
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

  حماس: تهديدات األحمد تأتي إللهاء الشعب عن مؤامرة بيع قضية فمسطين عبر المفاوضات
  العامة مقبول يكشؼ عن تكميفه والوفد المرافؽ له بدعوة حماس إلجراء االنتخابات

  : سنتدخل بالشأن المصري "إذا تعرض أمننا لمخطر"نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي
  تنجح في تهجير دفعة جديدة من يهود اليمن بعممية سرية ومعقدة "إسرائيل"

  أو استعانتها بحماس لتدريب مسمحين األسمحةالغنوشي ينفي تخزين النهضة 

األحمػد: فػتح لػن تبقػي أسػيرة عزام 
لحمػػاس وبػػدأنا بدراسػػة اإلجػػراءات 
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 األحمد: فتح لن تبقي أسيرة لحماس وبدأنا بدراسة اإلجراءات وسنتخذ قرارات مؤلمةعزام  2
فففف ة فففطق حليفففوط: ةعألفففه عفففظحن ح حمفففص ع فففو حلألجنفففة حلمطةظيفففة لحطةفففة  فففت  ةه حل يفففاصد حل ألسفففؽينية تفففصطع  غفففظد

ةسفيطد لحطةفة  ، وةةفص ةه حطةفة  فت  لفه تب ف ’حلظلفظحم حلفضي يجفطي  ف  م فط‘حلمتغيطحذ  ف  حلمنؽ فة س سفيما 
 ’.قطحطحذ وح حة ومتلمة‘حماع ب أه حت اك حلم الحة حلضي لن ين ض، معألنا بأنو سيتن حتخاض 

وقام ح حمص وىو طئيع و ص حطةة  ت  مع با عأل  م فيط حت فاك حلم فالحة مفك حطةفة حمفاع، حلفضي ي  ف  
ه حل يط حلجاطي، وحفصصتا م 64باه تةوه حلحطةتاه قص  ةألتا حةومة توح ك وؽن  بطئاسة حلطئيع عباع يون 

س نسفتؽيك ةه نعؽف  ةجوبففة حاه وحل يفاصد تفصطع حلمتغيفطحذ  ف  حلمنؽ فة س سففيما ‘موعفصح ججفطحا حسنتخابفاذ 
تنتؾفط مفاضح ستطسف  ‘، م في ا ’حلظلظحم حلضي يجطي    م ط وحلفضي مفه  فأنو ةه يغيفط وجفو حل فطك ح وسفؽ

 ’.عأليو ح موط    م ط
م ف  صوه ةه تألتفظن حمفاع ‘مفه بخ أةغسفؽع   64حا ية ثلف  ةه موعفص ة اط ح حمص    ت فطيحاذ  فو 

بمففففا تففففن حست ففففاك عأليففففو بفففففع ه ت ففففةيم حةومففففة توح ففففك وؽنفففف ، وحجعفففف ه عففففه موعففففص ل نتخابففففاذ حلطئاسففففية 
 ’.وحلت طيعية

لفففه تب ففف  ةسفففيطد لحمفففاع، وسفففتتخض حججفففطحاحذ وحلموحقفففق  ففف  حلوقفففذ حلمناسفففخ، ‘وةةفففص ح حمفففص ةه حطةفففة  فففت  
 ’.بصةنا منض أح طبعاا  بصطحسة ىضه حججطحاحذ وسنأخض قطحطحذ وح حة ومتلمة‘م ي ا 

س ‘يمةه ةه تت فمه قفطحطحذ تتجفاوظ حست اقفاذ حلموقعفة مفك حمفاع. وقفام ’ ة ةاط ةثيطد‘وة ق ح حمص عه 
بففص مففه حتخففاض قففطحطحذ حاسففمة لألخففطوز مففه حسن سففان حل ففائن حلففضي تحففاوم حطةففة حمففاع  ط ففو  فف  غففظد عألفف  

 يك.حلجم
ولن ي ط حلمستوم حل تحاوي حلةبيط عه ؽبيعة تألل حججطحاحذ حلت  ستتخضىا  ت ، غيط ةه مستولوه     ت  

 ؽالبوح    وقذ سابك بأه ي صط حلطئيع عباع مطسون ججطحا حسنتخاباذ صوه حلطجوؿ لحماع.
 وه توح ك وؽن .وةانذ حطةة حماع ةعألنذ    وقذ سابك ةنو له تةوه ىنال ةي  طعية  ي حنتخاباذ بص

