وإسرائيل ربما من أكثر الدول السعيدة بصمت 
 أن ندفع أنفسنا إلى مقدمة هذا التحول العربي الداخلي ال يجب: "بالتغيير في مصر اكتفى باراك بالقول

 ."والتاريخي
  12/8/2013، سي ان ان

  
   لمعارضة نتنياهو" الخمسةمنتدى"حزب الليكود يشكل  .17

الذي يتزعمه نتنياهو، » ليكود«أعلن خمسة من نواب المعسكر المتشدد في :  أسعد تلحمي–الناصرة 
لالستعداد لتطورات «ئتالف الحكومي وأربعة نواب وزراء، ، ويضم رئيس اال»منتدى الخمسة«تشكيل 

لن يترددوا في اتخاذ قرارات عملية » أعضاء المنتدى«وأعلن أحد المشاركين أن . »سياسية في المستقبل
خططت برامج سياسية في «ضد الحكومة، خصوصاً في حال أعلنت تجميد البناء في المستوطنات أو 

هدفنا «: وأردف.  مع الفلسطينيين وعرضه على الجمهور كحقيقة ناجزة، مثل التوصل إلى اتفاق»السر
وأشار إلى أن نتنياهو قد ال يقيم . »هو أن يكون المنتدى رقيباً لسلوك رئيس الحكومة في هذه المسألة

لقناعته بأنه في حال انسحابه من الحكومة احتجاجاً على التقدم في » البيت اليهودي«اعتباراً لحزب 
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ما يتطلب منا «الوسطي، » العمل«ت أو تجميد االستيطان يمكنه أن يدخل حزباً آخر مثل حزب المفاوضا
 .»نحن في ليكود أن نكون متأهبين ألي احتمال لتمرير اتفاق ال نرضى به

  12/8/2013، الحياة، لندن
  

   سيفرج عنهمأسيراً 26 أسماء تصادق على إسرائيلية خاصةلجنة وزارية  .18
صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية الخاصة بإطالق سراح أسرى فلسطينيين على : ن كفاح زبو-رام اهللا

 اتفق على اإلفراج عنهم على أربع دفعات بالتزامن مع 104 أسيرا فلسطينيا من أصل 26اإلفراج عن 
  .إطالق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

 ساعة أمام 48مس، وأعطت مهلة ، أ26ونشرت مصلحة السجون اإلسرائيلية أسماء األسرى الـ
  .لتقديم التماسات لمحكمة العدل العليا اإلسرائيلية ضد اإلفراج» الجهات الراغبة في االعتراض«

، لكن المحكمة ال »ملطخة أياديهم بالدماء«وعادة ما تلتمس منظمات إسرائيلية ضد اإلفراج عن أسرى 
ألسرى، وذلك عشية انطالق أول جولة ومن المفترض أن تطلق إسرائيل، غدا، سراح ا. تستجيب

، على أن تطلق )األربعاء(مفاوضات عملية بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في القدس بعد غد 
 مراحل ستحدد هويات المفرج عنهم خاللها والوقت المناسب وفقا 3 دفعات الحقة على 3إسرائيل 

  ).الشاباك(لتوصيات جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
تقد أن تطلب إسرائيل عند اإلفراج عن الدفعات القادمة إبعاد األسرى إلى قطاع غزة أو دول أخرى، ويع

واتخذت اللجنة قرار اإلفراج عن األسرى في غياب . وهو األمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية سلفا
يعالون جلسة اللجنة وترأس وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

  . الوزارية، في حين ألغيت جلسة الحكومة اإلسرائيلية األسبوعية
  12/8/2013، الشرق األوسط، لندن

  
  األقصى أمام اليهود بشكل دائمالمسجد يناقش فتح أبواب " الكنيست" .19

األقـصى  ناقشة لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي أمس األحد فتح أبـواب المـسجد              : القدس المحتلة 
المبارك أمام اليهود؛ من أجل إقامة طقوسهم التلمودية، وهو ما حذّرت منه هيئات مقدسية من أن يقـوم                  

  .االحتالل بتقسيم المسجد كما فعل في المسجد اإلبراهيمي بالخليل
وذكر موقع الكنيست اإللكتروني الرسمي أن لجنة الداخلية ناقشة فتح أبواب المسجد األقـصى المبـارك                

 اقتحامات اليهود طوال أيام الشهر ألداء طقوسهم وشعائرهم التلمودية فيه، وخاصة في جميـع أيـام                أمام
  .األعياد اليهودية

المزعوم التي شارك بعضها في الجلسة، المتمثل       " المعبد"وشهدت الجلسة طرح مطلب منظمات ما يسمى        
  .في فتح جميع أبواب األقصى وليس فقط باب المغاربة في وجه اليهود

صعود اليهود إلى   "وتضمن برنامج الجلسة التي ترأسها اليمينية المتطرفة ميري ريجيف عنوانا هاما وهو             
منع صعود اليهود إلى جبل الهيكل خالل شـهر         " مشكلة"خالل عطلة االعياد بشكل كبير، و     " جبل الهيكل "

  ".رمضان
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" عطيرت كوهـانيم  "العام، وجمعية   الداخلية، والسياحة، واألمن    : وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارات     
، ومؤسسة الحائط الغربـي للتـراث، والحاخاميـة         "تراث جبل الهيكل  "االستيطانية المتطرفة، ومؤسسة    

  .الكبرى، وبلدية االحتالل في القدس وسلطة آثار االحتالل
 أن  من جهة اخرى، دعت رابطة شباب ألجل القدس العالمية األهل في القدس والداخل الفلـسطيني إلـى                

يكثّفوا من تواجدهم ورباطهم الصباحي داخل المسجد األقصى، وخاصة في الفترة الواقعة بـين الـساعة                
 مساء، وأن يصطحبوا عائالتهم إلى األقـصى، وأن تقـيم مـدارس القـدس               2:00 صباحا وحتى    7:00

  .حتاللرحالت طالبية مكثفة للمسجد كي يمنعوا أي اقتحام وأي تهويد يحاك بحقه من قبل مؤسسة اال
  12/8/2013، السبيل، عّمان

  
  ليط ثاني لتبييض السجون من المعتقلين الفلسطينيينا يخشى من شاإلسرائيليالجيش  .20

عبرت مصادر في الجيش اإلسرائيلي عن مخاوفها من امكانية نجاح فصائل :  وليد عوض-رام اهللا 
فرها على الحدود ما بين غزة المقاومة في قطاع غزة من أسر جنود إسرائيليين جدد عبر انفاق تم ح

وإسرائيل، وهي جاهزة لالستعمال على حد قول ضابط إسرائيلي تقاعد مؤخرا بعد سنوات من العمل 
  .على الحدود مع القطاع

اإلسرائيلي االحد أن تقديرات جيش االحتالل تشير الى وجود العديد من األنفاق ' والال'وذكر موقع 
ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين كما حدث في صفقة الجندي غلعاد الجاهزة في قطاع غزة لخطف جنود 

شليط الذي اطلق سراحه مقابل االفراج عن اكثر من الف اسير فلسطيني ضمن صفقة تبادل االسرى 
  .التي حدثت قبل اكثر من عام ما بين إسرائيل وحركة حماس

األنفاق تشكل سالحا ': د حديثا قولهتقاع' فرقة غزة'ونقل الموقع اإلسرائيلي عن ضابط إسرائيلي كبير في 
، مشيرا الى وجود 'استراتيجيا للمسلحين في قطاع غزة وهي أكبر تهديد يواجه جنود الجيش اإلسرائيلي

العديد من األنفاق الجاهزة التي قد تستخدم في اي لحظة من قبل الخاليا المسلحة في غزة بهدف خطف 
ين في اطار سعي الفصائل الفلسطينية لتبييض سجون االحتالل جنود إسرائيليين ومبادلتهم بأسرى فلسطيني

  .من االسرى الفلسطينيين واطالق سراحهم جميعا
فنحن نستطيع التعامل ' يواجه جيش االحتالل، متابعا ' األنفاق تهديد حقيقي' وحسب الضابط اإلسرائيلي

لناسفة ونيران األسلحة الصغيرة ولكن والعبوات ا) التنبيه المسبق والقبة الحديدية(مع القذائف الصاروخية 
وأشار الى أن جنود االحتالل عثروا في وقت سابق من هذا العام  .'األنفاق مازال التعامل معها خطيرا

على نفق جاهز جنوب قطاع غزة معد للهجوم وقريب جدا من السياج الحدودي وقد وصفته القوات 
عت به أعمدة خرسانية وخطوط السكك الحديدية التي اإلسرائيلية على أنه أكثر األنفاق تقدما حيث وض

كان من المفترض وضع الجندي المخطوف عليها وسحبه بأقصى سرعة الى الجانب األخر، موضحا أن 
  . عبر تلك االنفاق2تعاني قلقا كبيرا من امكانية خطف غلعاد شليط' فرقة غزة'

طاف وفي حال حدث ذلك فإن وحدة وأوضح أن جيش االحتالل يواصل تدريباته لمنع عمليات االخت
ستقوم بعملية مطارة للخاطفين داخل النفق حيث تجري ' يهلوم'الهندسة للعمليات الخاصة المعروفة بــ

تدريبات واسعة ومستمرة على ذلك، ولكنه أشار في الوقت نفسه الى أن هناك العديد من المخاوف التي 
 . النفق وتفجيرهتنتاب تلك الوحدة وهي الخوف من وضع متفجرات في

  12/8/2013، القدس العربي، لندن
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  سيناء أصبحت مثل غزة عشا للدبابير والجيش على استعداد للتعامل مع أي تهديد مفاجئ: تل أبيب .21

حافظ صناع القرار في تل أبيب على الصمت المطبق في ما يتعلق بالعملية : زهير أندراوس -الناصرة 
التي أسفرت عن مقتل أربعة نشطاء من تنظيم القاعدة، ولكن اإلعالم التي نُفذت في شبه جزيرة سيناء، و

العبري أبرز القضية، ولكنه مع ذلك، لم يوحي ال من قريب وال من بعيد إلى أن سالح الجو اإلسرائيلي 
  .هو الذي قام بتنفيذ العملية صباح الجمعة الماضي

أليكس فيشمان، أنه ليس من األهمية ، 'يديعوت أحرونوت'ورأى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة 
بمكان من نفذ العملية، المهم أن قتل اإلرهابيين على حد تعبيره صب في مصلحة المصريين 

  .واإلسرائيليين على حد سواء، كما قال في تحليل نشره أمس األحد
المتردية في عددها الصادر أمس األحد إن األوضاع األمنية ' جيروزاليم بوست'إلى ذلك، قالت صحيفة 

في سيناء والنشاط المتزايد للجماعات المسلحة بداخلها تُشكل التهديد األكبر على األمن القومي 
اإلسرائيلي، في ظل التكتم اإلسرائيلي وعدم قدرتها على اإلعالن رسميا عن تحمل قيامها بتنفيذ غارات 

الم العبري، إلى أن طائرة وتشير التقارير اإلعالمية، التي تجاهلها اإلع. على األراضي المصرية
) أنصار بيت المقدس(إسرائيلية بدون طيار أغارت وبشكل مباشر على جماعة جهادية أطلقت على نفسها 

كانت تحاول إطالق صواريخ على مدينة إيالت، في حين أن الجيش المصري وعلى لسان المتحدث 
 الصمت والهدوء حيال ذلك، جدير بالذكر باسمه قد نفى تلك األنباء، إال أن الجانب اإلسرائيلي قد التزم

في هذا السياق أن السلطات اإلسرائيلية قامت يوم الخميس الماضي، أي قبل يوم من العملية بإغالق 
مدينة إيالت تحسبا لوقوع عملية إرهابية، ولكنها بالمقابل لم تُعلن من هي الجهة التي تنوي القيام 

  .بالعملية
إلسرائيلية، التي اعتمدت على مصادر أمنية وصفتها بأنها رفيعة المستوى وبحسب ما ورد في الصحيفة ا

لألنشطة االرهابية على حد ' في تل أبيب، فإن شبه جزيرة سيناء أصبحت مثل قطاع غزة عشًا للدبابير
وصفها، إال أن سيناء تختلف بعض الشيء عن القطاع وذلك كونها محافظة صحراوية شاسعة وأراضي 

الدولة العبرية التعامل معها، كما أن إسرائيل تتعامل بحذر 'ية، األمر الذي يصعب على ذات سيادة مصر
  .شديد مع الجانب المصري بسبب اتفاقية السالم الموقعة بين الجانبين، على حد قول المصادر عينها

جئ وأشارت الصحيفة أيًضا إلى أن الجيش اإلسرائيلي على استعداد كامل للتعامل مع أي تهديد مفا
وتحديده بسرعة، مشددةً على أن التعامل معه سيكون بكل دقة وقوة، وتشمل تلك االستعدادات المنطقة 

