
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 فصائل في منظمة التحرير تعمل عمى تشكيل جبهة رفض الستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"

 : سنبني آالف الوحدات االستيطانية بالضفةاإلسرائيميوزير اإلسكان 
 "إسرائيلـ"األحداث في كل من مصر وسورية تُبشر بالخير لايالند: 
  "إسرائيل"ن يشكمون التهديد األكبر عمى واإلخوان المسمم: بيغن الساداتمركز 

 سركيس نعـو... فضت "حماس" الوصاية فغادر قادتها دمشق!مقال: ر 

ــــوت يــــديعوت : صــــفقة ســــرية أحرون
إلـــــى جثـــــث مقـــــاومين  نقـــــل تشـــــمل

 "تكيـــف"مقابـــل الســـمطة الفمســـطينية 
 مع االستيطان
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           1ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

  السمطة:
 4 لن تحقق لمفمسطينيين أي شيء يذكر الجارية بين السمطة و"إسرائيل"مفاوضات الصالح رأفت:   2

جراءات بروتوكوليةب تنطمق من القدس اإلسرائيمية-المفاوضات الفمسطينية  3  5 دون صور وتصريحات وا 

 5 سرىمم المتحدة بشأن األكي مون بتفعيل قرارات األبان  سنطالب :قراقع  4

 5 الطيـراوي: نتائج فحوصات رفات عرفات منتصف أيمول/ سبتمبر القادم  5

 6 ة بغزةوكيل وزارة االقتصاد بغزة: إغالق األنفاق ينذر بكارثة محقق  6

  
  المقاومة:

 6 فصائل في منظمة التحرير تعمل عمى تشكيل جبهة رفض الستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"  7

 7 الفصائل الفمسطينية تجتمع في غزة لمتنديد باستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"  8

 8 وفد من ثوري فتح يصل غزة لتهنئة األسرى المحررين  9

 8 منعتنا من المشاركة باستقبال األسرى المحررينفي الضفة حماس: السمطة   01

 8 رابعة العدوية والنهضةميداني حماس تستنكر استهداف المعتصمين السمميين في   00

 9 عنصرًا في فتح مسؤول عن اغتياالت وتصفيات في مخيم عين الحموةقدس برس: اعتقال   02

 9  غزة: اإلفراج عن األسير الخور يمم شمل عناصر أول خمية مسمحة لـ "فتح"   03

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 01 منطقة الشرق األوسط في إيران هي أحد أسباب حالة عدم االستقرار: ونميع  04

 00 اآلنلماذا سننجح اتفاق أوسمو حاولنا االتفاق مع الفمسطينيين منذ يعمون:   05

 00 فة: سنبني آالف الوحدات االستيطانية بالضاإلسرائيميوزير اإلسكان   06

 00 دانون: الميكود لن يسمح باالنسحاب من الضفة  07

 00  مكتب نتنياهو ينفي أنباء حول إعادة جثامين الفمسطينيين المحتجزة  08

 02 عن ضحايا هيروشيما يئةالمس مكتب نتنياهو: إيقاف المسؤول اإلعالمي بسبب تصريحاته  09

 02 جمسة المفاوضات األولى تمت بدون مشاركة الوسيط األمريكي إنديكهآرتس:   21

 02 "إسرائيلـ"األحداث في كل من مصر وسورية تُبشر بالخير لايالند:   20

 03 تستولي عمى أمالك فمسطينية بالقدس لمحفاظ عمى "النسيج اليهودي" "يلإسرائ"هآرتس:   22

 04 قمق إسرائيمي من األحداث المصرية وتخوف عمى مصير اتفاقية السالماإلذاعة اإلسرائيمية:   23

 04 لـ"إسرائيل" صر ال يحمل بشارة ساّرة: ما يجري في ميادين ملقناة األولى اإلسرائيميةا  24

 05  "إسرائيل"ن يشكمون التهديد األكبر عمى واإلخوان المسمم: بيغن الساداتمركز   25

 05 لقوانين الحرب "إسرائيل"تدعو لتطبيق توصيات لجنة تيركل حول انتهاك  "بتسيمم"  26

 06 اإلسرائيمية مما سيفاقم مشكمة هجرة األدمغة من توقف الدعم األوروبي لألبحاث إسرائيميف تخوّ   27

 06 لتجنب تحّول سورية إلى قاعدة لمجهاد العالمي تقوية المعارضة العممانية السورية إسرائيل": يجب"  28

  
  األرض، الشعب:

 07 ةحصار واعتقاالت بالمخيمات الفمسطينية بسوريو  : قصف"من أجل فمسطينيي سورية العمل"  29



 
 
 

 

 

           3ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

 07 منظمة يهودية باتت مختصة في بناء الهيكل وتهويد القدس23قريع: هناك   31

 08 الدماء التي سالت في مصر ستكون "لعنة عمى االنقالبيين" :48في الـ  الحركة اإلسالمية  30

 08 مستوطن جديد في الضفة خالل عام ألف 15مستوطنات و  ": أربعإلحصاء الفمسطيني"ا  32

 09 تموز/ يوليو خاللطفاًل من الخميل  30االحتالل يعتقل اإلعالم: وزارة   33

 09 "الغائبين "أمالكالمصادقة عمى قانون  تدينالمسيحية  اإلسالميةالهيئة   34

 21 نابمس بحراسة قوات االحتالل في مئات المستوطنين يقتحمون مقام قبر يوسف  35

  

  : ثقافة

 21 "فمسطين من الضياع إلى الربيع العربي.. ودوس إلى جنيفمن ر صدور كتاب "  36

 21 ميسون أسدي" لمفمسطينية حكاوي المقاهي" كتاب  37

  

  األردن: 

 20 "إسرائيل": العمل جار لترتيب زيارة أهالي األسرى ألبنائهم في األردنية الخارجية  38

  

  بنان: ل

 20 نصر اهلل: سنقطع أقدام العدو إذا دخل األراضي المبنانية  39

 20 في صيدا "حزب اهلل"أمن المخيمات في لقاء بين وفد فمسطيني و  41

 22 ا الخط األزرقلى مجمس األمن لخرقهإ "سرائيل"إلبنان تتقدم بشكوى ضد   40

  

  عربي، إسالمي:

 22 إيران تعارض المفاوضات بين السمطة الفمسطينية و"إسرائيل"  42

 22 جيش االحتالل يفرج عن نازح سوري اختطفه في شبعا المحتمة   43

  

  دولي:

نديك "إسرائيل"الضفة وكي مون يزور   44  23 اليوم .. ويمتقي المفاوضين وا 

 23 في قطاع غزة إعدامبيالي تحث حماس عمى عدم تنفيذ أحكام   45

 23 سجينا فمسطينياً  عن  "إسرائيل"موسكو ترحب بإفراج   46

 24 ا يتمسك بتنظيم بطولة الناشئين الرابعة في فمسطيناتحاد غرب آسي  47

  
  حوارات ومقاالت:

 24 سركيس نعوـ... رفضت "حماس" الوصاية فغادر قادتها دمشق!  48

 25 منير شفيؽ... هل في غزة مقاومة؟  49

 28 د. فايز رشيد... تيجي الصهيوني ليهودية الدولةالفهم االسترا  51

 31 محمد خالد األزعر... ابتعاد عن الغرب وديموقراطيته "إسرائيل"إشهار يهودية   50

 32 تسفي برئيؿ... كممة السّر: مقاطعة!  52



 
 
 

 

 

           4ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

  
 33 :كاريكاتير

*** 
 

مــع  "تكيــف"مقابــل  إلــى الســمطة الفمســطينية جثــث مقــاومين نقــل أحرونــوت: صــفقة ســرية تشــمل يــديعوت 2
 االستيطان

كشؼ موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني، عف صفقة سرية تشكؿ استكمااًل  :القدس المحتمة
إلسرائيمية منذ سنوات طويمة، لصفقة تحرير األسرى، تتمثؿ بنقؿ جثث فمسطينييف محتجزيف لدى السمطات ا

إلى السمطة. وبحسب الموقع نفسو، مف المتوقع أف ينفذ ىذا المسار في الفترة القريبة ضمف إطار 
 التسييالت المقررة عمى خمفية استئناؼ المفاوضات السياسية.

لى الفمسطينييف، ولفت أيضًا إلى أف الجثث تشّكؿ عبئًا، وأنيـ في إسرائيؿ ميتموف بحؿ المشكمة عبر نقميا إ
فمسطينيًا، ُدفنوا في مقابر قتمى العدو  91مضيفًا أنو في السنة الماضية نقمت إسرائيؿ إلى السمطة جثث 

منيا إلى  12جثة إلى الضفة، فيما ُنقمت  79بالقرب مف جسر آدـ عمى الحدود األردنية. وفي حينو ُنقمت 
 القطاع.

ف في السمطة الفمسطينية، حسيف الشيخ، المسؤوؿ أيضًا عف ونقؿ موقع "يديعوت" عف وزير شؤوف المواطني
العالقة بيف السمطة واألجيزة األمنية اإلسرائيمية، تأكيده أف المسألة تتعمؽ بعشرات الجثث، موضحًا أف ىناؾ 
موافقة إسرائيمية عمى نقؿ كؿ الجثث المحَتجزة في إسرائيؿ، إلى السمطة، وأنو يجري حاليًا نقاشات بيف 

التي  DNAيف بشأف ىذه القضية. لكنو أضاؼ أف الفمسطينييف ينتظروف في ىذه المرحمة نتائج فحص الطرف
 تيدؼ إلى التأكد مف ىوية بعض الجثث.

مف جية أخرى، تمكنت إسرائيؿ مف انتزاع "تكيؼ" فمسطيني )السمطة( فعمي مع توسيع البناء االستيطاني 
ء، في ظؿ استمرار المفاوضات، وصدر عمى لساف ديواف رئيس عبر تبرير العطاءات األخيرة المتصمة بالبنا

الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، أنيا تجري ضمف حدود القدس الشرقية وداخؿ الكتؿ االستيطانية 
الكبرى، مف دوف أي ردود فعؿ فمسطينية سمطوية حقيقية. وال يخفى أف إسرائيؿ أرادت توجيو رسالة بالقوؿ 

ؽ ستكوف جزءًا مف السيادة اإلسرائيمية تحت أي ظرؼ. وأضاؼ ديواف نتنياىو أف مشاريع إف ىذه المناط
 البناء المذكورة لف تؤثر عمى خريطة السالـ النيائية بأي شكؿ مف األشكاؿ.

 15/8/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 يء يذكرلن تحقق لمفمسطينيين أي ش الجارية بين السمطة و"إسرائيل"مفاوضات الصالح رأفت:  2
استبعد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صالح رأفت تحقيؽ : أحمد المصري-غزة -راـ اهلل

المفاوضات الجارية بيف االحتالؿ والسمطة الفمسطينية في راـ اهلل أي نقطة إيجابية عمى سمـ القضية 
 ئاسة بنياميف نتنياىو.الفمسطينية، عازًيا ذلؾ إلى سياسة االحتالؿ، وتطرؼ حكومتو بر 

وقاؿ رأفت في تصريح لػ"فمسطيف" األربعاء: "إف المفاوضات لف تحقؽ لمفمسطينييف أي شيء يذكر، وىذا 
الشيء يمكف إدراكو ومعرفتو مف أي جية أو شخص"، عادًّا في الوقت نفسو قرار التفاوض "خطأ فادًحا"، 

 يجب التراجع عنو في أسرع وقت ممكف.



 
 
 

 

 

           5ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

فو الستئناؼ المفاوضات، بعد إعالف جوف كيري ذلؾ في العاصمة األردنية عماف، وعبر رأفت عف أس
والمقاء فعميًّا في واشنطف قبؿ نحو أسبوعيف، دوف االستجابة لمنقاط المتفؽ عمييا في قرارات المجنة التنفيذية، 

 "فتح".مشيًرا إلى أف قرارىا بشأف المفاوضات مجمع عميو مف جميع الفصائؿ األعضاء عدا حركة 
وطالب رئيس السمطة محمود عباس، وقيادة السمطة بعدـ االكتفاء بإدانة اإلعالنات االستيطانية الجديدة، 
واإلعالف الفوري لوقؼ المفاوضات، بما يحقؽ الشروط الفمسطينية، إلى جانب التقدـ بطمب االنضماـ إلى 

 موماسيًّا".المؤسسات الدولية؛ "لمقارعة االحتالؿ قانونيًّا وسياسيًّا ودب
وختـ قائاًل: "شعبنا يفرح بإطالؽ أي أسير حتى لو بقي لو يوماف فقط في سجوف االحتالؿ، إال أف ىذا 
الشعب واألسرى في سجوف االحتالؿ يرفضوف جعؿ قضية األسرى قضية ابتزاز، مف أجؿ العودة إلى 

 المفاوضات، وقد قالوا ذلؾ عمًنا عمى لساف عميد األسرى كريـ يونس". 
 14/8/2013، مسطين أون الينف

 
جراءات بروتوكوليةبتنطمق من القدس  اإلسرائيمية-الفمسطينيةالمفاوضات  3  دون صور وتصريحات وا 

االسرائيمية في القدس، بدوف ضجيج، بعد  -استأنفت أمس المفاوضات الفمسطينية: كفاح زبوف -راـ اهلل
ؽ الممؾ داوود، وتعمد المفاوضوف االلتقاء بعد توقؼ داـ ثالث سنوات، بمقاء بيف طاقمي التفاوض في فند

كما جرت عميو العادة في  الظير، بدوف أي اعالف مسبؽ عف موعد المقاء، وبدوف أي اجراءات بروتوكولية،
 الجوالت الماضية، فمـ يمتقطوا الصور كالعادة ولـ يدلوا بأي تصريحات قبؿ أو بعد المباحثات.

اف الرئيس محمود عباس ىو الذي منع أي خطوة لتخريب « سطالشرؽ األو »وقالت مصادر مطمعة لػ
 المفاوضات قبؿ اف تبدأ.

 15/8/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 سرى مم المتحدة بشأن األكي مون بتفعيل قرارات األبان  سنطالبقراقع  4
ربعاء بأف اال’ القدس العربي’كد وزير شؤوف االسرى الفمسطينييف عيسى قراقع لػأوليد عوض:  -راـ اهلل 

الجانب الفمسطيني سيطالب االميف العاـ لالمـ المتحدة باف كي موف الذي يزور المنطقة اليوـ الخميس 
بتفعيؿ قرارات االمـ المتحدة بشأف االسرى التي ترفض اسرائيؿ االلتزاـ بيا، والقاضية باعتبارىـ اسرى حرب 

 المرضى. ألسرىلومنع التعذيب واعتقاؿ االطفاؿ القاصريف وتقديـ العالج 
موف عصر اليوـ الخميس وفدا فمسطينيا براـ اهلل بينيـ عدد مف اىالي االسرى، لوضعو  وسيمتقي باف كي

 في صورة االوضاع الصعبة التي يعيشيا ابناؤىـ في سجوف االحتالؿ االسرائيمي.
في ىذا المقاء كؿ قضايا  المتحدة وسنطرح لألمـالعاـ  باألميفسنمتقي ’ ‘القدس العربي’واضاؼ قراقع قائال لػ

 ’.المعتقميف بحضور عدد مف اىالي االسرى الذيف سيعبروف عف واقع االسرى
 15/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
  / سبتمبر القادميمولأالطيـراوي: نتائج فحوصات رفات عرفات منتصف  5

ر عرفات المواء توفيؽ قاؿ رئيس المجنة الفمسطينية لمتحقيؽ في ظروؼ وفاة الرئيس الراحؿ ياس: عماف
الطيراوي إف مركز لوزاف السويسري سيسمـ نتائج فحوصات رفات الرئيس الراحؿ في منتصؼ أيموؿ المقبؿ. 

المركز السويسري أبمغنا بأنو سيسممنا التقرير النيائي بعد »وبيف الطيراوي في تصريحات صحفية أمس أف 



 
 
 

 

 

           6ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

أف الخبراء مستمروف في الفحوصات التي كاف مف  وأضاؼ«. انتياء كافة الفحوصات منتصؼ أيموؿ المقبؿ
المفترض أف تخرج نتائجيا قبؿ أشير، إال أف استمرار الفحوصات أّجؿ إعالف النتائج وصدور التقرير 
النيائي. وأشار الى أنو ال توجد أية معيقات تعترض إعالف نتائج الفحوصات، مشيًرا إلى أف المركز 

 «. و نتائج أولية حوؿ أسباب وفاة عرفات حتى اآلفلـ يقدـ أية مؤشرات أ»السويسري 
 15/8/2013الدستور، عمان، 

 
 وكيل وزارة االقتصاد بغزة: إغالق األنفاق ينذر بكارثة محققة بغزة 6

أكدت الحكومة الفمسطينية في غزة أف المؤشرات االقتصادية تنذر بكارثة محققو قد يعيشيا سكاف القطاع 
غالؽ األنفاؽ. خالؿ الربع الثالث مف العاـ  الجاري، بسبب تشديد الحصار وا 

" نظمو المكتب مسؤوؿوأشار حاتـ عويضة، وكيؿ وزارة االقتصاد الوطني بغزة خالؿ برنامج "لقاء مع 
االعالمي الحكومي بغزة اليوـ األربعاء، إلى أف استمرار تشديد اإلجراءات األمنية المصرية عمى األنفاؽ 

"ينذر بكارثة حقيقية"، معتبًرا أف "إغالؽ األنفاؽ سيؤثر مباشرة عمى حياة الواصمة بيف قطاع غزة ومصر 
 المواطف وسيقضى عمى مقدرات و مقومات الشعب الفمسطيني".

 14/8/2013، فمسطين أون الين
 

 تعمل عمى تشكيل جبهة رفض الستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" التحريرفصائل في منظمة  7
اتصػػاالت لتشػػكيؿ  الفمسػػطينية الفصػػائؿ المنضػػوية تحػػت رايػػة منظمػػة التحريػػرراـ اهلل ػ وليػػد عػػوض: بػػدأت 

دوف وقػؼ االسػتيطاف ودوف  بيف "إسرائيؿ" والسػمطة الفمسػطينية التي جرى استئنافيا مفاوضاتلمجبية رفض 
كأسػػاس ومرجعيػػة لممفاوضػػات القامػػة دولػػة فمسػػطيف المنتظػػرة عمػػى تمػػؾ  5967التػػزاـ اسػػرائيؿ بحػػدود عػػاـ 

  .الحدود
قػػاؿ عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر تيسػػير خالػػد االربعػػاء إنػػو يػػدعـ فكػػرة تشػػكيؿ إئػػتالؼ وطنػػي و 

فمسطيني عريض ضد المفاوضات التي تجرييا السػمطة مػع الجانػب اإلسػرائيمي، والتػي عقػدت جولتيػا الثانيػة 
 االربعاء في القدس الغربية.

، ’يني ذىب بدوف غطاء وطني مػف منظمػة التحريػر والفصػائؿإف فريؽ المفاوض الفمسط‘وقاؿ تيسير خالد، 
 مشيًرا إلى أف المجنة التنفيذية ستسعى لمضغط مف أجؿ وقؼ المفاوضات.