، معطبفا عفه ةمألفو بفأه ’سننتؾط لعصد ةيفان م بألفة لنفطط تؽفوط ح حفصحر  ف  م فط حل ف ي ة‘وقام ح حمص ةي ا 
 ’.لعخ صوطىا حل وم  وحجقأليم  وحلصول ‘تست ط ح و اؿ ىنال وتعوص م ط لف 

س ‘، متةفصح ةنفو ’ايفةسفيصطع بصقفة وعن‘وةةص ةنو    ثؽاط ىضه حججفطحاحذ وحل فطحطحذ،  ففه مسفت بم قؽفاؿ غفظد 
 ."يمةه حل بوم با مط حلوحقك حلضي تحاوم حماع  ط و عأل  حلجميك

ةففاه ىنففال حت ففاك لع ففص ‘، وة ففاق ’تيطبففذ وتتيففطخ ممففا تففن حست ففاك عأليففو منففض حلبصحيففة‘وة ففاط ثلفف  ةه حمففاع 
ص ىفضح حجتماؿ م فتطل  ف  حلث ثفيه مفه حظبفطحه أيونيفو  حلما ف ، ولةفه حلتؽفوطحذ  ف  م فط حالفذ صوه ع ف

 ."حسجتماؿ
وةضلل ة ق ح حمص عه قيامو باست ام بالصةتوط موس  ةبو مطظوك ع فو حلمةتفخ حلسياسف  لحمفاع قبفم 
حلعيص ة  يت  وح لع ص ل اا خاطز حل اىطد نؾطح لما تمط بو م ط، وقام حنو حقتطس عأليفو حلأل فاا  ف  بيفطوذ، س تفا 

 ص.ثل  ةه ةبو مطظوك ةبألغو ةنو سيعؽيو ثجابة قبم حلعي
 ’.طص عألينا ةبو مطظوك بيجون عأل  حلطئيع وعأل   ت ، وع صوح متتمطح  حا يا تيجموح عألينا‘وة اق ي وم 

وحتين ح حمص ةبو مطظوك بأنو حستمط ىفو وقيفاصحذ حمفاع بت فعيص حلموقفق وتفوتيط ح جفوحا مفه خف م حمألفة 
ائك حلمظوطد وحلت    حذ نوحيفا  بطةة ق ة حلوث‘حسعت اسذ ل ياصحذ وةوحصط  ت     قؽاؿ غظد، ومه خ م 

 ’.حماع تماما
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لفصييا ةولويفاذ ةخفطط وىف  حسفتغألذ بفصا معطةفة حلت فاوؼ ‘، م ي ا ’غيط جاىظد لألم الحة‘وطةط ةه حماع 
 ’.مك حلجانخ حجسطحئيأل  لتبطيط تيطبيا وعصن حلتظحميا بالم الحة

حهلل وقام ةنيا ستةوه عاصية، وغيفط  وتؽطك ثل  مو وؿ حلحةومة حلجصيصد حلت  سي ةأليا حلصةتوط طحم  حلحمص
 محصصد بوقذ وله يؽطة عألييا تغييط جوىطي وسي اط ثل  ت ةيأليا خ م ةسبوعيه ةو ث ثة.

بفم حةومفة عاصيفة نؾفطح ‘وة اط ثل  ةه ىفضه حلحةومفة ليسفذ حةومفة توح فك وؽنف  وس تسفييط ةعمفام، م في ا 
حلجفاطي، بسففبخ عففصن تجفاوخ حمففاع مففك  64ون ل  فم تؽبيففك حسففتح اك حت فاك حلم ففالحة وحلففضي ةفاه م ففططح يفف

 ’.نصحاحذ  ت  باسجتماؿ خاطز حل اىطد ل ت اك عأل  تن يض حست اك
 وةاه حلطئيع محموص عباع ةألق حلصةتوط طحم  حلحمص حهلل مطد ةخطط بت ةيم حةومة جصيصد.

