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 تجري بال غطاء شرعي أو تفويض شعبي مع "إسرائيل" المفاوضاتحماس:  2
المفاوضززات أكززد الايززادي رززي مركزز. ممزاس د. مممززود الزىززار عمززض أن المركزز. تززررض : سززيد إسززماعيل -غززة

المالي. مع االمتالل ألنيا تعد "تجمياًل لو" أمزام العزالمو وأنيزا تجزري ابن "بزدون غطزاء لزرعي رمسزطينيو أو 
نو ممكوم عمييا بالفلل مسباًا"و ملددًا عمض أن ىذه المفاوضزات تعزد "جريمز. بكزل  أي غطاء من أي نوعو وا 

 ض من اللعب الفمسطيني".المعايير األخالقي. والسياسي.و وأنيا تتم بال أي تفوي
وقال الزىار خالل مؤتمر صمفي عادتو المرك.و اليومو بمدين. غزةو والذي مضره كل من الاياديين بالمرك. 
خميل المي. وروزي برىوم:" مزر عمزض المفاوضزات نمزو اثنزين وعلزرين عامزًاو منزذ مزؤتمر مدريزد ومتزض ابنو 

 رار الطرف الفمسطيني ري تاديم المزيد من التنازالت".دون الوصول إلض أي. نتائج عمض األرضو وسط استم
وأضززاف: "إننزززا نؤكزززد عمزززض أنززو ال تفزززويض وال لزززرعي. لمفريززز  التفاوضززي بالتنزززازل عزززن أرض رمسزززطين وبايززز. 
الثوابت الفمسطيني. وعمض رأسيا م  العودةو الذي نؤكد أنو م  جماعي ورردي لكار. الالجئين الفمسزطينيينو 

 التنازل عنوو كما أننا نؤكد عمض ررضنا لكل ملاريع التوطين ليؤالء الالجئين ".ال يستطيع أي كان 
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وتزززابع قزززائاًل: "إن مممزززود عبزززاس يمضزززي إلزززض المفاوضزززات مجزززددًاو متجزززاىاًل إجمزززاع بزززاقي رصزززائل منظمززز. 
يا التمرير الفمسطيني. ومختمف جموع اللعب الفمسطيني عمض ررضياو ومستغاًل انلغال الزدول العربيز. بلزئون

الداخميزز.و رززي ظززروف ال تختمززف كثيززرًا عززن تمززك التززي أرضززت إلززض مززدوث اتفززا  أوسززمو  ..  كمززا أن عبززاس 
تنززازل متززض عززن تمززك اللززروط التززي وضززعيا لمعززودة إلززض المفاوضززاتو لنجززد اليززوم بزز ن اليجمزز. االسززتيطاني. 

ييززود عمززض المسززممين والبالضززف. الغربيزز. مسززتمرةو رضززاًل عززن العمززل ماليززًا عمززض تاسززيم المسززجد األقصززض بززين 
 ".غرار المسجد اإلبراىيمي

وألار الزىزار إلزض أن المطمزوب ماليزًا ىزو "جزر قزادة االمزتالل إلزض الممزاكم الدوليز. المختمفز. عمزض مزا اقتررزوه 
من جزرائم بمز  اللزعب الفمسزطيني عمزض مزدو العازود الطويمز. الماضزي.و ولزيس التفزاوض معيزم"و مطالبزًا رزي 

الكلززف عززن كارزز. تفاصززيل ومالمزز  االتفاقززات التززي يجززري صززياغتيا ماليززًا مززع الجانززب الوقززت ذاتززو بضززرورة 
 اإلسرائيمي.

وواصزززل بزززالاول: " لازززد قزززالوا  أي الفريززز  التفاوضزززي  بززز نيم ذاىبزززون لممفاوضزززات لزززز"ررع العتزززب" عزززن الجانزززب 
لمفاوضززززات الفمسززززطيني وكززززيال تاطززززع أمززززوال المسززززاعدات الدوليزززز. عززززن اللززززعب الفمسززززطينيو مؤكززززدين ىززززذه ا

"سزززتفلل"و لكننززا نجززد اليززوم أن ىززذه المفاوضززات تززتم بخززر  االتفاقيززات المبرمزز. مززع الفصززائل الفمسززطيني.و رززي 
وقت ساب و بالعاصم. المصري. الااىرةو والتي أكدنا رييا تمسكنا بالثوابت الفمسطيني.  ..  وأقول لمزن يزدعي 

 ر غير صمي  تمامًا ".أم 96ب ن لدو مرك. مماس برنامج تفاوضي عمض مدود عام 
كمزززا لززززدد الايززززادي بمركززز. "ممززززاس" عمززززض أن الطريزززز  الوميزززد واألمثززززل أمززززام اللزززعب الفمسززززطيني ىززززو خيززززار 
المااوم.و الذي أثبت جدارتوو وأنو "قد مان الوقت كي تتومد كار. الفصائل الفمسطيني.و بما رييا مركز. رزت و 

ضزمن تفعيزل دور أبنزاء اللزعب الفمسزطيني رزي مخيمزات لتبني ىذا الخيزارو وتفعيزل برنزامج جديزد لممااومز.و ي
 اللتاتو وتاوي. دورىم ري عممي. المااوم. ضد االمتالل ".

وطالب الزىار جامع. الدول العربي. بررع الغطاء عن ىذه المفاوضات "التي تتزاجر بزدماء اللزيداء وبالثوابزت 
يني ورصزززائمو إلزززض "الوقزززوف ضزززد ىزززذه الفمسزززطيني."و مسزززب تعبيزززرهو كمزززا دعزززا أيضزززًا جمزززاىير اللزززعب الفمسزززط

المفاوضززاتو بكززل الوسززائل الممكنزز.و والت كيززد عمززض أن تمريززر رمسززطين ال يززتم إال بالمااومزز. ومززدىا "و ليؤكززد 
 مرارًا ري السيا  ذاتو عمض أنو "ال لرعي. ألي. انتخابات تتم بال توار  وطني رمسطيني ".

التعامزززل مزززع الاضزززي. الفمسزززطيني. عمزززض أنيزززا "قضزززي.  مزززن جيتزززوو قزززال الميززز. خزززالل المزززؤتمر: " إننزززا نزززررض
مفاوضزات" رازطو ميزث أن ىزذه المفاوضزات تعزدت المزدود والثوابزت الفمسزطيني.و إذ وارز  الطزرف الفمسزطيني 
المفاوض عمض اعتبار الادس عاصم. دولي.و وتوطين الالجئين ري كل الدول العربيز. ممزا يعنزي إسزااط مز  

مسزززطيني. داخزززل مزززدود جزززدار الفصزززل العنصزززريو واالعتزززراف بييوديززز. دولززز. العزززودةو مزززع المزززديث عزززن دولززز. ر
ومزول  ".التفريط بثوابت اللعب الفمسطيني االمتاللو وىي جميعًا أمور مرروض. بالنسب. لنا. إننا نفرض ىذا

صفا. خروج األسرو الفمسطينيين مزن سزجون االمزتاللو قزال الميز.: "إننزا نرمزب بخزروج أي أسزير رمسزطيني 
ن االمتاللو ولكزن لزيس بالتضزمي. بثوابزت اللزعب الفمسزطينيو إذ ال يمكزن أن نازايض مريز. ىزؤالء من سجو 

 ..   48األسرو بضياع الزوطن وثوابتزوو مزع اسزتثناء األسزرو المادسزيين ورمسزطينيي األراضزي الممتمز. عزام 
 إن السبيل األمثل لتمرير األسرو ىو صفاات تبادل ".

 21/8/1023، فمسطين أون الين
 

 يؤكد التزام السالم عبر المفاوضات عباس 
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مسم الرئيس الفمسطيني مممود عباس  أبو مازن و الجدل بل ن امتمال مااطع. جول. : كفاح زبون -رام اهلل
 المفاوضات الماررة غدا  األربعاء و بت كيده االلتزام بالسالم عبر المفاوضات.

بتماي  السالم »األلماني غيدو ريسترريموو إنو ممتزم  وقال عباسو ري رام اهللو أثناء لاائو وزير الخارجي.
العادل واللامل عبر المفاوضاتو وصوال إلض تماي  آمال وتطمعات لعبنا بإقام. دولتو الفمسطيني. المستام. 

استمرار النلاطات االستيطاني. غير اللرعي. »و ومنددا ري الوقت نفسو بز«وعاصمتيا الادس اللريف
 «.والمدان.

 13/7/2013ألوسط، لندن، الشرق ا
 

 عمى االستيطان الفمسطينية تموح بوقف التفاوض رداً  السمطة 3
قال كبير المفاوضين الفمسطينيين صائب عرياات إن الجانب الفمسطيني : نادي. سعد الدين -رام اهلل -عمان

ض استمرار البناء يدرس ماليا امكاني. عدم الملارك. ري مسيرة التفاوض المارر بدؤىا غدا األربعاء ردا عم
 االستيطاني االسرائيمي .

وأضاف عرياات ري مديث إلذاع. إسرائيل بالمغ. العربي. امسو ان السمط. الفمسطيني. عمض اتصال مع 
 االسرة الدولي. القناعيا ب ن تسير عمض خطض االتماد االوروبي ريما يتعم  باالستثمار خارج الخط األخضر.

المنوي االرراج  104أنو اذا قررت اسرائيل ابعاد أي من السجناء الز وعمض صعيد آخر مذر عرياات من
عنيم الض الخارج ران االتفا  الذي تم التوصل اليو بين الطررين االسرائيمي والفمسطيني برعاي. اميركي. مول 

 مس ل. السجناء سيعتبر الغيا.
 13/8/2013الغد، عمان،  

 
 غزة ووضع معبر رفح لم يتحسن حماد: اقتمعنا خاليا أمنية تابعة لفتح في 4

غزة: قال رتمي مماد وزير داخمي. مكوم. غزة أن خاليا أمني. تتبع لمرك. رت  ال تزال تعمل بتعميمات من 
أجيزة السمط. ري الضف. لتلويو صورة اللعب الفمسطيني والمااوم. أمام الرأي العام "إلض جانب الوقيع. مع 

 دول لايا. مثل مصر"عمض مد تعبيره
ال: "نتابع الوثائ  عن كثب ونعالجيا مثل عالج العائم. الوامدة متض ال تثار الخصومات من جديد بين وق

أبناء الوطنو ولكننا ضبطنا عدة خاليا وأنيينا عمميا ري غزة وال نزال نواصل جيودنا ري الكلف عن 
 مثيالت ليا إلنيائيا جذريا عن العمل ري الاطاع".

أن األوضاع األمني. عمض المدود مع مصر مستتب. وال تنذر بخطر, الرتا  وري موضوع منفصل, أكد مماد
 إلض أن أجيزتو األمني. تتابع عن كثب ما يجري ىناك.

ونوه إلض أن االتصاالت مع المخابرات المصري. بالتزامن مع أزم. األخيرة السياسي. ممدودة جدا "نظرا إلض 
ض أن الوضع عمض معبر رر  لم يتمسن كما المستوو األوضاع غير العادي. التي تمر بيا", الرتا إل

 المطموب.
وأضاف: "مسارنا الممارظ. عمض الجبي. الداخمي., وليس لدينا أي توقعات بمدوث أي ليء ري غزة  ...  
لدينا اتصاالت وتفاىمات ري ىذا اإلطار مع قيادات مصر, ركل ما يثار عمض وسائل اإلعالم من بمبم. ىنا 

 زعزع. األمن".وىناك ييدف إلض 



 
 

 

 

 

           7ص                                    1946العدد:                31/8/1023الثالثاء  التاريخ:

وأوض  أن األمداث المصري. ألات بظالليا عمض قطاعات كثيرة داخل المجتمع الفمسطيني ت ثرت ت ثرا 
رسال البعثات  مبالرا بيدم األنفا  مع تراجع كبير ري مرك. البضائع رضال عمض وقف إدخال السيارات وا 

 سينعكس بالسمب عمينا". "األمني." إلض الخارج, خاتما بالاول: "أي نظام سي تي بعد مرسي
 13/8/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 سمطات االحتالل تستخدم ممف األسرى كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية :منظمة التحرير 5

نادي. سعد الدين: قال عضو المجن. التنفيذي. لمنظم. التمرير الفمسطيني. واصل أبو يوسف  -رام اهلل -عمان
أسيرًا رمسطينيًاو وذلك قبيل استئناف  26مطات االمتالل اإلسرائيمي اليوم عن إنو "من المنتظر أن تفرج س

 المفاوضات غدًا األربعاء ري األراضي الممتم.".
أسيرًا من قطاع غزة  15وأضافو لز"الغد" من رمسطين الممتم.و إن "من بين األسرو المارر إطال  سراميم 

م. من أسماء أسرو الادس الممتم. واألراضي الممتم. العام أسيرًا من الضف. الغربي.و ريما خمت الاائ 11و
1948." 

 و 1993وأوض  ب ن ىؤالء األسرو "يلكمون الدرع. األولض من المعتامين الادامضو قبل اتفا  أوسمو  
أسرو سيفرج عنيم ضمن أربع درعات ري غضون مدة التفاوض الممددة بساف زمني يتراوح  104وعددىم 

 ألير". 9 – 6من 
رمب أبو يوسف بخطوة اإلرراج عن كل أسير رمسطيني ري سجون االمتاللو إال أنو اعتبرىا "ابتزازًا و 

 إسرائيميًا لمايادة واللعب الفمسطيني".
ورأو أن "سمطات االمتالل تستخدم ممف األسرو كورق. ضغط لتماي  مكاسب سياسي.و ريما تماول من 

قطع الطري  عمض أي إمكاني. لفت  مسار سياسي جدي لمعممي.  خالل إصدار الارارات االستيطاني. المتوالي.
 السممي.".

عامًا ور  اتفا  أوسموو إال أن سمطات  20وتابع قائاًل "كان من المفترض إطال  سراح ىؤالء األسرو قبل 
 االمتالل امتجزتيم مذاك ري سجونيا البتزاز الايادة الفمسطيني. واستخداميم ورق. ضغط ري المفاوضات".

وأوض  ب ن "اإلرراج عن الدرعات األخرو من األسرو مرىون بتطور مسار التفاوض خالل سافو الزمني 
أسيرًا من ضمن الاائم. الفمسطيني. التي تم  26المتف  عميوو وور  معايير االمتالل الذي انتاض أسماء 

 التادم بيا ساباًا".
ت نف غدًا األربعاء ري غربي الادس الممتم.و ميث اإلسرائيمي. ستس –وألار إلض أن "المفاوضات الفمسطيني. 

سيتم البمث أواًل ري ممفي المدود واألمنو ريما سيتم إدراج باي. قضايا الوضع النيائي عمض طاول. 
 التفاوض".

ومذر من "مماول. االمتالل استغالل الوقت لممضي قدمًا ري التوسع االستيطاني وتغيير الوقائع عمض 
  الذىاب الفمسطيني إلض المفاوضات ري ظل استمرار االستيطان وبدون مرجعي. األرضو مما يؤكد خط
 ".1967واضم. ور  مدود العام 

وي تي اإلعالن عن إطال  سراح الدرع. األولض من المعتامين الادامض ري سجون االمتاللو من إجمالي 
 آالف أسيرو قبيل عاد جمس. المفاوضات غدًا األربعاء. 5زىاء 
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بر وزير األسرو عيسض قراقع أن "تنفيذ سمطات االمتالل لالتفا  باإلرراج عن الدرع. األولض من بدوره؛ اعت
أسرو يلكل خطوة ميم. ذات أبعاد إستراتيجي. نمو رت  ممف األسرو  104المعتامين الادامض وعددىم 

طال  سراميم وتعزيز ررص السالم ري المنطا.".  وا 
د عباس "نج  ري وضع قضي. األسرو كاضي. سياسي. واستماا  وقالو ري تصري  أمسو إن الرئيس مممو 

وطني وأناذىا من المعايير اإلسرائيمي. ولروطيا المجمف.و وررع الظمم التاريخي الذي وقع عمض األسرو 
 الادامض ري سجون االمتالل".

أي أسير خارج وألار إلض "مبادئ أساسي. ري اتفا  اإلرراج عن أسرو ما قبل أوسموو ممثم. ري عدم إبعاد 
من الدرعات الاادم.و  48وطنو أو منطا. سكناهو وعدم استثناء أي أسير بما ري ذلك أسرو الادس وأسرو 

 وعدم ربط اإلرراج عنيم بتطور سيا  المفاوضات".
وأكد "العمل بجيود مثيث. لمتدخل ري وضع الاوائم الاادم. والمعايير المتعما. بذلك وعدم ترك األمر لمجانب 

ائيميو إضار. إلض إثارة عدد من الاضايا األساسي. المتعما. بممف األسرو وخاص. المرضض والاادة و اإلسر 
 النواب والنساء وأوضاعيم المعيلي.".

وور  معطيات وزارة األسرو الفمسطيني.؛ رإن قائم. الدرع. األولض من األسرو المارر اإلرراج عنيم اليوم 
سالمي.  11و وأسيرًا من قطاع غزة 15تتضمن أسماء  أسيرًا من الضف. الغربي. ينتمون لفصائل وطني. وا 

مختمف.و ولكن الغالبي. من رت و ريما خمت الاائم. من أسماء أسرو الادس وأسرو رمسطين الممتم. عام 
1948. 

 13/8/2013الغد، عمان، 
 

 نلوقف االستيطا "إسرائيل"اهلل يطالب الواليات المتحدة وأوروبا بالضغط عمى  الحمد 6
رام اهلل: طالب رئيس الوزراء د. رامي الممد اهللو خالل لاائو بمار رئاس. الوزراء ري رام اهللو امس المبعوث 
األميركي لعممي. السالم مارتن اندك ووزير خارجي. المانيا غيدو رسترريميو كاًل عمض مدة الواليات المتمدة 

 نلاطاتيا االستيطاني..االميركي. والدول االوروبي. بالضغط عمض اسرائيل لوقف 
 13/8/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تعيد السمطة لواشنطن بعدم االنسحاب من المفاوضات يحول عن حضور الجولة الثانيةالعربي:  القدس 7

دو تعيد الرئيس الفمسطيني مممود عباس لوزير الخارجي. االمريكي. جون كيري : أوليد عوض -رام اهلل
ستئناف المفاوضات بعدم االنسماب منيا واستكماليا لنياي. الفترة الممددة لياو الض عدم قبيل االعالن عن ا

مادرة السمط. عمض االنسماب من الممادثات الفمسطيني. االسرائيمي. المرتاب. غدا االربعاء داخل اسرائيلو بل 
ح عطاءات لبناء امكاني. ت جيميا المتصاص موج. الغضب الفمسطيني. تجاه قرار تل ابيب االمد بطر 

 ومدة استيطاني. جديدة بالادس اللرقي. والضف. الغربي. علي. الجول. الثاني. من ممادثات السالم. 1200
ومسب المصدر ران التعيد الفمسطيني بعدم االنسماب من المفاوضات جاء عمض ضوء ورق. الضمانات 

وضات قبل اسابيع والتي تعتبر مدود عام االمرييك. التي قدميا كيري لعباس قبل االعالن عن استئناف المفا
اساسا القام. الدول. الفمسطيني. مع اجراء تبادل لالراضي عمض طرري المدودو والمد من البناء  1967

االستيطاني خالل المفاوضات واطال  سراح االسرو المعتامين منذ ما قبل اتفا  اوسمو الذي اقيمت السمط. 
 الفمسطيني. بموجبو.
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 13/8/2013، لندن، القدس العربي
 

 تيسير خالد: السمطة لم تقرر العودة لممفاوضات دون وقف االستيطان 8
’ الادس العربي’قال تيسير خالد عضو المجن. التنفيذي. لمنظم. التمرير الفمسطيني. لز: وليد عوض -رام اهلل
ك المجن. التنفيذي. كان اوال الايادة الفمسطيني. لم تارر العودة لممفاوضات بل عمض العكس من ذل‘االثنين 

موقفيا واضما بانو يستميل العودة لممفاوضات دون وقف االستيطانو ولكن العودة لممفاوضات لالسف 
ري الارة لمرئيس الفمسطيني ’ اتخذ من قبل الايادة المتنفذة ري منظم. التمريرو وري الايادة الفمسطيني.

 مممود عباس واعضاء مرك. رت  بالمجن. التنفيذي.. 
وقال ىذا ‘ولدد عمض ان العودة الفمسطيني. لممفاوضات ىي مضيع. لموقت ري ظل تواصل االستيطان 

العمل ال يمكن ان يفضي الض امداث اخترا  ري العممي. السياسي. بل عمض العكس من ذلك ىو يعيد من 
مع رار  جوىري  جديد الصيغ. المثمض بالنسب. السرائيل وىي المفاوضات ري ظل استمرار االستيطانو وذلك

ىذه المرة بميث تستطيع اسرائيل ان تتوجو لمرأي العام الدولي لتاول لو لماذا انتم رمسطينيون اكثر من 
 ’.الفمسطينيين انفسيمو رالفمسطينيون عادوا لممفاوضات دون وقف االستيطان

يكي. بعدم االنسماب وطالب خالد بضرورة وقف المفاوضات مع اسرائيل روراو رغم تعيد عباس لالدارة االمر 
 من المفاوضات تمت اي. ظروف قبل انتياء الميم. الممددة ليا بتسع. الير من انطالقيا.

عاجال أم اجال ىذا الفري  المفاوض سوف ينسمب من المفاوضات لكن لالسف بعد ان ‘وتابع خالد قائال 
السياسي والضغط ايضا ري نتكبد خسائر سياسي.و وخسائر عمض االرضو وىذا يدرعنا الض تلديد الضغط 

الميدان عمض االخ الرئيس وعمض الفري  المفاوض لالنسماب دون ابطاء من ىذه المفاوضاتو واستعادة 
اليجوم السياسي عبر مؤسسات ووكاالت االمم المتمدةو رضال عن ضرورة اعادة بناء العالق. مع دول. 

ا ومساءلتيا ري المجتمع الدولي وري وكاالت اسرائيل باعتبارىا دول. امتالل ودول. ابرتيايد ومالماتي
ومؤسسات االمم المتمدة عمض ىذا االساس متض ال تباض مكوم. اسرائيل كما لو كانت دول. استثنائي. ورو  

 ’.الاانون
اذا اصر الفري  المفاوض عمض ‘ومذر خالد الفري  الفمسطيني المفاوض من االستمرار بالمفاوضاتو وقال 

لمفاوضاتو رميس امامنا اال ان نصعد من عمميات الضغط من خالل المجن. التنفيذي. موقفو وتابع ىذه ا
وري اوساط الرأي العام الفمسطيني متض ال يتواصل ىذا الموقف الذي يمم  اذو ودمارا بالمال. الوطني. 

 ’.الفمسطيني.
لعودة الض مسار والار ابو يوسف الض ان االدارة االمريكي. ضغطت عمض الجانب الفمسطيني من اجل ا

المفاوضات رغم ان ىذا المسار قد رللو معبرا عن اعتااده بان كان االجدو بالايادة الفمسطيني. الذىاب الض 
و ومن اجل مماسب. 1967المؤسسات الدولي. من اجل االعتراف الدولي بدول. رمسطين عمض مدود عام 

ملددا عمض ان تجميد ىذا االمر لتسع. الير اسرائيل عمض ما تاوم بيا من عدوان عمض االرض الفمسطيني.و 
 ليس لمصمم. اللعب الفمسطيني.

 13/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 أحمر والتعرض لو انتياك لمسيادة اإلسالمية عميو : المسجد األقصى خط  اليباش 9
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عالم مول ني. مذر مممود اليباش وزير األوقاف واللؤون الديني. من خطورة ما تردد ري وسائل اإل: رام اهلل
ما يسمض جماعات الييكل المزعوم اقتمام المسجد األقصض وبلكل مكثف والذي ي تي ري سيا  التعرض 
الستااللي. المسجد األقصضو وومداني. السيادة اإلسالمي. الفمسطيني. عميوو ريو مسجد إسالمي خالص وال 

والتي أصبمت لبو اليومي.و ت تي ينازعو ىذه الصف. أي كانو مضيفًا ب ن ىذه الممارسات العنصري.و 
متزامن. مع االجتماع المنوي عاده لمجن. الداخمي. ري الكنيست اإلسرائيمي ظير اليوم ميث ستنظر ري 
إمكاني. رت  كار. بوابات المسجد األقصض أمام الييود وخاص. ري لير تلرين العبري الاادم الذي يليد 

كد اليباش ررضو ألي تدخل إسرائيمي ري لؤون المادسات العديد من المناسبات واألعياد الييودي.و وأ
 اإلسالمي.و ممذرًا من استمرار ىذه االنتياكات التي ستؤثر عمض استارار المنطا..

 13/8/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 أبو مازنالزىار دجل سياسي وانعكاس لكراىية وأحقاد تجاه  تصريحاتفتح:  20
قيادات مماس عن لزرعي. الزرئيس ابزو مزازنو والتنزازالت عزن الثوابزت تصريمات اعتبرت مرك. رت  : رام اهلل

 الوطني. الفمسطيني. مسا من الجنون واختالل التوازن السياسي.
وجاء ري بيان صدر عن مفوضي. االعالم والثاار. مساء امس: "لم تفاج  مركتنا بمجم ارتراء قيادات مماس 

دتزو المكيمز.و رازد تعودنزا عمزض اسزطوان. األكاذيزب والزدجل التزي دأبزت االناالبيز. عمزض اللزعب الفمسزطيني وقيا
عمززض تسززويايا قيززادة االناززالب عمززض اللززرعي. والنظززام والاززانون رززي غزززة بايززادة مممززود الزىززار الززذي اصززر رززي 

لتزززوت كانززت تسزززتر عزززورة مازززده امززؤتمره الصزززمفي مسزززاء االثنزززين عمززض تجريزززد نفسزززو ومركتزززو مززن آخزززر ورقززز. 
ئزززد مركززز. التمزززرر الوطنيززز. الفمسزززطيني. ولمزززرئيس المنتخزززبو واصزززطفارو كممزززرض عمزززض الايزززادة وكراىيتزززو لاا

الفمسزطيني. متسزاوقا مززع مممز. قزادة األمزززاب االسزرائيمي. والمتطزررين رززي اسزرائيل المعزادين لمبززدأ السزالم ومززل 
 الدولتين".