وكشػػؼ خالػػػد عمػػػى أف وسػػػاطة وزيػػػر الخارجيػػة األمريكػػػي جػػػوف كيػػػري لػػػـ يكػػف فػػػي بنودىػػػا وقػػػؼ النشػػػاطات 
نػػزوال عنػػد الضػػغوط ’ دوف شػػروط مسػػبقة‘االسػػتيطانية وذىػػب الوفػػد المفػػاوض الػػى المفاوضػػات وفػػؽ صػػيغة 

 األمريكية واإلسرائيمية.
وأشػػار إلػػى أف الجانػػب اإلسػػرائيمي نشػػر خػػالؿ األيػػاـ القميمػػة الماضػػية عطػػاءات لبنػػاء أكثػػر مػػف ثالثػػة آالؼ 
وحػػدة اسػػتيطانية وكأنػػو كػػاف ينتظػػر الغطػػاء مػػف خػػالؿ الموافقػػة عمػػى الػػذىاب لممفاوضػػات، وتصػػرؼ وكػػأف 

ًرا أف تكثيػػؼ االحػػتالؿ لالسػػتيطاف خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة يحمػػؿ رسػػالة لمػػدوؿ األوروبيػػة ودوؿ األمػػر عػػادي، معتبػػ
لمػػاذا أنػػتـ فمسػػطينيوف أكثػػر مػػف الفمسػػطينييف انفسػػيـ الػػذيف قبمػػوا ‘العػػالـ التػػي كانػػت تػػديف االسػػتيطاف بػػالقوؿ 

 ’.بالعودة لممفاوضات في ظؿ االستيطاف
قة مع إسرائيؿ عمى خطة االستيطاف بعد الموافقة الفمسػطينية عمػى وتوقع خالد أف اإلدارة األمريكية كانت متف

 العودة لمتفاوض، مضيفا : لذلؾ ندعو لالنسحاب مف ىذه المفاوضات.
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وشدد تيسير خالد عمى أف أعضػاء المجنػة التنفيذيػة والػذيف عارضػوا جمػيعيـ التوجػو لممفاوضػات سيواصػموف 
 عموف التحرؾ الشعبي عمى األرض، عمى حد تعبيره.العمؿ داخؿ المنظمة لوقؼ ىذه المفاوضات وسيد

 25/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 تجتمع في غزة لمتنديد باستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" الفمسطينيةالفصائل  8
الفصػائؿ الفمسػطينية فػي غػزة ، أف راـ اهلل مػف وليػد عػوض، عػف 25/8/1023القدس العربي، لندن، ذكػرت 

ر حركتػي حمػاس والجيػاد االسػالمي وغيػػاب فػتح وحػزب فػدا عمػى رفضػيا العػودة إلػػى أكػدت االربعػاء بحضػو 
 مع اسرائيؿ.’ المفاوضات العبثية‘طاولة 

ودعت الفصائؿ عقب اجتماع ليا األربعاء بقطاع غزة بمشػاركة جميػع الفصػائؿ، الوفػد المفػاوض لالنسػحاب 
 .إسرائيؿطبيعي عف المفاوضات مع مف المفاوضات، مشددة عمى أىمية المصالحة الفمسطينية كبديؿ 

استمرار السمطة الوطنية في التفاوض مع اسرائيؿ جريمة ‘واعتبر الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برىوـ اف 
 .’وطنية وتصفية لمقضية الفمسطينية

إف اسػػػتمرار السػػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػػي ‘وأضػػػاؼ فػػػي تصػػػػريح عمػػػى صػػػفحتو الرسػػػػمية عمػػػى موقػػػػع فيسػػػبوؾ: 
لعدو اإلسرائيمي تصفية لمقضية الفمسطينية وجريمة وطنية ذات تداعيات خطيرة عمى شعبنا المفاوضات مع ا

وحقوقػػو ووحدتػػو وعمػػى مسػػتقبؿ القضػػية الفمسػػطينية، وىػػذا تأكيػػد عمػػى أف السػػمطة الفمسػػطينية مختطفػػة لمقػػرار 
مقػػرارات األمريكيػػة الفمسػػطيني ومسػػموبة اإلرادة وغيػػر مؤتمنػػة عمػػى قضػػايا ومقػػدرات شػػعبنا، ومرتينػػة بالكامػػؿ ل

ننا في حركة حماس إذ نرفض وبشدة ىذه السياسة الخطيػرة التػي انتيجتيػا السػمطة  واإلمالءات اإلسرائيمية. وا 
الفمسطينية وفريؽ أوسمو، ندعو كػؿ أبنػاء شػعبنا الفمسػطيني وفصػائمو وقػواه الحيػة إلػى الوقػوؼ فػي وجػو ىػذه 

راءه، كمػا ونػدعو إلػى رفػع الغطػاء الػوطني والسياسػي المؤامرة وىػذا المخطػط الخطيػر وفضػح كػؿ مػف يقػؼ و 
 ’.عف كؿ المتورطيف في ىذا المشروع وعدـ إعطائيـ أي شرعية أو غطاء مف أي طرؼ فمسطيني أو عربي

ومف جيتو ندد حزب الشعب الفمسطيني باستمرار المفاوضات او تطورىا وفؽ ما تريده الحكومػة االسػرائيمية، 
أكثػر مػف ألفػي وحػدة اسػتيطانية مػع  -لموجػو الجديػدة مػف االسػتيطاف االسػرائيمي مشيرا الػى أف إطػالؽ ىػذه ا

ما كاف يمكف أف تتـ لوال الموافقة الضمنية لإلدارة االميركية المنحازة إلسرائيؿ عمى ذلؾ؛  -بدء المفاوضات 
 ’. بعممية السالـ‘مما يستدعي انياء االنفراد االمريكي في رعاية ما يسمى 

اننػػا نػػدعو الػػى وقػػؼ ىػػذه المفاوضػػات فػػورًا وعػػدـ مػػنح الحكومػػة ‘بيػػاف صػػحافي االربعػػاء:  وقػػاؿ الحػػزب فػػي
االسرائيمية غطاًء لمواصػمة اسػتيطانيا، كمػا اننػا نػدعو المجتمػع الػدولي وجميػع دوؿ العػالـ الػى اتخػاذ مواقػؼ 

 ’.عممية تضغط عمى الحكومة االسرائيمية لوقؼ استيطانيا فورا
نائػػػب األمػػػيف العػػػاـ لػػػػ"الجبية الديمقراطيػػػة لتحريػػػر ، أف )وكػػػاالت(، عػػػف 25/1023الغـــد، عّمـــان، وأضػػػافت 

فمسػػطيف" النائػػب قػػيس عبػػدالكريـ إّف "حكومػػة االحػػتالؿ تسػػابؽ الػػزمف لنيػػب المزيػػد مػػف األراضػػي الفمسػػطينية 
 وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، مستغّمة جوالت المفاوضات العبثية".

يػػػة العامػػػة لػػػػ"الجبية الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف" عمػػػاد أبػػػو رحمػػػة إّف "القػػػرار كػػػذلؾ قػػػاؿ عضػػػو المجنػػػة المركز 
الفمسطيني بػالعودة إلػى طاولػة المفاوضػات كػاف قػرارًا فرديػًا اتخػذه أبػو مػازف وفريقػو، دوف أي اعتبػار لقػرارات 

 المؤسسات الفمسطينية".
 

 وفد من ثوري فتح يصل غزة لتهنئة األسرى المحررين 9



 
 
 

 

 

           8ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

مس الثوري لحركػة فػتح أمػيف مقبػوؿ، عمػى رأس وفػد مػف المجمػس يضػـ )عػالء حسػني، وصؿ أميف سر المج
سػػحؽ سػػدر(، أمػػس األربعػػاء، إلػػى قطػػاع غػػزة عبػػر  وىيػػثـ عػػرار، وعمػػر الحػػروب، ومحمػػود بكػػر حجػػازي، وا 

 معبر بيت حانوف.
محػرريف الػذي وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح فايز أبو عيطة، إف اليدؼ مف زيارة الوفد ىو تينئػة األسػرى ال

أفػػرج عػػنيـ فجػػر اليػػوـ، والتواصػػؿ مػػع األىػػؿ فػػي قطػػاع غػػزة ومػػع قيػػادة وأبنػػاء الحركػػة، وكػػذلؾ التواصػػؿ مػػع 
 الفصائؿ.

وأشػار أبػو عيطػة إلػى أف وفػد المجمػس الثػوري باشػر ومنػذ المحظػة األولػى لوصػولو بزيػارة األسػرى المحػػرريف 
ـ عضو المجنة المركزية لمحركة زكريا األغا، وأميف سر في بيوتيـ برفقة قيادة الحركة في القطاع وعمى رأسي

 الييئة القيادية العميا لحركة فتح في قطاع غزة إبراىيـ أبو النجا.
 25/7/1023، فمسطين أون الين

 
 منعتنا من المشاركة باستقبال األسرى المحررينفي الضفة حماس: السمطة  20

اؿ األسػػػرى المحػػػّرريف مػػػف سػػػجوف االحػػػتالؿ أرجعػػػت حركػػػة حمػػػاس سػػػبب عػػػدـ مشػػػاركتيا فػػػي مراسػػػـ اسػػػتقب
اإلسرائيمية، فجر األربعاء ، إلى قرار أصػدرتو السػمطة الفمسػطينية لمنػع وفػد الحركػة بالمشػاركة فػي مدينػة راـ 

 اهلل.
وقػػاؿ القيػػادي فػػي حمػػاس حسػػيف أبػػو كويػػؾ فػػي تعميػػؽ نشػػره عمػػى صػػفحتو الشخصػػية عمػػى موقػػع التواصػػؿ 

منعت وفد الحركػة مػف المشػاركة الرسػمية فػي اسػتقباؿ األسػرى المفػرج عػنيـ  االجتماعي "فيسبوؾ"، :"السمطة
 فجر اليوـ"، معربًا عف تقدير حركتو وترحيبيا باإلفراج عف األسرى الفمسطينييف مف معتقالت االحتالؿ.

 24/7/1023، فمسطين أون الين
 

 نهضةرابعة العدوية وال ميداني حماس تستنكر استهداف المعتصمين السمميين في 22
اسػػتنكرت حركػػة حمػػاس اسػػتيداؼ األمػػف المصػػري لممعتصػػميف السػػممييف فػػي ميػػداني النيضػػة ورابعػػة : غػػزة

 العدوية بالقوَّة وما نتج عنو مف مجازر وسقوط مئات الشيداء والجرحى.
إننا إذ نعّبػر عػف ألمنػا وحزننػا عمػى الػدماء المصػرية الغاليػة التػي سػالت صػباح ىػذا اليػوـ فػي »وقاؿ الحركة 

ميػػاديف القػػاىرة، فإّننػػا نؤّكػػد عمػػى موقفنػػا الثابػػت مػػع الشػػعوب العربيػػة واإلسػػالمية وحقيػػا فػػي الحريػػة والكرامػػة 
وفي ىذه المحظات العصػيبة نػدعو إلػى التوقػؼ عػف سػفؾ دمػاء الشػعب المصػري، واالمتنػاع  والعيش الكريـ.

 عف استخداـ القوَّة والعنؼ في التعامؿ مع المعتصميف الّسممييف.
عػػرب عػػف خػػالص تعازينػػا لمشػػعب المصػػري وألسػػر الضػػحايا، سػػائميف اهلل تعػػالى الرَّحمػػة لمشػػيداء والشػػفاء ونُ 

العاجػػؿ لمجرحػػى والمصػػابيف، وتمنياتنػػا لمصػػر العزيػػزة وشػػعبيا الكػػريـ بػػاألمف واألمػػاف والخػػروج مػػف محنتيػػا 
 بسالـ.

 25/8/1023، السبيل، عّمان
 

 اغتياالت وتصفيات في مخيم عين الحموةقدس برس: اعتقال عنصر في فتح مسؤول عن  21
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كشػػؼ المرصػػد اإلخبػػاري الفمسػػطيني فػػي العاصػػمة المبنانيػػة بيػػروت النقػػاب عػػف أف األجيػػزة األمنيػػة : بيػػروت
(، في إلقػاء القػبض عمػى الفمسػطيني المػدعو خالػد المشػعور، فػي منطقػة 8|51المبنانية نجحت فجر اإلثنيف )

 بتنفيذ عمميات اغتياؿ وتصفية داخؿ مخيـ عيف الحموة. السفارة الكويتية في بيروت، المتيـ
(، أف خالػػد 8|54وذكػػر المرصػػد فػػي خبػػر صػػحفي مكتػػوب أرسػػؿ نسػػخة منػػو لػػػ "قػػدس بػػرس" اليػػـو األربعػػاء )

(، ىػػو عنصػػر فػػي فرقػػة المػػوت التابعػػة لمعقيػػد محمػػود عيسػػى الممقػػب بػػػ"المينو"، 5995المشػػعور )مواليػػد عػػاـ 
 مخيـ عيف الحموة، ونائب مسؤوؿ األمف الوطني في لبناف. أحد كوادر حركة "فتح" في

ونجحت قوى األمف الداخمي في إلقػاء القػبض عمػى المشػعور بعػد أشػير مػف اختفائػو، حيػث قػاـ العقيػد المينػو 
بنقمو مف مخيـ عيف الحموة بعدما أصبح مالحقًا مف الفصػائؿ الفمسػطينية والقػوى اإلسػالمية واألجيػزة األمنيػة 

 ، بسبب عمميات االغتياؿ ومحاوالت االغتياؿ التي نفذىا.المبنانية
وأشػػار المرصػػد إلػػى أف المينػػو نقػػؿ المشػػعور إلػػى مخػػيـ بػػرج البراجنػػة فػػي الضػػاحية الجنوبيػػة لبيػػروت، حيػػث 
اسػػتقر فػػي مقػػر "نػػادي مجػػدو الرياضػػي" الػػذي يشػػرؼ عميػػو مسػػؤوؿ فػػي حركػػة "فػػتح" يػػدعى ىنػػود اليػػػابط، 

القات وثيقة مع محمد دحالف مسؤوؿ األمف الوقائي الفمسطيني سابقًا. وأشػاع المينػو ويرتبط اليابط والمينو بع
 أنو نقؿ المشعور إلى مخيـ الرشيدية في جنوب لبناف ليتبيف أنو في برج البراجنة.

وأكػػػػد المرصػػػػد أف مػػػػف شػػػػأف اعتقػػػػاؿ المشػػػػعور لػػػػدى األجيػػػػزة األمنيػػػػة المبنانيػػػػة كشػػػػؼ حقيقػػػػة مجموعػػػػة مػػػػف 
وقعػػت فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة فػػي السػػنوات الػػثالث األخيػػرة، وطبيعػػة الصػػراع داخػػؿ حركػػة االغتيػػاالت التػػي 

"فػػػتح" وأجيزتيػػػا األمنيػػػة عمػػػى السػػػمطة، حيػػػث يتبػػػيف مػػػف االعترافػػػات التػػػي أدلػػػى بيػػػا المشػػػعور أف عمميػػػات 
 االغتياؿ والتخريب في مخيـ عيف الحموة صدرت عف حركة "فتح"، وكانت بسبب الصراعات داخؿ أجنحتيا،

 عمى حد تعبير المصدر.
 24/8/1023قدس برس، 

 
 غزة: اإلفراج عن األسير الخور يمم شمل عناصر أول خمية مسمحة لـ "فتح"   23

قبػػؿ ثالثػػة عقػػود ونيػػؼ كانػػت والدة أوؿ خميػػة عسػػكرية لحركػػة "فػػتح" : عبػػد الغنػػي الشػػامي - غػػزة )فمسػػطيف(
سمسػمة عمميػات فػي مدينػة غػزة، أسػفرت عػف عممت بشكؿ رسمي داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمػة ونفػذت 

صابة عدد آخر بجراح، حيث اعتقؿ االحتالؿ جميع أفراد ىذه الخميمة وأمضوا فػي  مقتؿ جندييف إسرائيمييف وا 
 سنة متواصمة قبؿ أف يفرج عنيـ جميًعا. 16سجوف االحتالؿ أكثر مف 

عامػا( عميػد أسػرى قطػاع  65ـ الكيػاؿ )مطمع ثمانينيات القرف الماضي جاءت األوامػر لقائػد ىػذه الخميػة سػمي
 58عاًمػػا( ونافػػذ حػػرز ) 51غػػزة السػػابؽ لتشػػكيؿ ىػػذه الخميػػة ليختػػار فػػي عضػػويتيا كػػؿ مػػف: فػػايز الخػػور )

عاًما( حيث أفرج عنيـ جميًعا في صفقة التبادؿ )وفاء األحػرار( فػي الثػامف عشػر  51عاًما( وغازي النمس )
( فػي اطػار عمميػة التسػوية 8|54رج عػف الخػور فجػر األربعػاء )فػي حػيف أفػ 1055مف تشريف أوؿ )اكتوبر( 

 الجارية بيف الدولة العبرية والسمطة الفمسطينية.
اإلفراج عف أفراد أوؿ خميمة عسكرية مسمحة لحركة "فػتح" فػي قطػاع غػزة مثػؿ نقطػة ميمػة ألفػراد ىػذه الخميػة 

ـ فايز الخور الذي ُأفرج عنو في اطار الذيف ظنوا أنيـ سيمضوف بقية أعمارىـ في السجوف، حيث كاف آخرى
 آخريف جميـ مف قدامى األسرى. 15عممية التسوية برفقة 
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وباإلفراج عف الخور يكوف قد تـ إطالؽ سراح بقية أفراد تمؾ المجموعة ليسدؿ الستار عف أوؿ خميمة مسمحة 
السػجف ليمضػي أعضػاؤىا لحركة "فتح" قارعت االحتالؿ مطمع الثمانيات مف القرف المػاض قبػؿ دخوليػا إلػى 

 سنة وليتـ شمؿ ىذه الخمية ألوؿ مرى في تاريخييا. 35و 16فترات مف السجف تتراوح ما بيف 
 24/8/1023قدس برس، 

 
 منطقة الشرق األوسط في إيران هي أحد أسباب حالة عدم االستقرار: يعمون 14

ف، رئيس ىيئات األركاف المشتركة دعا وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعالو : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
لمقوات المسمحة األميركية مارتيف دمبسي، إلى توثيؽ التعاوف بيف واشنطف وتؿ أبيب، لمنع ما أسماه "محور 

بيروت"، مف التفوؽ وتحقيؽ االنتصار في الحرب الدائرة في سورية، واالستعداد  -دمشؽ -الشر طيراف
 تكوف ليا أبعاد عمى إسرائيؿ والمنطقة.لحرب طويمة وعدـ استقرار داخؿ سورية،  

وقاؿ يعالوف، إف "إيراف ىي أحد أسباب حالة عدـ االستقرار، التي تشيدىا منطقة الشرؽ األوسط، نظرًا 
لضموعيا في جميع النزاعات اإلقميمية". واعتبر أف "التحديات كثيرة واألىداؼ مشتركة، وىناؾ حاجة 

 اذىا أماـ ىذا الوضع".لمتنسيؽ حوؿ الخطوات التي يتجوب اتخ
وخالفًا لمتقارير اإلسرائيمية التي تحذر مف "خطر وصوؿ العناصر اإلسالمية المتطرفة، القاعدة وجبية 
النصرة، إلى البمدات القريبة مف الحدود السورية وخطرىا عمى إسرائيؿ"، عبر يعالوف عف ارتياحو مف أف 

 سد". "المعارضة باتت تسيطر عمى الجوالف، بدؿ جيش األ
اعتبر، أف "اليدوء الذي يسود الحدود الشمالية، تجاه لبناف، بعد التفجير الذي وقع قبؿ  يعالوفوأضافت أف 

جنود، يدؿ عمى أف إسرائيؿ حققت ىدؼ ردعيا، إذ بات حزب اهلل مرتدعًا وضعيفًا،  4أسبوع وأصيب فيو 
 عمى رغـ ما يممكو مف أسمحة".