عالوة على ذلك، . الواقعة بين معبر كرم أبو سالم وحتى مدينة إيالت على طول الحدود مع مصر
دي بأجهزة أوضحت المصادر األمنية في تل أبيب، أن الجيش اإلسرائيلي قام بتجهيز السياج الحدو

استشعار الكتروني متطورة مرتبطة بغرف التحكم، كما عمل على تحسين قدرات االستخبارات الميدانية 
في حين أن قيادة المنطقة الجنوبية تقدر . في المنطقة وكذلك نصب القبة الحديدية بالقرب من مدينة إيالت

  . تزال مسألة وقت فقطأن الهجوم على المناطق اإلسرائيلية من قبل الجماعات المسلحة ال
ورأت المصادر أن الوضع مع شبه جزيرة سيناء بات معقًدا من ناحية أمنية، والتهديدات تتعاظم، مع 

أما مرابطة الوحدات العسكرية هناك، والتي . إمكانية شن هجمات وتنفيذ عمليات خطف على أنواعها
الوسائل القتالية : قية من كل النواحيكانت تعد في الماضي مرابطة استجمام، فتحولت إلى مرابطة حقي

  .والموازنات والقوة البشرية
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، )فلسطيني(وتابعت المصادر قائلةً إن قسًما من اإلرهاب في هذه المنطقة يتحرك قادًما من قطاع غزة 
، وفي اآلونة األخيرة، وصلت إلى شبه الجزيرة أعداد ممن أسمتهم )البدو(وقسم آخر من سيناء نفسها 

  .الالجئين اإلسالميين، من خريجي الحرب في العراق وأفغانستان، ويمتلكون خبرة قتالية غنيةالمصادر ب
وحذرت المصادر من تالقي هذه العناصر والوسائل القتالية غير المحدودة الموجودة في سيناء، األمر 

بذول إسرائيلًيا مع ذلك، شددت المصادر على أن الجهد األساسي الم. الذي يعني أن الحدود لن تبقى هادئة
ال يتعلق فقط بمنع اإلرهاب من سيناء، بل في الطرق واألساليب التي تمنع اإلرهاب، وفي الوقت نفسه 

من هنا، أوضحت المصادر األمنية اإلسرائيلية بأن الدور األساسي . عدم اإلضرار بالسالم مع مصر
 العدائية، كما أن التعاون مع مصر يبقى لالستخبارات والمعلومات االستخبارية والتشويش على األعمال

أما في ما يتعلق بقطاع غزة، فنوهت . هام جداً، هذا إن أرادت ذلك، مع الكثير من األمل والحظ
في تشرين ) عامود السحاب(المصادر اإلسرائيلية باإلنجاز اإلسرائيلي الذي تحقق في أعقاب عملية 

اق المبرم مع مصر والواليات المتحدة لمنع تهريب من العام الماضي، وتحديًدا االتف) نوفمبر(الثاني 
ورأت أن االتفاق كان ناجًعا، وأكثر بكثير مما جرى تقديره في إسرائيل، إذ إن . السالح إلى القطاع

  .المصريين يريدون بالفعل منع تحول النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني إلى مواجهة إسرائيلية مصرية
، وبعدما انفصلت بشكل تام عن إيران، )حماس(صرية فاجأت حركة وبحسب المصادر، فإن الحوافز الم

لكن، متى تندلع . عادت إليها أخيرا، وها هي تطلب المساعدة من طهران، سواء بالمال أو السالح
المواجهة مع غزة؟ كان هذا السؤال الذي تحدثت عنه المصادر قائلةً إن ذلك لن يقع في المدى المنظور، 

حماس ملء مخازنها من الوسائل القتالية، التي جرى إفراغها في عملية عامود بل في أعقاب إنهاء 
 .السحاب، على حد قولها

  12/8/2013، القدس العربي، لندن
  

  عملية جراحية ناجحة لنتنياهو .22
 بنيامين نتنياهو واطباء ان جراحة ناجحة اإلسرائيليقال مساعدون لرئيس الوزراء :  رويترز–القدس 

 لعالج فتق في البطن وانه قد يخرج من المسستشفى خالل ساعات ولكن شفاءه بشكل اجريت لنتنياهو
وقال مكتب نتنياهو في بيان انه خالل الجراحة التي اجريت الليلة  .كامل قد يتطلب منه الراحة عدة ايام

  .الماضية واستغرقت نحو ساعة وتطلبت تخديرا عاما
  12/8/2013، الحياة، لندن

  
  من التحريض الفلسطينيللواليات المتحدة   تشتكي"إسرائيل" .23

شكت إسرائيل لوزير الخارجية األمريكي جون كيري بشأن تصريحات :  رويترز–القدس المحتلة 
ونقل مسؤول إسرائيلي . للفلسطينيين قالت انها تقوض محادثات السالم التي استؤنفت مؤخرا بين الجانبين

رسالة ارسلها االسبوع الماضي الي كيري الذي يرعى عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله في 
ووفقا للمسؤول اشارت رسالة نتنياهو الى . »التحريض والسالم ال يمكن ان يتعايشا معا«المفاوضات 

 تموز على ان الدولة الفلسطينية في المستقبل لن تشهد 29تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
كما استشهد نتنياهو ببرنامج تلفزيوني فلسطيني رسمي عن زيارة . حدوجود جندي أو مدني إسرائيلي وا

ودية قام بها فريق برشلونة االسباني لكرة القدم الى الضفة الغربية المحتلة االسبوع الماضي وصف 
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خاللها مذيع رياضي ما اسماه بلدات ومدنا إسرائيلية بأنها فلسطينية وهو ما فعله ايضا مغن قدم اغانيه 
وسئلت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية التي . الملعبمن ارض 

محاولة يائسة لصرف انتباه «يتزعمها عباس التعقيب على رسالة نتنياهو فقللت من اهميتها قائلة انها 
 .»العالم عن انتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي

  12/8/2013، الدستور، عّمان
  

   منذ اندالع الثورة السورية فلسطينياً شهيدا1472ً: "ل فلسطينيي سوريةالعمل من أج" .24
أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقرير جديد، أن عدد الفلسطينيين الذين سقطوا خالل                

وأشارت  . ضحية فلسطينية  1472األحداث الدائرة في سورية والذين قد قامت المجموعة بتوثيقهم قد بلغ            
ـ    المجم نسخة عنه، إلى أن سكان مخيم اليرمـوك يعيـشون أزمـات            " فلسطين"وعة في تقرير وصلت ل

  .معيشية خانقة بسبب استمرار الحصار الخانق والجائر الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم
وأوضح التقرير أن عناصر حاجز الجيش النظامي المتواجدة أول اليرمـوك قامـت بـإغالق مداخلـه                 

 أكثر من ثالثة أسابيع على التوالي ومنعوا دخول وخروج األهالي منه وإليـه، كـادت أن                 ومخارجه منذ 
تنذر بوقوع كارثة إنسانية فيه نتيجة تدهور األوضاع اإلنسانية والطبية والمعيشية فيه، وانعدام مقومـات               

  .الحياة
ناني ال يزال مستمراً    في سياق متصل، أكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن األمن العام اللب             

وأشـارت   .في إغالق الحدود بوجه الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية لليوم الخامس على التوالي            
إلى مدى التعامل غير اإلنساني لألمن العام اللبناني مع الالجئين الفلسطينيين السوريين حيـث أظهـرت                

إن :"وقالت المجموعة    . وإهانتهم وضربهم بالسوط   لقطات تلفزيونية مقطعا لرجل أمن لبناني يقوم بشتمهم       
هذه التصرفات الالإنسانية التي يمارسها بعض عناصر األمن اللبناني ترسم عالمـات اسـتفهام عديـدة                
وتتطلب تحركاً من قبل منظمات حقوق اإلنسان من أجل الطلب من الحكومة اللبنانية بالكف عـن هـذه                  

  ".التصرفات غير األخالقيةالتصرفات ومحاسبة المسؤولين عن هذه 
  11/8/2013، فلسطين أون الين

  
   شخصياًكانت اجتهاداً" للمصالحة المصرية"مبادرة تجمع الشخصيات الفلسطينية : عساف .25

 أعلن خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة ان المبادرة التي قـدمها               :رام اهللا 
وأوضـح عـساف فـي       .ال اجتهاد شخصي من احد اعضاء التجمع      التجمع للمصالحة المصرية ما هي ا     

تصريح صحفي له امس، ان هذه المبادرة كانت اجتهادا من بعض قيادة التجمـع دون ان يكـون هنـاك          
تشاور مع احد بها، مؤكدا على موقف التجمع الواضح والذي هو موقف موحد مع كل اطيـاف وابنـاء                   

  .خلي ألي قطر عربي سواء كان مصريا أو غيرهشعبنا اال وهو عدم التدخل بالشأن الدا
  12/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  الثانية بعد القدس في التوسع االستيطاني  ..سلفيت: خليل التفكجي .26
تعيش محافظة سلفيت بقراها وبلداتها معاناة شديدة وحالة من التمزق، بفعل مواصلة االسـتيطان              : سلفيت

 وحتى حجارتها، وقد بدأ االستيطان بقضم أراضيها قبـل غيرهـا مـن المـدن                وسرقة مياهها الجوفية  
  .الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس المحتلة

 أن محافظة سلفيت تأتي بعد القـدس        -في تصريح له  -ويؤكد الخبير في شؤون االستيطان خليل التفكجي        
الل أعلن أكثر من مرة أن مستوطنة       االحت: "في االستهداف االستيطاني من قبل سلطات االحتالل، ويقول       

، وأن الهدف من التوسع االستيطاني في سلفيت هـو فـصل            "إسرائيل  "ستبقى داخل حدود دولة     " أرئيل"
  ".شمال الضفة عن جنوبها عند حاجز زعترة، والهيمنة على المياه الجوفية في سلفيت

دى األحواض المائية الهامة في الضفة      وتعتبر منطقة سلفيت التي تعوم على بحيرة من المياه الجوفية، إح          
  .الغربية التي تقوم سلطات االحتالل بسحبها لصالح المستوطنات المقامة على أراضي قرى المحافظة

م بعد القدس   1975وتشير اإلحصائيات الفلسطينية أن بلدوزر االستيطان بدأ يأكل أرض سلفيت منذ عام             
رافياً؛ وذلك بإقامة العديد من البؤر االستيطانية الصغيرة، التي         المحتلة مباشرة، لموقعها المتميز والهام جغ     

سرعان ما تضخمت وتوسعت، وهيمنت على مـساحات شاسـعة مـن األراضـي، وضـمتها لحـدود         
  .المستوطنات، بأوامر عسكرية وذرائع وحجج أمنية

لسطينية في قريتـي    ويدهش المرء حين يرى المستوطنات ال تبعد إال أمتاراً قليلة عن عتبات المنازل الف             
يحيط به الجدار من الشرق، ومـن الغـرب         " ابو نضال عامر  "مردة ومسحة ودير استيا، حيث إن منزل        

  .المستوطنون الذين يهددونه بالرحيل والطرد والموت
ويشير التفكجي إلى أن االحتالل كسر التوازن الديمغرافي في هذه المحافظة لـصالح المـستوطنين، وأن        

دية الهائلة في عدد المستوطنين والمستوطنات في محافظة سلفيت ليس لهـا عالقـة بمـا                الزيادة التصاع 
يسمى بالنمو الطبيعي أو التكاثر الطبيعي للمستوطنين، بقدر ما لها عالقة بـسياسات وخطـط وأنـشطة                 

  .الجذب التي تمارسها سلطات االحتالل
 60المستوطنة مخطط لها الستيعاب      "بأن" أريئيل"ويزعم المستوطن رون فحماي رئيس بلدية مستوطنة        

ألف شخص، هذه خطتي أن تكون المدينة المركزية، هنا إنها مدينة، وهذا ما يجب أن يدركه كل الـذين                   
  ".مستوطنة إنها مدينة"أرائيل"يتحدثون عن المستوطنات ال يمكن اعتبار 

يب إلى الغور، وتوجـد     تسيطر على نصف الطريق من تل أب      " أريئيل"بالمنظور االستراتيجي   : "ويضيف
هذه المدينة فوق خزان وحوض من المياه الجوفية، وتعد هذه المدينة محطة وسطية بين مركـز الـبالد                  

  ".أساسا ثابتا" إسرائيل"والجبهة الشرقية، لذلك تعد استراتيجيا لدولة 
ى وبلـدات   بدوره يؤكد الباحث واإلعالمي خالد معالي من سلفيت أن عدد المستوطنات أكثر من عدد قر              

 مستوطنة تتداخل مع أراضي سلفيت أو تقبع وتجثم فوق صدرها، أكبرهـا   23؛ حيث يوجد    18سلفيت ال 
 . ألف مع طلبة ما يسمى بجامعتها35التي يبلغ عدد مستوطنيها " ارئيل"مستوطنة 