ممززاس الممروقزز. التززي تمززاول وأكززدت رززت  ثاتيززا بززوعي جمززاىير اللززعب الفمسززطينيو وادراكززو المسززب  ألورا  
المعب بيا بعد رادانيا رصيدىا ري اللزارع الفمسزطيني والعربزي كزذلك المزادي والسياسزي المبالزر قزوو اقميميز. 

 كانت الترت منيا قرارىا ماابل مفن. من المال.
 23/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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اتيمت مرك. "مماس" مرك. "رت "و وأجيزتيا األمني. بتزويد بعض وسائل اإلعالم التونسي. الممميز. بزز"تاارير 
 كاذب. ومعمومات مفبرك." تستيدف بيا مماس واللعب الفمسطيني ومااومتو.

الميزز. وقززال النززاط  باسززم "ممززاس"و رززوزي برىززومو رززي تصززري  إن "رززت " "تاززوم مززن خززالل المجنزز. األمنيزز. اإلع
العميززا التززي لززكمتيا ومارىززا السززفارة الفمسززطيني. رززي الاززاىرة وياودىززا ويزودىززا ويلززرف عميززو جيززاز المخززابرات 
الفمسززطيني. رززي رام اهلل ومكتززب قيززادة السززمط. رززي المااطعزز.و بالتواصززل مززع وسززائل إعززالم مصززري. وتونسززي.". 

نس"و وتاززوم بززز"تزويد بعززض وسززائل وأضززاف أن المجنزز. تتواصززل كززذلك "مززع عناصززر ومسززؤولين لفززت  رززي تززو 
إعالم تونسي. مممي. بتاارير كاذب. ومعمومزات مفبركز. عمزض غزرار مزا مصزل رزي مصزر تسزتيدف بيزا ممزاس 
والمااوم. ولعبنا الفمسطيني ومااومتو ونضاالتو". وقال برىوم "إنيم لم يرممزوا الجاليز. الفمسزطيني. رزي تزونس 
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لتونس اللزايا.و بادعزاءاتيم أن ىزؤالء الفمسزطينيين ياومزون بتزدريب  وال طمب. الجامعات وال أي زائر رمسطيني
 عناصر تونسي. من مرك. النيض. تدريبا عسكريا".

كمززززا أضززززاف أن "رززززت " "تسززززتخدم نفززززس السززززيناريو والمخطززززط الززززذي اسززززتخدموه رززززي مصززززر للززززيطن. ممززززاس 
الخطيزر الزذي ال يخزدم سزوو  ولمتمريض عمض اإلخوان يعيد نفسو". ودعا رت  "لمتوقف رورًا عن ىذا المخطزط

العززدو الصززييوني"و مطالبززًا الكززل الفمسززطيني العمززل عمززض "ررززع الغطززاء الززوطني والمزبززي والسياسززي عززن كززل 
المتززورطين رززي ىززذا التمززريض وىززذا العمززل الملززين ومماسززبتيم ورضززميم". وطالززب وسززائل اإلعززالم التونسززي. 

 تاارير المفبرك.".بز"عدم التعاطي مع كل ىذه االتيامات واألكاذيب وال
 23/8/1023، النيار، بيروت

 
 أحد رجال دحالن ينشط في تونس.. وتساؤالت عن عالقتو باالغتياالتموقع "أسرار عربية":  21

ينيمززك أمززد الماززربين مززن المسززؤول الفمسززطيني السززاب  مممززد دمززالن بالعمززل بيمزز.  خززاص: –أسززرار عربيزز. 
غو ريما تواترت المعمومات لموقع "أسرار عربي." أن الرجزل ونلاط ري تونسو وبعيدًا عن االضواء بصمت بال

المغمززور الززذي كززان ذراعززًا لززدمالن طيمزز. السززنوات الماضززي. أصززب  اليززوم يمتززف مولززو مئززات اللززباب التونسززي 
 الين ينظمون التظاىرات يوميًا ضد مرك. النيض..

ل األعمزال الفمسزطيني مممزد ومصل موقع "أسزرار عربيز." عمزض كميز. كبيزرة مزن المعمومزات والصزور عزن رجز
يميض لامي. الذي ينلط ري تونس ماليا تمت غطاء مؤسس. مرخص. ري سويسراو ميث تبين ب نو كان أمد 
مسززاعدي دمززالن ورجالززو الماززربينو وكززان متززض رتززرة سززابا. وجيزززة ياززيم الززض جانبززو رززي دولزز. االمززارات لينتاززل 

 يمتف مولو اليوم مئات اللباب. بصورة مفاجئ. الض تونسو ويبدأ رييا نلاطًا واسعاً 
ورجل األعمال الفمسطيني مممد يميض لامي. ىو ابن العضو ري المجمس التلزريعي  الفمسزطيني عزن مركز. 
رت  يميض لامي.و وكان وامدًا من ضباط جياز األمن الوقائي الفمسطيني الماربين من دمالن ري غزة متزض 

 ادر مع دمالن واستار ري دول. االمارات.و ميث غ1006مصول المسم العسكري منتصف العام 
ويظيززر مززن مجموعزز. مززن الصززور مصززل عمييززا موقززع "أسززرار عربيزز." أن لززامي. كززان وامززدًا مززن آخززر الززذين 
التاوا بالنالط السياسي المعروف مممد البراىمي قبل أن يتم اغتيالوو لكن المفارق. ليست ري ذلكو وانما رزي 

لذين التاوا النالط السياسي التونسي لكري بمعيد أيضًا قبل أن يتم اغتيالو كون لامي. أيضًا وامدًا من آخر ا
ىززو ابخززرو وىززو مززا درززع مصززدرًا تونسززيًا مطمعززًا الززض الاززول ان "ثمزز. مززن يلززك رززي عالقزز. مززا للززامي. بيززذه 
االغتيززاالت"و ملززيرًا الززض أن مززن المؤكززد أن مززن خططزززوا ونفززذوا ىززذه االغتيززاالت قززاموا بدراسزز. اللخصزززيات 
التونسي. عن قزرب ومزددوا ىويز. مزن سزيؤدي اغتيزاليم الزض امزداث بمبمز. رزي الزبالدو وت ليزب لمزرأي العزام ضزد 

 نظام ما بعد الثورة.
وبمسب المعمومات ران لامي. يزدير لزرك. مسزجم. رزي سويسزراو وليزا مكتزب رزي جنيزفو واسزميا "المجموعز. 

تنفيززذ قائمزز. طويمزز. مززن االنلززط. التززي تنصززب عمززض العربيزز. لمتنميزز. والتمكززين الززوطني"و وتاززوم ىززذه اللززرك. ب
اللزززباب والمزززرأةو كمزززا  تزززنظم العديزززد مزززن الفعاليزززاتو ومزززن بينيزززا تظزززاىرات واعتصزززامات تررزززع الرتزززات لزززدعم 
رمسززززطينو وأخززززرو تطالززززب بالمريزززز. والعدالزززز. والمسززززاواةو وىززززي أركززززار دائمززززًا مززززا تسززززتاطب اللززززباب وتسززززترعي 

اللززرك. غيزر الربميزز. أنززو مزن غيززر المعزروف مززن ىززو الزذي يموليززا وال مززا اىتمزاميمو اال أن الغريززب رزي ىززذه 
ويؤكززد مصززدر تونسززي تمززدث لززز"أسرار عربيزز." أن دولزز. االمززاراتو ىززي التززي تاززوم  ىززي أىززداريا غيززر المعمنزز..

بتمويززل ىززذه المؤسسزز. مززن خززالل الايززادي الفمسززطيني مممززد دمززالن الززذي يعمززل ماليززًا مستلززارًا لززولي عيززد 
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وبمسززب المصززدر رززان غالبيزز. االمتجاجززات  لززيم مممززد بززن زايززدو وىززو أمززد الرجززال الماززربين منززو.أبززوظبي ال
التززي لززيدتيا تززونس رززي أعاززاب اغتيززال كززل مززن لززكري بمعيززد ومممززد البراىمززي نظمتيززا "المجموعزز. العربيزز. 

"أسززرار وبمسززب معمومززات  لمتنميزز." ولززارك رييززا لززامي. مززع العديززد مززن اللززباب التونسززي الممسززوبين عميززو.
عربيزز." رززال يبززدو أن أجيزززة األمززن التونسززي. التفتززت مززن ميززث المبززدأ للززرك. "المجموعزز. العربيزز. لمتنميزز." التززي 
تطم  عمض نفسزيا اختصزارًا اسزم  تمكزين و ميزث لزم يزتم متزض االن اخضزاع أي مزن عناصزر ىزذه المجموعز. 

 لمتماي  أو المراقب. او المساءل. عن النلاط والتمويل وغير ذلك.
 21/8/1023"، وقع "أسرار عربيةم
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الزززذراع العسزززكري. لمركززز. الجيزززاد اإلسزززالميو أن ” سزززرايا الازززدس“أعمزززن مسزززؤول بزززارز رزززي  رائزززد الرزززي: -غززززة 
ماضززيو انتيززت ولززم رززي نورمبر/تلززرين الثززاني ال” إسززرائيل”التيدئزز. التززي رعتيززا مصززر بززين رصززائل المااومزز. و

تصمد أكثر من لزيرينو بفعزل االنتياكزات المتكزررة لسزمطات االمزتالل وتجاوزاتيزا الكبيزرة والدائمز.. وأكزد أبزو 
مصانع ممميز. إلنتزاج الصزواريم تزتم ” سرايا الادس“أممد ري تصريمات نلرتيا مواقع مممي.و أمسو امتالك 
لتجنيززب قطززاع غزززة أي مززرب جديززدةو وىززذا مززا ال “ تجربتيززا بإطالقيززا رززي البمززرو ولززيس عمززض المسززتوطناتو

العزدو مسزتفيد ممزا يجزري رزي المنطاز.و “و إال أنو استبعد لن مرب جديزدة عمزض غززةو باعتبزار أن ”نرغب ريو
وانلززغال العززرب بملززاكميم الداخميزز.و وانلززغاليم عززن رمسززطين ومززا يجززري مززن تيويززد وبنززاء مسززتوطنات وقضززم 

 ”.لألراضي
 23/8/1023، الخميج، الشارقة
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انتاززززدت رصزززائل منضززززوي. تمززززت لزززواء منظمزززز. التمريزززر الفمسززززطيني. اسززززتمرار : مممزززد يززززونس؛ غززززة –رام اهلل 
مزن يتمزدثون عزن المفاوضزات « الجبي. اللعبي. لتمرير رمسطين»ووصفت  المفاوضات ري ظل االستيطان.

يساىمون ري عمميز. خزداع لمزذات وتضزميل الزرأي العزام الزوطني »ل الثنائي. بوصفيا عممي. سالم ب نيم والممو 
والعالمي ُيمم  أردح األذو بالنضال الوطني وومدة لعبنا ومؤسساتو السياسي. ومرك. التضامن العزالمي مزع 

دة الززض لززعبنا ومؤسسزززاتو العايمزز. والمززدمرة والعززو »وطالبززت بوقززف ىززذه المفاوضزززات «. قضززي. لززعبنا العادلزز.
ومزززضض عضزززو «. واللزززروع رزززي تنفيزززذ اتفزززا  المصزززالم. وترتيزززب البيزززت الفمسزززطيني واسزززتعادة الومزززدة الوطنيززز.

ربزاح مينززا بكممززات قاسززي. أعضززاء المجنز. التنفيذيزز. لمنظمزز. التمريززر عمززض أن « اللززعبي.»المكتزب السياسززي لززز 
وخزاطبيم رزي «. كفض عبثًا بالاضزي. الفمسزطيني.»ا لو: يافوا ري وجو الرئيس مممود عباس  ابو مازن  وياولو 

أنززتم انتخبززتم أبززو مززازنو وعمززيكم أن تافززوا رززي وجيززو وتاولززوا لززو قززف عنززدك وتوقززف عززن »ماابمزز. متمفزززة قززائاًل: 
ذلكو وسيسجل التاريم أنكم جميعًا ستتمممون مسزؤولي. ىزذا التجزاوز الخطيزر لمثوابزت الفمسزطيني.و ولزيس أبزو 

 «.مازن ومده
« الجبيزز. الديموقراطيزز. لتمريززر رمسززطين»مززن جيتززوو دعززا عضززو المجنزز. التنفيذيزز. عضززو المكتززب السياسززي لززز 

متززض ال تلززكل مظمزز. تسزززتخدميا »منيززا « اإلنسززماب«و« عززدم الرىززان عمززض المفاوضززات»تيسززير خالززد الززض 
قزززف النلزززاطات اسزززرائيل لمواصزززم. نلزززاطاتيا االسزززتيطاني. ... بمجززز. أن الجانزززب الفمسزززطيني تجزززاوز مطمزززب و 

 «. اإلستيطاني. وعاد الض طاول. المفاوضات من دون لروط مسبا.
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و عضو المجن. التنفيذي. واصل أبزو يوسزف الزذىاب «جبي. التمرير الفمسطيني.»بدورهو وصف األمين العام لز 
خطززز  »ب نزززو  3696الزززض المفاوضزززات مزززن دون وقزززف االسزززتيطان واالعتزززراف بمزززدود الدولززز. الفمسزززطيني. عزززام 

 «. يركب
 23/8/1023، الحياة، لندن
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تصززريمات لاائززد الجززيش المصززري الثززاني الميززدانيو المززواء أممززد وصززفيو قالززت إنززو « ممززاس»ررضززت مركزز. 
ذه اتيزززم رييزززا المركززز. بزززالتورط رزززي ىجمزززات سزززيناء. وأعزززرب المتمزززدث سزززامي أبزززو زىزززري عزززن أسزززفو تجزززاه ىززز

تمززاول قمززب المعززادالتو ومماولزز. إقنززاع اللززعب المصززري زورًا بزز ن العززدو ىززو ممززاسو »التصززريماتو التززي 
وقززف إطززال  ىززذه المزعومزز. التززي تخمززو مززن أي أرقززام أو أسززماءو مززا يززدل عمززض »ودعززا إلززض «. ولززيس إسززرائيل

 «.ئيا ري سيناءمماس تنفي نفيًا قاطعًا أن تكون ىناك عالق. ألي من أبنا»وقال إن «. بطالنيا
 23/8/1023، االخبار، بيروت
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اعتبززر عبززاس زكززي عضززو المجنزز. المركزيزز. لمركزز. رززت  مفززوض العالقززات العربيزز. والصززين اللززعبي. : الخميززل
ة ميمزز. عمززض طريزز  تمريززر جميززع االسززرو مززن اطززال  مريزز. سززت. وعلززرين اسززيرا مززن االسززرو الاززدامض خطززو 

وأكد زكي الذي مثضزل الزرئيس مممزود عبزاس رزي مفزل تكزريم الطمبز. المتفزوقين رزي لزيادة  معتاالت االمتالل.
الثانويزز. العامزز. رززي مممززول وبيززت امززر:" ان قضززي. االسززرو ىززي قضززي. الجميززعو وتلززكل ىمززا وطنيززا لمايززادة 

يزززع االسزززرو البواسزززل سزززتباض الاضزززي. االولزززض وان كزززل ممزززاوالت واللزززعبو ملزززددا عمزززض ان االرزززراج عزززن جم
 االمتالل الستخدام قضي. االسرو ورق. لممساوم. ستفلل بفضل ارادتيم وصمودىم.

مزن الدرعز. االولزض ىزو مماولز. لمتغطيز.  48وقال زكي ان لجوء االمتالل الض استثناء اسرو الادس وأراضزي 
عايير الظالم. التي ينتيجياو التي تزم كسزرىا بلزمول الاائمز. اسزرو عمض رلمو ري تمرير سياسات التمييز والم

 ."48من الادس وأراضي 
 23/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "إسرائيل"التحرير الفمسطينية: السمطة تورطت في المفاوضات مع  جبيةأمين عام  27

ي.و وعضزو المجنز. التنفيذيز. لمنظمز. كتور واصل أبو يوسزفو األمزين العزام لجبيز. التمريزر الفمسزطينالداعتبر 
مضيع. لموقت وررص. إلسرائيل لعمل »تلكل « اإلسرائيمي. -الفمسطيني. »التمريرو أن استئناف المفاوضات 

 «.ما تريد خالل الميم. الممددة
مزن رام اهللو مزذر أبزو سزيف مزن العزودة لممفاوضزات عمزض أسزاس ماترمزات « المصري اليزوم»وري موار مع 

رجي. األمريكزي جزون كيزريو ملزيرا إلزض أنيزا لزم تتطزر  إلزض ضزرورة وقزف االسزتيطان أو االعتزراف وزير الخا
 .3696بمدود  

 23/8/1023، المصري اليوم، القاىرة
 

 بصمود األسرى األردنيين وقدرتو عمى كسر غطرسة االحتالل  تشيدحماس  28



 
 

 

 

 

           24ص                                    1946العدد:                31/8/1023الثالثاء  التاريخ:

سزززطوري" لألسزززرو األردنيزززين ثمنزززت مركززز. ممزززاس الصزززمود الزززذي وصزززفتو بزززز "األ: غززززة  رمسزززطين  ز عمزززان
المضززربين عززن الطعززام وعمززض رأسززيم الاائززد الاسضززامي عبززد اهلل البرغززوثيو والززذي تتززوضج بانتصززار كبيززر وكسززر  

انيو.   أرسزمت نسزخ. منزو لزز 8|31ومزذرت "ممزاس" رزي بيزان ليزا اليزوم االثنزين   لغطرس. االمتالل وقير سزجض
ضد األسروو وقال البيزان: "إنننزا إذ نبزارك للزعبنا الفمسزطيني "قدس برس" االمتالل من االستمرار ري جرائمو 

وأسززرانا األمززرار ىززذا االنتصززارو لنمززذضر االمززتالل الصززييوني مززن مغبضزز. التمززادي رززي جرائمززو ضززد األسززروو 
ونؤكضد أنننا سنظل األورياء لتضمياتيم وسزنعمل جاىزدين عمزض تمريزرىم رزي صزفاات ملزرضر.و ونزدعو جمزاىير 

طيني والاززوو الفمسززطيني. كارزز. إلززض دعززم صززمود األسززرو والتضززامن معيززمو كمززا نززدعو المنظمززات لززعبنا الفمسزز
الماوقي. واإلنساني. إلض التمرضك الفاعل لفض  جرائم االمتالل ضد األسزرو والضزغط عمزض االمزتالل لجرزراج 

ردن قزززد أكزززدت أن وكانززت وزارة الخارجيززز. ولززؤون المغتزززربين رززي األ الفززوري عزززنيم"و عمززض مزززد تعبيززر البيزززان.
 الزيارة الجماعي. المزمع تنظيميا ألىالي االسرو االردنيين ري سجون االمتالل ستلمل جميع االسرو.

 21/8/1023قدس برس، 
 

 اإلسرائيمي من خالل المفاوضات وليس بممالءات من طرف خارجي - الفمسطينينتنياىو: حل النزاع  19
جيدو ريستر  اىو خالل استابالو اليوم لوزير الخارجي. األلمانيأعمن رئيس المكوم. اإلسرائيمي. بنيامين نتني

ريموو أن اإلجراءات األخيرة التي أعمنيا االتماد األوروبي ضد المستوطنات اإلسرائيمي. ري الضف. الغربي.: 
بي. واعتبر نتنياىو أنو نتيج. لججراءات األورو  "تيز العممي. السممي. وتؤدي إلض تصمب مواقف الفمسطينيين".

بل ن مااطع. المستوطنات وعدم دعم المؤسسات واللركات العامم. ريياو رإن الفمسطينيين يريدون  األخيرةو
 -نتائج غير واقعي. يعرف الجميع أنو ال يمكن الوصول إلييا". وأضاف نتنياىو أن مل النزاع الفمسطيني 

 ات من طرف خارجي.اإلسرائيمي ممكن راط من خالل المفاوضات بين الطررين وليس بإمالء
 12/8/2013، 48عرب 

 
 راك: عمى القيادة اإليرانية أن تدرك أننا نعني ما نقولاب 20

قال رئيس المكوم. اإلسرائيمي. الساب  إييود براكو ري ماابم. مع لبك. سي إن إن األمريكي.و إن إسرائيل 
الح الذري. وقال موقع تعارض ملروع الذرة اإليراني. وستبذل ما بوسعيا لمنع مصول إيران عمض الس

معاريف الذي أورد تصريمات براك ىذه إن األخيرو قال: إنو عندما تارر إتام. المجال أمام المفاوضات 
ريجب تمديد جدول زمني ليذه المفاوضات. عمض النظام ري إيران أن يدرك أنو يتوقع منو أن يضع مدا 

وأن يعرروا ماذا يمكن أن يمدث إذا لم يتخذوا لملروع الذرة اإليراني العسكري. عمييم أن يعرروا ذلكو 
وأضاف براكو الذي ررض اإلرصاح عما يمكن أن تاوم بو إسرائيل ري  خطوات عاجم. لوقف ىذا الملروع".

 ىذا السيا : عندما ناول إننا عازمون عمض منع إيران من امتالك قدرات نووي. و رنمن ناصد ما ناول".
 12/8/2013، 48عرب 

 
 أي اتفاق سالمبالمستوطنات ستبقى تحت السيادة اإلسرائيمية بطات البناء مخط: ريغيف 21

 االمتجاجات الفمسطيني. عمض ررضت و أن "إسرائيل"أسعد تممميو عن 13/8/2013، الحياة، لندنذكرت 
ومدة سكني. جديدة ري مستوطنات الادس والضف. الغربي. الممتمتين. ورأو الناط  بمسان  1200قرار بناء 

المكوم. مارك ريغيف أن مخططات البناء التي أقرتيا المكوم. أول من أمس ستنفذ ري المستوطنات رئيس 
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عميو ال يمكن المديث عن أي «التي ستباض تمت السيادة اإلسرائيمي. ري أي اتفا  سالم ري المستابلو و
 «.تغيير عمض الخريط. النيائي.

إن الخط. السكني. التي »ريغيف قال: و أن ونكفاح زبو عن 13/8/2013، الشرق األوسط، لندنونلرت 
تمت المصادق. عميياو ري مميط أورلميم  الادس  وري الكتل االستيطاني. الكبروو تاع داخل المناط  التي 

وقالت ممارل سياسي. إسرائيمي.و وصفت  «.ستباض تمت السيادة اإلسرائيمي. ري أي معاىدة سالم مستابمي.
األسرة الدولي. عمض عمم »و وتابعت أن «عمض عمم بيذاو وقبموا بذلك ري الماضي الفمسطينيين»بالكبيرةو إن 

أيضا بالموقف اإلسرائيمي ىذاو وليذا السبب ليس من الواض  لماذا ييدد الجانب الفمسطيني بمااطع. 
 «.المفاوضات

 
 بيت استيطاني بانتظار التسويق في القدس المحتمة 2800نائب عن حزب البيت الييودي:  22

قالت النائب االسرائيمي. ري مزب المستوطنين "البيت الييودي" أييميت لكيد أمس : برىوم جرايسي -لناصرةا
 بيت استيطاني تنتظر التسوي  ري الادس الممتم.و ري الفترة المابم.. 2800االثنينو أن نمو 

ومدة  1200يل"و لبناء يذكر أن وزارة اإلسكان اإلسرائيمي.و بصدد نلر مناقص. بواسط. "سمط. أراضي إسرائ
سكني. ري الادس اللرقي. الممتم. وري المستوطنات الكبيرةو وذلك بالرغم من معارض. أميركي. لديدة لمبناء 

 و وبالرغم من أن المكوم. اإلسرائيمي. بدأت مرمم. المفاوضات مع السمط. الفمسطيني..1967ري منطا. 
بل عن ومدات سكني. تم المصادق. عمييا ري كل  ويلار إلض أن المديث ليس عن نلر لمناقص. أولي.و

 -ومدة سكني. ري الادس اللرقي.  800مجاالت البناء والتخطيطو ور  موقع "والال" اإلسرائيمي. وسيتم بناء 
ومدة سكني.و وري "بسغات زئيف" ري لمال  400 -خاص. ري المارات الجنوبي. "غيمو"و و"ىار موماه" 

ومدة  117بالنسب. لباي. الومدات السكني. رتوزع عمض مستوطن. "أرئيل"  ومدة سكني.. أما  183الادس 
 ومدة سكني. . 36  و"بيتار عيميت"  92 و و"معميو أدوميم"  149سكني. و و"إررات"  

 13/8/2013، الغد، عم ان
 

 سمطة الجبين بوصمة عار األسرى المفرج عنيم  بتحديد أسماء "إسرائيل"إنفراد إبراىيم صرصور:  23
لن نائب عربي ري البرلمان اإلسرائيمي "كنيست" ىجوما الذعا ضد قيادة السمط. الفمسطيني.و عمض : ناصرةال

خمفي. عدم لمول الدرع. األولض لألسرو المنوي اإلرراج عنيم ري إطار المفاوضات بين السمط. الفمسطيني. 
سرائيلو أيا من أسرو الداخل والادس الممتم..  وا 

يم صرصور أن "إنفراد إسرائيل بتمديد األسماء وصم. عار ري جبين سمط. رام اهللو واعتبر النائب إبراى 
عالن إرالس راض و واستسالم ميين لجمالءات اإلسرائيمي.و ورلل ذريع ومريع لممف المفاوضات منذ  وا 

  ياول إن ما 12/8وأضاف صرصور ري تصري  صمفي مكتوب تماتو "قدس برس" االثنين   البداي.".
دل دالل. واضم. عمض أن من يديرون ممف المفاوضات ىم مجموع. من الفالمين الذين ال مصل "ي

يستماون لرف تمثيل الاضي. الفمسطيني.و إال أن يعمنوا لمعالم إنيم لن يعودوا إلض المفاوضات متض يغسموا 
الثاني. من  ىذا العارو ويصمموا األوضاع بما يضمن اإلرراج عن جميع األسرو درع. وامدة وقبل الجول.

 المفاوضات والماررة بعد غد األربعاء" عمض مد تعبيره.
 12/8/2013قدس برس، 
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 االحتالل اإلسرائيمي يفضمون االنتحار عمى الخدمة العسكرية جنودىآرتس:  24
 124كلفت صميف. ىآرتس ري تارير جديد نلرتو ري عددىا الصادر اليوم االثنين أن :  بترا  -السبيل 

المتالل اإلسرائيمي انتمروا ري الست سنوات الماضي. أثناء أداء خدمتيم العسكري. ري جنديا ري جيش ا
 الجيش.

