
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

  مينئا األسرى: ىؤالء ىم المقدمة والبقية ستأتي.. ونمتقي بالقدس عباس
 ُيعيد تكميف الحمد اهلل بتشكيل حكومة جديدة عباس
  الستئناف المفاوضاتعباس التي أفضت  -العريضة لمباحثات كيريالخطوط  تكشفحماس 

 وحدة استيطانية بالقدس 900صادق عمى خطة لبناء تلجنة تابعة لوزارة الداخمية اإلسرائيمية 
 اءتساعد السيسي إلحكام السيطرة عمى سين "إسرائيل" وورلد تربيون:

ضاااابط إسااارائيمي: األنفااااق المنتشااارة 
عماااى الحااادود مااال أااازة تشاااكل أكبااار 

جيشانا ونعااني مان  تيديد أمام جناود
   2ف شاليط إمكانية خط
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ونعااني مان  جيشاناضابط إسرائيمي: األنفاق المنتشرة عمى الحدود مل أزة تشاكل أكبار تيدياد أماام جناود  2
  2إمكانية خطف شاليط 

كشؼ ضابط إسرائيمي رفيع في ما ُيطمؽ عمييا فرقة غزة، التابعة لممنطقة الجنوبيػة : أندراوس ػ زىير الناصرة
فػي جػيش اتحػػتكؿ، كشػؼ النقػاب عػػف أف األنتػاؽ المنتشػػرة عمػق الحػدود مػػع قطػاع ُتشػكؿ أكبػػر تيديػد أمػػاـ 

 جنود الجيش اإلسرائيمي ويصعب التعامؿ معو، عمق حد تعبيره.
( العبػػر  إلػػق وجػػود العديػػد WALLAلمتقاعػػد مػػؤ را فػػي حػػديث أدلػػق بػػو لموقػػع   وأشػػار الضػػابط، الػػذ   ػػرج

مػػف األنتػػاؽ الجػػاىزة التػػي قػػد تسػػت دـ فػػي أ  لحظػػة مػػف قبػػؿ ال كيػػا المسػػمحة فػػي قطػػاع غػػزة بيػػدؼ  طػػؼ 
ا  جنػػود إسػػرائيمييف ومبػػادلتيـ بلسػػري فمسػػطينييف. كمػػا نقػػؿ عنػػو الموقػػع العبػػر  قولػػو إف األنتػػاؽ تشػػكؿ سػػكح 

تراتيجي ا لممسمحيف في قطاع غزة، وىي أكبر تيديد يواجو جنود الجيش اإلسرائيمي. عكوة عمق ذلػؾ، ذكػر اس
الموقػػع أف تقػػديرات جػػيش اتحػػتكؿ اإلسػػرائيمي تشػػير إلػػق وجػػود العديػػد مػػف األنتػػاؽ الجػػاىزة فػػي قطػػاع غػػزة 

 مي غمعاد شميط.ل طؼ جنود ومبادلتيـ بلسري فمسطينييف كما حدث في صتقة الجند  اإلسرائي
وتابع الضابط قػائك  إف األنتػاؽ ىػي عممي ػا تيديػد حقيقػي يواجػو الجػيش، فػنحف نسػتطيع التعامػؿ مػع القػذائؼ 
الصارو ية والعبوات الناسػتة ونيػراف األسػمحة الصػ،يرة، ولكػف األنتػاؽ مػازاؿ التعامػؿ معيػا  طيػرا، عمػق حػد 

 قولو.
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عثروا فػي وقػت سػابؽ مػف ىػذا العػاـ عمػق نتػؽ جػاىز جنػوب وأوضح الضابط اإلسرائيمي أف جنود اتحتكؿ 
قطاع غزة معد لميجوـ وقريب جد ا مف السياج الحدود  وقد وصتتو القوات اإلسرائيمية عمق أنو أكثر األنتاؽ 
تقػدم ا. وقػاؿ الضػابط إف النتػػؽ تػـ بنػاؤه بطريقػة محكمػػة حيػث وضػعت بدا مػو أعمػػدة مػف ال رسػانة و طػػوط 

المتترض وضع الجند  الم طوؼ عمييا وسػحبو بلقصػق سػرعة إلػق الجانػب ا  ػر.  سكؾ حديدية كاف مف
ولتت الضابط الذ  رفض الكشؼ عػف ىويتػو لمموقػع اإل بػار ، إلػق أف فرقػة غػزة تعػاني مػف قمػؽ  كبيػر  مػف 

 عبر تمؾ األنتاؽ. 1إمكانية  طؼ غمعاد شميط 
تطػػػاؼ، وفػػػي حػػػاؿ حػػػدث ذلػػػؾ فػػػ ف وحػػػدة وأوضػػػح أف جػػػيش اتحػػػتكؿ يواصػػػؿ تدريباتػػػو لمنػػػع عمميػػػات ات 

اليندسة لمعمميػات ال اصػة المعروفػة بػػ  ييمػوـ( سػتقـو بمطػاردة ال ػاطتيف دا ػؿ النتػؽ حيػث تجػر  تػدريبات 
واسػعة ومسػتمرة عمػق ذلػؾ، لكنػػو أشػار فػي الوقػت نتسػػو إلػق أف ىنػاؾ العديػد مػػف الم ػاوؼ التػي تنتػاب تمػػؾ 

 نتؽ وتتجيره، عمق حد تعبيره.الوحدة، وىي ال وؼ مف وضع متتجرات في ال
وكاف الضابط ميكي شرفيط قد قاؿ لمموقع اتلكتروني لصحيتة  يديعوت أحرونػوت( عػف األنتػاؽ إنيػا حػرب 
أشباح. ت نري مقاتميف بالعيف المجردة، لكنيـ سرعاف مػا ينػدفعوف صػوبنا مػف بػاطف األرض. إنيػـ ي رجػوف 

ونحػف نشػعر أف أسػتؿن منػا مدينػة تحػت أرضػية، عمػق حػد لنا مف أعماؽ األرض. إننا نتحػرؾ عمػق األرض، 
تعبيػره. شػيادة شػربيط الػذ  تػرؾ سػاحة المواجيػات بعػػدما أصػيب فػي مواجيػة مػع عناصػر كتائػب  القسػػاـ(، 
الجنػػاح العسػػكر  لحركػػة حمػػاس فػػي منطقػػة العطػػاطرة، أقصػػق شػػماؿ غربػػي قطػػاع غػػزة، تشػػير إلػػق الػػدور 

 ال طة الدفاعية التي تعتمدىا  القساـ(، في مواجية التوغؿ اإلسرائيمي. الكبير الذ  تمعبو األنتاؽ كجزء مف 
كمػػا تحػػدث شػػرفيط عػػف التػػزع الػػذ  يشػػعر بػػو الجنػػود مػػف عمميػػات ات تطػػاؼ عبػػر ىػػذه األنتػػاؽ. وىنػػاؾ مػػا 
 يبرر الم اوؼن التي يتحدث عنيا الضابط اإلسرائيمي ىناؾ. فتي اليوـ الثاني لمعدواف البر  اإلسػرائيمي عمػق
قطػػاع غػػزة، وأثنػػاء قيػػاـ سػػرية مػػف وحػػدة م تػػارة فػػي لػػواء الن بػػة  غػػوتني( بعمميػػات تمشػػيط فػػي أحػػد المنػػازؿ 
شػػرؽ م ػػيـ جباليػػا، شػػماؿ غػػزة، فػػوج  أحػػد الجنػػود الػػذ  كػػاف يتػػتش إحػػدي ال،ػػرؼ فػػي المنػػزؿ بػػاثنيف مػػف 

الحتػرة التػي كانػت تػؤد  مقاومي حماس يندفعاف مف حترة في قمب ال،رفة ويحاوتف اإلمساؾ بػو ودفعػو نحػو 
إلػػػق نتػػػؽ، إت أنػػػو أفمػػػت مػػػف األسػػػر بعػػػد تػػػد ؿ زمكئػػػو الػػػذيف اسػػػتدعوا طػػػائرة ىميكػػػوبتر عسػػػكرية مػػػف طػػػراز 

  أباتشي(.
ويتضح مف التقييمات العسكرية اإلسرائيمية أف تحرؾ مقاتمي حماس عبر األنتاؽ فػي سػاحات المواجيػة بػات 

 ستطكع اإلسرائيمية عمق استيدافيـ أثناء المواجيات.يقمص تلثير طائرات  األباتشي( وطائرات ات
ولمتدليؿ عمق ذلؾ، جدير بالذكر اإلشارة إلق ما حدث لعناصر وحدة  حوريػؼ(، وىػي إحػدي وحػدات الن بػة 
التػػي كمتػػت عمميػػات تمشػػيط فػػي األراضػػي الزراعيػػة الواقعػػة شػػرؽ مدينػػة ديػػر الػػبمح، وسػػط قطػػاع غػػزة، فقبيػػؿ 

ئرات اتسػػتطكع بػػدوف طيػػار وطػػائرات األباتشػػي بعمميػػات تمشػػيط واسػػعة النطػػاؽ، عمميػػة التوغػػؿ، قامػػت طػػا
ػا بلنيػا  فضك  عف قياـ المدفعية بقصؼ المنطقة لضماف طرد المقاوميف الذيف ُيتترض أنيـ في المنطقة، عمم 

، توغػؿ فػي مف المناطؽ ذات الكثافة السكانية الضئيمة جدا ، وبعد أف أنيػت الطػائرات والمدفعيػة مػا قامػت بػو
المنطقة عناصر الوحدة الم تارة، وأثناء قياميـ بعمميات تمشيط في أحد البيوت، فوجئوا ب روج مقاوميف مف 

 باطف األرض وأطمقوا قذائؼ عمييـ ليقتؿ ويجرح عدد مف الجنود، بينيـ قائد الوحدة.
 24/8/2023، القدس العربي، لندن

 
 قية ستأتي.. ونمتقي بالقدسوالب المقدمةمينئا األسرى: ىؤالء ىم  عباس 2
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قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس 'نين  أنتسنا وأىمنا وا  وتنا الذيف  رجوا مف أقبية السجوف  :راـ اهلل
إلق شمس الحرية، ونقوؿ ليـ ونقوؿ لكـ إف البقية ستلتي، ىؤتء ىـ المقدمة وىناؾ إ وة آ روف سيعودوف 

 إليكـ وسترونيـ'.
الذيف أفرج عنيـ ضمف الدفعة األولق مف األسري  11ستقبالو األسري المحرريف الػوأضاؼ الرئيس،  كؿ ا

القدامق، في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل، فجر اليـو األربعاء، 'أبعث بالتحية والتياني لكؿ أىمنا وأىؿ 
يننا إف شاء األسري وأسري الحرية جميعا في السجوف، ونقوؿ ليـ لف ييدأ لنا باؿ إت بلف يكوف جميعا ب

 اهلل'.
وتابع: 'ا ف نقوؿ إل وتنا ت نريد أف نطيؿ عمييـ فيناؾ مشتاقوف ليـ كثيرا وينتظرونيـ، ىنالؾ البيت، 
نيـ قادموف وسنمتقي  واألىؿ والحقؿ واإل وة والشارع ينتظروىـ ليكحموا عيونيـ بيـ، ونقوؿ ليـ أىك وسيك وا 

 في القدس إف شاء اهلل'.
 14/8/2013(، لمعمومات الفمسطينية )وفاوكالة األنباء وا

 
 ُيعيد تكميف الحمد اهلل بتشكيل حكومة جديدة عباس 3

اعاد الرئيس محمود عباس، امس، تكميؼ رئيس حكومة تسيير األعماؿ رامي الحمد اهلل  حساـ عزالديف:
لتشكيؿ الحكومة  بتشكيؿ حكومة جديدة، فيما اعمف مكتب الحمد اهلل انو قبؿ تكميتو، وانو سيبدأ مشاوراتو

  كؿ  مسة اسابيع كما نص عميو القانوف اتساسي.
 وكاف الرئيس عباس استقبؿ الحمد اهلل امس في المقر الرئاسي.

واعمف الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ ابو ردينة اف "الرئيس عباس استقبؿ رئيس حكومة تسيير اتعماؿ رامي 
لحكومة"، مشيرا في تصريحو الق اف المدة القانونية لتشكيؿ الحمد اهلل، حيث اعاد الرئيس تكميتو بتشكيؿ ا

 الحكومة ىي  مسة اسابيع.
 14/8/2013األيام، رام اهلل، 

 
 عشية استئناف المفاوضاتمن كيري اتصااًل ىاتفيًا  يتمقى عباس 4

ميركي تمقق الرئيس التمسطيني محمود عباس، مساء اليوـ، اتصات  ىاتتيا  مف وزير ال ارجية األ:  أ ؼ ب(
جوف كير  عشية استئناؼ المتاوضات بيف الجانبيف التمسطيني واإلسرائيمي، وعمق  متية تسارع وتيرة 

 اتستيطاف في األراضي المحتمة.
وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني رفض الكشؼ عف ىويتو، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إف "اتتصاؿ الذ  تمقاه 

ميركية، ولنزع فتيؿ أزمة قبيؿ المتاوضات بسبب استمرار عباس مف كير  يلتي استمرارا  لمجيود األ
 العطاءات اتستيطانية الجديدة".

وأضاؼ "أننا ننتظر ات اذ مواقؼ أميركية واضحة مف قضية اتستيطاف المتصاعد والذ  نعتبره أبرز عقبة 
 تضعيا إسرائيؿ لمنع حدوث متاوضات جدية تؤد  إلق سكـ حقيقي في المنطقة".

 14/8/2013بيروت، السفير، 
 

 في ظل توتر لمواصمة البناء االستيطاني "اسرائيل"استئناف المفاوضات بين السمطة و 5
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يعقد المتاوضوف التمسطينيوف واتسرائيميوف اليوـ جولة ثانية مف المتاوضات في : محمد يونس –راـ اهلل 
 مشاريع البناء في المستوطنات. فندؽ الممؾ داود في القدس ال،ربية، وسط إعكف إسرائيمي عف المزيد مف

بلف جمسة المتاوضات ىذه ستنصب عمق مطالبة اسرائيؿ بتنتيذ « الحياة»وكشؼ مسؤولوف فمسطينيوف لػ 
اتلتزامات المترتبة عمييا بموجب اتتتاقات السابقة. وقاؿ مسؤوؿ رفيع إف الوفد التمسطيني سيطالب بوقؼ 

بما فييا القدس الشرقية، وانسحاب القوات اتسرائيمية مف مناطؽ البناء في اتراضي التمسطينية المحتمة، 
. وقالوا اف تنتيذ اسرائيؿ اتلتزامات 2000السمطة التي اعادت احتكليا عقب بدء اتنتتاضة عاـ 

المتروضة عمييا يشكؿ مد ك  ميما  إلنجاح المتاوضات التي ستبحث ممتي الحدود واألمف. وقاؿ إف اتتتاؽ 
 .67ممكف ىو اعتراؼ اسرائيؿ بحدود العاـ الوحيد ال

واعتبر المتاوضوف التمسطينيوف اتعكنات اتسرائيمية المتتالية حكما  عمق المتاوضات بالتشؿ. وقاؿ 
الدكتور صائب عريقات رئيس الوفد المتاوض اف الجانب اتسرائيمي أصدر سمسمة مف مشاريع التوسع 

نحساب مف المتاوضات لتحممييـ المسؤولية عف فشميا. وأضاؼ: اتستيطاني بيدؼ دفع التمسطينييف لك
ما اتستيطاف، وت يمكنيا الحصوؿ عمق اتثنيف معا  »  «.إسرائيؿ أماـ واحد مف  ياريف، إما السكـ وا 

شيور، وفي حاؿ لـ يتحقؽ ا  تقدـ، ف ف الجانب  9و 6فترة المتاوضات محدودة بما بيف »ومضق يقوؿ: 
 «.لق  ياراتوالتمسطيني سيتجو ا

التوسع اتستيطاني اتسرائيمي »وقالت الدكتورة حناف عشراو  عضو لجنة التوجيو العميا لممتاوضات إف 
ومف القرر أف تكوف اسرائيؿ اطمقت سراح مجموعة اولق مف «. يقضي عمق جميع فرص الحؿ السياسي

أسيرا ،  26. وتضـ المجموعة أسري ما قبؿ اتتاؽ اوسمو في وقت متل ر مف بعد منتصؼ الميمة الماضية
 اسيرا  مف قطاع غزة. 15منيـ 

 14/8/2013الحياة، لندن، 
 

 وكالة قدس برس: تحركات فمسطينية لتشكيل تحالف وطني رافض لممفاوضات 6
عممت وكالة "قدس برس" مف مصادر فمسطينية مطمعة أف ىناؾ مجيودات تبذؿ مف أجؿ إنشاء : راـ اهلل

مع الجانب اإلسرائيمي، وذلؾ  ات السياسية التي تجرييا السمطة التمسطينيةرافض لممتاوض تحالؼ وطني
 (.8|14بالتزامف مع انطكؽ المتاوضات رسمي ا المقرر يوـ غد األربعاء  

وقالت المصادر إف ىناؾ تحركات بدأت وستبدأ في األياـ القريبة القادمة لمتواصؿ مع م تمؼ التصائؿ 
الوازنة، ت سيما مف دا ؿ منظمة التحرير التمسطينية، التي أعمف عدد مف واألحزاب السياسية والش صيات 

قياداتيا رفضيـ لممتاوضات، واعتبروا قرار العودة إلييا "قرار ا فردي ا" مف قبؿ رئيس السمطة محمود عباس 
 وفريقو التتاوضي المتمثؿ بصائب عريقات وياسر عبد ربو.

يجر  العمؿ عمق إنشائو سيتتؽ عمق فكرة واحدة، وىي  وأضافت المصادر أف التحالؼ الوطني الذ 
معارضة العودة لممتاوضات واعتبار أ  قرارات تصدر عنيا غير ممزمة لمشعب التمسطيني، والتلكيد عمق 

 أف مف ُيتاوض نيابة عف الشعب التمسطيني ليس ممثُك ليـ.
 13/8/2013قدس برس، 

 
 ية بدخول أراضيياحكومة أزة تناشد لبنان السماح لفمسطيني سور  7
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غزة: بحثت وزارة الشؤوف ال ارجية التمسطينية في غزة مع نظيرتيا المبنانية أوضاع الكجئيف التمسطينييف 
 .2011النازحيف مف سورية إلق األراضي المبنانية، بسبب األحداث الدائرة في سوريا منذ آذار  مارس( 

تمسطينية إلق أطراؼ عديدة في الجميورية المبنانية جاء ذلؾ  كؿ اتصاتت و طابات أرسمتيا ال ارجية ال
منيا وزارة ال ارجية وشؤوف الم،تربيف، مؤكدة عمق ضرورة مراعاة السمطات المبنانية لظروؼ التمسطينييف 
وما يتعرضوف لو مف م اطر وأحواؿ أمنية ومعيشية صعبة، مع مناشدة السمطات المبنانية السماح 

 المبنانية وتوفير ما أمكف ليـ مف حماية وفؽ قواعد القانوف الدولي اإلنساني.لمتمسطينييف بد وؿ األراضي 
وأكَّدت ال ارجية في  طابيا عمق أف عدـ السماح لمتمسطينييف النازحيف مف سورية بد وؿ األراضي المبنانية 

 اطرة كبيرة، سيجعؿ آتؼ األطتاؿ والنساء وكبار السف عالقيف عمق الحدود السورية المبنانية ومعرضيف لم
 كما قالت.

وأشارت إلق أف التمسطينييف يحترموف ويؤكدوف عمق سيادة لبناف عمق أراضيو الكاممة، وأنيـ "متمسكوف 
 بوطنيـ فمسطيف، ولف يت ذوا مف غيره موطنا  بديك  ليـ". بحسب ال ارجية التمسطينية.

ا مف د وؿ األراضي المبنانية، األمر الذ  ُيذكر أف أطرافا  أمنية في لبناف منعت قبؿ اسبوع فمسطينيي سوري
 جعميـ عرضة لنيراف األطراؼ المسمحة في تمؾ المناطؽ.

 13/8/2013قدس برس، 

 
 قراقل يؤكد عدم إبعاد أي أسير والكيان يحّضر الدفعة األولى 8

تتاقية قاؿ وزير شؤوف األسري والمحرريف التمسطينييف عيسق قراقع، أمس، إف ا وكاتت: - فمسطيف المحتمة
تحكميا أسس ومبادئ مف بينيا  1994أسري اعتقموا قبؿ إنشاء السمطة التمسطينية عاـ ، 104اإلفراج عف 
مف دوف استثناء، ويشمؿ ذلؾ ” اإلسرائيمي”أسري سممت أسماؤىـ لمجانبيف األمريكي و 104اإلفراج عف 

 .48أسري القدس وأسري فمسطيف المحتمة عاـ 
دفعات وأنو لف يتـ إبعاد أ  أسير مف المحرريف  ارج وطنو  4فراج سيتـ عمق وأوضح قراقع في بياف أف اإل

أسري غير مرتبط بسياؽ  104أو بعيدا  عف منطقة سكناه، وذكر أف اتتتاؽ شدد عمق أف اإلفراج عف اؿ 
 وتطور المتاوضات التي ستبدأ اليـو األربعاء.

 14/7/2013، الخميج، الشارقة
 
 
 
 األسرى مقاتمون من أجل الحريةأن إرىابية و  "إسرائيلأن " تثبت حممة عالميةالسمطة أطمقت  :ىآرتس 9

العبرية، نقك  عف مصادر سياسية وصتتيا بلنيا عالية  "ىآرتس‘زىير أندراوس: قالت صحيتة  -الناصرة 
مسطيني ا أسير ا ف 26المستوي في تؿ أبيب، قالت إنو منذ أْف ات ذت الحكومة اإلسرائيمية قرارا ب طكؽ سراح 

، باشرت السمطة التمسطينية 1993يقبعوف في سجوف اتحتكؿ منذ قبؿ التوقيع عمق اتتاؽ أوسمو في العاـ 
عكمية، لكي تُثبت لممجتمع الدولي بلف األسري التي تنعتيـ إسرائيؿ باإلرىابييف  بحممة عالمية، سياسية وا 

افيد، أنو حصؿ عمق رسالة قامت بتوزيعيا ىـ ليسوا كذلؾ. وأضاؼ المراسؿ لمشؤوف السياسية، باراؾ ر 
مف شير تموز  يوليو( الماضي جاء فييا إف  29الستارة التمسطينية في العاصمة التشيمية، سانتياغو، في الػ

إسرائيؿ ىي التي تقوـ بممارسة اإلرىاب، وليس العكس، وأضافت الرسالة أف اإلرىابي ىو الذ  يقـو 
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رية، ويقوـ بطرده مف بيتو، ويجيء لمسكف مكانو، وليس األسير باحتكؿ أرض ال،ير بالقوة العسك
 التمسطيني، الذ  ىو عبارة عف مقتؿ مف أجؿ الحرية، عمق حد تعبير الرسالة.

 14/8/2013القدس العربي، لندن، 
 
 عبدربو: التوسل االستيطاني ييدد المفاوضات 10

ظمة التحرير التمسطينية ياسر عبد ربو اف اكد اميف سر المجنة التنتيذية لمن: ا ؼ ب -القدس، راـ اهلل 
 "التوسع اتستيطاني اتسرائيمي ييدد بانييار المتاوضات".

وقاؿ عبد ربو اف "ىذا التوسع اتستيطاني غير مسبوؽ"، مؤكدا  باف اتمر " ييدد المتاوضات نتسيا 
وحدة  942سرائيمية عمق بناء باتنييار قبؿ اف تبدأ". وتلتي تصريحات عبد ربو بعد موافقة بمدية القدس ات

 استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتمة عشية استئناؼ المتاوضات اتسرائيمية التمسطينية اتربعاء.
 14/8/2013، الحياة، لندن

 
 يوسف رزقة": ال عالقة لحماس بما يجري في سيناء 11

سماعيؿ ىنية، عدـ تد ؿ التصائؿ جدد الدكتور يوسؼ رزقة مستشار رئيس الوزراء إ: أحمد المصر  -غزة
التمسطينية وبشكؿ  اص حركة "حماس" في الشلف المصر  الدا مي، مؤكد ا أف كؿ ما يساؽ في ىذا األمر 

 عبر وسائؿ إعكـ مصرية "محض كذب وافتراء".
ض وقاؿ رزقة في تصريح لػ"فمسطيف":" نتينا عدـ التد ؿ بشلف مصر الدا مي، مرتبط بحقيقة واقعية، ت مح

كذب أو افتراء"، مشير ا إلق أنو لـ يثبت بالدليؿ القطعي تورط أ  فمسطيني في ما يجر  بمصر، وذلؾ رغـ 
 ض امة ما ينشر ويذاع منذ عدة أشير.