  11/8/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ي فلسطينمحكمة إسرائيلية تفرض اإلقامة الجبرية على طفل .27
ـ    :)وام (- القدس المحتلة  اإلسرائيلية في القدس المحتلة امس فرض      » محكمة الصلح » قررت ما تسمى ب

اإلقامة الجبرية على طفل فلسطيني قاصر في منزل ذويه لمدة أسبوع ودفع غرامة مالية واإلبعـاد عـن                  
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ت الطفل عبـداهللا    وكانت قوات االحتالل اعتقل   . محيط المسجد األقصى المبارك وباب العامود لمدة شهر       
 . عمر الشلبي فجرا بصورة وحشية من منزله

  12/8/2013، االتحاد، ابوظبي
  

   تجنيد المسيحيين بجيش االحتالل"إسرائيل"المبادرة المسيحية الفلسطينية تتصدى لخطط  .28
، عن قلقها الـشديد     )كايروس فلسطين (أعربت المبادرة المسيحية الفلسطينية     :  زهير أندراوس  -الناصرة  

  .ول مسألة تجنيد الفلسطينيين المسيحيين في جيش االحتالل اإلسرائيليح
فقد أمرت الحكومة اإلسرائيلية بإقامة هيئة مشتركة خـالل أسـبوعين تـضم ممثلـين مـن الحكومـة                   
والفلسطينيين المسيحيين لدفع عملية تجنيد الشبان الفلسطينيين المسيحيين، الذين يعيـشون فـي الـداخل               

  .ون جوازات السفر اإلسرائيلية، للجيش اإلسرائيلي والخدمة المدنيةالفلسطيني ويحمل
على نسخة منه، إن موقـف المنـادين بالتجنيـد          ' القدس العربي 'وقالت المبادرة في بيانها، الذي حصلت       

استفزازي ويسيء للكنائس المسيحية ولكافة المسيحيين وللقضية الوطنية، ولذلك فإننا نجدد دعوتنا لهؤالء             
ة أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا عن هذا الخطأ الجسيم الذي يسيء إلينـا جميعـا مـسيحيين        بضرور

، على أن هؤالء المنـادين بتجنيـد        )كايروس فلسطين (وأكدت المبادرة المسيحية الفلسطينية     . وفلسطينيين
بدو أنه قد غرر بهم     المسيحيين ال يمثلوننا وال يمثلون الكنائس المسيحية وال يتحدثون باسم المسيحيين، وي           

ورفضت المبادرة أن يتجند الفلسطينيون      .أو اختاروا خيارا خاطئا ال ينصب في مصلحتنا مسيحيين عربا         
ولن يحمنـا إال    'في الجيش اإلسرائيلي العتبارات أخالقية والعتبارات تتعلق بانتمائهم وهويتهم الوطنية،           

نا خيارا طائفيا بل خيار الوحدة الوطنية بـين أبنـاء           تمسكنا بانتمائنا العربي الفلسطيني، ولن يكون خيار      
  .'الشعب العربي الواحد بكافة أطيافه الدينية والمذهبية

يذكر أن المبادرة المسيحية الفلسطينية هي عبارة عن مجموعة من رجال الدين المسيحيين الفلـسطينيين               
  .والعلمانيين الذين صاغوا وثيقة وقفة حق أي كايروس فلسطين

  :يهاوجاء ف
هي وثيقة كتبت في هـذه  . هذه الوثيقة هي كلمة الفلسطينيين المسيحيين للعالم حول ما يجري في فلسطين        

اللحظة الزمنية التي نريد أن نرى فيها تجلي نعمة اهللا في هذه األرض المقدسة وفي المعاناة التـي نمـر                    
يواجهه الشعب الفلسطيني من ظلـم      وبهذه الروح تطالب الوثيقة المجتمع الدولي بوقفة حق تجاه ما           . بها

وهي معاناة مستمرة تمر تحت سـمع       . وتشريد ومعاناة وتمييز عنصري واضح منذ أكثر من ستة عقود         
كلمتنا هي صرخة رجـاء    .  إسرائيل –وبصر المجتمع الدولي الصامت والخجول في نقده لدولة االحتالل          

ها إلى أنفـسنا أوال وإلـى كـل الكنـائس            نوجه ونة بصالتنا وإيماننا باهللا   وأمل مغلفة بمحبة صادقة مقر    
والمسيحيين في العالم نطالبهم بها بالوقوف ضد الظلم والتمييز العنصري ونحضهم على العمل من أجـل                
السالم العادل في منطقتنا داعين إياهم إلى إعادة النظر في أي الهوت يبرر الجرائم المرتكبة ضد شعبنا                 

نحن الفلسطينيون المـسيحيون فـي هـذه        ' الوثيقة    وأعلنت .ة أرضه ويبرر قتله وطرده من وطنه وسرق     
الوثيقة التاريخية أن االحتالل العسكري ألرضنا هو خطيئة ضد اهللا واإلنسان وأن الالهوت الذي يبـرر                
هذا االحتالل هو الهوت تحريفي وبعيد جدا عن التعاليم المسيحية حيث إن الالهوت المسيحي الحق هـو                 

هذه الوثيقة ليـست    . من مع المظلوم ودعوة إلى إحقاق العدل والمساواة بين الشعوب         الهوت محبة وتضا  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2945:                العدد12/8/2013اإلثنين  :التاريخ

وتعلن الوثيقة موقفها بأن المقاومة غير العنفية لهذا الظلـم هـو حـق لجميـع                 .'عفوية أو وليدة صدفة   
 .الفلسطينيين وواجب عليهم

  12/8/2013، القدس العربي، لندن
  

   عن ثالثة طلبةباإلفراجزيت يطالب اعتصام للكتلة اإلسالمية بجامعة بير .29
في جامعة بيرزيت عن بدء اعتصامٍ مفتوحٍ داخل الحرم         " الكتلة اإلسالمية " أعلنت   : نائل موسى  -بيرزيت  

 ".المخـابرات العامـة   "الجامعي، أمس، للمطالبة باإلفراج عن ثالثة من قادتها قالت انهم معتقلون لـدى              
، وصهيب ربيع، ومعتصم عامرية، يخوضون إضراباً مفتوحاً عن         وتقول الكتلة ان الطلبة محمد القدومي     

  .الطعام منذ اعتقالهم من مدينة رام اهللا قبل ستة أيامٍ
وأعلنت الكتلة في بيانٍ صحفي ان الجهود فشلت، وأنها ستواصل االعتـصام كخطـوة أولـى ضـمن                  

 .كافية إلطـالق سـراحهم    اإلجراءات التصعيدية التي ستتخذها، بعدما منحت جهود الوساطة الفرصة ال         
وجاء في البيان ان دوريات أمنية وجدت في محيط الجامعة، وانها أبلغت اإلدارة عبـر أمـن الجامعـة                   
بضرورة إخالء الحرم من المعتصمين، وهو ما قالت قيادة الكتلة اإلسالمية انها رفضته وأصرت علـى                

  .مواصلة االعتصام
من حق من يعتقل من أجل نشاطه وخدماته النقابية للطلبة أن تقف الجامعـة الـى جانبـه                  : "وقال البيان 

 ".وتحميه من االعتقال على أبواب الجامعة
  12/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الفلسطيني عز الدين قوصاد" ليبيا الحرة"مذيع قناة نقابة الصحافيين الفلسطينيين تنعي  .30

الفلسطيني عز الدين قوصاد،    » ليبيا الحرة «نعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أمس، مذيع قناة        : )ا ش ا  (
  .الذي لقي مصرعه إثر هجوم مسلح استهدفه أثناء قيادته سيارته في بنغازي يوم الجمعة الماضي
األعلى في  يشار إلى أن الصحافي قوصاد هو فلسطيني الجنسية وتعود جذوره إلى مدينة صفد في الجليل                

  .شمال فلسطين المحتلة، وهو من مواليد مدينة بنغازي الليبية
  12/8/2013، السفير، بيروت

  
   من سورية للنازحين الفلسطينيينمؤسسة خليفة الخيرية تقدم مساعدات إنسانية .31

 بشؤون النازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان العقيد محمد الـشبل أن             االهتمامأعلن المشرف على    
المساعدات العينية التي أرسلتها دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى النازحين الفلسطينيين، تم توزيعهـا              "

 ألف عائلة في مخيمات وتجمعات فلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، بإشـراف لجنـة               50على نحو   
  ".التجمع الشبابية الناشطة والمتطوعة للعمل اإلنساني

رئيس جمعية خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية األمير منصور بن زايد ودولـة               "وشكر في بيانه    
ـ  ".  قيادة وشعبا، على هذه المبادرة اإلنسانية      تاإلمارا لبنان الرسمي والـشعبي الستـضافته      "وإذ أشاد ب

ها الكبير علـى    األزمة السورية كان لها انعكاسها السلبي وتأثير      "، رأى أن    "النازحين واهتمامه بمعاناتهم  
  ".قتصادي والصحي، األمر الذي يجعل من هذه المساعدات ذات قيمة إنسانيةالنازحين على المستويين اال

  12/8/2013، المستقبل، بيروت
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  فيلم عن حيفا الفلسطينية.. "جارة الكرمل" .32

قبل وبعـد نكبـة     قصة مدينة حيفا الفلسطينية     " جارة الكرمل "يروي الفيلم الوثائقي    : وديع عواودة  -حيفا  
  .، ويكشف عن حياتها ومكانتها مدينة مركزية على حوض البحر األبيض المتوسط1948العام 

 دقيقة يتوقف عند معالم حيفا الثقافية في وجه محاوالت الطمس اإلسرائيلية، مـستعينا     48وتبلغ مدة الفيلم    
لـصالح قنـاة الجزيـرة      " و األرز أستودي"الفيلم الذي أعده     .بالروايات الشفوية وبصور ولقطات تاريخية    

 ضمن فعاليات تربويـة     1948الوثائقية، يعرض هذه األيام في مراكز ثقافية داخل أراضي فلسطين عام            
  .وتثقيفية

  8/8/2013، الجزيرة نت، الدوحة
  

  لمحمد مهيب جبر فلسطين الجذور التي ال تنقطع"..  ميل6000"رواية  .33
. اسـم فلـسطين   " بيت مارتينيـك  "ئحة البرتقال في يافا اقتنص      من ذاكرة أبيه المسكونة برا    : هيثم حسين 

مـن  " الوطن الحلـم  "الوالدة خارج أرض األجداد، وآالف األميال، وعقود ستة من العمر، لم تسقط ذلك              
يزور فلسطين ليتعرف إلى ذاته ورائحة أرضه وجذوره        . ذاكرة وال قلب ذلك الفلسطيني، الكاريبي المولد      

 6000"البحث عن الجذور في رواية       .سافات واألزمنة، وعسف إسرائيلي لم ينقطع     التي حالت دونها الم   
يتصدر اهتمام الروائي الفلسطيني محمد مهيب جبر، إذ يحضر لديه نـوع مختلـف مـن الحنـين                  " ميل

والتحدي، وهو الحنين إلى موطن اآلباء وتحدي المحتل بالذاكرة والذكريات، ذلك أن بطلـه الفلـسطيني                
 يقرر خوض رحلة البحث عن الذات،       - مارتينيك المولود في جزر المارتينيك في الكاريبي       بيت-األصل  

  .وهي القابع ما وراء البحار
 طريقة األرشفة كوسـيلة لمناهـضة       -2013الصادرة عن دار الجندي بالقدس      -يختار جبر في روايته     

رافية، وتزامنت محاوالتهم مـع     الصهاينة الذين حاولوا بكل السبل تغيير خارطة فلسطين السكانية والجغ         
  .طمس المعالم التاريخية التي تثبت أصالة الفلسطيني في أرضه ووطنه

  10/8/2013، الجزيرة نت، الدوحة
  

  للكاتب سامر أبو رمان " األمريكية في استطالعات الرأي اإلسرائيلي -الصراع العربي "كتاب  .34
لسياسات كتاب لسامر ابـو رمـان عنوانـه         صدر حديثا عن المركز العربي لالبحاث ودراسة ا       : عمان

  ). صفحة من القطع الكبير574(' الصراع العربي ـ االسرائيلي في استطالعات الرأي االمريكية'
 1991ويكشف هذا الكتاب عن اتجاهات الرأي العام في الواليات المتحدة االمريكية خالل الفترة ما بين                

مـا  : والكتاب محاولة لالجابة عن عدد من االسئلة مثل.  في شأن الصراع العربي ـ االسرائيلي 2008و
هي اوجه التشابه واالختالف بين استطالعات الرأي االمريكية المختلفة ذات الصلة بقضايا الصراع فـي               
منطقتنا؟ هل تختلف آراء االمريكيين بين قضية واخرى؟ ما هي اسباب هذا االختالف؟ وهل تتغير آراء                