وبين التارير الذي أعده مركز المعمومات واألبماث التابع لمكنيست اإلسرائيمي أن نسب. ماالت االنتمار ري 
ووراًا  ىم من الجنود الجدد.بالمائ. من إجمالي عدد المنتمرين  37الوسط اللبابي أكثر من المجنداتو وأن 

لما جاء ري التارير رإن معظم الجنود المنتمرين أقدموا عمض االنتمار وىم ري بداي. الخدم. العسكري.و ووجو 
التارير انتاادًا لديدًا لممنظوم. األمني.و وذلك لعدم نلرىا معطيات طوال الفترة السابا. عن ماالت االنتمار 

أمام المركز لممصول عمض معمومات دقيا.و مليرة إلض أنو وبعد ألير  كما أنيا وضعت بعض العراقيل
طويم. من المراسالت وبعد تدخل المكتب الاانوني التابع لمكنيست استطاع المركز المصول عمض المعطيات 

 أو عمض األقل معظميما.
الجيش اإلسرائيمي أقل بالمائ. من الجنود المنتمرين قد خدموا ري  20ويتبين من معطيات التارير أن موالي 

 82ألير ومعظم الذين أقدموا عمض االنتمار كانوا خالل خدمتيم االلزامي.و كما أظير التارير أن  6من 
جنود من اجمالي الجنود الذين أقدموا عمض االنتمار كانوا يخدمون ري الجيش  110بالمائ. ما يمثل 

 مون ري جياز اللرط. العسكري..مجندة وجندي وامد كانوا يخد 13اإلسرائيميو ري مين أن 
منيم  37م" 2011-2007جنود أقدموا عمض االنتمار ما بين السنوات " 110واتض  خالل التارير أن 

 كداعمي قتالو ري مين خدم الباي. داخل الاواعد العسكري. ري وسط اسرائيل. 22خدموا كمااتمين و
وا ري اسرائيلو ري مين كان عدد الجنود الذين جنديا ممن أقدموا عمض االنتمار ولد 70وبين التارير أن 

ولدوا ري  10منيم ولدوا ري االتماد السوريتي ساباا ودول لر  أوروباو و 25جنديا  45ولدوا خارج اسرائيل 
 جنود من االجمالي كانوا من الطائف. الدرزي.. 8أثيوبياو كما أن 

االنتمار كانت متفاوت.و ميث وصل عدد  كما أظير التارير أن مدة الخدم. التي قضاىا المادمين عمض
جندياو ري مين وصل عدد  27الجنود الذين أقدموا عمض االنتمار بعد أقل من نصف عام ري الخدم. إلض 

جندياو ووصل عدد الجنود الذين  22الذين أقدموا عمض االنتمار بعد قضاء نصف عام وأقل من عام إلض 
جنديا كانوا ممن خدموا ري  19جندياو وصنف التارير أن  29قضوا أكثر من عام وأقل من عامين إلض 

 3أعوام قبل االقدام عمض االنتمارو ووصل عدد الجنود الذين زادت خدمتيم عن  3الجيش لمدة عامين إلض 
 جنديا. 26أعوام إلض 

م الادرة وعزا اطباء نفسانيون ري الجيش االسرائيمي ظاىرة انتمار الجنود إلض امراض نفسي. يعانون منيا وعد
 عمض التاقمم مع ظروف الخدم. العسكري.. 

 13/8/2013، السبيل، عم ان
 

 إزالة األلغام عمى الحدود مع األردن تنيي "إسرائيل" 25
قالت إسرائيل إنيا انتيت من إزال. األلغام بين إيالت ومفر  العرب. عمض  :المياة الجديدة -الادس الممتم. 

الء األلغام" التابع. لوزارة الجيش اإلسرائيمي. صباح امس ازال. األلغام المدود مع األردن. وأعمنت "سمط. إخ
وقال مسؤول  دونم بين إيالت ومميطيا ري منطا. العرب. عمض طول المدود مع األردن. 500من مسام. 

آالف لغم ضد األرراد بين مدين. إيالت السيامي. جنوب إسرائيل  10ري السمط. إنضو تم إخالء أكثر من 
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مفر  العرب.و تم زرعيا ري نياي. سنوات الستينيات وبداي. السبعينيات من الارن الماضي بواسط. ومتض 
 الجيش اإلسرائيمي والجيش المصري. وسيتم بناء ومدات سكني. عمض المسامات التي تم تنظيفيا من األلغام.

يم. عبارة عن قنبم. موقوت.و وأكد نائب رئيس سمط. إخالء األلغام مرسيل أريفو أنض "المنطا. كانت لفترة طو 
 وسنستمر ري عممي. تنظيف األلغام من أجل انااذ مياة المتجولين ري المنطا.".

دونم ري منطا. الجوالنو بين  3000ومن المتوقع أن تواصل السمط. عممي. إخالء األلغام من نمو 
لبانياس. وسيتم تمويل مستوطن. "ماد نيس" وقري. مجدل لمسو وري منطا. "تسيماح يردينا" ري منطا. ا

 320لغم عمض مسام.  6000ىذه المناط  مستابال إلض ممميات طبيعي.. وسيتم كذلك إخالء أكثر من 
 دونم جنوب البمر الميت.

 13/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 أصبح عمى مستوى أعمى و  والمصري اإلسرائيميتعاون في المعمومات بين الجيشين  ىناك: ايالند 26
أبدو جيورا ايالند وىو مستلار ساب  لألمن الاومي وجنرال متااعد بالجيش تلككو  دان وليامز: -دسالا

 تجاه امتمال وجود أي تعاون ميداني رعمي بين الجيلين االسرائيمي والمصري.
ليس ىناك تعاون ري العمميات من ميث تنسي  ‘وقال ايالند لراديو الجيش االسرائيمي خالل ماابم. 

.. لكن ىناك تعاون ري مجال المعمومات والذي أعتاد أنو أصب  ابن عمض مستوو أعمض بسبب اليجمات
 ’الثا. األكبر واألساس الملترك بين الجانبين.

لدييا كل ‘وقال إنو التصريمات الرسمي. المصري. ري ىجوم الجمع. ليا مصداقيتيا مضيفا أن مصر 
جو وبدون رترة تجييز طويم. مع مثل ىذه األطام  إلطال  الادرات بما ري ذلك الادرة عمض التعامل من ال

وتكين بعض المسؤولين االسرائيميين الذين تمدثوا مع رويترز  ’إنيا عممي. بسيط. نسبيا.… الصواريم 
وطمبوا عدم نلر اسمائيم ب ن مثل ىذا السيناريو ربما يتما  راط ري مال. وجود استفزاز لديد مثل إسااط 

وقال ايالند إنو من خالل تكتم االمر بخصوص ىذه الواقع.  لطائرة مدني. اسرائيمي.. جياديين ري سيناء
المس ل. ىنا … عدم العمل لصال  من يتطمعون إلض إمداث ررق. بين اسرائيل ومصر‘تماول اسرائيل بذلك 

 ’تتعم  بالسيادة المصري. والكرام. المصري..
 13/8/2013، القدس العربي، لندن
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قال موقع معاريف عمض اللبك. صباح اليومو إن المجن. الوزاري. اإلسرائيمي.و لتمديد ىوي. األسرو الذين 
أسيرا  40سيفرج عنيمو قامت خالرا لتوصيات جياز األمن العام اإلسرائيميو "اللاباك" بررض تمرير 

ال يلكمون خطرا عمض األمن اإلسرائيميو واستبداليم ب سرو آخرين نزوال عند طمب  وصفيم اللاباك ب نيم
 رئيس السمط. الفمسطيني. مممود عباسو سعيا لتعزيز مكان. األخير ري أراضي السمط. الفمسطيني..

وبمسب معاريف و ناال عن موظف إسرائيمي رريع المستووو رإن الماياسين الرئيسيين الذين اعتمدتيما 
مكوم. اإلسرائيمي. ري تمديد قائم. األسرو الذين سيفرج عنيما ىما: درج. "خطورة" األسير من جي.و ال

والرغب. ري تعزيز المكان. السياسي. ألبو مازنو عمض اعتبار أن األخير وار  إلض العودة لممفاوضات بدون 
ني.و أو تجميد البناء ري كمدود لمدول. الفمسطي 1967لروط مسبا. مثل تمديد مدود الرابع من مزيران 
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المستوطناتو وعميو قرر الوزراء عدم االلتزام بالاائم. التي قدميا جياز اللاباك اإلسرائيميو وررض بعض 
 األسماء ماابل اإلرراج عن أسرو طالب أبو مازن بلمميم ري الاائم..

 13/8/2013، 48عرب 
 

 دة ضخمة جدًا من الجياديينكون قاعتالساحة السورية س إسرائيمية: استخباريةتقديرات  28
وصل إلض تل أبيب أمس رئيس ىيئ. األركان الملترك. لمجيوش األميركي. الجنرال مارتين : يميض دبو 

ديمبسيو ري مستيل زيارة تلمل األردنو يجري خالليا سمسم. من المااءات مع مسؤولين إسرائيميين 
ركي.و بعدد من الاضايا األمني. اإلقميمي.و وري وأردنيينو تتعم  بمسب بيان صادر عن وزارة الدراع األمي

التيديدات الممتمم. من قبل إيران عمض خمفي. برنامجيا النوويو والمرب االىمي. الدائرة ري سوريا »مادمتيا 
 المصري..« وتطوراتياو إضار. إلض عدم الوضوح واالستارار ري لبو جزيرة سيناء

ض أنض ديمبسي سيمتاي عددًا من قادة الجيشو عمض رأسيم رئيس وألار بيان صادر عن الجيش اإلسرائيميو إل
ىيئ. األركان بني غانتسو لمناقل. التعاون الملترك بين الجيلينو واالطالع عمض التمديات األمني. 
الملترك.. وبمسب البيانو من المارر أن يمتاي ديمبسي رئيس المكوم. بنيامين نتنياىوو ووزير دراعو 

 موليو يعمون.
أنض الزيارة ت تي لتعزيز ثا. إسرائيل بتوجيات اإلدارة األميركي. ضد « ىآرتس»ا ذكرت صميف. وريم
من جي.و وضمان عدم ضرب تل أبيب أىدارًا إيراني. بلكل منفردو من جي. ثاني.و « التيديدات اإليراني.»

ري. وتطوراتيا إلض أنض ممادثات ديمبسي قد تتركز عمض السام. السو « يديعوت أمرونوت»ألارت صميف. 
 األخيرةو وخصوصًا ما يتعم  بانتلار وسيطرة تنظيم الااعدة ورروعو ري سوريا.

األميركي. « المعضم.»ستعرض إسرائيل عمض ديمبسي تصورىا لمل ما تسميو « يديعوت أمرونوت»وبمسب 
صرة نظام تجاه الموقف من المرب الدائرة ري سورياو بين جيات ري اإلدارة األميركي. ترو ضرورة منا

 الرئيس السوري بلار  األسدو بيدف ضرب التيارات اإلسالمي. المتطرر.و وعمض رأسيا تنظيم الااعدة 
ورروعوو وبين من يرون ضرورة اسااط األسدو عبر تعزيز قوة المعارض. المسمم. السوري.و لممؤول دون 

 انتصار ممور إيران ومزب اهلل ري المنطا..
ب أخيرًا ري إسرائيلو من قم  خاص تجاه ما يجري ري سورياو وألارت إلض وكلفت الصميف. ما بدأ يتسر 

أنض التاديرات االستخباري. ترو أنضو ري غضون عام وامدو سيكون ري السام. السوري. قاعدة ضخم. جدًا من 
ركيين عمض الجياديينو قد تصل إلض مئ. ألف مجاىدو األمر الذي ُيَعدض واقعًا خطرًا بالنسب. إلض إسرائيل واألمي

 السواء.
مع ذلكو أكدت الصميف. واقعًا آخر ال يال خطرًا بالنسب. إلض الجانبينو ىو أنض انتصار األسد يعني انتصار 

 إيران مع ملروعيا النوويو وأيضًا انتصارًا لمزب اهلل.
ن. من مرممتينو تكفل خروج األميركيين من  وذكرت الصميف. أنض إسرائيل ستاترح عمض ديمبسي خط. مكوض

الجيش السوري »أزم. الموقف ميال سورياو مليرة إلض أنض المرمم. األولض من الخط. تاضي بزيادة دعم 
وتسميموو مع ثا. إسرائيل ب نض األميركيين قادرون عمض ررض منطا. مظر جوي دون تكاليف مالي. « المر

رت تي بعد ىزيم. األسدو ىذا ».و باىظ.و كان قد التكض منيا ديمبسي قبل مدة. أما المرمم. الثاني. من الخط
و ومينيا عمض األميركيين أن يورروا الدعم لمتيارات العمماني. ري المعارض.و وتمكينيا من «إن ىزم بالفعل

طرد الجماعات الجيادي. إلض خارج سوريا. ورغم أن الصميف. تارض ب نض الخط. المنوي عرضيا عمض 
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إسرائيل تؤمن »ضمون. النتائجو إال أنيا أكدت أنض األميركيين ليست إال خط. نظري.و بل وغير م
 «.بإمكاناتيا

 13/8/2013، االخبار، بيروت
 

 معيد أبحاث األمن القومي اإلسرائيمي يقترح خطة إلنقاذ االقتصاد المصري 29
لندن: قال معيد أبماث األمن الاومي اإلسرائيمي إن االقتصاد المصري ري مال. يرثض ليا مالياو وىو ما 

لكل ميوي عمض استارار مصر المتاخم. مدوديا مع إسرائيلو إذ إن االستارار ري مصر يصب ري يؤثر ب
 مصمم. إسرائيل المركزي..

دناه تمخيصا لوو خيارات أمام صانعي الارار ري مصر إلنعاش أوقدم المعيد اإلسرائيميو الذي نورد 
أصاب أكبر دول. عربي. من ميث  االقتصاد ري البالدو وذلك ري ظل مال. عدم الياين السياسي الذي

تموز/يوليو الماضي  3و وانتياًء بعزل الرئيس مممد مرسيو ري 2011يناير  25السكانو منذ اندالع ثورة 
 إثر ثورة لعبي. ضده.

نعالو عمض  مماور ىي: زيادة  5وتاوم خيارات المعيد اإلسرائيمض لعالج أزمات االقتصاد المصرو وا 
ير قواعد التجارة الدولي.و عاد اتفاقيات تجارة مرة جديدة خاص. مع الصينو تثايف االستثمارات األجنبي.و تغ

اللارع بدور المؤسسات الدولي. ورض مادمتيا صندو  الناد الدولضو واالستفادة من الصنادي  السيادي. 
 العربي..

لن أعم  عمض ‘ال من جيتو ررض ألرف العربي وزير التخطيط المصري التعمي  عمي التارير اإلسرائيمي قائ
 ’.تارير لم أقرأه

وذكر التارير اإلسرائيمض أنو ري المدو الطويلو يمكن لممكومات المصري. المستابمي. اعتماد وتنفيذ سياسات 
لتمسين االقتصادو مليرا إلض أن ت ثيرات الثورة السياسي. األخيرة عمض المدو الاصير راقمت األوضاع 

عادة ربط االقتصاد المصري مع االقتصاد العالمي ىو الراىن.و موضما أن اعتماد إسترات يجي. خارجي. وا 
 السبيل الوميد لتلجيع النمو وبناء انتعاش مستدام عمض المدو الطويل.

وقال التارير اإلسرائيمي إن الواقع ري مصر يتمدث عن نفسوو من ميث عدم االستارار السياسيو كما يبمغ 
 ممي اإلجمالي خالل العام المالي الماضي.من الناتج الم %13العجز المالي نمو 

وتزيد المال. السياسي. السيئ. التي تمر بيا مصر من ضغوط الموازن. العام.و والتي تكبدت عجزا وصل إلض 
مميار دوالر  خالل العام المالي الماضيو ور  بيانات رسمي. صادرة عن وزارة  32.3مميار جنيو   226.4
أن الناص ري امتياطيات الناد األجنبي يمد من قدرة المكوم. المصري. عمض ويلير التارير إلض  المالي..
 اإلنفا .

ويعتبر التارير اإلسرائيمض أن مزم المساعدات األخيرة من دول الخميج تورر متنفسا لالقتصاد لأللير الست. 
بمغ نسب. المابم.و لكن من غير الواض  الخطوة التالي.و موضما أن سو  العمل ري مصر ضعيف. كما ت

 %50و بما ري ذلك ثمث قوة اللبابو واألجور منخفض.و كما ارتفعت أسعار المواد الغذائي. %13البطال. 
 و والخدمات ري الاطاع العام رايرة.2010منذ عام 

وذكر التارير اإلسرائيمض الصادر بالمغ. االنكميزي. أن ىذا الواقع يضع الكثير من الضغط عمض المكوم. 
 لسياسات االقتصادي. الداخمي.و وتورير ررص العمل.لمتركيز عمض ا
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ويرو التارير أن تجاىل الجبي. الخارجي. قد ال يجمب لمصر االستاالل االقتصاديو مليرا إلض أن المكوم. 
المؤقت. الجديدةو مع خمفيتيا التنظيمي. واالقتصادي. الاوي.و يمكن أن تواصل السير ري العديد من المسارات 

 تيجي. االنفتاح عمض الخارج والتي يمكن أن تورر المزيد من النمو المستدام.ري إطار إسترا
 وقدم التارير اإلسرائيمي خمس. مسارات أمام المكوم. المصري. إلنعاش االقتصادو وتتضمن:

أوال: يجب عمض المكوم. المصري. زيادة االستثمار األجنبي المبالر ري البالد بلكل إستراتيجيو والذي 
نمو  2013. بسبب عدم االستارار السياسي واالقتصاديو وبمغ خالل تسع. ألير متض مارس تامص بسرع

 مميارات دوالر قبل بضع سنوات. 10مميار دوالرو ماارن. بمستويات سنوي. قدرىا  1.4
ويلير التارير إلض أن العديد من المبادرات يمكن أن تساعد عمض زيادة تدر  االستثمار األجنبي المبالر إلض 
مصرو لكن ينبغي عمض المكوم. المؤقت. أن تعطي إلارة لمسو  أنيا لن تعتمد لعب. تغيير السياسات التي 

 يمكن أن تررضيا المكوم. الدائم. المابم..
مميار دوالر عمض  4.8ويمكن أن يعمل ضمان مصول مصر عمض قرض صندو  الناد الدولي بايم. 

ت المتعددة األطراف وزيادة مجم بوليصات الت مين ضد تمسين العالقات بين مصر والعديد من المؤسسا
المخاطر السياسي. مع انخفاض معدالت األقساطو وعالوة عمض ذلكو رإن مبدأ سيادة مبدأ الاانون والوضوح 
التنظيمي واالستارار ىي من العناصر الميم. لعمل االستثمار األجنبي المبالر مسب معيد أبماث األمن 

 الاومي اإلسرائيمي.
ثانيا: يتعين عمض مصر أن تغير قواعد التجارة الدولي. التي باتت تاميدي. وتفضل بطبيع. المال دول الخميجو 
إذ إنو ري ضوء العالقات الفريدة من نوعيا مع الخميجو رإن خارط. التجارة المالي. ري مصر ال تعكس 

سبيل المثال رت  مكاتب تجاري. ري  التغييرات األخيرة ري االقتصاد العالميو ويمكن لممكوم. المصري. عمض
 األسوا  الجديدة وغير التاميدي..

ثالثا: إن اتفاقات التجارة واالستثمار الثنائي. تمعب دورا رعاال ري بناء عالقات مستدام. ري مجالي التجارة 
كد أنيا واالستثمار ري جميع أنماء العالمو ويمكن لمصر أن تستمر ري التفاوض بل ن ىذه االتفاقاتو والت 

تفت  أسواقا جديدة أمامياو واتفاقي. التجارة المرة بين مصر والصين الماترم. والتي تتضمن أيضا رصال 
 خاصا باالستثمارو ىي مثال عمض ذلك.

رابعا: تمتاج المكوم. المصري. إلض تثايف اللارع بلكل أرضل بل ن دور صندو  الناد الدولي والمؤسسات 
ي االقتصاد المصريو وينبغي االستعاض. عن التصور ب ن التراطات صندو  المتعددة األطراف األخرو ر

الناد ستؤدي إلض اإلصالمات الييكمي. غير الضروري. والتركيز عمض دور تمويل الصندو  ري استارار 
األسوا و األمر الذي يدرع مؤسسات أخرو لتمويل المكوم. المصري. مثل االتماد األوروبيو ما يورر 

 ياسات االقتصادي. الداخمي..اللرعي. لمس
وسيجبر قرض صندو  الناد الدولي الماترحو مصر عمض معالج. األزم. المالي. بلكل جدي عن طري  

 خفض اإلنفا  المممي والدعمو الخطوة التي من ل نيا أن تتطمب تغييرا ري الرأي العام.
قناعيا بزيادة توزيع خامسا: ينبغي عمض مصر االستفادة من الصنادي  السيادي. الكبيرة ري  العالم العربي وا 

أصوليا عمض اللركات الخاص. ري المنطا. بوجو عامو واللركات ري مصر عمض وجو الخصوصو ميث 
 تستثمر ىذه األموال عمض الصعيد العالمي وتترك بعضا من جيرانيا.

ي. واعدةو وىو ما يستوجب وينوه التارير اإلسرائيمض ب ن االرتفاعات األخيرة ري سو  األورا  المالي. المصر 
 عمض دول الخميج أن تستبدل مزم المساعدات التي تادميا لمصر باالستثمارات المبالرة.
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وخمص التارير إلض أنو ينبغي عمض مصر أن تعيد توجيو الموار االقتصادي الوطني من ثاار. المساعدات 
 إلض ثاار. التكامل االقتصادي اإلقميمي والعالمي.

ن األلير الاادم. ري مصر ىي الماسم.و رعمض سبيل المثالو تمتاج مصر إلض سداد سندات ويرو التارير أ
و مليرا إلض أن اعتماد إستراتيجيات طويم. المدو  2013مميارات دوالر بممول نياي. عام  5خزان. بنمو 

ت عمض الصعيدين الخارجي والداخمي سيساعد مصر لوضع نفسيا عمض نمو أرضل لمتعامل مع التمديا
 الخطيرة ري األلير المابم..

يذكر أن معيد دراسات األمن الاومي ىو معيد إسرائيمض أكاديمي مستال يدرس الاضايا الرئيسي. المتعما. 
باألمن الاومي اإلسرائيمي ولؤون اللر  األوسطو ويضم خميطا من البامثين من ذوي الخمفيات ري األوساط 

ياس. العام.و ويادم عرضا وتمميال لمسياسات وتوصيات لصناع األكاديمي.و والعسكري.و والمكوم.و والس
 الارار وقادة الرأي العامو والممممين السياسيينو والمنظرينو سواء ري إسرائيل أو ري الخارج.

 12/8/2013، الوطن، مصر و 13/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 صواريخ عمى إيالت ثالثة سقوطيديعوت:  30
ساوط ثالث. صوايم بعد منتصف ليل أمسو عمض إيالتو من دون تمديد  أرادت صمف إسرائيمي. عن

 مصدر انطالقيا.
استطاعت صد أمد « الاب. المديدي.»اإلسرائيمي.و إلض أن منظوم. « يديعوت أمرونوت»ولفتت صميف. 

الصواريمو مليرة إلض أن مستوطنين سمعوا صوت انفجارين آخرينو يعتاد أنيما ساطا ري المنطا.. ريما 
 رتمت قوات االمتالل اإلسرائيمي تماياًا ري الموضوع.

وكانت إسرائيل منعتو يوم الخميس الماضيو تممي  الطيران رو  إيالتو خورًا من عمميات قد ياوم بيا 
 إسالميون من سيناءو تستيدف المنطا..

 13/8/2013، السفير، بيروت
 

 ةستخباري  وتطوير قدراتو اإل "إسرائيل" سيمت بحفظ أمنألمؤسسات وشخصيات  أمنيةجوائز  31
من  الرئيس الصييوني "لمعون بيرس" بمضور وزير المرب "موليو يعمون" ما يعرف بز"جوائز أمن 

و ساىموا ري ملاريع وعمميات ساعدت ري لز"إسرائيل". لخصي. يعممون ري المنظوم. األمنيض  16إسرائيل"و لز
وقد  ا ري ميدان المعرك. ري المجال التكنولوجي والفعمي.و وقوتيا وأرضميتيا العمي"إسرائيل"المفاظ عمض أمن 

 باإلضار. إلض ستخبارات العسكري.وسالح الجو وجياز اإلو .و تم من  إمدو الجوائز للرك. "ررائيل" األمنيض 
قسم التطوير التكنولوجي ري وزارة المربو التي قدمت قدرات أدت إلنجازات كبيرة وبعيدة األمدو وساىمت 

 يش أثناء مواجيتو مع التمديات الميداني. الاتالي. اإلستراتيجي. المديث..بمساعدة الج
  موقع نعناع اإلخباري

 7/8/2013، 2879التقرير المعموماتي 
 

 دفاع األمريكية" في ضوء التقميصات المالية لموازنة ال35 من إلغاء صفقة طائرات "إف إسرائيمي قمق 32
رات قرار وزارة الدراع األمريكي. بتاميص ميزاني. الدراع بمبمغ أعرب مسؤولون صياين. عن مخاوريم من ت ثي

مميار دوالر خالل العلر سنوات الاادم.و الرتين إلض أنض اتخاذ قرار بإنلاء جيش أمريكي كبير سيؤدي  500
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و والذي تصل تكمفتو إلض 2016" التي تستعد "إسرائيل" الستالميا عام 35إلض إلغاء صفا. طائرات الز "إف 
ملروع تطوير طائرة تتممص من الرادار بعيدة المدوو ميث أن تكمف. مميار دوالرو وسيؤدي إلض إلغاء  392

. وألاروا إلض أنض مخاوريم ازدادت بعد ما تسرضب من دراس. سرضي. مميون دوالر 238تصل منيا كل طائرة 
ث استعرضت الدراس. عدة أجرتيا وزارة الدراع األمريكي. مول كيفي. إدارة التاميص ري الميزاني.و مي

تليك ماترمات كان من بينيا إلغاء ملروع الطائرات مع "إسرائيل"و الرتين إلض أنض وزير الدراع األمريكيو 
أصغر بكثير من الموجود و كان قد صرضح ب نضو عمض اإلدارة األمريكي. التارير إذا ما كانت تريد جيلًا ىيغل

 .مصناعات المديث. والخاص. بمنظومات األسمم.أعوام ل 10ماليًاو أو إجازة طويم. متض 
  موقع الجيش الصييوني

 7/8/2013، 2879التقرير المعموماتي 
 

 مشاريعيافي اإلسرائيمية دور أكبر لمشركات مع إثيوبيا إعطاء  تبحث"إسرائيل"  33
مطمع  ويريائير لامالصييونيو  وزير الزراع.عن زيارة قام بيا االقتصادي.  "نلرة كمكميست"كلفت مجم. 
بصمب. عدد كبير من رجال األعمال ومدراء اللركات وخبراء ري تمميل البيانات وميندسين اللير المالي 

إعطاء دور أكبر و ىدرت لمسعي ري متخصصين ري تلغيل ممطات توليد الطاق. الكيربائي. بواسط. المياه
خرو إلض جانب اللركات اإليطالي. ري إتمام بناء سد النيض. والبميرة وكذلك سدود أ الصييوني. لملركات

إدارة ىذه السدود  "اإلسرائيمي."تاديم عروض ب ن تتولض اللركات و إضارً. إلض والصيني. ولركات دولي. أخرو
ريما يتعم  بتوليد الطاق. وكذلك توزيع المياه ومد خطوط لبك. مياه اللرب والمياه المستخدم. ري الزراع. 