ألكثر خطرًا عمى إسرائيؿ، في ظؿ احتماؿ تدىور مفاجئ. وعمى الرغـ مف واعتبر أف "الجبية الشمالية ىي ا
 األوضاع األمنية المتصاعدة عند الحدود الجنوبية، تجاه سيناء".

وقاؿ يعالوف إف "الجيش اتخذ كافة اإلجراءات الدفاعية في المنطقة الجنوبية، لمنع تصعيد االعتداءات مف 
 شبو جزيرة سيناء".
عمى أف "جيشو يواصؿ نشاطو االستخباري والدفاعي في المنطقة الشمالية، عبر عف  وفيما شدد يعالوف

في المئة مف  40اطمئنانو مف أف "الرئيس السوري بشار األسد، بات ضعيفًا ولـ يسيطر سوى عمى 
المناطؽ السورية"، كما أعرب عف "ارتياحو مف أف المعارضة باتت تسيطر عمى الجوالف، بدؿ جيش 

 األسد".
 15/8/2013، حياة، لندنال

 
 ن اآللماذا سننجح اتفاق أوسمو مع الفمسطينيين منذ  االتفاقحاولنا يعمون:  15

شكؾ وزير الحرب اإلسرائيمي موشيو يعموف في احتماؿ التوصؿ إلى اتفاؽ في  :برىوـ جرايسي -الناصرة 
، وقاؿ لقد "حددنا ألنفسنا بأننا اإلسرائيمية التي بدأت أمس في القدس الغربية -جولة المفاوضات الفمسطينية 

، أوسموسنحاوؿ في األشير التسعة الوصوؿ إلى شيء ما مع الفمسطينييف، نحف نحاوؿ لعشريف سنة منذ 
 سنة منذ اندالع النزاع، ويمكف أف نسمع مف نبرة حديثي التشكؾ، ولكننا قررنا إعطاء فرصة". 120و

 15/8/2013، الغد، عّمان



 
 
 

 

 

           22ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

 
 : سنبني آالف الوحدات االستيطانية بالضفةيمياإلسرائوزير اإلسكان  16

أكد وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أوري أرييؿ أمس األربعاء، وقبؿ ساعات مف جولة : السبيؿ -القدس المحتمة
المفاوضات بيف الكياف اإلسرائيمي والسمطة الفمسطينية، أف "إسرائيؿ" ستبني آالؼ الوحدات السكنية 

 الغربية المحتمة. اإلضافية في مستوطنات الضفة
ونقمت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية عف ارييؿ قولو: "سنبني آالؼ المساكف خالؿ السنة القادمة في الضفة، وال 

 احد يممي عمينا أيف يمكننا أف نبني".
وأوضح العضو في حزب البيت الييودي القومي الديني المعارض لقياـ دولة فمسطينية، أف بناء ىذه 

في مستوطنات معزولة وليس في الكتؿ االستيطانية حيث يقيـ غالبية المستوطنيف الموجوديف المساكف سيتـ 
 ألفًا. 360في الضفة الغربية والبالغ عددىـ 

ويعتـز القادة اإلسرائيميوف ضـ ىذه الكتؿ االستيطانية الكبرى في اطار اتفاؽ مع الفمسطينييف، لكف قد يتـ 
 فة.تفكيؾ المستوطنات المعزولة في الض

 15/8/2013، السبيل، عّمان
 

 لن يسمح باالنسحاب من الضفة الميكوددانون:  17
اف  األربعاءقاؿ نائب وزير جيش االحتالؿ داني دانوف اليوـ  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ  -راـ اهلل 

اغمبية  حزب الميكود لف يسمح لوزيرة القضاء تسيبي ليفني بأف تقود إسرائيؿ إلى اتفاؽ يشمؿ االنسحاب مف
 مناطؽ الضفة.

اإلسرائيمية "ريشت بيت" قاؿ دانوف "إف االفراج  اإلذاعةوفي مقابمة مع برنامج "ىذا الصباح" الذي تبثو شبكة 
 الفمسطينييف ىو خطأ اخالقي". األسرىعف 

 15/8/2013، القدس، القدس
 

 ينفي أنباء حول إعادة جثامين الفمسطينيين المحتجزة  نتنياهومكتب  18
، أمس، أنو يتوقع أف تسمـ سمطات االحتالؿ السمطة الفمسطينية ”إسرائيمي“أعمف تقرير : .آي( )يو .بي

جميع جثاميف الفمسطينييف الذيف استشيدوا خالؿ عمميات، ويحتجزىا الكياف منذ سنوات طويمة، لكف مكتب 
 رئيس وزراء االحتالؿ بنياميف نتنياىو نفى ذلؾ.

ستسمـ الجثاميف لمسمطة الفمسطينية في الفترة ” إسرائيؿ“كتروني إف اإلل” يديعوت أحرونوت“وقاؿ موقع 
القريبة المقبمة وفي إطار استئناؼ المفاوضات. ونقؿ عف وزير الشؤوف المدنية الفمسطيني، حسيف الشيخ، 
تأكيده ىذه التفاصيؿ مشيرًا إلى أف الحديث يدور عف عشرات الجثاميف، وأنو تجري حاليًا فحوصات 

 ووي لمتأكد مف ىوياتيا.لمحمض الن
أكدت ىذه التفاصيؿ أيضًا، لكف مكتب نتنياىو عقب بالقوؿ إف ” إسرائيمية“وأضاؼ الموقع أف جيات 

 ”. التفاصيؿ ليست صحيحة وليس مخططًا اآلف إعادة أية جثة“
 15/8/2013، الخميج، الشارقة

 
 ضحايا هيروشيما : إيقاف المسؤول اإلعالمي بسبب تصريحاته المسيئة عننتنياهومكتب  19
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اضطر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، إلى تجميد عمؿ مسؤوؿ وحدة االعالـ : ػرب48عػػ
عمى الشبكة االلكترونية داني سيموف، وذلؾ عمى خمفية ما نشرتو صحيفة "ىارتس" حوؿ رسائؿ مسيئة 

 وعنصرية نشرىا عمى صفحة الفيسبوؾ الخاصة بو.
وطمب  اإلسرائيميةوزارة الخارجية  إلىتوجو امس  ر في سفارة الياباف في إسرائيؿ، قدوكاف موظؼ كبي

ايضاحات بخصوص اليجوـ الذي تعرض لو الشعب الياباني في صفحة الفيسبوؾ التابعة لسيموف في 
الثامف مف الشير الجاري، بعد أف كتب االخير في صفحتو في ذكرى ضحايا القاء القنابؿ الذرية عمى 

وشيما ونغازاكي خالؿ الحرب العالمية الثانية، "أنا اشمئز مف االحتفاالت الواعظة التي تنظميا منظمات ىير 
 ومنظمات السالـ احياء لذكرى ضحايا ىيروشيما وغازاكي". اإلنسافحقوؽ 

و واضاؼ، " اف القاء القنابؿ الذرية كانت نتيجة العدوانية اليابانية، التي حصدت ما زرعتو" عمى حد قول
مميوف صيني وكوري وغيرىـ مف  50مشيرا إلى انو عوضا عف ذلؾ يتوجب اقامة طقوس احياء ذكرى ؿ 

 ضحايا ابادة شعب وعدوانية اليابانييف، عمى حد زعمو. 
 15/8/2013، 48عرب 

 
 المفاوضات األولى تمت بدون مشاركة الوسيط األمريكي إنديك جمسةهآرتس:  20

الفمسطينية التي  -سرائيمي مسؤوؿ، إف جولة المفاوضات اإلسرائيميةقال عف مصدر إنقالت صحيفة ىآرتس 
مس ساعات دوف مشاركة المبعوث األمريكي مارتف إنديؾ، وبعيدا عف خانطمقت أمس امتدت عمى مدار 

أضواء اإلعالـ. وأضافت الصحيفة إف جمسة المفاوضات أمس تمحورت أساسا حوؿ المبادئ األساسية التي 
 وجدوؿ أعماؿ المفاوضات والمواضيع التي ستطرح خالليا.  ستوجو المفاوضات،

ووصؼ المسؤوؿ اإلسرائيمي، الذي لـ يكشؼ عف ىويتو جولة المفاوضات األولى بأنيا كانت جادة، مضيفا 
أف الطرفيف اتفقا عمى عقد جمسة قادمة في األياـ القادمة، في راـ اهلل أو أريحاػ مع احتماؿ مشاركة الطرؼ 

الجمسة القادمة مف المفاوضات، بعد أف كاف الطرفاف اإلسرائيمي والفمسطيني، فضال عدـ  األمريكي في
 مشاركة طرؼ ثالث في دولة المفاوضات األولى أمس.

 15/8/2013، 48عرب 
 

 "إسرائيلـ"في كل من مصر وسورية ُتبشر بالخير ل األحداثايالند:  21
متقاعد غيورا ايالند إف األحداث في كؿ مف مصر الجنراؿ اإلسرائيمي القاؿ زىير أندراوس:  -الناصرة 

وسورية تُبشر بالخير إلسرائيؿ، فإذا تـ سيطرة نظاـ جديد عمى سورية، فإنو سيقوـ بمحاسبة وبمعاقبة إيراف 
وحزب اهلل، أما في مصر، فقاؿ آيالند، إننا كإسرائيمييف خشينا قبؿ سنة مف حكـ اإلخواف المسمميف، خشينا 

ظاـ الجديد بدعـ حركة المقاومة اإلسالمية، ولكف قمقنا لـ يكف في مكانو، وبالتالي ُيمكف مف أْف يقوـ الن
شطب الخشية والقمؽ منيـ، الفتا إلى أنو إذا تـ انتخاب نظاـ عمماني وديمقراطي في مصر، فإنو مف غير 

أف الجيش المصري  المستبعد البتة أْف يقوـ بتطبيع العالقات كما يجب مع إسرائيؿ، عمى حد قولو. وأضاؼ
ىو الذي ُيقيـ العالقة مع الدولة العبرية، وطالما أف ىذا الجيش يعتمد عمى المعونات األمريكية، فإنو سيعمؿ 
المستحيؿ مف أجؿ منع تنفيذ أي اعتداء عمى إسرائيؿ مف شبو جزيرة سيناء، كما أنو بغض النظر عف 

 جدا في حؿ المشاكؿ الداخمية المستعصية في الشخص الذي سيتسمـ منصب الرئاسة، فإنو سيكوف مشغوالً 
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مصر، وبالتالي فإنو مف المستبعد جدا، إْف لـ يكف مستحياًل، أْف ُيوجو الجيش المصري طاقاتو ضد 
 إسرائيؿ، كما قاؿ آيالند. 

 15/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 يج اليهودي"تستولي عمى أمالك فمسطينية بالقدس لمحفاظ عمى "النس "إسرائيل"هآرتس:  22
صادؽ المستشار القانوني لحكومة االحتالؿ ييودا فاينشتايف، عمى منح  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

صالحيات بممارسة قانوف "أمالؾ الغائبيف" لالستيالء عمى أمالؾ فمسطينية في القدس بادعاء الحفاظ عمى 
 " ألحد المالكيف الفمسطينييف."النسيج الييودي" في أحياء المدينة، أو بسبب "نشاط أمني

وذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية امس، أنيا حصمت عمى أنظمة بمورىا فاينشتايف ويمنح بموجبيا صالحيات 
لمسمطات اإلسرائيمية بممارسة قانوف "أمالؾ الغائبيف" في القدس الشرقية كأداة لمعاقبة فمسطينييف "لدييـ 

 ماض أمني أو عالقة مع جيات معادية".
أضافت الصحيفة أف األنظمة المتعمقة بتحرير أمالؾ لالجئيف فمسطينييف تنص عمى أنو لدى البحث في و 

طمب كيذا ينبغي األخذ بعيف االعتبار 'مسألة تأثير تحرير ممؾ عمى ضوء موقعو في نسيج األحياء في 
 بقربو. القدس' ما يعني منح صالحيات برفض إعادة أمالؾ ألصحابيا بسبب وجود "جيراف ييود"

وقالت الصحيفة: "تّمت بمورة ىذه األنظمة في أعقاب رّد فاينشتايف عمى التماس تـ تقديمو إلى المحكمة 
العميا اإلسرائيمية قبؿ شيريف، وقاؿ فيو إف باإلمكاف فرض قانوف 'أمالؾ الغائبيف" مف أجؿ االستيالء عمى 

 أمالؾ في القدس الشرقية.
د فاينشنايف الذي سّممو لممحكمة العميا، أنو ال تتـ إعادة ممؾ لصاحبو وتنص األنظمة الجديدة، وفقًا لر 

الفمسطيني "الغائب"، إذا كانت لدى أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية تقييمات أمنية سمبية تجاىو أو لديو عالقة 
 مع جية معادية إلسرائيؿ.

ز كبير مف المناورة مف أجؿ وأكدت "ىآرتس" أف صياغة األنظمة الجديدة تمت بشكؿ ضبابي يسمح بحي
رفض إعادة أمالؾ إلى أصحابيا الفمسطينييف، مثؿ األخذ بعيف االعتبار ما إذا كانت ىناؾ حاجة الستخداـ 

 عقار معيف لالحتياجات العامة.
وأضافت الصحيفة أنو في غالب األحياف يتـ تسميـ عقار فمسطيني تـ االستيالء عميو إلى جمعيات 

 لطريقة تّمت إقامة معظـ المستوطنات في قمب األحياء الفمسطينية في القدس الشرقية.استيطانية، وبيذه ا
وأشار المحامي داني زايدماف، الباحث في السياسات اإلسرائيمية في القدس الشرقية، إلى أف المعايير الجديدة 

 التي بمورىا فاينشتايف تسمح بتوسيع المستوطنات القائمة في األحياء الفمسطينية.
 15/8/2013، لحياة الجديدة، رام اهللا
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، إف األحداث الجارية في مصر تثير قمقا شديدا في األوساط  ذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية ، صباح اليـو
وزير الخارجية اإلسرائيمي، زئيؼ إلكيف، إف إسرائيؿ ال  اإلسرائيمية، وذلؾ في الوقت الذي أعمف فيو نائب

 تتدخؿ فيما يحدث في مصر، ولكف موقفيا ىذا قد يتغير في حاؿ تعرض أمنيا لمخطر.
في المقابؿ قاؿ الجنراؿ المتقاعد، عمراـ ميتسناع إف األحداث الجارية في مصر تبعث عمى القمؽ، وىي 

تيا باتجاه التوصؿ إلى سالـ مع الجانب الفمسطيني، ألف البديؿ في تمِزـ الحكومة اإلسرائيمية بتسريع ىوا
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خاؿ اضطراب األوضاع في مصر، قد يضع إسرائيؿ في حالة تحدي تواجو فييا أخطارا تيدد أمنيا مف 
 أكثر مف جعة وعمى أكثر مف صعيد.

التي "أتت مف في المقابؿ وصؼ المحمؿ العسكري في يديعوت أحرونوت، أليكس فيشماف الصور الفظيعة 
نما في إسرائيؿ أيضا.  مصر باعتبارىا تحقؽ أكيد ألسوأ كابوس ليس فقط في مصر وا 

ولفت فيشماف إلى الموقؼ األمريكي المعمف باحتماالت وقؼ المساعدات األمريكية لمجيش المصري، المقدرة 
ب فيشماف فإف الجيش مميار دوالر، ووقؼ التعاوف األمريكي مع المؤسسة العسكرية المصرية. وبحس 1.2بػ

المصري حافظ عمى اتفاقية السالـ مع إسرائيؿ حتى في وجو األخواف المسمميف بفعؿ حاجتو لممساعدات 
األمريكية، وبالتالي فإنو في حاؿ  رفع التأييد األمريكي لمجيش المصري وتحويؿ ىذا التأييد لحركة اإلخواف 

سرائيؿ لخطر حقيقي.المسمميف فإف ذلؾ سيعرض اتفاقية السالـ بيف مصر   وا 
ويرى فيشماف إنو في حاؿ حدوث ىذا األمر فإف الشارع المصري المعادي إلسرائيمي، سيجر السمطات 
سرائيؿ. وفي مثؿ ىذه الحالة، ومع  المصر لمواقؼ مناىضة إلسرائيؿ والمس بعممية السالـ بيف مصر وا 

ث عف عدو خارجي لتوحيد الصفوؼ استمرار األزمة الداخمية، فإف مف شأف النظاـ المصري أف سيح
ويكشؼ فيشماف أف األجواء السائدة في الواليات المتحدة معادية جدا لتحركات الجيش المصري  الداخمية.

لدرجة أف رجاؿ الموبي الييودي األمريكي أبمغوا الجانب اإلسرائيمي إنو ال جدوى اآلف "لمتحرؾ" مف أجؿ 
 المصري فيذه معركة خاسرة. المصرييف في الكونغرس والدفاع عف الحكـ

ويمفت فيشماف إلى أنو في ظؿ تصاعد "عمميات الجياد والقاعدة في شبو جزيرة سيناء وتكثيؼ نشاط الجيش 
المصري ضد ىذه العمميات، فإف المعضمة اإلسرائيمية في مواجية األخطار القادمة مف سيناء، والتيديدات 

 المحتممة إليالت ستزداد وبجدة أكبر".
فيشماف أف التطورات الجارية تمـز المؤسسة األمنية والسياسية في إسرائيؿ باالستعداد الحتماالت تغيير ويرى 

حاد في الموقؼ المصري الرسمي، ولكؿ تغيير سريع عمى امتداد الحدود مع مصر، وعمى صعيد مستقبؿ 
 العالقات مف النظاـ المصري واتفاقيات السالـ بيف البمديف.

 15/8/2013، 48عرب 
 

 لـ"إسرائيل" : ما يجري في ميادين مصر ال يحمل بشارة ساّرةلقناة األولى اإلسرائيميةا 24
زىير أندراوس: قاؿ محمؿ الشؤوف العسكرية في القناة العاشرة بالتمفزيوف اإلسرائيمي ألوف بف دافيد  -الناصرة 

لوضع في مصر. وبالنسبة إف الدولة العبرية تنظر بكثير مف القمؽ واالىتماـ وقميؿ مف األمؿ حياؿ ا
إلسرائيؿ فإنيا عندما ترى السفينة الرائدة لإلخواف المسمميف تغرؽ، فيذا ال يحمؿ أخبارا جيدة، ألف محور 
اإلخواف المسمميف، الذي نشأ في المنطقة مف تركيا ومصر وقطر والثوار ضد الرئيس السوري بشار األسد، 

في القناة األولى الرسمية، غيئوال أيفف، فقد اعتبرت أنو مف  ىو محور مريح ليا، عمى حد قولو. أما زميمتو
اإلسرائيمية، إال أنيا أقرت بأف ما  -الممكف االعتماد عمى تدخؿ الجيش لمحفاظ عمى العالقات المصرية 

 يجري في مياديف مصر ال يحمؿ بشارة ساّرة لمدولة العبرية، عمى حد تعبيرىا.
ىآرتس العبرية، د. تسفي بارئيؿ، أف وزير الدفاع ‘وسط في صحيفة مف ناحيتو رأى محمؿ شؤوف الشرؽ األ

بيف ما يجري في مياديف مصر وبيف العممية العسكرية في سيناء ’ يتمزؽ‘المصري، عبد الفتاح السيسي 
ضد الجيادييف، الفتا إلى أف معسكر الميبرالييف واليسارييف في معضمة صعبة، فإذا اتيموا إسرائيؿ بأنيا ىي 

نفذت العممية فإنيـ سُيوجيوف طمقة قوية ألنفسيـ، ذلؾ أف الجيش اليوـ ىو الركيزة األساسية والمتينة  التي
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التي يعتمدوف عمييا، وىو الوحيد القادر عمى منع اإلخواف المسمميف مف العودة إلى الحكـ، وبالتالي فإنيـ 
حتالؿ تصريحا بالعمؿ في سيناء، يروف أنو مف العار اتيامو بالتعاوف مع إسرائيؿ، أْو بمنح جيش اال

وبالتالي، خالفا لمسنة الماضية، عندما طالب المصريوف بتشكيؿ لجنة تحقيؽ لفحص كيفية دخوؿ قوة 
إسرائيمية إلى سيناء، فإف ىذه المطالبة اختفت، الفتا إلى أف صحؼ المعارضة استعانت بتصريحات وزير 

الدولة العبرية ُتحافظ وتحتـر السيادة المصرية، عمى حد  األمف اإلسرائيمي، موشيو يعالوف، الذي قاؿ أف
 قولو. 