 26/8/1023القدس العربي، لندن، 
 
 ضايا المرحمة النهائيةتتناول جميع ق المفاوضات: الجولة األولي من عباس 

قام طئيع صولة  ألسؽيه محموص عباع، مساا حليون حلخميع، ثه حلجولة ح ول  مه حلم او اذ  : طحن حهلل
حلت  حنؽأل ذ ةمع، تتناوم جميك ق ايا حلمطحألة حلنيائية أحلحصوص، وحل صع، وحلمستوؽناذ، وحل جئيه، 

 وح مه، وح سطط .
  م تطل مك ح ميه حلعان لألمن حلمتحصد باه ة  موه، عه ةمألو وةعطخ حلطئيع عباع    متتمط  ح 

ة يط. وقام: 'مه  9-6بفنجاظ جميك ق ايا حلمطحألة حلنيائية خ م حل تطد حلت  ةقطذ لألم او اذ وى  مه 
 حلمبةط حل وم ثننا ح  نا    ةو لن نح ك، ونأمم ةه تأت  ح يان حلم بألة بأجوبة نستؽيك ةه ن صميا لةن'.

أل  حلنوحيا حل اصقة لألجانخ حل ألسؽين     حلم او اذ، معطبا عه ةمألو ةه يباصلنا حلجانخ حجسطحئيأل  و صص ع
ن ع حلنوحيا وضلل لخألك ح جوحا حلمناسبة مه خ م وقق حسستيؽاه حلضي نطحه ويطحه حلعالن غيط  طع ، 

ؽ ك سطحس ح سطط وحسنخطحؽ بايجابية    حلم او اذ بح وط حلجانخ ح مي  طة .وح 
، بالعوصد ثل  2012-11-29وضةط سياصتو بوعصه    خؽابو ةمان حلجمعية حلعامة لألمن حلمتحصد يون 

حلم او اذ سستةمام بحر ق ايا حلحم حلنيائ  وع ص حت اقية س ن صحئن و امم مك ثسطحئيم، متةصح ةه 
   منؽ تنا.حلم او اذ حلسياسية وحلعمم حلصبألوماس  ىما حلؽطيك ح نج  لتح يك حلس ن  

بجيوص جميك ح ؽطحق حجقأليمية وحلصولية، خا ة حجصحطد ح ميطةية بطئاسة حلطئيع باطحل ةوباما،  عباعوة اص 
وةضلل جيوص وظيط حلخاطجية جوه ةيطي حلضي قان بجيوص ةبيطد جعاصد حلجانبيه حل ألسؽين  وحجسطحئيأل  ثل  

 ؽاولة حلم او اذ.
ه حلصول  صولة تحذ حسحت م حلوحجخ ثنياته عأل  ةساع حم حلصولتيه وقام: 'ة بحذ  ألسؽيه و ك حل انو 
مك تباصم ؽ يق لألط   بال مية وحلمثم وعأل  ةساع قطحطحذ  1967عأل  حصوص حلطحبك مه حظيطحه عان 

 حل طعية حلصولية ومباصطد حلس ن حلعطبية، وحل صع حل طقية ى  عا مة لصولة  ألسؽيه'.
يخية لألمن حلمتحصد حت  ثنجاظ حلمسألة حل ألسؽينية مه جميك جوحنبيا وحن مان وةةص سياصتو حلمستولية حلتاط 

 صولة  ألسؽيه ع وح ةام  ثل  ح من حلمتحصد.
وة اص بالصوط حسيجاب  حلضي ي ون بو ة  موه  خ يا، ةضلل ىيئاذ ح من حلمتحصد     ألسؽيه ح مط حلضي 

 يسين    تخ يق معاناد  عبنا.
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ح ونطوح حليان     ألسؽيه ومخيماذ حل تاذ وما ت ون بو مه صوط حستثنائ     وتؽطك عباع ثل  صوط 
حل صع وغظد ومخيماذ حل تاذ    سوطيا ولبناه، وصعا ثل  ظياصد ىضح حسىتمان بال جئيه حل ألسؽينييه    

 سوطيا بسبخ ةو اعين حلخا ة.
لب ية تأت  وةنو له ييصة لو بام قبم ةه وجصص تينئتو  بناا  عبنا بفؽ ك سطحس عصص مه ح سطط، متةصح ةه ح

 يخطز جميك ح سطط مه سجوه حسحت م حجسطحئيأل .
با ميه حلعان لألمن حلمتحصد  ي ا ةبيطح وعظيظح عأل  صولة  ألسؽيه، وة اط ثل  ةه ظياطتو  عباعوطحخ 

ط ك مةانتيا ثل  ح ول  ثل   ألسؽيه تةتسخ ةىمية خا ة بعص  صوط قطحط حلجمعية حلعامة ح من حلمتحصد ب
 صولة غيط ع و ب  ة 'مطحقخ'.