إثيوبيا تواصل بناء  ب نض أبمغ "لامير" وزير المياه اإلثيوبي المجم. إلض أن  ولفتت .واستصالح أراضي زراعي.
مدة التوتر مع مصر تراجعت ري و موضمً. أنض ملروع سد النيض. بدون أي. إعاق. أو توتر مع مصر

الداخمي وتراجع مدة الضغط الذي كان يمارس عمض إثيوبيا من خالل دول  ياابون. األخيرة بسبب وضع
 .وغربي. لصال  األزم. الداخمي. ري مصر إررياي.

 11/8/2013، مركز الناطور لمدراسات واألبحاث
 

 الحفاظ عمى التحالف مع الجيش المصري لضمان القضاء عمى الحركات اإلسالمية  يجبياتوم:  34
أجمع بامثون صياين. أن مصر ستتجو لممواجي. والصدام الدموي بين المؤسس. العسكري. وأنصار اإلخوان 

بالاوةو  "مممد مرسي"عتصامات المؤيدة لمرئيس المعزول لمسممينو إذا أقدمت وزارة الداخمي. عمض رض اإلا
ولم يتم الخروج من األزم. التي تعصف بالمليد المصري بمل سياسيو وواصموا مناقل. تسارع األمداث 

ظل الصمت الرسمي الذي  بمصرو ووضع الرؤو واإلستراتيجيات لمستابل "إسرائيل" وعالقاتيا بالااىرة ري
و مع تصاعد وتيرة طررينوترقبيا لتداعيات ما مدث ري مصر عمض مستابل السالم بين ال "تل أبيب"تبديو 

 نلاط الجماعات المسمم. ري سيناء.
الصدام الدموي والمواجي. بين الجيش  أنض  وداني ياتوم "والموساد"رئيس الساب  لجياز ال ري ىذا السيا و أراد

ىذا الوضع يجب أن يام  "إسرائيل"و ألن األمداث التي  معتبرًا أنض  اإلخوان المسممين مس ل. وقتوالمصري و 
أن  مادم. ليذه المواجي.و خصوصاً  "رابع. العدوي."ميدان  ليدتيا مختمف ممارظات مصرو وتمديداً 

صام ستتبعو مواجياتو عتتموي  وزارة الداخمي. بفض اإل . وقدضر "ياتوم" أنض اإلخوان لن يتنازلوا عن المكم
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األمني والعسكري و ملددًا عمض عم  التنسي  ومن مصمم. "إسرائيل" التزام الصمت ميال ما يمصل بمصر
 .والااىرة لتمصين الوضع الاائم واتفاقي. السالم بين البمدين "تل أبيب"بين 

المركات اإلسالمي.و وعدم  بإبااء التمالف وتعزيزه مع المؤسس. العسكري. بما أنيا تتجو لماضاء عمضوطالب 
و مضيفًا أنض المصمم. اإلستراتيجيض. لز"تل أبيب" تاتضي بعدم عودة .نتخابات المستابميض السماح ليا بخوض اإل

اإلخوان المسممين لممكمو وسيطرة المؤسس. العسكري. لسنوات عمض البمد لمرارا. التمول الديماراطي ىناكو 
 مخموع مبارك "كنظام ديماراطي عسكري".مرجمًا أن تعود مصر لعيد الرئيس ال

السفير الساب  ري مصر "يتسما  ليفانون" استمال. تغييب اإلخوان المسممين عن المليد  من جانبوو رأو
عتصام المتواصل بميادين الااىرة ومختمف ري اإل "مرسي"السياسي ري مصرو بعد نجاميا عاب عزل 

كي. ري مواقفيا ميال ما يمدث ري مصرو والسجال يارة األمر الممارظاتو منتادًا التردد الذي تبديو اإلد
 المتواصل مول تمديد موقفيا من طبيع. ما مدث رييا.

 ممارب. غزة
ىذا التردد سيساىم بتراجع نفوذىا وت ثيرىا عمض المليد المصريو وىو ما يجب أن  لار "ليفانون" إلض أنض وأ

 واإلخوانو عازياً  "مرسي"ريو أوروبا يبدي تعاطفو مع أن المجتمع الدولي بما  يام  "إسرائيل"و خصوصاً 
أتض من السجن  "مرسي"الفلل السياسي لجخوان المسممين بإدارة لؤون الدول. إلض انعدام التجرب.و بمكم أن 

مبالرة لماصر الرئاسيو بجانب اللعبي. التي يمظض بيا الجيش المصري وسط المواطنين ونفوذه وسيطرتو 
ستضعف  عمض ضرورة مل سياسي ري مصرو ألن مواجي. اإلخوان عسكرياً  و ملدضداً وميقتصاد الاعمض اإل

 موقف الجيشو وتعزز نفوذ اإلسالميين.
مصر تتجو لمياوي. ما لم  نض أقتصادي "نمرود نويبك" رئيس الصندو  الييودي لمتعاون اإل من ناميتوو زعم

الضغط عمض الواليات المتمدة لمواصم. دعميا يبرم الجيش صفا. سياسي. مع اإلخوان المسممينو مطالبًا ب
ناالب من خالل إلض أنو مضضر لج . ولفت "نويبك".لمجيش المصري لتعزيز نفوذه ري السام. السياسيض 
من اإللراف عمض الاوات المسمم.و واستبعدت  "مرسي"تعويض قياداتو بلخصيات عسكري. لاب. منعت 

 لايادة.الضباط الممسوبين عمض اإلخوان من مراكز ا
األمداث ري مصر تبين أن  "سمدار بيري"و أنض  البامث. الصييونيض. ري اللؤون العربيض. من جيتياو أكدت

بمصر الجديدة ال يتوقع أن  "إسرائيل" أن عالقات األمريكيين ما زالوا عاجزين عن ريم ما يجري ريياو مادرةً 
ري  مرباً  "السيسي"ثياًاو خاص. مينما يعمن ستراتيجي بين األجيزة األمني سيباض و تتغيرو رالتعاون اإل

 نفا  التيريب ري غزة.ألسيناءو ويستعد إلغال  
"تسيفي ميزال" أن من أسباب امتفاء "إسرائيل" باالناالب ري مصرو  السفير األسب  ري الااىرة ريما اعتبر

 أنو سيضعف المنظمات اإلسالمي. ري أوروبا التي تعمل عمض نزع اللرعي. عنيا.
 ز "دانيئل أبراىام" لمموار اإلستراتيجي الصييونيمرك

 7/8/2013، 2879الترجمات العبرية 
 

 شارفت محكومياتيم عمى االنتياء أسرى أسماءبعد نشرىا  "إسرائيل"ستياء من خداع ا 35
رجزر االثنزين مفيظز.  إسزرائيلأسزيرا التزي نلزرتيا  19أثزارت قائمز. الزز : سزعيد عمزوري ز وليزد عزوض رام اهلل ز

 إن إلزض إضزار. 3648الممتمز. عزام  األراضيمن ابناء الادس او  أيايادة الفمسطيني. كونيا قائم. لم تلمل الا
جانزززب عزززدم االلتززززام  إلزززضالزززذين لزززاررت ممكزززوميتيم عمزززض االنتيزززاءو وذلزززك  األسزززروثمزززث اسزززماء الاائمززز. مزززن 
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االمزر الزذي  1003تاال عزام سراح جميع المعتامين منذ من قبل اوسمو ميث لممت الاائم. اسزيرا معز بإطال 
يعنززي بززان ىنززاك اسززيرا معززتاال منززذ مززا قبززل اوسززمو سززيباض رززي غياىززب سززجون االمززتاللو ممززا يخززل بلززروط 

 االتفا  بل ن ضرورة اطال  سرح جميع المعتامين الادامض.
قبزل  المعتامزين منزذ مزا األسروعن جميع  باإلرراج أساسووياضض التفاىم الذي تم استئناف المفاوضات عمض 

أسزيرًا مزن  34أسزرو مزن الازدس الممتمز. و  6مزن بيزنيم  أنعممزا  301وعزددىم  أوسزموالتوقيع عمض اتفاقزات 
 منيم. أيا األولضالداخل الفمسطينيو لم تلمل الدرع. 

ممبط. بكل ما تعني الكمم. ‘ومن جيتو عاب مركز أمرار لدراسات األسرو عمض الاائم. المعمن. بالاول انيا 
تت مخيب. بمال األسرو وعائالتيم وعمزوم أبنزاء اللزعب الفمسزطيني كونيزا لزم تعتمزد عمزض مبزدأ من معنضو وأ

 ’.األقدمي.
نمزن نفززرح لخزروج أي أسزيرو ولكزن يجزب أن يكززون ‘وأضزاف مزدير المركزز رزؤاد الخفزش رززي بيزان لزو االثنزين 

ع الناسو بزالنظر إلزض ىناك معايير ماياي. وصد  مع اللعب ووضع األمور ري نصابيا الماياي وعدم خدا
 ما ألير إليو بالنسب. لألسماء الواردة ري ىذه الدرع. وكيفي. اختيارىا.

مززن أسززوأ مززا كززان رززي ىززذه الصززفا. عززدم ملززارك. الجانززب الفمسززطيني بوضززع األسززماء وعززدم ‘وأردف الخفززش: 
أسزيرًا  31مز. و ميزث تضزمنت الاائ’وجود أي أسير من الزداخل الفمسزطيني والازدس وتركيزىزا عمزض قطزاع غززة

 . 11أسيرًا وأسرو غزة  16أسيرًا من الضف.و عممًا ب ن عدد أسرو الضف. من األسرو الادامض  33من غزة و
ومززن جيتززو قززال مززدير دائززرة اإلمصززاء بززوزارة األسززرو والممززررينو والبامززث المخززتص بلززؤون األسززروو عبززد 

  أسزيرًا كانزت قززد صزدر بمايزم أمكامززا 36 الناصزر رروانز.: أن مززن بزين األسزرو المنززوي اإلرزراج عزنيم يوجززد 
 11-10  أسزرو كزانوا ياضزون أمكامزًا تتزراوح مزا بزين 6بالسجن المؤبد  مدو المياة و ريما البزاقي وعزددىم  

 سن..
  أسززيرًا مضزض عمززض اعتاززاليم علزرين سززن. ومزا يزيززدو ومزن بززين ىززؤالء 36وبزيضن رروانزز. أن مزن بززين األسزرو  

سزن.و وأسزير وامزد مضزض  14  أسزرو مضزض عمزض اعتازاليم 4سزن.و و   11 أسرو مضض عمزض اعتازاليم 4 
سن.و واسير وامد مضض عمض  10- 36  أسرو مضض عمض اعتااليم ما بين 9سن.و وأن   18عمض اعتاالو 

 سن.. 31اعتاالو 
و 3686  أسززرو اعتامزززوا عزززام 4و و 3681وامزززد اعتاززل عزززام  أسززيروألززار رروانززز. الززض أن مزززن بززين األسزززرو 

  أسززرو 8و و 3661و وأسززيران أعززتاال عززام 3663و وأسززير وامززد اعتازل عززام 3660سزرو اعتامززوا عززام  أ1و 
 .1003و واسير وامد اعتال عام 3664  أسرو اعتاموا عام 9و و 3661اعتاموا عام 

  أقل من 4عامًا وأن   11ز  40  أسيراو تتراوح أعمارىم ما بين 11وذكر رروان. ب ن من بين األسرو يوجد  
  أسرو كانت أعمارىم تال عن 1 أسيرًا غير متزوجينو وأن  36  أسرو راط متزوجون و 6ألربعينو وأن  ا

  أسزيرا أمضزوا رزي السزجن مزن أعمزارىم أكثزر 33الثامن. علرة لمظ. االعتاالو ريما ضمت األسرو أسزماء  
  أسزيرًا معتامزين 68مزنيم   مما أمضوا خارج السجن. وباإلرراج عن الدرع. األولض من األسرو الادامض يتبازض

 منذ ما قبل أوسمو بانتظار أن تلمميم الدرعات الثالث الاادم..
23/8/1023القدس العربي، لندن،   

 
 يعد  إنجازًا؟دفعات ضمن عميد األسرى لعباس: ىل التراجع والموافقة عمى إطالق سراحنا  36
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االمزتاللو كزريم يزونسو رسزال. لزديدة  الناصزرة ز زىيزر أنزدراوس: وجزو عميزد األسزرو الفمسزطينيين رزي سزجون
عمززض نسززخ. منيززاو وجززاء رززي رسززال. يززونسو الززذي ’ الاززدس العربززي‘الميجزز. إلززض الايززادة الفمسززطيني.و مصززمت 

أمضززض متززض ابن أكثززر مززن ثالثززين عاًمززا رززي سززجون االمززتاللو وىززو ابززن قريزز. عززارة رززي الززداخلو جززاء رززي 
ا أن تتمززول قضززي. األسززرو مزا قبززل أوسززمو إلزض ورقزز. ابتزززاز بيززد الرسزال.: لززم نتوقززع رزي أسززوأ أمالمنززا وكوابيسزن

اإلسززرائيمي وسززيف مسززمط مززن قبمززو عمززض رقبزز. المفززاوض الفمسززطينيو نمززن نززررض ذلززك ررضززا قاطعززا ونفضززل 
 .نباض ري قبور األمياء عمض أن نستخدم أداة بيد عدونا البتزاز قيادتنا

ؤول رمسززطيني سيسززتطيع أن يتعيززد بتنفيززذ إسززرائيل وجززاء أيضززا رززي الرسززال.: نمززن عمززض ياززين أن مززا مززن مسزز
تماميا إلطال  سراح كار. األسرو الز ألزيرو ال سزيما أن الطريز  مميئز.  6 ما قبل أوسمو  بعد  304لمعيدو وا 

بالعابات واالتفا  ريو من األلغام ما يكفي عمض المستويين السياسي والتفاوضي ميث أن لكل ورموو الارار 
إسرائيل بيزذا الصزدد يفزت  البزاب عمزض مصزراعيو مزرة أخزرو أمزام تالعزب وتزذرع لمتيزرب  الذي اتخذتو مكوم.

من التنفيذ الدقي  والكامل لما تم التوار  بل نو مول موضوع األسروو وألار يونس ري رسزالتو إلزض أن نمزن 
ألزير ال  8 ال نخفي قمانا بلز ن عزدم إتمزام الصزفا. مزره أخزرو بعرضزيا عمزض مجمزس الزوزراء اإلسزرائيمي بعزد

سززززيما رززززي ظززززل تصززززريمات الززززوزراء والمممزززز. اإلعالنيزززز. غيززززر المسززززبوق. ضززززد إطززززال  سززززراح أسززززرو الززززداخل 
وملززروعي. المطالبزز. بيززم أصززاًلو ميززث أن أغمبيزز. الززوزراء أعمنززوا معارضززتيم لززذلكو ونززوه يززونس: نمززن قماززون 

ميو كانجزاز غيزر مسزبو و أيضا من غياب الطرف الفمسطيني المختص عما يجري وتصوير ما تم االتفا  ع
درعزات ىزو  4وىنا نتساءل: أيزن ىزو ىزذا االنجزاز  ىزل التراجزع والمواراز. عمزض إطزال  سزرامنا وتاسزيمنا إلزض 

االنجززاز  أو ىززل االنجززاز ىززو بززالتراجع عززن الموقززف األساسززي والموارزز  بزز نأل يطمزز  سززراح الدرعزز. األولززض بعززد 
ألزززير وعمزززض طزززول رتزززرة المفاوضزززات  أم أن االنجزززاز  6لزززير مزززن بزززدء المفاوضزززاتو وأنأل يسزززتمر ذلزززك لمزززدة 

يمي بلززكل بززالتراجع والموارازز. عمززض تجزززئتيم وتاسززيميم وراززا لمعززايير أمنيززو وجغراريززو يمززددىا الجانززب اإلسززرائ
مطمزززز   أم أن تمويززززل إطززززال  سززززراح األسززززرو إلززززض أداة بيززززد اإلسززززرائيمي البتزززززاز الطززززرف الفمسززززطيني أثنززززاء 

 1100المفاوضزززات بعزززد أن أصزززب  تنفيزززذ االتفزززا  مربوًطزززا باسزززتمرار المفاوضزززات واسزززتمرارىا إلطزززال  سزززراح 
 أسير إضاري وجدول. الباي..

23/8/1023القدس العربي، لندن،   
 

 لتيويد القدس مميون دوالر 245مؤسسة ييودية ترصد  :الدوليس مركز القد 37
  عزززن UJA-Federationأعمنزززت مؤسسززز. االتمزززاد األمريكزززي الييزززودي رزززي نيويزززورك المعرورززز. بزززز  :السزززبيل

مميون دوالر لدعم ملاريع خاص. بيزا وبممفائيزا رزي الازدسو وذلزك ضزمن سزيا  مممز.  341تخصيص مبمغ 
قال رئيس مركز الادس الدولي مسزن خزاطر رزي بيزان صزدر اليزوم االثنزين إن "ىزذا و  لتيويد المدين. المادس..

 31المبمغ ىو راط ما جمعتو المؤسس. الييودي. ري عام وامد من الواليات المتمدة ومدىا"و مذكًرا ب ن ىناك 
ودورىزا  منظم. ييودي. باتزت مختصز. رزي بنزاء الييكزل وتيويزد الازدس وأنزو لكزل وامزدة منيزا مصزادرىا الماليز.

وقززال خززاطر إن "ميمزز. المززال الييززودي المتززدر  إلززض الاززدس أصززبمت اليززوم أكثززر سززيول. وألززدض  الخززاص بيززا.
ومززول مطالبزز. الكنيسززت  البرلمززان   تزز ثيًرا رززي ظززل اسززتمرار الغيززاب لززبو الكامززل لممززال العربززي واإلسززالمي".

" ألداء صزمواتيم وطاوسزيم رزي األقصزض اإلسرائيمي بفت  جميع أبواب المسجد األقصض أمام "المصمين الييزود
ولفزت  مدة لير كاملو قال خاطر: إن "تدخل الكنيست ري لؤون األقصض يعد تطوًرا خطيًرا وغير مسبو ".
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إلض أنو ي تي لوضع الممسات األخيرة عمض تيويد األقصض واالستمواذ عميو عن طري  إصدار قرارات ووضع 
 ييود بو.قوانين تمدد عالقات كل من المسممين وال

23/8/1023السبيل، عمان،   
 

 ةال وقف ألذونات دخول الميجرين الفمسطينيين من سوري": األمن المبناني" تمتقي "شاىد" 38
نامت العديد من وسائل اإلعالم المممي. والدولي. ري ابون. األخيرة خبرًا مفادهو أن األمن العام المبناني أوقف 

ززرين مززن سززوريمززن  أذونززات الززدخول لمالجئززين الفمسززطين و وقززد أثززار ىززذا الخبززر إرباكززًا وبمبمزز. وسززط .يين الميجض
إلزض لبنزانو الزذين بزادروا بزدورىم بالتواصزل مزع المؤسسز. الفمسزطيني.  .عموم الميجضرين الفمسطينيين مزن سزوري

لمازززو  اإلنسزززان "لزززاىد" لمت كزززد مزززن صزززم. مزززا ُيزززروضج لزززوو وانعكزززاس ذلزززك عمزززض الواقزززع اإلنسزززاني واالجتمزززاعي 
 ئين وعائالتيم عمومًا.لالج

وقد بادرت المؤسس. الفمسطيني. لماو  اإلنسزان "لزاىد" مزن جيتيزا بالتواصزل مزع اإلدارة العامز. لألمزن العزام 
و ميززث نفززض األمززن العززام المبنززاني اتخززاذ أي 31/8/1031الموارزز   االثنززينالمبنززاني رززي بيززروت صززبيم. يززوم 

إلزض لبنزانو وأكضزد أن اإلجزراءات مزا  .طينيين من سوريخطوات جديدة بخصوص دخول وخروج الالجئين الفمس
و ضزرورة تزورر .زالت كما ىي أسوة بمعامم. السوريينو ميزث يلزترط األمزن العزام منزذ بدايز. األزمز. رزي سزوري

 المستندات المطموب. لمذين يودون دخول األراضي المبناني. وىي كالتالي:
 جواز سفر أو بطاق. ىوي. ساري. المفعول.

 درة من اليجرة والجوازات السوري..إذن مغا
 تمديد عنوان واض  لمتوجو واإلقام. ري لبنان.

لذا رإننا ري المؤسس. الفمسطيني. لماو  اإلنسان "لزاىد" ُنطمزئن الالجئزين الفمسزطينيين الميجزرين مزن سزوريا 
ييالت التزي اتخزذىا مزن األمن العام المبناني والتس بعدم صم. ما ُيروضج ري وسائل اإلعالمو وُنثمن عاليًا دور

أجززل دخززول الالجئززين الميجززرين مززن سززورياو سززواًء كززانوا سززوريين أو رمسززطينيينو كمززا ن مززل اسززتمرار النظززرة 
اإلنسززاني. لمعززائالت التززي راززدت الكثيززر مززن مسززتنداتيا بسززبب امتززرا  ودمززار منازليززاو والسززماح ليززم بالززدخول 

إمصزاء ومتابعز. ىزذه المزاالت المازًا لمزين انتيزاء األزمز.و  ضمن آلي. مناسب. يتبعيا األمن العامو تمكضنو مزن
 بداًل أن تتجمع ىذه العائالت عمض المعابر ري ظروف إنساني. وبيئي. صعب..

21/8/1023(، شاىد) ،المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان  
 

 انتياك جسيم لمقانون الدولي "األقصى" أبوابفتح  الكنيست حنا عيسى: اقتراح 39
قززال أسززتاذ الاززانون الززدولي د. منززا عيسززض ان اقتززراح لجنزز. الداخميزز. رززي الكنيسززت  :الميززاة الجديززدة -رام اهلل 

طاوسززيم الدينيزز.و  إقامزز.الييززود بلززكل دائززم مززن اجززل  أمززامالمبززارك  األقصززضالمسززجد  أبززواببفززت   اإلسززرائيمي
طبزز  عميززو أمكززام اتفززا  يتنززاقض مززع مبززادئ وقواعززد الاززانون الززدولي اإلنسززانيو ميززث إن المسززجد األقصززض تن

و والبروتوكوالت التابعز. لزوو 3646و كما تنطب  عميو أمكام اتفا  جنيف الرابع 3606و و3866الىاي لعام 
و إضارً. إلض انطبا  معاىدة الىاي لمماي. 3696بصفتو جزءًا من الادس اللرقي. التي امتمتيا إسرائيل عام 

 عميو. 3614لعام الممتمكات الثااري. أثناء النزاعات المسمم. 
وقال عيسض ان الادس الاديم. مسجم. رسميًا ضمن الئم. التراث العالمي الميدد بالخطر لزدو منظمز. األمزم 
المتمدة لمتربي. والعمزوم والثاارز.  اليونسزكو . ولزجبت المنظمز.و رزي أكثزر مزن مزرة االعتزداءات التزي تازوم بيزا 
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. والمادسزز. رززي الاززدسو كمززا سززب  أن أدانززت المفريززات سززمطات االمززتالل اإلسززرائيمي ضززد األمززاكن التاريخيزز
وأعمزززال التنايزززب التزززي تازززوم بيزززا سزززمطات االمزززتالل اإلسزززرائيمي رزززي ممزززيط المسزززجد األقصزززض وقبززز. الصزززخرة 

 -والتي كان آخرىا تارير بعث. اليونسكو التزي زارت الازدس العزام الماضزي  -الملرر.و ودعت جميع قراراتيا 
التوقف الفوري عن ىذه المفريات لمخالفتيا الاوانين الدولي.و بمزا رزي ذلزك االتفزا  دعت جميعيا إسرائيل إلض 

 .3661الدولي الخاص بمماي. التراث العالمي الثااري والطبيعي لعام 
23/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 أسماء المستوطنات تحلُّ مكان مدن الضفة!.. المفاوضات استئنافتزامنًا مع  40

مع العودة لممفاوضات بين السمط. الفمسطيني. ومكوم. االمتالل اإلسزرائيمي : عبد المميد مصطفض - قمايمي.
بدون االتفا  عمض تجميد االستيطان ووقفوو زادت ليي. الدول. العبريز. رزي تغييزر واقزع الضزف. الغربيز. بلزكل 

رطززات الكبيززرة عمززض جنبززات واسززع يلززمل كززل مكونززات الميززاة بتفاصززيميا الدقيازز.و متززض طززال ىززذا التغييززر اليا
 الطر  الرئيس..

مدينزز. قمايميزز. الززذي يصززل تعززداد سززكانيا قرابزز. الخمسززين ألززف مززواطنو ويعززود تاريخيززا إلززض المابزز. الرومانيزز.و 
لززطب عنوانيززا رززي ابونزز. األخيززرة ووضززع مكانيززا عنززوان مسززتوطن. لززم يتجززاوز عمرىززا االسززتيطاني العلززرين 

 ز الثالث. آالف مستوطن.عامًا راط وعدد سكانيا ال يتجاو 
وزارة المواصالت ري مكوم. االمتاللو قامت بتركيب يارط. كبيرة كتب عمييزا بالمغز. العبريز. مفزر  "تسزومت 
يابزًاو وتجاىمزت الزوزارة  تسوريم"و بعد اكتمال تجييزز دوار كبيزر عمزض مزدخل قمايميز. يخزدم المسزتوطنين ذىابزًا وا 

 ئر أنو يدخل مستوطن. كبيرةو كون اليارط. تلير إلض ىذا العنوان.مدين. قمايمي. ري اليارط.و ويخيل لمزا
وقال النائب ري المجمس التلريعي د. ناصر عبد الجواد: "النيج االستيطاني الجديزد مزن بركزات المفاوضزات 
التززي تجززري ابنو رمززن يباززض لنززا ال تززاريم وال جغراريززاو رالتجمعززات الفمسززطيني. تتعززرض لعمميزز. تيويززد بكارزز. 