 15/8/2013، القدس العربي، لندن
 

  "إسرائيل"يشكمون التهديد األكبر عمى  وناإلخوان المسمم: بيغن الساداتمركز  25
زىير أندراوس: قالت أحدث دراسة إسرائيمية صدرت عف )مركز بيغف السادات لمدراسات  -الناصرة 

راتيجية( التابع لجامعة )بار إيالف(، ثاني أكبر الجامعات اإلسرائيمية، إف اإلخواف المسمميف يشكموف اإلست
 التيديد األكبر عمى إسرائيؿ مف بيف كؿ الجماعات السياسية واأليدلوجية في العالميف العربي واإلسالمي.

ات التي تواجو السالـ بيف مصر وحسب نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنواف )اإلخواف المسمموف والتحدي
سرائيؿ(، والتي أعدىا المستشرؽ ليعاد بورات، فإف اإلخواف  مسؤوليف عف: مقاومة السياسات  المسمميفوا 

األمريكية واإلسرائيمية. تأييد الصراع المسمح ضد إسرائيؿ والوقوؼ إلى جانب المقاومة الفمسطينية، مع 
عامود السحاب، في شير تشريف الثاني )نوفمبر مف العاـ تركيز عمى دور الرئيس مرسي خالؿ عممية 

، والذي مثؿ في نظر الباحث، نقطة تحوؿ إستراتيجية في العالقة مع مصر. توفير الغطاء السياسي 2012
رث الماضي في تبرير وتسويغ التحريض عمى شف  لحركات المقاومة، وتحديًدا حركة حماس. تجنيد تراث وا 

فاع عف خطؼ الجنود ودورىـ في دفع قضية القدس والمسجد األقصى والتشديد حروب عمى إسرائيؿ، والد
عمى مركزيتيما، مما يعّقد فرص التوصؿ لتسوية سياسية لمصراع. مقاومة التطبيع ضد إسرائيؿ، والحرص 
عمى توفير الظروؼ التي تسمح مستقباًل بإلغاء اتفاقية السالمة المبرمة بيف إسرائيؿ ومصر منذ العاـ 

 والمعروفة باسـ )كامب ديفيد(، كما قالت الدراسة اإلسرائيمية. 1979
 15/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 لقوانين الحرب "إسرائيل"تدعو لتطبيق توصيات لجنة تيركل حول انتهاك  "بتسيمم" 26

رؤساء وجيت المديرة العامة لمنظمة 'بتسيمـ' لحقوؽ اإلنساف جيسيكا مونتيؿ، رسالة إلى ة: القدس المحتم
الجيازْيف القضائيْيف المدنّي والعسكرّي في إسرائيؿ، أوضحت فييا أنو منذ تقديـ لجنة تيركؿ تقريرىا الثاني 
بخصوص سياسة التحقيقات المتعمقة بانتياؾ قوانيف الحرب، سادت موافقة واسعة بخصوص أىمية 

الشبيات بانتياؾ القانوف الدولّي التوصيات مف أجؿ الدفع الفّعاؿ لمتحقيؽ في الحاالت التي تُثار فييا 
 اإلنسانّي.

وأضافت مونتيؿ: إنو 'بالرغـ مف المغة الميذبة، فإّف لجنة تيركؿ قالت بوضوح 'إّف الجياز خامؿ في كؿ ما 
يتعمؽ بالتحقيؽ في شبيات انتياؾ قوانيف الحرب'. مشيرة إلى أف بتسيمـ كمنظمة مختّصة ذات باع طويؿ 

تحقيؽ وفرض القانوف وتطبيقو، فإّف بتسيمـ ستكوف عمى استعداد لإلسياـ في دفع في العمؿ مقابؿ جيات ال
 تطبيؽ ىذه التوصيات.'
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ونشرت 'بتسيمـ' اليوـ تحميال لتوصيات لجنة تيركؿ، أشارت فيو إلى أف المجنة أوضحت أنيا ترى حسب 
ت المتعمقة بانتياؾ قوانيف الحرب، رأييا بأّف إسرائيؿ تقوـ بالواجب الممقى عمى أّي دولة، بالتحقيؽ في الشبيا

لكف 'في مجاالت معدودة جرى التحقيؽ فييا، فإّف ىناؾ إمكانية إلدخاؿ تعديالت عمى أجيزة الفحص 
والتحقيؽ، بينما يجب إدخاؿ التغييرات عمى السياسة المتبعة في بعض المجاالت األخرى'. وبرغـ ىذه 

إلى تغيير حقيقّي في  -في حاؿ تطبيقيا–ا ويمكف أف تؤّدي المقولة الحذرة، فإّف توصيات المجنة تمضي قدمً 
 جودة التحقيقات وفي جياز تطبيؽ القانوف عموًما.

ورأت 'بتسيمـ' أف تطبيؽ توصيات المجنة ليس كافًيا مف أجؿ استيفاء التحقيؽ في شبيات انتياؾ القانوف 
في توصيات المجنة مف أنيا تتطّرؽ إلى الدولّي اإلنسانّي لممعايير المطموبة. وتنبع المشكمة األساسية 

تحسيف الجياز القائـ فقط، وتكاد ال تقترح أّي تغييرات َمبنوية عمى الشكؿ الذي يقوـ بو الجيش اليـو 
والجيش –بالتحقيؽ في شبيات انتياؾ القانوف الدولّي اإلنسانّي. وىكذا تتجاىؿ المجنة حقيقة أّف الجيش 

 رح عالمة استفياـ حوؿ استقاللية جياز التحقيقات.يحقؽ مع نفسو، وىو أمر يط -فقط
 14/8/2013، وكالة سما اإلخبارية
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األوروبي تحاد "إسرائيؿ" تحتؿ المكاف الثاني، بعد إسبانيا، في تمقي ىبات مف اإل د تقرير صييوني أفّ أكّ 
مف كؿ الجامعات الصييونية  باحثاً  336األخيرة  5في السنوات الػحيث تمقى لتشجيع الباحثيف العممييف، 
 عقد   17ع العاـ الحالي عمى ستوقّ الفتًا إلى أّف "إسرائيؿ" ألؼ يورو،  100منيا ىبات، وصمت قيمة الواحدة 

وأشار التقرير إلى أّف  نح باحثوىا ىذه اليبات.مآخر، مما يضعيا في المكاف األوؿ مف بيف الدوؿ التي يُ 
عممية جديدة، وأطمؽ عمييا األكاديمييف الصيانية يخشوف مف قرار الحكومة عدـ التوقيع عمى اتفاقّية تعاوف 

سيمس باليبات السخية التي يحصؿ معتبرًا أّف ذلؾ "، بسبب الخالفات بشأف المستوطنات، 2020"أفؽ 
، خاصة وأف "إسرائيؿ" تواجو مشكمة تتمثؿ بيروب الباحثيف لمؤسسات بحثية رائدة عمييا الباحثوف الصياينة

 . في العالـ
  موقع قضايا مركزية

 14/8/2013، 2882التقرير المعموماتي 
 

 لتجنب تحّول سورية إلى قاعدة لمجهاد العالمي المعارضة العممانية السورية تقوية إسرائيل": يجب" 28
، عف انقساـ غربي حوؿ الممؼ رابينوفيتشبؽ في واشنطف، البروفيسور ايتمار كشؼ السفير الصييوني األس

السوري بيف مذىبيف: األوؿ، متخّوؼ مف سيطرة "القاعدة" ويعتبر أّف نظاـ "األسد" أخؼ الضرريف. والثاني، 
يراف ويرى أّف انتصار  وأّف  بكثير،ض الغرب لخطر أكبر ونظاـ األسد سُيعر   "حزب اهلل"تحالؼ روسيا وا 

ىناؾ سبؿ شتى لمتعامؿ مع المسمحيف بعد سقوط "األسد". وأوصى "رابينوفيتش" أمريكا والغرب بعدـ 
االختيار بيف االثنيف، وأّنو يجب زيادة االستثمار في المعارضة العممانية. وفي نفس السياؽ، أكد المحمؿ 

أمف العالـ في المنطقة ُيشكؿ  اعتبار طرفي الصراع في سوريا خطر عمى أفّ ، ناحوـ برنياعالصييوني، 
، كيفية التعامؿ مع الحرب السوريةحوؿ حالة الحيرة التي تنتاب الواليات المتحدة والغرب السبب الرئيسي في 

، مع أفيؼ كوخافي، رئيس شعبة االستخبارات العسكريةمشيرًا إلى أّف ىذا التبايف كاف ظاىرًا أثناء اجتماع 
 30 – 25. ولفت "برنياع" إلى أّف التقديرات الصييونية تتحدث عف نطفواشمسؤوليف أمريكييف كبار في 
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ألؼ مسمح في سوريا يأتوف مف كافة أنحاء العالـ، وأف "جبية النصرة" فرع "القاعدة" ُتشكؿ أخطر المنظمات 
جاىؿ ىناؾ وقد أنبتت في اآلونة األخيرة جذورًا في سيناء، ُمعربًا عف قمؽ "إسرائيؿ" مف ت 7الجيادية الػ 

ألؼ مسمح في غضوف سنة، وىذه قاعدة  100ىناؾ الغرب لمتطورات في سوريا أماـ تقديرات بأّنو سيوجد 
 حدود "إسرائيؿ".ضخمة لمجياد العالمي بالقرب مف 

  مجمة "بمحانيو" العسكرية
 14/8/2013، 2882التقرير المعموماتي 

 
 ةلمخيمات الفمسطينية بسوريحصار واعتقاالت باو  ": قصففمسطينيي سورية أجلمن  العمل" 19

قالػػػػت مجموعػػػػة العمػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ فمسػػػػطينيي سػػػػورية إف العديػػػػد مػػػػف مخيمػػػػات الالجئػػػػيف : صػػػػفا – دمشػػػػؽ
الفمسػػطينييف تعرضػػت األربعػػاء لعمميػػات قصػػؼ دوف أف تسػػفر عػػف وقػػوع إصػػابات، فػػي حػػيف اعتقػػؿ األمػػف 

 السوري ثالثة شباف مف مخيـ الرمؿ في الالذقية.
بيػػاف صػػحفي الخمػػيس أف مخػػيـ اليرمػػوؾ تعػػرض لقصػػؼ ليمػػي وسػػقوط عػػدة قػػذائؼ  وأضػػافت المجموعػػة فػػي

طالت المنطقة الواقعة مػف سػاحة الريجػة وحتػى شػارع لوبيػة، مػا أدى النػدالع حرائػؽ عػدة ُعػرؼ منيػا حريػؽ 
بػػالقرب مػػف بػػف األمػػراء و ممبوسػػات عمػػيص عمػػى شػػارع اليرمػػوؾ الػػرئيس وبػػالقرب مػػف مسػػجد صػػالح الػػديف 

وسػػػقوط عػػػدد مػػػف  لمقصػػػؼ وامخػػػيـ خػػػاف الشػػػيح تعرضػػػو مخػػػيـ درعػػػا و  مخػػػيـ الحسػػػينية كػػػرت أف وذ األيػػػوبي.
، ترافػػؽ ذلػػؾ اسػػتيداؼ القناصػػة مػػدخؿ مخػػيـ درعػػا لمنػػع دخػػوؿ أو خػػروج االقػػذائؼ عمػػى أمػػاكف متفرقػػة منيػػ

ليػػو. يػػاه شػػبكة الكيربػػاء والموذكػػرت أف المخيمػػات تعػػاني حالػػة حصػػار شػػديد يرافقػػو انقطػػاع  المػػدنييف منػػو وا 
يشتكوف مف غالء األسعار والنقص الحاد في المواد الغذائية واألدوية  اتما زاؿ سكاف المخيم. و واالتصاالت
 .والمحروقات

25/8/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
 

 ة يهودية باتت مختصة في بناء الهيكل وتهويد القدسممنظ23قريع: هناك  30
نفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية، رئػيس دائػرة شػؤوف القػدس احمػد حذر عضو المجنة الت :القدس المحتمة

عػػالء، مػػف خطػػورة قيػػاـ مؤسسػػات ومنظمػػات ييوديػػة معروفػػة برصػػد وتخصػػيص مبػػالغ ماليػػة تقػػدر  أبػػوقريػػع 
قامػةبمالييف الػدوالرات لصػالح دعػـ   أفمشػاريع اسػتيطانية فػي مدينػة القػدس عمػى وجػو التحديػد، مػع العمػـ  وا 

 أعمنػتمؤسسات جمع التبرعات لتيويد مدينة القػدس  كإحدىالييودي في نيويورؾ  األمريكيحاد مؤسسة االت
منظمػػة ييوديػػة باتػػت 53كمػػا اف ىنػػاؾ  مميػػوف دوالر لػػدعـ مشػػاريع خاصػػة بيػػا فػػي القػػدس،545عػػف جمػػع 

مػا تقػوـ بػو ىػذه المؤسسػات والمنظمػات  أف، أمػسواعتبػر فػي بيػاف  مختصة في بناء الييكؿ وتيويػد القػدس.
وتوجيييا لدعـ المشاريع االستيطانية والتيويدية تأتي في سياؽ الحممة المسعورة التي  األمواؿالييودية بجمع 

واالستيالء عمييػا  األراضيتقودىا حكومة االحتالؿ في تيويد المدينة المقدسة والحـر القدسي الشريؼ ونيب 
خالء  وممتمكاتيـ وتضييؽ الخناؽ عمييـ. راضييـأالمقدسييف مف  وا 

25/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 : الدماء التي سالت في مصر ستكون "لعنة عمى االنقالبيين"48في الـ  الحركة اإلسالمية 32
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، مػػػا وصػػػفتو بػػػػ "المذبحػػػة التػػػي ارتكبيػػػا قػػػادة 5948اسػػػتنكرت الحركػػػة اإلسػػػالمية فػػػي فمسػػػطيف المحتمػػػة عػػػاـ 
ى إلى سقوط مئات ب في مصر، ضد المعتصميف السممييف ي ميداني رابعة العدوية والنيضة"، ما أداالنقال

وقالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف صػػحفي، يػػوـ األربعػػاء، إف ىػػذه الػػدماء "سػػتكوف نػػارًا ولعنػػة عمػػى  القتمػػى والجرحػػى.
 .تخبة بالقوةاالنقالبييف الدموييف الذيف يريدوف إلغاء شرعية المؤسسات واألجساـ الرسمية المن

الحركة إلى نيتيا تنظيـ مسيرة مشاعؿ "حاشدة"، ووقفة احتجاجية أماـ السفارة المصرية في تؿ أبيب  أشارتو 
الخمػػيس، وتنظػػيـ مظػػاىرة حاشػػدة فػػي مدينػػة الناصػػرة، تنطمػػؽ مػػف مسػػجد السػػالـ بعػػد صػػالة عصػػر يػػـو يػػـو 

 السبت القادـ.
24/8/1023، فمسطين أون الين  

 
 مستوطن جديد في الضفة خالل عام ألف 15مستوطنات و  ": أربعينيالفمسطإلحصاء "ا 31

أظيػػػػرت بيانػػػػات صػػػػادرة عػػػػف الجيػػػػاز المركػػػػزي لإلحصػػػػاء الفمسػػػػطيني، أف عػػػػدد : محمػػػػد عبػػػػد اهلل - راـ اهلل
 540مسػػػتوطنة بعػػػد أف كانػػػت  544إلػػػى  1051المسػػػتوطنات فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، ارتفػػػع مػػػع نيايػػػة العػػػاـ 

 .1055لذي سبقو مستوطنة نياية العاـ ا
تـ ضميا إلػى  56مستوطنة، منيا  16مف ىذه المستوطنات في محافظة القدس، بواقع  األكبرويتركز العدد 

مسػػػتوطنة،  59مسػػػتوطنة، ثػػػـ الخميػػػؿ  14إسػػػرائيؿ مػػػؤخرًا، تمييػػػا محافظػػػة راـ اهلل والبيػػػرة، التػػػي توجػػػد فييػػػا 
لمستوطنات في محافظة طولكـر المقاـ فييا ثالث مستوطنة، فيما كاف العدد األقؿ مف ا 57ومنطقة األغوار 
 مستوطنات فقط.

نحػو  1051فقد بمغ عدد المسػتوطنيف فػي الضػفة الغربيػة، فػي نيايػة العػاـ  اإلحصاءوحسب معطيات جياز 
%. 4.6، أي بزيػػػادة نسػػػبتيا 1055مسػػػتوطنًا فػػػي نيايػػػة العػػػاـ  538,785مسػػػتوطنًا، مقارنػػػة بػػػػ  563,546

 –5971مػرة خػالؿ السػنوات  40مسػتوطنيف فػي الضػفة الغربيػة قػد تضػاعؼ أكثػر مػف ويشار إلى أف عدد ال
1053. 

ووفقا إلحصاءات صادرة عف عػف مكتػب اإلحصػاء المركػزي اإلسػرائيمي مػؤخرًا، فقػد ارتفػع عػدد المسػتوطنيف 
وـ بيا %، وذلؾ بعد عمميات التوسعة التي تق1.8منذ مطمع العاـ الجاري، وحتى نياية تموز الماضي بنسبة 

 إسرائيؿ داخؿ المستوطنات في الضفة الغربية.
% مف مجموع المستوطنيف 49.1ويتركز معظـ المستوطنوف في محافظة القدس، حيث بمغت نسبتيـ حوالي 

مستوطنًا في منطقة القدس )ذلؾ الجزء مف  103,576مستوطنًا، منيـ  177,505في الضفة الغربية، بواقع 
 (.5967ائيؿ عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية في عاـ محافظة القدس الذي ضمتو إسر 

فػي محافظػة  66,391مسػتوطنًا، و  507,586ويمي ذلؾ عدد المستوطنيف في محافظة راـ اهلل والبيرة بواقع 
مستوطنا في محافظة سمفيت. أما أقؿ المحافظػات مػف حيػث عػدد المسػتوطنييف فيػي  35,538بيت لحـ، و 

 مستوطنًا. 5,451محافظة طوباس بواقع 
24/8/1023القدس، القدس،   

 
 تموز/ يوليو خاللطفال من الخميل  30االحتالل يعتقل اإلعالم: وزارة  33

مػػا زالػػت قػػوات االحػػتالؿ تمػػارس سياسػػة ممنيجػػة فػػي اعتقاليػػا لألطفػػاؿ، وبشػػكؿ شػػبو يػػومي، فيمػػا  :راـ اهلل
طفػال تقػؿ أعمػارىـ عػف  30أعتقؿ شيدت مدينة الخميؿ أعنؼ حممة اعتقاالت خالؿ الشير الماضي، حيث 
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معتقؿ عتصيوف بػالقرب مػف مدينػة بيػت لحػـ، ويػتـ وضػعيـ فػي ظػروؼ صػعبة  إلىعاما(، وتـ نقميـ  58) 
جدا، ويتـ االعتداء عمييـ بالضػرب واجبػارىـ عمػى االدالء باعترافػات كاذبػة وتقػديميـ الػى محػاكـ االحػتالؿ، 

 وفرض غرامات مالية باىظة عمييـ.
 طالبػػا 18االعتقػػاؿ عمػى األطفػػاؿ القّصػر، حيػث أقػػدمت قػوات االحػػتالؿ عمػى اعتقػاؿ أكثػػر مػف ولػـ يقتصػر 

 اعداديا وثانويا وجامعيا ضمف مخطط استيداؼ المسيرة التعميمية.
ويتعرض أطفاؿ مدينة الخميػؿ وبشػكؿ يػومي السػتفزازات المسػتوطنيف، وغالبػا مػا يػتـ االعتػداء عمػى األطفػاؿ 

دة القديمػػة مػػف المدينػػة، وأغمػػب األطفػػاؿ األسػػرى يتعرضػػوف لمتعػػذيب الجسػػدي أثنػػاء الػػذيف يسػػيروف فػػي البمػػ
االعتقػػػاؿ، فيػػػتـ ضػػػربيـ مػػػف قبػػػؿ الجنػػػود بأحػػػذيتيـ وبواسػػػطة البنػػػادؽ، وأحيانػػػا بعصػػػي بالسػػػتيكية المسػػػبات 

الء والشتائـ، وعف اإلىانة التي يتعرضوف ليا، حيث ال يتوانى الجنػود أحيانػًا عػف إطػالؽ الرصػاص عمػى ىػؤ 
 القاصريف، بعد محاصرتيـ.