 15/8/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا
 

 لم تنقطع و"إسرائيل"الحاليقة: المفاوضات بين السمطة  النائب 3
حوحط مك  حي ة " ألسؽيه ةه     ةةصذ حلنائخ عه ةتألة حلتغييط وحج  س حلبطلمانية سميطد حلح ي ة

بيه حلسألؽة حل ألسؽينية وحسحت م لن تن ؽك، وةه صوم حلوساؽة ةانذ تألت   حل ياصحذ مه حلم او اذ 
 حلؽط يه ب ةم سطي ةو عألن .

 16/8/2013، فمسطين أون الين
 

 المفاوضات في القدس كانت عاصفة وغاب عنها الوسيط األميركي"الحياة":  4
حجسطحئيأل  ح وم حلضي  -لت او   حل ألسؽين ة ق مستولوه  ألسؽينيوه ةه حلأل اا ح: محمص يونع –طحن حهلل 

 حلخميع ةاه عا  ًا، وغاخ عنو حلوسيؽ ح ميطة . -ع ص ليم ح طبعاا 
وقام حلمستولوه ثه حلجانخ حل ألسؽين  قصن ححتجاجًا  صيص حلأليجة ثل  حلجانخ حجسطحئيأل  عأل  سألسألة 

ًح مه ةه حستمطحط ىضح حلنوؿ مه م اطيك م اطيك حلتوسك حسستيؽان  حلت  ةعأله عنيا قبيم حسجتماؿ، محضط 
 حلبناا حسستيؽان  سيتصي،    حام حستمطحطىا، ثل  حنيياط حلم او اذ    ميصىا.

وضّةط حلم او وه حل ألسؽينيوه حلجانخ حجسطحئيأل  بأه حلوسيؽ ح ميطة  تعيص قبيم بصا حلم او اذ عصن 
 اذ، وتعيص قيان ثسطحئيم بت أليػ حلبناا    حلةتم حل يان بأي خؽوحذ مه  أنيا حج طحط بنتائج حلمفففف او 

 حسستيؽانية، ووقق حلبناا خاطز حلةتم ةثناا حلم او اذ.
وقام حلمستولوه ثه حلجانخ ح ميطة  تعمص عصن ح وط حسجتماؿ حلت او   حلضي ةاه مخ  ًا لبحر 

 حلجوحنخ حل نية لألعمألية حلت او ية.
ثاه    مصينة ةطيحا ح سبوؿ حلم بم، وحت  وح خ م حسجتماؿ حلضي  وقطط حلم او وه مه حلجانبيه ع ص ل اا

 حستمط ةةثط مه حطبك ساعاذ، عأل  ثب اا حلم او اذ بعيصد عه حجع ن.
   غ وه ضلل، ع صذ حلألجنة حلسياسية حلم ط ة عأل  حلم او اذ حمع حجتماعًا بطئاسة حلطئيع محموص 

 عباع.
حلألجنة بحثذ حلعصيص مه حل  ايا    حلمنؽ ة وسيط »طصينة ثه وقام حلناؽك باسن حلطئاسة نبيم ةبو 

ةةصذ خؽوطد حسستيؽاه عأل  عمألية حلس ن، وةصحنذ حل طحط »، و «حلم او اذ مك حلجانخ حجسطحئيأل 
وة اق ةه بعؼ ةع اا حلألجنة حلسياسية حعتطؼ عأل  «. حجسطحئيأل      أه ةم ل حلغائبيه    حل صع

 .مبصة حستئناق حلم او اذ



 
 
 

 

 

           7ص                                    1949العدد:                66/8/1023حلجمعة  التاريخ:

 16/8/2013الحياة، لندن، 
 

 الحمد اهلل يؤكد دور األمم المتحدة في دعم مؤسسات الدولة الفمسطينية 5
ةةص طئيع حلوظطحا ص. طحم  حلحمص حهلل، حمع، ةىمية حلصعن حلضي ت صمو ىيئة حسمن حلمتحصد ومنؾماتيا  :طحن حهلل

    تنمية وتؽويط متسساذ حلصولة حل ألسؽينية.
ك حت اقية لظياصد حلصعن حلم صن ل ألسؽيه، وقعيا وظيط حلصولة ل توه حلتخؽيؽ محمص ةبو جاا ضلل خ م توقي

طم اه، ومنسك حل توه حجنسانية لألمن حلمتحصد    ح طح   حل ألسؽينية حلمحتألة جيمع طحول ،  مه 
، بح وط عصص مه حلوظطحا وةع اا حلسألل ”UNDAF»ثؽاط حلمساعصحذ حجنمائية لألمن حلمتحصد 