لزززكال والصزززورو والطزززر  والمفترقزززات واألسزززماء واألرض جزززرت مصزززادرتيا بطرياززز. منيجيززز. منظمززز. بزززدعم األ
 مكومي وسياسي".

بدورهو قزال الخبيزر رزي اللزؤون االسزتيطاني. خميزل التفكجزي: "ىنزاك مزرب عمزض األسزماء العربيز. واإلسزالمي.و 
طغزززززت عمزززززض األسزززززماء العربيززززز. وتظيززززر ىزززززذه الظزززززاىرة بلزززززكل جمزززززي رزززززي مدينززززز. الازززززدسو راألسزززززماء العبريززززز. 

واإلسززالمي... عمززض سززبيل المثززال بززالارب مززن بززاب السمسززم. تززم تغييززر طريزز  مززائط البززرا  إلززض طريزز  مززائط 
المبكززض "الكوتيززل"و إضززار. إلززض تغييززر رززي كارزز. اللززوارع رززي البمززدة الاديمزز.و وكتبززت األسززماء العبريزز. بلززكل 

 واض  وجميو لمت كيد عمض تيويد ىذه المناط ".
21/8/1023سطين أون الين، فم  

 
 بعشرات ماليين الدوالراتواالستفادة  الفمسطينيين: تصاريح دخول لمئات اآلالف تستغل "إسرائيل" 42

منذ موالي العامين عمض من  تصاري  بالجمم. لمئات آالف الفمسزطينيين علزي.  إسرائيلدأبت : امجد سممان
رزي رمسزطين التاريخيز.. أثزار األمزر وقتيزا جزداًل « داخميز.سزيام. »لمتمتزع بزز 48األعياد لمدخول إلزض أراضزي الزز

واسزززعًا رزززي اللزززارع الفمسزززطينيو وعكزززس تناقضزززات بزززين الرغبززز. رزززي الترريزززو وزيزززارة بمزززر لزززم يزززراه الكثيزززر مزززن 
الواض  لماجزات الفمسزطينيين المماصزرينو  إسرائيلالفمسطينيين إال ري األرالم والمسمسالتو وبين استغالل 

 .مواليمواالستفادة من أ
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خزالل لزير رمضزان  48ووراًا لما نامت الصمار. اإلسرائيمي. رإن أكثر من مميون رمسزطيني دخمزوا أراضزي الزز
ألزززف تصزززري . وتلزززير التازززديرات  110وعطمزز. عيزززد الفطزززر. وقزززد منمزززت إسزززرائيل خزززالل عطمزز. العيزززد مزززوالي 

ماليززززين الززززدوالراتو لززززممت ياززززدر بعلززززرات  48اإلسززززرائيمي. إلززززض أن مززززا صززززررو الفمسززززطينيون رززززي أراضززززي الززززز
 .مصاريف التنال والم كل والممبس والسيام. الداخمي.

إسززرائيل ببسززاط. ومززن خززالل مززن  ىززذه التصززاري  »وبالنسززب. لززوزير االقتصززاد الفمسززطيني جززواد النززاجي رززإن 
«. تتيدف إلض استغالل الفمسطينيين وسرق. أمواليمو وري ذات الوقت إظيار نفسيا وك نيا تازدم ليزم تسزييال

تسززعض لمتززرويج لنفسززيا ب نيززا تمززن  الفمسززطينيين تسززييالتو »أن إسززرائيل « السززفير»ويضززيف رززي مززديث إلززض 
ولكنيا ري الماابل تدرك أىمي. المرك. االقتصادي. التي ينتجيزا الفمسزطينيون رزي الزداخلو كمزا تزدرك مزاجتيم 

ممتمزز. ومسززتيدر.  أسززواقناجعززل إلززض سززو  اكثززر ميويزز. وذلززك بفعززل السياسززات االقتصززادي. التززي تفرضززيا وت
 .وضعيف.

23/8/1023السفير، بيروت،   

 
 في كل حادث أمني يقع في لبنان ابحث عن الفمسطيني "..الجديد"قناة "األخبار":  41

 اإلعزالمابمث عن الفمسطيني! نظري. جديدة قديمز. دأبزت بعزض وسزائل : مممود سرمان - لعيب أبو جيل
لبنززان. ورززي ظززل التززوترات األمنيزز. والسياسززي. التززي تعصززف بالبمززد  عمززض تبنييززا رززي كززل مززادث أمنززي ياززع رززي

و ومزع كزل خبزر تعرضزو أنيزاميزث  "الجديزد"راجت ىذه النظريز. لزدو بعزض وسزائل اإلعزالم وخاصز. رضزائي. 
تكون السباق. ألن يكون خبرىا التالي عن اعتازال رمسزطيني أو توجيزو االتيزام إليزو متزض لزو كزان غيزر دقيز و 

 ضدىم. اإلعالميصدقيتيا لدييم ال بل اعتبارىا منبرًا لمتمريض  ما جعميا تفاد
أصززب  مززن الطبيعززي مززع كززل مززدث أمنززي يمززدث رززي لبنززان أن ينززدرع الكثيززر مززن الفمسززطينيين لفززت  لالززاتيم 

لززيس لمتابعزز. أخبارىززا ومسززبو بززل أيضززا لمراقبتيززا! ىكززذاو  "الجديززد"وخاصزز. رضززائي.  اإلخباريزز.عمززض الانززوات 
 "الفمسزطيني"التايناىمو ب ن الانوات المبنانيز. وخاصز. ىزذه الانزاةو تسزعض عمزض الزدوام إلزض زج  يلعر معظم من

مززن خززالل تعاطييززا »ليززا تاريخززا رززي ىززذا الممززف  أنرززي كززل إلززكال أمنززي يمصززل رززي الززبالدو ويؤكززد الززبعض 
 و كما قال لنا بعضيم.«الالمسؤول عند قياميا بتغطي. األمداث

تسززتيدف امززنيم وأمززن مخيمززاتيم رززي لبنززان وتمززاول جززرىم « مززؤامرة»يين ان ىنالززك يززرو الكثيززر مززن الفمسززطينو 
. 3661إلزززض التزززورط رزززي التجاذبزززات الداخميززز. التزززي بزززدأت اجواؤىزززا تتلزززابو واجزززواء المزززرب االىميززز. رزززي العزززام 

لبنزان  ومرصزيم الزدائم عمزض أمزن« النز ي بزالنفس»وبزالرغم مزن الت كيزدات الفمسزطيني. المسزتمرة بزالتزاميم مبزدأ 
واسززتارارهو الززذي ىززو مصززمم. ملززترك. لززدو الطززررينو لكززن وسززائل االعززالم التززي ال تتززوخض الدقزز. رززي اخبارىززا 

 تساىم بلكل رعال ري زيادة اللمن والتوتر األمني بين الفمسطينيين وبين مكونات المجتمع المبناني.
21/8/1023األخبار، بيروت،   

 
 الدولتين وتراجع تأييد حل   ..لمفاوضاتاؤيدون ي الفمسطينيين الشباب من% 46 :استطالع 43

أظيرت نتائج استطالع الرأي العام المتخصص بفئ. اللباب الفمسطيني الزذي نفزذه : المياة الجديدة -رام اهلل 
و اناساما ري آراء اللباب من العودة الض المفاوضات ري الوقزت «أوراد»معيد العالم العربي لمبموث والتنمي. 

% يعارضون ذلزك. ىزذا وتظيزر 48% ب نيم يؤيدون العودة إلض المفاوضاتو ماابل 49رح الماليو ميث ص
% راززط بز ن لززدييم أمززل أكبززر 11النتزائج تراجعززا رززي ابمزال المعمازز. عمززض عمميز. السززالم برمتيززاو ميزث صززرح 
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% 19% بز ن لزدييم أمزل أقزل بعمميز. السزالمو و18تجاه عممي. السالم ماارن. مع قبل سن.. ري مزينو صزرح 
لم يتغير عمييم ليء. وبالنسب. لملباب رإن مممود عباس االكثر لعبي. بالنسب. ليمو رفزي سزبا  ثنزائي بزين 

سماعيل ىني. يمصل عباس عمض   % غير ماررين.11% ليني.و و11% ماابل 41مممود عباس وا 
 

 العممية السممية
اًل أكبزر تجزاه عمميز. السزالم ماارنز. % راط بز ن لزدييم أمز11تراجع ابمال المعما. عمض عممي. السالم: صرح 

 % لم يتغير موقفيم من ذلك.19% ب ن لدييم أمل أقل بعممي. السالمو و18مع قبل سن.. ري مينو صرح 
 3696% ب نيم يؤيدون مل الدولتين عمض مدود الرابع من مزيران عام 41اناسام مول مل الدولتين: صرح 

 من اللباب ىذا السيناريو. %11بما يلمل الادس اللرقي.و ري مينو عارض 
 

 مشروع حل الدولتين
تراجزع رززي ت ييززد لززباب الضززف. لمززل الززدولتين: تظيززر النتززائج تراجعززا رززي ت ييززد اللززباب الفمسززطيني رززي الضززف. 

% رزززي 41الزززض  1031% رزززي اسزززتطالع كزززانون الثزززاني عزززام 11نازززاط  رمزززن  6وغززززة لمزززل الزززدولتين بمازززدار 
تراجعا كبيرا بالنسب. لت ييد مل الدولتين بين لباب الضزف. الغربيز. بمازدار  االستطالع المالي. وتظير النتائج

% رزززي االسزززتطالع المزززالي. أمزززا 46إلزززض  1031% رزززي اسزززتطالع كزززانون الثزززاني عزززام 16نازززاط  رمزززن  30 
 % يعارضونو.19% مل الدولتين و43بالنسب. للباب غزةو رمم يكن ىناك تغيير ذا أىمي.و ميث يؤيد 

 
 
 

 المفاوضات
% ب نيم يؤيدون العودة إلزض المفاوضزات 49وتظير النتائج اناساما من العودة إلض المفاوضاتو ميث صرح 

 % يعارضون ذلك.48ري الوقت الماليو ماابل 
المواطنززون عامزز. أكثززر ت ييززدا لمعززودة إلززض المفاوضززات مززن اللززباب: تظيززر نتززائج اسززتطالع اللززباب أنيززم أقززل 

% مزن المزواطنين 13اارن. مع اسزتطالع المزواطنين بلزكل عزامو ميزث صزرح ت ييدا لمعودة إلض المفاوضات م
عام. ري استطالع الرأي العام الذي أجري رزي تمزوز الماضزي بز نيم يؤيزدون العزودة إلزض المفاوضزاتو ماابزل 

 % من اللباب صرموا بذلك.46
.: تظيززر النتززائج أن الت ييززد لمعززودة الززض المفاوضززات رززي أوسززاط لززباب الغزززيين أكثززر قمززيال مززن لززباب الضززف

 % من لباب الضف..41% من لباب غزة يؤيدون العودة إلض المفاوضاتو ماابل 48
23/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 الفقر المقدسيين يعيشون تحت خط   األطفال% من 85 تقرير: 44

الممتمزززز. و بززززان عززززدد الفمسززززطينيين رززززي مدينزززز. الاززززدس «ماززززو  المززززواطن»أظيززززرت معطيززززات نلززززرتيا جمعيزززز. 
رززي  81رززي المائزز. مززنيم تمززت خززط الفاززرو ويلززكل األطفززال ىنززاك مززا نسززبتو  66نسززم.و ويعززيش  163,844

بمايزم. ويبزين  اإلسرائيمي. واإلجراءاتالمائ. من عدد السكانو الذين يعيلون ري رار مدقعو نتيج. السياسات 
كاتزززب لمخزززدمات االجتماعيززز. رزززي التاريزززر مزززدو اإلىمزززال لمسزززكان الفمسزززطينيينو ميزززث ال يوجزززد سزززوو ثالثززز. م
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مكتًبززا  38اللززطر اللززرقي مززن المدينزز. تعززالج مززا ياززارب ثمززث السززكانو وجززاري التمضززير لمكتززب رابززعو ماابززل 
لمخدمات االجتماعي. ري الادس الغربيض.؛ وعامم. اجتماعي. وامدة ري الادس اللرقي. تعالج رقمًا مضاعفًا مزن 

 ماعي. ري الادس الغربي..العائالت ماابل الذي تعالجو عامم. اجت
طفزال مززن  89 إخززراجو  1031طفززال تمزت دائزرة الخطززرو وقزد تززم رزي عزام  6,648ويزذكر التاريزر بزز ن ىنزاك 

 بيوتيم وتوجيييم إلض مراكز الطوارئ بسبب ماالت عنف أو إىمال.
ي رزز 49وبخصززوص التعمززيم رززي لززر  الاززدسو ريلززير التاريززر إلززض الززناص رززي الغززرف التدريسززي.و ميززث أن 

المائ. من الطالب يتعممون ري المدارس البمدي.و وىناك ناص مستمر ري عدد الغرف التدريسي. يفو  األلزف 
 غرر. دراسي. ري نظام التعميم الرسمي.

23/8/1023الدستور، عمان،   
 

 فمسطينيا من الضفة 27 يعتقلاالحتالل  45
 و سزززبع. علزززر 8|31اليزززوم االثنزززين   خدمززز. اعتامزززت قزززوات االمزززتالل اإلسزززرائيميو رجزززر -رام اهلل  رمسزززطين  

 مواطنا رمسطينيا خالل ممم. دىم واعتااالت لنضتيا ري مختمف قرو وبمدات الضف. الغربي. الممتم..
وأوضمت مصادر عسكري. إسرائيمي.و أن قوات لواء "كفير" العامم. ري الضف. الغربيز. الممتمز.و اجتامزت رزي 

ط  وأميزاء رزي الضزف. أسزفرت عزن اعتازال ثالثز. علزر مواطنزا ساع. مبكزرة مزن رجزر اليزوم االثنزين عزدة منزا
رمسطينيا من قمايمي. ونابمس ورام اهللو باإلضار. إلض ثالث. آخرين من جنوب الضف. الغربي. وآخر من الازدس 

 الممتم..
وبمسززب المصززادرو رززإن االمززتالل ينسززب لممعتامززين الفمسززطينيين تيمززًا عديززدة مززن بينيززا الملززارك. والتخطززيط 

ياجم. أىداف إسرائيمي.و مليرًة إلض أن جياز المخابرات العام. "اللاباك" لزرع بزالتماي  مزع المعتامزين رزي لم
 التيم المنسوب. إلييم.

21/8/1023، قدس برس  
 

 لعدم صرف رواتبيم العام يعمنون اإلضراب محامو "األسرى": رام اهلل 46
 ونززادي األسززير اإلضززراب العززام واللززاملو قززرر ممززامو األسززرو رززي وزارة لززؤون األسززرو رززي مكومزز. رام اهلل
 .ألير 4خوض إضرابو امتجاجًا عمض عدم صرف مستمااتيم المالي. منذ 

وقال الممامي جميل سعادة مزن وزارة األسزرو رزي مزديث إذاعزي مزع إذاعز. "أجيزال" الممميز.": "سزنتوقف عزن 
لسززجونو والخززدمات األخززروو امتجاجززًا تاززديم الخززدمات الاانونيزز. أمززام ممززاكم االمززتالل العسززكري.و وزيززارات ا

 ."ألير وطريا. التعامل السيئ. التي تاوم بيا وزارة المالي. مع الممامين 4عمض عدم صرف الرواتب منذ 
21/8/1023، فمسطين أون الين  

 
 المفاوضاتخالل  وعن اإلفراجمروان البرغوثي تياجم السمطة لعدم طرحيا  األسيرزوجة  47

ىنززاك خطزز  كبيززرا رزززي  أنالايززادي مززروان البرغزززوثي  األسززيرزوجززز.  و. رززدوو البرغززوثيقالززت المماميزز: رام اهلل
 أليدرعز. وامزدة قبزل العزودة  أسزير 304عزن  اإلرزراج" وكان يجب أسموالادامض "ما قبل  األسروتجزئ. ممف 

البرغزززوثي رزززي تصزززريمات ليزززا ان موضزززوع االرزززراج عزززن مزززروان  وأكزززدت .اإلسزززرائيميمفاوضزززات مزززع الجانزززب 
ومممزت  .رغوثي لم يطرح عمض طاول. المفاوضات نيائيا وىذا ليء مستغرب من الايادة مزول عزدم طرمزوالب
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ممفزززل وطالبتيزززا بفزززت  بزززاب زنزانززز. مزززروانو  أيعزززن مزززروان رزززي  اإلرزززراجعمزززض الايزززادة عزززدم طرميزززا لموضزززوع 
ري  أخروعاما  10مثل مروان وسعدات وغيرىم االنتظار  األسرووتساءلت: "ىل تريد الايادة الاول أن عمض 

   عنيم اإلرراجليتم  األسر
21/8/1023وكالة سما اإلخبارية،   

 
 مصطفى المداويلمكاتب  األسرى األحراركتاب  48

األسرو والمعتامين ري السزجون اإلسزرائيمي.و ويزرو أن ال « دار الفارابي»يتناول الكاتب ري مجمضده الثاني عن 
صززييوني. يمرسززيم سززجانون إسززرائيميون ماقززدونو ويمززارس  نغمززض جفوننززا يومززًا عززن أسززراناو ريززم رززي سززجون

معيم التماي  والتعذيب خبراء ري رنون الاير واإلساءة. يمرص الكاتب ري إصزداره الضزخم عمزض تنزاول كزل 
األمكززام المتعمازز. باألسززروو تفنيززدىا واإلضززاءة عمييززا رززي مماولتززو التززذكير بظززروف اعتاززاليم ومالبسززات ىززذه 

مزض التعنزت اإلسزرائيمي الزذي يززررض الخزوض رزي عزالج ىزذه المسز ل. ومتابعتيزا بلززكميا الظزروفو والتلزديد ع
 .اإلنساني

 23/8/1023السفير، بيروت، 

 
 : زيارة أىالي األسرى األردنيين في سجون االحتالل ستشمل الجميع"األردنية الخارجية" 49

وزارة الخارجي.  و أناجممدان الم وعماننااًل عن مراسميا ري  23/8/1023، الدستور، عم اننلرت 
ري سجون  األردنيين األسروأكدت أن الزيارة الجماعي. المزمع تنظيميا ألىالي  األردني. ولؤون المغتربين

 ."كما تداولتو وسائل إعالم ب نيا ماتصرة عمض عدد منيماألسروو و"ليس ستلمل جميع  اإلسرائيمي االمتالل
الوزارة تعمل من خالل السفارة  إن الرارعي ري بيان أمس وقالت المتمدث. الرسمي. باسم الوزارة صباح

 ترتيبات وتفاصيل ىذه الزيارة وتمديد موعد ليا من أجل إتماميا.  إنياءعمض  أبيبري تل  األردني.
عضو المجن. الوطني. لألسرو  ورادي ررح و أنوكاالتو ال23/8/1023، الخميج، الشارقةوأضارت 

 من اللير. 16أنو تم تمديد تاريم الزيارة ري  ذكر ورائيمي. ري األردناإلس والمفاودين ري المعتاالت
 

 إضرابيم األسرى األردنيين بتحقيق مطالبيم وفك   تينئ اإلخوان المسممين جماعةاألردن:  50
ىن ت جماع. اإلخوان المسممين األسرو األردنيين ري سجون العدو الصييونيو وجميع عائالتيم  :عمان

 لبيم ورك إضرابيم البطولي عن الطعام ري معرك. األمعاء الخاوي. ألكثر من مئ. يوم.وأسرىمو بتماي  مطا
وميت الجماع. ري بيان صدر عن المكتب اإلعالمي أمسو األسرو الذين يواصمون العطاء والبذل من 

وقضيتيم أنفسيم وأجسادىم ومياتيمو قائم. "إنيم نفر من المجاىدين الذين ال يعطون الدني. أبدًا ري دينيم 
اهلل البرغوثي  و وباركت لليم األسرو عبداألسروالعادل.". كما دانت ما أسمتو الموقف "المتخاذل" تجاه 

الذي قاد اإلضراب وما  اإلنجاز الكبير لمجموع األسرو األردنيين. وعبرت الجماع. عن استيائيا مما 
 اليات ذوييم طيم. ثالث. ألير"."تجاىل مطالب األسرو األردنيين ري سجون العدوو وتجاىل رع أسمتو

 23/8/1023، الغد، عم ان
 

 إلعادة ترتيب العالقةإيران و"حزب اهلل" و"اإلخوان المسممين" وحماسالسفير: لقاءات بين صحيفة  52
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 -ررضت المتغيرات ري المنطا.و وال سيما التطورات المصري. وعودة المفاوضات الفمسطيني.  :قاسم قصير
 األليرو ممور المااوم. إعادة ترتيب أوضاعيا ومعالج. الخمل الذي برز خالل اإلسرائيمي.و عمض قو 

مرك. و  "المسممين "اإلخوانمن جي. و "مزب اهلل"و إيرانو وال سيما بين "السوري. "األزم.بسبب  األخيرة
 .أخرومماس من جي. 

 "مزب اهلل"و انإير ويسعض ىذا الممورو بمسب مصادر إسالمي. مطمع.و إلعادة ترتيب العالق. بين 
قصائيم عن  اإلخوانري ظل ما يتعرض لو  "المسممين "اإلخوانو من ممم. عربي. ودولي. لمماصرتيم وا 

 المكمو وضرب قوتيم اللعبي. ري أكثر من بمد عربي. 
اإليراني. السيد عمي خامنئي اعتبرو خالل  اإلسالمي.ن المرلد األعمض لمجميوري. "إوتاول ىذه المصادر: 

ن ما جرو ري مصر مؤلم وخطير وستكون لو انعكاسات سمبي. أالاومي اإليرانيو  األمنمجمس اجتماع ل
المسممون خالل إدارتيم  اإلخوانالتي ارتكبيا  األخطاءو وانو بغض النظر عن اإلسالميعمض كل الواقع 

يجب دعم  ري المنطا.و بل اإلسالمي.لممكم ري مصرو رإن ذلك يجب أن ال يؤدي لمابول بإنياء الصموة 
عادة الموار مع أركانيا  . "ىذه الصموة وا 

 اإلخوانالتواصل مع قيادات  إعادةبضرورة  اإلسالمي.انو بناء لرؤي. الجميوري. "وتكلف ىذه المصادر 
لمبمث ري كيفي. مواجي. التطورات المابم. ومعالج. الثغرات السابا.و راد بدأ بعض المسؤولين اإليرانيين بعاد 

و ودراس. كل الممفات العالا. ووضع الممول لجخوانمع قيادات بارزة ري التنظيم الدولي لااءات مكثف. 
ري مصرو وعدم التدخل ري  األوضاعالمناسب.و مع مرص الايادة اإليراني. عمض التوازن ري مواقفيا تجاه 

بااء قنوات التواصل مع الايادة المصري.  اإلسالمي -لؤون ىذا البمد العربي   ."الجديدةوالميمو وا 
لجي.  إنوالعربي.و  اإلسالمي.المابم. المزيد من المااءات والمبادرات  األيامتليد  أنوتتوقع المصادر 

المساىم. ري تخفيف التوتر ري مصر والوصول لممول سياسي. تمفظ دور الجميعو أو عمض صعيد بمورة 
 .إسالمي قائم عمض قاعدة دعم قوو المااوم. وتفعيل دوره -ممور عربي 

السيد مسن نصر اهلل ري يوم الادس رسال. واضم. ري ىذا  "مزب اهلل"العام لز األمينوقد لكل خطاب 
والذي يؤكد عمض طي صفم. الخالرات بين قوو ممور المااوم.و وت كيد العالق. الاوي. مع مختمف  اإلطار

 الفصائل الفمسطيني.و وال سيما مرك. مماس.
 األسابيعلض انو خالل إ اإلسالمي.ومماس رتلير المصادر  "مزب اهلل"وأما عمض صعيد العالق. بين إيران 

ري بيروت وطيرانو وجرو خالليا إعادة تاييم ما  األطرافخيرة عادت لااءات قيادي. مكثف. بين ىذه األ
 "األزم.يجري من أمداث واالتفا  عمض تعزيز التعاون الميداني والسياسي رغم استمرار التباين بل ن 

و وجرو تكثيف التعاون عمض الصعيد العسكري من أجل مواجي. امتماالت مصول تطورات "السوري.
ىناك جيودا مكثف. تبذل من أكثر  أنعسكري. مفاجئ. ضد قطاع غزة أو جنوب لبنان. وتلير المصادر إلض 

يراني. من أجل إعادة قراءة المتغيرات ري المنطا. برؤي. ج ديدةو والبمث من جي. لبناني. ورمسطيني. وعربي. وا 
عن نااط التالقي والملتركات بين مختمف قوو ممور المااوم.و والبناء عمض ىذه الرؤي. لوضع استراتيجي. 
جديدة تتالقض مع الجيود التي تبذليا وستبذليا الايادة اإليراني. الجديدة بعد تسمم الرئيس الليم مسن روماني 

 ي. ري المنطا. ودعم قوو المااوم..منصب الرئاس. لتعزيز الومدة ووقف الفتن. المذىب

 23/8/1023، السفير، بيروت
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االنتياكات اإلسرائيمي. لممدود المبناني.و  " المبنانيو ري بيان لووالكتائب"لجب المكتب السياسي ري مزب 
وتعريض لالستارار الدقي  ري  3603انتياك سارر لمارار "األخير ري منطا. المبون.  معتبرا أن التوغل

و ري كمم. وجييا عبر الياتف المبناني عن مزب الكتائب النائب وسامي الجميل وبالماابلو وصف ".الجنوب
ل ماب.  أسماه التعاطي  خال "إسرائيل"إلض الملاركين ري علاء لاسم مرجعيون الكتائبيو التعامل مع 

 إلض و داعياً "أو التعاطي مع العدو اإلسرائيمي وجوعاً  الموت مصاراً "بين  "أسوأ الخيارات"االمتالل ب نو 
قفالاستكمال المصالمات والعفو  . "إسرائيلو بموارا. ورضا جميع األطراف إلضممف المبعدين  الفارين   "وا 

مسبما قالو طالب ب ن يلمل العفو جميع المتعاطين و "من دون الرجال واألوالدالنساء  إعادةال يمكن »وألنو 
 ."باستثناء من ارتكبوا جرائم مرب وضد مواطنييم"مع العدو 

 23/8/1023، السفير، بيروت
 

 يوًما في قضية التخابر مع حماس  مرسي  حبسمصر: تجديد  
سو المستلار مسن قرر قاضي التماي  المنتدب من ممكم. استئناف الااىرة بالتجمع الخام: ليماء رليد

يوًما عمض ذم. التمايااتو ري اتيامو بز  سميرو تجديد مبس الرئيس المعزول مممد مرسيو لمدة 
 "السعي والتخابر مع مرك. "مماس"و لمايام ب عمال عدائي. ري البالدو واليجوم عمض المنلآت اللرطي..