25/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 "الغائبين "أمالكالمصادقة عمى قانون  تدين المسيحية اإلسالميةالهيئة  34
مصػادقة حكومػة االحػتالؿ  أمػسالمسيحية لنصرة القػدس والمقدسػات  اإلسالميةأدانت الييئة  :القدس المحتمة

لالسػتيالء عمػى أمػالؾ فمسػطينية فػي القػدس بادعػاء « أمػالؾ الغػائبيف» عمى منح صالحيات بممارسة قانوف
 .5950، منددًة بقانوف أمالؾ الغائبيف لسنة «النسيج الييودي»الحفاظ عمى 

فػػػي القػػػدس « أمػػػالؾ الغػػػائبيف»واعتبػػػرت الييئػػػة الصػػػالحيات الجديػػػدة لمسػػػمطات اإلسػػػرائيمية بممارسػػػة قػػػانوف 
 أسػموباحسب ادعػاءاتيـ، « لدييـ ماض أمني أو عالقة مع جيات معادية» الشرقية كأداة لمعاقبة فمسطينييف

جديد وخطوة جديدة عمى طريؽ تيويد المدينة المقدسة وطمس كػؿ مػا ىػو عربػي فييػا، وتيجيػر الفمسػطينييف 
 ومنازؿ وعقارات. أراضمف  أمالكيـمنيا والسيطرة عمى 

ىػذا التصػعيد الخطيػر  أف إلػىالصػالحيات، مشػيرًا حنػا عيسػى مػف تبعػات ىػذه د. العاـ لمييئػة  األميفوحذر 
الفمسطينية المحتمة مف جانػب أوؿ، وينتيػؾ قواعػد القػانوف  األراضيالواقع في  األمريكمف في فرض سياسة 

 .مف جانب ثاف 5949الفقرة السادسة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  49المادة  وباألخص اإلنسانيالدولي 
25/8/1023هلل، الحياة الجديدة، رام ا  

 
 

 نابمس بحراسة قوات االحتالل في مئات المستوطنين يقتحمون مقام قبر يوسف 35
اقػػتحـ مئػػات المسػػتوطنيف، الميمػػة الماضػػية، مدينػػة نػػابمس الواقعػػة بشػػماؿ الضػػفة الغربيػػة بحمايػػة مػػف : نػػابمس

وصػػوؿ المسػػتوطنيف،  جػػيش االحػػتالؿ، الػػذي فػػرض إغالقػػا تاًمػػًا عمػػى األحيػػاء الشػػرقية مػػف المدينػػة، لتسػػييؿ
 حيث أدوا طقوسا تممودية في مقاـ قبر يوسؼ شرؽ المدينة.

وأفاد مراسؿ "قدس برس" أف حافالت وسيارات إسرائيمية تقؿ المئػات مػف المسػتوطنيف الييػود اقتحمػت منطقػة 
توطنوف بالطػػة البمػػدة شػػػرؽ نػػابمس ترافقيػػا أعػػػداًدا كبيػػرة مػػػف اآلليػػات العسػػكرية اإلسػػػرائيمية، حيػػث أدى المسػػػ

 طقوًسا دينية في مقاـ قبر يوسؼ حتى ساعات الفجر باستخداـ مكبرات الصوت.
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وأضػػػػاؼ أف مواجيػػػػات انػػػػدلعت مػػػػف المػػػػواطنيف الفمسػػػػطينييف بعػػػػد إطػػػػالؽ جنػػػػود االحػػػػتالؿ القنابػػػػؿ الغازيػػػػة 
جػات والصوتية اتجػاه منػازليـ، فيمػا اسػتخدـ الشػباف الػذيف أصػيب عػدد مػنيـ بحػاالت اختنػاؽ الحجػارة والزجا

 الفارغة.
25/8/1023، قدس برس  

 
 "فمسطين من الضياع إلى الربيع العربي.. إلى جنيف رودوسمن صدور كتاب " 36

فمسػػطيف مػػف الضػػياع إلػػى الربيػػع  ..مػػف رودوس إلػػى جنيػػؼ»لػػـ يتضػػمف كتػػاب عػػادؿ مالػػؾ : منػػى سػػكرية
ف طبعتػػػو األولػػػى بيػػػروت، أي جديػػػد مختمػػػؼ عػػػ -« دار النيضػػػة العربيػػػة»، والصػػػادر حػػػديثًا عػػػف «العربػػػي

عػػف دار النيػػار لمنشػػر، باسػػتثناء مصػػطمح الربيػػع العربػػي، أمػػا ضػػياع فمسػػطيف فمػػا زاؿ  5974الصػػادرة عػػاـ 
قائمًا، ومستدامًا منذ النكبة... تعالجو تصػريحات االسػتنكار والشػجب وكػؿ أفعػاؿ المبالغػة فػي المغػة العربيػة، 

طنات. ومػا مخػاوؼ مالػؾ لمػا نقمػو عػف لسػاف مفكػر عربػي ويعالجو المحتؿ اإلسرائيمي بالبناء والعمػـ والمسػتو 
، سوى استكماؿ لممشػيد العػاري «أف الربيع العربي وضع القضية الفمسطينية في ثالجة الموتى»بارز ومفاده 

 منذ بدايات القرف الفائت.
 كػػػي ال تضػػػيع« رسػػػمي»حكايػػػات الضػػػياع األولػػػى وثّقيػػػا مالػػػؾ فػػػي أوراؽ الكتػػػاب، وربػػػط بينيػػػا وبػػػيف جيػػػد 
، وقد رصفيا عادؿ 5948المناصب والكراسي، وكشؼ بدايات التمعثـ العربي الرسمي، وما أفضت إليو نكبة 

صػػػػفحة، موثقػػػػًا لتخػػػػػبط ىنػػػػا، وتخػػػػاذؿ ىنػػػػاؾ، وتأتػػػػأة فػػػػػي إتقػػػػاف لعبػػػػة التفػػػػاوض، وفنػػػػػوف  596مالػػػػؾ فػػػػي 
المتواطئ  -لساكت ا –الديبموماسية، وأمية رسـ الخطط وتيجئة ما ىو مخطط، وما بينيما مف مكر العارؼ 

 المتاجر والسمسار. –
25/8/1023الحياة، لندن،   

 
 ميسون أسدي" لمفمسطينية المقاهيحكاوي " كتاب 37

بػػػيف كتػػػاب القصػػػة القصػػػيرة الفمسػػػطينييف تتميػػػز تجربػػػة ميسػػػوف أسػػػدي بمزجيػػػا الجميػػػؿ بػػػيف : راسػػػـ المػػػدىوف
وبة الػػرؤى وثرائيػػا، وتػػنجح فػػػي وروح الكاتبػػة األنثػػى التػػػي تمػػوج بخصػػ« ىنػػاؾ»موضػػوعات العػػيش اليػػومي 

 استعادتيا أدبيًا في سياقات فنية تنتمي لروح المكاف برىافة.
تختار ميسػوف أسػدي « كرسي في مقيى»وبعنواف فرعي ىو « حكاوي المقاىي»في كتابيا القصصي الجديد 

، والػذي يمكػف أف ترى العالـ االجتماعي مف خالؿ المقيى الذي يرتػاده زبػائف مػف مختمػؼ المشػارب واألىػواء
نحػف أمػاـ تجربػة قصصػية  مف انفتاحػو عمػى الشػارع متابعػة بشػر كثػر فػي رحالتيػـ اليوميػة لمعمػؿ والتسػوؽ.

ذات عالقة وشيجة بالمكاف الفمسػطيني ال باعتبػاره جغرافيػا وحسػب، ولكػف أساسػًا بوصػفو أتونػًا لحرائػؽ قػد ال 
كمت وأخذت مالمحيا مف واقع التكويف السياسي إنسانية تش -ترى بالنظر العابر، إذ ىي عالقات اجتماعية 

ومػا نػتج  5948، أي في تمؾ البقعة التي شيدت قبؿ ستة عقود ونصػؼ العقػد كارثػة العػاـ «ىناؾ»المييمف 
 منيا.

25/8/1023الحياة، لندن،   
 

 "إسرائيل": العمل جار لترتيب زيارة أهالي األسرى ألبنائهم في األردنية الخارجية 38
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يياب مجاىد بدأت وزارة الخارجية وشؤوف المغتربيف باتخاذ اإلجراءات  :الدستور -عماف نيفيف عبد اليادي وا 
العممية لتنظػيـ الزيػارة الجماعيػة المزمػع تنظيميػا ألىػالي األسػرى األردنيػيف الػى ابنػائيـ فػي سػجوف االحػتالؿ 

ة الخارجيػػة وشػػؤوف االسػػرائيمي والتػػي ستشػػمؿ جميػػع االسػػرى. وبحسػػب تصػػريح المتحػػدث الرسػػمي باسػػـ وزار 
فػػإف الصػػورة النيائيػػة لمترتيبػػات وآليػػة دعػػوة اىػػالي األسػػرى لػػـ تتضػػح « الدسػػتور»المغتػػربيف صػػباح الرافعػػي لػػػ

 .بشكؿ نيائي، مؤكدة اف الوزارة تعمؿ عمى اعداد الترتيبات الخاصة بالزيارة
 25/8/1023، الدستور، عّمان

 
 المبنانيةأقدام العدو إذا دخل األراضي  سنقطعنصر اهلل:  39

فػػي « الميػػاديف»فػػي حػػوار مػػع غسػػاف بػػف جػػّدو عمػػى قنػػاة  ،حسػػف نصػػر اهلل« حػػزب اهلل»قػػاؿ األمػػيف العػػاـ لػػػ
كاف ُيعػَرض عمينػا أف يبقػى السػالح معنػا، مقابػؿ »الذكرى السابعة النتصار المقاومة عمى العدو اإلسرائيمي: 

اجيػػة األطمػػاع االسػػرائيمية. ومػػا قيمػػة ىػػذا أف نقػػدـ ليػػـ التزامػػًا ضػػمنيًا بػػأف نتخمػػى عػػف قضػػية فمسػػطيف ومو 
 «.السالح اذا لـ يكف لمدفاع عف قضية وبمد؟ فالمشكمة الحقيقية معنا اننا مقاومة ومصّروف أننا مقاومة

ما جرى في المبونة خرؽ إسرائيمي واضح، فقد دخمت مجموعتاف اسرائيميتاف االولى »وكشؼ نصراهلل عف أف 
الػى  51ي المبنانية، والثانية ميمتيا التأميف، وعددىـ في المجموعتيف حػوالي كانت لدييا ميمة داخؿ االراض

شخصػػًا، ىػػذه النقطػػة كانػػت تحػػت مػػرأى المجاىػػديف فػػي المقاومػػة، وتػػـ زرع عبػػوات ىنػػا، وىػػي عبػػوات  53
جديدة وضعت قبؿ مدة، وليست مف مخمفات العدو االسرائيمي، ُفجرت االولى في المجموعة االولى، وعنػدما 

ت المجموعة الثانية )مجموعة التأميف( ُفجرت العبوة الثانية، اعتقد انو ليس ىناؾ قتمى الف المنطقة فييا دخم
 «.أشجار كثيفة لكف ىناؾ عدد مف االصابات، وىذه العممية متقنة ومقصودة، ولـ تكف بالصدفة

لػف تتسػامح مػع الخروقػات »ة وأعمف أف المقاوم« العممية التي جرت في المبونة قد ال تكوف األخيرة»وأكد أف 
البرية ألرضنا. في أي مكاف نشػعر فيػو اف االسػرائيمييف دخمػوا فيػو الػى االراضػي المبنانيػة سػنواجييـ بالشػكؿ 

 «.المناسب، واألقداـ التي تدخؿ الى االراضي المبنانية سنقطعيا
 25/8/1023، السفير، بيروت

 
 في صيدا "حزب اهلل"أمن المخيمات في لقاء بين وفد فمسطيني و 40

الشػػيخ زيػػد ضػػاىر لقػػاء مػػع وفػػد مػػف لجنػػة المتابعػػة « حػػزب اهلل»عقػػد عضػػو قيػػادة منطقػػة جنػػوب لبنػػاف فػػي 
أنصػػار »الفمسػػطينية التػػي تضػػـ فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر وفصػػائؿ قػػوى التحػػالؼ الػػوطني الفمسػػطيني وحركػػة 

في صيدا )الجنوب(، لمبحث فػي أمس « حزب اهلل»برئاسة أميف سر المجنة أبو بساـ المقدح في مكتب « اهلل
التطػػػورات األمنيػػػة األخيػػػرة التػػػي يشػػػيدىا مخػػػيـ عػػػيف الحمػػػوة ومنطقػػػة التعميػػػر. وأكػػػد المجتمعػػػوف فػػػي بيػػػاف 

ضرورة تحصػيف السػاحة الفمسػطينية مػف أي اختػراؽ مشػبوه يسػتيدؼ أمػف المخيمػات واسػتقرارىا، خصوصػًا »
قػوؼ الفصػائؿ كافػة إلػى جانػب المقاومػة فػي أي عػدواف و »وجدد الوفد موقفو المبدئي بػػ «. مخيـ عيف الحموة

 «.مصمحة المقاومة في لبناف تكمف في الحفاظ عمى المخيمات آمنة ومستقرة»وأكد ضاىر أف «. عمى لبناف
 25/8/1023، الحياة، لندن

 
 لى مجمس األمن لخرقها الخط األزرقإ "سرائيل"إضد  بشكوىلبنان تتقدم  42
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المغتػػربيف المبنػػاني فػػي حكومػػة تصػػريؼ األعمػػاؿ عػػدناف منصػػور، عبػػر بعثػػة وجػػو وزيػػر الخارجيػػة و : بيػػروت
لبناف الدائمة في نيوريػورؾ، شػكوى ضػد اسػرائيؿ عمػى خمفيػة قيػاـ قواتيػا بتػاريخ السػابع مػف أغسػطس الفائػت 

 بخرؽ الخط االزرؽ ودخوليا الى حقؿ ألغاـ داخؿ االراضي المبنانية.
وا منتصػؼ األسػبوع الفائػت جػراء انفجػار لغػـ أرضػي، وذلػؾ بعػد خػرؽ وكاف أربعة جنود اسػرائيمييف قػد أصػيب

متػػػر داخػػػؿ األراضػػػي المبنانيػػػة.  400دوريػػػتيـ الخػػػط األزرؽ الفاصػػػؿ بػػػيف لبنػػػاف واسػػػرائيؿ، وتسػػػمميا مسػػػافة 
وشػػكمت قػػوات الطػػوارئ الدوليػػة العاممػػة فػػي جنػػوب لبنػػاف لجنػػة تحقيػػؽ حػػوؿ الخػػرؽ االسػػرائيمي، عمػػى اف يػػتـ 

 دة اليونيفيؿ الى مجمس االمف نياية الشير الجاري.رفعو مف قيا
 25/8/1023، الشرق األوسط، لندن

 
 تعارض المفاوضات بين السمطة الفمسطينية و"إسرائيل" إيران 

وكالة األنباء اإليرانية عف الناطؽ باسـ وزارة الخارجية اإليرانية عباس أرقشي : نقمت محمد يونس –راـ اهلل 
لي غير مالئـ لممفاوضات. في الوقائع، يواصؿ النظاـ الصييوني بناء مساكف جديدة السياؽ الحا"قولو إف 

ىذه »وتابع أف «. والواليات المتحدة، لكف النظاـ الصييوني يفعؿ ما يشاء األوروبيوفيندد بيا أيضًا 
المفاوضات غير متوازنة وحقوؽ الشعب الفمسطيني، مثؿ حؽ العودة وتقرير المصير وقضية القدس 

 ."نتائج إلىاصمة لمفمسطينييف، يتـ تجاىميا، مف ىنا فإف )المفاوضات( لف تؤدي كع
ومف المقرر عقد الجولة الثالثة مف المفاوضات في مدينة أريحا في الضفة األسبوع المقبؿ. لكف المسؤوليف 

د عاـ الفمسطينييف قّمموا مف فرص حدوث اختراؽ في ىذه المفاوضات بسبب رفض إسرائيؿ االعتراؼ بحدو 
 ورفض تجميد البناء في المستوطنات. 

 //الحياة، لندن، 
 
 يفرج عن نازح سوري اختطفه في شبعا المحتمة  االحتاللجيش  

اإلسرائيمي، أمس، عف محمد حسيف البدوي النازح السوري مف بمدة  أفرج جيش االحتالؿ الخميج: -بيروت 
لمواقع في مزارع شبعا المحتمة عدة ساعات، أخضع خالليا بيت جف إلى شبعا، بعد احتجازه داخؿ احد ا

لعمميات استجواب مطولة، تركزت حوؿ الوضع في الداخؿ السوري خصوصا في محور بيت جف، بيف 
الجيش النظامي والمعارضة، وطمب منو عدـ االقتراب مف الخط الحدودي الفاصؿ عمى جبية الجوالف، 

بالغ ذلؾ إلى جميع النازحيف تحت ط  ائمة إطالؽ النار مف دوف سابؽ إنذار.وا 
 //الخميج، الشارقة، 

 
نديك "إسرائيل"كي مون يزور الضفة و   اليوم .. ويمتقي المفاوضين وا 

أعمنت األمـ المتحدة رسميًا أف أمينيا العاـ باف كي موف سيبدأ اليوـ جولة في : كفاح زبوف - راـ اهلل
 الفمسطينية. -ئيميةالمنطقة لدعـ محادثات السالـ اإلسرا

ويفترض اف يبدأ كي موف جولتو بعمَّاف حيث يمتقي العاىؿ األردني عبد اهلل الثاني، ثـ ينتقؿ إلى راـ اهلل 
لمقابمة الرئيس الفمسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائو المكمؼ رامي الحمد اهلل، قبؿ انتقالو إلى القدس 

 الوزراء بنياميف نتانياىو.لمقاء الرئيس االسرائيمي شمعوف بيرس ورئيس 
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لدعـ »وقاؿ مساعد المتحدث باسـ االمـ المتحدة ادواردو ديؿ بوي، اف كي موف يزور المنطقة 
المباشرة بيف االسرائيمييف والفمسطينييف، باعتبار االمـ المتحدة شريكا كامال في المجنة الرباعية « المفاوضات

التحاد االوروبي . وأضاؼ المتحدث اف األميف العاـ سيمتقي لمشرؽ االوسط مع الواليات المتحدة وروسيا وا
خالؿ جولتو المفاوضيف عف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي، وكذلؾ المبعوث األمريكي الخاص بعممية 
السالـ مارتف إنديؾ. وقالت مصادر فمسطينية لمشرؽ األوسط اف زيارة باف كي موف ميمة، كونو يأتي الى 

القيادة الفمسطينية ستبحث معو دور الرباعية الدولية في »ة الجديدة ألوؿ مرة. وأضافت الدولة الفمسطيني
 «.العممية السممية

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 في قطاع غزة إعدامبيالي تحث حماس عمى عدم تنفيذ أحكام  

ي حركة حماس التي حّثت مفوضة األمـ المتحدة السامية لحقوؽ االنساف نافي بيال: يو بي أي -بيروت 
 تسيطر عمى قطاع غزة عمى عدـ تنفيذ أحكاـ باإلعداـ مزمع تنفيذىا بعد عيد الفطر.