هذه القضايا بين فترة واخرى؟ وما هي العوامل التي تؤثر في هذه المتغيرات             االمريكيين في الموقف من     
  .كلها
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ولعله من اوائل   . هذا الكتاب مساهمة في الوصول الى معرفة افضل للشعب االمريكي ولمواقفه السياسية           
عـام  الدراسات العلمية التي تناولت قضايا الصراع العربي ـ االسرائيلي من خالل استطالعات الرأي ال 

 .االمريكي، وهو باب جديد من ابواب المعرفة في العالم العربي
  12/8/2013، القدس العربي، لندن

  
   إضرابهم عن الطعاميقعليعلنون تاألسرى األردنيون  .35

 أن األسرى األردنيين المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية علقوا 11/8 األحد أعلن مساء يوم
  .سلطات السجون اإلسرائيليةإضرابهم بموجب اتفاق مع 

ولم تتضح كامل تفاصيل االتفاق، لكن تسريبات تشير إلى موافقة إسرائيلية على السماح لذويهم بزيارتهم 
  .بشكل دوري

نبأ تعليق " فيسبوك"وأكدت صفحة التضامن مع األسير عبد اهللا البرغوثي على موقع التواصل االجتماعي 
كما نشرت صورة والد البرغوثي مجهشا بالبكاء ". فنصرهم وهللا الحمد اهللا القد نصرو"اإلضراب، وقالت 
  .عند سماعه الخبر

ومقره األردن للجزيرة ) فداء(من جهته أكد فريق دعم األسرى األردنيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
  .أن األسرى علقوا إضرابهم بناء على تسوية سيكشف عن تفاصيلها الحقاً

ركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش بالضفة الغربية إن من جهته قال مدير م
مصلحة السجون وافقت على جميع المطالب الحياتية لألسرى، ومنها إنهاء العزل والسماح لذويهم 

 أنه سمح ، في تصريح تلقت الجزيرة نت نسخة منه،وأضاف .بزيارتهم وتجميعهم في مكان واحد
 السجون لألسرى األردنيين بزيارة ذويهم بشكل دوري، على أن تتم الزيارة بموجب اتفاق مع مصلحة

  .األولى لمدة أربع ساعات، ومن ثم تتحول إلى ساعة ونصف الساعة بشكل دوري
  11/8/2013، الجزيرة نت، الدوحة

  
  حقنا في المقدسات اإلسالمية بالقدس قائم على مر التاريخ:  األردنيوزير األوقاف .36

ن إمحمد نوح القضاة األردني  وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية قال : بترا وكالة- عمان
 المبارك وقبة األقصى القدس والمسجد إلى هو أرض الحشد والرباط وان عيوننا ترنو دائما األردن

امته  خالل صالة العيد في المصلى الرئيسي الذي أقألقاها خالل الخطبة التي ،الصخرة المشرفة، مؤكداً
 في القدس اإلسالمية حقنا في المقدسات  أنالوزارة في ساحة قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب،

 .والمصلى المرواني هو حق قائم على مر التاريخ
  12/8/2013، الغد، عّمان

  
  غزة ليست حماس فقط: مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية .37

فى حجازي المستشار السياسي للرئيس المصري االنتقالي في  الدكتور مصطقال:  علي إبراهيم- القاهرة
أعتقد الدولة المصرية مستقبال سوف تتعامل معهم بنفس القدر الموجود " الشرق األوسط"حوار مع 

ومعرفة حجم المسؤولية لكل طرف فيما يتعلق بالقضية ونحن نرعاها منذ نشأتها ونعرف أن هناك أحيانا 
جا عن المعهود والطبيعي والمنطقي ولكن نتعامل معه بقدر كبير من نوعا من أنواع الشطط وخرو
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الحكمة، ومن محاوالت أن تعود األطراف األخرى إلى طبيعتها وأن تكون طرفا مفيدا لقضيتها 
الفلسطينية بالدرجة األولى وال تتصرف أو تورط نفسها في أمور من شأنها أن توجد في موقف محرج 

ط وصحيح أنها من يمتلك زمام األمر في غزة لكن هناك الشعب خاصة أن غزة ليست حماس فق
  .الفلسطيني في غزة وال نريد أن نأخذه بجريرة أحد

  12/8/2013الشرق األوسط، لندن، 
  

  األزهر يدين اقتحام مستوطنين األقصى .38
دان األزهر أمس، اقتحام مستوطنين متطرفين ساحة المسجد األقصى تحت حماية  : الخليج-القاهرة 

  .، وقيامهم بجوالت في ساحات المسجد وأروقته”اإلسرائيلي“رطة االحتالل ش
وطالب األزهر الحكام العرب والمسلمين والمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف هذه االنتهاكات 

 احترام مشاعر أكثر من مليار ونصف "إسرائيل"واالعتداءات التي تتم بشكل ممنهج ومستمر، وإلزام 
  .مين في العالمالمليار من المسل

  12/8/2013الخليج، الشارقة، 
  

  مغربي تتبنى مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيونيال بالبرلمان أحزاب أربعة .39
تبنت أربعة فرق نيابية بالبرلمان المغربي ألحزاب العدالة والتنمية والتقدم : مصعب السوسي -الرباط 

االستقالل، مقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واالشتراكية واالتحاد االشتراكي و
  . يوليو المنصرم/ تموز30وقامت الفرق ذاتها بتسجيل المقترح لدى مكتب مجلس النواب يوم الثالثاء 

وبذلك يكون هذا المقترح هو األول لقانون مغاربي يناهض التطبيع، وبمبادرة من المجتمع المدني قد شق 
  .ى التشريع المغربي في انتظار أطـوار المناقشة والتصويت والمصادقة عليهطريقه إل

  12/8/2013القدس العربي، لندن، 
  

  فنانون عرب يزورون فلسطين في عيد الفطر ويحيون حفالت غنائية .40
اختار العديد من نجوم الغناء العربي وألول مرة، فلسطين، وتحديداً مدينتي رام :  بديعة زيدان–رام اهللا 

  .اهللا وبيت لحم، لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد، وإحياء حفالت غنائية فيها
في » ليالي برك سليمان«وتعد الفنانة السورية أصالة نصري أبرزهم، إذ أحيت الحفلة الختامية لمهرجان 

مدينة بيت لحم، بعدما كانت وضعت إكليال من الزهر على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
  .والتقت بالرئيس الفلسطيني محمود عباسعرفات، 

وتجولت في مدينتي رام اهللا وبيت لحم، التي احتضن قصر المؤتمرات فيها مؤتمراً صحافياً لها، إضافة 
، علماً 1967إلى حفلتها الضخمة وهي أول فنانة سورية تزور األراضي الفلسطينية، منذ احتالل عام 

  .أنها تزورها برفقة زوجها طارق العريان
وعبرت نصري عن سعادتها الغامرة بزيارتها فلسطين، في إطار إحيائها للحفلة الفنية األولى لها على 

  .تراب فلسطين
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 في الموسم الثاني، الفنان المصري الشباب أحمد جمال حفلة في "أرب آيدول"من جهة ثانية أحيا نجم 
ند خلف، وعبر عن سعادته بقضاء العيد في  في رام اهللا بمشاركة الفنان الفلسطيني مه"غراند بارك"فندق 

  .فلسطين التي يعشقها
وفي إطار زيارات الفنانين العرب إلى األراضي الفلسطينية، أحيا الفنان األردني الشاب يوسف عرفات، 

 في رام اهللا، ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وهو الذي كان أحيا أولى حفالته "غراند بارك"حفلة في فندق 
، العام الماضي في فلسطين، في مهرجان "أرب آيدول"قية عقب مشاركته في الموسم األول لـ الموسي

، حيث قدم أغنيات لفلسطين واألردن، وأغنيات خاصة له، وأخرى )مهرجان المشمش(جفنا الثقافي الفني 
  .لنجوم عرب من أزمان مختلفة، كما فعل هذا العام أيضاً

  .ن، حفلة في عيد فلسطين، ضمن فعاليات مهرجان ليالي برك سليمانوقدم الفنان األردني حسين السلما
  12/8/2013الحياة، لندن، 

  
  تدعو حكومة غزة لعدم تنفيذ أحكام اإلعدام " العربية لحقوق اإلنسان" .41

إن السلطات في قطاع غزة تنوي تنفيذ أحكام "قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا : لندن
  ".عدد من المدانين بجرائم قتل عمد والتخابر مع العدو بعد عطلة العيد مباشرةاإلعدام بحق 

وأشارت إلى أن معظم هذه األحكام صدرت من قبل قضاء استثنائي وهو المحكمة العسكرية الدائمة في 
  في مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي تضع قيودا1979قطاع غزة وفقا لقانون العقوبات الثوري لعام 

  . صارمة على القوانين الناظمة لعقوبة اإلعدام واإلجراءات المتبعة والقضاء المنوط به إصدارها
وحثت المنظمة السلطات المختصة في القطاع إلى ضرورة وقف عقوبة اإلعدام ومراجعة األحكام في 

  . تحت التعذيب ثبتت في إفادات المتهمين لمحاميهم وأهاليهماالعترافاتظل ادعاءات نزع 
ودعت المنظمة إلى تطبيق عقوبات بديلة رادعة تحقق الردع العام والخاص من خالل عملية قضائية 

  .شفافة ونزيهة في ظل الرفض الدولي المتعاظم لتطبيق عقوبة اإلعدام، كما قال البيان
  11/8/2013قدس برس، 

  
  إلفراج عن األسرىوافقت على بناء محدود في المستوطنات بموازاة االواليات المتحدة : معاريف .42

 عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن األحد اإلسرائيلية "معاريف"نقلت صحيفة : وليد عوض -رام اهللا 
الواليات المتحدة وافقت على أن تقوم إسرائيل بأعمال بناء على نطاق محدود في المستوطنات بموازاة 

  .عملية اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين لضمان استمرار المفاوضات
 شطب المعادلة التي كانت تتردد في بداية أبيب استطاعت تل أن الجديدة بعد اإلسرائيليةوجاءت المعادلة 

 والتي كانت متمثلة ب 1993 الشهير عام أوسلوانطالق المفاوضات مع الفلسطينيين عقب اتفاق 
 طرح معادلة جديدة لىإ األمر وصل أن إلى " مقابل السالماألمن"، واستبدالها بـ" مقابل السالماألرض"

  . الفلسطينيةاألراضي في سجون االحتالل بمواصلة االستيطان في األسرىمتمثلة بمقايضة حرية 
  12/8/2013القدس العربي، لندن، 
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  !"صهيون"أطيعوا أوامر : "المسيح"رسالة مورمونية باسم  .43
كنيسة يسوع المسيح "ى زعمت إحدى الكنائس في مدينة سولت اليك في والية يوتا األميركية، وتدع

  ."إلحالل السالم" إلى جميع شعوب العالم "المسيح"، رسالة من )مورمونية ("لقديسي األيام األخيرة
وصية مقدسة . جيفز. وحي السيد المسيح في رسالة إلى القس وارن س"وجاء في مطلع الرسالة، أنها 

  ."حالل السالممن المسيح ولد يهوه ولد أهمان موجهة إلى كل شعوب العالم إل
في البنود األولى، تنقل الرسالة كالماً باسم السيد المسيح، وهو عبارة عن عدد من التوجيهات إلى 

  ."المسيح"المؤمنين حول العالم، وتعريف بالمرسل أي 
كونوا أنقياء اآلن، كل ما "ومن ثم، يظهر طابع الفكر الصهيوني المسيحي بشكل واضح في البند الثاني، 

  ." اآلن على أرض صهيونفي األمة
أنا المسيح، أعلن اآلن للجميع قدرتهم على أن يكونوا «ويأتي البند الثالث ليعرف عن المرسل المزعوم، 

  ."مقدسين بما تبقى من قواي
 وهو االسم الذي يطلق عادة على -» الصهيونية المسيحية«المنحى التوجيهي السياسي األقرب إلى فكر 

 1948 في العام "إسرائيل" الكنائس البروتستانتية األصولية، تؤمن بأن قيام دولة جماعة منحدرة غالباً من
كان ضرورة حتمية ألنها تتمم نبوءات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وتشكل المقدمة لمجيء 

 يظهر بما يشير إليه البند السادس من الرسالة إلى دور -المسيح الثاني إلى األرض كملك منتصر
فلتكن أمة بريطانيا العظمى عوناً كبيراً في الدفاع عن " في حماية أوروبا، قائال "بريطانيا العظمى"

التفويض الكامل لحلف شمال األطلسي الموثوق للعمل بأوامر فورية حتى ال يكون ألحد من الخونة دور 
  ."في الدفاع عن أوروبا

  12/8/2013السفير، بيروت، 
  

   إبحث عن الفلسطيني:اللبنانية" الجديد"قناة  .44
 على تبنيها في كل حادث أمني يقع اإلعالمنظرية جديدة قديمة دأبت بعض وسائل ! ابحث عن الفلسطيني