ض مار مبس الرئيس المعزولو مممد مرسيو وتوجو أمد الاضاة المعاونين لااضي التماي و اليوم االثنينو إل
 واتخذ قرار التجديد دون توجيو أي. أسئم. لو.

تموز  يوليو   وألارت الصميف. إلض أن مرسي كان قد أودع رسميا المبس عمض ذم. التماي  ري 
يجوم الماضيو ري عدة تيم منيا "السعي والتخابر مع مرك. "مماس" لمايام ب عمال عدائي. ري البالدو وال

 عمض المنلآت اللرطي. واقتمام السجون المصري. وىروبو لخصًيا من السجن".
 //الشروق، مصر، 

 
                                       في القاىرةمصر: أنصار "الشرعية" يحاصرون منزل السفير اإلسرائيمي  

المؤيدين لمرئيس المعزول مممد مرسي نظم المئات من اللباب المناىضين لالناالب العسكري و : الااىرة
وقف. امتجاجي. أمام منزل السفير اإلسرائيمي ري مي المعادي الواقع جنوب الااىرةو تنديًدا بانتياك طائرات 
االمتالل اإلسرائيمي لمدود مصر ري سيناءو كما ماصروا منزل وزير الداخمي. ورددوا ىتارات مناىض. لو 

 مطجيتيا".ولما أسموه "رساد الداخمي. وب
وردد المتظاىرون أمام منزل السفير اإلسرائيميو الميم. الماضي.و ىتارات منيا: "برة برة يا عميل .. أخرج برة 
أرض النيل"و "يساط يساط مكم العسكر"و "خاين يا سيسسض"و وررعوا أعالم مصر وصور الرئيس المعزول 

 مممد مرسي.
 //قدس برس، 

 
 االنقالب والصياينة" في ميادين مصر                                        دعوة لمميونية "مًعا ضد 

دعا التمالف الوطني لدعم اللرعي. وررض االناالب" جموع اللعب المصري ري كل الممارظات ": الااىرة
سيرات  و التي تلمل م|إلض الملارك. ري مميوني. "معًا ضد االناالب والصياين."و وذلك يوم الثالثاء  

 ورعاليات مالدة ري قمب الااىرة بعد صالة الظير.
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وذكضر التمالفو ري بيان صادر عنوو أبناء الجيش المصري ورجال الداخمي. "بعدم التعدي عمض إخوانيم 
المسالمين أو مصارىم أو سفك دمائيمو وعدم االستجاب. ألي أوامر تدعوىم لذلكو ألنو ال طاع. لمخمو  

 ن الرصاص المصري يجب أن يكون موجيًا إلي أعداء مصر راط".ري معصي. الخال و وأل
وألار التمالف إلض أن "مسيرة النصر لتماي  أىداف الثورة ماضي. ري طريايا ولن يصرريا عن ذلك 

 مماوالت االناالبيين الدمويين ري ارتعال معارك أو التجييز لمذاب  جديدة"و كما قال.
 //قدس برس، 

 
 عمى دخول الفمسطينيين إلى أراضييا من قطاع غزة ًداقيو مصر تفرض  

قالت مرك. مماسو االثنينو إن مصر قمصت بلكل كبير عدد الفمسطينيين الذين يسم  : رويترز –رر  
 ليم بالدخول من قطاع غزة منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس اإلسالمي مممد مرسيو اللير الماضي.

ت "عااًبا" لمماس بسبب ميوليا السياسي.و لكنيا تيدف إلض المد من وقال مسؤول مصريو إن الايود ليس
مرك. مرور المدنيينو بينما يكثف الجيش عممياتو ضد المتلددين اإلسالميين ري منطا. بسيناء عمض 

 المدود مع غزة.
لم لكن قرار مصر يزيد من الصعوبات التي يواجييا سكان الاطاع؛ ميث مصر المنفذ الوميد ليم إلض العا

 الخارجي بسبب المصار الذي تفرضو إسرائيل عمض مدود بري. وبمري. أخرو بمج. المخاوف األمني..
 //الشروق، مصر، 

 
 أبيبالقوية بين القاىرة وتل  األمنيةفي سيناء تكشف الروابط  الجويةالغارة تقرير:  

يستعدون إلطال   نإسالمييتلددين من دان وليامز وياسمين صال : بينما كان أربع. م -الااىرة  - الادس
 صاروخ من سيناء المصري. عبر المدود إلض اسرائيل يوم الجمع. قتميم صاروخ.

واتيم تنظيم الااعدة اسرائيل بلن اليجوم ري سيناء المصري. قرب غزة التي أصبمت مسرما لماتال بين 
 لت إنيا تمترم السيادة المصري..الفمسطينيين واالسرائيميين. ونفت اسرائيل مسؤوليتيا عن اليجوم وقا

وقالت الاوات المسمم. المصري. إن اسرائيل لم تنفذ اليجوم. ويسعض الجيش إلض ررض النظام بعد إطامتو 
بالرئيس مممد مرسي ري اللير الماضي لكنو متوجس من إثارة استياء المصريين إذا بدا أنو يتعاون مع 

 اسرائيل.
ري رر  نفذتو ىميكوبتر مصري. ري إطار ممم. عمض تنظيم الااعدة ري وقال الجيش إن اليجوم الذي وقع 

 سيناء التي يتمركز بيا عدد متزايد من المتلددين الذين يمثمون تيديدا لالستارار ري مصر.
لكن خبراء عسكريين ومصادر مطمع. عمض العالقات االسرائيمي. المصري. قالوا إنو البد وأنو كان ىناك 

 ن.تعاون بين الجانبي
كانت اسرائيل ومصر تنساان بلكل وثي  ريما ‘وقال مصدر طمب عدم نلر اسمو أو جنسيتو لرويترز 

 ’يتعم  برر  ىذه المرة. ألك كثيرا أن يكون قد تم أي ليء خارج إطار ذلك التنسي .
إلمباط وأضاف المصدر أنو ري الساعات التي سبات الغارة الجوي. تعاونت األجيزة األمني. ري كال البمدين 

 تيديد يمثمو الجياديون ري رر .
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ولم يذكر المصدر الكثير من التفاصيل عن ىذا التيديد لكنو ألار إلض أن مسممين إسالميين قتموا قبل عام 
من أرراد مرس المدود المصري ري المنطا. ذاتيا وخطفوا إمدو المدرعات وعبروا بيا المدود  بالضبط 

 ع. ب ن قصفت الاوات الجوي. االسرائيمي. المدرع..االسرائيمي.. وانتيت ىذه الواق
وذكرت مصادر أخرو أن اسرائيل نفذت الغارة وال لك بموارا. من مصر أو أن تكون مصر قد نفذت 

 اليجوم بمساعدة من اسرائيل.
وقمل المصدر من دور اسرائيل ري اليجوم الصاروخي وألار إلض أنو ري األسابيع الاميم. الماضي. أرسمت 

طائرات ىميكوبتر مربي. من طراز أباتلي ري دوريات رو  رر . وكانت ىذه الطائرات تصل إلض غزة  مصر
 ري بعض األميان.

جياديا  وقالت مصادر بالجيش المصري امس األمد إن طائرات ىميكوبتر تابع. لمجيش المصري قتمت 
 ري طمعات ليمي. ري أماكن أخرو بسيناء.

اص. من مين بخر عمض جانبيا من المدود عمض بعد سبع. كميومترات راط من وترسل اسرائيل طائراتيا الخ
 موقع الغارة الجوي. التي وقعت يوم الجمع..

ربما … كان ظني ري البداي. عندما سمعت عن االمر أنو ربما يكون مصدره طائرة ىميكوبتر‘وقال المصدر 
عب عمض صامب الرؤي. العابرة تمديد مضيفا أن من الص’ كانت طائرة ىميكوبتر مصري. أو اسرائيمي.

 الفار .
وقال مصدران أمنيان مصريان إن طائرة اسرائيمي. بال طيار نفذت اليجوم بعمم وتعاون السمطات المصري.. 
وقالت جماع. جيادي. رادت أربع. أرراد من أطام إطال  الصواريم إن اسرائيل استخدمت طائرة بال طيار 

 ري اليجوم.
صري ان الااىرة عززت التعاون مع اسرائيل منذ اإلطام. بمرسي ري الثالث من يوليو وذكر مصدر امني م

تموز وطمبت منيا تجييز طائرات بال طيار قرب المدود ري مال. امتياج الجيش المصري ليا لممساعدة 
 عمض ممارب. المتلددين ري سيناء.

يا لم تؤكد قط امتالكيا طائرات مسمم. وربما يكون جزء من تمفظ اسرائيل ري واقع. يوم الجمع. نتيج. أن
 بال طيار لكنيا تستخدم ىذه النوعي. من الطائرات عالني. ري المراقب..

وقال روبرت ىيوسن وىو مممل متخصص ري الاوات الجوي. ري مؤسس. جينز إن اسرائيل كثيرا ما تنلر 
صواريم ال تنتج قدرا يذكر طائرات بال طيار عمض ارتفاعات كبيرة ميث يصعب رصدىا ويمكن ان تستخدم 

 من الدخان وال تمدث صوتا قبل االنفجار.
طبيع. الطائرات بال طيار ىي أنيا طائرات تمصص. ال يوجد كثيرون يمكن أن ياولوا ‘وأضاف ىيوسون 

 ’صرام. أنيم رأوا ىجوما لطائرة بال طيار.
يرات قوي. قادرة عمض التااط صور من ولم  ىيوسون إلض أن طائرات اسرائيمي. بال طيار لممراقب. مزودة بكام

مصر من داخل اسرائيل ربما تكون قد ساىمت ري الغارة الجوي. التي تمت يوم الجمع. من خالل نال موقع 
 الجياديين إلض السالح الذي ىاجميم أيا كان مصدره.

ه امتمال وجود لكن جيورا ايالند وىو مستلار ساب  لألمن الاومي وجنرال متااعد بالجيش أبدو تلككو تجا
 أي تعاون ميداني رعمي بين الجيلين االسرائيمي والمصري.
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ليس ىناك تعاون ري العمميات من ميث تنسي  ‘وقال ايالند لراديو الجيش االسرائيمي خالل ماابم. 
اليجمات.. لكن ىناك تعاون ري مجال المعمومات والذي أعتاد أنو أصب  ابن عمض مستوو أعمض بسبب 

 ’ر واألساس الملترك بين الجانبين.الثا. األكب
لدييا كل ‘وقال إنو التصريمات الرسمي. المصري. ري ىجوم الجمع. ليا مصداقيتيا مضيفا أن مصر 

الادرات بما ري ذلك الادرة عمض التعامل من الجو وبدون رترة تجييز طويم. مع مثل ىذه األطام  إلطال  
 ’إنيا عممي. بسيط. نسبيا.… الصواريم 

أن اسرائيل ترو تيديدا متزايدا من الااعدة ري سيناء وكذلك ري تيريب السالح عبر سيناء إلض غزة ورغم 
 رإنيا لن ترغب ري انتياك األراضي المصري. بالايام بعمل عسكري من جانب وامد.

وتكين بعض المسؤولين االسرائيميين الذين تمدثوا مع رويترز وطمبوا عدم نلر اسمائيم ب ن مثل ىذا 
سيناريو ربما يتما  راط ري مال. وجود استفزاز لديد مثل إسااط جياديين ري سيناء لطائرة مدني. ال

 اسرائيمي..
ولم يكن ىناك مؤلر يذكر عمض أن الصاروخ الذي كان يعتزم الجياديون ري سيناء إطالقو من منطا. رر  

 و السكان.يوم الجمع. كان يمثل أي خطر غير عادي عمض جنوب اسرائيل الذي يندر ب
ووارات اسرائيل من مين بخر عمض طمبات الااىرة بإرسال تعزيزات عسكري. الجال قصيرة ولجعيا عمض 
ذلك تلديد اإلجراءات األمني. ري سيناء منذ ساوط مرسي. ويتمدث قادة اسرائيميون عن اتصال وثي  

ة تعاد سرا عمض جانبي ومنتظم مع نظرائيم المصريين عبر خطوط ىاتفي. ساخن. وري اجتماعات مبالر 
 المدود.

ويعارض إسالميون بلدة العالقات المصري. مع اسرائيل ولذلك رمن مصممتيم تصوير اسرائيل عمض أنيا 
 تنتيك السيادة المصري..

عدم العمل لصال  من ‘وقال ايالند إنو من خالل تكتم االمر بخصوص ىذه الواقع. تماول اسرائيل بذلك 
 ’المس ل. ىنا تتعم  بالسيادة المصري. والكرام. المصري..… بين اسرائيل ومصر يتطمعون إلض إمداث ررق.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 تعطل محادثات السالم أاليجب  اإلسرائيمية المستوطناتكيري: جون  

ئيمي قال وزير الخارجي. االمريكي جون كيري يوم االثنين ان االعالن االسرا :بوجوتا  رويترز  عماد عمر
عن مستوطنات جديدة ري الضف. الغربي. والادس اللرقي. "كان متوقعا الض مد ما" ومث اسرائيل 

 والفمسطينيين عمض المضي قدما ري ممادثات السالم المارر استئناريا ىذا األسبوع.
بل ن  وقال كيري "ىذا إنما يؤكد اىمي. الجموس الض الطاول... الجموس الض الطاول. سريعا" ومل الخالرات

 المستوطنات والاضايا االخرو.
تسيبي ليفني واتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياىو  اإلسرائيمي.واضاف انو تمدث يوم االثنين مع المفاوض. 

وقال كيري الذي يزور كولومبيا "الواليات المتمدة االمريكي. تعتبر كل  الذي يتعارض من عممي. جرامي..
 المستوطنات غير لرعي.."

 //رويترز لألنباء،  وكالة
 
 إلجراء مشاورات أمنية "إسرائيل"يصل إلى  األميركيةرئيس أركان الجيوش  
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وصل امس الض تل أبيب الجنرال مارتن دمبسيو رئيس أركان الجيوش  -المياة الجديدة  -الادس 
مسو ري إطار األميركي.. وأعمن الناط  العسكري لمجيش ان الجنرال دمبسي وصل إلض تل أبيب صباح ا

زيارة لو إلض منطا. اللر  األوسط تلمل ايضا األردن. وكان ري استابالو رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي 
 الجنرال بيني غانتس.

وأضاف الناط  العسكري اإلسرائيمي أنو ري إطار زيارتوو الثالث. إلض إسرائيل منذ توليو منصبوو سياوم 
الجيش اإلسرائيمي لبمث سبل التعاون بين الجيلين والاضايا األمني. دمبسي بمااء رئيس األركان وجنراالت 

الممم. الملترك.. ومن المتوقع أن يمتاي دمبسي ايضا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىوو ووزير 
ومن المتوقع أن يبمث الجنرال دمبسي مع غانتس ري تادم البرنامج النووي اإليراني  جيلو موليو يعمون.

 ي تيدد إسرائيل بضرب منلآتو.الذ
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 يؤكد في رام اهلل دعم برلين لمفاوضات السالم ألمانياوزير خارجية  

رام اهلل ز د ب أ: أكد وزير الخارجي. األلماني جيدو ريسترريمو خالل لاائو والرئيس الفمسطيني مممود عباس 
 اإلسرائيمي. التي استؤنفت قبل أسبوعين. -ده لمفاوضات السالم الفمسطيني.ري رام اهلل االثنينو دعم بال

ونامت وكال. األنباء الفمسطيني. الرسمي.  ورا  عن ريسترريمو ت كيده استعداد ألمانيا واالتماد األوروبي لتاديم 
 الدعم لملعب الفمسطيني لبناء مؤسسات الدول. الفمسطيني..

وزير األلماني عمض آخر مستجدات العممي. السممي.و واستئناف المفاوضات وبمسب الوكال.و أطمع عباس ال
 اإلسرائيمي. خالل األيام الاادم..-الفمسطيني.

بتماي  السالم العادل واللامل عبر المفاوضاتو وصوال إلض تماي  ‘وأكد عباس التزام الجانب الفمسطيني 
و منددا باستمرار ’وعاصمتيا الادس اللريف آمال وتطمعات لعبنا بإقام. دولتو الفمسطيني. المستام.

 ’.غير اللرعي. والمدان.‘النلاطات االستيطاني. 
وصرح مسؤول رمسطيني ري وقت ساب  اليوم ب ن ملاورات بدأت ري أوساط الايادة الفمسطيني. التخاذ قرار 

 بوقف مفاوضات السالم مع إسرائيل ردا عمض ما طرمتو من خطط لمبناء االستيطاني.
ل المسؤول الذي الترط عدم ذكر اسمو لوكال. األنباء األلماني. إن اتصاالت تجرو بين الورد الفمسطيني وقا

 لممفاوضات والرئاس. الفمسطيني. التخاذ قرار عاجل بإمكاني. عدم مضور الجول. الثاني. من المفاوضات.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 عدم تقويض عممية السالم إلىمسطينيين والف "إسرائيل"يدعو  األوروبياالتحاد  

ا ف ب: دعا االتماد االوروبي االثنين االسرائيميين والفمسطينيين الض عدم تاويض عممي.  -بروكسل 
 استئناف المفاوضات رغم اعالن اسرائيل عن اعمال بناء جديدة ري الادس اللرقي. والضف. الغربي..

نرمب باستئناف المفاوضات ‘االتماد االوروبي كاثرين التون  وقال مايكل مان المتمدث باسم وزيرة خارجي.
اب  اغسطس  ونطمب من الجانبين اظيار قيادة وميوي.   بين االسرائيميين والفمسطينيين  ري 

 ’.النجاميا
االمتناع عن اي خطوة من ل نيا ارلال ‘واضاف مان خالل مؤتمر صماري ري بروكسل ان عمض الجانبين 

 ’.المفاوضات
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ول استدراج العروض الذي اطماتو المكوم. االسرائيمي. لبناء الف مسكن ري المستوطنات قال المتمدث وم
 وراا لماانون الدولي.’ غير ملروع.‘باسم التون ان المستوطنات ري الضف. الغربي. 

 ’.ىذه المستوطنات قد تجعل من المل الذي ياوم عمض اساس الدولتين مستميال‘ومذر من ان 
سجينا  تمدث التعمي  عمض اعطاء السمطات االسرائيمي. الضوء االخضر لالرراج عن وررض الم

 رمسطينيا. وسيطم  ىؤالء السجناء قبل استئناف المفاوضات صباح االربعاء.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ضاتلبناء وحدات استيطانية جديدة خطوة غير بناءة تعقد أجواء المفاو  "إسرائيل"روسيا: خطط  

بناء ومدات استيطاني. جديدة خطوة  إسرائيلخطط  االثنينيو بي آي: اعتبرت الخارجي. الروسي.  -موسكو 
 غير بناءة تعاد أجواء المفاوضات.

ونامت وسائل إعالم روسي. عن بيان لمخارجي. ان الخطط اإلسرائيمي. لبناء ومدات سكني. جديدة ري الضف. 
 ’.’غير بناءة‘جول. الجديدة من المفاوضات مع الفمسطينيينو تمثل خطوة الغربي. التي ُأعمن عنيا قبيل ال

نلر مثل ىذه الخطط قبيل الجول. الجديدة من المفاوضات بين الفمسطينيين واإلسرائيميين ‘وقال البيان إن 
آب  أغسطس  الجاريو يعتبر خطوة غير بناءة تعاد أجواء  التي من المارر ان تجري ري الادس يوم 

 ’.فاوضاتالم
 //القدس العربي، لندن، 

 
 المحتمة غير شرعية األراضيفي  المستوطناتالمتحدة:  األمم 

ذكرت االمم المتمدةو االثنينو ب نيا تعتبر االستيطان االسرائيمي ري الضف.  :الادس دوت كوم - نيويورك
لبناء اكثر من الف ومدة سكني. الغربي. الممتم. غير ملروعو وذلك ردا عمض قرار اسرائيلو طرح عطاءات 

 جديدة.
وردا عمض سؤال ري ىذا الصددو قال مساعد الناط  باسم االمم المتمدةو ادواردو ديل بوييو ان "موقف 
االمين العام  بان كي مون  مول المستوطنات واض : المستوطنات ري االراضي الممتم. غير ملروع.و 

 كانت وال تزال غير ملروع.".
 //، القدس، القدس

 
 ".. أذىل "الدولة العميقةمرسي أقوى شخصية لمعام  

اختارت صميف. "لموزيو نيوز" الفرنسي. الدكتور مممد مرسي ز الرئيس المصري المنتخب لمصر ز ك قوو 
 لخصي. ليذا العام.

ت ري وأوضمت الصميف. سبب قوة الرئيس مرسي لعدة أسباب راالت ري ظل المظاىرات اللديدة التي كان
عيد الدكتور مرسي التي ضربت مصر من لماليا لجنوبيا بايادة أجيزه المخابرات العام. والمربي.و إال أن 

 الصمود المذىل لمرئيس مرسي ري وجو الدول. العميا. أذىل خصومو المعارضين أنفسيم.
ن ملروعات وأضارت باوليا: وتجد أنو ري ظل التوترات اللديدة ىذه قامت مكوم. ىلام قنديل بتدلي

مميار دوالر  عمالق.؛ مثل ملروع تطوير خط المالمو الدولي باناة السويس الذي كان سيجمب لمصر 
صومع. قم  عمض مستوو الجميوري.و مما كان سيمول مصر إلض اكتفاء  سنوياو والبدء رض ملروع بناء 



 
 

 

 

 

           39ص                                    1946العدد:                31/8/1023الثالثاء  التاريخ:

باه إلض ملروع استصالح أراضي ولفتت الصميف. الفرنسي. أيضا االنت ذاتي ري الام  خالل ثالث سنوات.
زراعي. لممصريين ري السودانو وكذلك ملروع ربط مصر بالسودان وملروع صناع. أول طائرة مربي. 
مصري. ملترك. مع البرازيل وتركياو وملروع طائرة إسعاف عمض الطر  السريع. لنال مصابي الموادثو 

وقالت  ح وغيرىا من الملاريع العمالق..وملروع تنميو سيناءو وملروع مد خط مياه إلض مدين. مطرو 
الصميف. إن كل ىذا إنجازات مكوم. الدكتور مرسي بعكس مكوم. الفري  عبد الفتاح السيسي التي تتخبط 
 وال تستطيع العمل وسط ىذه االمتجاجات وقاربت بمصر عمض اإلرالس ري لير من مكم العسكر لمصر.

ي. الدكتور مرسي وذكائو اللديد وبعد االناالب عميو لاىدنا وانتيت إلض الاول ب ن كل ىذا يؤكد قوة لخص
صمودا أسطوري لوو مثل أنو لم يتنازل عن لرعيتو وال دينو وبرغم منمو الخروج إال أنو ررض التنازل عن 

ونوىت إلض أن كل العاممين ري جريدة   لموزيو نيوز   يناير وعن ممم من أعطوه أصواتيم. ممم ثوره 
 ي ليذا اللخص العباري الذي يمب وطنو ولذلك اخترناه ليكون أقوو لخصي. ليذا العام.وقرائيا ننمن

 //المستقبل العربي، 
 

 المصالحة بعد عزل مرسي واستئناف المفاوضات 65
 ىاني المصري
 كان ىدف إنياء االناسام واستعادة الومدة الوطنيض. مستبعًدا قبل عزل الرئيس مممد مرسيو وما أدو إليو من
استاطاب ماد ري مصزرو وقبزل اسزتئناف المفاوضزات الثنائيضز. برعايز. أميركيضز. رزي ظزل ازديزاد مزدة الخالرزات 
الفمسززطينيض. عمززض ضززرورتيا وضززررىا ولززروطيا وتززداعياتيا عمززض الاضززيض. الفمسززطينيض.و وأصززب  ابن مسززتبعًدا 

التزي يمزاول كزل طزرف رييزا إلازاء « مزرب الوثزائ »أكثر ري ظزل االعتازاالت المتبادلز. والترالز  اإلعالمزي و
 الفمسطيني. عمض الطرف ابخر. -المسؤولي. عما ليدتو العالقات المصري. 

قبل العزل واستئناف المفاوضات لم تتما  المصالم. برغم سمسم. ال تنتيي من االتفاقات والجداول الزمنيضز.و 
ىناك جذور وأسزباب رمسزطينيض.  نص آخرىا عمض تلكيل مكوم. ري الرابع علر من لير آب يوم غدو ولكن

قميميض. ودوليض. مالت دون االلتزام بياو وبعدىما لن تتما  أكثر ما لم تمدث معجزة ري زمن لزم يعزد  وعربيض. وا 
 يليد معجزات.

بكل ثاميا تاريًبا عمض صعود اإلسالم السياسيو خصوًصا بعزد رزوز مرسزي باالنتخابزات « مماس»لاد راىنت 
واعتازدت أن أبزواب االعتزراف بيزا والتعامزل معيزا عربًيزا ودولًيزا قزد رتمزتو خصوًصزا بعزد الرئاسيض. المصزريض.و 

أن عزززززت إلزززارات االعتزززدال التزززي بزززدأت بإطالقيزززا منزززذ سزززنواتو رواصزززمت تعميززز  المااومززز. وتمديزززد التيدئززز.و 
الفمسززطينيض.. لدرجزز. االلتزززام باتفززا  التيدئزز. الززذي تززم برعايزز. مرسززيو الززذي نززص عمززض وقززف األعمززال العدائيضزز. 