العمؿ دا ؿ األراضي المحتمة، ومواجية اتحتكؿ  باستراتيجيةوجدد حديثو عف التزاـ التصائؿ التمسطينية 
نظر إلق أف "حماس" أثبتت  كؿ ما نشرتو مف وثائؽ وجود جيات متورطة في اإلسرائيمي المحتؿ، تفتا ال

 ت،ذية ىذا التحريض المستمر.
وذكر رزقة أف أ  جية وش ص يستطيع أف يتيـ "حماس" بل  تيمة، غير أف الوقائع والحقيقة، "ستكذبو"، 

بما يجر  في شبو جزيرة  مشددا عمق أف قطاع غزة، وفصائؿ المقاومة، وعمق رأسيا "حماس" ت عكقة ليا
 سيناء بشكؿ مطمؽ.

ورأي أف إلقاء اتتيامات دوف اتستناد إلق أ  دليؿ، ييدؼ إلق إرباؾ المشيد العاـ، والتحريض عمق 
 المقاومة وعزليا عف عمقيا العربي اإلسكمي، وفقد الظير الساند والحامي ليا المتمثؿ في البوابة الجنوبية.

 13/8/2013، فمسطين أون الين
 
 نائب فمسطيني يشيد بدعم قطر لمقدس والمقدسيين 12

أكد رئيس لجنة القدس بالمجمس التشريعي التمسطيني الدكتور أحمد أبو حمبية، عمق الصمود المقدسي : غزة
لمواجية م ططات العدو الصييوني الرامية لتيويد القدس، وأشار لػ"الشرؽ"، إلق أف صمود المقدسييف 

وؽ نصؼ مميار دوتر سنويا  لدعـ المشاريع الم تمتة في القدس. وأشاد أبو حمبية بحاجة إلق دعـ سنو  يت
في ىذا الصدد بدعوة حضرة صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بف  ميتة آؿ ثاني في مبادرة صندوؽ 
ا القدس والذ  تبرعت فيو قطر بربع مميار دوتر، وعبر عف أممو في إرساؿ األمواؿ لدعـ صمودىا. كم
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أشاد النائب التمسطيني بدور الجمعيات ال يرية القطرية التي ليا دور طيب في دعـ مشاريع صمود القدس 
  اصة مشروع إفطار الصائـ في ساحات المسجد األقصق".

وتابع النائب التمسطيني قائك " فميـ دور يعزز دعـ صمود القدس ومطموب مف الشقيقة قطر أف يكوف ليا 
مشاريع دعـ صمود أىمنا المقدسييف  اصة أنيا تحتاج سنويا  أكثر مف نصؼ مميار  دور كبير في تنتيذ

 دوتر لمشاريع الدعـ التنموية والصحية واتجتماعية".
 14/8/2013الشرق، الدوحة، 

 
 النقاط الرئيسة في مفاوضات السالم بالشرق األوسط 13

سيـ ىدفا طموحا يقضي بالتوصؿ إلق حدد المتاوضوف اإلسرائيميوف والتمسطينيوف ألنت لندف: -واشنطف
اتتاؽ سكـ  كؿ تسعة أشير. وفيما يمي أبرز النقاط المتعمقة بالمتاوضات لمتوصؿ إلق السكـ في الشرؽ 

 األوسط بيدؼ تحقيؽ حؿ الدولتيف، حسب وكالة الصحافة الترنسية:
 

ق األقؿ بمعزؿ عف أ  * الجدوؿ الزمني اتتؽ الطرفاف عمق مواصمة إجراء محادثات لتسعة أشير، عم
 ، وتعقد في المنطقة أو في واشنطف.«استتزاز»

، حؽ العودة لنحو  مسة مكييف تج  فمسطيني، وحدود الدولة «الوضع النيائي»* القضايا كؿ قضايا 
التمسطينية المستقبمية، ومصير القدس، ووجود المستوطنات في الضتة ال،ربية المحتمة والقدس الشرقية 

طروحة عمق طاولة المتاوضات. وت يوجد اتتاؽ إسرائيمي عمق تجميد البناء اتستيطاني  كؿ المحتمتيف م
 المحادثات، وىذا كاف أحد المطالب الرئيسة لمتمسطينييف.

مع تبادؿ لألراضي  1967ولـ يت،ير الموقؼ األميركي القائـ عمق إقامة دولة فمسطينية عمق حدود عاـ 
 ؤكد إف كاف ذلؾ مرجعية لممتاوضات الجديدة.عمق الجيتيف، لكف مف غير الم

أسري فمسطينييف معتقميف منذ عقود  104ووافقت إسرائيؿ عمق مطمب فمسطيني رئيس، يقضي باإلفراج عف 
في السجوف اإلسرائيمية. وتحدد حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الجدوؿ الزمني إلطكؽ 

اؼ  التمسطينييف واإلسرائيمييف واألميركييف( عمق إبقاء تتاصيؿ المحادثات سراحيـ. كما اتتقت جميع األطر 
 سرا، إلعطاء المتاوضات أفضؿ فرص لمنجاح.

* ال طوات المقبمة تعمؿ الوتيات المتحدة مع المجنة الرباعية الدولية لجذب أربعة مميارات دوتر 
ارة ال ارجية األميركية أنو سي رج لمعمف في كاستثمارات  اصة إلنعاش اتقتصاد التمسطيني، الذ  تؤكد وز 

 األسابيع المقبمة.
ستت ذ في األياـ واألسابيع المقبمة  طوات لتحسيف الظروؼ في الضتة ال،ربية »وقاؿ كير  إف إسرائيؿ 

، مما قد يعني إزالة بعض الحواجز والعوائؽ البيروقراطية لمساعدة إنعاش اتقتصاد. ويقوـ الجنراؿ «وغزة
ف، وىو قائد سابؽ في حمؼ شماؿ األطمسي  الناتو( حاليا بالعمؿ عمق تقييـ احتياجات إسرائيؿ جوف أل

 األمنية. في وقت أكدت فيو إسرائيؿ والتمسطينيوف أف أ  اتتاؽ يجر  التوصؿ إليو سيطرح لكستتتاء.
، إذ ت توجد إشارات * القضايا المجيولة األمور األ ري تبدو غير معروفة، وأىميا شكؿ اتتتاؽ المستقبمي

 «.الوقت يمر»تدؿ عمق نتائج المحادثات، وىنالؾ فقط وعي بلف 
ولـ يقرر الطرفاف الطريقة التي سيتـ بيا التعامؿ مع القضايا الجوىرية والتتاوض عمييا، وت توجد أ  

غير  معمومات حوؿ تتاىمات مشتركة أو اتتاقات أو التزامات كمرجعية وأسس لممحادثات. كما أنو مف



 
 

 

 

 

           22ص                                    2947العدد:                41/8/2023ربعاء األ التاريخ:

المعروؼ الطريقة التي ينو  بيا الطرفاف حؿ قضايا قمب الصراع، مثؿ القدس التي يريدىا الجانباف عاصمة 
 ليما، وآماؿ مكييف التمسطينييف الكجئيف بالعودة إلق وطنيـ األـ.

 
14/8/2013الشرق األوسط، لندن،   

 
  ئناف المفاوضاتالستعباس التي أفضت  -الخطوط العريضة لمباحثات كيري تكشفحماس  24

نشػػرت حركػػة حمػػاس يػػـو أمػػس تقريػػرا قالػػت انػػو  كصػػة ال طػػوط العريضػػة التػػي جػػري بحثيػػا  ػػكؿ  :غػػزة
المقاءيف األ يريف بيف وزير ال ارجيػة األمريكػي جػوف كيػر ، والػرئيس التمسػطيني محمػود عبػاس األ يػر فػي 

يف تكىمػا أ ػذ الموافقػة التمسػطينية عمػق العاصمة األردنيػة عمػاف، وفػي مدينػة راـ اهلل الشػير الماضػي، والمػذ
الػػد وؿ فػػي المتاوضػػات.ولـ تشػػر حمػػاس إلػػق المصػػدر الػػذ  اسػػتندت إليػػو فػػي نشػػر معموماتيػػا ىػػذه، لكنيػػا 

 قالت انيا مستقاة مف مصدر شارؾ في أحد المقاءيف.
فتػػرة  وذكػػرت حمػػاس فػػي عػػدة نقػػاط أىػػـ مػػا تضػػمنتو المقػػاءات عمػػق شػػكؿ نقػػاط بعػػد أف قالػػت اف كيػػر  حػػدد

إسرائيمية تقـو عمي  -أشير كسقؼ زمني يتـ  كلو عقد متاوضات ثنائية فمسطينية  9ػ  6زمنية تتراوح بيف 
 األسس والقواعد التالية.

ػ يشػػرع الجانبػػاف اإلسػػرائيمي والتمسػػطيني فػػي عقػػد محادثػػات ثنائيػػة دوف أيػػة شػػروط مسػػبقة  ارجػػة عػػف  4
 المبادئ  التوافقية( المدرجة تاليا .

 يشارؾ األردف في الجمسات المتعمقة بالكجئيف والقدس والحدود حيثما اقتضق األمر ذلؾ. ػ 1
ػ يشػكؿ الجػدار العػازؿ القػائـ حاليػا  الحػدود األمنيػة لمدولػة  الييوديػة( والحػدود  المؤقتػة( لمدولػة التمسػطينية  3

 التي سيقر بيا الطرفاف ويعمنانيا.
متنػازع عمييػا والواقعػة ضػمف م طػط الجػدار المػذكور بموافقػة الطػرفيف ػ يػتـ إجػراء تبادليػة فػي األراضػي ال 1

ومباركة لجنة المتابعة المنبثقة عف الجامعة العربية التي نقمتو لموزير كير   ػكؿ زيارتيمػا األ يػرة لواشػنطف 
 بالمئة مف أراضي الضتة ال،ربية. 40ػ 8والتي تتراوح مساحتيا بيف 

انية المتعمقػة بعػدد مػف البػؤر المقػررة مػف قبػؿ الحكومػة اإلسػرائيمية وت ينطبػؽ ػ يتـ تجميد المشاريع اتسػتط 5
ىػػذا اإلجػػراء عمػػي المشػػاريع القائمػػة فػػي التجمعػػات اتسػػتيطانية الكيػػر  الواقعػػة فيمحػػيط مدينػػة القػػدس وغػػور 

مو األردف بمػػا فيػػو مسػػتوطنات معاليػػو أودمػػيـ وزفعػػات جئيػػؼ وىارحومػػا وجيمػػو ونيتػػي يعقػػوب ورامػػات شػػمو 
 ورامات ألواف وكريات أربع وكذلؾ المستوطنات ذات الكثافة السكانية.

ػ يعطي سكاف المستوطنات التػي يػتـ تجميػد اتسػتيطاف فييػا الحػؽ ا تيػار أ  مػف الجنسػيتيف الييوديػة أو  6
 التمسطينية أو كمتييما في  تاـ المحادثات المذكورة.

قؼ الزمنػي المػذكور عمػق غػرار اتتػاؽ أوسػمو ، يػتـ  كلػو ػ تتػوج المحادثػات باتتػاؽ تػاري ي فػي  تػاـ السػ 7
اإلعػػكف عػػف وقػػؼ نيػػائي لمنػػزاع التػػاري ي بػػيف الطػػرفيف وتطبيػػع كامػػؿ مػػع كافػػة الػػدوؿ العربيػػة فػػي اجتمػػاع 
احتتػػػالي تحضػػػره الجامعػػػة العربيػػػة وممثمػػػو كافػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة يعمػػػف فيػػػو موافقػػػة إسػػػرائيؿ عمػػػق قيػػػاـ الدولػػػة 

أعػػكه وفػػؽ اتتتػػاؽ  التػػوافقي( الػػذ  يبرمػػو الطرفػػاف فػػي نيايػػة  1لحػػدود الػػواردة فػػي التقػػرة التمسػػطينية ضػػمف ا
 المتاوضات مقابؿ اعتراؼ فمسطيني مماثؿ ب سرائيؿ كدولة لمشعب الييود .

ػ يػػتـ اتتتػػاؽ فػػي نيايػػة المتاوضػػات عمػػق السػػماح لػػبعض العػػائكت التمسػػطينية بجمػػع الشػػمؿ فػػي الضػػتة  8
نح ا  ػػػروف حػػػؽ التعػػػويض أو اليجػػػرة بحيػػػث تتػػػتح الػػػدوؿ العربيػػػة  اصػػػة ال ميجيػػػة ذات ورفػػػح وغػػػزة ، ويمػػػ
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عػػادة تػػلىيميـ أو تجنيسػػيـ مػػع مناشػػدة عػػدد مػػف دوؿ ال مػػيج  التواجػػد التمسػػطيني فييػػا أبوابيػػا لتسػػييؿ ذلػػؾ وا 
 ’.حؽ العودة المتعمؽ بذلؾ‘كالسعودية واإلمارات العربية والكويت وقطر تمويؿ صندوؽ 

أردنيػػة( لمػػدة عشػػر سػػنوات  -ع القػػدس الشػػرقية تحػػت إدارة مشػػتركة  دوليػػة_ فمسػػطينية_ إسػػرائيميةػ توضػػ 9
 بحيث يحؽ لإلسرائيمييف المقيميف فييا ا تيار ىويتيـ التي يقررونيا.

ػ يوافؽ الجانباف اإلسرائيمي والتمسطيني عمي مناقشة مسللة تبادؿ األراضي، وتسيما في الضتة والقدس،  40
التتاوض عمي الرغـ مف بعض النقاط ال كفية غير الجوىرية القائمة حاليا  بيف الطرفيف في بعض  في لجاف

التتاصػػيؿ، و اصػػة تمػػؾ التػػي تحتػػظ عمييػػا بعػػض أعضػػاء وفػػد الجامعػػة العربيػػة والمتعمقػػة منيػػا بمقتػػرح مػػنح 
 الجنسية لكؿ فمسطيني مقيـ في ال ميج منذ أكثر مف عشر سنوات.

مناقشػػة ال طػػوات التنتيذيػػة ليػػذا اتتتػػاؽ  ػػكؿ المتاوضػػات التػػي تقػػرر ليػػا السػػقؼ الزمنػػي ووفػػؽ التقريػػر تػػتـ 
 المذكور أعكه. ويمتد تنتيذىا الق عشر سنوات تبدأ مع توقيع اتتتاؽ.

تترج إسرائيؿ عف عدد مف المعتقميف التمسطينييف لدييا ممػف قضػوا عشػريف عامػا أو أكثػر فػي المعػتقكت وت 
 منيا  عمييا.يشكموف  طرا  أ

وذكػػر أنػػو الػػرئيس محمػػود عبػػاس سػػيدعو وفػػؽ التتاىمػػات إلػػق انت ابػػات تشػػريعية ورئاسػػية فػػي الضػػتة بعػػد 
إطػػكؽ الجانػػب العمنػػي مػػف اتتتػػاؽ تحسػػبا تحتمػػاؿ ظيػػور اعتراضػػات عميػػو، ولػػف تعمػػف بنػػود اتتتػػاؽ كاممػػة 

 مس التشريعي والرئاسة.لإلعكـ إت بعد بدء المتاوضات وانش،اؿ التمسطينييف بمعارؾ المج
وأوضػػح التقريػػر أنػػو مػػع توقيػػع اتتتػػاؽ فػػي نيايػػة السػػقؼ الزمنػػي المحػػدد الػػذ  يعمػػف بموجبػػو اسػػتقكؿ الدولػػة 
التمسػػطينية، يػػد ؿ الطرفػػاف التمسػػطيني واألردنػػي بمباركػػة إسػػرائيمية وعربيػػة، فػػي تتاىمػػات تتنػػاوؿ دورا  أردنيػػا  

سػػطينية والوقػػوؼ إلػػق جانػػب فػػي وجػػو أيػػة أ طػػار دا ميػػة أو  ارجيػػة أمنيػػا  جوىريػػا  فػػي مسػػاندة السػػمطة التم
محتممػة، وذلػػؾ فػػي إطػار الكونتدراليػػة المتتػػاىـ عمييػا والتػػي تكػػوف قػد نضػػجت ظػػروؼ إعكنيػا. بػػالتزامف مػػع 

 طترة اقتصادية ثكثية يكوف إلسرائيؿ دور فاعؿ في تشكيمتيا.
كتور نبيػؿ شػعت إلػق موسػكو سػرا وبشػكؿ عاجػؿ لوضػع وقد أفاد التقرير ال اص بلف الرئيس عباس أوفد الػد

القيػادة الروسػػية فػػي صػػورة األمػػر، وفػػي انتظػػار عػػودة عضػو المجنػػة نبيػػؿ شػػعت مػػف موسػػكو، حيػػث عمػػـ أنػػو 
حظػػي بالموافقػػة المبدئيػػة عمػػق اتتتػػاؽ، وأف عبػػاس اجتمػػع مػػع عػػدد مػػف قيػػادات فػػتح بصػػورة ثنائيػػة كػػؿ عمػػق 

وذلؾ تمييدا  لدعوة المجمسيف المركػز  والػوطني التمسػطينييف إلػق اتجتمػاع حدة، تجّنبا  تجتماعات متتوحة، 
فػػي غػػزة الػػذ  تػػـ فيػػو إل،ػػاء البنػػود الرئيسػػية لمميثػػاؽ  4996بعػػد عيػػد التطػػر مباشػػرة عمػػي غػػرار اجتمػػاع عػػاـ 

 القومي التمسطيني.
يػػػرا  مػػػف الش صػػػيات ذات كمػػػا أورد التقريػػػر أف الممػػػؾ األردنػػػي عبػػػد اهلل الثػػػاني اسػػػتدعق إلػػػق عمػػػاف عػػػددا  كب

األصوؿ التمسطينية وآ ريف مف األراضي المحتمة ومف القدس لمتشاور ولدعـ اتتتاؽ. وأبمغ الممؾ عػددا مػف 
 ىذه القيادات أردنية مف أصؿ فمسطيني بقرب التوصؿ إلق اتتاؽ تاري ي في شلف القضية التمسطينية.

ممحوظػػػػة ليػػػػذا اتتتػػػاؽ بعػػػػد تسػػػػرب بعػػػػض  وتحػػػدث التقريػػػػر عػػػػف وجػػػود تمممػػػػؿ يتبمػػػػور فػػػػي شػػػكؿ معارضػػػػة
 مضامينو، تمعب فييا السيدة فدوي زوجة مرواف البرغوتي دورا  رئيسيا  في التصد  لو.

كمػا لحػػظ كػذلؾ إلػػق أنػو ورد عمػػق لسػاف كيػػر   ػكؿ اجتماعػػو بعبػاس قولػػو تعقيبػا  عمػػق مدا مػة مػػف األ يػػر 
مػف ىػذا اليػاجس، سػنتدبر أمػره وسػتجد حمػاس دعػؾ ‘… أبدي فييا ت وفو مف عرقمة حماس لكتتػاؽ فقػاؿ: 

مف التطورات المستجدة عمق الساحة المصرية مػا يشػ،ميا عػف ىػذا الشػلف ويحصػر اىتماميػا فػي تػدبر أمرىػا 
 ’.وأمر وجودىا وبقائيا مف عدمو
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 نياء االنقسامال  وقف التفاوض والذىاب إلى حكومة وحدة وطنيةلبحاجة  نحنأبو مرزوق:  25
وليد عوض: تنتيي اليـو اتربعاء ميمة الثكثة اشير التػي اتتقػت فػتح وحمػاس عمييػا لكنتيػاء مػف  -راـ اهلل 

تشكيؿ حكومة مف المستقميف برئاسة الرئيس التمسػطيني محمػود عبػاس تسػتعادة الوحػدة الوطنيػة بػيف الضػتة 
وتشػػريعية فػػي اتراضػي التمسػػطينية تنيػػاء اتنقسػػاـ  ال،ربيػة وقطػػاع غػػزة والتحضػير تجػػراء انت ابػػات رئاسػية

 الدا مي.
ا ػر ايػاـ تمػؾ اتشػير الثكثػة دوف احػراز ا  تقػدـ عمػق صػعيد المصػالحة  -أب  41 -وفيما ينقضي اليوـ 

التمسػػطينية واسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة اشػػترط الػػدكتور موسػػق ابػػو مػػرزوؽ رئػػيس وفػػد حمػػاس لمحػػوار مػػع فػػتح 
لمتاوضػػات التػػي تػػـ اسػػتئنافيا مػػع اسػػرائيؿ مػػف اجػػؿ تشػػكيؿ حكومػػة وحػػدة وطنيػػة فمسػػطينية الثكثػػاء بوقػػؼ ا

 .1007تمييدا تنياء اتنقساـ الدا مي المتواصؿ منذ منتصؼ عاـ 
وفػػي حػػيف سػػادت حالػػة مػػف الصػػمت فػػي اتروقػػة السياسػػية بالضػػتة ال،ربيػػة الثكثػػاء حػػوؿ انتيػػاء تمػػؾ الميمػػة 

نية مف المتاوضات المقررة اليـو اتربعاء مػع اسػرائيؿ ومعارضػة فصػائؿ منظمػة بسبب اتنش،اؿ بالجولة الثا
التحريػػر ليػػا بسػػبب تواصػػؿ اتسػػتيطاف، اكػػد ابػػو مػػرزوؽ بػػاف يػػـو انتيػػاء ميمػػة تشػػكيؿ الحكومػػة التمسػػطينية 
برئاسػػػة عبػػػاس تسػػػتعادة الوحػػػدة الوطنيػػػة الػػػذ  يصػػػادؼ اليػػػـو اتربعػػػاء جػػػاء متزامنػػػا مػػػع موعػػػد اسػػػتئناؼ 

متاوضػػات المقػػررة بالقػػدس ال،ربيػػة برعايػػة امريكيػػة، واف ذلػػؾ لػػيس مصػػادفة بػػؿ ىنػػاؾ تػػرابط بػػيف احػػداث ال
.  اليـو

مواعيػػد يػػـو ‘ تحػػت عنػػواف ’ التػػيس بػػوؾ‘وكتػػب ابػػو مػػرزوؽ القيػػاد  البػػارز فػػي حمػػاس عمػػق موقعػػو عمػػق 
 تتمثؿ في:‘  8/ 41اتربعاء 

 ( مشاورات تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني.4
 أسيرا(. 16فعة األولق مف األسري  ( الد1
 ( متاوضات الكياف الصييوني مع فمسطيف في القدس.3
 وحدة سكنية في القدس والضتة. 4418( إقرار بناء 1

اف قرار بدء ‘وشدد ابو مرزوؽ عمق اف ىذه اتحداث التي تلتي في يـو واحد بينيا ترابط شديد، وكتب قائك 
عمؿ الوطني، وقرار بنػاء الوحػدات السػكنية يقػوؿ لمتمسػطينييف، ت شػروط التتاوض ت يحظق بتلييد فصائؿ ال

عمق التتاوض، ت سيادة عمق األرض، ت ت،يير عمق حركة اتسػتيطاف، وقبػولكـ لػذلؾ نكػافئكـ عميػو ب ػروج 
 ’.األسري، ولكف عمق ثكث دفعات ت تبار نواياكـ ومراقبة سموككـ

ف الممكػػػف الػػػد وؿ فػػػي حػػػوارات لتشػػػكيؿ حكومػػػة توافػػػؽ وطنػػػي ىػػػؿ مػػػ… وا ف‘وتػػػابع ابػػػو مػػػرزوؽ متسػػػائك 
فنحف بحاجة إلق وقؼ التتاوض، والذىاب إلق حكومة وحدة وطنيػة، … لت،طي عمق ميزلة التتاوض العبثي

وبتوافػػؽ وطنػػي، حقيقػػي، لتحقيػػؽ الميػػاـ المتتػػؽ عمييػػا، وأحػػد أىػػـ بنودىػػا إجػػراء اتنت ابػػات. باإلضػػافة إلػػق 
فػي اإلطػار القيػاد  المؤقػت، ومناقشػة بنػاء مؤسسػاتنا الوطنيػة وعمػق رأسػيا المجمػس  معالجة الشلف السياسي

 ’. الوطني التمسطيني
 24/8/2023، القدس العربي، لندن

 
 خيرت عباس بين التسوية مل "إسرائيل" أو المصالحة مل حماس واشنطنالبردويل:  26
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القيػػػاد  فػػػي حمػػػاس ، أف غػػزة مػػػف ضػػػياء الكحمػػػوت، عػػف 24/8/2023، الجزيااارة نااات، الدوحاااةذكػػر موقػػػع 
سرائيؿ  يرتا محمود عباس بػيف التسػوية مػع إسػرائيؿ أو المصػالحة مػع  صكح البردويؿ صرح بلف "أميركا وا 

 حماس، فا تار التسوية مع إسرائيؿ وترؾ المصالحة ولـ يعد ميتما بيا".
محمػد مرسػي عػف المشػيد وقاؿ لمجزيرة نت إف لدي السمطة أوىامػا بػلف "غيػاب الػرئيس  المصػر  المعػزوؿ( 

يعني غياب اتتتاؽ وتنصؿ حماس منو"، مؤكدا التزاـ حركتو بالمصالحة شػريطة تنتيػذىا رزمػة واحػدة ولػيس 
 عمق حسب أىواء فتح.