وفي ظل التوترات األمنية والسياسية التي تعصف بالبلد راجت هذه النظرية لدى بعض وسائل . في لبنان
 تكون السباقة ألن يكون خبرها التالي اإلعالم وخاصة فضائية الجديد حيث انها، ومع كل خبر تعرضه

عن اعتقال فلسطيني أو توجيه االتهام إليه حتى لو كان غير دقيق، ما جعلها تفقد صدقيتها لديهم ال بل 
  . ضدهماإلعالمياعتبارها منبراً للتحريض 

  محمود سرحان
التبس علّي ! »!انعلبة دخ«يصيح البائع بعصبية في اللحظة التي طلبت منه شراء » !ما خصنا يا خيي«

ولكن سرعان ما اتضحت الصورة، كان الرجل . كنا وحدنا في دكانه ولم افهم ما الذي يعنيه. الموقف
يتابع على الشاشة أخبار المعارك في صيدا بين الجيش اللبناني وانصار احمد األسير التي وصلت إلى 

االشتباكات اندلعت في تعمير عين «ول محيط مخيم عين الحلوة؛ موجهاً كالمه إلى المذيعة التي كانت تق
، كان يكفي في ذلك اليوم ان تتجول مساء بين زوايب المخيم حتى تسمع صوت المذيع في نشرة »الحلوة

  .األخبار يخرج من كل بيت
القريبة، يسكنهم القلق » عبرا«فالجميع تسمر امام الشاشة الصغيرة لمتابعة اخبار المعارك في منطقة 

، »جند الشام«و» فتح االسالم«والجماعات االسالمية » عين الحلوة«رار ذكر اسم مخيمهم المتزايد مع تك
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فيشعر معظمهم، بانهم مدفوعون بشدة للتورط من جديد في سيناريو مشابه لما حصل لمخيم نهر البارد، 
ياسية األمنية الس» الورطة«لكن مخيم عين الحلوة استطاع النجاة من . الذي لم تشف جراحه حتى اآلن

التي تعرض لها، ولم تستدرجه نيران الفتنة اللبنانية بعد ان تحول بأكمله إلى غرفة عمليات مركزية 
لمختلف الفصائل الفلسطينية والقوى االسالمية فيه كي ال تتحول المخيمات إلى طرف في النزاعات 

  .الصعداءوبعد نجاحها في تالفي الكارثة، تنفست جميع المخيمات . الداخلية اللبنانية
أصبح من الطبيعي مع كل حدث أمني يحدث في لبنان أن يندفع الكثير من الفلسطينيين لفتح شاشاتهم 

! ليس لمتابعة أخبارها وحسب، بل أيضا لمراقبتها» الجديد«على القنوات االخبارية وخاصة فضائية 
 تسعى على الدوام إلى زج هكذا، يشعر معظم من التقيناهم، بأن القنوات اللبنانية وخاصة هذه القناة،

من «في كل إشكال أمني يحصل في البالد، ويؤكد البعض ان لها تاريخا في هذا الملف » الفلسطيني«
  .، كما قال لنا بعضهم»خالل تعاطيها الالمسؤول عند قيامها بتغطية األحداث

عندما ) مز القاضيرا(ال زال حتى اليوم حاضرا في ذاكرتهم ذلك الخبر الذي بثته على لسان مراسلها 
اواخر العام الماضي » الطريق الجديدة«كان يغطي المعركة التي دارت بين اطراف لبنانية في منطقة 

، دون ان يكلف نفسه عناء التأكد »ان قوات مسلحة خرجت من مخيم شاتيال لتشارك في المعركة«قائال 
ط سعيد بين هذا الخبر العاجل ويرب.. من صدق المصدر الذي اعتمد عليه، بتوخي مصدر آخر للخبر 

المزيف وبين مقتل شابين فلسطينيين من آل قويدر، خرجا اثناء تلك االحداث من المخيم على دراجتهما 
ومع اننا قلنا له ان الجيش لم يكن يستطيع معرفة هوية . فاستهدفهما الجيش وقتال بقرب منطقة الكوال
نه من الواضح ان رسوخ هذه الفكرة عند الفلسطينيين تجعله الشابين على الدراجة وانهما فلسطينيان، اال ا

يتابع سعيد حديثه وهو ينقّل نظره تارة إلي وتارة إلى التلفاز يترقب . يفكر بثقة ان االمر كان كذلك
االخبار العاجلة عن معركة صيدا؛ مؤكداً ان قناة الجديد تحرص على اظهار الفلسطينيين وكأنهم جزء 

لما انضربت الضاحية بالصاروخين، قالوا « يشهده البلد وخاصة في الفترة األخيرة من اي فلتان أمني
وأيضاً عندما تم اكتشاف الصواريخ المعدة لضرب مقر ! »!باول خبر انو للفلسطينية عالقة بالقصة

ليربطونا «إلى بث خبر اعتقال فلسطينيين بالقرب من المنطقة » الجديد«الرئاسة ووزارة الدفاع سارعت 
ــ علماً ان الوكالة الوطنية لالعالم قالت بانه تم اعتقال ضابط سوري » كمان بالعملية االرهابية التانية

ليش ما «مع جنديين من المعارضة كانوا حسب الوكالة منفذي هذه العملية، ويضيف سعيد مستغرباً 
دي للمجموعات المسلحة بتحكي عنا الشي االيجابي اللي بنعملوا؟ نحنا شاركنا الجيش اللبناني بالتص

ويضيف » بتعمير عين الحلوة وكنا من اوائل الناس الذين نادوا بالحفاظ على امن البلد وسالمة اهله
لمصلحة من تعمل هذه الفضائية على تشويه ! وال حاجة تشوه صورتنا كفلسطينية وبس«بمرارة متسائال 

  .»صورتنا واتهامنا الدائم بال أدلة؟
تستهدف امنهم وأمن مخيماتهم في لبنان وتحاول جرهم » مؤامرة«طينيين ان هنالك يرى الكثير من الفلس

. 1975إلى التورط في التجاذبات الداخلية التي بدأت اجواؤها تتشابه واجواء الحرب االهلية في العام 
أمن وحرصهم الدائم على » النأي بالنفس«وبالرغم من التأكيدات الفلسطينية المستمرة بالتزامهم مبدأ 

لبنان واستقراره، الذي هو مصلحة مشتركة لدى الطرفين، لكن وسائل االعالم التي ال تتوخى الدقة في 
اخبارها تساهم بشكل فعال في زيادة الشحن والتوتر األمني بين الفلسطينيين وبين مكونات المجتمع 

  .اللبناني
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سبق ..  صحافي على حسابناقناة الجديد بدها تعمل سبق«: بانزعاج واضح يقول الحاج ابو محمد
صحافي رخيص، هادا اختصاصها، فهي تضخم األحداث وما بتتأكد من المعلومات التي تنقلها عنا، وما 

لن نكون ممرا أو مقرا : كالم المسؤولين لدينا واضح«ويضيف . »بتراعي حساسية الوضع اللي نحن فيه
موجودا » األسير«قلتها القناة باحتمال ان يكون ، معلقاً على األخبار التي ن»ألية جهة تستهدف امن لبنان

بهدف التوريط، موجهاً كالمه لقناة الجديد وكل األطراف التي » اشاعة«في مخيم عين الحلوة باعتبارها 
  .»!نحنا ما خصنا.. تحاول صب الزيت على نار الفتنة، يا عمي افهموها«

خبارية التي تمارسها بعض القنوات الفضائية في التغطية اال» !ابحث عن الفلسطيني«بالعودة إلى نظرية 
راجت منذ فترة قريبة صورة تناقلتها صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بابناء المخيمات الفلسطينية 

اختفاء كوكب من المجموعة الشمسية واألدلة : تعرض خبراً عاجالً يقدمه المذيع في نشرة األخبار يقول
متهكمين من خاللها بأن هذا وضعهم مع وسائل !. في هذه العمليةتشير إلى تورط اطراف فلسطينية 

. حسن، هذه هي وجهة نظر اهل المخيمات، فما رد القناة عليها. »الفلسطينيين«االعالم المصابة بفوبيا 
وحين تركنا رسائل لدى . اتصلنا على مدى اسبوعين بالمسؤولين الذين لم يصادف مرة انهم في مكاتبهم

. التحدث الى مديرة االخبار او نائبتها ابنة صاحب المحطة» بشرف«قم هاتفنا، لم نحظ مساعديهم مع ر
  .ال جواب.. وحتى الساعة.. فما كان منا إال ان ارسلنا لهم اسئلتنا بالبريد االلكتروني

فهل هو رضى عن سياسة المحطة؟ عن مضمون التقرير؟ ام . بالطبع يقال ان السكوت عالمة الرضى
  .اإلجابة؟ ليس مهما، المهم ان فرصة للحوار مع الفلسطينيين فاتت القناةاستعالء عن 

 26/5/2013 منطقة بيروت، في بيان صادر عنها بتاريخ -ادانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
الخبر الكاذب الذي بثته قناة الجديد بأن مصدر الصاروخين اللذين سقطا في ضاحية بيروت المخيمات 

 والذي رأته يصب في خانة زج المخيمات في اتون التجاذبات الداخلية وطريق الفتنة الفلسطينية،
البغيضة، وطالب وسائل االعالم كافة بتوخي الدقة والحذر في نقل األخبار والتأكد منها قبل نشرها، وفي 

لمكافحة التحريض اإلعالمي ضد «وهي حملة إعالمية » ال للتحريض«ذات السياق استنكرت حملة 
مسارعة قناة الجديد التهام الفلسطينيين بالتورط عند اكتشاف صواريخ بلونة » الفلسطينيين في لبنان

  .وطالبتها بسحب االتهام او تقديم ادلة موضوعية وقانونية تثبت صحة اخبارها
  

 تحت المصري  عن الموضوع في الملفأخرىمقالة  12/8/2013كما نشرت صحيفة األخبار، بيروت 
  :، قالت فيهإيمان بشيرمن إعداد " طينيون في كل مكانفلس"عنوان 

لم أتخيل أن تقريراً بهذا القدر من الالمهنية والعنصرية كان بإمكانه أن يظهر على إحدى الشاشات 
اللبنانية، المفترض أن تكون حيادية بالنسبة لغيرها من المحطات التابعة الحزاب او قوى سياسية محلية، 

اال ان تقرير مراسلة محطة الجديد من مصر، وهي القناة . عوها ونحن منهمحسب ما كان يظن متاب
المشار اليها اعاله، قال إن أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من الفلسطينيين والسوريين 

التي كشفت عنها المراسلة من خالل فيديو يظهر » الحقيقة«تلك . »كانوا يمألون ميدان رابعة العدوية«
لمعتصمين في الميدان المذكور وهم يدبكون الدبكة السورية، لم تستطع ان تؤكدها حتى بمقابلة بعض ا

أين يتجمع السوريون والفلسطينيون «واحدة، لتسأل من بعد عرض الفيديو مباشرة السؤال القنبلة 
، ولم نصور لم نستطع ان نقابل احداً: ، وبالطبع اجابت نفسها بالجواب التالي»المؤيدون لشرعية مرسي؟
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يعني؟ اين رأت فلسطينيين وسوريين ! اال ما اجبرنا المعتصمون على تصويره النهم انهالوا علينا بالشتائم
  تراهم؟.. اذا لم تستطع ان 

حمالت اعتقال لناشطين من حركة حماس في مصر مع رفض الحكومة المصرية : تأتي اإلجابة الثانية
  .السماح للسوريين بدخول أراضيها حالياً

قد يكون ما ذُكر في التقرير من حيث الوقائع صحيحاً وقد ال يكون، إذ ال يمكن تصديق أو تكذيب الوقائع 
وخاصة أن التقرير لم يعرض أي مقابلة مع فلسطينيين أو سوريين في ميدان رابعة العدوية، بل تبين ان 

  .دبيكة السوريين المزعوميناإلنترنت لل... المراسلة استندت في مقدمته إلى فيديو قصير مأخوذ عن
قد يكون معها حق ان . األظرف ان المراسلة كانت تتلو تقريرها بوجه مسموم.. يا حبيبي على المهنية

إذا كانت الوقائع حقيقية طبعاً، ولكن؟ فيديو عن االنترنت؟ وخبر حكومي عن اعتقاالت » ينسم بدنها«
اللهم اال .. ير مبني شكالً ومضموناً على الالشيءلحركة حماس؟ أين مهنية المراسلة والمحطة في تقر

وهو هنا السوريون » االجنبي«تبنّي البروباغندا الحكومية المصرية في تجييش الناس على 
  والفلسطينيون؟

تناقلت الكثير من وسائل اإلعالم اللبنانية وجود مناصرين . ومن مصر إلى لبنان وعودة إلى أحداث عبرا
 تخوم تعمير مخيم عين الحلوة، وقالت ان تلك العناصر المناصرة لشيخ الفتنة للشيخ احمد األسير في