وقالت بيالي في بياف وزعو اليوـ االربعاء مكتب االمـ المتحدة في بيروت "نشعر بالقمؽ العميؽ إزاء امكانية 
عاجؿ سمطات حماس لعدـ تنفيذ أي تنفيذ أحكاـ باإلعداـ خالؿ األسابيع المقبمة في غزة وأدعو بشكؿ 

 أحكاـ إعداـ".
وأضافت "لقد أصدر النائب العاـ في غزة العديد مف التصريحات خالؿ شير رمضاف بأنو سيتـ تنفيذ أحكاـ 

 باإلعداـ عمى عدد مف األشخاص بعد انتياء عطمة عيد الفطر " التي انتيت السبت الماضي.
تي يتـ مف خالليا تطبيؽ عقوبة اإلعداـ بواسطة المحاكـ العسكرية وقالت "يساورني القمؽ حوؿ اإلجراءات ال

والمدنية في قطاع غزة .. لقد أثيرت العديد مف المخاوؼ الكبيرة حوؿ المعاممة القاسية والتعذيب خالؿ 
 استجواب األشخاص الذيف تـ الحكـ عمييـ باإلعداـ في وقت الحؽ"

ولي لحقوؽ االنساف يطالب بااللتزاـ بمعايير الحؽ في أف القانوف الد إلىوأشارت المفوضة السامية 
 . اإلعداـالمحاكمة العادلة الصارمة في ما يتعمؽ بتطبيؽ عقوبة 

 //الحياة، لندن، 
 
 سجينا فمسطينياً  عن  "إسرائيل"موسكو ترحب بإفراج  

ة ضرورية إلنجاح سجينا فمسطينيا، معتبرة أف مثؿ ىذه الخطو  رحبت موسكو بإفراج إسرائيؿ عف 
 المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.

وقالت الخارجية الروسية في بياف ليا اليـو إف" موسكو ترحب بيذه الخطوة اإلنسانية الرامية إلى تعزيز الثقة 
 بيف الجانبيف في ىذه المرحمة الحاسمة".

سجناء فمسطينييف  إلفراج عف وشددت الخارجية الروسية عمى أىمية التنفيذ المتعاقب والكامؿ إلتفاؽ ا
مف السجوف اإلسرائيمية، إنطالقا مف أف مثؿ ىذه اإلشارات المتبادلة، وليس الخطوات األحادية الجانب، 

 ضرورية لخمؽ أجواء إيجابية وضماف نجاح الحوار بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف". 
 //نوفستي، 

 
 لناشئين الرابعة في فمسطينآسيا يتمسك بتنظيم بطولة ا غرباتحاد  
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اعمنت األمانة العامة في اتحاد غرب آسيا لكرة القدـ تمسؾ االتحاد برئاسة سمو األمير : الدستور –عماف 
عمي بف الحسيف، بإقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة لمناشئيف في فمسطيف، رغـ العراقيؿ التي وضعتيا 

الدخوؿ لموفود المشاركة في البطولة المزمع انطالقيا اليـو  السمطات اإلسرائيمية في عدـ منح تصاريح
 الخميس.

وكانت األمانة العامة في اتحاد غرب آسيا لكرة القدـ أنجزت جميع إجراءات تسجيؿ الالعبيف واإلدارييف قبؿ 
جؿ المباشرة ستة أسابيع مف بداية البطولة، وتـ إرساؿ الوثائؽ الكاممة إلى االتحاد الفمسطيني لكرة القدـ مف أ

.  في استصدار تصاريح الدخوؿ قبؿ وقت كاؼ 
 //الدستور، عمان، 

 
 رفضت "حماس" الوصاية فغادر قادتها دمشق! 48

 سركيس نعـو
الػػػػذي تقػػػػوده الجميوريػػػػة ” الممانعػػػػة“واسػػػػتطرادًا بمحػػػػور ” حػػػػزب اهلل”الفمسػػػػطينية ب” حركػػػػة حمػػػػاس“عالقػػػػة 

ونظػاـ األسػد فػي سػوريا، ىػذه العالقػة بػدأت تحي ػر المبنػانييف ” لحػزبا“اإلسالمية اإليرانية ويضـ إضافة إلييا 
” الحػزب”. فيػي تػارة متػوترة، وتػارة ىادئػة. و1055فعاًل وال سيما منذ اندالع الثورة الشعبية السورية فػي آذار 

ترجاع يبدواف حينًا عمى األقؿ في وسائؿ اإلعالـ عضويف في جبية موحدة تقاتؿ إسرائيؿ بغية اس” الحركة”و
فمسطيف المغتصػبة والمقدسػات اإلسػالمية والمسػيحية فييػا. ويبػدواف حينػًا آخػر عمػى عالقػة فػاترة وعمػى حػذر 

المشػترؾ فػي منػاطؽ اإلقامػة ” العػيش“متبادؿ عمى رغـ استمرار الحد األدنى مف العالقة بينيمػا، فضػاًل عػف 
” الممػػانع“صػػًا عنػػدما يسػػتدعي اإلعػػالـ المشػػتركة. كمػػا يبػػدواف حينػػًا ثالثػػًا متخاصػػميف بػػؿ متعػػادييف وخصو 

في ” محور الممانعة“مف المواجية التي يقودىا ” المخزية“بسبب مواقفيا ” حماس“حمفاءه المتنوعيف لمياجمة 
 األميركي. ولـ يتوّرع عدد مف ىؤالء عف اتياميا بالخيانة. –سوريا ضد المخطط الصييوني 

 وأعضائو؟” محور الممانعة”ب” حماس“قة ىؿ مف سبيؿ لتبديد حيرة المبنانييف حياؿ عال
ميـ في لبناف ُمّطمػع بحكػـ موقعػو وميماتػو عمػى خمفيػات العالقػة ” حمساوي“مع ” الكالـ“السبيؿ الوحيد كاف 

المذكورة في السؤاؿ، وعمى األسباب والعوامؿ التي جعمتيا تترّجح بػيف التحػالؼ والتعامػؿ والتشػكيؾ والتخػويف 
عزا الترّجح المشار إليو في العالقة إلػى ” الكالـ”أجؿ استئناؼ التعاوف والتنسيؽ. و والعودة إلى التواصؿ مف

لى موقػؼ  منيػا بعػد مبػادرة نظػاـ األسػد إلػى قمعيػا. وىػو موقػؼ ” حمػاس“اندالع الثورة الشعبية في سوريا، وا 
يزيػد عمػى ثالثمائػة مؤيد ليا بقوة لكنو لفت إلى أف األميف العاـ لمحركة خالػد مشػعؿ أمضػى فػي البػدايات مػا 

سػػاعة عمػػؿ فػػي محاولػػة مسػػاعدة األسػػد عمػػى حػػؿ سػػممي لألزمػػة السػػورية، يجّنػػب شػػعبيا العنػػؼ ويحقّػػؽ لػػو 
والداعـ لكؿ مف يواجو العدو الصييوني وحمفائػو. ” الممانع“مطالبو وال يؤذي في الوقت نفسو النظاـ السوري 

ع الػرئيس بشػػار األسػد فػي بدايػة مسػاعيو، وعمػػى إال أف الفشػؿ كػاف حميفػو عمػى رغػـ االجتمػػاع الػذي عقػده مػ
في محاولة ثانية والذي رفضػو الحقػًا األسػد بعػد موافقتػو عميػو. ” حزب اهلل“رغـ التنسيؽ الذي أجراه مع قيادة 

وفي االجتماع المذكور، وصادؼ انو تـ يوـ أسقط الشعب المصري رئيسػو حسػني مبػارؾ أو فػي اليػـو الػذي 
س السوري تحمياًل يفيد اف ما حصؿ في مصر لف يقتصر عمييا بؿ سيشمؿ دواًل أخرى تاله، قدَّـ مشعؿ لمرئي

فػػي المنطقػػة، بػػؿ أنظمػػة أخػػرى األمػػر الػػذي يقتضػػي التحػػّوط والعمػػؿ لتفػػادي ذلػػؾ. ونصػػح فػػي الجمسػػة نفسػػيا 
الحكػػػـ فػػػي دمشػػػؽ باتخػػػاذ إجػػػراءات تمّبػػػي فعميػػػًا مطالػػػب الشػػػعب المتظػػػاىر وفػػػي مقػػػدميا اإلصػػػالح والحريػػػة 

. لكنو لـ و  ضرب الفساد. وسمع مف األسد كالمًا يفيد انو اقتنع بما سمع مع وعد بالعمؿ الجاد لمقياـ بما يمـز
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التي ىو األميف العػاـ ليػا مػف ” الحركة“ينفذ وعده. وفي تمؾ الحاؿ وجد خالد مشعؿ أف ما يطمبو النظاـ مف 
زاـ بتنفيػػذه أو الوعػد بتنفيػػذه. والمطمػوب كػػاف مواقػؼ وأعمػاؿ حيػػاؿ التطػورات السػػورية ال يسػتطيع قبولػػو وااللتػ

في قتؿ الثوار السورييف كما في قتؿ إخوانيـ الفمسطينييف المقيميف في سػوريا الػذيف اتخػذوا ” حماس“مشاركة 
مػػػا التأييػػػد التػػػاـ لشػػػعبو ولكػػػف سياسػػػيًا وربمػػػا  منػػػذ البدايػػػة موقفػػػًا مػػػف اثنػػػيف: إمػػػا الحيػػػاد بػػػيف النظػػػاـ وشػػػعبو وا 

بب ذلؾ طبعًا بتدىور العالقػة بػيف الطػرفيف وخصوصػًا بعػدما راح فمسػطينيو نظػاـ األسػد داخػؿ إعالميًا. وتس
وغيرىػا التخػاذ موقػؼ مؤيػد ” حمػاس“سوريا يضغطوف بالوسائؿ العسكرية وغيػر العسػكرية عمػى إخػوانيـ فػي 

 الذيف كانوا يقيموف في سوريا إلى مغادرتيا. ” الحركة“لمنظاـ. ثـ دفع قادة 
شػػّجعيـ عمػى ذلػػؾ كػاف اقتنػػاعيـ التػاـ بػػأف نظػاـ األسػػد، باألصػالة عػػف نفسػو وبالوكالػػة عػف قائػػد ولعػؿ الػذي 

، كػػػاف يعمػػػؿ لوضػػػػع ”حػػػزب اهلل“المبنػػػػاني ” حميفػػػو“الجميوريػػػة اإلسػػػػالمية اإليرانيػػػة وعػػػف ” محػػػور الممانعػػػة“
ة وترفضػو اليػـو تحت وصاية ىذا المحور. وىذا أمر رفضتو في السابؽ يوـ كانت عالقتيما تحالفي” حماس“

بعػػد تػػردي العالقػػة. عممػػًا أف ىنػػاؾ أمػػرًا آخػػر يشػػّجع القػػادة الحمسػػاوييف إيػػاىـ عمػػى مغػػادرة سػػوريا ىػػو كػػوف 
جزءًا مػف الحركػة اإلسػالمية العربيػة وغيػر العربيػة األمػر الػذي يجعميػـ عػاجزيف عػف، بػؿ رافضػيف ” حركتيـ“

ف لمقمػع والقتػؿ والعنػؼ فقػط ألنيػـ يطػالبوف بالعدالػة التخمي عف اإلسالمييف وغير اإلسالمييف الذيف يتعّرضو 
 والحرية والكرامة أو عمى األقؿ يجعميـ رافضيف االشتراؾ في قتميـ.

مػػف األوضػػاع الداخميػػة الصػػعبة والمعقّػػدة فػػي لبنػػاف وخصوصػػًا فػػي ضػػوء االنعكػػاس ” حمػػاس“مػػا ىػػو موقػػؼ 
 السمبي لمحرب السورية عمييا؟

 25/8/1023، النهار، بيروت
 

 في غزة مقاومة؟ هل 49
 منير شفيؽ
ال أدري كيؼ يمكػف لعاقػؿ أو منصػؼ أف يطػرح ىػذا السػؤاؿ الػذي يشػكؾ فػي وجػود مقاومػة فػي قطػاع غػزة. 
ولكف ثمة مف يشكؾ وبصوت عاؿ، وبدرجة عالية مف االطمئنػاف، مسػتندًا إلػى مػا يسػود مػف ىدنػة أو تيدئػة 

نار في حرب الثمانية أياـ فػي نوفمبر/تشػريف الثػاني بيف القطاع والكياف الصييوني منذ اتفاؽ وقؼ إطالؽ ال
حتػػى اليػػوـ. وكػػاف ىػػذا ىػػو موقفػػو مسػػتندًا إلػػى اليدنػػة أو التيدئػػة التػػي سػػادت مػػا بػػيف انتيػػاء حػػرب  1051

 .1051وحرب الثمانية أياـ  1008/1009العدواف عمى قطاع غزة في 
قػاؿ مطمقػو والتحقيػؽ معػو ألنػو خػرؽ لميدنػة ثـ تراه يزيػد قػائاًل إف إطػالؽ صػاروخ مػف القطػاع يػؤدي إلػى اعت

 والتيدئة، ثـ يضيؼ مقولة "منطقية" قبؿ القوؿ: كيؼ تكوف ىناؾ ىدنة وىناؾ مقاومة في آف معًا؟
عمػػػى أف كػػػؿ ىػػػذا التشػػػكيؾ، أو دليػػػؿ االعتقػػػاؿ والمقولػػػة المنطقيػػػة، أْوىػػػى مػػػف خيػػػوط العنكبػػػوت أمػػػاـ الواقػػػع 

عػػداد المقػػاوـ فػػي قطػػاع غػػزة، وقػػد بمػػغ حػػّد ال تحػػّوؿ إلػػى قاعػػدة عسػػكرية محػػّررة ترتكػػز إلػػى اسػػتعداد دائػػـ، وا 
يواصؿ النيار بالميػؿ فػي حفػر األنفػاؽ، والتسػمح، وتطػوير الصػواريخ محميػًا. )وبالمناسػبة حػدث مثػؿ ىػذا مػع 

 عمى جنوبي لبناف(. 5978فتح بعد عدواف 
، وقد أسفرتا عف انتصاريف 1051و 1008/1009الذيف يشككوف في ىذا الواقع يعاندوف حربيف كبيرتيف في 

كبيريف لقطػاع غػزة المقػاـو عنػدما فشػؿ جػيش الكيػاف الصػييوني فػي اقتحامػو وتجريػده مػف السػالح وفػي قتػؿ 
 المقاوميف أو أسرىـ، خصوصًا مف حركتي حماس والجياد.
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سػػػر وقػػػد وصػػػؿ اإلحػػػراج بالمشػػػككيف إلػػػى القػػػوؿ إف جػػػيش الكيػػػاف الصػػػييوني لػػػـ يػػػرد احػػػتالؿ القطػػػاع أو أ
المقاوميف، ولـ يسألوا أنفسػيـ لمػاذا لػـ يػرد احػتالؿ جنػيف أو نػابمس أو راـ اهلل أو أريحػا وىػو العػدو نفسػو فػي 
كؿ الحاالت. وىي كميا مف وجية نظره الصييونية "أرض إسرائيؿ"، والمقاوموف الفمسطينيوف أينما وجدوا مف 

، ولمػػػاذا اغتػػػاؿ 1008/1009اذا شػػػّف حػػػرب وجيػػػة نظػػػره أعػػػداء مكػػػانيـ السػػػجف أو القبػػػر. ثػػػـ لػػػـ يقولػػػوا لمػػػ
العشرات مف قيادات المقاومة وكوادرىا، ولماذا اغتاؿ القائد العسكري الحمساوي الكبير أحمد الجعبري وألحقو 

 .1051بقصؼ عدد مف المواقع اعتبرىا مكامف لمصواريخ في نوفمبر/تشريف الثاني 
المقاومػػة عمػػى مػػدى سػػبعة أيػػاـ بعػػد ذلػػؾ االغتيػػاؿ ثػػـ كيػػؼ يفسػػروف رّده العػػاجز عمػػى الحػػرب التػػي شػػنتيا 

والقصؼ، ولـ يستطع أف ينتقـ مف الذيف تجرؤوا عمى قصؼ تؿ أبيب والقػدس، بػؿ راح يطمػب وقػؼ إطػالؽ 
، واضػػطر إلػػى الخضػػوع لمشػػروط 1051النػػار طػػواؿ األيػػاـ السػػبعة مػػف شػػير نوفمبر/تشػػريف الثػػاني مػػف عػػاـ 

 هلل شمح لوقؼ ما ُعِرؼ بحرب الثمانية أياـ.التي أعمنيا خالد مشعؿ ورمضاف عبد ا
عمى الذيف يشككوف ىنا اسػتنادًا إلػى اليدنػة أو التيدئػة أف يفرقػوا بػيف مػا تضػمنو اتفػاؽ أوسػمو مػف تخػؿ  عػف 
المقاومة، أو ما أطمؽ عميو "شجب العنؼ"، وما تضمنتو اليدنة والتيدئة مف إعداد يومي لمحرب القادمة. إف 

المتيف توقفاف إطالؽ النار، وال توقفاف استمرار التسمح وحفر األنفاؽ واإلعداد لمحرب، ليس اليدنة أو التيدئة 
 ليما مف مفيوـ عممي عسكري وسياسي سوى أنيما حرب ومقاومة.

وليذا ثمة مغالطة خطرة ومتجنية عندما توصؼ اليدنة أو التيدئة، سواء أكاف فػي قطػاع غػزة أـ فػي جنػوبي 
المقاومػػة. ومػػف ثػػـ اعتبػػار الوضػػع القػػائـ كالوضػػع بعػػد اتفػػاؽ أوسػػمو، أو معاىػػدات  لبنػػاف، بأنيمػػا تخػػؿ  عػػف

 السالـ أو بروتوكوالت التطبيع مع العدو.
بؿ إف ىذه المغالطة تكبر عندما ال ُيفرَّؽ بيف مرحمة المقاومة المعروفة بموضوعة "اضرب واىرب"، ومرحمة 

. ألف المقاومػة فػي المرحمػة الثانيػة أرقػى مػف المقاومػة فػي المقاومة عندما تصبح مواجية في المواقع المحّررة
 المرحمة األولى، وال يغّير مف ىذه الحقيقة وقوع ىدنة أو تيدئة.