وأضػػاؼ أف حركػػة فػػتح ىػػي التػػي قتمػػت الوحػػدة الوطنيػػة بيرولتيػػا إلػػق حضػػف المحتػػؿ والتنػػازؿ عػػف الحقػػوؽ 
 تتباكق ا ف عمق الوحدة الوطنية وعمق المصالحة. التمسطينية وليس حماس، مضيتا أف فتح

ولـ يستبعد البردويػؿ أف يعمػف عبػاس موعػد اتنت ابػات الرئاسػية والتشػريعية "إذا طمبػت منػو الوتيػات المتحػدة 
سرائيؿ ذلؾ"، مؤكدا أف حماس لف تعترؼ بذلؾ وستقاومو، حيث لف تكوف لو مرجعية شعبية.  وا 

صػكح البردويػؿ نتػق وجػود ، أف غػزةمػف  محمػد عيػد، عف 23/8/2023 ،فمسطين أون الينوأضاؼ موقع 
ػػا األ يػػرة بحػػرؽ أوراقيػػا وتواري يػػا  أ  ترتيبػػات جديػػدة مػػع حركػػة "فػػتح" بشػػلف إتمػػاـ المصػػالحة الوطنيػػة، متيم 

 بتتضيميا سموؾ طريؽ المتاوضات كبديؿ عف المصالحة.
المصػػالحة، وفضػػمت طريػػؽ المتاوضػػات التػػي  وقػػاؿ البردويػػؿ فػػي تصػػريح لػػػ"فمسطيف": "إف فػػتح انسػػحبت مػػف

 ا تارتيا كبديؿ عنيا، وعف الجموس مع حركة حماس".
وأضػػاؼ: "ت حػػديث عػػف المصػػالحة، وقػػد طمقتيػػا فػػتح ثكث ػػا، وأحرقػػت جميػػع الجيػػود التػػي بػػذلت طػػواؿ التتػػرة 

ا ويريدوف المشػي فػي الماضية"، معرب ا عف استيجانو مف "قادة فتح الذيف يتباكوف عمق المصالحة، وقد قتموى
 جنازتيا".

ػػػا ثػػػـ تلكميػػػا كمػػػا كانػػت الجاىميػػػة تآكػػػؿ أصػػػناميا"، مشػػػدد ا عمػػػق ضػػػرورة أف يتيػػػـ  وتػػابع: "فػػػتح تصػػػنع تواري  
الشػػعب التمسػػطيني حقيقػػة الواقػػع، وم طػػط "فػػتح" الرامػػي لتصػػتية القضػػية التمسػػطينية، بمتاوضػػات وضػػعت 

 ؾ الشروط.السمطة ليا شروط ا تستئنافيا ثـ تنازلت عف تم
وأكػػد أف حركتػػو تسػػعق جاىػػدة حاليػػا وبػػالتزامف مػػع عػػودة المتاوضػػات "العبثيػػة" بػػيف السػػمطة و إسػػرائيؿ(، إلػػق 
إفشاؿ جميع الم ططات الرامية لتصتية القضية التمسطينية، وثوابتيا األساسية، التي يتعمد بعض قادة "فتح" 

 إلق تصتيتيا وتقديميا ىبة لكحتكؿ.
سػػمطة بالػػذىاب لمتاوضػػات التسػػوية، دوف موافقػػة التصػػائؿ الوطنيػػة أو حتػػق فصػػائؿ منظمػػة وانتقػػد انتػػراد ال

التحريػػر التمسػػطينية، مشػػير ا إلػػق أف ممثػػؿ الشػػعب التمسػػطيني ىػػو الػػذ  فػػاز بلغمبيػػة الشػػارع التمسػػطيني عػػاـ 
 ـ، وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية والحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ التمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية.1006

 
 ن إلجراء االنتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءاتفتح: عمى عباس إصدار مرسومي 27

وشدد عضو مركزية فتح جمػاؿ محيسػف الثكثػاء عمػق ضػرورة قيػاـ عبػاس باصػدار مرسػوميف رئاسػييف اليػـو 
اتربعػاء، اتوؿ بشػلف موعػػد إجػراء اتنت ابػػات العامػة، والثػػاني بشػلف تشػػكيؿ حكومػة الكتػػاءات برئاسػتو وفػػؽ 

 ظؿ عدـ رغبة حماس بتحقيؽ المصالحة عمق حد قولو.اعكف الدوحة ، وذلؾ في 
واعرب محيسف عف است،رابو مما كتبو ابو مرزوؽ عمق صتحتو عمق التيس بوؾ حوؿ اف ىناؾ اتتاقا عمػق 

اب وترابطا لكحداث مع بعضيا البعض بشلف اليوـ ات ير لميمة تشػكيؿ الحكومػة وعقػد  41موعد اتربعاء 
 16صادقة اسرائيؿ عمق بناء المزيػد مػف الوحػدات اتسػتيطانية واطػكؽ سػراح جولة ثانية مف المتاوضات وم
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اب كػل ر ميمػة لممصػػالحة  41اف تحديػد موعػد ‘معػتقك فجػر اتربعػاء بمناسػبة اسػتئناؼ المتاوضػػات، قػائك 
كػػاف فػػي شػػير ايػػار الماضػػي وحينيػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ اتتػػاؽ عمػػق العػػودة لممتاوضػػات ولػػـ نكػػف نعمػػـ مػػا يتكػػر 

 ’.ىو ليقرر بناء وحدات استيطانية جديدةنتنيا
 24/8/2023، القدس العربي، لندن

 
 

 ال يممك تفويضًا الجراء مفاوضات لمسالم مل "إسرائيل" عباس"الجياد":  28

ت يممػػؾ “فػػي فمسػػطيف أف الػػرئيس التمسػػطيني محمػػود عبػػاس ” الجيػػاد اإلسػػكمي“أعمنػػت حركػػة :  وكػػاتت(
تػرفض المتاوضػات “وقاؿ المتحدث باسـ الحركة داود شػياب إف الجيػاد  ”.تتويضا  إلجراء متاوضات لمسكـ

، ونتػػق أف تكػػوف الحركػػة فوضػػت أحػػدا التتػػاوض، ”وتعػػدىا غيػػر شػػرعية وغطػػاء لتصػػتية القضػػية التمسػػطينية
ت يعنػي أبػدا  “وأكد أف ذلؾ يتعارض مع نيج الحركة ورؤيتيا، وشدد عمػق أف الحػرص عمػق التوافػؽ الػوطني 

ىناؾ إجماع وطني وشعبي رافض تستئناؼ المتاوضات واألولػق اتلتػزاـ “، وقاؿ ”وابت الوطنيةالمساس بالث
 ”.بيذا اإلجماع وعدـ ا تكؽ المبررات لكلتتاؼ عميو

 24/8/2023، الخميج، الشارقة

 
 االحتالل يعتقل عددا من كوادر "الشبيبة الفتحاوية" في جامعة بير زيت 29

ت قػػػوات اتحػػػتكؿ حممػػػة اعتقػػػاتت اسػػػتيدفت ناشػػػطيف فػػػي حركػػػة الشػػػبيبة شػػػن :القػػػدس دوت كػػػوـ -راـ اهلل 
 التتحاوية بجامعة بير زيت، فجر اليـو اتربعاء.

وافادت مصادر لػ القدس دوت كوـ، اف قوات اتحتكؿ اعتقمت منسؽ عاـ حركة الشػبيبة بجامعػة بيػر زيػت، 
 في عدة قري بمحافظة راـ اهلل. ىيثـ رضواف، اضافة الق عدد مف الناشطيف، بعد اقتحاـ بيوتيـ

واضافت انو عرؼ مف المعتقمػيف، "وىيػب سػعد ، أسػامة البرغػوثي، سػميماف حمايػؿ، محمػد يوسػؼ، و محمػد 
 راع الطكبي لحركة فتح، في جامعة بير زيت".\حمزة، وجميعيـ مف كوادر اؿ

 24/8/2023، القدس، القدس

 
 تح األوضاع األمنية في المخيمالحموة: عصبة األنصار تبحث مل حركة ف عينمخيم  20

استقبؿ القياد  في عصبة األنصار أبو طػارؽ السػعد  فػي منزلػو فػي م ػيـ عػيف الحمػوة، أمػس، قائػد األمػف 
الػػػوطني التمسػػػطيني المػػػواء صػػػبحي أبػػػو عػػػرب والقائػػػد السػػػابؽ لمكتػػػاح المسػػػمح المينػػػو، فػػػي إطػػػار زيػػػارة تينئػػػة 

أبو شريؼ عقؿ. والكفت في الزيارة أنيا جمعت المينو « بةالعص»باألعياد، بحضور المسؤوؿ اإلعكمي في 
وأبػػو عػػرب المتنافسػػيف دا ػػؿ حركػػة فػػتح التػػي كانػػت بػػدورىا تعػػاد  عصػػبة األنصػػار لسػػنوات. وتطػػرؽ المقػػاء 
إلق التطورات األمنية في الم يـ ومسللة القوة األمنية المشتركة التي اقترحت تشكيميا حركة حماس وتواصػؿ 

 ية مع بقايا جند الشاـ وفتح اإلسكـ.القوي اإلسكم
 24/8/2023، االخبار، بيروت

 
 عمى إطالق أسرى: ىذا اليوم ىو يوم عرس وانتصار وطني عمى المحتل تعميقاّ فتح  22

راـ اهلل، غػػزة ػ "اتيػػاـ"، وكػػاتت: اسػػتقبؿ آتؼ المػػواطنيف فجػػر اليػػوـ، فػػي راـ اهلل وغػػزة، الدفعػػة اتولػػق مػػف 
 الذيف اطمقت سمطات اتحتكؿ سراحيـ في وقت متل ر مف الميمة الماضية. 16ػ اتسري المحرريف ال
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اف ىذا اليوـ ىو يـو وعرس وانتصار وطني  ،وقاؿ الناطؽ باسـ حركة فتح احمد عساؼ في مقابمة تمتزيونية
لطيػؼ عمق المحتػؿ اتسػرائيمي كػوف ىػذه الصػتقة او دفعػة مػف اتسػري القػدامق العظػاـ الػذيف يمثمػوف الػواف ا

التمسطيني الم تمتة مف فتح وحماس والجياد اتسكمي والجبيتاف الشعبية والديمراطية والذيف امضو عشرات 
 السنوات في سجوف اتحتكؿ اتسرائيمي.

واكػػػػد عسػػػػاؼ عمػػػػق اف ىػػػػذه الصػػػػتقة تؤكػػػػد اف الػػػػرئيس عبػػػػاس ىػػػػو رئػػػػيس الشػػػػعب التمسػػػػطيني كػػػػؿ الشػػػػعب 
ة اتسػري القػدامق وكافػة اتسػري مػف م تمػؼ المنػاطؽ بمػا فييػا التمسطيني حيث اصر عمق اتفراج عف كاف

مضػػيتا انػػو اكػػد عمػػق ضػػرورة اتفػػراج عػػف كػػؿ اتسػػري بمػػف فػػييـ اتسػػري مػػف م تمػػؼ  18القػػدس واراضػػي 
 التصائؿ بما فييا حماس والجياد لمتاكيد عمق ضرورة تبيض السجوف قبؿ ا  اتتاؽ سكـ مستقبمي.

اتنتصػػػار لػػػكرادة السياسػػػية التمسػػػطينية يمثػػػؿ انتصػػػار عمػػػق القػػػوانييف واوضػػػح عسػػػاؼ اف ىػػػذا اتصػػػرار و 
العنصػػػرية والمعػػػايير الجػػػائرة التػػػي عممػػػت اسػػػرائيؿ عمػػػق محاولػػػة صػػػياغتيا عمػػػق مػػػدار السػػػنوات العشػػػريف 

 الماضية حيث تـ في ىذه الدفعة كسر المعايير اتسرائيمية.
التػي جسػدىا اتسػري معربػا عػف ثقتػو بػاف ىػذه الصػتقة واشار الق اف ىذه الدفعة تمثؿ دفعة الوحػدة الوطنيػة 

ستكوف مقدمة لكفراج عف كؿ اتسري وقادة الحركة اتسيرة بمف فييـ احمد سعدات ومرواف البرغوثي وكافة 
 اتسيرات واتسري اتطتاؿ والمرضق وكسر لممعايير اتسرائيمية.
يير اتسػػرائيمية والمشػػككة بػػاف ىنػػاؾ تميػػز ورفػػض عسػػاؼ محػػاوتت التشػػكيؾ باتنجػػاز المتمثػػؿ بكسػػر المعػػا

باتسػػري المتػػرج عػػنيـ عمػػق اتسػػاس الحزبػػي مشػػيرا الػػق اف الدفعػػة تشػػمؿ العديػػد مػػف اتسػػري مػػف م تمػػؼ 
 التصائؿ بما فييا فتح وحماس والجياد والجبيات الديمقراطية والشعبية.

ـ بعػض المتطػرفيف يؤكػد اف ىػذه واكد اف مػا شػيده سػجف ايػالوف الػذ  جػري اتفػراج عػف اتسػري منػو وىجػو 
الحكومة اتسرائيمية ىػي حكومػة متطرفػة وعنصػرية يمينيػة تعكػس وجييػـ الحقيقػي وسػعييـ لمنػع الترحػة مػف 

 الد وؿ لكؿ بيت فمسطيني .
كمػػا واكػػد النػػاطؽ باسػػـ حركػػة فػػتح اف اتسػػري يشػػكموف نموذجػػا لمصػػمود ونموذجػػا لمترحػػة التمسػػطينية التػػي 

ئيمي مؤكػدا اف ىػذا اتنزعػاج اتسػرائيمي لػف يمنػع ابنػاء شػعبنا مػف التػرح باتنتصػار بيػذا يوازييا انزعػاج اسػرا
 العرس الوطني الكبير لكؿ فمسطيف التي تستقبؿ  يرة ابناءىا.

 24/8/2023، األيام، رام اهلل
 

 اإلفراج عن األسرى يجب أن ال يكون مقابل استمرار االستيطان": الديمقراطية" 22
طينيا  أفرجػػػت عػػػنيـ إسػػػرائيؿ، الثكثػػػاء، ضػػػمف مسػػػاعي اسػػػتئناؼ محادثػػػات السػػػكـ مػػػع أسػػػيرا  فمسػػػ45وصػػػؿ 

 السمطة التمسطينية، إلق معبر بيت حانوف أقصق شماؿ قطاع غزة وسط استقباؿ شعبي وفصائمي كبير.
قاؿ طكؿ أبو ظريتة القياد  في الجبية الديمقراطية: إف "اإلفػراج عػف األسػري حػؽ مػف حقػوقيـ ويجػب أف و 
 يكػػػوف مقابػػػؿ اسػػػتمرار اتسػػػتيطاف فػػػي الضػػػتة ال،ربيػػػة فشػػػعبنا قػػػادر عمػػػق أف يحقػػػؽ إنجػػػازات عمػػػق ىػػػذا ت

 اتحتكؿ بوحدتو وصموده".
وأضاؼ أبو ظريتة الػذ  كػاف يتواجػد أمػاـ معبػر بيػت حػانوف فػي تصػريح لمراسػؿ وكالػة "األناضػوؿ" لألنبػاء 

تـ اإلفراج عف جميع أسرانا ويتحقؽ أمؿ شعبنا بالحرية "نعتبر ىذه ال طوة رغـ الترحة العارمة ناقصة ما لـ ي
 واتستقكؿ".

 24/8/2023، السبيل، عّمان
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 عباس واضحة لمصر بأن يتم افتتاح معبر رفح لتخفيف معاناة أزة  رسالةفتح:  23

أكد القياد  في حركة التحرير الوطني التمسػطيني  فػتح( والنائػب عنيػا فػي المجمػس ت: ضياء الكحمو  -غزة 
تشريعي فيصؿ أبو شيك أف معبر رفػح يجػب أف يبقػق بعيػدا  عػف أتػوف اتنقسػاـ وال كفػات التػي قػد تعطػؿ ال

 عممو.
وأشػار فػػي حػديث لمجزيػػرة نػػت إلػق أف رسػػالة الػػرئيس عبػاس واضػػحة لمصػر بػػلف يػػتـ افتتػاح المعبػػر لت تيػػؼ 

يمو لمسمطة، يمكف أف تكوف بػادرة المعاناة في غزة، وكذلؾ لحماس بلف ت تبقق متمسكة ب دارة المعبر وأف تح
 إلنياء اتنقساـ.

وبّيف أبو شيك أف ما طرحو الرئيس ييػدؼ باألسػاس ألف ت تتضػرر مصػالح أىػالي القطػاع، مشػيرا  إلػق أنػو 
وفؽ معموماتو ف ف ىناؾ رسائؿ متبادلػة مػع حمػاس تتعمػؽ بتحمػؿ السػمطة التمسػطينية المسػؤولية عػف المعبػر 

 إلنياء المعاناة.
نيػاء الحصػار. وقػاؿ إنيػا "لػـ وذك ر القياد  بتتح أف السمطة التمسطينية معنية بتحمػؿ مسػؤولية قطػاع غػزة وا 

تت ؿ يوما  عف ىػذا األمػر"، مؤكػدا  اسػتعدادىا إلدارة المعبػر وحػؿ اإلشػكاليات الموجػودة وعػودة العمػؿ بمعبػر 
 األفراد والمعبر التجار  مع مصر وغيره مف المعابر مع إسرائيؿ.

 24/8/2023، جزيرة نت، الدوحةال 
 
 

 البردويل: تزويد فتح لوسائل إعالم تونسية أخبار ممفقة عن حماس إفالس سياسي 24
القيػػػاد  فػػػي حركػػػة حمػػػاس د. صػػػكح البردويػػػؿ لػػػق بػػػدء انسػػػياؽ وسػػػائؿ اإلعػػػكـ   أشػػػار: محمػػػد عيػػػد-غػػػزة

لإلعكـ المصر  سابق ا في حممتو  التونسية مع المعمومات التتحاوية التي تتطابؽ مع المعمومات التي زودتيا
قحاـ حماس في األحداث الدا مية لمشؤوف العربية.  التحريضية ضد قطاع غزة، والمقاومة التمسطينية؛ وا 

وأعرب عف استياءه مف قرار حركة "فػتح"  ػوض نيػج تشػويو "حمػاس" فػي البمػداف العربيػة، مؤكػد ا أف عمميػا 
ية لمشػػعوب العربيػػة واإلسػػكمية، ويضػػر كافػػة أبنػػاء الشػػعب ت يمػػس حركتػػو فقػػط، بػػؿ يضػػر القضػػية األساسػػ

 التمسطيني.
واعتبر  طوة "فتح" تزويد وسائؿ اإلعػكـ التونسػية بمعمومػات متبركػة، إفػكس سياسػي تعيشػو األولػق، لتػوىـ 

 ذاتيا بلنيا تسجؿ انتصارات سياسية عمق حركة "حماس".
ة والتػػي تيػػدؼ إلػػق دفػػع اتحػػتكؿ لشػػف عػػدواف جديػػد وحػػذر القيػػاد  فػػي الحركػػة مػػف ىػػذه المعمومػػات المتبركػػ

ضػػػػد قطػػػػاع غػػػػزة وتشػػػػديد حصػػػػاره، مشػػػػدد ا عمػػػػق أف حركتػػػػو ستواصػػػػؿ كشػػػػتيا لتعػػػػاوف "فػػػػتح" مػػػػع اتحػػػػتكؿ 
 اإلسرائيمي، وجيات غربية، وأنظمة معادية في المنطقة.

 23/8/2023، فمسطين أون الين
 

 مى مماطمة حماس في ممف المصالحة: القيادة الفمسطينية تتخد قرارات لمرد عرباحيحيى  25
رأي القياد  في حركة فتح يحيػق ربػاح أف القيػادة التمسػطينية ممثمػة بػالرئيس عبػاس : ضياء الكحموت -غزة 

سػػتت ذ قػػرارات لمػػرد عمػػق مماطمػػة حمػػاس وتسػػويتيا فػػي ممػػؼ المصػػالحة الوطنيػػة، معتبػػرا أف حمػػاس "غيػػر 
 جاىزة لمتقدـ ب طوات إلنياء اتنقساـ".
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رباح لمجزيرة نت إف حماس مرتبطة ارتباطا كامك بمصير جماعة اإل ػواف المسػمميف فػي مصػر، وىػي  وقاؿ
تنتظػر مػا سػتؤوؿ إليػو األوضػاع ىنػاؾ، معتبػرا أف الحركػػة ت تسػتطيع أف تقػرر مػاذا سػتتعؿ حتػق يتضػح مػػا 

 ستؤوؿ إليو األزمة المصرية.
ف حماس مستمرة في المراىنة عمق ال ارج وفػي عػدـ وتابع القياد  في فتح أف المصالحة باتت بعيدة جدا أل

اتىتماـ باتتتاقات السابقة مع فتح. وقاؿ إف "حماس تعاني اليـو مف أزمة وجوديػة ت تؤىميػا تت ػاذ قػرارات 
 جريئة"، عمق حد تعبيره.