ز ري خطابو ري مفزل « أبو مازن»التزاميا بالمااوم. اللعبيض.و وروضض خالد ملعل الرئيس « مماس»وأعمنت 
بالتفززاوض لمززدة عززام كامززل بززالرغم مززن أن األرزز   - 1033التوقيززع عمززض اتفززا  الاززاىرة رززي الرابززع مززن أيززار 

ة مزن دون تنزازالت رمسزطينيض. جديزدة. وأبزدت السياسي لم يكن يلير إلض أي إمكانيضز. النطزال  مفاوضزات جزاد
و الزذي نزص عمزض «إعزالن الدومز.»مرونز. بالنسزب. لممصزالم. مزن خزالل توقيزع خالزد ملزعل عمزض « مماس»

ولكن المصالم. لم تمدثو «  رت » رئيس منارستيا « أبو مازن»تلكيل مكوم. ورا  وطني برئاس. الرئيس 
 وأمل بالمستابل. كانت تتصرف مينذاك من موقع قوة« مماس»رز

ابنو أصزززبمت المصزززالم. أصزززعب وأبعزززدو ألن عززززل مرسزززي وتززز زم العالقزززات بزززين النظزززام المصزززري وأوسزززاط 
عالميض. واسع. وضع  رزي مز ز  لزديدو وىزي رزي ظمزو ال تسزتطيع أن تتازدم عمزض « مماس»لعبيض. وسياسيض. وا 
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ويزيزززد «. رزززت »للزززروط منارسززتيا طريزز  المصزززالم. إال ورزز  لزززروط مناسززب. ليزززاو ال تجعميززا تبزززدو مستسززمم. 
و إذا «ممززاس»الطززين بمزز. اسززتئناف المفاوضززات بززال لززروط رمسززطينيض. وورزز  اللززروط اإلسززرائيميض.و مززا يجعززل 

ري وقت واجيت ريزو « عمميض. السالم»تمت المصالم. عمض ىذا األساسو تبدو وك نيا تغطي عمض ما يسمض 
بمززا رييززا رصززائل المنظمز.و ومززن قطاعززات لززعبيض. واسززع..  ىزذه العمميضزز. انتاززادات واسززع. مززن معظزم الفصززائلو

ىززذا رززي الوقززت الززذي ياززف ريززو الفيتززو األميركززي اإلسززرائيمي ضززد المصززالم. بفعاليضزز. أكبززر رززي ظززل اسززتئناف 
 المفاوضات عما كان عميو ري ظل وقفيا.

لزض اللزرعيض. مزن المصزالم. ىزو اسزتعادة غززة إ« رزت »تخلض أكثر من الساب  من أن ىدف « مماس»ابنو 
 إلض السمط..« مماس»التي تاودىا عن طري  صنادي  االقتراعو أي من البواب. نفسيا التي دخمت رييا 

والسزمط. تزراىن عمزض استنسزاخ التجربز. « رزت »وبعد الذي مصل ري مصرو تنمو دعوات متزايدة ري أوسزاط 
اإلخززوان »ي مصززر وبززين جماعزز. المصززريض. رززي غزززةو خصوًصززا رززي ظززل العززداء اللززديد بززين النظززام الجديززد رزز

 امتداًدا ليا.« مماس»التي تلكل « المسممين
وجززدد أبززو مززازن رززي األسززابيع األخيززرة وبعززد اسززتئناف المفاوضززات دعوتززو الاديمزز. إلززض تلززكيل مكومزز. عمززض 
ء أساس برنامجو السياسيو وتمديد موعد االنتخابات التلريعيض. والرئاسيض. بعد ثالث. ألزير مزن دون إعزادة بنزا

مزن « ممزاس»المنظم.و من خالل إجراء انتخابات المجمس الوطني أو عبر توار  وطنيو ما عززز مخزاوف 
ك قميضزز. ال تسززتطيع أن تغيززر عمززض « رززت »أن المطمززوب منيززا التماقيززا الززذليل بالسززمط. اللززرعيض. التززي تاودىززا 

 قرارات األغمبيض..
أي لزيء آخزرو وبالتزالي لزم تكزن متممضسزز.  أصزاًل كانزت تفضزل االمتفزاظ بالسزمط. رزي غززة عمزض« ممزاس»و

ليززذا العززرض قبززل التطززورات األخيززرةو ألنززو سززيجعميا تخززرج خاسززرة رززي كززل األمززوالو رززإذا رززازت باالنتخابززات 
سزززتكون مطالبززز. بالمواراززز. عمزززض لزززروط المجنززز. الرباعيضززز. وتسزززير رزززي الطريززز  الزززذي قامزززت أساًسزززا مزززن أجزززل 

سززااطوو وىززي قطعززت لززوًطا كبيززرً  ا رززي طريزز  االعتززدالو ولكنيززا إذا واراززت عمييززا سززتفاد روميززا معارضززتو وا 
ذا لزم تعتززرف بلزروط الرباعيضز. رإنيززا لزن تزتمكن مززن المكزم رززي  ومبزرر وجودىزا ماابززل مجزرد االعتزراف بيززاو وا 
الضف.و وستجري مطاردتياو واعتاال النزواب وقادتيزاو واسزتمرار المصزار عمزض غززةو وسزيكون ىزذه المزرة ألزدض 

 ي ظل توتر العالقات الممساويض. ز المصريض.و وبعد الممم. المستمرة إلغال  األنفا .من ساباو ر
ذا خسزززرت االنتخابزززات سزززتكون مطالبززز. بإنيزززاء سزززيطرتيا عمزززض غززززة والتصزززرف ك قميضززز. ال تسزززتطيع أن تغيزززر  وا 

 قرارات ومكم األغمبيض..
ا. رزي مصزر تسزم  بملزارك. تراىن عمض عودة مرسي أو التوصل إلض صزف« مماس»ت سيًسا عمض ما سب و 

و كمزا بزذلت مزؤخًرا جيزوًدا إلعزادة «ممزاس»بمزا يسزم  بتمسزين العالقزات بزين مصزر و« اإلخزوان المسزممين»
يرانو ولكن ىذا ييدد تمالفيا مع قطر من دون ضمان عودة الميزاه إلزض مجارييزاو « مزب اهلل»تمالفيا مع  وا 

ة معاويززز. مزززع نظزززام األسزززدو ومزززن الصزززعب لزززعر « ممزززاس»وخصوًصزززا مزززن دون عزززودة سزززورياو ميزززث قطعزززت 
 استعادتيا ري ظل استمرار الصراع المدمر ري سوريا من دون أر  واض  لنيايتو.

ذا لززم يمصززل ال ىززذا وال ذاك راززد تمجزز   طززال  الصززواريمو « ممززاس»وا  إلززض تفعيززل خيززار المااومزز. المسززمم. وا 
الزذي ىزدم المعبزد « لملزون»قاعزدة  وىو ممفوف بالمخاطرو ولكنو قزد يصزب  خلزب. الخزالص األخيزرة عمزض

يسزم  ليزا باالنضزواء تمزت مظمز. « ممزاس»عميو وعمض أعدائوو لذا تاتضي المسؤولي. الوطنيز. رزت  مخزرج لزز
الومززدة الوطنيزز.و بمززا يمفززظ مززاء وجييززا وضززمن لززراك. مايايزز. وتوارزز  عمززض اسززتراتيجيات وطنيزز. قززادرة عمززض 

 الطبيعي وري خدم. المصمم. الوطني..إعادة بناء المنظم. ووضع السمط. ري مكانيا 
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و رإنيزا تتصززرفو متزض ابن عمزض األقزلو مززن موقزع المنتصزرو وىزي تراقززب الزتداد أزمز. منارسززتيا «رزت »أمزا 
و وتزززراىن عمزززض مزايزززا المفاوضزززات التزززي إن لزززم تتوصزززل إلزززض اتفزززا  رإنيزززا سزززتمارظ عمزززض السزززمط.و «ممزززاس»

مزن تمسزين لزروط الميزاة تمزت االمزتاللو وتتجاىزل وستمصل عمض دعم سياسزي واقتصزادي ومزالي يمكنيزا 
األضرار الفادم. التي تعود عمييا من اسزتئناف المفاوضزات مزن دون مرجعيضز. وال تجميزد االسزتيطانو « رت »

 .96بل ري ظل توسيعو بصورة غير مسبوق.و وال التزام إسرائيمي بمدود 
يززدةو تسزززتيدف إميززاء الاضززيض. الفمسزززطينيض. المصززالم. مسززتميم. مزززن دون الجززرأة عمززض وضزززع اسززتراتيجيضات جد

عادة بناء مؤسسات المنظم. عمض أسس وطنيض. وديموقراطيضز. ولزراك. مايايضز.و وبصزورة  وملروعيا الوطنيو وا 
 تضمن ملارك. الجميع بميث تكون قواًل ورعاًل ىي الممثل اللرعي والوميد لملعب الفمسطيني.

نخراط بالمنظم. وبااء المنظم. عمض ما ىي عميوو ريي بماجز. وغيرىا لال« مماس»ال يمكن االكتفاء بدعوة 
صززززالح وتجديززززد متززززض مززززن دون انضززززمام  إلييززززاو ركيززززف « المبززززادرة»و« الجيززززاد»و« ممززززاس»إلززززض تغييززززر وا 

 بانضماميم 
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 عدنان أبو عامر
من األسئم. عمض صناع الازرار رزي إسزرائيلو مزن أىميزا: ىزل توقعزت األجيززة طرح االناالب ري مصر جمم. 

األمني. اإلسرائيمي. التطورات المصري. وصوال إلض مدث االنازالب  وكيزف نظزرت إسزرائيل إليزوو ومزدو تز ثيره 
لض أي مد تدخمت إسرائيل ببعض أمداثوو لتجييره خدم. لمصالميا اإلستراتيج  ي. عمض الواقع اإلسرائيمي  وا 

مززع العمززم أن مززا سززب  االناززالب رززي مصززر مززن أمززداث وتطززورات طززوال السززن. الماضززي.و لززيد طززرح تخورززات 
إسرائيمي. من ررضي. انسماب مصر ولو نسبيا من ممور "االعتدال العربي"و وتموليزا إلزض ممزور المواجيز.و 

 مما ُيلكل خطرا أمنيا وجغراريا وسياسيا كبيرا عمض إسرائيل.
 

 بترحيب باالنقال
ولذلك جاء ترميبيا باالناالب واضما جمياو وري ضوء ما لفتت إليو األوساط الدبموماسي. اإلسرائيمي. إلض أنزو 
منذ رزوز الزرئيس مممزد مرسزيو ونجزاح اإلخزوان المسزممين رزي االنتخابزات البرلمانيز.و ازدادت "بزرودة السزالم" 

ض ذلززك مزن خزالل توقفيززا عزن تزويززد تزل أبيززب البزارد أصزال مززع الازاىرةو ويمكززن مالمظز. المؤلزرات الدالزز. عمز
 بالغاز الطبيعيو وعودة الليم يوسف الارضاوي إلييا بعد نفي دام علرات األعوام.

ورغم أن إسرائيل استبعدت قيام النظام المصري السزاب  "اإلخزواني" بإلغزاء اتفزا  السزالمو رإنيزا تعتازد أنزو رزي 
مماوالتيزا لمخزروج مزن العزلز. الدوليز. المفروضز. عمييزاو كمزا  الماابل سيتوقف عن لعب دور "اإلنااذ" ليزا رزي

 توقعت أن ياوم أيضا بتمسين عالقاتو مع الفمسطينيين عموماو بمن رييم أعداء إسرائيل.
بصززورة أكثززر تفصززياًلو ارترضززت إسززرائيل أن الاززوو المعاديزز. وخاصزز. اإلخززوان المسززممينو سيسززيطرون عمززض 

 مني. سيمتدون لمجيشو ليلكل تيديدا لجيلياو وىنا تكمن ملكمتيا الكبيرة.مااليد المكمو وبعد مرور رترة ز 
ورغززم أن إسززرائيل تريثززت رززي إصززدار موقززف رسززمي معمززن تجززاه اناززالب مصززرو رإنيززا وصززفت مززا مززدث رززي 
الااىرةو خصوصا من تزايد نفوذ اإلسالميين ب نو "م ساة" ستمل بياو وىنا يمكن الاول إنو تزم االنازالب عمزض 

 ساة"و رماذا مل إذن "الم 
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ولززذلك أظيززرت األيززام األخيززرة أنززو ال يمكززن وصززف سززعادة إسززرائيل بإقصززاء أعززداء ألززداء ليززا عززن المكززم رززي 
مصرو ويمكن الجزم ب نيا أكبر مستفيد من االناالبو ورغم أنيا تتلد  بالديماراطي. رإنيزا تخزاف منيزا ومزن 

كون أكبر الخاسرين من نتائج أي انتخابزات لزفار. تجزري نتائجيا العكسي. ري المنطا. العربي.و ميث إنيا ست
 ري المنطا. العربي. طباا لما أكدتو االستمااقات االنتخابي. التي نظمت بعد الثورات العربي..

 
 القطيعة المصرية

رززي ذات السززيا و عالززت مركزز. ممززاس "لززير عسززل" لززم يززدم طززوياًل مززع الززرئيس المصززري المعزززول مرسززيو 
قامت "بيت عزاء" عاب االناالب عميو من قزادة الجزيش المصزريو أو المكزام الجزدد لمزبالدو لكنيا سرعان ما أ

 ألنيا أصيبت بانتكاس. خطيرة عمض أكثر من صعيد سياسي وأيديولوجي ري ضرب. وامدة.
لكن الجانب العسكري ال يال أىمي. وخطزورةو عبزر اسزتفراد إسزرائيل مجزددا بممزاسو وتوجيزو ضزرب. عسزكري. 

و نظزرا لعزدة اعتبزارات مزن بينيزا ضزغوط 1031تكمميا ري المرب األخيرة ري نورمبر/تلرين الثاني  مؤلم. لم
 مصر عميياو وخلي. تل أبيب من تضرر عالقاتيا مع الااىرة إذا استمرت ري عمميتيا العسكري. ضد غزة.

يميو وزعززيم مزززب وقززد جززاءت دعززوة "أريغززدور ليبرمززان"و رئززيس لجنزز. الخارجيزز. واألمززن رززي الكنيسززت اإلسززرائ
"إسززرائيل بيتنززا"و اللززريك األساسززي رززي االئززتالف المكززوميو إلعززادة امززتالل قطززاع غزززة دون إبطززاءو مزعجزز. 
لمماس أكثر من أي وقت مضضو ليس ألنيا المرة األولض التي يعمزن رييزا ذلزكو ولكزن ألنزو ربزط دعوتزو ىزذه 

 بإسااط مكم اإلخوان المسممين ري مصر.
س يمتزمزون الصزمت بعزدم التعايزب عمزض ىزذا التيديزدو بعكزس مزا درجزت عميزو المركز. وىو ما جعل قادة ممزا

ري األلزير األخيزرةو ألنيزا ربطتزو مزع تسزريبات عسزكري. إسزرائيمي. تمزدثت عزن تيريزب المركز. لكميزات كبيزرة 
 مزن األسزمم. المتطزورة عبزر األنفزا و تتضزمن صزواريم "غزراد"و وصزواريم مضزادة لمزدبابات ومزدارعو وكميززات

 كبيرة من الذخيرة.
وقززد نظززرت األوسززاط العسززكري. الفمسززطيني. رززي غزززةو بكثيززر مززن الريبزز. والمززذر لمززا كلززفت عنززو إسززرائيل مززن 
اعتمادىا إستراتيجي. جديدة لمماي. آلياتيا وجنودىا قزرب مزدود غززةو بميزث أخمزت المواقزع مزن الجنزود بلزكل 

تززالال مززن الرمززال ومنززاط  ألغززام أرضززي. قززرب المواقززع كبيززرو واسززتبدلتيم بزز جيزة إلكترونيزز. متطززورةو وأقامززت 
العسكري.و معتبرًا ذلزك مادمز. لتمضزير الميزدان العسزكري عمزض المزدود مزع غززة لمواجيز. قادمز.و بزالتزامن مزع 

 التطورات المصري..
 بل إن إسرائيل أعمنت مؤخرا تطوير معدات المراقب. المستخدم. لرصد قطاع غزةو تلمل رادارات وأسمم. يزتم
الززتمكم بيززا عززن بعززدو ومناطيززد تممزز  عمززض ارتفززاع يصززل ثالثمائزز. متززرو لمسززاندة قززوات الملززاة رززي رصززد كززل 

 لبر عمض المدود مع غزةو وجمع معمومات استخباري. ميداني. مطموب. عمض مسامات واسع..
العززززام  ممزززا يعنزززي أن جميزززع التسزززريبات اإلسزززرائيمي. تعتبزززر بمثابززز. "الئمززز. اتيزززام" ضزززد ممزززاسو تييززز  الزززرأي

الفمسزززطيني واإلسزززرائيمي إلمكانيززز. البزززدء بعمميززز. عسزززكري. ضزززدىاو خاصززز. وأن مثزززل ىزززذه التسزززريبات عسزززكري. 
 بامتيازو ويفترض أن تكون سري. كما جرت عميو العادة ري الجيش اإلسرائيمي.

ذا وىنززا يصززب  التسززاؤل ملززروعًا: لمززاذا كلززفت إسززرائيل عززن مثززل ىززذه اإلجززراءات العسززكري. الخطيززرة رززي ىزز
التوقيزت بالززذاتو بززالتزامن الزدقي  مززع التطززورات المتالمازز. رزي مصززر  عممززا بزز ن ممزاس ومنززذ انتيززاء المززرب 

 األخيرة تدير سياس. "منضبط."و وتفي بالتزاماتيا الواردة ري اتفا  التيدئ. مع إسرائيل.
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يتيمز. بغيزر أب" وبالنظر لما يمدث مزن تطزورات متالماز. رزي مصزرو يززداد الامز  عنزد ممزاس ألنيزا تركزت "
بعززد إسززااط نظززام اإلخززوان المسززممين رززي مصززرو ويتوقززع أن تفعززل كززل لززيء كززي ال تعطززي إسززرائيل ذريعزز. 
لتوجيززو ضززربات ضززدىاو ألنيززا رززي ىززذه ابونزز. مطمئنزز. أن تززل أبيززب لززن تكززون قمازز. عمززض تزز ثر عالقاتيززا مززع 

 بعالقات ودي. مع مماس.الااىرةو بعد أن غادر مرسي الاصر الرئاسيو وجاء مممو من ال يرتبط 
ومع ذلكو رإن ىنزاك قمازا ينتزاب األوسزاط العسزكري. رزي قطزاع غززةو مزن اسزتمرار الجزيش المصزري بمواصزم. 
عمميات إغال  األنفزا  الرابطز. بزين قطزاع غززة ومصزر التزي بزدأىا رزور مصزول االنازالب مبالزرةو نظزرًا لمزا 

 غزة.يسببو ذلك من نتائج وتداعيات سيئ. لمعمل المسم  ري 
 

 تيديد غزة
راألنفزا  الواصززم. بززين غزززة وسززيناءو يززتم تيريززب األسززمم. مززن خالليززا لألجنمزز. العسززكري. الفمسززطيني.و وعبرىززا 

 تصل األموال من بعض العواصم إلض غزة لمنلطاء المسممين لتمويل أنلطتيم وتدريباتيم.
مززا تاززول الروايتززان المصززري. وبفضززل ىززذه األنفززا  يزز تي إلززض غزززة ويغززادر منيززا عززدد مززن المسززممينو مسززب 

واإلسززرائيمي.و وبالتززالي رززإن إغالقيززا وىززدميا يماززي بظززالل سززمبي. عمززض ىززذه الاززوو المسززمم. إن قززررت مواجيزز. 
ىجوم إسرائيمي عمض غزةو ألنيا ري ىذه المال. ستفتار إلض اإلمداد الفوري لما قزد تخسزره مزن معزدات وذخيزرة 

 وأسمم..
اس من إمكاني. استفراد إسرائيل بياو أن اتصاالت المسؤولين المصريين مع أكثر من ذلكو رإن مما يام  مم

و وما تاله من تغيير سياسي 1031الفصائل الفمسطيني. ري غزة متوقف. تماما منذ الثالثين من يونيو/مزيران 
 ري مصرو بسبب االنلغال المصري بالوضع الداخمي ىناك.

مزززد ىزززذه الاطيعززز. بزززين غززززة ومصزززرو لزززيس بالضزززرورة مصزززادر رزززي ممزززاس عبزززرت عزززن خلزززيتيا مزززن امتزززداد أ
نمززا تعبيززرا عززن مالزز. غضززب مصززري مززن تززداول تاززارير إعالميزز. تززتيم رمسززطينيين  النلززغاالت داخميزز. راززطو وا 

 بالملارك. ري األمداث الداخمي.و ال سيما ري سيناءو وىو ما نفتو مماس جمم. وتفصياًل.
مركزات المتالماز. التزي تمزدث موليزا مزن جيتزي الازاىرة وتزل ومزع ذلزكو رزإن المركز. ال تبزدو صزامت. إزاء الت

أبيززبو ولززئن التزمززت الصززمت مززن الناميزز. اإلعالميزز. عمززض كززل مززا يمصززل رززي مصززرو رغبزز. منيززا رززي عززدم 
 تسجيل مواقف تمسب عمييا المااو لكنيا من النامي. الميداني. تبدو نلط. أكثر من أي وقت مضض.

انيز. مزن خزالل قيزام كتائزب الاسزام بنلزر العلزرات مزن عناصزرىا عمزض ويمكزن تسزجيل عزدد مزن اللزواىد الميد
المزدود مزع مصززر قزرب مدينزز. ررز  المدوديزز.و لضزبط ىزذه المنطازز. الرخزوة مززن الناميز. األمنيزز.و وعزدم مبززادرة 
أمزززد بزززإطال  صزززواريم باتجزززاه المعبزززر اإلسزززرائيمي "كزززرم أبزززو سزززالم" الاريزززب منيزززاو أو منزززع تسزززمل أي عناصزززر 

 ر إلض غزةو وبالعكس.مسمم. من مص
كما أن المرك. تعاد لااءات ماراثوني. عمض مدار الساع. مزع مختمزف األجنمز. المسزمم. رزي غززة لمنزع تعكيزر 
صفو اليدوء الماصل ري الاطاعو وعدم تاديم أي ذريع. إلسرائيل تستغميا لتوجيو ضرب. عسكري. كبيزرةو رزي 

 غمرة انلغال العالم كمو بتطورات مصر.
 

 الوقت ذاتو تبدو مطمئنة ألمرين اثنين:لكنيا في 
قزززدراتيا العسزززكري. المتناميززز. خزززالل اللزززيور األخيزززرة التزززي أعابزززت المزززرب عمزززض غززززةو ومزززا قامزززت بزززو مزززن  -

تطزويرات ممموسز.و درعزت بالنززاط  العسزكري باسزميا لماززول عالنيز. قبزل أيزام راززط إنيزا مسزتعدة لمتصززدي ألي 
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العززادة تززورر مززا اعتبرىززا "مفاجززآت" أعززدتيا كتائززب الاسززام لمجزززيش ىجززوم إسززرائيمي متوقززعو معمنززًا عمززض غيززر 
 اإلسرائيمي إذا ركر بمياجم. غزة.

واألمر الثاني قناعتيا أن النظام المصري الجديدو الذي ال يمظض ب غمبي. لعبي. مصري.و ليس بماجز. لمزيزد 
مزرب إسزرائيمي. جديزدةو ومزع  مزن الملزاكل التزي قزد تزيزد األمزور تعايزدا عميزو رزي الزداخل والخزارجو مزن خزالل

 ذلك رإن أكثر ما يامايا أنيا ال تممك ضمانات مصري. بعدم ذىاب إسرائيل نمو ىذه المرب!
لكن خلي. مماس من توقف االتصاالت المصري. مرده أن تفيم إسرائيل ذلك بصورة خاطئ.و وتعتاد أنو ررع 

كبيزززرةو بعززد أن كززان الموقززف الرسزززمي  لمغطززاء المصززري عززن قطززاع غززززةو وبالتززالي تعريضززو لمممزز. عسززكري.
 المصري زمن مرسي أمد كواب  أي تمرك عسكري إسرائيمي ضد غزة.

 9/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في الربيع العربي "حماس"مأزق حركة  67
 ماجد كيالي

ري وضع صزعب ومز ز  كبيزرو بعزد التغييزر الماصزل رزي مصزرو ال سزيما أنيزا كانزت « مماس»باتت مرك. 
ري لبنانو وخسارة ما « مزب اهلل«القاتيا مع النظام السوريو ما نجم عنو انفراط تمالفيا مع إيرانو وركضت ع

كان يزنجم عزن ذلزك مزن تازديمات الزدعم السياسزي والمزادي والتسزميميو بسزبب خروجيزا مزن مزا يسزمض ممزور 
 «.المااوم. والممانع.»