عػداد  ىؤالء المشككوف لـ يقرؤوا التاريخ بالنسػبة إلػى مراحػؿ حكمتيػا ىدنػة أو تيدئػة فػي ظػؿ تسػمح محمػوـ وا 
اّل كيػؼ يفيمػوف المرحمػة التػي سػادت فػي أوروبػا لمحرب، وكيؼ انتيت إلى حرب أشّد ضراوة مف سابقت يا، وا 

مػػا بػػيف الحػػربيف العػػالميتيف األولػػى والثانيػػة؟ وكيػػؼ يفيمػػوف مػػا سػػاد مػػف حػػرب بػػاردة بػػيف االتحػػاد السػػوفياتي 
عداد. فيي حرب  وأميركا؟ وقد كاف دقيقًا، في الوصؼ، مف سّماىا حربًا باردة، ما دامت حرب سباؽ تسمح وا 

ف لـ تطمؽ بيا رصاصة واحدة، أو تقع عمميات عسكرية جزئية دائمػة ىنػا بكؿ ما تعني ال كممة مف معنى، وا 
 وىناؾ.

إف األمػػر لكػػذلؾ تمامػػًا بالنسػػبة إلػػى المقاومػػة فػػي قطػػاع غػػزة وجنػػوبي لبنػػاف، إذ ىػػي مقاومػػة بكػػؿ مػػا تحممػػو 
وفػػؽ تكتيػػؾ "اضػػرب  الكممػػة مػػف معنػػى، بػػؿ ىػػي مرحمػػة أعمػػى كثيػػرًا مػػف مرحمػػة العمميػػات الصػػغيرة المحػػدودة

واىرب"، وذلؾ بالرغـ مما يسود السطح مف ىدنة أو تيدئػة، وبػالرغـ مػف الحسػـ ضػّد كػؿ مػف يخػّرب عمييػا، 
ال ألنػػو مقاومػػة بػػؿ ألنػػو ضػػّد المقاومػػة، ويريػػد أف يحرميػػا مػػف فتػػرة اليدنػػة والتيدئػػة التػػي تكػػوف المقاومػػة فػػي 

عػػداد مق اتمييػػا وأنفاقيػػا واسػػتعداداتيا لمحػػرب القادمػػة حتػػى تػػأتي أمػػّس الحاجػػة إلييػػا ألجػػؿ اسػػتكماؿ تسػػمحيا وا 
 أفضؿ عسكريًا مف سابقتيا.

لقد تطّور قطاع غزة عسكريًا إلى مستوى إستراتيجي في مقاومة العدو الصييوني، ليس خارج حدود فمسطيف 
بػػؿ فػػػوؽ أرض فمسػػطيف. وىػػػذا لػػو مغػػػزاه، وذلػػؾ حػػػيف يكػػوف لػػػدينا قطػػاع فمسػػػطيني يستعصػػي عمػػػى الجػػػيش 

 لصييوني اقتحامُو كما يفعؿ بالمدف والقرى الفمسطينية األخرى.ا
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وليذا ليس مف حؽ أحد التشكيؾ في ىذه الحقيقة بسبب عداء لحماس، أو بسبب السػعي لتعمػيـ حالػة سػمطة 
راـ اهلل وتصػفية المقاومػة فػػي قطػاع غػػزة. فيػؿ ىنالػػؾ مػف يشػؾ فػػي أف عػودة محمػػود عبػاس إلػػى قطػاع غػػزة 

ة القطػػاع المقػػاوـ بػػأعمى درجػػات التسػػمح واإلعػػداد. ومػػف ىنػػا نػػدرؾ أف الػػذيف يشػػككوف فػػي تعنػػي إنيػػاًء لحالػػ
المقاومة بقطاع غزة ال يفعموف ذلؾ لرفضيـ حالة التيدئة أو اليدنػة أو ألنيػـ يريػدوف فػتح النػار عمػى العػدو، 

عادة القط نما ليأتي محمود عباس )ومحمد دحالف( إلى قطاع غزة لتصفية كؿ مقاومة وا  اع إلى سكة اتفاؽ وا 
 أوسمو.

عمػػػى أف األخطػػػر مػػػف تمػػػؾ األصػػػوات الفمسػػػطينية التػػػي تشػػػكؾ فػػػي المقاومػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة تػػػأتي األبػػػواؽ 
اإلعالميػػػة المصػػػرية التػػػي راحػػػت تشػػػّف اليجمػػػات عمػػػى الفمسػػػطينييف جممػػػة، وتشػػػّوه المقاومػػػة فػػػي غػػػزة تحػػػت 

 وىو لـ يحصؿ بالتأكيد.االفتراء بالتدخؿ في الشأف المصري إلى حد إرساؿ مقاتميف. 
أصػػحاب ىػػذه اليجمػػات اإلعالميػػة ومػػف وراءىػػـ داخػػؿ مصػػر وخميجيػػًا لػػيس ليػػـ إال ىػػدؼ واحػػد ىػػو التمييػػد 
لتصفية المقاومة فػي قطػاع غػزة، أي تحقيػؽ مػا لػـ يسػتطع تحقيقػو عػدواناف )حربػاف( صػييونياف وقعػا خػالؿ 

 ت، وبدعـ مف حسني مبارؾ.ثالث سنوات، كما لـ يستطع تحقيقو حصار خانؽ داـ ست سنوا
 30كيؼ يمكػف أف ُيفيػـ اليػوـ مػا يجػري مػف حمػالت إعالميػة ضػّد الفمسػطينييف فػي مصػر، خصوصػًا، بعػد 

حزيراف/يونيػػػو، ومػػػا يجػػػري مػػػف ىػػػدـ لألنفػػػاؽ وتشػػػديد لمحصػػػار ُشػػػنا قبػػػؿ ذلػػػؾ أيضػػػًا، وتصػػػاعدا اآلف إلػػػى 
لقطػػاع عػػّدة مػػرات وىػػي التػػي لػػـ تصػػؿ مسػػتويات غيػػر مسػػبوقة؟ ثػػـ مػػا معنػػى تحميػػؽ طػػائرات مصػػرية فػػوؽ ا

 .5948القطاع منذ العاـ 
إف كؿ ذلؾ رسائؿ تقوؿ إف معركة تجريد القطاع مف سالحو قادمة سواء كاف بتحريض المعارضة الداخميػة، 

 أـ بشعار وحدة الضفة والقطاع تحت راية محمود عباس وسياساتو المناىضة لكؿ مقاومة أو انتفاضة.
تحػػػت السػػػالح، وبقػػػدرات قتاليػػػة وصػػػاروخية مشػػػيود ليػػػا، يعنػػػي أف تحػػػرؾ الجػػػيش  عنػػػدما يكػػػوف قطػػػاع غػػػزة

أصػبح مواجيػًا أمػاـ قمعػة عسػكرية ال  5967و 5956الصييوني باتجاه سيناء، كما فعؿ مرتيف في الماضي 
ذا كاف لو، مع افتراض مبالغ فيو، أف يسػيطر عمييػا فػي حالػة حػرب مػع مصػر،  يستطيع أف يتركيا وراءه. وا 

 اج إلى مّدة طويمة كافية ألف تكوف في مصمحة مصر وجيشيا.فسيحت
مػف ىنػا، فػػإف المسػاس بالوضػػع الػراىف فػي قطػػاع غػزة بػػداًل مػف دعمػو وتعزيػػزه بوحػدة داخميػػة وعمػؽ مصػػري 
مساند وشريؾ، يشكؿ إضعافًا لألمف القومي المصري ومف ثـ العربي. ناىيؾ عف توجيو ضربة سػمبية قاسػية 

 الشعب الفمسطيني ومقاومتو.لمقضية الفمسطينية و 
فنحف أماـ مسألة يجب أف تعمو عمى أية صراعات داخمية مصرية أو صراعات عربية عربية، بؿ نحػف أمػاـ 
قضية تشكؿ معيارًا لممواقؼ والسياسات واتجاىاتيا ومرامييا البعيدة. ومف ثـ ال أحد يسػتطيع أف يختبػئ وراء 

لفمسػطينييف وقطػاع غػزة، أو ييػرب مػف عالمػات السػؤاؿ التػي أصبعو عندما يشف اليجمات اإلعالميػة عمػى ا
ستالحقو وتحاصره وتكشؼ حقيقة سياساتو ونياتو في تصفية سالح المقاومة في قطػاع غػزة. فيػذا أمػر غيػر 
قابػؿ لمنقػػاش، ولػػف يسػػتطيع أف يغسػؿ يديػػو مػػف الجريمػػة بحػػؽ فمسػطيف ومصػػر إف فعميػػا أو حّضػػر ليػػا وراح 

 يخوض غمارىا.
زة المسمح والمقاوـ والمستعصػي عمػى االحػتالؿ الصػييوني يشػكؿ أمنػًا قوميػًا لمصػر، كمػا يشػكؿ إف قطاع غ

 وضعًا إستراتيجيًا فمسطينيًا في غاية األىمية.
اّل فّرط باألمريف معًا. ويا لمكارثة نصنعيا بأيدينا.  مف ىنا يجب أف ُتعاد الحسابات وا 

 24/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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 تيجي الصهيوني ليهودية الدولةالفهم االسترا 50

 د. فايز رشيد
ذات الوقػت الػذي تنشػغؿ فيػو السػػمطة الفمسػطينية بالمفاوضػات مػع الكيػاف الصػػييوني، عمػى الػرغـ مػف تعنتػػو 
فػػػي رفػػػض الحقػػػوؽ الوطنيػػػة الفمسػػػطينية جممػػػة وتفصػػػياًل، فػػػإف القػػػادة اإلسػػػرائيمييف منشػػػغموف بوضػػػع األسػػػس 

ذا الشػػعار الػػذي عممػػت مػػف أجػػؿ تحقيقػػو تسػػيبي ليفنػػي إّبػػاف تسػػمميا لحقيبػػة االسػػتراتيجية لييوديػػة الدولػػة. ىػػ
الخارجيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، أخػػػذ فكرتػػػو بنيػػػاميف نتنيػػػاىو وطوّرىػػػا إلػػػى ضػػػرورة اعتػػػراؼ دولػػػي بييوديػػػة إسػػػرائيؿ، 

أخػذ وبالفعؿ اعترفت بو دوؿ عديدة في العالـ مف بينيا الواليات المتحدة وفرنسا. لػـ يكتػؼ نتنيػاىو بػذلؾ بػؿ 
يشترط عمػى الفمسػطينييف والعػرب االعتػراؼ بػو مقابػؿ إجػراء التسػويات )التػي بطبيعتيػا ىػي حمػوؿ إسػرائيمية( 

 لمصراع مع الطرفيف ضمف الفيـ اإلسرائيمي لو. 
بمنظار استراتيجي أعمؽ بكثير مما يعتقده العالـ، ومف بيف صفوفو ’ ييودية دولتيا’إسرائيؿ تنظر إلى شعار

لعرب، الذيف رأى فيو بعضيـ، طريقًا لمقضػاء نيائيػًا عمػى حػؽ العػودة لمفمسػطينييف، فػي إطػار الفمسطينيوف وا
قػػػرارات الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة بيػػػذا الشػػػأف، وتبريػػػرًا إلجػػػراء ترانسػػػفير مسػػػتقبمي لفمسػػػطينيي منطقػػػة 

بأف إسرائيؿ ىي الوطف ‘. الدولة الصييونية ترى في تحقيؽ الشعار اعترافًا رسميًا مف كؿ مف يعترؼ 5948
نمػػا أيضػػًا ’الموعػػود لمشػػعب الييػػودي ىػػذا المفيػػوـ يخػػتمط ’. قوميػػة‘، باعتبػػار الييوديػػة ليسػػت دينػػًا فحسػػب وا 

لألسؼ عمى الكثيريف حيث يردده ىؤالء مف دوف تفكير فيو. إسرائيؿ تقصد مف وراء الشػعار االعتػراؼ بأنيػا 
ة في مختمؼ أنحاء العالـ، لذا بدأت في سف مشاريع قوانيف فػي الوطف المشروع لكافة أبناء )القومية( الييودي

الكنيست توضح وتفّصؿ فييا، األسس االستراتيجية القانونية لمشعار. لقػد سػارع رئػيس كتػؿ االئػتالؼ الحػاكـ 
، وىػو مشػروع قػرار كانػت قػد ’قانوف دولة القومية’النائب المستوطف ياريؼ لفيف إلى إعادة صياغة ما يسمى

األطراؼ األكثر تشددًا في الكنيست السابقة، وبسػبب مػف حػؿ الكنيسػت لػـ تػتـ قراءتػو الثانيػة والثالثػة  اقترحتو
ليصبح قانونًا خالؿ الكنيست الحالية )وىي األشػد تطرفػًا مػف السػابقة(، لػذا فػإف صػياغة القػانوف تحولػت إلػى 

نمػػا تمػػت صػػياغة ’أرض إسػرائيؿ ىػػي وطػػف الشػعب الييػػودي‘ قػانوف آخػػر سػػيجري تقديمػػو ، لػػيس ىػػذا فقػط وا 
فػي الشػرح )الُمػبيـ( لمقػػانوف ’. المػػوبي مػف أجػؿ أرض إسػرائيؿ‘إلػى الكنيسػت فػي دورتػو الحاليػة تحػت عنػواف 

التػػي تعنػي كػػؿ فمسػطيف عمميػػًا مػف )النيػػر إلػى البحػػر(. ’ أرض فمسػػطيف التاريخيػة’ب’ أرض إسػرائيؿ‘يحػدد 
ى أيػة حكومػة إسػرائيمية حاليػة وقادمػة، االنسػحاب مػف في حالة سػف مثػؿ ىػذا القػانوف فإنػو يقطػع الطريػؽ عمػ

الضػػفة الغربيػػة )التػػي ىػػي بػػالمفيـو اإلسػػرائيمي ييػػودا والسػػامرة(، وبػػذلؾ سػػوؼ لػػف تػػتـ إقامػػة دولػػة فمسػػطينية 
تحت أي ظرؼ مف الظروؼ، ىػذه ىػي المرحمػة األولػى. أمػا مػا قػد يحصػؿ مسػتقباًل مػف تطػوير لمقػانوف فقػد 

أرض إسػرائيؿ ‘وىػذا لػيس ببعيػد بػالطبع، وسيصػبح تفسػير القػانوف بأنػو ’ التاريخيػة أرض إسرائيؿ’يتحوؿ إلى
 ’. الكبرى مف النيؿ إلى الفرات

نمػػا نتطػػرؽ إلػػى مػػا يجػػري داخمػػو مػػف تطػػورات بعيػػدة عػػف التنػػاوؿ  نحػػف ال نتجنػػى عمػػى الكيػػاف الصػػييوني، وا 
والفمسػطينييف بإمكانيػة موافقػة إسػرائيمية  والتركيز اإلعالمي عمييا. نقوؿ ذلؾ برسـ الذيف يعتقػدوف مػف العػرب

 .5967عمى قياـ دولة فمسطينية في األراضي المحتمة عاـ 
مشػػروع قػػانوف آخػػر يقترحػػو لفػػيف )ولمعمػػـ فػػإف مػػا حصػػؿ عميػػو المشػػروعاف مػػف أصػػوات مؤيػػدة بػػيف أعضػػاء 

لثالثػػة فػػي الكنيسػػت( وجػػاء الكنيسػػت بعػػد القػػراءة األولػػى، تؤىالنيمػػا ليصػػبحا قػػانونيف بعػػد القػػراءتيف الثانيػػة وا
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، أي أف المرجعيػة األساسػية لتفسػيرات القػوانيف ’إعطاء األولوية في التطبيؽ القػانوني لمقػيـ الييوديػة‘بصيغة 
 وليس النظاـ الديمقراطي )الذي تّدعيو إسرائيؿ(.’ القيـ الييودية’اإلسرائيمية ىي

سػػكف ىػو لمييػود بػػدوف ذكػر لمفمسػطينييف فػػي فػي تفسػير المشػػروع َيػِرْد، الحػؽ فػػي الحصػوؿ عمػى األرض والم
. كمػػا يػػدعو مشػػروع ىػػذا القػػانوف إلػػى شػػطب المغػػة العربيػػة كمغػػة رسػػمية ثانيػػة فػػي الكيػػاف 5948منطقػػة عػػاـ 

الصػػييوني. ىػػذا المشػػروع لػػو أسػػاس قػػانوني فػػي إسػػرائيؿ، إذ مػػف المعػػروؼ أف الحكومػػة االسػػرائيمية برئاسػػة 
لييودي لمدولة في القوانيف والتعميمات اإلسرائيمية في ما يتعمؽ بقرارات مناحيـ بيغيف قامت بتحصيف الطابع ا

عندما تواجو المحكمػة بسػؤاؿ قػانوني يتطمػب ‘محكمة العدؿ العميا، وذلؾ بإصدار قانوف ينص عمى ما يمي: 
ة أو مػف خػالؿ التحميػؿ، يتوجػب عمػى المحكمػ -قػانوف الحالػة  -قرارًا ال يوجد جواب لو في القػانوف الوصػفي

 ’.أف تقرر في ضوء مبادئ الحرية، العدالة، المساواة والسالـ الخاصة بالتراث الييودي
أقػّرت  1009)عاـ إنشاء دولة الكيػاف الصػييوني( وعػاـ  5948معروؼ أيضًا، أنو وفي الفترة ما بيف عامي 

رب. وفقػط فػي خػالؿ قانونػًا عنصػريًا تمييزيػًا ضػد الفمسػطينييف العػ 31الدورات المختمفة لمكنيست الصػييوني 
قػػوانيف عنصػػرية، وىػػو مػػا يوضػػح طبيعػػة التحػػوالت الجاريػػة فػػي إسػػرائيؿ،  8األربػػع سػػنوات األخيػػرة تػػـ إقػػرار 

 وكميا تشير إلى التحوؿ في االتجاه األكثر تطرفًا وعنصرية. 
ة قريػػة عربيػػ 40ألػػؼ دونػػـ مػػف أراضػػي النقػػب، اضػػافة إلػػى تػػدمير  800بالقػػانوف اإلسػػرائيمي تمػػت مصػػادرة 

 . 5948ألؼ فمسطيني. وبالقانوف ممنوع عمى الفمسطينييف إحياء ذكرى النكبة عاـ  80وتيجير 
وبالقانوف يحؽ لػوزير الداخميػة اإلسػرائيمي انتػزاع الجنسػية مػف أي مػواطف فمسػطيني عربػي توجػو لػو اتيامػات 

قدس وأعطيػت ليػـ بطاقػات بالعمؿ ضد األمف اإلسرائيمي، وبالقانوف تـ نزع ىويات الفمسطينييف العرب في ال
إقامة مؤقتة لمدة عشر سنوات وغير ذلؾ مف القوانيف. األغرب مف كؿ ما سبؽ ىو االدعاء الصػييوني بػأف 
إسػػػرائيؿ ىػػػي دولػػػة )ديمقراطيػػػة(. األكثػػػر غرابػػػة أف المجتمػػػع الػػػدولي فػػػي غالبيتػػػو يعتقػػػد بيػػػذه )الديمقراطيػػػة( 

يحػػدث فػػي  5948فمسػػطينيي المنطقػػة المحتمػػة عػػاـ  المزّيفػػة. مػػا يجػػري اآلف مػػف تعػػد تمييػػزي عنصػػري ضػػد
القرف الواحد والعشريف وليس في القروف الوسطى، ورغـ ذلؾ ال تديف األمـ المتحدة وال المجتمػع الػدولي سػف 