 24/8/2023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مخطط بيل فمسطين  برىوم لا"قدس برس": مطموب تحالف وطني فمسطيني واسل لمواجية 26

، المتحدث باسـ حركة حمػاس، إلػق تشػكيؿ رأ  عػاـ فمسػطيني قػو  ومػؤثر : غزة  فمسطيف( دعا فوز  برىـو
"، فػي اشػارة منػو إلػق بػدء متاوضػات 1يتضح كػؿ مػف يقػؼ وراء مػا أسػماه "مشػروع بيػع فمسػطيف فػي أوسػمو 

 التسوية بيف السمطة واتحتكؿ.
ػ "قػػػدس بػػرس" أف القضػػية ىػػي فمسػػػطيف والموضػػوع حقػػوؽ وثوابػػػت وأوضػػح برىػػـو فػػي تصػػػريحات  اصػػة لػػ

 الشعب التمسطيني والموضوع المطروح ىو التتريط بحقوؽ وثوابت الشعب التمسطيني".
وقاؿ: "يجب أف يكوف ىناؾ تحالتات سياسػية مػف كػؿ التصػائؿ والن ػب والمثقتػيف تمثػؿ كػؿ قطاعػات شػعبنا 

 لمواجية ىذا ال طر الكبير".
ا ىو المطموب في المرحمة المقبمة ليس التحالؼ عمق مستوي فئة أو حزب أو تكتكت فحسػب، وأضاؼ: "ىذ

بػؿ نريػد تحػالؼ وطنػػي فمسػطيني مػف كػػؿ الجيػات الرافضػة ليػػذا الم طػط ال طيػر والكبيػػر الػذ  يمػرر اليػػـو 
سرائيؿ لتريؽ أوسمو".  عمق الشعب التمسطيني مقابؿ تسويؽ الوىـ مف قبؿ امريكا وا 

ـ عمق أف "المرحمة المقبمة يجب أف تشػيد وقتػة جػادة وفاعمػة ومػؤثرة وقويػة لمواجيػة ىػذا التريػؽ"، وشدد برىو 
مشػػػير ا إلػػػق أنػػػو لػػػو تػػػـ عمػػػؿ اسػػػتتتاء لػػػدي الشػػػعب التمسػػػطيني حػػػوؿ عػػػودة المتاوضػػػات ربمػػػا تكػػػوف النتيجػػػة 

 % ضد ىذه العودة.400
مسػػػػطيني وبالتػػػػالي مػػػػف اكتػػػػوي بنػػػػار واسػػػػتدرؾ بػػػػالقوؿ: "ألف مػػػػف اكتػػػػوي بنػػػػار المتاوضػػػػات كػػػػؿ الشػػػػعب الت

المتاوضػػات سيرفضػػيا، مػػا عػػدا التريػػؽ الم تطػػؼ لمقضػػية التمسػػطيني والم تطػػؼ لمقػػرار التمسػػطيني"، وفػػؽ 
 قولو.

وأوضح المتحدث باسػـ حركػة "حمػاس" أنػو يجػب أف تكػوف ميمػة ىػذا التحػالؼ "فضػح فريػؽ التسػوية وفضػح 
طاء التنظيمي والسياسي والشعبي والوطني عف كؿ المشاركيف  م ططاتو السرية والعمنية"، ورفع الشرعية وال،

في مف اسماه "النيج العبثي وتمرير ىذا الم طط ال طير"، وكذلؾ "وقؼ استيتار ىذا التريؽ بثوابت الشعب 
 التمسطيني وحقوقو حتق يتـ حماية الشعب واألرض واإلنساف".

مرحمػة عػزؿ وفضػح ىػذا التيػار ووقػؼ م ططاتػو"،  ودعا فوز  برىوـ إلػق أف تكػوف المرحمػة المسػتقبمية "ىػي
 عمق حد تعبيره.

 23/8/2023قدس برس، 
 

 تشكيل ائتالف ضد المفاوضات سيدفل باتجاه المصالحة الوطنية": الديمقراطية" 27
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أكػػػد صػػػالح زيػػػداف عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لػػػػ "الجبيػػػة الديمقراطيػػػة لتحريػػػر فمسػػػطيف" وجػػػود محػػػاوتت : غػػػزة
 تكؼ وطني مشترؾ مف أجؿ وقؼ المتاوضات بيف السمطة التمسطينية ودولة اتحػتكؿ.فمسطينية لتشكيؿ ائ

وقػػػػاؿ زيػػػػداف لػػػػػ "قػػػػدس بػػػػرس" إف  "ىنػػػػاؾ دائمػػػػا محػػػػاوتت لتشػػػػكيؿ إطػػػػار أو ائػػػػتكؼ مشػػػػترؾ  اليػػػػدؼ منػػػػو 
اسػػػتنياض أوسػػػع دعػػػـ شػػػعبي وتطػػػوير الضػػػ،ط الػػػوطني مػػػف اجػػػؿ وقػػػؼ ىػػػذه المتاوضػػػات التػػػي تػػػتـ نقيضػػػا 

 اتجماع الوطني،  اصة انو ت يمكف اف تمتقي المتاوضات مع اتستيطاف". وبالتعاكس مع
وأضاؼ: "بدوف وقؼ اتستيطاف وبدوف أف يكوف ىناؾ اسس لمعممية التتاوضية فسػتمثؿ ىػذه العمميػة غطػاء 
لمواصمة اتستيطاف ولف تلتي بل  نتيجة وستضعؼ اتتجاه الدولي العػاـ لمضػ،ط عمػق اتحػتكؿ ومحاسػبتو 

 استمراره  بعممية اتستيطاف". عمق
 واعتبر زيداف اف تشكيؿ ىكذا ائتكؼ سيدفع ايضا باتجاه المصالحة الوطنية إلنياء اتنقساـ الوطني.

وقاؿ "ىذه تصب في اطار الدفع لممصالحة الوطنية، تف الرد عمق تعنػت حكومػة نتنيػاىو التػي ت يمكػف اف 
 تضيع الوقت لتنتيذ م ططاتيا اتستيطانية، يكوف بيكذا تحرؾ". تكوف جادة في العممية السياسية انما تريد

 23/8/2023قدس برس، 
 

 تشكيل تحالف وطني فمسطيني مناىض لممفاوضات  نؤيد "الشعبية": 28
ال ميػؿ  فمسػػطيف( أكػدت النائػػب  الػدة جػػرار، عضػو المكتػػب السياسػي لمجبيػػة الشػعبية لتحريػػر فمسػػطيف، أف 

وحػػد بػػػرفض التوجػػو لممتاوضػػات، وتػػػدعو السػػمطة التمسػػطينية لمكػػػؼ عػػف ىػػػذا أغمبيػػة التصػػائؿ لػػػدييا قػػرار م
 الطريؽ الذ  يساعد اتحتكؿ عمق سياسيتو اتستيطاف بالضتة والقدس.

وأبػػدت جػػرار فػػي تصػػريحات  اصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس" تلييػػدىا لوجػػود تحػػالؼ فمسػػطيني وطنػػي منػػاىض لمتوجػػو 
عارضة التوجو الترد  مف قبؿ رئاسة السمطة لممتاوضػات، لممتاوضات يضمف أغمبية التصائؿ التمسطينية لم

 "والذ  ثبت فشمو عمق مدار سنوات طويمة ولـ يجمب سوي الويكت والمصائب لمشعب التمسطيني وقضيتو".
وطالبػػػت النائػػػب فػػػي التشػػػريعي عػػػف الجبيػػػة الشػػػعبية  الػػػدة جػػػرار السػػػمطة التمسػػػطينية "بػػػالكؼ عػػػف التوجػػػو 

عكنػػو عػػف مشػػاريع اسػػتيطانية جديػػدة قبػػؿ لممتاوضػػات  اصػػة فػػي ظػػؿ اسػػ تمرار اتحػػتكؿ فػػي اتسػػتيطاف وا 
 اجتماع المتاوضات بلياـ". 

عػادة  وأشارت جرار إلق أف "ال يار البديؿ لممتاوضات يكمف بالتوجو لممؤسسات الدولية لمحاكمة اتحتكؿ وا 
التحركػػػات الشػػػعبية عمػػػق األرض  تتعيػػػؿ ىػػػذه القػػػرار بعػػػد التعنػػػت اإلسػػػرائيمي"، معتبػػػرة أف "الرىػػػاف يكمػػػف فػػػي
 المناىضة لممتاوضات ولمطالبة السمطة بوقؼ ىذا ال يار الذ  ثبت فشمو".

 23/8/2023قدس برس، 
 

 من خطورة االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى  يحذرقريل  29
ؤوف القػدس، أحمػػد حػػّذر عضػو المجنػة التنتيذيػػة لمنظمػة التحريػر التمسػػطينية، رئػيس دائػرة شػػ: القػدس المحتمػة

قريػػػػع مػػػػف  طػػػػورة اتعتػػػػداءات اإلسػػػػرائيمية عمػػػػق المسػػػػجد األقصػػػػق، واصػػػػتا إياىػػػػا بػػػػػ "اتسػػػػتيداؼ المػػػػنظـ 
 والممنيج"، الرامي إلق تيويد المدينة المقدسة والمقدسات اإلسكمية والمسيحية.

ريكػي لعمميػة السػكـ ( عمػق ىػامش اسػتقبالو المبعػوث األم8|43ورأي قريع فػي تصػريحات لػو اليػوـ الثكثػاء  
مػػارتف إنػػديؾ، أف ىػػذه السياسػػة سػػتدفع بالمنطقػػة برمتيػػا الػػق مسػػار محتػػوؼ بػػالكثير مػػف الم ػػاطر، وحمػػؿ 

 الحكومة اتسرائيمية المسؤولية كاممة عف نتائج ىذه اتعتداءات.
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ف وأضػػػاؼ: "إف اتنتياكػػػات اإلسػػػرائيمية تعكػػػس حقيقػػػة موقػػػؼ حكومػػػة اتحػػػتكؿ  اصػػػة إعكنيػػػا األ يػػػر عػػػ
 ال طط اتسرائيمية لبناء آتؼ الوحدات اتستيطانية في الضتة والقدس مع بداية الجمسات التتاوضية".

وأكد قريع التزاـ القيادة التمسطينية ببذؿ كؿ الجيود في سيبؿ إنجػاح عمميػو السػكـ لتحقيػؽ األىػداؼ المرجػوة 
 منيا.

 23/8/2023قدس برس، 

 
 قين وتزورىم في المنطقة الحدودية السورية ا المبنانيةالعالالفمسطينيين تتابل قضية  حماس 30

قػػاـ وفػػد مػػف حركػػة حمػػاس ضػػـ مسػػؤوؿ مكتػػب شػػؤوف الكجئػػيف فػػي الحركػػة ياسػػر عمػػي والمسػػؤوؿ : بيػػروت
السياسػػي لمحركػػة فػػي منطقػػة البقػػاع بسػػاـ  مػػؼ وأمػػيف سػػر مكتػػب شػػؤوف الكجئػػيف سػػامي حمػػود، بزيػػارة إلػػق 

بنانيػػة بيػدؼ الوقػػوؼ عمػق حيثيػػات قضػية العػػائكت التمسػطينية العالقػػة عمػػق المنطقػة الحدوديػػة السػورية ػ الم
الحػػدود، وذلػػؾ اسػػتكمات  لجولػػة اتتصػػاتت والتحركػػات التػػي قامػػت بيػػا قيػػادة حركػػة "حمػػاس" فػػي لبنػػاف مػػع 

 الجيات المبنانية األمنية لحؿ ىذه المشكمة العالقة.
ت اضػػػطرت لمرجػػػوع إلػػػق دا ػػػؿ األراضػػػي السػػػورية، رغػػػـ وأفػػػاد أحػػػد التمسػػػطينييف العػػػالقيف بػػػلف بػػػاقي العػػػائك

  طورة الوضع الميداني، بعد رفض األمف العاـ إد اليـ ألسباب  اصة.
والتقػق الوفػػد ضػػابطا  فػػي األمػػف العػػاـ المبنػػاني لمعرفػػة أسػباب منػػع إد ػػاؿ التمسػػطينييف إلػػق لبنػػاف، الػػذ  نتػػق 

 ما قاؿ.وجود قرار معمف بالرفض ولكف ىناؾ إجراءات جديدة، ك
وتشير مصػادر فمسػطينية إلػق أف ىػذا اإلجػراء ينػدرج تحػت سياسػة تشػديد جديػدة تجػاه الكجئػيف التمسػطينييف 

 مف سورية. 
يػذكر أف عػدد العػائكت العالقػػة تجػاوز قبػؿ العيػد ألػػؼ شػ ص، بعػد رفػض األمػػف العػاـ المبنػاني السػماح ليػػـ 

 ف وجود قرار رسمي بيذا ال صوص.بالد وؿ إلق األراضي المبنانية دوف ذكر األسباب ودو 
 24/8/2023قدس برس، 

 
يران ثابتة ويدنا ممدودة لحل األزمة في سوري بركةعمي  32  ة" لا"النيار": عالقتنا بالحزب وا 

  : "عكقػػػة حركػػة "حمػػػاس" بػػػ"حزب اهلل" "عكقػػػة طبيعيػػة، وفػػؽ مػػػا ينب،ػػي أف تكػػػوف العكقػػة بػػػيف ابػػراىيـ بيػػـر
 ة اتحتكؿ اإلسرائيمي، ومقاومة مشاريعو".تنظيميف قاما عمق أساس مواجي

عمػػق ىػػذا النحػػو يعػػرؼ ممثػػؿ الحركػػة فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة العكقػػة مػػع الحػػزب، وت يحبػػذ إطكقػػا  أف يصػػتيا 
عكقػػة اعػػادة "احتضػػاف" كمػػا يسػػمييا الػػبعض او عػػودة لمعكقػػة بعػػد قطيعػػة أو جتػػاء، وفػػؽ تعريػػؼ الػػبعض 

يحمو لتريؽ ثالث أف يطمؽ عمييا، منطمقا  مف القوؿ، بلف العكقػة عػادت ا  ر، أو أنيا عكقة الضرورة كما 
 أ يرا  الق طبيعتيا بعدما أ تقت رىانات الحركة عمق الوضع الناش  والمتحوؿ ا يرا  في مصر أو سواىا.
أو  ويقوؿ بركة: "ثمة ثابت أساسي في عكقة الحركة مع القوي والدوؿ، ىو عكقتيا بالقضية التمسطينية قربا  

ابتعػادا ، فالحركػػة ت تقطػػع عكقػة أو تبنػػي أ ػػري إت عمػق ىػػذا األسػػاس ووفػؽ ىػػذا المقيػػاس. وىػذا مػػا ينطبػػؽ 
عمػػػق عكقتنػػػا مػػػع "حػػػزب اهلل"، فػػػنحف عكقتنػػػا ثابتػػػة أساسػػػية بػػػالحزب منػػػذ نشػػػلتو واسػػػتطرادا  منػػػذ اإلنتتاضػػػة 

 التمسطينية اتولق في أوا ر عقد الثمانينات".
ا ا تمتنا حوؿ الممؼ السور ، ولكنو كاف  كفا  سياسيا  حوؿ رؤية معينة لـ يدفعنا الق ويضيؼ: "صحيح انن

 مرحمة قطع العكقة مف جانبنا أو مف جانب الحزب".
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نسػػاني، إذ  ثػػـ يقػػوؿ: "أمػػا  كفنػػا مػػع النظػػاـ السػػور  فمػػـ يكػػف  كفػػا  سياسػػيا ، كػػاف  كفػػا  ذا طػػابع أ كقػػي وا 
النظػاـ الػق الحسػـ العسػكر  ولجوئػو إلػق العنػؼ وسػيمة لمتعامػؿ مػع الشػعب اعترضنا عمق مسللة ذىاب ىذا 

السور  الذ  يطالب بحقػوؽ مشػروعة، ومػع ذلػؾ فػنحف كنػا وت زلنػا مػع حػؿ سياسػي فػي سػوريا يحتػظ وحػدة 
 ىذا البمد ودوره وموقعو ويحقؽ لمشعب السور  تطمعاتو وأىدافو.

كف أف نتراجع عنو، فنحف حركة تحرر نطالب بحقوؽ الشعب ونحف ت يمكننا إت أف نقؼ ىذا الموقؼ وت يم
 التمسطيني، لذا ت يمكف إت أف نكوف مع انتتاضة الشعب السور  لممطالبة بالكرامة والعدالة والحرية".

وأضػػاؼ: "لػػـ نتػػد ؿ فػػي الشػػلف السػػور  الػػدا مي وت نسػػعق الػػق التػػد ؿ  كفػػا  لكػػؿ مػػا قيػػؿ ويقػػاؿ، لػػذا نحػػف 
نقاتؿ في سوريا إلق جانب المعارضة السورية. قمنا ىذا مرارا  ونقولو مجددا . نحػف نػدرؾ أف  نرفض القوؿ أننا

، ونعػػي دور 4918سػػوريا سػػند أساسػػي وتػػاري ي لمشػػعب التمسػػطيني ولمقضػػية التمسػػطينية منػػذ مػػا قبػػؿ عػػاـ 
مػا  أف أوؿ قائػد الشعب السور  في دعـ نضاتت الشعب التمسطيني منذ أياـ اتنتداب البريطاني، ونػدرؾ تما

فمسطيني قاتؿ واستشيد عمق أرض فمسطيف ىو سور ، وىو القائد الشيخ عز الديف القساـ أحد أبػرز رموزنػا 
التاري ييف... نحػف ت يمكػف أف ننسػق دور سػوريا وموقتيػا التػاري ي فػي احتضػاف القضػية التمسػطينية ودعػـ 

ؼ اإلنساني واأل كقي الحالي مع النظاـ السػور  رحمة النضاؿ الطويمة لمشعب التمسطيني، ىذا أمر، وال ك
 وطريقة تعاممو مع انتتاضة الشعب السور  أمر آ ر".

ونسػللو ىػؿ مػف جديػد فػي إعػادة وصػؿ مػا إنقطػع بيػنكـ وبػيف دمشػؽ، يجيػب بركػة: "نحػف أيػدينا ممػدودة مػػف 
يا مػػف جيػػة أ ػػري أجػػؿ إنيػػاء األزمػػة فػػي سػػوريا بمػػا يحقػػف دمػػاء الشػػعب السػػور  مػػف جيػػة ويحتػػظ دور سػػور 

 ويدعـ المقاومة ومحورىا ونيجيا.
وعمػػا قيػػؿ عػػف جتػػوة حصػػمت فػػي العكقػػة مػػع "حػػزب اهلل"  ػػكؿ العػػاميف الماضػػييف يقػػوؿ بركػػة: "لػػـ نقطػػع 
عكقتنػػا مػػع الحػػزب رغػػـ  كفنػػا معػػو حػػوؿ الوضػػع فػػي سػػوريا، وىنػػاؾ تواصػػؿ دائػػـ وتشػػاور مػػع ات ػػوة فػػي 

كفنػا مػع الحػزب حػوؿ الممػؼ السػور  لػـ يتسػد الػود، ولػـ يسػقط مسػللة الحزب حوؿ كؿ القضايا والممتات.  
 أف ثمة قواسـ مشتركة عديدة وتاري ية".

وت ينكر بركة اعتراض الحركة الصػريح عمػق مشػاركة قػوات مػف الحػزب فػي المعػارؾ فػي سػوريا، " صوصػا  
 ية لألزمة في سوريا".أف الحزب كاف مع وجيتنا في ضرورة السعي لبموغ مرحمة الحؿ السياسي والتسو 

قمنا والحزب بمبادرة مشػتركة لمعالجػة اتزمػة فػي سػوريا قبػؿ أف تتحػوؿ إلػق  1044ويؤكد أنو "في ربيع عاـ 
أزمة مسمحة ومواجيات عسكرية واسعة إذ زار رئيس المكتب السياسي لمحركة األخ  الد مشعؿ لبناف والتقق 

ووضػػػعا أسػػػس مبػػػادرة مشػػػتركة لمحػػػؿ وتحقيػػػؽ المصػػػالحة  األمػػػيف العػػػاـ لػػػػ"حزب اهلل" السػػػيد حسػػػف نصػػػراهلل،
والحيمولة دوف إنزتؽ األوضاع نحو األسوأ، ووافؽ يوميا الرئيس السور  بشار األسد عمق المبادرة ولكف بعد 
أيػػاـ قميمػػة أوقتػػت المبػػادرة مػػف جانػػب القيػػادة السػػورية وقػػد اسػػت،ربنا ىػػذا التصػػرؼ وت سػػيما أف الػػرئيس األسػػد 

 رة".بارؾ المباد
وأضػػاؼ بركػػػة: "نحػػف رفضػػػنا تػػورط "حػػػزب اهلل" فػػي سػػػوريا، ألننػػا ت نريػػػد لممقاومػػة أف ت سػػػر مػػف رصػػػيدىا 
العربي، لذلؾ وفي حزيراف الماضي أصدرنا بيانا  طالب صراحة ات وة في "حزب اهلل" باتنسحاب مف سػوريا 

مع العالـ العربي واتسكمي وأعمنا استعدادنا لممسػاىمة فػي حػاؿ قػرروا اتنسػحاب مػف سػوريا وترميـ العكقة 
 ب،ية اعادة اتمور الق مجارييا".

 ونسللو ىؿ ما زاؿ باتمكاف اعادة اتعتبار ليذه المبادرة السياسية؟
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ىػػـ ينتظػػروف حصػػوؿ أجػػاب: "لقػػد قػػالوا لنػػا فػػي حزيػػراف الماضػػي انيػػـ د مػػوا الػػق سػػوريا لمقتػػاؿ مضػػطريف، و 
تسوية لم روج وطمبوا منا اف يكوف لنا دور في ذلؾ. ولكف نعتقد أف األزمة في سوريا لـ تعد أزمػة سػورية أو 
عربيػػة صػػارت أزمػػة دوليػػة كبيػػرة وصػػارت روسػػيا وأميركػػا ىمػػا مػػف يقػػرراف، وفػػي تقػػديرنا اف ات ػػوة فػػي ايػػراف 

رج سػػوريا مػػف أزمتيػػا، وبالتػػالي ي ػػرج "حػػزب اهلل" مػػف يمكػػف أف يػػؤدوا دورا  تيجػػاد م ػػرج يحقػػف الػػدماء وي ػػ
تورطػػو فػػي السػػاحة السػػورية". ويػػرفض بركػػة القػػوؿ بػػلف حركػػة "حمػػاس" غػػادرت محػػور المقاومػػة، ويؤكػػد انيػػا 
"رأس حربة المقاومة سواء كانت موجودة في دمشؽ أو طيراف أو الدوحة أو القاىرة أو فػي أنقػرة. ونحػف نريػد 

د لألزمة فػي سػوريا، ألف ال اسػر األكبػر مػف اسػتمرار األزمػة ىػو القضػية التمسػطينية اليوـ قبؿ ال،د وضع ح
 والمقاومة عموما ، ونريد أف يعود لسوريا دورىا المحور  واتقميمي ألف ذلؾ سند لمقضية التمسطينية".
س" تركتنػا واشار الػق أف قيػادة الحركػة "تسػمع عتابػا  يصػدر عػف المسػؤوليف فػي سػوريا، فيػـ يقولػوف اف "حمػا

وكػػاف يجػػب أف تقػػؼ معنػػا، ونكػػرر أف موقتنػػا معػػروؼ و كفنػػا معيػػـ  ػػكؼ انسػػاني وا كقػػي حػػوؿ مسػػللة 
التعامػػؿ مػػع انتتاضػػة الشػػعب السػػور ، ونكػػرر اننػػا لػػـ ن ػػرج مػػف المقاومػػة أو محػػور المقاومػػة فػػػ"حماس" ىػػي 

 المقاومة.
 حػرب الترقػاف( وفػي عػػاـ  1009و 1008ونحػف الػذيف  ضػنا آ ػر حػػربيف عػربيتيف مػع اسػرائيؿ فػي عػػامي 

، وفي الحرب ات يرة لـ نكف موجوديف في دمشؽ إذ كنػا قػد غادرنػا، ومػع ذلػؾ حاربنػا ولػـ نت ػؿ عػف 1041
المقاومػػة، وقػػد نجحنػػا فػػي ضػػرب تػػػؿ أبيػػب. ونحػػف عنػػدما كنػػا فػػي دمشػػػؽ لػػـ نقطػػع عكقتنػػا مػػع كثيػػر مػػػف 

نذكر انو في الحرب اتسرائيمية عمق غزة في عامي العواصـ، فنحف ت ن ضع في سياستنا لمحاور معينة. و 
تشػػػكمت غرفػػػة عمميػػػات سياسػػػية فػػػي دمشػػػؽ ضػػػمت وزيػػػر  ال ارجيػػػة السػػػور  وليػػػد المعمػػػـ  1009و 1008

والتركػػػػي داود أوغمػػػػو، وكػػػػاف وقتيػػػػا مستشػػػػار رئػػػػيس الحكومػػػػة واألخ  الػػػػد مشػػػػعؿ وكانػػػػت طيػػػػراف والدوحػػػػة 
 تدعماننا.

محػور ضػد محػور آ ػر ليقػاؿ اننػا  رجنػا مػف محػور لنػد ؿ محػورا  آ ػر. و مص الق "اننا لػـ نكػف يومػا  فػي 
"حماس" لـ تت،ير أو تتحوؿ، لذلؾ كؿ الككـ عف عودتنا الق محور المقاومة كعودة اتبف الضاؿ ككـ غير 
 دقيؽ، وت ينـ عف فيـ تاـ لمحركة ونيجيا وتوجياتيا، وكذلؾ ف ف عكقتنا مع "حزب اهلل" لـ تنقطع لتعود الق

 سابؽ عيدىا؟
 ولمعمـ، الحديث مع بركة جري في مقر حركة "حماس" في عمؽ الضاحية الجنوبية حيث كاف وما يزاؿ.