 كانت بالفعل تشارك في المعارك مع الجيش اللبناني، لتنهال االتصاالت فلسطينياً للحث على عدم جر
المخيمات الموجودة في صيدا على المشاركة والتورط بالتالي في األحداث الدائرة هناك، هذا إلى جانب 

  ..االستنكارات اللبنانية لتدخل مخيم عين الحلوة تحديداً في تلك المعارك بين جهتين لبنانيتين
وهل تعتبر اصال منطقة تعمير عين الحلوة جزءاً من مخيم عين الحلوة؟ ..! لحظة يا جماعة.. لكن عفوا
س؟ وإن كانت تسكنه االشاو» الميدانهيين«لكن من يقول ذلك للشاشات اللبنانية ومراسليها ! بالطبع ال

عائالت فلسطينية؟ ما دخل الفلسطينيين؟ هل تعلم تلك الشاشات الجاهلة والمتسرعة ان أكثر سكان 
ال أحد ينكر أن فلسطينيين، وسوريين ايضا، شاركوا في ! التعمير، وبدون منازع، هم لبنانيون أيضاً

، وهذا »ايب عايب مين وين ما كانالس«معارك صيدا، لكن الم يسمعوا بالمثل الفلسطيني الذي يقول 
يعني وجوب تالفي التعميم لتشمل لبنانيين وفلسطينيين وسوريين ال حول لهم وال قوة بما جرى في 

  .صيدا
  .صوموا عن أخباركم الملغومة والمتسرعة، تصحوا. بسبب خبر واحد، يمكن إشعال فتيل حرب قد تمتد

  12/8/2013األخبار، بيروت، 
  

   الحمل الكاذب.. يونيو30ثورة  .45
  محسن صالح

 2013حزيران  / يونيو30تُظهر أحداث األسابيع التالية لالنقالب العسكري في مصر أن ما سمي ثورة 
، وأنها في حقيقتها لم تكن سوى انتكاسة للمسار الديمقراطي، وضربة لعملية "حمل كاذب"لم يكن سوى 

الفلول وقوى الدولة العميقة إلى سدة الحكم، وإن التغيير واإلصالح في العالم العربي، ومحاولة إلعادة 
  .بلباس جديد

حزيران كانت كبيرة وواسعة النطاق، وعبرت عن اعتراض  / يونيو30ما من شك في أن مظاهرات 
  .قطاع ال يستهان به من الشعب المصري على سياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة اإلخوان المسلمين
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 في استيعاب التيارات األخرى، وفي تشكيل شبكة أمان وطني واسعة كما عبرت عن عدم نجاح اإلخوان
  .لحماية الثورة ومكتسباتها

وأبرزت نجاح أنصار النظام السابق في التحالف مع العسكر ومع قوى ليبرالية وقومية ويسارية، وقعت 
امج سوى في أزمة ثقة مع اإلسالميين بشكل عام ومع اإلخوان بشكل خاص، وهو تحالف ال يجمعه برن

  .إسقاط مرسي، واستبعاد اإلسالميين من السيطرة على نظام الحكم
كانون الثاني، أو ثورة / يناير25حزيران كانت المرحلة الثانية لثورة / يونيو30االدعاء بأن مظاهرات 

  .شعبية جديدة، فيه الكثير من التجني واالفتراء على الحقيقة
  

  :كونختار هنا خمسة معايير للتدليل على ذل
، فإننا نالحظ أن الثورات الشعبية تكتسب هذا المعيار من خالل ثورتها "المعيار الثوري"إذا أخذنا أوالً 

حزيران وما / يونيو30أما مظاهرات . ضد األنظمة المستبدة الفاسدة، ومن خالل حالتها الشعبية الواسعة
 منتخب بشكل دستوري شفاف، تالها من انقالب، فكانت ثورة على نظام ديمقراطي، وعلى رئيس مدني

تم استخدام القوة في اختطافه وتغييبه، وكانت تعطيال لدستور صوت لصالحه نحو ثلثي الشعب، كما 
  .كانت حالً لمجلس شورى ديمقراطي منتخب

 25ومن جهة أخرى، فإن االنقالب انكشف عن تحالف مع فلول النظام السابق، الذي قامت ضده ثورة 
، وعن تمرد ضد من حاربوا الفساد ورموزه، وليس ضد عناصر الفساد في الدولة كانون الثاني/يناير

  .العميقة، التي كانت تعطل عملية اإلصالح
لم تقم حالة ثورية تطالب بعدالة انتقالية تتعامل بفعالية مع رموز النظام السابق ومفسديه، وإنما أتت 

ون الثاني، بل أعطى عدداً من المناصب الوزارية كان/ يناير25بانقالب أعاد عناصر القوة ألعداء ثورة 
محسوبين على نظام محمد حسني مبارك، في الوقت الذي استبعد اإلسالميين من كافة المناصب " فلول"لـ

  .الوزارية، بما في ذلك األحزاب التي وقفت إلى جانب االنقالب كحزب النور
 على عدد من الوزارات، أكثر من التي كانت بينما استحوذت أحزاب األقلية الممثلة في جبهة اإلنقاذ

  ".األخونة"لإلسالميين في حكومة الرئيس مرسي، والتي كانت متهمة بـ
حزيران عكست / يونيو30وإذا ما درسنا من ناحية ثانية المعيار الشعبي، فإننا سنالحظ أن مظاهرات 

هذا الشعب، وعكست توجهات جانب من الشعب المصري، بينما تجاهلت توجهات أخرى واسعة من 
  .كانون الثاني قد عكستها/ يناير25حالة االستقطاب والخالف، وليس حالة اإلجماع التي كانت ثورة 

حزيران / يونيو30واضطر أنصار االنقالب العسكري إلى التضخيم والمبالغة في تقدير أرقام مظاهرات 
رات ترفع أعداد المشاركين على مستوى ليظهروا مدى الدعم والتأييد الذي يحظون به، فاستمعنا إلى تقدي

 مليوناً أو 33 مليوناً، ثم إلى ثالثين مليوناً ثم إلى 17القطر المصري إلى سبعة ماليين، ثم ارتفعت إلى 
يكررها " مقدسة"وما فوقها أرقاما " الثالثين مليونا" مليوناً، في استخفاف بالغ بعقول الناس، مع جعل 36

ديميون، وسياسيون كبار، محسوبون على أحزاب ليبرالية ويسارية وقومية، بقوة وثقة مثقفون، وأكا
  .ومؤيدون لالنقالب العسكري

هذه األرقام ال تصمد أمام أي قراءة علمية موضوعية، واستخدمت النتزاع شرعية غير حقيقية من خالل 
  .آلة إعالمية داخلية وخارجية هائلة
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 بمحاولة معرفة حقيقة رقم -)بي بي سي(اعة البريطانية ومنها هيئة اإلذ-وعندما قامت جهات مختصة 
وحتى مصادر الجيش المصري . لم تجد دليالً واحدا يسنده من أي مصدر ذي مصداقية" الثالثين مليونا"

  ".غوغل إيرث"نفسه نفت أنها أصدرت بياناً بذلك، كما نفته 
جزيرة، فأثبتت بما ال يدع مجاالً للشك أما الدراسة التي قام بها مختصون وخبراء وأشرفت عليها شبكة ال

حزيران وعلى مستوى مصر كلها ال يصل في أعلى / يونيو30أن أعداد المشاركين في مظاهرات 
  .تقديراته إلى أربعة ماليين متظاهر

% 8فقط من أبناء الشعب المصري شاركوا في المظاهرات، أو ما نسبته % 4.5وهذا يعني أن ما نسبته 
إذن فقد كنا أمام خدعة إعالمية أكثر مما كنا أمام .  االقتراع في االنتخابات العامةفقط ممن لهم حقّ
  .حقيقة موضوعية

 مليون توقيع، تأييدا لعزل 22حركة تمرد بجمع " ادعاءات"والمعيار الشعبي العددي نفسه ينطبق على 
حايدة تدقق في األسماء وهي ادعاءات لم تجد جهة م. الرئيس مرسي وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة

  .واألرقام، وتثبت مدى صحتها
 مليون توقيع، وهي 26حركة تجرد بجمع " ادعاءات"وفي المقابل، لم يلتفت مؤيدو االنقالب إلى 

إحصاءات لو ثبتت فإنها تنفي على األقل حق التمثيل واإلجماع واالنقالب، الذي ادعته حركة تمرد 
  .ؤيدوهموجبهة اإلنقاذ والفلول والعسكر وم

وقد تناسى مناصرو االنقالب أنه في ظّل ديمقراطية تعددية فإن كل الديمقراطيات الحديثة والمعاصرة 
تجاوزت مجرد التحشيد الشعبوي، إلى استخدام آلية أكثر صدقاً ودقة وشفافية وهي آليات صناديق 

  .االقتراع
لم تصبر قليال لشهرين أو ثالثة حزيران مطمئنة إلى شعبيتها، فلماذا / يونيو30ثم إذا كانت قوى 

النتخابات مجلس الشعب والشورى، لتثبت ذلك من خالل انتخابات حرة نزيهة، تتوفر فيها كافة 
  .الضمانات التي تريدها

وهو من أخص صفات الدولة، حيث تكون -" احتكار القوة"وإذا ما لجأنا إلى معيار ثالث وهو معيار 
 فإن ما حدث في مصر كان -ت سلطة الدولة المدنية الديمقراطيةعناصر القوة العسكرية واألمنية تح

  .معاكسا لهذه المعادلة، ومثَّل حالة ارتداد عن الديمقراطية
وذلك عندما وضع الجيش نفسه فوق الدولة، وفوق النظام الديمقراطي، وحكما عليه، وحكما بين القوى 

 التي عانى العالم منها في آسيا وأفريقيا وأميركا السياسية، وأعاد البالد إلى عهود االنقالبات العسكرية،
  .الالتينية الكثير

  .وكان انحياز الجيش لطرف دون طرف تعطيال للمسار الديمقراطي، وإفقادا للديمقراطية معناها
وإذا ما تم تثبيت ذلك، فإنه يؤسس لسابقة خطيرة تجعل الجيش فوق السلطات، وتجعل تشكيل األحزاب 

ات وبناء المؤسسات الدستورية نوعاً من العبث، ومحكوماً بمزاج بعض الجنراالت وإجراء االنتخاب
  .ومصالحهم

وقد ظهرت مؤشرات تؤكد أن انحياز العسكر للمتظاهرين لم يكن مجرد استجابة للرغبة الشعبية، وإنما 
ؤيدة لعزل كان أمراً جرى تدبيره وترتيبه مسبقاً، وأنهم كانوا على تواصل مع حركة تمرد والقوى الم

  .مرسي، لضمان نجاح االنقالب الناعم وتوفير واجهة مدنية له
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المعيار الرابع هو المعيار األخالقي القيمي، المرتبط بوجود عقد اجتماعي تبنى عليه العملية الديمقراطية، 
وخصوصا التداول السلمي للسلطة، وعدم اللجوء إلى ممارسات تفسد العملية الديمقراطية وتشوهها 

  .تعطلها، وإعطاء فرصة معقولة للطرف الفائز لتنفيذ برنامجهو
من الواضح أن قوى سياسية محسوبة على تيارات ليبرالية وقومية ويسارية صدمتها شعبية اإلسالميين 
وحلفائهم في عدة استحقاقات انتخابية، ووجدت نفسها ظاهرة صوتية أكثر منها ظاهرة شعبية، ففضلت 

 العصي في الدواليب، ووصل بها النزق من اللعبة الديمقراطية إلى أن تحالفت لعب دور المعطِّل ووضع
  .مع فلول النظام السابق، ثم مع العسكر

وكان سقوطاً أخالقياً أن فضلت القدوم للمشاركة في الحكم على ظهر الدبابة بدال من صندوق االقتراع، 
  ".يسقط حكم العسكر... طيسق"بعد أن كان أنصار هذه التيارات يملؤون الدنيا صراخا 

وأخذت هذه األحزاب تنظِّر لالنقالب، وتنظِّر الختطاف الرئيس المنتخب، وتقدم وزراء للمشاركة في 
الحكومة، وتُنظِّر لقمع الحريات وإلغالق القنوات الفضائية ولمجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة، كما 

  .تُنظِّر لتعطيل الدستور وحّل المؤسسات الدستورية
التي " الدولة المدنية"يبدو أن الخصومة مع اإلسالميين والشعور بالعجز دفع هؤالء لتجاوز كل شعارات و

  .يتباهوا بأنهم سادتها وسدنتها
ومهما يكن من أمر، فإن اإلسالميين الذين يتهمون باإلرهاب والتطرف، هم الذين يثبتون اليوم احترامهم 

  .للسلطة وللعملية الديمقراطية الشفافةللشرعية الدستورية، والتداول السلمي 
وهو . المعيار الخامس هو معيار العالقات الخارجية، وهو مرتبط بدور مصر العربي واإلقليمي والدولي