 القوانيف العنصرية الصييونية.
القادمػػة  الكنيسػػت الصػػييوني مػػا يػػزاؿ فػػي بدايػػة دورتػػو الجديػػدة )التاسػػعة عشػػرة( وعمػػى مػػدى السػػنوات األربػػع

 ’.ييودية الدولة’سنشيد المزيد مف القوانيف العنصرية والمزيد مف الوضوح اإلسرائيمي في ما يتعمؽ بشعار
 25/8/1023، القدس العربي، لندن
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 محمد خالد األزعر
مية فػػي إسػػرائيؿ تحمػػؿ تعبيػػرات ييوديػػة صػػرفة: الشػػارات والرمػػوز والشػػعارات الرسػػ -إف لػػـ يكػػف كػػؿ-معظػػـ 

العمػػـ وألوانػػو، النشػػيد الػػوطني وكمماتػػو، الطوابػػع والقطػػع النقديػػة والصػػور واألشػػكاؿ المطبوعػػة عمييػػا، األعيػػاد 
ومناسباتيا، القوانيف ذات الدالالت الدينية، كقانوني العودة والجنسية، مناىج التعمػيـ، السػيما الموصػوؿ منيػا 

وعية الثقافة وصناعة اليويػة، أسػماء المػدف والمراكػز المدينيػة والقرويػة األكثػر ازدحامػًا وحيويػة... بالتاريخ ون
ىذه النماذج ونحوىا، إلى جانب محاولة عبرنػة كػؿ شػيء وتيويػده فػي الػدوائر والمكاتبػات الحكوميػة، تضػيؽ 

أيضًا قراُر الجمعية العامة لألمـ  مجاؿ التفكير في إسرائيؿ الدولة خارج السياؽ الييودي. ويشيد بيذا السياؽ



 
 
 

 

 

           30ص                                    1948العدد:                55/8/1023الخميس  التاريخ:

المنشئ إلسرائيؿ، الذي سماىا صراحة ونصًا في كػؿ فقراتػو، وأشػار إلييػا فػي  5947لعاـ  585المتحدة رقـ 
 «.الدولة الييودية»خريطتو التوضيحية بػ 

نيا أضمرت إسرائيؿ أعمنت ييوديتيا منذ يوميا األوؿ، عبر ما يعرؼ بوثيقة االستقالؿ، بؿ ولنا أف نفترض أ
مضمونيا الييودي قبؿ ذلؾ اليـو بكثير، حيف رفضت الحركة الصييونية مشاريع التسػوية كافػة القائمػة عمػى 
الحػؿ الػديموقراطي فػي كيػاف فمسػػطيني جػامع لمعػرب والييػود، وآثػرت الحػػؿ االنعزالػي الرامػي إلػى إنشػاء دولػػة 

لتفعيؿ ىذا الحؿ. ولماذا نبتعد؟ ألـ ييدؼ آبػاء لمييود فقط، واتجيت إلى تكريس المؤسسات الييودية الالزمة 
حػػالًّ نيائيػػًا لمػػا اشػػتير بالمسػػألة الييوديػػة؟  -بػػزعميـ-المشػػروع الصػػييوني إلػػى تأسػػيس دولػػة ييوديػػة تكػػوف 

وىنػػاؾ فػػي ىػػذا المضػػمار الكثيػػر الكثيػػر، مػػا يؤكػػد أف التركيػػز عمػػى المضػػموف الييػػودي إلسػػرائيؿ كػػاف دومػػًا 
وأف األطػراؼ المنغمسػة فػي الصػراع عمػى أرض فمسػطيف وجوارىػا اإلقميمػي ومحيطيػا قائمًا عمى قدـ وساؽ، 

الدولي كانت عمى دراية يقينية بيذا المضموف قبؿ قياـ ىذه الدولة وبعػده. وىكػذا، فػإف مػا يحتػاج إلػى تفسػير 
ىػػػو مطالبػػػة الجانػػػب العربػػػي بعامػػػة والفمسػػػطيني بخاصػػػة، بػػػاالعتراؼ الموثػػػؽ فػػػي صػػػمب عمميػػػة التفػػػاوض 

 والتسوية بيذا المضموف خالؿ السنوات العشر األخيرة.
لقد كاف مف شأف االجتيادات الثرية بيذا الخصوص أْف َوَضَعنا أيدينا عمى معظـ األضػرار المتوقعػة بحقػوؽ 
العػػرب والفمسػػطينييف إذا مػػا اسػػتجابوا ليػػذا المطمػػب، وأىميػػا بػػال حصػػر المػػػػوافقة شػػبو الضػػمنية عمػػى الروايػػة 

لالنكشػػاؼ واحتمػػاؿ طػػردىـ  48وؿ التػػاريخ السياسػػي القػػديـ لفمسػػطيف، وتعػػريض فمسػػطينيي الػػػ الصػػييونية حػػ
مف ديارىـ، أو القناعة بدونيتيـ والقبوؿ بحالة انعػداـ المسػاواة التػي يخضػعوف ليػا بشػكؿ قػانوني صػريح. إف 

ز األكثػر قتامػة ممػا ىػو توثيؽ القبوؿ بييوديػة إسػرائيؿ سػيفتح مصػير ىػذه الجماعػة عمػى أفػؽ سػػػياسة التػػػػميي
 .5948قائـ بالفعؿ منذ عاـ 

تقػػديرنا أف األدبيػػات العربيػػة والفمسػػطينية، التفاوضػػية بالػػذات، قػػدمت وال تػػزاؿ دفوعػػًا وحججػػًا قويػػة بػػيف يػػدي 
رفض االنصياع لممطمب اإلسرائيمي، غير أف االستغراؽ فػي مضػمار ىػذه الػدفوع يكػاد يصػرؼ األنظػار عػف 

بيات، التػػػي ربمػػػا تنػػػاؿ مػػػف إسػػػػػرائيؿ ذاتيػػػا، جػػػراء إفراطيػػػا فػػػي التوكيػػػد عمػػػى ىويتيػػػا التػػػدبر فػػػي بعػػػض السػػػم
الييودية، والتي ربما كانت أحد أىػـ األسػباب التػي جعمػت اإلسػرائيمييف يتجػاىموف مطمػبيـ الحػالي مػف العػرب 

حػوؿ جػدوى ىػذا  والفمسطينييف لعشرات السػػنيف؟ ويشػػػي بتوقع مثػؿ ىػذه السػمبيات وجػود جػدؿ إسػرائيمي كبيػر
المطمػػب ورفػػع لػػواء البعػػد الييػػودي لمدولػػة فػػي المرحمػػة الراىنػػة. عطفػػًا عمػػى ىػػذا التصػػور، نالحػػظ أف بعػػض 
اإلسػػػرائيمييف يتحسسػػػوف مػػػف إمكانيػػػة بػػػروز التنػػػاقض بػػػيف االدعػػػاء بػػػأف دولػػػتيـ ذات نظػػػاـ ديمػػػوقراطي وبػػػيف 

يز حصػر ىويػة الدولػة فػي زقػاؽ الػديف، واعتبارىػا االتجاه إلى اعتبارىا دولة ييودية، ففقو الديموقراطية ال يج
 بكؿ فجاجة لمييود فقط.

وترتفػػع الحساسػػية مػػف ىػػذا التنػػاقض بػػالنظر إلػػى أنػػو قػػد يسػػوؽ الغػػرب الػػديموقراطي إلػػى التػػوجس مػػف دعػػوى 
انتمػػػاء إسػػػرائيؿ إلػػػى منظومتػػػو الفكريػػػة وأسػػػموبو وتقاليػػػده. مػػػف جيػػػة أخػػػرى، يخشػػػى ىػػػؤالء مػػػف تصػػػاعد ردود 

اإلقميمية، العربية واإلسالمية، التي ربما جنحت أكثر إلى تعويـ المفيـو الديني لمصراع مع إسرائيؿ، األفعاؿ 
بمػا يػػؤدي إلػػى توسػػيع دائػرة الػػذيف يطمبػػوف رأسػػيا فػي سػػياؽ حػػرب مقدسػػة عمييػا. كػػأف اإلفصػػاح عػػف ييوديػػة 

 إسرائيؿ ربما عّمؽ عزلتيا في عالمي الغرب والشرؽ.
وعة مػػف أف يػػؤدي اإليغػػاؿ فػػي التعريػػؼ الييػػودي إلسػػرائيؿ، إلػػى تصػػدعات فػػي إلػػى ذلػػؾ، ثمػػة مخػػاوؼ مشػػر 

العالقػػػة بػػػيف قطاعػػػات المسػػػتوطنيف الييػػػود وقطاعػػػات المسػػػتوطنيف غيػػػر الييػػػود داخػػػؿ الدولػػػة. لقػػػد اسػػػتقبمت 
ألؼ مف المياجريف المشكوؾ في ييوديتيـ، وبمجػرد التركيػز  300إسرائيؿ خالؿ العقديف األخيريف أكثر مف 
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النسب الييودي البحت إلسرائيؿ، فسوؼ تزداد موجة التربص والتوجس بيف ىذه القطاعات. نػدفع بػذلؾ  عمى
وفػػػي الػػػذىف ذلػػػؾ التصػػػاعد الواضػػػح فػػػي نفػػػوذ المتشػػػدديف )الحريػػػديـ( ىنػػػاؾ بػػػوتيرة ال ينبغػػػي معيػػػا اسػػػتبعاد 

ذا مددنا ىذه المالحظة عمى الصداـ مع العممانييف الييود، فكيؼ تكوف الحاؿ مع العممانييف غير الييود؟! وا  
عمػػػى اسػػػتقطاب ميػػػاجريف غيػػػر ييػػػود مػػػف « الييوديػػػة»اسػػػتقامتيا، وصػػػمنا إلػػػى إمكانيػػػة تراجػػػع قػػػدرة إسػػػرائيؿ 

األصؿ، لعمـ ىؤالء األخيريف بأنيـ سيواَجيوف بشروط حياة ال تناسبيـ، في دولة تميؿ عالنية لمييود وتنطؽ 
واقع الضعؼ السكاني إزاء الفمسطينييف داخؿ الدولة، وكػذا فػي  باسميـ فقط. وخطورة ىذا التطور أنو سيفاقـ

حدود فمسطيف التاريخية، لضمور المدد البشري غير الييودي عنيا أو انقطاعو مف جية، وعزوؼ كثير مػف 
 القطاعات الييودية القحة عف اليجرة إلييا مف جية أخرى.

تنػػػامي العػػػداء »)يونيػػػو( الماضػػػي، إف  يقػػػوؿ تقريػػػر معيػػػد سياسػػػات الشػػػعب الييػػػودي الصػػػادر فػػػي حزيػػػراف
نمػػا إلػى مػػواطف أخػػرى  والكراىيػة لمييػػود فػي أوروبػػا، دفػع العديػػد مػػنيـ إلػى اليجػػرة ولكػف لػػيس إلػػى إسػرائيؿ، وا 

ثػػـ إف المسػػتوطنيف غيػػر الييػػود قػػد يتسػػاءلوف عػػف جػػدوى الػػدفاع عػػف دولػػة «. مثػػؿ كنػػدا والواليػػات المتحػػدة
. نحػػػف بصػػػدد ممػػػؼ ينطػػػوي عمػػػى 48ىػػػو الحػػػاؿ بالنسػػػبة لفمسػػػطينيي  تجػػػاىر بأنيػػػا ليسػػػت ليػػػـ، تمامػػػًا كمػػػا

تعقيػػدات ومحػػاذير بالنسػػبة إلػػى الػػداخؿ اإلسػػرائيمي، السػػيما فػػي األجمػػيف المتوسػػط والطويػػؿ، ومػػع ذلػػؾ فػػإف 
المفاوضيف اإلسرائيمييف ُيظيروف إصرارًا عمى مقاربتو بعيوف عوراء، ال ترى فيػو غيػر مػا يفيػد مشػروعيـ فػي 

لقصػػػير والمنظػػػور. وآيػػػة ذلػػػؾ أف معظػػػـ اإلسػػػرائيمييف ال يفضػػػموف البػػػوح باالرتػػػدادات السػػػمبية ليػػػذا األمػػػديف ا
الممؼ، األمر الذي يحوؿ دوف إيفائيا حقيا مف التحري والبحث في مناظراتيـ ذات الصمة. غيػر أف الطػرؼ 

يخي االجتماعي الممتد مػع العربي الفمسطيني يظؿ معنيًا باستكناه ىذه االرتدادات وتوظيفيا في صراعو التار 
 إسرائيؿ.

 25/8/1023، الحياة، لندن
 
 
 

 كممة السّر: مقاطعة! 51
 تسفي برئيؿ
ُيصيب الذعر ُنحاة )جمع نحوي( المغة العبرية اليمينييف في كػؿ مػرة ُتكتػب فييػا كممتػا "مقاطعػة" و"اسػرائيؿ". 

س ألف اوروبػا تسػتورد فػي ابتيػاج ويصرخوف قائميف انو ال توجد مقاطعة مع منتوجات المستوطنيف بػؿ بػالعك
 مميوف دوالر كؿ سنة. 300منتوجات مستوطنيف بمبمغ يصؿ الى نحو مف 

وىػػـ صػػادقوف. فاالتحػػاد االوروبػػي ال يقػػاطع انتػػاج المسػػتوطنيف بػػؿ يقضػػي "فقػػط" فػػي توجيياتػػو الجديػػدة بػػأال 
ؿ فػي المنػاطؽ. "إنيػا قيػود ال يشمؿ أي اتفاؽ مع اسرائيؿ في المستقبؿ ال المستوطنات وال شركات ليػا اعمػا

مقاطعة، وكؿ شيء كما كاف"، يصرخ المحافظوف عمى الوالء السرائيؿ ألنو تُفرض اآلف ايضا قيود جمركيػة 
عمى االنتاج االسرائيمي في المناطؽ. وليس ىذا حقا. ألف حكومة اسػرائيؿ ُتعػوض كػؿ مصػدر مػف المنػاطؽ 

 عف الضريبة الجمركية التي يدفعيا في اوروبا.
لكػػف يجػػب اال نكتػػب كممػػة مقاطعػػة كػػي نفيػػـ مػػا ىػػي، كمػػا اف العقوبػػات عمػػى ايػػراف ال تشػػتمؿ عمػػى كممػػة 
مقاطعة لكنيا تُبيف بصورة جيدة أية عقوبة ستُفرض عمى كؿ مف ُيجري اعمػاال مػع طيػراف، وكمػا أف تجميػد 
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ممصػطمح أىميػة. فالػذي مساعدة تفرضو االدارة األميركيػة عمػى دوؿ عاصػية ال ُيعػرؼ بأنػو مقاطعػة، فمػيس ل
 ُيصرؼ مثؿ مقاطعة ويعاِقب مثؿ مقاطعة وُيقيد مثؿ مقاطعة ىو مقاطعة.

ف رد حكومػػة اسػػرائيؿ األحمػػؽ عمػػى االتحػػاد االوروبػػي ال يشػػمؿ ىػػو ايضػػا كممػػة مقاطعػػة. فقػػد اسػػتقر رأي  وا 
المسػػتوطنات  الحكومػػة عمػػى عػػدـ مشػػاركة االتحػػاد االوروبػػي فػػي المجػػاؿ العممػػي اذا أصػػرت اوروبػػا عمػػى اف

ليست جزًءا مف اسرائيؿ. وحينما اُتخذت ىذه القرارات في بمدة حيمـ أصبحت فػي األسػاس مصػدر فكاىػة ُمػرة 
مميوف يورو فيػذه جريمػة  300ألنو حينما تتخذ حكومة اسرائيؿ قرارا يمنعيا تمويال وىبات تبمغ الى نحو مف 

ر شػػػػيكؿ، اذا أرادت الحكومػػػػة اف تعػػػػوض اقتصػػػػادية وعمميػػػػة سػػػػتكمؼ دافػػػػع الضػػػػرائب مميػػػػارا ونصػػػػؼ مميػػػػا
مؤسسات البحػث عػف الخسػارة. وقػد ال تكمػؼ شػيئا ألف حكومػة اسػرائيؿ لػف ُتعػوض ببسػاطة ىػذه المؤسسػات 

 ألنو ماذا يكوف البحث العممي اذا قيس بسيادة اسرائيؿ في المناطؽ.
رائيؿ وراء الخط االخضػر. مميوف يورو قطرة في بحر االستثمارات الضخمة التي أغرقتيا اس 300إف خسارة 

ف معجػػػزة إبريػػػؽ الزيػػػت التػػػي حػػػدثت مػػػع وزارة الماليػػػة حينمػػػا تبػػػيف فػػػي جيبيػػػا نحػػػو مػػػف  مميػػػارات شػػػيكؿ  4وا 
ستغطي ذلؾ بال صعوبة. لكف الػذعر الحقيقػي ىػو أنػو تبػيف لمحكومػة فجػأة أنيػا ليسػت صػاحبة االحتكػار ال 

اسػرائيمية ال يمكػف أف تُنػتج وراء الخػط االخضػر  لوضع عالمات فقط عمى منتوجػات اسػرائيمية وأف منتوجػات
بؿ ُسمبت الحؽ في رسـ حدودىا. فيي صاحبة سيادة وىمية عمى مسػتوطناتيا ألنػو ال أحػد فػي اوروبػا أو  –

في الواليات المتحدة يعترؼ بشرعيتيا. إف تمؾ المستوطنات التي كانت ترمي الى توسػيع حػدود اسػرائيؿ ىػي 
مػف جديػد وىػو الخػط االخضػر المعػروؼ. ومنزلتيػا ىػي فػي األكثػر كمنزلػة الضػفة التي ُتعمـ الخط الصحيح 

 .األردفالغربية في فترة الحكـ االردني حينما لـ تعترؼ أية جية دولية بضميا الى 
وجاءت اوروبا فجأة وىي القوة العجوز النائمػة وىػي تيػدد بنخػرة ىػادرة واحػدة بقمػب االمػور رأسػا عمػى عقػب. 

مسػتوطنات تنشػػيء سػالمة الػبالد بتػدميرىا سػػالمة الدولػة، فقػد كػاف كػػؿ شػيء عمػى مػا يػػراـ، ألنػو مػا كانػت ال
لكػػف شػػيئا مػػا فظيعػػا تشػػوش اآلف فػػي المعادلػػة المريحػػة. إف المسػػتوطنات ُتعيػػد الخػػط االخضػػر الػػى الحيػػاة 

ئيؿ القوميػة بأيدييا. واذا لـ تكف تكتفي بصرؼ الميزانية الييا فقد أصبحت تطمؽ النار وتصػيب مصػالح اسػرا
بصورة مباشرة. وقد ظيرت خدعة إسياميا في أمف اسػرائيؿ قبػؿ عشػرات السػنيف. وتحػاوؿ الحكومػة اآلف أف 
ُتخمصيا مف االختناؽ في داخؿ بالوف ارض اسرائيؿ الكاممة الذي أخذ اليواء يخرج منو. لكنيا لـ تنتبػو فقػط 

 الى اف الدولة كميا مسجونة وتحتضر في البالوف نفسو.
يركػػا صػػامتة بػػؿ قػػد تفكػػر فػػي حسػػد بمبمػػغ نجػػاح اوروبػػا بحركػػة واحػػدة صػػغيرة فػػي اف تػػدفع قػػدما بمسػػيرة وام

السالـ وُتجمس نتنياىو مع عباس. وقد يفكر اوباما ايضا بأف ىذه ىي الطريقة التػي يجػب عمػى واشػنطف اف 
 تستعمميا. وىي ليست مقاطعة بالطبع بؿ "قيودا" فقط.

 24/8/1023، "هآرتس"
 25/8/1023، ، رام اهللاأليام
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