 24/8/2023النيار، بيروت، 

 
 في شبكات التواصل االجتماعي "إسرائيل"طمبة الجامعات لترويج  يجندنتنياىو  32

ر ب سرائيؿ، كدولة احتكلية عنصرية، في محاولة منو لت،يير وجية نظر ا  : برىوـ جرايسي -الناصرة 
قرر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قرر إنشاء وحدة ترويج إعكمي، لتسويؽ إسرائيؿ وت،يير 

 وجية نظر العالـ منيا في شبكات التواصؿ اتجتماعي واإلعكمي.
رابطة، وتكوف الوحدة مؤلتة مف وقاؿ ديواف الرئاسة اإلسرائيمية إف ىذه ال طة ستعتمد عمق وحدات غير مت

 طكب جامعات يعمموف فييا مقابؿ منح جامعية.
ألؼ دوتر سنويا، توزع عمق الطكب  800وذكر ديواف الرئاسة اإلسرائيمية ننتنياىو رصد ليذا األمر 

 الجامعييف المعنييف كمنح، عمق أف يظؿ المشروع دوف تعريؼ حكومي رسمي.
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يمية أمس، إف مدير عاـ وزارة اإلعكـ اإلسرائيمية، التي جري حميا رسميا وقالت صحيتة "ىآرتس" اإلسرائ
ىذا األسبوع، أوصق بلف يتـ تكميؼ اتحاد الطكب الجامعييف اإلسرائيمي بيذا المشروع، وب شراؼ طاقـ مف 

راء وزارة اإلعكـ، الذ  انضـ بعد حؿ الوزارة إلق ما يسمق "طاقـ اإلعكـ القومي" في مكتب رئيس الوز 
طالبا جامعيا، مف متحدثي ل،ات أجنبية،  550وحسب ال طة، ف ف الحديث يجر  عف طاقـ يضـ  نتنياىو.

في الجامعات اإلسرائيمية الرسمية السبع، وسينشر اتحاد طكب الجامعات المشروع بيف عشرات آتؼ 
لذاتية ومؿء استمارة الطكب في الجامعات ويكوف مسؤوت عف مسار التصنيؼ الذ  سيشمؿ تقديـ السيرة ا

استراتيجية وترجمة قطعة بالم،ة المرغوب فييا ومقابمة ش صية. بينما سيقدـ اتحاد طكب الجامعات أجيزة 
 الحاسوب وال،رؼ التي ستُنشل فييا غرفة اإلعكـ في كؿ جامعة.   

ة جسـ إعكمي وقالت الصحيتة، إنو حسب الوثيقة التي عرضت ال طة المتكاممة، ف نو سيقاـ في كؿ جامع
ُيبنق باعتباره وحدة شبو عسكرية، وسيكوف رئيس الوحدة طالبا ُيعرؼ بلنو "ُمركز رفيع"، يحظق بمنحة 
دراسية كاممة مف ديواف رئيس الوزراء، وسيعمؿ تحت إمرتو ثكثة طكب مركزييف، سيرأسوف ثكثة ممتات، 

 وىي الم،ات والرسـو الت طيطية والبحث.
 ف الموضوعات المركزية التي ستشت،ؿ بيا وحدات اإلعكـ في الجامعات ستكوف وحسب مكتب نتنياىو ف

في المجاتت السياسية األمنية، ومكافحة أعماؿ القطيعة ومعاداة السامية وسمب الشرعية وتلكيد قيـ دولة 
ة لحكومة إسرائيؿ الديمقراطية، وحرية العبادة والتعددية فييا "وموضوعات أ ري تعبر عف السياسة اإلعكمي

 إسرائيؿ".
 14/8/2013، الغد، عّمان

 
 لكنو يحاول إلحاق الضرر بنا ةاإلسالم األصولي يياجم الجيش والشرطة المصري إرىابيعمون:  33

قاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي موشي يعموف إف الصاروخ الذ  أطمؽ مف شبو جزيرة سيناء أفب:  -الستير
وأضاؼ يعموف لمصحافييف،  كؿ جولة دا ؿ قاعدة  «.ةلـ يكف متاجل»المصرية في وقت مبكر أمس، 

صاروخ غراد أطمؽ مف منطقة سيناء باتجاه إيكت فاعترضتو بعد منتصؼ الميؿ »عسكرية إسرائيمية، إف 
إرىاب اإلسكـ األصولي »وتابع «. القبة الحديدية التي لـ يكف نصبيا ىناؾ لحماية المدينة مجرد مصادفة

وأوضح  «.ش والشرطة وجياز األمف المصر  لكنو يحاوؿ أيضا  إلحاؽ الضرر بنايياجـ بشكؿ أساسي الجي
نحف بالطبع نحتـر السيادة المصرية ونتابع أنشطة الجيش المصر  وأفراد األمف لتطيير أوكار »يعموف 

اإلرىاب، لكف مثمما تروف نجحت إحدي ىذه الوحدات الميمة  أمس( في إطكؽ صاروخ عمق إيكت، وآمؿ 
 «.عود اليدوء إلق الجنوب في أقرب وقت ممكفأف ي

 14/8/2013، السفير، بيروت
           
 المحكمة العميا اإلسرائيمية ترفض التماسا ضد إطالق سراح األسرى الفمسطينيين 34

 يو بي ا (: أصدرت المحكمة العميا اإلسرائيمية الثكثاء قرارا برفض التماس قدمتو عائكت  -تؿ أبيب
تموا في ىجمات مسمحة، وطالب بمنع تنتيذ قرار الحكومة اإلسرائيمية ب طكؽ سراح أسري إسرائيمييف قُ 
وات ذت المحكمة قرارىا ب جماع القضاة الثكثة الذيف نظروا في اتلتماس برئاسة رئيس المحكمة  فمسطينييف.

 عف األسري. العميا القاضي آشر غرونيس، وقرروا أنو ت مكاف لمتد ؿ في قرار الحكومة باإلفراج
 14/8/2013، القدس العربي، لندن
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 العتبارات سياسية أسرى أسماء: وزراء رفضوا إسرائيميمسؤول  35

كشؼ مسؤوؿ اسرائيمي اف عددا  مف اسماء اتسري الذيف عرضيـ جياز : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
اسيرا سيترج عنيـ الميمة،  26اتمف الدا مي"الشاباؾ" عمق المجنة الوزارية، التي صادقت عمق اسماء 

رفضت مف قبؿ الوزراء، عمق رغـ ما تعتبره اسرائيؿ  متيتيـ اتمنية ال طيرة، وذلؾ تعتبارات سياسية 
وك طوة داعمة لمرئيس التمسطيني، محمود عباس، اذ يري اعضاء المجنة الوزارية اف ابو مازف عاد الق 

 وتجميد اتستيطاف. 67د طاولة المتاوضات دوف شروط مسبقة والمتمثمة بحدو 
وادرج اتسرائيميوف اتسري، الذيف تعتبرىـ اتكثرة  طورة، في قائمة المرحمة الرابعة وات يرة مف عممية 
اتفراج، فيما قررت تنتيذ عممية اتفراج في ساعة متا رة مف الميمة، بيدؼ الت تيؼ مف المظاىر اتحتتالية 

 ر ليـ.لمتمسطينييف وعدـ اظيار اتفراج كنص
 14/8/2013، الحياة، لندن

 
 : واشنطن تبدي ضعفا وترددا في المنطقةإسرائيميمسؤول  36

قالت صحيتة "يديعوت أحرونوت" إف زيارة رئيس أركاف الجيوش المشتركة األمريكية مارتيف ديمبسي 
حتكؿ في لػ إسرائيؿ( تضع مجددا عمق طاولة المباحثات القضايا اإلقميمية اإلستراتيجية التي تقمؽ ات

 المنطقة، وعمق رأسيا إيراف وتراجع قوة الوتيات المتحدة في المنطقة.
نقمت الصحيتة عف مصادر في المستوي السياسي قوليا إف "إسرائيؿ في ىذه األياـ قمقة مف المواقؼ و 

 األمريكية حياؿ ما يحصؿ في الشرؽ األوسط".
ارا بيف دوؿ المنطقة ىي  إسرائيؿ(، وليس الوتيات وقاؿ مسؤوؿ سياسي لمصحيتة إف "العنواف األكثر استقر 

المتحدة. روسيا تست،ؿ الضعؼ األمريكي لتثبت لمعالـ كمو عامة، ودوؿ المنطقة بوجو  اص، أنو يمكف 
اتعتماد عمييا. وفي الوقت الذ  تظير فيو الوتيات المتحدة ضعتا وترددا، وتت مق عف شركائيا، ف ف 

نما بسبب المعبة بيف الدوؿ العظمق".روسيا تظير أنيا تواصؿ دع وأشارت  ـ األسد ليس رغبة بو، وا 
الصحيتة إلق أف  إسرائيؿ( ت شق مف أف الضعؼ الذ  تبديو الوتيات المتحدة برئاسة باراؾ أوباما سوؼ 
يمنع ات اذ قرارا مصير  عندما يحيف الوقت، واإلشارة ىنا إلق إيراف. ونقمت عف مصدر إسرائيمي قولو إف 

سرائيؿ تتوقع أت تسقط الوتيات المتحدة في "فخ روحاني"، وأف تواصؿ الض،وطات اتقتصادية عمق إ
 طيراف.

 13/8/2013، فمسطين أون الين
 

 وحدة استيطانية بالقدس 900صادق عمى خطة لبناء تلوزارة الداخمية اإلسرائيمية  تابعةلجنة  37
العامة صباح أمس الثكثاء إف لجنة لوائية تابعة لوزارة  قالت اإلذاعة اإلسرائيمية: السبيؿ -القدس المحتمة

وحدة استيطانية في حي جيمو اتستيطاني جنوب  900الدا مية اإلسرائيمية، صادقت عمق  طة لبناء نحو 
 القدس المحتمة، وبموجب ال طة سيتـ توسيع ىذا الحي باتجاه بيت جات.

 14/8/2013، السبيل، عّمان
 
 كتائب مصرية لسيناء  عشرةتوافق عمى إدخال  "إسرائيل"رائيمية: ساإل الثانيةقناة ال 38
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أعطت موافقتيا عمق اد اؿ عشر  إسرائيؿالميمة اف  اإلسرائيميةأفادت القناة الثانية  :سما  - القدس المحتمة
 كتائب مصرية الق شبو جزيرة سيناء مما يزيد عما تنص عميو معاىدة السكـ اتسرائيمية المصرية. وتتضمف

 ىذه القوات وحدات كوماندو ومشاة. 
ورجحت مصادر عسكرية إسرائيمية اف تتواصؿ محاوتت التنظيمات اتسكمية تستيداؼ مصالح اسرائيمية 

 في المنطقة الجنوبية.
 14/8/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 إسرائيمي: سيناء تحولت إلى أفغانستان جديد أمنيمسئول  39

مني إسرائيمي مساء أمس الثكثاء، أف المنظومة األمنية اإلسرائيمية تشعر بالقمؽ قاؿ مسئوؿ أ :عكا أوف تيف
البالغ إزاء تدىور الوضع األمني في شبو جزيرة سيناء، موضحا  أف سيناء تحولت في التترة الماضية إلق 

 "بقعة تحو  جماعات جيادية تشبو أف،انستاف".
كت يزداد يوما  بعد يوـ، وبدا ذلؾ واضحا   كؿ األياـ وأضاؼ المسئوؿ اإلسرائيمي:" إف التيديد ضد إي

الماضية عندما سقط صاروخ عمق المدينة "، مؤكدا  أف الجيش المصر  يسعق إلق القضاء عمق "اإلرىاب" 
 عمق حد قولو.

 وتابع بالقوؿ:" إف الواقع الجديد في سيناء يشابو إلق حد كبير الوضع الذ  كاف قائما  في أف،انستاف، فتي
 سيناء العديد مف الجماعات الجيادية التي تممؾ السكـ، وتيدؼ إلق تنتيذ عمميات ضد إسرائيؿ".

وبيف المسئوؿ اإلسرائيمي أف جماعة بيت المقدس في سيناء ليست ىي مف أطمقت الصاروخ عمق مدينة 
  إيكت.

 14/8/2013، عكا اون الين
 

 سيطرة عمى سيناءتساعد السيسي إلحكام ال "إسرائيل" :تربيونوورلد  40
ذكرت صحيتة "وورلد تربيوف" األمريكية أف مصر و"إسرائيؿ" شنتا حممة سرية لمقضاء عمق  :عكا أوف تيف

 المسمحيف والعناصر الجيادية بمدينة رفح المصرية بدعـ مف الوتيات المتحدة اتمريكية.
ت، عف مصادر عسكرية إف مصر ونقمت الصحيتة في تقرير ليا اليوـ اتربعاء عمق صتحتيا عمق اتنترن

و"إسرائيؿ" قامتا بتنسيؽ العمميات بينيما ضد مئات المسمحيف برفح الممتدة بيف شبو جزيرة سيناء وقطاع 
 غزة الذ  تحكمو حركة حماس.

وقالت المصادر إف القاىرة وتؿ أبيب وبدعـ مف الوتيات المتحدة، تقاسمتا المعمومات اتست باراتية حوؿ 
سمحيف وتنسيؽ الضربات الجوية في رفح المصرية ال اضعة لسيطرة القوات المصرية، حسبما تيديدات الم

 أشار تقرير الصحيتة.
وأضافت المصادر أف اليدؼ مف ذلؾ ىو طرد الجيادييف ومنع األنتاؽ التي تربط شطر  المدينة وأكدت 

وف العسكر  بيف البمديف منذ المصادر أف ىذا التنسيؽ بيف مصر و"إسرائيؿ" يمثؿ أعمق مستوي مف التعا
 .1979معاىدة السكـ بينيما في عاـ 

وأشارت الصحيتة إلق أف حكـ العسكر الذ  عاد مجددا  لمصر قد قرر أنو ت تسامح مع تدفؽ المقاتميف 
 واألسمحة مف قطاع غزة.
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الناحية األمنية، وقاؿ الجنراؿ "يسرائيؿ زيؼ" الرئيس السابؽ لمعمميات لقد أصبحت سيناء مشكمة  طيرة مف 
 وشببيا بػ أف،انستاف، فقد أصبحت إقميما ت يمكف السيطرة عمييا.

وقاؿ "أمير رابابورت" محمؿ بارز في الجيش اإلسرائيمية، إف إسرائيؿ والوتيات المتحدة ساعدتا النظاـ الجديد 
اؿ تعمؿ مع "إسرائيؿ" في القاىرة تستعادة السيطرة عمق سيناء، مؤكدا أف القوات المسمحة المصرية تتز 

 لمحد مف نتوذ مقاتمي القاعدة في رفح ومنع ىروبيـ لقطاع غزة.
وأضاؼ "رابابورت" إف اتىتماـ المصر  واضح لم،اية منع مرور الجيادييف ممف يلتوف مف قطاع غزة 

 لمؤازرة ىؤتء الذيف يقاتموف القوات العسكرية المصرية في سيناء.
و"إسرائيؿ" ت تعترفاف صراحة بالتعاوف األمني غير المسبوؽ بيف الجانبيف، وأشارت الصحيتة إلق أف مصر 

فكمتاىما تنكراف التقارير بشلف قياـ طائرة بدوف طيار تابعة لمقوات الجوية اتسرائيمية بقتؿ  مسة مف مقاتمي 
ؿ الجيش تنظيـ القاعدة، وتدمير منصة إلطكؽ الصواريخ في موقع شرؽ سيناء يوـ الجمعة الماضي، وقا

 المصر  إف اليجـو نتذتو اثنتاف مف طائرات اليميكوبتر التابعة لو.
وقاؿ "غيورا آيكند" مستشار األمف القومي اإلسرائيمي السابؽ ىناؾ تعاوف است باراتي بيف مصر و"إسرائيؿ" 

 أتصور أنو في أعمق مستوياتو ا ف نظرا  لزيادة الثقة وأرضية مشتركة بيف الطرفيف.
صحيتة عف مصادر قوليا إف مصر تشف حاليا أض ـ حممة لمكافحة اإلرىاب في سيناء وذلؾ منذ ونقمت ال

، وأشارت إلق أف الحممة قد تست،رؽ أسابيع إف لـ 1982عودة العناصر الجيادية إلق شبو الجزيرة في عاـ 
 يكف أشير، وتتضمف إصابات في صتوؼ كؿ مف العسكرييف والجيادييف.

تحميؿ لصحيتة معاريؼ اإلسرائيمية أمس وعمق أية حاؿ، ف ف التوترات الجوىرية في وقاؿ "رابابورت" في 
 جنوب "إسرائيؿ" ستبقق عمق األقؿ حتق نياية الصيؼ.

 14/8/2013، عكا اون الين
 

 بالمئة من اإلسرائيميين يريدون اليجرة إلى دول أخرى 37استطالع :  41
ـ نشرتو صحيتة ىآرتس اإلسرائيمية في عددىا الصادر أظير استطكع لمرأ  العا: بترا –القدس المحتمة 
 بالمئة مف اإلسرائيمييف يتكروف باليجرة والعيش في دوؿ أ ري. 37أمس الثكثاء أف 

وجاء في اتستطكع اف غالبية ىؤتء يدرسوف اتنتقاؿ لمعيش في دولة أ ري في المستقبؿ، معتبرة الصحيتة 
يات الرسمية لدائرة اإلحصائيات المركزية التي تقوؿ إف ميزاف نتائج اتستطكع متاجئة في ظؿ المعط

وليس سمبيا. ورأت الصحيتة أف العامؿ األساسي والمتاج  في تحديد « إسرائيؿ»اليجرة ىو إيجابي لصالح 
الرغبة باليجرة ليس نابعا مف األوضاع األمنية، بؿ مف األوضاع اتقتصادية، وأف الذيف يياجروف ألسباب 

 ية، معارضة اتحتكؿ والقوانيف غير الديمقراطية ىـ قمة فقط.أيديولوج
بيرجوت مف الجامعة العبرية في  -وفي ىذا السياؽ نوىت الصحيتة إلق بحث نشره البروفيسور سرجيو ديمي 

 ولـ يعودوا إلييا. 2012في العاـ « إسرائيؿ»ألؼ اسرائيمي قد غادروا  14القدس والذ  أظير أف 
ي آ ر استطكع لمرأ  أجرتو جماعة تطمؽ عمق نتسيا اسـ  شبيبة ىرتسؿ( تبيف مف نتائجو ُيشار إلق أنو ف

بالمئة بعد اندتع  71ارتتع في وسط الشباب اإلسرائيمي بنسبة « إسرائيؿ»أف منسوب ال وؼ عمق مستقبؿ 
 ثورات الربيع العربي.

لمعيشية وصعوبة الحصوؿ وحسب استطكع ىآرتس، تتركز معظـ أسباب اليجرة حوؿ سوء األوضاع ا
عمق فرص توظيؼ وميف وتعميـ عاؿ واألىـ مف ذلؾ ىو التشاـؤ إزاء صعوبة تحقيؽ السكـ في المنطقة 
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جراء األعماؿ اإلسرائيمية المتزايدة ضد التمسطينييف والعرب، ومف بيف أكثر األسباب التي تذكر كمبرر 
نما لماذا بقينا كؿ ىذه المدة دوف أف ن،ادر  المسللة ليست لماذا»   لم،ادرة إسرائيؿ القوؿ بلف : غادرنا ، وا 

الشباب يتضموف العيش في مكاف ما « إسرائيؿ»وجاء في استطكع الرأ  أيضا أف نحو نصؼ سكاف   ؟!
في ال ارج لو أتيحت ليـ الترصة، وأكثر األسباب التي يذكرونيا كمبرر لمرغبة في اليجرة ىو أف الوضع 

 ا.ليس جيد« إسرائيؿ»في 
 14/8/2013، السبيل، عّمان

 
 "إسرائيلا"مياجرا ييوديا جديدا ل 330وصول يديعوت:  42

مياجرا جديدا مف ييود الوتيات المتحدة  330وصؿ الق مطار المد في تؿ ابيب امس :   بترا( -عماف 
ضافت اتميركية وكندا، وفؽ ما ذكره الموقع اتلكتروني لصحيتة "يديعوت احرونوت" اتسرائيمية . وا

شابا وشابة سين رطوف في صتوؼ جيش اتحتكؿ  125الصحيتة اف مف بيف المياجريف الجدد 
 اتسرائيمي.

 14/8/2013، الغد، عّمان
 

 أمام المتطرفين الييود "األقصى"مناقشة الكنيست فتح بوابات يحذر من  القدسمفتي  43
 طيب المسجد األقصػق المبػارؾ الشػيخ محمػد  حذر المتتي العاـ لمقدس والديار التمسطينية:  بترا( -راـ اهلل 

 حسيف مف عواقب مناقشة الكنيست اإلسرائيمية فتح بوابات المسجد األقصق المبارؾ أماـ المتطرفيف الييود.
إف ذلؾ يلتي في ظؿ زيادة اتعتداءات واتنتياكات التػي تمارسػيا  أمسوقاؿ الشيخ حسيف في بياف صحتي 

 في ا ونة األ يرة ما ينذر بعواقب و يمة.سمطات اتحتكؿ والمستوطنوف 
إلػػق ذلػػؾ اقتحمػػت مجموعػػة مػػف جنػػود البحريػػة اإلسػػرائيمية بالمبػػاس العسػػكر  أمػػس باحػػات المسػػجد األقصػػق 
المبارؾ بعد د وليا مف جية باب الم،اربة برفقة حراسات معززة ومشددة مف عناصػر الوحػدات ال اصػة فػي 

  ابرات.وضباط الماإلسرائيمي شرطة اتحتكؿ 
24/8/2023الغد، العمان،   

 
 الدفعة األولى من األسرى المحررين يستقبمون في رام اهلل وأزة الفمسطينيين آالف 44

مػػف  األولػػقراـ اهلل، غػػزة ػ "اتيػػاـ"، وكػػاتت: اسػػتقبؿ آتؼ المػػواطنيف فجػػر اليػػوـ، فػػي راـ اهلل وغػػزة، الدفعػػة 
والتػي  ،تكؿ سراحيـ في وقت متل ر مف الميمػة الماضػيةسمطات اتح أطمقتالذيف  16المحرريف الػ  األسري
مػػف الضػػتة ال،ربيػػة، معتقمػػيف منػػذ مػػا قبػػؿ اتتاقيػػة أوسػػمو، باسػػتثناء  أسػػير  44مػػف قطػػاع غػػزة، و 45تشػػمؿ 

سػػكمية م تمتػػة.1004واحػػد( اعتقػػؿ أوائػػؿ انتتاضػػة األقصػػق عػػاـ  ىػػذا وتجمػػع  ، ينتمػػوف لتصػػائؿ وطنيػػة وا 
التصػػػػائؿ الوطنيػػػػة  وأعػػػػكـالتمسػػػػطينية  األعػػػػكـمحػػػػيط مقػػػػر الرئاسػػػػة حػػػػامميف المػػػواطنيف فػػػػي سػػػػاحة و  آتؼ

 باألسػػػريوتػػػدعـ صػػػمودىـ الػػػق جانػػػب شػػػعارات ويافطػػػات ترحػػػب  األسػػػريالم تمتػػػة مػػػردديف ىتافػػػات تحػػػي 
 المحرريف.
سػتقباؿ الحػافكت التػي تقػؿ توقطػاع غػزة  إسػرائيؿالمواطنيف عمق معبر بيػت حػانوف بػيف  ا تؼكما تجمع 

 .القطاع إلق سرياأل
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معبر ايريػز عنػد المػد ؿ الشػمالي  إلقغادرت سجف ايالوف بمدينة الرممة متجية  أسيرا 45وكانت عربة تقؿ 
 قرب راـ اهلل. اإلسرائيميسجف عوفر  إلق أسيرا 44أ ري تقؿ لقطاع غزة، فيما اتجيت حافمة 

، أمػاـ سػجف "أيػالوف" امػشىروا مسػاء وفي السياؽ ذاتو، ذكرت مصادر عبرية، أف عشػرات اإلسػرائيمييف تظػا
ووفقػػػػا لموقػػػػع القنػػػػاة العبريػػػػة السػػػػابعة، فػػػػ ف المتظػػػػاىريف يطػػػػالبوف بوقػػػػؼ اإلفػػػػراج عػػػػف األسػػػػري  فػػػػي الرممػػػػة.
 التمسطينييف.