 25يشير إلى أن هذا االنقالب جاء ليعيد مصر إلى ما كانت عليه أيام النظام السابق الذي قامت ثورة 
ي عدداً من مكتسبات الثورة في تالحم القيادة السياسية مع اإلرادة كانون الثاني ضده، وجاء ليلغ/يناير

  .الشعبية
  

  :ونركز هنا على ثالث قضايا
اإلسالم "القضية األولى في البعد العربي، حيث تثور الكثير من التساؤالت عن دور دول خليجية تعادي 

  .تمويلهوتخشى من امتداد الربيع العربي إليها، في دعم االنقالب و" السياسي
 مليار دوالر للحكم الجديد في 12ويستدل الكثيرون على أن دول السعودية واإلمارات والكويت قدمت 

وقيام اإلعالم المحسوب على أنظمة خليجية بدور كبير في . مصر إثر نجاح االنقالب وعزل مرسي
  .تشويه حكم مرسي واإلسالميين، وفي دعم االنقالب

ر الصدمة أن يترافق االنقالب مع إجراءات فورية في تضييق الخناق على وفي هذا اإلطار، كان مما يثي
قطاع غزة وفي تدمير األنفاق وإغالق معبر رفح، مع حملة تحريض إعالمية هائلة شرسة ضد حركة 

  .حماس، مليئة باألكاذيب ولغة الكراهية
 ألف، 200لغ عددهم نحو كما ترافق ذلك مع لغة تحريض وكراهية ضد السوريين المقيمين في مصر البا

  .مع إجراءات بمنع دخول السوريين إلى مصر إال بتأشيرات مسبقة
وخنق المقاومة " محور االعتدال"ستصب في حضن " حزيران/ يونيو30ثورة "وباختصار، فإذا كانت 

الفلسطينية، والتضييق على الثورة السورية، فهل يمكن اعتبار ذلك تعبيرا عن اإلرادة الحرة للشعب 
  المصري؟
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القضية الثانية مرتبطة بالموقف اإلسرائيلي الذي لم يخف سعادته الكبيرة بإيقاف عجلة الديمقراطية في 
، وعودة العسكر، واعتبر ذلك بدءا لطي صفحة الربيع العربي، "اإلسالم السياسي"مصر، وإنهاء دور 

سرائيليين بالكفّ عن إظهار لدرجة أن شمعون بيريز رئيس الكيان اإلسرائيلي طالب المسؤولين اإل
  .سرورهم باالنقالب، حتى ال يحرج ذلك قادة االنقالب، وحتى ال يثير حفيظة المصريين

وقد سرب اإلسرائيليون من جهتهم أن قادة االنقالب اتصلوا بهم، وأخبروهم بعزمهم على القيام بانقالب 
  .قبل ثالثة أيام من وقوعه

ة إن أوساط الجيش اإلسرائيلي تنظر إلى السيسي على أنه عبقري وقد قالت صحيفة معاريف اإلسرائيلي
  .وبطل

إن السيسي ليس بطالً قوميا في " بحسب ميدل إيست مونيتور"كما أن السفير اإلسرائيلي في مصر قال 
  .وحول العالم" إسرائيل"مصر فقط، ولكنه بطل قومي لليهود في 

وخوف منه، ومن دوره " لإلسالم السياسي "وهذا الموقف ليس حبا في السيسي، بقدر ما هو بغض
 إسرائيل"المحتمل ضد."  

 أن رئيس الوزراء 25/7/2013كما كشفت صحيفة معاريف في خبر ترجمته جريدة القدس العربي في 
اإلسرائيلي نتنياهو يعكف بالتعاون مع السيناتور الجمهوري راند بول على الدفع نحو تبني الغرب لخطة 

" إسرائيل" االقتصاد المصري، بغية إنجاح االنقالب، وضمان تحقيقه ألهم رهانات مارشال جديدة لدعم
  .في وأد عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي

تُرى هل يمكن أن تقوم ثورة تتوافق مع اإلرادة الحرة للشعب المصري، وتتوافق في الوقت نفسه مع 
  إرادة وتوجهات العدو األول لمصر وشعبها؟

ة الثالثة مرتبطة بالموقف األميركي الذي أيد االنقالب، والذي تشير الشواهد إلى علمه المسبق به القضي
ودعمه له، غير أنه فضل في البداية الظهور بمظهر المحايد والداعم للديمقراطية حتى ينسجم مع 

ية الدستورية، ولم ولكنه في الوقت نفسه لم يصفه باالنقالب، ولم يطالب بعودة الشرع. شعاراته المرفوعة
  .يوقف المساعدات األميركية التي تشترط وجود نظام ديمقراطي في الحكم

ثم ما لبثت التصريحات الرسمية األميركية أن انحازت لالنقالب، عندما قالت إن الشعب المصري قد قال 
لب ماليين ثم صرح وزير الخارجية كيري بأن الجيش تدخل لحماية الديمقراطية، بناء على ط. كلمته

  .المصريين
حزيران استخدمت كرافعة للعسكر، ولاللتفاف على المسار / يونيو30وأخيراً، فإن مظاهرات 

الديمقراطي، ولتوجيه ضربة لإلسالميين في مصر وخصوصا جماعة اإلخوان المسلمين، ولتعطيل مسار 
  ".الربيع العربي"

الوطنية المستاءة من بطء عملية التحول في الوقت الذي استُغلت فيه حماسة الشباب وبعض القوى 
  .الديمقراطي ومن سوء األوضاع االقتصادية، إلضفاء مسحة من المصداقية على االنقالب

كما تمت االستفادة من انتهازية قوى يسارية وليبرالية، حاولت أن تواري ضعفها الشعبي من خالل 
  .االحتماء بظهور الدبابات
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" حمل كاذب"كانون الثاني، أي أننا أمام / يناير25عن كل مكتسبات لذلك نحن أمام عملية ارتداد 
سينكشف بسرعة، ليفسح الطريق أمام ثورة شعبية حقيقية جديدة، أكثر قوة وأكثر قدرة على استعادة 

  .مصر لعافيتها، ودورها الرائد عربيا وإسالميا وأفريقيا ودوليا
  11/8/2013نت، .الجزيرة

  
  ة بين حماس وفتحمصر تشهد تباعد المصالح .46

  عدنان أبو عامر. د
األسابيع األخيرة شهدت اتهامات متبادلة بين الفصيلَين األكبر حجماً على الساحة الفلسطينية فتح وحماس، 

فتح : تقول بتدخّل كّل منهما في النزاع المصري، في وقت يحتسب كل واحد منهما على طرف بعينه
 محمد مرسي، حيث انتقدت األولى التغطية التلفزيونية بجانب العسكر، وحماس مع الرئيس المعزول

للفضائيات والصحف والمواقع اإلخبارية العاملة ضمن الماكينة اإلعالمية لألخيرة، واعتبرتها منحازة 
لإلخوان المسلمين، إذ تبثّ االعتصامات التي ينفذونها واستضافة رموزهم، ما يعني رفضها لالنقالب 

  .الذي حصل
 أعلنت أن الرئيس محمود عباس حمل معه في زيارته األخيرة لمصر، اتهامات ضدها نقلها لكن حماس

للسلطات هناك لتوجيه اتّهام جنائي ضد عناصرها بالتورط في األحداث الدامية التي شهدتها مدن 
، والتي لقيت أصداء مؤلمة 2012أغسطس /مصرية، بما في ذلك جريمة قتل الجنود المصريين في آب

  .في الشارعين الفلسطيني والمصري
وبعد أن جاء اتهام حماس لفتح بالتورط في الشأن المصري، ليس من خالل التصريحات اإلعالمية 
والسلوك السياسي فحسب، بل باالنخراط الميداني والعملياتي، سواء في ما بين المصريين أنفسهم لخلط 

جمع دالئل وحياكة روايات وفبركة أخبار صحفية تدين األوراق الداخلية ضد اإلخوان المسلمين، أو ل
حماس، وتثبت تورطها، عبر قنبلة من العيار الثقيل فجرتها حماس في األيام األخيرة، عبر وثائق 

" شيطنة"في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، تقوم بعملية " خلية أمنية إعالمية"حصلت عليها، أظهرت وجود 
عناصرهاحماس لدى المصري ة ضدة وقضائيم بالغات جنائيين وتقد.  

تضمنت الوثائق المذكورة أسماء قيادات فتحاوية وأمنية كبيرة، ويمكن تقسيم المهام التي كلّفت بها هذه 
أولها صياغة أخبار إعالمية وأنباء صحفية تتّهم : اللجنة من خالل التدقيق في الوثائق، إلى أقسام عدة

 أعمال تخريب داخل مصر، واتهام عناصر كتائب القسام الجناح العسكري للحركة بحماية حماس بتنفيذ
المرشد العام لإلخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ليتبين في النهاية أن األسماء المعلنة موجودة في 

  .غزة ولم تغادرها إطالقاً
ق ذلك، مشدداً على أن الفلسطينيين موسى أبو مرزو. وقد نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحماس د

بعيدون عن التدخّل في الشأن المصري، ونافياً وجود أي حمساوي أو قسامي في ميدان رابعة العدوية 
  .وبقية ميادين مصر

وقد أشارت بعض المصادر المطّلعة في غزة أن األجهزة األمنية تملك أدلّة إضافية لم تعلن عنها بعد، 
ت مصورة لبعض كوادر فتح المتورطين بهذه الوثائق، ما سيضع حداً ألي إنكار تعلنه بينها اعترافا

الحركة، ولذلك طالبت حماس بتشكيل لجنة تحقيق تضم الفصائل والخبراء القانونيين واألمنيين لتأكيد 
إيجابياً، وجعلها صدقية الوثائق، وقد أعلنت فتح موافقتها على ذلك، مما اعتبرته أوساط في حماس تغيراً 
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باعتبارها خطوة مطلوبة إلعادة العالقات الفلسطينية " اللجنة األمنية اإلعالمية"تطلب من عباس حّل 
  .الداخلية إلى نصابها الصحيح

لكن الالفت بتبادل االتهامات هذه المرة، عدم لجوء حماس لرفع سقفها ضد فتح، باتّهام الحركة كلها، كما 
سه، بل دعته للتحقيق في األمر، ووعدت بإرسال نسخة كاملة من الوثائق إليه، لكن لم تطل عباس نف

األمر لم يكن عفوياً من قبل حماس ألنها تسعى للحفاظ على خيط رفيع يبقي على العالقة مع فتح، وعدم 
  .قطع كّل صلة بها، لما سيكون له من آثار سلبية على مستقبل المصالحة الداخلية بينهما

الي فإن المصالحة اليوم تبدو أبعد من أي وقت مضى، في ظّل مستجدين اثنَين على الساحة وبالت
أولهما تحول مصر حسب ما يبدو لطرف مناهض لحماس، باعتبارها أحد أجنحة اإلخوان : السياسية

الفلسطينية المسلمين في ظّل االتهامات األخيرة لها، وثانيهما انطالق المفاوضات السياسية بين السلطة 
وإسرائيل، ما يعني بالضرورة االبتعاد عن حماس تلقائياً، ألن التجربة التاريخية علّمت الفلسطينيين أن 

  !المفاوضات والمصالحة خطّان متوازيان ال يتلقيان
لكن ما يصيب الفلسطينيين اليوم بالحزن، هو وضع مصر، فبعد أن كانت تشهد بين حين وآخر مباحثات 

 بين الحركتَين، واتفاقهما على أن يكون هذا الملف في عهدة المصريين دون غيرهم، تحولّت المصالحة
القاهرة بين ليلة وضحاها إلى مادة للخالف الكبير بين األشقاء الفلسطينيين المتخاصمين، وبدالً من أن 

أننا ابتعدنا أكثر من تشهد حوارات جديدة للمصالحة بينهما، تحولت نفسها بؤرة جديدة للخالف، ما يعني 
  أي وقت مضى عن المصالحة

  11/8/2013فلسطين أون الين، 
  

   ترقب انهيار االقتصادات العربية بفرح"إسرائيل" .47
  حلمي موسى

فالمفاجأة الكبرى في سقوط أنظمة مثل نظام الرئيس . تنظر إسرائيل حولها وال تكاد تصدق نفسها
ودفع هذا الشعور الكثير . أشعرتها بخطر جسيم» لعربيالربيع ا«المصري األسبق حسني مبارك ونسائم 

من صناع الرأي والساسة في إسرائيل للحديث عن وجوب التكيف مع الواقع الجديد واستباقه بتقديم 
ويمكن القول ان اليمين اإلسرائيلي لم يكن يجد . لحل المسألة الفلسطينية قبل أن يفوت األوان» تنازالت«

» العرب لن يتغيروا«يث سوى التزام الصمت أو ترداد العبارة التقليدية بأن ما يرد به على هذا الحد
  .وأنهم سيوفرون إلسرائيل الفرصة ألن ال تقلق