راىناتيززا عمززض صززعود تيززار اإلسززالم السياسززيو رززي الواقززع رززإن ملززكم. ىززذه المركزز. أنيززا وضززعت كززل ثاميززا وم
ز  مممزززواًل عمزززض ريزززاح الثزززورات اللزززعبي. رزززي العزززالم العربزززيو باعتبزززار ذلزززك مكسزززبًا خالصزززًا ليزززاو يمكزززن أن يعززززض
مكانتيا رمسطينيًا وعربيًا ودوليًاو وعمزض الصزعيدين الرسزمي واللزعبيو رزي آن. وال لزكض رزي أن ىكزذا مسزابات 

ري. والديموقراطي. ري اإلدراكات السياسي. ليذه «نلبيتي»أو مراىنات تثير  و أوالىماو ضعف المضامين التمرض
المرك.و بواقع استئثارىا بمكم الاطاعو طوال األعوام السزت. الماضزي.و وتاييزدىا لممريزات الفرديز. ريزوو وبمكزم 

ربيعزًا إال « بيزع العربزيالر »ال تزرو « ممزاس»عالقاتيا الوطيدة مع النظم السمطوي. واللمولي.. وثانيتيمزاو أن 
إذا ضمن تمديدًا صعود التيارات اإلسالمي.و التي تنضوي ري إطارىزاو إلزض المكزمو مزا يفيزد بز ن عالقتيزا مزع 

 مجرد عالق. مصممي. وليست مبدئي..« الربيع»ىذا 
 عمض ما جرو ري مصرو بغضض النظر عن موقفنا منزو ررضزًا أو قبزواًلو« مماس»عمض أي. مال رإن ردض رعل 

مززب «و مزع التسزريبات التزي تفيزد باعتزاميزا اسزتعادة عالقاتيزا مزع إيزرانو و«اللزبيتين»يؤكضد وال ينفي ىزاتين 
و رغزم أن ىززذين لززم يمصززل أي تغييزر رززي موقفيمززا بلزز ن مسززاندتيما نظزام األسززدو وملززاركتيما رززي قتززال «اهلل

 السوريين دعمًا لو.
ملو ريي تتعرضض لمممز. ظالمز. ومبزالغ بيزاو بمعززل عزن أكثر مما تمت« مماس»بدييي أنو ال ينبغي تمميل 

خالراتنا مع بعض سياساتيا وخياراتياو كما تتعزرضض لمصزار ملزدضد رزي غززةو ال سزيما بسزبب تمزوضل مزدودىا 
مع مصر إلض منطا. عمميات عسكري. بين الجيش المصري وبعض الجماعات المسمم.و مع كزل التزداعيات 

تزززدمير األنفززا  التزززي كززان يمزززر عبرىززا جززززء كبيززر مزززن ماجززات أىزززالي التززي نجمززت عزززن ذلززكو ومزززن ضززمنيا 
الاطززاعو وتلززغضل آالف الغزززضيين. وىززي أوضززاع جعمززت ىززذه المركزز. تلززعر وك نيززا أضززمت بززين ركضززي كمالزز.و 
سياسززي وعسززكريو مززن الجيتززين المصززري. واإلسززرائيمي.و مززع امتمززاالت لززنض إسززرائيل مربززًا جديززدة عمييززاو بعززد 

  .1031و 1008ن  ري أواخر المربين الساباتي
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تمززاول التعززويض عمززا مصززل رززي مصززرو لتززرميم الضززعف « ممززاس»ابنو وعمززض خمفيزز. كززل ذلززكو يبززدو أن 
« رزت »المفاج  ري مكانتياو بعد أن عالت طوال عامين عمض لعور بنمو ري الازوة والمكانز.و إزاء غريمتيزا 

زز. أن الايززادة الفمسززطيني. السززا و باتززت «رززت «ئدةو وىززي قيززادة المنظمزز. والسززمط. ووالسززمط. رززي الضززفض.و وبخاصض
تبززدو أكثززر قززوة إزاءىززاو بززدليل قرارىززا اسززتئناف المفاوضززات مززع إسززرائيلو وتيديززدىا بامتمززال تنظززيم انتخابززات 

 تلريعي. ورئاسي.و ولو ري الضف.و لتعزيز لرعيتيا.
تناسب مزع مصزالمياو وأنزو لزيس ومدىا ىي التي ستتضخذ الارار الذي ي« مماس»طبعًاو من المفيوم أن قيادة 

ثم. أمد  رمسطينيًا  يستطيع أن يؤثضر ريياو ريكذا يتم اتخاذ الارارات وور  معطيات ورؤو آني. وأمادي. عمزض 
األغمبو بمعزل عن مسابات الجدوو وامتماالت المستابلو ومن دون البمث عن خيارات أخروو ولزو كانزت 

 أصعب.
أن تنتبزو إلزض نزاميتينو األولزضو أن ال يز تي قرارىزا بمسزب المصزال  « سمما»عمض رغم ذلك ربما يفيد قيادة 

ابنيزز. عمززض مسززاب المبززادئو وأن ال تكززون الكمفزز.  ولززو المعنويزز.  أكبززر مززن المززردود  المززادي . والثانيزز. أن 
وغيرىزاو وبزالعكس. والمعنززض أن « رزت »مبززاح لزز « ممزاس»يكزون مفيومزًا ليزا ولمناصزرييا أن مززا ىزو مبزاح لزز 

و لزززيس صزززميمًا رزززي مطمززز  األمزززوالو ال سزززيما أنزززو ينززززع عزززن السياسززز. «الغايززز. تبزززرر الوسزززيم.»لتبريزززر بززز ن ا
رزززي قتزززال السزززوريين بمجززز. رمسزززطينو وبمجززز. « مززززب اهلل«أخالقيتيزززاو ويفضزززي إلزززض تبريزززر ملزززارك. إيزززران و

عمزززض العزززرا و و ناىيزززك أن ذلزززك يزززنجم عنزززو أيضزززًا تبيزززيض صزززفم. إيزززران رزززي ىيمنتيزززا «الممانعززز. والمااومززز.»
ثارتيا النعرة المذىبي. بين السنض. والليع. ري العالم العربي.  وا 

رزززي كزززل األمزززوالو ريزززذا قزززدر المركزززات السياسزززي.و والثزززوراتو « ممزززاس»بالممصزززم. ثمززز. ثمزززن كبيزززر سزززتدرعو 
واللزززعوبو لكزززن الزززثمن الزززذي يدرعزززو اللزززعب السزززوريو مزززن عمزززره وعمرانزززوو ومزززن ضزززمنو الزززثمن الزززذي يدرعزززو 

و وال يمكن ماارنتو ب ي لكل بما «مماس»و سوري.و ىو بالت كيد أكبر بكثير من الثمن الذي ستدرعو رمسطيني
و مززا دام الوضززع عمززض مالززو رززي «مزززب اهلل«يمكززن أن تجنيززو ىززذه المركزز. مززن معززاودة العالقززات مززع إيززران و

 سوري..
ززل ضززائاتيا ع« ممززاس»مززا العمززل إذًا  إزاء كززل ذلززك ربمززا األجززدو لززز  مززض المززدو الاريززبو وأن تززراىن أن تتممض

عمض التغيرات المستابمي. التي قد تمصل عمض المدو البعيدو ري البيئز. السياسزي. العربيز.و ريزذا مزا قزد يمكنيزا 
ضفاء الصدقي. عمض مواقفياو وتعزيز التعاطف معيا. ىذا أواًل. ثانيزًاو ال بزد ليزذه المركز.  من كسب نفسياو وا 

ع غززةو التزي تثيزر التزذمضرو وتسزاىم رزي إضزعاف لزعبيتياو وربمزا أن االقتزراح من مراجع. طريا. إدارتيزا لاطزا
الذي قدمو يميض موسض النائزب والايزادي رييزاو بلز ن إيجزاد قيزادة ملزترك. لاطزاع غززةو ىزو األنسزب رزي ىزذه 
الظززروفو ريززذا مززا يجنضبيززا وطزز ة الضززغط عمييززاو ويجنضززب الغزززضيين تبعززات المصززارو رضززاًل عززن أنززو اللززكل 

رزي تاديمزو « ممزاس»نسب إلدارة غزةو وتازديم نمزوذج ارضزل رزي إدارة السزمط.و وىزو األمزر الزذي لزم تفمز  األ
أيضزًاو بزداًل مزن أن تيزرب إلزض األمزامو لمتخفيزف « ممزاس»طوال األعوام الست. الماضي.. ثالثًاو ال بد لمرك. 

ل مثض الخطض نمو إنياء االناسامو من ضائاتياو أن تاوم بتغيير المعادالت ري السام. الفمسطيني.و من خال
و نمو انتخابات تلريعي. ورئاسي. ري آن وامد.  ب ي لكلو والتوجض

« تتنزززازل»و رزززي كزززل الخيزززارات المزززذكورةو وعمزززض كزززل األصزززعدةو أن «ممزززاس»وباختصزززارو رزززإن األجزززدو لزززز 
ىاب إلزض ردض رعزل متسزرضعو الزذ« ممزاس»للعبياو ولبيئتيا العربي.و بداًل من التنازل إليرانو ىكزذاو ال ينبغزي لزز 

بمجززز. مزززا جزززرو رزززي مصزززرو والزززردض عمزززض الخطززز  بخطززز و ألن ذلزززك سزززيعني أن ىزززذه المركززز. ال تراجزززع مواقفيزززا 
 وخياراتيا بطريا. صميم. ومناسب..
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و وكوادرىزا اللزاب.و تتازاطع مزع كزل «ممزاس»الجدير ذكره أن ثم. مراجعات ميم. وجريئ. وذكي. داخزل قيزادة 
قزرار يوسزف أممزد بز ن  ما تادمو وي تي ضمن ذلك ماترح يميض موسزض بلز ن إيجزاد قيزادة جماعيز. لماطزاعو وا 

اإلسالميين ومنذ ثورات الربيع العربي وقبميزا تجربز. ممزاس رزي المكزم لزم يمزدثوا المراجعزات التاريخيز. التزي »
امو ليمو رتصرروا تجنبيم تكرار األخطاء. وبداًل من المرص عمض اللراك... ظنضوا ب ن الممك دانت دنياه وأمك

 بعامي. الماكم ب مره..
إن وقززائع الملززيد المصززري وأمداثززو التززي تبعززث عمززض الامزز و إنمززا ىززي جززرس إنززذار لمجميززع ليستخمصززوا منيززا 

ل رززي لززؤون «. الزدروس والعبززر وكززان كثيززرون مززن بيزنيم غززازي ممززد وموسززض أبززو مزرزو  انتاززدوا مززرارًا التززدخض
د وصزززل األمزززر إلزززض أن خالزززد ملزززعلو رئزززيس المكتزززب السياسزززي ليزززذه النزززاسو والتعامزززل بسزززمطوي. معيزززم. وقززز

ومجمززل المركززات اإلسززالمي.و رززي مداخمزز. ألااىززا رززي « ممززاس»المركزز.و تمززدث عمنززًا عززن أزمزز. السززمط. عنززد 
 و قزائاًل: 8/30/1031 الدومز. « المركز العربزي لألبمزاث»و الذي نظمو «اإلسالميون ونظام المكم»مؤتمر 

ومينيززا طالززب ملززعل الاززوو السياسززي. «. م منيززا وقززد أخط نززا رززي ألززياء ونززتعمم مززن ذلززكخضززنا تجربزز. ونززتعمض »
ىنزاك »العربي.و ومن بينيا مركزات اإلسزالم السياسزيو بز ن تؤسضزس لنمزوذج معاصزر لمديموقراطيز.و مؤكزدًا أن 

 «.يتصورون ررقًا بين موقع المعارض. والمكم.. وأن عمض اإلسالميين االعتراف ب ن المكم أعاد مما كانوا
عمزض اتخزاذ الازرار المناسزب واألجززدو. « ممززاس»يبازض ثمز. ضزرورة ىنزا لمتمززذير مزن ركزرتين قزد ال تسزاعدان 

و وىذا غير صمي و إذ ثمز. ممزددات «رت »أوالىماو أن تعتبر أن خسارتيا ىي بمثاب. رب  خالص لغريمتيا 
ىززو رززي مززال مززن التراجززع أمززا « ت رزز»أخززرو ليززذا األمززرو ال سززيما أن الوضززع الفمسززطيني كمززوو ومززن ضززمنو 

أن صززعود اإلسززالم السياسززي رززي العززالم العربززي سززيؤدضي مكمززًا إلززض « ممززاس»الفكززرة الثانيزز.و ريززي أن تظززنض 
صعودىا رزي السزام. الفمسزطيني.و ألن ىنزاك عوامزل أخزروو أي إسزرائيلو والضزغوط الدوليز. لتزدجين التيزارات 

 سمط.و وكيفي. تعاطييا مع لعبيا.اإلسالمي.و ماابل تطبيعيا أو قبوليا ري ال
معنيز. أكثزر مزن أي وقزت مضزضو بتغميزب طابعيزا كمركز. « ممزاس»أيضًاو ورو  كل ما ذكرنزاهو ربمزا باتزت 

ر وطنززيو عمززض طابعيززا كمركزز. إسززالمي.و مززن دون أن تتخمضززض عززن خمفياتيززا األيديولوجيزز.و وىززي مسزز ل.  تمززرض
سم ري األسزئم. التاليز.: ىزل ىزي مركز. تتركزز أولوياتيزا رزي ظمضت تثال عمييا منذ قيامياو ما يوجب عمييا الم

  ثزم «األمز. اإلسزالمي.»اإلطار الفمسطيني أم ىي مرك. أمميض. تتركز أولوياتيا ري اإلطار العام لما يعرف بز 
أم من األطر اللرعي. والتمثيمي. الفمسطيني.  « اإلخوان المسممين»ىل ىي مرك. تستمد مرجعياتيا من مرك. 

 ًاو ىل ىي مرك. ديني.و أم مرك. تمرر وطني وأخير 
 21/8/1023، القدس، القدس
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 تسفي بارئيل
اذا كانت اسرائيل ىي التي ىاجمت ري سيناءو رعمينا أن ندعم جيلنا ري مواجيتو مع اسرائيلو ولكن كون ‘ 

و كتب الكاتب المصزري المعزروف ’.االخوان المسممين يستغمون المدث ري صال  الرئيس المعزول ريذه نذال
تصفي. نالطي االرىاب من الجوو المنسوب ’ المدث ري سيناء‘عالء االسواني عمض صفمتو ري الفيسبوك. 

السرائيل يدرع ري اليزومين االخيزرين االسزواني وزمزالءه العممزانيين والميبزراليين الزض أزمز. سياسزي.. رزاذا اتيمزوا 
ل رزانيم يكونزون قزد أطمازوا النزار عمزض اقزداميمو الن الجزيش ىزو رزي ىزذه الجيش المصري بالتعاون مع اسرائي

الممظززز. سزززندىم المتزززينو الكفيزززل بزززان يمنزززع عزززودة االخزززوان المسزززممين الزززض المكزززم. وبالتزززالي ممظزززور وصزززمو 
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بالتعزاون او باعطززاء إذن السززرائيل بززاليجوم رزي سززيناء. وىكززذاو سززكتت رجزز ة الزدعوات التززي اطماززت قبززل سززن. 
كيف سممت مصر لاوة اسرائيمي. بالتسزمل الزض االراضزي المصزري.. واالن الروايز. العسزكري. الرسزمي. لمتماي  

ىززي التززي تاتززبس رززي صززمف المعارضزز.و وبموجبيززا مروميزز. مصززري. ىززي التززي صززفت الخميزز. االرىابيزز. عنززد 
يعمزون الزذي  اعدادىا تنفيذ عممي.و بزل وجنزدت ىزذه الصزمف لمعونتيزا وزيزر الزدراع االسزرائيمي مولزيو بزوغي

 العناوين الرئيس.. ’ امترام اسرائيل لمسيادة المصري.‘تصدرت تصريماتو عن 
نسزي عمزض مزا ’ كفايز.‘وعضزو رزي مركز. ’ عمزارة يعاوبيزان‘االسزوانيو كاتزب الروايز. ذائعز. الصزيت والتوزيزع 

من تنفيزذ العمميزات يبدو انو راط قبل يومين اتيم اسرائيل ري أنيا تدعم االخوان المسممين كي يمنعوا مماس 
  ان اسزززززرائيل ىزززززي لزززززريك الجزززززيش المصزززززريو مميزززززف ممبزززززي ’المزززززدث‘ضزززززدىا. ومزززززاذا سزززززياول االن بعزززززد 

الديماراطي.  ليذا الفزم الثازاري آثزار عمميز.و إذ أنزو خالرزا لعيزد مبزاركو توجزد لمجزيش المصزري ماجز. السزناد 
يز. الداخميز. السياسزي. ميزال االخزوان جماىيري كي يزتمكن مزن العمزل رزي الجبيتزين المتزين يملزر رييمزا: الجب

المسززممين والجبيزز. االمنيزز. رززي سززيناء. وىاتززان جبيتززان مرتبطتززان الوامززدة بززاالخروو وال سززيما بعززد أن صززرح 
مممزززد البمتزززاجيو عضزززو المجنززز. التنفيذيززز. رزززي مززززب المريززز. والعدالززز. التزززابع لالخزززوان المسزززممينو قبزززل بضزززع. 

 ’. ل ري سيناء ري لمظ.و عمض أن تعيد مرسي الض ساب  عيدهاننا يمكننا أن نوقف ما يمص‘اسابيع 
وزير الدراعو عبدالفتاح السيسيو ال يتمتع بم  االختيار بين الجبيتين. كمتاىما ساخنتانو وكمتاىما تتطمبزان 
عمال رورياو بعد أن رلمت مساعي الوساط. الدولي.و بما رييا االمريكي. التي تمات ضرب. جماىيري.. راذا بدا 

لسيسززي كمزززن رلزززل رزززي المعركزز. رزززي سزززيناء رانزززو سززيجد صزززعوب. رزززي المفزززاظ عمززض لزززعبيتو الجماىيريززز. رزززي ا
الازاىرةو واذا لززم ينيززي المظززاىرات الكبززرو لالخزوان المسززممين رززي ميززدان رابعزز. العدويز. رززي الاززاىرة رززان الززدعم 

ىميزز. لززديدة رززي نجززاح لممعركزز. رززي سززيناء سززيتامص ىززو االخززر. ورززي سززيناء أيضززا توجززد لمسياسزز. الممميزز. ا
المعرك. العسكري. ضد منظمات االرىاب. الجزيشو الزذي يمتزاج الزض التعزاون االسزتخباري مزن جانزب رؤسزاء 
الابائل البدوي.و التي جزء من ابنائيا يلاركون ري االرتزا  مزن مسزاعدة منظمزات االرىزابو ممززم بزان يختزار 

ن ابنزاء قبيمز. السزوارك. وآخزر مزن قبيمز. التايزو. ومظيزت اىدارو بدق.. ري المديث االخيرو مزثالو قتزل ثالثز. مز
جنززازاتيم بتغطيزز. واسززع. وظيززرت رييززا قوارززل طويمزز. مززن المعزززين مززن كززل الابائززل. ولكززن رززي ىززذه االثنززاء لززم 
تنطمزز  دعززوات الثزز ر ضززد الجززيش او الغززاء اتفاقززات التعززاون التززي تمااززت بعززد جيززد كبيززر. ورززي نفززس الوقززت 

الزز. والمريزز. لالخززوان المسززممين العمززل رززي اوسززاط البززدو لتجنيززدىم لمعمززل ضززد مكززم يواصززل ممثمززو مزززب العد
الجززيش والززدعوة الززض اعززادة مرسززي. البززدوو الززذين ايززد بعضززيم انتخززاب مرسززي رئيسززا بعززد الوعززود الكثيززرة التززي 

سياسززي. وعززدوا بيززا بميزانيززات التنميزز.  والتززي يكززاد لززيء منيززا لززم يتمازز   وان كززانوا يمممززون ورقزز. عسززكري. و 
قويزز.و اال انززو اذا اسززتمر ابنززاء البززدو رززي التعززرض لماتززل رززي العمميززات العسززكري.و راززد يززديرون الظيززر لمجززيش 
ويجعمون من الصعب مكارم. االرىاب. ومسب تاارير ري مصر ران الجيش يصب مبالغ من المال مبالزرة 

لصززعب خمزز  جبيزز. مومززدة ضززد الززض زعمززاء البززدو لمفززظ دعميززمو ولكززن الخالرززات داخززل الابائززل تجعززل مززن ا
نالززطي الجيززاد الززذين يتماززون التمويززل مززن تبرعززات مززن خززارج مصززر ومززن منظمززات متفرعزز. عززن الااعززدة رززي 
اليمين وري السودان. ومن ىنا ايضا الصزعوب. رزي مواجيز. مؤيزدي االخزوان رزي الازاىرةو الن الازرار بتفزريايم 

ازاىرةو بزل ايضزا اللزتباكات عنيفز. مزع مؤيزدييم رزي بالاوة من ل نو أن يسفر عن سفك دماء ليس رازط رزي ال
سزززيناء ورزززت  جبيزززات مدنيززز. سزززيجد الجزززيش صزززعوب. رزززي مواجيتيزززا. المزززل الممكزززن ىزززو مزززل وسزززط مزززع قيزززادة 
االخزززوان المسزززممين رزززي الازززاىرةو الزززذي يبزززدو انزززو آخزززذ رزززي التبمزززور. ومسزززب التسزززريبات رزززي وسزززائل االعزززالم 

سززتعد لمتراجززع عززن مطمززب اعززادة مرسززي الززض المكززم ماابززل تمريززر المصززري.و رززان بعضززا مززن قيززادة االخززوان م
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معتامي االخوانو تعديل بنود ري الدستور وااللتزام بعدم اخراج المرك. عن الازانون. امزا قيزادة االخزوان رتنفزي 
 ماليا وجود مثل ىذه االتفاقات وري الااىرة يفمصون متض متض سيطول صبر الجيش.

 21/8/1023ىآرتس 
 23/8/1023، ي، لندنالقدس العرب
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 براك ربيد
لم يتغير الكثير ري مسيرة السالم االسرائيمي. الفمسطيني. منزذ الزتغل بيزا المبعزوث االميركزي مزارتن اينزديك إذ 

موضزوعات التبامززث كزان مسزؤوال رريززع المسزتوو رزي ادارة كمينتززون رزي تسزعينيات الاززرن الماضزي. رازد كانززت 
متلززابي. وبايززت الفززرو  عميازز. كمززا كانززتو بززل باززي أكثززر الالعبززين رززي الطززررين االسززرائيمي والفمسززطيني رززي 

 تويتر بخالف ما كان ري تمك السنوات. 1031الممعب. لكن أصب  يوجد ري 
ت قصززيرو أرسززل رززي يززوم الجمعزز. قبززل ان يسززتال اينززديك الرممزز. االولززض الززض اسززرائيل منززذ تعيينززو لمنصززبو بوقزز

تغريدة من مساب التويتر خاصتو. "أقمع من نيويورك الض اسرائيل ري اول رمم. ري ميمتنزا السزممي."و كتزب. 
 "وقد تمنض لي ضابط الجمارك ري نيوجرسي النجاح".

لم تمر ساعات كثيرة منذ ىبط اينديك ري مطار بن غوريون الض ان تبين لو عمض جمزده أنزو لزم يتغيزر لزيء. 
ت العجم. المتعثرة ال تسير ري الصعود. وقزد بزدأت متزض قبزل المازاء رزي الازدس رزي يزوم االربعزاء لعبز. رما زال

االتيامزات وأصزب  الطررززان يتبزادالن الضزربات الكالميزز. ويرسزالن رسززائل وييزددان ب زمز.. وبززرغم ذلزك مززاول 
. لمعون بيزرس أن يزومي الرئيس الفمسطيني مممود عباس ومع وزيرة الاضاء تسيبي ليفني ومع رئيس الدول

بالتفاؤل. لكن سيكون لااء اينزديك الميزم مازا مزع رئزيس الزوزراء بنيزامين نتنيزاىو. وقزد كزان يفتزرض ان يمتازي 
االثنان اليوم لكن ابالم التي عاناىا نتنياىو الذي يتماثل من جرام.و يبدو أنيزا سزتؤخر المازاء الزض ايزام تاليز. 

 ىذا االسبوع.
ا الماززاء مززع نتنيززاىو كززي ينظززف الطاولزز. مززن التززوترات التززي كانززت بينيمززا رززي الماضززي يمتززاج اينززديك الززض ىززذ

وبز ي قزدر توجزد  –ولفت  صفم. جديدةو والض ذلك يجزب عمزض اينزديك ان يمزاول ان يفيزم أيزن يوجزد نتنيزاىو 
اخرو ىل عنده رغب. ماياي. ري التادمو وىل المديث راط عن ميل تكتيكي. الزال. الضغط الدوليو أو بعبارة 

 اجتاز نتنياىو الروبيكون ماا.
يعتاد مسؤول اسرائيمي كبير مارب من نتنياىو والعاممين معو ان نتنياىو لم يجتز النير الض ابن. رازد دخزل 
الماء من جي. وبدأ يسير الض الضف. الثاني.و لكنو ينظر كل بضع ثوان الض الوراء ومع كل خطوة الض األمام 

 خطوات الض الخمف.يدع التيار يرجعو ثالث 
ومدة سكني. جديدة رازط رزي  3100عمض سبيل المثال توصل نتنياىو الض تفاىمات مع االميركيين عمض بناء 

الكتل االستيطاني. وري الادس ري اثناء التفاوض. لكن تم رج ة الدرع قدما بخط. اخرو لبناء مئات الومزدات 
سزجناء  304ع. قرارا ري المكومز. عمزض االرزراج عزن السكني. ري مستوطنات متفرق.. وأجاز نتنياىو ري لجا

رمسطينيين ثم خلي االنتااد وأعمن بخالف ما تزم االتفزا  عميزو أنزو سزيطمب ان يطزرد عزدد مزن السزجناء الزض 
 غزة أو الض الخارج.

ع لكن األكثر سخار. ىو الرسال. التي أعمن ديوانو أنو أرسميا الض وزير الخارجي. جون كيري ري نياي. االسبو 
رزي مززين كزان يعززاني آالمززا لزديدة اقتضززت جرامزز. عاجمز. لفتزز  رززي بطنزو. ورززي الرسززال. سزمب نتنيززاىو ورقزز. 
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الجوكر الثابت. التي تتعم  بالتمريض الفمسطيني. ولكي يزعم نتنياىو ان الفمسزطينيين ال يريزدون سزالما بزالغ 
نتخززب رمسززطين رززي كززرة الاززدم. اذا متززض بمغززت الززض كممززات أغنيزز. المغنززي رززي لعبزز. كززرة الاززدم بززين برلززمون. وم

كان نتنياىو يززور اسزتاد تيزدي بزين الفينز. واالخزرو رسزيتبين لزو أن ملزجعي بيتزار يفضزمون صزيمات المزوت 
 لمعرب عمض "أغني. لمسالم".

يزعم ناس يتمزدثون الزض نتنيزاىو ان سزموكو وتزردده وتعوجزو تنبزع مزن عزدم ثاتزو بعبزاس. وياولزون ان نتنيزاىو 
النيززر لكنززو يريززد ان يعمززم ان عبززاس سززيفعل اللززيء نفسززو. وىززو يخلززض انززو رززي الوقززت الززذي  مسززتعد الجتيززاز

سيافز ريو الض الماء الطاغي الممموء بدوامات سياسي. ري األساسو سيباض عباس عمض الضف. ويدعزو يغزر  
 ومده.

كثزر مززن الجميزع بجديزز. اذا كزان نتنيزاىو يريززد ان ينظزر اليزو االميركيززون والفمسزطينيون والجميززور االسزرائيمي أ
ريجززب أن يززدع وراءه التكتيكززات الاديمزز. وان يتززرك المماسزز. والميززل الدعائيزز. وميززل االعززالم الجورززاء وألعززاب 

 االتيامات وأن يدخل ممادثات السالم دون نظر الض الخمف.
 21/8/1023، ىآرتس
 23/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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