 24/8/2023األيام، رام اهلل، 
 

 مسكنا في مستوطنة جيمو تقويض لجيود المفاوضات 890د.حنا عيسى: بناء  45
مصػػادقتيا  اإلسػػرائيميةوزارة الدا ميػػة  إعػػكف أفحنػػا عيسػػق  د.يػػر القػػانوف الػػدولي اعتبػػر  ب :القػػدس المحتمػػة

وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيمو جنوب مدينة القػدس المحتمػة يعتبػر عائقػا كبيػرا  890نيائيا عمق بناء 
اقيػػة ويتنػػاقض مػػع القػػانوف الػػدولي و صوصػػا اتت األوسػػطتحقيػػؽ سػػكـ شػػامؿ وعػػادؿ ودائػػـ فػػي الشػػرؽ  أمػػاـ

 حوؿ حماية السكاف المدنييف في زمف الحرب. 4919جنيؼ الرابعة لسنة 
اتسػػػتيطاف ت ػػػالؼ  أنشػػػطةالمسػػػتوطنات غيػػػر شػػػرعية بموجػػػب القػػػانوف الػػػدولي واف  أفعيسػػػق  د. وأضػػػاؼ
تحركػات نحػو عمميػة سػكـ قابمػة لكسػتمرار مػف جانػب  أ بموجب  ارطة الطريػؽ وتنسػؼ  إسرائيؿالتزامات 

 أمػػػاـمسػػػارىا وتشػػػكؿ عقبػػػة  إلػػػقالمتاوضػػػات  إلعػػػادةتوطنات تقػػػوض الجيػػػود المبذولػػػة حاليػػػا واف المسػػػ أوؿ
 السكـ.

 24/8/2023األيام، رام اهلل، 
 

 وسط "إنكار رسمي" مطبق فعمياً  يي سورية من دخول لبنانفمسطين منلباحثون:  46
يػػػذه الجممػػػة وصػػػؼ "قػػػرار غيػػػر رسػػػمي لكنػػػو مطبػػػؽ فعميػػػا  عمػػػق أرض الواقػػػع.."، ب: سػػػيد إسػػػماعيؿ - غػػػزة

م تصػػػوف قػػػرار السػػػمطات المبنانيػػػة بمنػػػع د ػػػوؿ الكجئػػػيف التمسػػػطينييف بالم يمػػػات السػػػورية إلػػػق األراضػػػي 
 .المبنانية

"مف الواضح تماما  أف ىنالؾ تناقضا  عمق الصعيديف الرسمي والتعمي فيما ي ص القرار المذكور: فالسمطات 
ر بمنػػع فمسػػطينيي سػػورية مػػف د ػػوؿ لبنػػاف، فػػي حػػيف أف مػػا المبنانيػػة أكػػدت أكثػػر مػػف مػػرة عػػدـ وجػػود أ  قػػرا

يحػػدث عمػػق األرض ىػػو العكػػس تمامػػا . إذا لػػـ يكػػف ىنالػػؾ قػػرار فعػػك  فمػػـ كػػؿ ىػػذه اإلجػػراءات المت ػػذة بحػػؽ 
الكجئػػيف التمسػػطينييف القػػادميف إلػػق لبنػػاف؟! "، بيػػذه الكممػػات بػػدأ الباحػػث فػػي شػػئوف الكجئػػيف التمسػػطينييف، 

 و لػ"فمسطيف".عمي ىويد  حديث
ويضػػيؼ: "إف السػػمطات المبنانيػػة ت تريػػد أ  إحػػراج عػػالمي ليػػا، بحكػػـ أف لبنػػاف موقػػع عمػػق اتتاقيػػات حقػػوؽ 
اإلنساف التي تسمح باستقباؿ الكجئيف لظروؼ إنسانية أو سياسية عمػق أراضػيو، وبالتػالي فتػي إصػداره قػرارا  

يػاؾ فاضػح لتمػؾ اتتتاقيػات، وبالتػالي فػ ف الحػؿ كػاف رسميا  ونشره بشكؿ عمني، ف ذف ذلػؾ يعنػي أف قػاـ بانت
بمنتيق البساطة ىو تعمػيـ القػرار عمػق م تمػؼ الػدوائر الم تصػة والجيػات التنتيذيػة لتطبيقػو، مػع اتسػتمرار 

 نتي وجود في الوقت ذاتو!".ب
طات مػػػف جانبػػػو، يقػػػوؿ ال بيػػػر فػػػي شػػػئوف الكجئػػػيف التمسػػػطينييف، عصػػػاـ عػػػدواف أف اليػػػدؼ مػػػف قػػػرار السػػػم

المبنانية بالحيمولة مف د وؿ المزيد مف فمسطينيي سورية إلق لبناف ىو ال وؼ مف اسػتقرار ىػؤتء باألراضػي 
المبنانية، مما سيزيد األمور تعقيدا ، بحكـ طبيعػة الوضػع الطػائتي شػديد التعقيػد فػي لبنػاف، حيػث أف األغمبيػة 
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ت السػػمطات المبنانيػػة فػػي إد ػػاؿ المزيػػد مػػف السػػاحقة مػػف التمسػػطينييف ىػػـ مػػف المسػػمميف السػػنة، فػػي اسػػتمر 
 الكجئيف السورييف ألف ليؤتء وطنا  يمكنيـ العودة إليو متق انتيت الحرب الدائرة عمق أرض بكدىـ.

ويواصػػػػػؿ عػػػػػدواف شػػػػػرح وجيػػػػػة نظػػػػػره لقػػػػػراء "فمسػػػػػطيف": "لألسػػػػػؼ، ت زالػػػػػت السػػػػػمطات المبنانيػػػػػة تنظػػػػػر إلػػػػػق 
لػق لبنػاف يعنػي وجػود  طػر تػوطينيـ عمػق األراضػي المبنانيػة، وىػو التمسػطينييف عمػق أف قػدـو المزيػد مػنيـ إ

األمػػر الػػذ  دفعيػػا إلػػق ات ػػاذ قرارىػػا األ يػػر، وىػػو أمػػر مرفػػوض بحكػػـ أف التمسػػطيني إنسػػاف أوت  وأ يػػرا ، قػػد 
كتؿ لو القانوف الدولي اإلنساني واإلعكف العالمي لحقوؽ اإلنساف حقػو العػيش بلمػاف حيػث كػاف، والحصػوؿ 

ورد رزؽ يكتػػػؿ لػػػو العػػػيش الكػػػريـ، فػػػي أيػػػة دولػػػة يمجػػػل إلييػػػا، ىربػػػا  مػػػف ظػػػروؼ الحػػػروب واألزمػػػات عمػػػق مػػػ
 بالمنطقة".

23/8/2023فمسطين أون الين،   
 

 لمبنان مالحقون أمنيًا بحجة انتياء اإلقامة ةالفمسطينيون من سوري النازحون ناشط حقوقي: 47
عبػد العزيػػز طػارقجي سػػتير النوايػػا  قػػيـ فػي لبنػػافالم تمسػطينيالحقػػوقي الناشػط القػػاؿ : عيشػة أبػػوأتء  - غػزة

 أف النػػػػازحيف :الحسػػػػنة فػػػػي المركػػػػز العربػػػػي األوروبػػػػي لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والقػػػػانوف الػػػػدولي بالشػػػػرؽ األوسػػػػط
يضػطروف إلػق عػدـ م،ػادرة الم يمػات التمسػطينية  وفػا  مػف المكحقػة األمنيػة نتيجػة  ةمػف سػوري فالتمسطينيي

 ( يوما  قد تمدد مرة  واحدة فقط.45عطاة ليـ والتي ت تزيد عادة  لمواحد منيـ عف  انتياء فترة اإلقامة الم
وأضػػاؼ :"تمديػػد فتػػرة اإلقامػػة بمبنػػاف ت تػػتـ إت شػػتييا ، وت يعطػػق فييػػا التػػرد ورقػػة  رسػػمية تؤكػػد تمديػػد التتػػرة، 

ريبػػة مػػػف الم يمػػػات، األمػػر الػػػذ  يتسػػبب لػػػو بػػالكثير مػػػف المشػػػككت عمػػق الحػػػواجز الشػػرطية والعسػػػكرية الق
يومػا  تػؤّرخ بيػوـ  45ىنا ىو غير قانوني بالنسبة لألمف المبناني إت لمدة  ةوبالتالي ف ف وجود فمسطينيو سوري

 استكـ الوثيقة عمق الحدود المبنانية السورية".
 24/8/2023فمسطين أون الين، 

 
 كة النيضة التونسيةحر من أزيين بتيمة تدريب عناصر  طالب " تالحقاالنتربول""القدس":  48

أدرجػت المنّظمػة الدولّيػة لمشػرطة الجنائّيػة "اتنتربػوؿ"، مػؤ را ، أسػماء عػدد  : اص بػالقدس دوت كػوـ - غزة
مػف الطمبػة الجػامعييف ال،ػزييف فػػي تػونس، ضػمف قػوائـ المطمػوبيف لمكحقػػتيـ واعتقػاليـ فػي أ  مػف مطػػارات 

 ونسية".العالـ، بتيمة "تدريب أش اص مف حركة النيضة الت
عامػا (، وىػو أحػد الشػباف الػذيف تتاجػلوا بوجػود اسػمائيـ ضػمف قائمػة  49وقاؿ الشاب محمد أحمػد البمتػاجي  

طالبا  فمسطينيا : "إنو وصؿ إلق قطاع غزة قبيؿ شير رمضاف، لقضاء إجازتو بػيف أىمػو، عمػق أف  38تشمؿ 
يػور  بػر عمػق وسػائؿ إعػكـ تونسػية بلنػو ي،ادر القطاع مجددا  إلق تونس إلكماؿ دراسػتو، إت أنػو فػوج  بظ

 مطموب لكعتقاؿ".
، وبػػدأت بػػتعمـ الترنسػػية وكمػػي أمػػؿة فػػي العػػودة ل،ػػزة، وأنػػا 1043وأضػػاؼ: "وصػػمت تػػونس فػػي كػػانوف الثػػاني 

وقػاؿ: "أنػا مػا زلػت  حاصؿ عمق شيادة الحقوؽ ل دمة بمػد  وعػائمتي التػي تعػيش ظروفػا  اقتصػادية صػعبة".
ىو مصير  في حاؿ سافرت إلق تونس إلكماؿ دراستي"، مناشػدا  الجيػات التمسػطينية  في غزة، وت أعرؼ ما

الرسمية بالتد ؿ لحؿ قضيتيـ، مؤكدا  أنو ت صحة لألنباء التي تػتيميـ بتػدريب أ  جيػة، وأنػو ت عكقػة لػو 
 بل  عمؿ عسكر .
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 فرج عن أسيرتين فمسطينيتيناالحتالل ي 49
سػػػرائيمية عػػػف أسػػػيرتيف فمسػػػطينيتيف مػػػف محػػػافظتي ال ميػػػؿ وبيػػػت لحػػػـ أفرجػػػت سػػػمطات اتحػػػتكؿ اإلؿ: ال ميػػػ

وذكػػرت  جنػػوب الضػػتة ال،ربيػػة المحتمػػة، بعػػد انقضػػاء مػػدة محكومياتيػػا فػػي معػػتقكت اتحػػتكؿ اإلسػػرائيمية.
(، عػػف األسػػيرة آيػػات محتػػوظ 8|43مصػػادر حقوقيػػة، أف سػػمطات اتحػػتكؿ اإلسػػرائيمية أفرجػػت يػػـو الثكثػػاء  

عد اعتقاؿ في سجونيا داـ أكثر مف شير، باإلضافة إلق غرامة مالية ُفرضت عمييا قدرىا ألؼ مف ال ميؿ، ب
 دوتر(. 180شيكؿ  حوالي 

وأضافت مؤسسة "التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف" فػي بيػاف ليػا تمقػت قػدس بػرس" نسػ ة عنػو، أف سػمطات 
عاما( مف بيت لحـ، بعد اعتقاؿ داـ أكثػر  17اتحتكؿ أفرجت الميمة الماضية عف األسيرة ىبة محمد بدير  

مف أربعة أشير في سجف "ىشاروف" اإلسرائيمي، عقػب اتياميػا بالتواصػؿ مػع "جيػات معاديػة"  ػكؿ زيارتيػا 
 ألىميا في قطاع غزة قبؿ شير مف اعتقاليا مطمع نيساف  أبريؿ( الماضي.

 23/8/2023، قدس برس
 

 في بيت لحم تسجل شركة "كريدو" الروسية "االقتصاد".. مميون دوالر 30بدعم يتجاوز  50
سػػػػػػجمت وزارة اتقتصػػػػػػاد الػػػػػػوطني شػػػػػػركة " كريػػػػػػدو" الروسػػػػػػية المسػػػػػػؤولة عػػػػػػف بنػػػػػػاء مجمػػػػػػع متعػػػػػػدد  :راـ اهلل

 30بدعـ مف الحكومة الروسية يتجاوز  1043لو  كؿ شير شباط  األساساتستعماتت الذ  وضع حجر 
 مميوف دوتر.

شػػارع فكديميػػر بػػوتيف بمحػػاذاة المركػػز الروسػػي لمعمػػـو والثقافػػة وعمػػق  ويتضػػمف المشػػروع، الػػذ  سػػيقاـ قػػرب
دونما، مدرسة لتعميـ الموسيقي، ومدرسة فنوف رياضية، ومكاتب إدارية، وأ ري لمتسويؽ والتبادؿ  45مساحة 

 التجار ، وحدائؽ ومساحات  ضراء.
قػػات الصػػداقة التػػي تجمػػع فمسػػطيف ويػػلتي بنػػاء ىػػذا المجمػػع مػػف قبػػؿ جميوريػػة روسػػيا اتتحاديػػة، تعزيػػزا لعك

 وروسيا اتتحادية، وحرص القيادتيف في كك البمديف عمق تعميؽ تمؾ العكقات في م تمؼ المجاتت.
24/8/2023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 تطوير البمدياتلألف دوالر  225بقيمة  األيرلنديةمل الحكومة  اتفاقيةتوقيل فمسطين:  52

فػػػي  األيرلنديػػػةحكػػػـ المحمػػػي د.سػػػائد الكػػػوني وديمبنػػػا ىػػػايز رئيسػػػة البعثػػػة لػػػدي الممثميػػػة وقػػػع وزيػػػر ال :البيػػػرة
( ألػػؼ دوتر ضػػمف برنػػامج تطػػوير البمػػديات المرحمػػة الثانيػػة ال ػػاص بصػػندوؽ 115فمسػػطيف، اتتاقيػػة بقيمػػة  
قراض البمديات.  تطوير وا 

إلػق تعزيػز قػدرة الييئػات المحميػة والعمػؿ و كؿ حتؿ التوقيع، أكد د.الكوني أىمية ىذه اتتتاقيػة التػي تيػدؼ 
عمػػق ملسسػػتيا، وتػػوفير الػػدعـ المػػالي المطمػػوب لتنتيػػذ مشػػاريع تنمويػػة ميمػػة  ػػكؿ المرحمػػة القادمػػة، وقػػدـ 

 الشكر لمجانب اإليرلند  حكومة وشعبا  عمق دعميـ المتواصؿ لمجانب التمسطيني.
، مبينػػة صػػعوبة الوضػػع واأليرلنػػد نبي التمسػػطيني وأشػػارت رئيسػػة البعثػػة ىػػايز إلػػق أىميػػة التعػػاوف بػػيف الجػػا

الػذ  يمػػر بيػا الشػػعب التمسػػطيني نتيجػة ممارسػػات اتحػتكؿ، مؤكػػدة عمػػق وقػوؼ ايرلنػػدا حكومػة وشػػعبا  إلػػق 
 جانب الشعب التمسطيني وحكومتو.

24/8/2023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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 باستخدام مواد من البيئة الطبيعية مساكن قميمة التكمفة بطرز تقميدية لبناءفمسطين: تقنية  52
ابتكر مركز لمتصميـ المعمار  في الضػتة ال،ربيػة تقنيػة جديػة لبنػاء مسػاكف قميمػة : رويترز –القدس المحتمة 

واسػت دـ مرسػـ "شػمس أرض" لمتصػميـ المعمػار  البيئػي، أجولػة  .التكمتة، باست داـ مواد مف البيئػة الطبيعيػة
وذ مػف البيئػة المحميػة، فػي بنػاء مسػاكف بطريقػة معماريػة تشػبو بعػض المنػازؿ مف ال يش مميئة بالطيف المػل 

 .األثرية القديمة
وقاؿ الميندس في مركز "شػمس أرض" رامػي كسػبر  إنػو وزمػكءه "راعػوا فػي تصػميـ المسػكف اسػت داـ مػواد 

 .صديقة لمبيئة، ويسيؿ الحصوؿ عمييا محميا  
إنشػػاء المبػػاني بمػػواد طبيعيػػة مػػش صػػناعية، ثانيػػا  كيتيػػة تكييػػؼ  وأضػػاؼ أف "عكقتيػػا بالبيئػػة أوت  فػػي كيتيػػة

المبنق تستيكؾ طاقة أقؿ، بمعنق أف التيوئة تكػوف فػي المبنػق أكثػر، واإلضػاءة تكػوف أكثػر  ػكؿ النيػار. 
 .الشمس في ىا  المنطقة تـز تكوف موجية بطريقة أنو ما تد ؿ أثناء الصيؼ وتد ؿ أثناء الشتاء

ألؼ دوتر، أ  نحو نصػؼ كمتػة بنػاء منػزؿ بػالحجـ نتسػو،  35ء المسكف الواحد بيذه الطريقة وتبمغ كمتة بنا
 .باست داـ مواد البناء التقميدية مثؿ األسمنت والحديد

 24/8/2023الحياة، لندن، 
 

 حركة حماسوجيتيا أسمحة من سورية إلى الضفة الغربية  شحنتياألردن تضبط  53

تقريرا  يتيد بلف "السمطات األردنية ضبطت عمميتي تيريب لمسكح  ست بار اتأورد موقع "ستراتتور"  :عماف
سمو". امف سورية إلق الضتة ال،ربية حسب مصدر أمني أردني تحدث لمراسميف غربييف دوف الكشؼ عف 

أغسطس الحالي وىـ ينقموف قذائؼ / آب 6وأضاؼ التقرير أف "الميربيف كانوا مف السورييف الذيف أوقتوا في 
ادة لمدبابات وصواريخ مضادة لمطائرات ورشاشات ىجومية. وتـ التوقيؼ في منطقة ملدبة وسط األردف، مض

 وكاف السوريوف يحمموف ىويات أردنية وي توف السكح في سيارتي بيؾ آب م،طاة ببطيخ".
يراف ويرمي إلق  وجاءت المعمومات التي نقميا "ستراتتور" في إطار تحميؿ يتحدث عف برنامج تقوده سورية وا 

 عسكرة الضتة ال،ربية.
مف سورية  ىادئتمت "بتحريض  أسمحةومصادرتو  األردففي  األ يرةاتعتقاتت  أف تقريرالوأضاؼ 

يراف  السكح لتمسطيف المحتمة. إد اؿ.. رغـ العقبات التي تعترض" مسيرة وا 
 إد اؿفي تنشيط جيود سيـ أ األ يرةوحركة حماس في المرحمة  إيرافتحسف العكقات بيف  أف وأضاؼ

 إلق أدتمؤ را   األردفمحطة  األسمحةجيوده الذاتية لتقصي عبور  أفالسكح لتمسطيف. وزاد المعيد 
 أسمحةاتستنتاج بلف المجموعة التي قبض عمييا "ترتبط بالجبية الشعبية القيادة العامة"، "وفي حوزتيا 

 إلقمدينة الكرؾ"، "ثـ  إلقا كانت في طريقيا سورية مصدرىا م ازف الجيش السور  في السويداء، وأني
 .في منطقة مدينة ال ميؿ التي تحظق بوجود ممحوظ ودعـ لحركة حماس" األ يرةوجيتيا 
 1041في شير تشريف الثاني/ نوفمبر  أصدرىانتيجة مماثمة في دراسة  إلقستراتتور انو توصؿ  وأردؼ

تعمؿ مع مجموعات فمسطينية لتسييؿ عبور  إيراف أف ادتأفاستنادا  "لمصادر فمسطينية في المنطقة.. التي 
 الضتة ال،ربية. إلق واألردفعبر العراؽ  األسمحة

 23/08/2023، وكالة سما اإلخبارية
 

 "وجودية كيانية أزمة"ن وجودىم بات أل  ي سوريةيقترح وقف استقبال نازحي تكتل عونلبنان: 54
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في بياف تكه وزير الطاقة في حكومة تصريؼ  المبناني " في مجمس النوابتكتؿ الت،يير واإلصكح"اقترح 
وقؼ استقباؿ النازحيف السورييف والتمسطينييف "األعماؿ جبراف باسيؿ، بعد اتجتماع األسبوعي لمتكتؿ، 

فضك عف التنسيؽ مع  ...القادميف مف سورية، وضبط الحدود عمق نحو كامؿ باستثناء الحاتت الطارئة
ديارىـ، وت سيما في المناطؽ ا منة في سورية، مع إعطاء الضمانات  إلقة النازحيف الدولة السورية إلعاد
 ."السياسية عند المزوـ
أزمة النازحيف السورييف والتمسطينييف إلق لبناف أصبحت وجودية كيانية تتربع عمق رأس "ورأي باسيؿ أف 

يا أو بل طارىا كؿ مواطف، ويكتي لمدتلة اليواجس واألفكار الكيانية التي يعانييا لبناف، وىي أزمة يشعر ب
القوؿ إف شعبا  آ ر يزيد عمق ربع سكاف لبناف أصبح ينتشر بسرعة عمق كامؿ أراضيو، وىو ما ت قدرة 

لمتعاطي مع ىذا  أفكارا  باسيؿ أف تكتؿ الت،يير واإلصكح قد طرح سابقا  وأعمف. "لمبناف عمق احتمالو
و لـ يجِر التجاوب معيا ت بؿ جري التيجـ عمييا تحت عناويف ان إتالموضوع مف دا ؿ الحكومة، 

 الكارثة األكبر في تاري و الحديث. إلقلق وصوؿ البمد إ أدي، ما "نسانيةالإل"و "العنصرية"
 24/08/2023، ، بيروتاألخبار

 
 2006" في ذكرى انتصار تموز المفاوضات العبثية"إلى ينتقد العودة  المبناني" منبر الوحدة" 55

ت سيادة واحتراـ لمدولة إت بالوحدة واتعتماد عمق مبادئ المقاومة في جميع "أف  "منبر الوحدة الوطنية"كد أ
ىذا اليـو المجيد، كرس انتصار  أفآب،  41المبنانييف والعرب أجمعيف، في ذكري "، مؤكدا لػ"مجاتت الحياة

في بياف عقب اجتماعو األسبوعي في  ،هولتت اتنتبا ."1006لبناف المقاوـ عمق العدو في حرب العاـ 
آب  41المتاوضات العبثية والمذلة مع العدو في  إلقتوقيت العودة "ف أ إلق، أمسمركز توفيؽ طبارة 

عمق  شبة مسرح القدس، ما ىو إت تعويض غربي ر يص عف ىزيمة الكياف الصييوني في مثؿ  1043
 ."ىذا اليوـ

 24/08/2023، السفير، بيروت

  
 الفمسطيني أدًا في دير المخمص -المبناني  الشبابيالمخيم  لبنان: 56

برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بيية الحرير  وستير فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور  :صيدا
فعاليات الم يـ الشبابي المبناني  45/8/1043تنطمؽ في دير الم مص في جوف  الشوؼ( ال ميس 