من دائرة التطلع إلى المستقبل والسعي نحو مستقبل أفضل إلى دائرة » الربيع العربي«وما ان انتقل 
ر وانخرط البعض في حروب أهلية صريحة أو تصفية الحسابات بانعدام االتفاق حول رؤية وطريق للتغيي
، وهو ما ردده بنيامين »العرب هم العرب«فـ. مستترة حتى عادت الحمرة إلى الوجنتين اإلسرائيليتين

نتنياهو أمام زواره األجانب وما شهد به قادة االستخبارات اإلسرائيلية أمام نظرائهم في الغرب 
خريف «ديموقراطيا وإنما هو » ربيعا«ة العربية ليس وفي رأيهم فإن ما يجري في المنطق. خصوصا
والحق أن التيار المركزي في الحركة اإلسالمية العربية، وهو اإلخوان المسلمون، وفر العديد . »إسالمي

  .من المبررات لتأكيد الزعم اإلسرائيلي
ال بين أنظمة ومع ذلك فإن ما يجري في المنطقة العربية لم يعد فقط نوعا من االختالف في الرؤى 

لقد غدا واقعا أقل ما يقال فيه انه عملية انتحار جماعي . ومعارضين وال حتى بين المعارضين أنفسهم
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يسيطر عليها افتقار شديد للحكمة وانعدام تام لألهداف المشتركة واألهم غياب مطلق لتقدير المصلحة 
 لتعاطي أمة مع عدوها انتقل الختالف وهكذا بعد أن كان النزاع وجها. الوطنية أو القومية متفق عليها

وبديهي أن الخاسر كان الجميع من . األمة في ما بينها حين ولتصارع داخل كل واحد من شعوبها أحيانا
  .دون استثناء

صحيح أن من يستمع لوسائل اإلعالم العربية يضجر من األحاديث عن اإلنجازات التي ينسبها كل من 
أن ساعة الحسم وبالتالي النصر لمصلحته قد حانت، وصحيح أن أطراف الصراع إلى نفسه موحيا 

الحديث عن اقتراب ساعة النصر يغدو أطول كلما مرت السنوات على اقتراب تلك الساعة، غير أن 
ففي أفضل األحوال . الصحيح أكثر أن النصر، كما يبدو، وإذا تحقق، ليس سوى شكل من أشكال الهزيمة

  .د إن لم يكن مثخنا بجراح لن تجعل عمره طويالسيجلس المنتصر على أطالل بل
وما يزيد الطين بلة، أن كل محاوالت الحديث عن تسويات بين األفرقاء العرب داخل كل دولة عربية 

وغدا الحديث عن تسوية . على حدة وبين الدول العربية صارت تصطدم برفض يكاد يكون تخوينيا وأكثر
ومن الجائز أن مصر، التي هي في . عن تسوية بين ألد األعداءبين المتصارعين أشد بالء من الحديث 

إذ كان . نظر كل عربي عاقل قاطرة هذه األمة نحو العال أو الهاوية، هي النموذج األشد إثارة لأللم
معهودا أن الخالفات الجوهرية تبقى على مستوى النخبة الحاكمة أو المعارضة من دون أن تنزل إلى 

ولكن الخالفات هذه باتت اليوم تقسم بشكل عمودي المجتمع المصري في استقطاب . الشارع أو القواعد
وهي تحتاج إلى وقفة جدية من أهل الخبرة والرأي السديد، وما أكثرهم في مصر، لوقف . شعبي خطير

ومن المؤكد أن . هذا المنحى والعودة إلى طريق الصواب الذي فيه مصلحة مصر وخير العرب أجمعين
من دائرة المنازعات الداخلية وإعادتها إلى دائرة البناء والتقدم والعدل كفيالن بدفع كل إخراج مصر 

وال أحد غير أبناء . المنطقة العربية نحو الدائرة الثانية بدال من استمرار االنتحار في الدائرة األولى
 العرب من مصر يقدر على إخراج مصر من عثرتها الراهنة مثلما ال أحد غير مصر يستطيع إخراج

  .عثرتهم الحالية
بل كانت بادية » الربيع العربي«وأيا يكن الحال، فإن أزمة المجتمعات العربية لم تظهر فقط أثناء أحداث 

وقد أشار تقرير التنمية العربية إلى كل هذه . للعيان قبل انفجار الوضع بعقد من الزمان على األقل
واليوم يبدو أن ما حدث زاد األمور تعقيدا . نة بكثيرالمعضالت وحذر من نتائجها قبل أزمتنا الراه

ومن الجائز أن القراءة االقتصادية الحالية المعروضة هنا . بالمعنى اإلجمالي والنسبي على حد سواء
والتي تبين واقع الدول العربية المحيطة بإسرائيل تحديدا تنبئ بالمزيد من المخاطر لكنها على األقل ترسم 

  .هنصورة الوضع الرا
والقراءة االقتصادية اإلسرائيلية هذه لم توضع لتحذير العرب مما يعيشون وإنما لمطالبة الحكومة 

وفي . اإلسرائيلية باستغالل الوضع الراهن لتقليص النفقات العسكرية بقصد إنعاش االقتصاد بشكل أكبر
ر حملة بيل كلينتون االنتخابية إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى في العالم بعد الواليات المتحدة يتردد شعا

فقد خرج بوش األب منتصرا من حرب الخليج ضد . »!إنه االقتصاد يا غبي«: ضد جورج بوش األب
  .العراق ولكن التبعات االقتصادية للحرب أخرجته من الحكم

الحكم ومن المؤكد أيضا أن األساليب االقتصادية، إضافة ألساليب القمع السياسي، التي انتهجتها أنظمة 
العربية والتي أوصلت المجتمعات العربية إلى الدرك األسفل وحرمتها من اللحاق بركب التقدم العالمي 

كما أن من أوصلوا الوضع نحو األزمة ليسوا هم . ليست هي الحل المطلوب للمجتمعات العربية راهنا
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والمؤكد . يع تغيير الوضعولكن من المؤكد أن ال وجود لعصا سحرية تستط. القادرون على إخراجنا منها
أكثر أن كل ما نحتاج اليه اليوم هو وقف التدهور واللجوء إلى الحكمة باختيار تسويات وأساليب تدرجية 

  .تعيدنا جميعا إلى جادة الصواب حتى مع استمرار االختالف
  12/8/2013السفير، بيروت، 

  
   السالم يتحققأن بعد إال وفلسطين لن تكون "إسرائيل"الفيدرالية بين  .48

  أوري أفنيري
أثار عندي ) 2/8، ?هآرتس'، 'ثالثة طوابق'(مقال ابراهام بورغ عن اقامة فيدرالية إسرائيلية ـ فلسطينية 

، فور التوقيع على اتفاقات الهدنة، اجتمعت مجموعة صغيرة للدفع 1949في ربيع . الكثير من الذكريات
وكان في . ولة إسرائيل الجديدة وعقد حلف بين الشعبينالى االمام بفكرة اقامة دولة فلسطينية الى جانب د

). والحقا ثالثتنا انتخبنا للكنيست(المجموعة رستم بستوني، عربي مسلم، جبر معدي، عربي درزي، وأنا 
لم نتحدث صراحة عن فيدرالية، ولكن اتفقنا على أن تكون الحدود بين الدولتين مفتوحة لعبور االشخاص 

  ). أننا ال يمكننا أن نقيم حزبا، تفرقت المجموعةعندما تبين(والبضائع 
 بعد حرب السويس قامت مجموعة جديدة، شارك فيها، اضافة الي، نتان يلين مور، زعيم 1956في 

العمل 'هذه المجموعة، التي دعيت باسم . ليحي، الكاتبان بوعز عفرون وعاموس كينان وآخرون
ثيقة فريدة من نوعها، عرضت نموذجا مختلفا تماما لدولة ، و'المنشور العبري'، نشرت بعد سنة 'السامي

وضمن امور اخرى، عرضت الوثيقة اقامة دولة فلسطين الى جانب دولة . إسرائيل، في كل المجاالت
كان هذا قبل أن يتبنى الجيش (' فرقة االردن'وسميناها . إسرائيل، وفيدرالية إسرائيل، فلسطين واالردن

، 'فيدرالية إسرائيل فلسطين'وفور حرب االيام الستة قامت مجموعة تدعى . )اإلسرائيلي هذا التعبير
  .تقريبا بذات التشكيلة

، وهو االحرف االولى من ثالثة دول بلجيكيا، هولندا ?حل بينلكوس'في السبعينيات، نشر أبا ايبان فكرة 
ات المفهوم عندما التقيته ولمفاجأتي استخدم ياسر عرفات ذ. ولوكمسبورغ التي اقامت نوعا من الفيدرالية
فيدرالية إسرائيل، فلسطين واالردن، وربما ': 1982يوليو /الول مرة في بيروت المحاصرة في تموز

وكرر ذات الفكرة بذات الكلمات في حديثنا االخير في موعد قريب من وفاته . 'ايضا لبنان ـ لماذا ال؟
  .الغامضة

فقد رأى اإلسرائيليون في الفيدرالية . ينت بانها تخيف الطرفينالنني تب' فيدرالية'تخليت عن استخدام كلمة 
تقليصا الستقالل الدولة، فيما خاف الفلسطينيون من أن تكون هذه مناورة صهيونية جديدة لمواصلة 

ومع ذلك واضح، انه في بالد صغيرة كبالدنا ال يمكن ان تقوم دولتان الواحدة . االحتالل بوسائل اخرى
كما أن مشروع التقسيم لالمم المتحدة .  على مدى الزمن، بدون عالقة وثيقة بينهماالى جانب االخرى

فقد قال المشروع ان الدولة العربية والدولة . تضمن فيدرالية، وان كان بدون استخدام هذه الكلمة صراحة
  .اليهودية ستكونان موحدتين باتحاد اقتصادي

الحرب االهلية . اليات، وليس فيها اثنان يشبه الواحد االخرتوجد في العالم عشرات الفيدراليات والكونفيدر
. سويسرا تصف نفسها بانها كونفيدرالية). الجنوب(وكونفيدرالية ) الشمال(االمريكية كانت بين فيدرالية 

والفيدرالية بين إسرائيل وفلسطين، مع او بدون . 'جمهور فيدرالية'روسيا هي فيدرالية، المانيا هي 
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المهم . ين عليها أن تكيف نفسها مع ظروفنا الخاصة، وسيكون لها شكلها المميز الخاص بهااالردن، سيتع
  .هو التوقيت

بورغ يشبه خطته بالمبنى، الذي طابقه االول حقوق االنسان، طابقه الثاني الدولتان إسرائيل وفلسطين 
مية اإلسرائيلية ودولة القومية وجود دولة القو. والمبنى يبنى طابقا إثر طابق. وطابقه الثالث الفيدرالية

طالما لم تقم دولة فلسطين الى جانب دولة . الفلسطينية الواحدة الى جانب االخرى قبل اقامة الفيدرالية
  .إسرائيل، في اطار معاهدة سالم نهائية، سيكون من الصعب اثارة حماسة الفلسطينيين لفكرة الفيدرالية

قرن حين لن يكون بعضنا على قيد الحياة سيقوم حكم عالمي، بهذا وأنا على قناعة بانه حتى نهاية هذا ال
ومنذ االن ال يمكن حل المشاكل الوجودية للبشرية بدون قوة عالمية ملزمة، ذات قدرة . الشكل أو ذاك

فمهام مثل انقاذ الكرة االرضية، تنظيم االقتصاد العالمي، منع الحروب . على اتخاذ القرار والتنفيذ
لية، ضمان حقوق االنسان، مساواة النساء، حماية االقليات، القضاء على الجوع والمرض والحروب االه

  .ـ كل هذا يستوجب نظاما عالميا جديدا
واقدر بان الدولة القومية . نظام عالمي ناجع وديمقراطي على حد سواء سيكون بالضرورة بمثابة فيدرالية

ولكن طابع . بية الوجود في اطار االتحاد االوروبيستواصل البقاء مثلما تواصل الدول القومية االورو
النظام العالمي سيكون بمثابة الطابق الرابع وربما . الدول القومية سيتغير وكذا نوع العالقات بينها

توحيد منطقتنا في منظمة سياسية اقتصادية : 'االتحاد السامي'اقامة : الخامس اذا ما تحقق حلمي القديم
  .مثل االتحاد االوروبي

يجدر بنا ان نفكر منذ اليوم في هذه االمكانيات، حتى عندما تكون ال تزال تبدو خيالية رؤية للمستقبل 
ولكن المهمة الفورية، العاجلة، المصيرية هي تحقيق . مثلما كانت الفكرة الصهيونية في عهد هرتسل
  .سالم بين الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين

  11/8/2013هآرتس 
  12/8/2013، لندن، لعربيالقدس ا
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