بع "تواصؿ" الذ  تنظمو مؤسسة الحرير  لمتنمية البشرية المستدامة بالتعاوف مع جمعية التمسطيني السا
 تج  وحمقة التنمية والحوار. -الشباب التمسطيني 

وتشارؾ فيو وفود شبابية مف م تمؼ المناطؽ والطوائؼ المبنانية ومف األراضي التمسطينية  الضتة ال،ربية 
 ية في لبناف.وقطاع غزة( ومف الم يمات التمسطين

يتتتح الم يـ عند السادسة مساء ال ميس، وتتضمف فاعميات الم يـ التي تمتد حتق الحاد  والعشريف مف 
ثقافية وفنية وتراثية وجوتت سياحية  وأنشطةالجار  ورش عمؿ تتاعمية ولقاءات حوارية وندوات فكرية 

 وروحية. أىميةوزيارات لتاعميات 
 24/08/2023، المستقبل، بيروت

 
 البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي لوقف االستيطان 
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استنكر رئيس البرلماف العربي أحمد بف محمد الجرواف أمس سياسة إسرائيؿ وضربيا عرض  :القاىرة  واـ(
وحدة سكنية في األراضي  الحائط كؿ المواثيؽ الدولية بشلف اتستيطاف، واستمرار العمؿ عمق بناء 

لذ  بدأت فيو المتاوضات مف جديد بيف التمسطينييف واإلسرائيمييف. وقاؿ في بياف المحتمة في الوقت ا
إف مثؿ ىذه التصرفات ال ارقة والمتعدية عمق األراضي العربية ىي التي تعرقؿ أ  جيود »صحتي 

«. لممتاوضات وتبيف تكعب واستيتار إسرائيؿ بكؿ المواثيؽ والقوانيف الدولية حوؿ اتستيطاف
اف ىذه التجاوزات تلتي في وقت تقوؿ فيو إسرائيؿ إنيا مستعدة لمتاوضات السكـ، ولكف »جرواف وأضاؼ ال

األفعاؿ عمق األرض تتنافق تماما مع مبادئ السكـ فيما يعتبر تعديا صار ا عمق األراضي العربية 
ه اتنتياكات. التمسطينية المحتمة واستمرارا لسياسة فرض األمر الواقع في ظؿ ت اذؿ دولي عف ردع ىذ

وأكد أف عمق المجتمع الدولي التوقؼ عف الكيؿ بمكياليف ووضع حد فور  إليقاؼ عمميات اتستيطاف 
 اإلسرائيمية ال،اشمة وال،ير شرعية في األراضي العربية التمسطينية المحتمة.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 ًً  سورية االحتالل يخطف نازحاً  

ش اتحتكؿ اإلسرائيمي، بعد ظير أمس، عمق  طؼ النازح السور  مف بمدة أقدـ جي: طارؽ ابو حمداف
عاما (، وتـ نقمو معصوب العينيف إلق دا ؿ  بيت جف السورية إلق بمدة شبعا محمد حسيف البدو   

 أراضي شبعا المحتمة.
عنصرا ،  والي وأكدت مصادر أمنّية متابعة لموضع في منطقة شبعا أف قوة كومندوس إسرائيمية، قواميا ح

اجتازت عند حوالي الثانية مف بعد ظير أمس، ال ط الحدود  التاصؿ عمق جبية الجوتف السورية ولمسافة 
متر، وعممت  كليا عمق  طؼ البدو  بينما كاف يرعق قطيعا  مف الماشية دا ؿ  و بيف 

 األراضي السورية إلق الشماؿ الشرقي مف موقع المرصد.
 //، السفير، بيروت

 
 تعترضو " القبة الحديدية".. و"إسرائيل"يتبنون إطالق صاروخ تجاه  سيناءجياديو  

باتت شبو جزيرة سيناء مسرحا لمصراع السياسي المحتدـ في مصر، عمق : محمد حسف شعباف - القاىرة
 واف المسمميف.  متية األزمة التي تعيشيا البكد في أعقاب عزؿ الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة اإل

واتسعت رقعة ونوعية المواجيات بيف عناصر الجيش والمتشدديف اإلسكمييف، الذيف ردوا أمس عمق 
عمميات نوعية نتذتيا طائرات الجيش ضدىـ، كما تبنوا عممية إطكؽ صواريخ باتجاه إسرائيؿ، وتوعدوىا 

 بمزيد مف التصعيد.
 مسمحا وأصيب  وليو  تموز( الماضي قتؿ  كليا وبدأ الجيش المصر  حممة أمنية في سيناء منذ ي

 آ روف، لكنو كثؼ مداىماتو لمراكز تجمع العناصر المتشددة قبؿ يوميف، مع تزايد التيديدات اإلرىابية.
وقاؿ مسؤوؿ عسكر  إسرائيمي إف إسرائيؿ اعترضت صارو ا قرب حدودىا مع شبو جزيرة سيناء المصرية، 

اح أمس  الثكثاء(، وفجرتو في الجو فوؽ مدينة إيكت الجنوبية.. فيما أعمنت في الساعات األولق مف صب
قتؿ أربعة مف المجاىديف »جماعة متشددة في سيناء مسؤوليتيا عف إطكؽ الصاروخ، ردا عمق ما قالت إنو 

 «.في أرض سيناء
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إف طائرة « المقدسأنصار بيت »مسمحيف في غارة مثيرة لمجدؿ، وقاؿ تنظيـ  وقتؿ يوـ الجمعة الماضي 
إسرائيمية مف دوف طيار استيدفت عناصره.. لكف المتحدث العسكر  العقيد أحمد محمد عمي نتق ىذه 
المزاعـ، مؤكدا أف المجاؿ الجو  المصر   ط أحمر. واعتمدت جماعة اإل واف المسمميف وحمتاؤىا رواية 

القاىرة وتؿ أبيب. لكف مصادر عسكرية قالت التنظيـ الجياد ، وانتقدت بشدة ما اعتبرتو تنسيقا أمنيا بيف 
في تصريحات نقمتيا وكالة أنباء الشرؽ األوسط المصرية الرسمية إف طائرة مصرية ىي التي نتذت اليجـو 

 عمق المتشدديف اإلسكمييف الذيف كانوا يستعدوف إلطكؽ صواريخ باتجاه إسرائيؿ.
في بياف « لمجاىديف في أكناؼ بيت المقدسمجمس شوري ا»وقالت أمس جماعة تطمؽ عمق نتسيا اسـ 

في رد سريع عمق جريمة الييود األ يرة، التي تـ  كليا »عمق نس ة منو إنو « الشرؽ األوسط»حصمت 
قتؿ أربعة مف المجاىديف في أرض سيناء عبر قصؼ طائرة ييودية بدوف طيار ليـ  بحسب زعميـ(، فقد 

بيت المقدس( مف قصؼ مدينة أـ الرشراش المحتمة  تمكف أسود  مجمس شوري المجاىديف في أكناؼ
وتوعد التنظيـ الجياد  «.  إيكت( بصاروخ مف طراز  غراد( عند الساعة الواحدة مف فجر يوـ الثكثاء

لف تنعـ إيكت وت غيرىا مف مدف الييود »بمزيد مف اليجمات الصارو ية عمق إيكت، قائك في بيانو: 
 «.، وسيدفع الييود ثمف دماء المجاىديف غاليابلمف وت سياحة وت اقتصاد

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 من استمرار االستيطان اإلسرائيمي "جداً قمقة "واشنطن  

حياؿ قرار اسرائيؿ السماح لممستوطنيف « القمؽ البالغ»أعربت الوتيات المتحدة عف : أ ؼ ب -واشنطف 
 مسطينية المحتمة عشية جولة جديدة مف محادثات السكـ.الييود بمواصمة البناء عمق األراضي الت

وحدة سكنية في الكتؿ  وعبرت واشنطف عف ىذا الموقؼ بعد اعكف الحكومة اتسرائيمية األحد بناء 
اتستيطانية بالضتة ال،ربية والقدس الشرقية. ومع ذلؾ أعمف عضو في المجمس البمد  اتسرائيمي لمقدس 

مسكنا  في حي جيمو اتستيطاني. وجاء القراراف بينما يتترض  قت عمق مشروع بناء أمس اف البمدية واف
اف تعقد جولة جديدة مف متاوضات السكـ بيف اسرائيؿ والتمسطينييف اليوـ في القدس في اطار مبادرة 

 اميركية تنعاش ىذه المحادثات مف اجؿ تسوية طويمة األمد لمنزاع في الشرؽ اتوسط.
ىذه اتعكنات التي تشيروف الييا »متحدثة باسـ ال ارجية اتميركية جنيتر بساكي لمصحافييف اف وقالت ال

نواصؿ اتتصاؿ مع الحكومة اتسرائيمية تبكغيا بقمقنا »وأضافت: «. تلتي بالتلكيد في وقت بالغ الحساسية
 «.البالغ

للة المستوطنات اتسرائيمية سريعا  في وأكد وزير ال ارجية اتميركي جوف كير  في بوغوتا، أىمية حؿ مس
 اتراضي التمسطينية.

تعتبر جميع »وقاؿ في مؤتمر صحافي مع نظيرتو الكولومبية ماريا ان يك اول،يف، اف الوتيات المتحدة 
، موضحا  انو اجري محادثات  كؿ النيار مع رئيس الوزراء اتسرائيمي بنياميف «المستوطنات غير مشروعة

 «.بشكؿ واضح جدا  »كرر ىذا الموقؼ نتانياىو و 
لكعكف اتسرائيمي عف بناء وحدات سكنية « اتمتناع عف اصدار رد مضاد»ودعا كير  التمسطينييف الق 

 المتاوضات.« العودة سريعا  الق طاولة»جديدة في الضتة ال،ربية والقدس الشرقية، مؤكدا  ضرورة 
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، داعيا  الجانبيف الق العمؿ «كاف نوعا  ما منتظرا  »اتعكف  وسعق كير  الق تيدئة التوتر، قائك  اف ىذا
كنا نعرؼ انو سيكوف ىناؾ استمرار لبعض عمميات البناء في بعض »عمق تسوية ال كفات بينيما. وقاؿ: 

اعتقد اف احد ىذه اتعكنات وربما واحد مف »وأضاؼ: «. اتماكف واعتقد اف التمسطينييف يتتيموف ذلؾ
 «.ت جاء اكبر مما كاف متوقعا  وىذا ما نناقشو ا فىذه اتعكنا

وتابع الوزير اتميركي، الذ  بذؿ جيودا  شاقة إلحياء المتاوضات بيف اتسرائيمييف والتمسطينييف، انو ت 
 في طريؽ عممية السكـ التي استؤنتت.« عقبة»يتوقع اف تتحوؿ التطورات األ يرة الق 

واقع اىمية الجموس عمق الطاولة  ...( بسرعة وتسوية القضايا المتعمقة ما يؤكده ذلؾ ىو في ال»وقاؿ اف 
 «.باتستيطاف التي تحؿ بشكؿ افضؿ بتسوية مشكمة اتمف والحدود

ما اف تحؿ مسائؿ اتمف والحدود يمكف حؿ مسللة المستوطنات، لذلؾ ادعو كؿ اتطراؼ الق »وأضاؼ: 
 «.مكف اف يلتي مف ىذا المصدر او ذاؾاتمتناع عف اصدار رد مضاد او رد استتزاز  ي

بالتتاوض حوؿ القضايا الكبري، يصبح ىذا النوع مف القضايا السا نة اسيؿ بكثير، وفي »وتابع كير  
 «.الواقع ت تعود مسائؿ سا نة كما ُينظر الييا اليـو

 //الحياة، لندن، 
 
 يود حل الدولتين وحدة استيطانية يضر بج بريطانيا: قرار إسرائيل بناء  

أىابت المممكة المتحدة بالطرفيف التمسطيني واإلسرائيمي تجنب ات اذ  طوات مف شلنيا أف تقوض : لندف
 جيود التوصؿ لحؿ الدولتيف، وأف يت ذا تدابير لبناء الثقة.
سرائيمية بناء ( عف قمقيا إزاء قرار الحكومة اإل|وأعربت ال ارجية البريطانية في بياف ليا اليوـ الثكثاء  

وحدة استيطانية في الضتة ال،ربية والقدس الشرقية، وقاؿ البياف تعميقا عمق التطورات األ يرة في  
إسرائيؿ واألراضي التمسطينية المحتمة: "يقمقنا القرار الذ  ات ذتو السمطات اإلسرائيمية يوـ األحد لممضي 

بية والقدس الشرقية. وكما قاؿ وزير شؤوف الشرؽ وحدة استيطانية في الضتة ال،ر  ببناء حوالي 
األوسط أليستر بيرت يوـ الجمعة، إف  طوات كيذه تضر بجيود التوصؿ لحؿ الدولتيف عبر المتاوضات. 

آب  أغسطس( في سياؽ جيود التوصؿ  يجب أف يكوف التركيز ا ف عمق استئناؼ المتاوضات في 
 لسكـ دائـ".

مكة المتحدة بكك الطرفيف تجنب ات اذ  طوات مف شلنيا أف تقوض ىذه وأضاؼ البياف: "تييب المم
الجيود، وأف يت ذا تدابير لبناء الثقة. وبيذا الصدد، نرحب بقرار إسرائيؿ الجر ء الذ  ينـ عف بعد نظر 

معتقؿ فمسطيني قبؿ استئناؼ المحادثات. سوؼ تبذؿ المممكة  الذ  ات ذتو يوـ األحد لإلفراج عف 
حكؿ المتحد ة كؿ ما في وسعيا لدعـ إسرائيؿ والتمسطينييف والوتيات المتحدة ألجؿ التوصؿ لحؿ الدولتيف وا 

 سكـ دائـ لمشعبيف اإلسرائيمي والتمسطيني"، عمق حد تعبير البياف.
 //قدس برس، 

 
 : نراقب األسمحة الكيميائية وتحالفات المسمحين في سوريانتنياىويمتقي  ديمبسي 

ئيس ىيئة األركاف األميركية المشتركة الجنراؿ مارتف ديمبسي، في تؿ أبيب أمس، أف الوتيات أعمف ر 
، لكف عمييا أف تراقب عف كثب متق يتحّوؿ «المعتدلة»المتحدة بدأت تعرؼ أكثر عف المعارضة السورية 

 التعاوف الوقتي بينيا وبيف اإلسكمييف المتشّدديف إلق تحالتات حقيقية.
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قدرا  مف التعاوف بيف »ديمبسي إلق تتاصيؿ قضية تسميح المعارضة السورية، لكنو قاؿ إف ولـ يتطرؽ 
 نظرا  ليدفيـ المشترؾ إلسقاط النظاـ السور .« المقاتميف المعتدليف والمتشّدديف ليس متاجئا  

تحد  ال»وأضاؼ ديمبسي، الذ  التقق رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو في القدس المحتمة، 
الحقيقي بالنسبة لمجتمع اتست بارات بصراحة ىو فيـ متق يتعاونوف في ما يتعمؽ بقضية بعينيا فقط، وفي 
وقت بعينو ومتق يمكف أف يتحالتوا معا . وفي ىذه المرحمة أعتقد أننا لسنا متلكديف تماما  أيف يقع ىذا ال ط 

 «.الرفيع التاصؿ
يات المتحدة واسرائيؿ واتردف في الشلف السور  ىي م اطر أىـ نقطة لمتعاوف بيف الوت»واعتبر أف 

«. تحّرؾ في أحياف اتسمحة الكيميائية»، مؤكدا  أف ىذه القوات «األسمحة الكيميائية لدي القوات السورية
، مضيتا  إف واشنطف تعتقد أف القوات السورية تحرؾ «نعرؼ حقيقة أنيا تتحرؾ مف وقت الق آ ر»وقاؿ 

 تلمينيا.ىذه اتسمحة ل
 //السفير، بيروت، 

 
 االقتصاد اإلسالمي عالمياً  دوالرتريميونات   

، بيدؼ استكشاؼ «القمة العالمية لكقتصاد اإلسكمي»تستعد إمارة دبي تستضافة : دتؿ أبو غزالة -دبي 
اتقتصاد اإلسكمي الترص الناشئة لمتمويؿ واتستثمارات اإلسكمية في الشرؽ األوسط، فيما يتجاوز إجمالي 

تريميونات دوتر، وباتت صناعة التمويؿ اإلسكمي محط اىتماـ معظـ المؤسسات المالية في كؿ أنحاء  
العالـ. ويلتي انعقاد القمة في تشريف الثاني  نوفمبر( المقبؿ، وسط توقعات بلف تكوف األصوؿ المصرفية 

 تريميوف دوتر. جز اإلسكمية العالمية لدي المصارؼ التجارية تجاوزت حا
وت تزاؿ صناعة ال دمات المصرفية اإلسكمية تسجؿ نموا  قويا  عمق الصعيد العالمي، إذ أشارت تقارير 
الصناعة إلق أف السعودية وماليزيا واإلمارات، تشكؿ األسواؽ الثكثة المتصدرة لصناعة األصوؿ اإلسكمية. 

إرنست أند »التابع لمؤسسة « ال دمات المصرفية اإلسكمية مركز»وبحسب التقديرات األ يرة الصادرة عف 
، وصمت األصوؿ المصرفية اإلسكمية لدي البنوؾ التجارية في دوؿ مجمس التعاوف ال ميجي إلق «يونغ

، مع توقعات بلف تظؿ بميوف دوتر في  ، ارتتاعا  مف بميوف دوتر نياية  
 .ا  في الصناعة متسمة باإليجابية نسبي

ويلتي انعقاد القمة، ليدعـ  طوة إمارة دبي بالتحوؿ إلق عاصمة لكقتصاد اإلسكمي، فيما توقعت مصادر 
، بعدما اقتصادية اف تتجاوز أصوؿ المصارؼ اإلسكمية عالميا  حاجز تريميوني دوتر بحموؿ 

 النظاـ المالي العالمي.اصبحت صناعة التمويؿ اتسكمي واحدة مف اسرع المكونات نموا  في 
 //الحياة، لندن، 
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 حساـ الدجني
في مؤتمر صحافي متاج  أعمنت حركة المقاومػة اتسػكمية  حمػاس( عمػق لسػاف عضػو  مكتبيػا السياسػي 

اعتبرتيػػا عبثيػػة، وسػػحبت حركػػة محمػػود الزىػػار و ميػػؿ الحيػػة، رفضػػيا لممتاوضػػات اتسػػرائيمية التمسػػطينية، و 
تشػريف الثػاني/نوفمبر  11حماس تتويضيا الذ  جدده رئيس مكتبيا السياسي  الد مشعؿ لمرئيس عباس في 

، وبموجبػػػػػو ذىػػػػػب الػػػػػرئيس محمػػػػػود عبػػػػػاس ب،طػػػػػاء شػػػػػعبي وفصػػػػػائمي، إت انػػػػػو واجػػػػػو تعنتػػػػػا وتصػػػػػمبا 1044
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اؼ عممية المتاوضات بيف الجػانبيف اتسػرائيمي صييونييف، وتمددا استيطانيا أفشؿ كؿ الجيود الرامية تستئن
 والتمسطيني.

فمػػا ىػػي الػػدتتت السياسػػية ل طػػوة حركػػة حمػػاس؟ ومػػا ىػػي انعكاسػػاتيا عمػػق العمميػػة التتاوضػػية؟ أعتقػػد أف 
حركػػػة حمػػػاس تػػػدرؾ أف قػػػرار السػػػمطة التمسػػػطينية بالموافقػػػة عمػػػق الػػػذىاب لممتاوضػػػات مػػػف دوف تمبيػػػة كػػػؿ 

ؽ سراح اسري ما قبؿ اوسػمو، ووقػؼ كػؿ اشػكاؿ اتسػتيطاف دا ػؿ الدولػة التمسػطينية شروطيا المتمثمة باطك
، ىو نتاج حراؾ اقميمي دولػي ييػدؼ لتصػتية القضػية التمسػطينية، عبػر 4967عمق حدود الرابع مف حزيراف 

 طػػوات ممنيجػػة تتجػػاوز فضػػاء فمسػػطيف الج،رافػػي، بػػؿ تمتػػد لمعديػػد مػػف األقطػػار العربيػػة واتسػػكمية، مػػف 
 ػػكؿ اسػػقاط كػػؿ المشػػاريع النيضػػوية فػػي المنطقػػة، وافشػػاؿ محػػاوتت اسػػتنياض الحضػػارة اتسػػكمية، عبػػر 
تػػلجيج الصػػراعات المذىبيػػة مػػف  ػػكؿ نظريػػات التوضػػق ال كقػػة التػػي تمػػنح اسػػرائيؿ وال،ػػرب تتوقػػا  سياسػػيا  

طقػػة العربيػػة ضػػمف اطػػار واقتصػػاديا وعسػػكريا  فػػي منطقػػة الشػػرؽ اتوسػػط، وصػػوت  إلػػق دمػػج اسػػرائيؿ فػػي المن
الشػػػػرؽ اتوسػػػػط الجديػػػػد او الكبيػػػػر، وكػػػػؿ المنظػػػػريف يػػػػدركوف اف ذلػػػػؾ لػػػػف ولػػػػـ يػػػػتـ مػػػػف دوف حػػػػؿ الصػػػػراع 
التمسطيني اتسرائيمي، وربما تري حماس اف ىذا الحؿ سيكوف عمق اساس التتريط بالثوابت الوطنية، وضمف 

  سيحصؿ عميو المتاوض ربما ت يتجاوز ما تحدث مرجعية اتعتراؼ بييودية الدولة اتسرائيمية، والثمف الذ
بػػػػو وزيػػػػر ال ارجيػػػػة اتمريكػػػػي جػػػػوف كيػػػػر  ووعػػػػد السػػػػمطة التمسػػػػطينية بػػػػو، ويتمثػػػػؿ بتعزيػػػػز نظريػػػػة السػػػػكـ 
اتقتصػػاد ، واطػػكؽ مشػػاريع حيويػػة، منيػػا عمػػق سػػبيؿ المثػػاؿ، بنػػاء مطػػار فػػي منطقػػة  أ( بػػراـ اهلل، وبنػػاء 

الميػت، واتسػتتادة مػف حقػوؿ ال،ػاز فػي عػرض بحػر غػزة، باتضػافة الػق فنادؽ سياحية عمق شواط  البحػر 
زيادة عػدد تصػاريح العمػؿ دا ػؿ ال ػط ات ضػر، وىػذا بالتلكيػد يتطمػب ترتيبػات أمنيػة وبحاجػة لرفػع مسػتوي 

 التنسيؽ اتمني بيف الجانبيف التمسطيني واتسرائيمي.
ف تطمؽ موقتيا الجديد المتمثؿ بسحب التتويض، ربما يكوف ىذا السيناريو اترجح الذ  دفع حركة حماس ت

الذ  ستكوف لو انعكاسات كبيرة عمق المتاوض التمسطيني، وعمق المشيد السياسي التمسطيني، حيػث يشػكؿ 
قرار حماس بسحب تتويضيا لمرئيس عباس مسمارا  سياسيا  في نعش العممية التتاوضية، وسيكشػؼ عبثيتيػا، 

 جربت ألكثر مف عشريف عاما  ولـ تنجح.كونيا تقوـ عمق أدوات قديمة 
ومػػف ىنػػا فػػ ف اتنعكػػاس األوؿ فمسػػطينيا  يتمثػػؿ ببػػراءة حركػػة حمػػاس مػػف ا  اتتػػاؽ ت يمبػػي الطمػػوح الػػوطني 
التمسطيني، ويمنحيا العمؿ عمق افشاؿ أ  م ططات مف شلنيا التتريط بالثوابت الوطنية في حػاؿ ضػ،طت 

 عباس والوفد المتاوض بقبوليا. القوي اتقميمية والدولية عمق الرئيس
فػػػي المقابػػػؿ ضػػػعؼ موقػػػؼ السػػػمطة التمسػػػطينية والمتػػػاوض التمسػػػطيني أمػػػاـ اسػػػرائيؿ، فقػػػرار الػػػرئيس عبػػػاس 
الػػذىاب لممتاوضػػات لػػـ يل ػػذ شػػرعية مؤسسػػاتية، فالمجنػػة التنتيذيػػة لػػـ تمنحػػو تتويضػػا ، وىنػػاؾ تبػػايف بالمجنػػة 

جيػػاد اتسػػكمي، واليػػوـ تسػػحب حمػػاس تتويضػػيا، وىػػػذا المركزيػػة لحركػػة فػػتح، ورفػػض مطمػػؽ مػػف حركػػة ال
سيمنح اسرائيؿ مساحة لممناورة السياسية والمراوغػة، وبػذلؾ تكػوف حركػة حمػاس قػد لعبػت باحػدي اوراؽ القػوة 
التي تمتمكيا والتػي مػف شػلنيا اف ت مػط اتوراؽ امػاـ الم ططػات اتقميميػة والدوليػة التػي تعمػؿ عمػق تصػتية 

 ، وتقترب مف النبض العاـ لمشعب التمسطيني وقواه الحية بالدا ؿ وال ارج.القضية التمسطينية
24/8/2023، القدس العربي، لندن  
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 نبيؿ السيمي
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بعػػد سػػت جػػوتت مكوكيػػة لػػوزير ال ارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػر  لممنطقػػة التقػػق فييػػا مسػػؤوليف مػػف السػػمطة 
سرائيؿ،  ، لكػف الكفػت 1043يوليو/تمػوز 49تـ استئناؼ المتاوضػات بػيف الطػرفيف يػـو اتثنػيف التمسطينية وا 

أف وزيػػر ال ارجيػػة األميركػػي لػػـ يتحػػدث عػػف أ  اتتػػاؽ حػػوؿ مرجعيػػات سياسػػية تتعمػػؽ باتتكػػاء عمػػق قػػرارات 
 دولية سابقة، أو سقؼ زمني لموصوؿ إلق اتتاقات محددة.

 سطيني تنطكؽ المتاوضات.كما لـ يتـ طرح تجميد اتستيطاف كشرط فم
سرائيؿ  والتي انطمقت في العاصمة اإلسبانية مدريد في نياية -ويذكر أف المتاوضات بيف األطراؼ العربية وا 

لػػـ تتػػض إلػق دولػػة فمسػػطينية بػػالمعنق السػػياد ، بػػؿ تػػـ إنشػػاء  -4994شػير نوفمبر/تشػػريف الثػػاني مػػف عػػاـ 
، وبقيػػت المعػػابر ومتػػاتيح اتقتصػػاد التمسػػطيني بيػػد 4991سػػمطة فمسػػطينية منزوعػػة السػػيادة فػػي ربيػػع عػػاـ 

اتحػتكؿ اإلسػػرائيمي، ناىيػؾ عػػف النشػػاط اتسػتيطاني الػػذ  لػـ يتوقػػؼ ولػػو لمحظػة واحػػدة و اصػة فػػي مدينػػة 
 القدس.

والحصػػيمة أنػػػو بعػػػد مػػػرور اثنػػػيف وعشػػػريف عامػػػا  عمػػق بػػػدء المتاوضػػػات، ونحػػػو عشػػػريف عامػػػا  عمػػػق اتتاقػػػات 
 المر لمتمسطينييف سيد الموقؼ. أوسمو، كاف الحصاد

 
 موقف السمطة الفمسطينية-

بالنسبة لمموقؼ التمسطيني مػف مبػدأ التتػاوض، قالػت أوسػاط سياسػية فمسػطينية إف العػرض الػذ  قدمػو وزيػر 
وأبم،ػػو الػػرئيس التمسػػطيني محمػػود عبػػاس بػػدوره -ال ارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػر  قبػػؿ انطكقػػة المتاوضػػات 

لتنتيذية لمنظمة التحرير التمسطينية، والمركزية لحركة فتح في اجتماعيف متتالييف، وثالػث ألعضاء المجنتيف ا
كػػاف "منػػزوع الدسػػـ"، وجميػػع عناصػػره ت جديػػد فييػػا، وىػػي تمثػػؿ الموقػػؼ األميركػػي المعمػػف  -مشػػترؾ بينيمػػا

 والمعروؼ بالنسبة لمتمسطينييف، أ  اتنحياز المطمؽ لمموقؼ اإلسرائيمي.
أنػػو لػػـ يحػػظ  -إضػػافة إلػػق ث،ػػرات أ ػػري-لمصػػادر إلػػق أف الث،ػػرة األساسػػية فػػي ىػػذا العػػرض وألمحػػت تمػػؾ ا

 بموافقة رئيس الحكومة اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.
وأضافت المصادر أف اتقتراح األميركي أقػرب إلػق ورقػة ضػمانات فحسػب، طالمػا لػـ يحػظ بموافقػة نتنيػاىو، 

سبؽ أف عرضت عمق الرئيس عباس، و تنص عمق دعوة الجانبيف  وينتمي إلق ذات المواقؼ األميركية التي
إلػػق المتاوضػػات عمػػق أسػػاس حػػؿ الػػدولتيف عمػػق أسػػاس حػػدود الرابػػع مػػف يونيػػو/حزيراف، مػػع تبػػادؿ ألراض 

 متساوية القيمة والمثؿ.
التي كما تتحدث عف وقؼ لكستيطاف بشكؿ عاـ، أ  أنيا ت تتطرؽ إلق القرارات اتستيطانية التي ات ذت و 

تتضمف بناء آتؼ الوحدات اتسػتيطانية، كمػا أنيػا تتجاىػؿ المشػاريع اتسػتيطانية قيػد التنتيػذ، وىػي األ ػري 
با تؼ، ناىيؾ عف مصػادرة األراضػي وىػدـ بيػوت التمسػطينييف فػي مدينػة القػدس ومنػاطؽ  ج( مػف الضػتة 

 ال،ربية ال اضعة لسيطرة اتحتكؿ اإلسرائيمي بالكامؿ.
وة ت تتضػػمف إشػػارات إلػػق مرجعيػػة لمقػػرارات الدوليػػة حػػوؿ بطػػكف اتسػػتيطاف وكػػذلؾ الت،ييػػرات كمػػا أف الػػدع

 الديم،رافية التي قامت بيا إسرائيؿ و اصة في مدينة القدس.
 150وحوؿ قضية اإلفراج عف األسري، اقتػرح وزيػر ال ارجيػة األميركػي جػوف كيػر  فػي  طتػو اإلفػراج عػف 

 و  األحكاـ الص،يرة.مف األسري األمنييف، أ  مف ذ
وقػػػد سػػػبؽ إلسػػػرائيؿ أف أفرجػػػت عػػػف الكثيػػػر مػػػنيـ فيمػػػا يسػػػمق مقػػػدمات حسػػػف نيػػػة، وكػػػاف جميػػػـ ممػػػف أنيػػػوا 

 أحكاميـ أو قاربت اتنتياء.
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، فتضػمنت  طػة كيػر  اإلفػراج عػنيـ عمػق دفعػػات 401أمػا ب صػوص أسػري مػا قبػؿ اتتػاؽ أوسػمو وعػػددىـ 
 تممة.تبدأ بعد شير مف انطكؽ المتاوضات المح

وقد تبمور موقؼ حركة فتح مف اقتراح كير ، فتجنبت مركزية فتح الموافقػة أو الػرفض صػراحة عمػق ال طػة، 
بالتلكيػد عمػق ترحيبيػا باسػتئناؼ المتاوضػات عمػق أسػاس حػدود الرابػع  -بحسػب مصػادر فمسػطينية-واكتتت 

 .4967مف يونيو/حزيراف مف عاـ 
مسػػػطينية سػػجمت تحتظػػػات ميمػػة عمػػػق  طػػة كيػػػر ، إت أنيػػػا وأشػػارت المصػػػادر إلػػق أف معظػػػـ التصػػائؿ الت

تستشػػػعر  طػػػر الػػػرفض الصػػػريح ليػػػا، لػػػذلؾ فقػػػد توافقػػػت عمػػػق صػػػياغة رد يتسػػػـ باإليجابيػػػة يجػػػدد المطالػػػب 
 التمسطينية، دوف إعكف صريح برفض أو قبوؿ ال طة منعا  أل  تداعيات.

 أما موقؼ حركة حماس فكاف الرفض تستئناؼ المتاوضات.
ت أف الطػػػرؼ التمسػػػطيني ت يحػػػوز أوراؽ قػػػوة حقيقيػػػة لمواجيػػػة  صػػػمو اإلسػػػرائيمي فػػػي المتاوضػػػات والكفػػػ

المحتممػػػة، حيػػػث مػػػاتزاؿ حالػػػة اتنقسػػػاـ سػػػيدة المشػػػيد التمسػػػطيني، ناىيػػػؾ عػػػف غيػػػاب المرجعيػػػات الدوليػػػػة 
متػدت ألكثػر لممتاوضات المحتممػة، والسػقؼ الزمنػي الحقيقػي لتمػؾ المتاوضػات، وىػذا ىػو األىػـ بعػد تجربػة ا

 مف عشريف عاما  مف المتاوضات البائسة.
ومع انطكؽ المتاوضات تبػرز أسػئمة عديػدة حػوؿ جػدواىا، فػي ظػؿ عػدـ اسػتئثار المتػاوض التمسػطيني بليػة 

 أوراؽ قوة تدعمو في التتاوض، وتراجعو عف شرط تجميد اتستيطاف.
 
 المواقف اإلسرائيمية-

لتتاوض، نتق مارؾ ري،ؼ النػاطؽ باسػـ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي فػي وحوؿ المواقؼ اإلسرائيمية مف عممية ا
البداية أنباء صحتية نقمت عف مسؤوؿ إسرائيمي رفيع قولو إف إسرائيؿ وافقت عمق استئناؼ المتاوضات عمق 

 أساس حدود الرابع مف يونيو/حزيراف، وعمق تبادؿ األراضي.
ف  -اإللكترونػػي وفقػػا  لمػػا نقمػػو موقػػع القنػػاة العاشػػرة-وقػػاؿ ري،ػػؼ  إف "تقريػػر وكالػػة رويتػػرز غيػػر صػػحيح، وا 

 ".4967إسرائيؿ لـ توافؽ عمق استئناؼ المتاوضات عمق أساس حدود 
وكاف مسؤوؿ إسػرائيمي قػاؿ لػػ"رويترز" إنػو إذا قبػؿ التمسػطينيوف ىػذه الصػي،ة، فػ ف وزيػر ال ارجيػة األميركػي 

كيػػر  أيضػػا تتاصػػيؿ قيػػاـ دولػػة فمسػػطينية إلػػق جػػوف كيػػر  قػػد يعمػػف اسػػتئناؼ محادثػػات السػػكـ، وسيوضػػح 
جانب إسرائيؿ "كدولة ييودية"، أ  أف اإلسرائيمييف يسعوف إلق اقتناص موافقة فمسطينية لتكرة ييودية الدولة، 

 لشطب حؽ العودة ال اص بالكجئيف التمسطينييف.
، قػػاؿ مسػػؤوؿ 4967صػػي،ة  وردا  عمػػق سػػؤاؿ بشػػلف تقريػػر "رويتػػرز" األوؿ الػػذ  أفػػاد بموافقػػة إسػػرائيؿ عمػػق

أميركػػػي: "ىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف المعمومػػػات غيػػػر الدقيقػػػة حاليػػػا، وتركيزنػػػا ينصػػػب عمػػػق اسػػػتمرار العمػػػؿ عمػػػق 
 التتاصيؿ مع الطرفيف".

ومػػف جيتػػو، أكػػد وزيػػر الشػػػؤوف اإلسػػتراتيجية والم ػػابرات اإلسػػرائيمي يوفػػػاؿ شػػتاينس أف نتػػائج إعػػكف وزيػػػر 
التوصؿ تتتػاؽ عمػق انطكقػة المتاوضػات يتضػمف اإلفػراج عػف األسػري  ال ارجية األميركي جوف كير  عف

القػػدامق الػػذيف كانػػت إسػػرائيؿ تػػرفض اإلفػػراج عػػنيـ تحػػت عنػػواف أف أيػػدييـ ممط ػػة بالػػدماء، والػػذيف أمضػػوا 
 فترات طويمة في السجوف اإلسرائيمية.

مػػػق جػػػدوؿ أعمػػػاؿ الحكومػػػة وقػػػاؿ الػػػوزير اإلسػػػرائيمي إف مػػػا يشػػػاع عػػػف تجميػػػد إسػػػرائيمي لكسػػػتيطاف لػػػيس ع
 اإلسرائيمية، كما أف التمسطينييف التزموا بعدـ التوجو إلق مؤسسات المنظمة الدولية لمواجية إسرائيؿ.
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كما أكد شتاينس أف اتتتاؽ عمق العممية التتاوضية ت يعد وت يشكؿ انتياكا لممبادئ اإلسرائيمية التي حػددىا 
يػػػاىو لمتتػػػاوض، مؤكػػػدا أف  يػػػار تجميػػػد اتسػػػتيطاف لػػػيس واردا ولػػػيس رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتن

  يارا، كما أف إسرائيؿ لـ تمتـز بموضوع حدود الرابع مف يونيو/حزيراف كلساس لممتاوضات.
وأشػػار شػػتاينس إلػػق أف التمسػػطينييف أكػػدوا التػػزاميـ بػػ جراء متاوضػػات جػػادة لمػػدة تسػػعة أشػػير عمػػق األقػػؿ، 

 لساحة الدولية ضد إسرائيؿ نيائيا  كؿ ىذه التترة.وأنيـ لف يعمموا عمق ا
وقػػػاؿ شػػػتاينس إف رئػػػيس السػػػمطة التمسػػػطينية محمػػػود عبػػػاس حػػػريص عمػػػق تجديػػػد المحادثػػػات، مضػػػيتا أف 
تصرفات عباس األ يرة تثير الشكوؾ في اليدؼ الذ  يسعق إليو، ىذا باإلضافة إلق أف ىنػاؾ شػكوكا حػوؿ 

 ؽ يقدـ فيو تنازتت حقيقية.ما إذا كاف قادرا عمق توقيع اتتا
ومػػف ناحيتػػػو، قبػػؿ رئػػػيس الػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػاىو اقتػػػراح وزيػػر ال ارجيػػػة األميركػػي جػػػوف كيػػػر  
باسػػتئناؼ المتاوضػػات مػػع السػػمطة التمسػػطينية، باعتبارىػػا أمػػرا حيويػػا  لمصػػمحة إسػػرائيؿ اإلسػػتراتيجية، نظػػرا 

 مية.ألنيا تحوؿ دوف إقامة دولة ثنائية القو 
 
 خيار الدولة الثنائية القومية-

سػػرائيؿ يػػوـ اتثنػػيف  فػػي واشػػنطف،  1043يوليو/تمػػوز 49مػػع انطػػكؽ المتاوضػػات بػػيف السػػمطة التمسػػطينية وا 
برزت إلق الواجية تساؤتت متشعبة حوؿ قضايا الوضع النيائي، وىي في مجمميا قضايا جوىرية وحساسة. 

حػػوؿ إمكانيػػة أف تتضػػي تمػػؾ المتاوضػػات إلػػق دولػػة فمسػػطينية فضػػك  عػػف ذلػػؾ ثمػػة شػػكوؾ لػػدي المتػػابعيف 
بػػالمعنق السػػياد ، فػػي وقػػت تسػػعق فيػػو المؤسسػػة اإلسػػرائيمية إلػػق ترسػػيخ فكػػرة ييوديػػة الدولػػة عمػػق األرض، 

 عبر تيويد المعالـ الج،رافية العربية، والسيطرة المباشرة عمق أراضي التمسطينييف.
بحث عف  يارات أ ري يتبناىا التمسطينيوف في أدائيػـ السياسػي، أقميػا وتبعا لذلؾ بات مف الضرور  جدا  ال

  يار دولة "ثنائية القومية" وىذا أضعؼ اإليماف في ظؿ المت،يرات التي تشيدىا المنطقة العربية.
وفي ىذا السياؽ يعتبر المتكر العربي الدكتور عزمي بشارة مف أوائؿ مف طرحوا فكرة الدولة الثنائية القوميػة، 

 وتعني "دولة لجميع مواطنييا".
وتتضػمف تمػػؾ التكػػرة تحويػػؿ إسػػرائيؿ إلػق دولػػة لكػػؿ المػػواطنيف العػػرب والييػود، ب،ػػض النظػػر عػػف الػػديف، أ  

 دولة ديمقراطية عممانية.
 17009وقد رأي المتكر العربي طرح فكرة دولة ثنائية القومية عمق كامؿ الوطف التمسطيني بمساحتو البال،ة 

بعة، ردا  عمق الحؿ اإلسرائيمي القائـ عمق اتنتصاؿ، معتبرا  فػي ذات الوقػت أف حػؿ اتنتصػاؿ كيمومترات مر 
فػػي دولتػػيف لػػف يمبػػي الحقػػوؽ التمسػػطينية، حيػػث سػػيتبع إقامػػة دولػػة فمسػػطينية فػػي الضػػتة ال،ربيػػة وقطػػاع غػػزة 

التمسػػطينييف  سػػتة  تقسػػيـ لمشػػعب التمسػػطيني، كمػػا أف حػػؿ الػػدولتيف لػػف يتبعػػو تطبيػػؽ لحػػؽ العػػودة لكجئػػيف
 .4918الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ  491مكييف تج ( وفؽ القرار

وألف الدولة التمسطينية المتترضة لف تكوف كاممة السيادة، وربما لف تكوف قابمة لمحياة عمػق ضػوء اإلجػراءات 
ار، فػػ ف ىػذا الواقػع سػػيؤّد  إلػق قيػاـ نظػػاـ واألعمػاؿ اإلسػرائيمية فػي الضػػتة ال،ربيػة مػف اسػػتيطاف وبنػاء لمجػد

 التصؿ العنصر  "األبارتيايد".
وبذلؾ يعتبر المتكر العربي الدكتور عزمي ممف طرحوا وبجرأة مشروعا سياسيا تجديديا، ب،ية تحريػر العقميػة 

مػق الػػدا ؿ اإلسػرائيمية مػف عنصػريتيا وعنجييتيػا، وبالتػالي تعتبػر فكػرة دولػة ثنائيػة القوميػة ىجومػا سياسػيا ع
 اإلسرائيمي بكؿ مركباتو وعناصره.



 
 

 

 

 

           42ص                                    2947العدد:                41/8/2023ربعاء األ التاريخ:

 ويمكف إعادة اتعتبار لتنشيط تمؾ التكرة وتعميميا بعد أكثر مف عقديف مف مسيرة التسوية البائسة.
24/8/2023، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 لمواجية التطرف مشتركةمصالح  66

 إيمي مرـو
اليجػـو عمػق  ميػة الم ػربيف فػي منطقػة رفػح فػي  ذّكرتنا األنباء التػي نشػرت فػي وسػائؿ اتعػكـ العربيػة عػف

اتسػػػبوع الماضػػػي، وعكمػػػات التسػػػاؤؿ عػػػف ىويػػػة الميػػػاجميف والتنسػػػيؽ الػػػذ  كػػػاف، أو لػػػـ يكػػػف مػػػع الجػػػيش 
المصػػر ، بػػلف القيػػادة المصػػػرية برئاسػػة التريػػؽ أوؿ السيسػػػي تواجػػو عػػدة تحػػديات أوليػػػا تثبيػػت اجػػراء عػػػزؿ 

لمسػػمميف واحػػراز اسػػتقرار لمسػػمطة. والثػػاني عػػكج  كيػػا اترىػػاب الػػرئيس مرسػػي، وكػػؼ انتتاضػػة ات ػػواف ا
لكسكـ المتطرؼ في سيناء، ومنع انتقاؿ اترىاب والتيريب الق غزة ومنيا. والثالػث اتعتنػاء بمكانػة مصػر 

 الدولية والحصوؿ عمق شرعية لمعزؿ بحيث يتـ الحتاظ عمق المساعدة المدنية والعسكرية.
اسػػرائيؿ التػػي ت تعػػارض، مػػف دوف أ  تػػد ؿ منيػػا اضػػعاؼ ات ػػواف المسػػمميف  لمصػر مصػػالح مشػػتركة مػػع

 والمس بحماس بالضرورة(. ومصر محتاجة الق موافقة اسرائيؿ كي تشذ عف الممحػؽ اتمنػي باتتػاؽ السػكـ 
وتػػد ؿ قػػوات كبيػػرة الػػق سػػيناء لعػػكج ال كيػػا اترىابيػػة اتسػػكمية، واسػػرائيؿ ُتمّكػػف مػػف ذلػػؾ عػػف مصػػمحة 

والموسػػاد جيػػاز اسػػت بار  نػػاجع مػػع معمومػػات كثيػػرة ’ الشػػاباؾ’تركة، مػػرة ا ػػري. ولمجػػيش اتسػػرائيمي ومشػػ
تتعمػػػؽ بمػػػا يجػػػر  فػػػي سػػػيناء وغػػػزة والحػػػديث عػػػف أداة ميمػػػة تسػػػتطاعة الجػػػيش المصػػػر  ضػػػرب ال كيػػػا 

ي تسػرائيؿ، وىػو اترىابية ىناؾ. إف التعاوف الممتاز بيف الجيش اتسرائيمي والجيش المصر  كنز اسػتراتيج
ضرور  لتنتيذ اعماؿ منسقة بيف الطرفيف. إف اتياـ الجيش المصػر  بلنػو عميػؿ تسػرائيؿ ومحػاوتت المػس 

 بشرعية التريؽ أوؿ السيسي توجب عمق الطرفيف الحتاظ عمق السرية لكبقاء عمق القناة حية.
مػف المتمػرديف الػذيف يريػدوف اسػقاطو وفي ىذه اتثناء يحارب الجػيش المػوالي لكسػد فػي سػورية  ميطػا كبيػرا 

وانشاء دولة اسكمية سنية متطرفة. وتحاوؿ اسرائيؿ أت تتد ؿ في الصراع، والتلييػد الروسػي اتيرانػي لكسػد 
ُيمّكف في ىذه المرحمة مف بقائو ويمنع انتصار المتطػرفيف. وفػي سػورية كمػا فػي مصػر يجػر  نػبش سػعود  

بعػػػاد ايػػػراف الشػػػيعية. ولسػػػورية كمػػػا لمصػػػر مصػػػالح  قطػػػر  يحػػػاوؿ التػػػلثير فػػػي انشػػػاء نظػػػاـ اسػػػكمي سػػػني وا 
ف لـ يكف عنػدنا جيػاز ُيمّكػف مػف عمػؿ منسػؽ سػوي نقػؿ رسػائؿ عػف طريػؽ قػوة اتمػـ  مشتركة مع اسرائيؿ وا 
ف انشاء قناة تحادث سػرية مػع دمشػؽ يبػدو فػي  المتحدة في الجوتف  أوف دوؼ( أو عف طريؽ دولة ثالثة، وا 

ف، لكػف ىػذا اتجػراء سػُيمّكف جيػاز اتمػف مػف مرونػة العمػؿ وحػؿ اتزمػات ألجػؿ غايػة مػا الظاىر غير ممك
 في محيطنا المشحوف باألحداث.

 
 
 

إف الوضع غير المستقر في منطقتنػا واحتمػاؿ اف تسػيطر جيػات مػف اتسػكـ المتطػرؼ عمػق المنطقػة، ىمػا 
كثيرة عمينا اف نحاوؿ اسػت،كليا. ويحسػف  تيديد كبير لدولة اسرائيؿ، لكنو تكمف في ىذا الوضع ايضا فرص

مػػػع اتسػػػتعداد العػػػالي تسػػػتقباؿ كػػػؿ  طػػػر اف نتحػػػص عػػػف وجػػػود قنػػػوات تحػػػادث سػػػرية تسػػػاعد فػػػي وقػػػت 
 اتزمات.

23/8/2023اسرائيل اليوم   



 
 

 

 

 

           42ص                                    2947العدد:                41/8/2023ربعاء األ التاريخ:

24/8/2023، القدس العربي، لندن  
 

 :كاريكاتير 67

 

 
23/8/2023ن، الي أونفمسطين   