 ألوماس .حلصب
نتؽألك ومه خ م منؾماذ ىيئة ح من حلمتحصد ثل  مظيص مه حلصعن لتؽويط حلمتسساذ “وقام حلحمص حهلل: 

 ”.حل ألسؽينية بما يح ك حليصق ح سم  لألحةومة بفنجاظ حلتنمية حلمستصحمة، وخصمة حلموحؽه
عأل    ة صولة غيط  وثمه حلحمص حهلل جيوص حسمن حلمتحصد وحلجمعية حلعامة    صعن  ألسؽيه بالح وم

 ع و    حلمنؾمة حلصولية.
وةةص ةه حلحةومة ت صن حلصعن حلةامم لألجيوص حلت  يبضليا حلطئيع محموص عباع وحل ياصد حل ألسؽينية سستئناق 

 حلم او اذ مك حلجانخ حسسطحئيأل .
 16/8/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ث األمنية الجاريةمصر تغمؽ معبر رفح بسبب األحداالحكومة في غزة:  6

   قؽاؿ غظد، ةمع، ةه حلسألؽاذ حلم طية ” حماع“ةعألنذ حلحةومة حلم الة حلت  تصيطىا حطةة : غظد
ةبألغتيا بفغ ك معبط ط   حلبطي مك حل ؽاؿ . وقام حلمتحصر باسن حلحةومة ثيياخ حلغ يه،    بياه، ثه 

 ” .بسبخ ح حصحر ح منية حلجاطية    م ط“ثغ ك حلمعبط 
ألنذ حجصحطد حلعامة لألمعابط وحلحصوص    حلحةومة عه ثغ ك جميك مةاتخ تسجيم حلمسا طيه عبط معبط وةع

لغاا حلة و اذ حلمسجألة لصييا . وضةطذ حجصحطد ةه حلعمم    حلمعبط سي ت ط عأل  نؾان حلؽوحطج  ط  ، وح 
  ية حل عبة   ؽ .حلمعتمص حلخاػ بس ط ة حاخ حجقاماذ حلت   اط ذ عأل  حسنتياا وحلحاسذ حلمط 

16/8/2013، الخميج، الشارقة  
 

  " من االتحاد الدولي لكرة القدمإسرائيلبطرد " يطالبالرجوب  7
ؽالخ طئيع حستحاص حل ألسؽين  لةطد حل صن جبطيم حلطجوخ حليون حلخميع، حستحاص حلصول  لةطد حل صن، بؽطص 

 ثل  ح طح   حل ألسؽينية.حستحاص حسسطحئيأل ، بسبخ ثعاقتو صخوم و وص طيا ية عطبية 
وجاا موقق حلطجوخ ىضح بعصما ط  ذ ثسطحئيم من  ت اطي  صخوم لممثأليه عه حتحاص غطخ بسيا، وث ثة 

 ثصحطيًا وسعبًا مه حلمنتخخ حلعطحق . 13ثصحطييه مه حستحاص ح طصن ، وحثنيه مه حلو ص حجماطحت  و
بسيا لألنا ئيه    ح طح   حل ألسؽينية، بم اطةة وةاه مه حلم تطؼ ةه تنؽألك حليون حلخميع بؽولة غطخ 

منتخباذ حلعطحك،  ألسؽيه، ح طصه، وحجماطحذ، ثس ةنو وبسبخ عصن حلح وم عأل  حلت اطي  حل ظمة باذ 
 م يط ىضه حلبؽولة مجيوًس.

 15/8/2013الجزير نت، الرياضية، 
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 سطين عبر المفاوضاتاألحمد تأتي إللهاء الشعب عن مؤامرة بيع قضية فم تهديداتحماس:  8

ثه تيصيفصحذ ح حمفص عفه عفظن حطةتفو حتخفاض قفطحطحذ متلمفة »قام حلناؽك باسن حماع،  وظي بطىون،    بيفاه 
وحاسففمة ب ففأه غففظد تففأت   ففمه سففيناطيو ثليففاا حل ففعخ حل ألسففؽين  عففه مففتحمطد بيففك ح طؼ وق ففية  ألسففؽيه 

حه حطةتو له ت يك وقتيا    »عنو نسخة »حل طك ح وسؽ « وة اق    ت طي  تأل ذ« عبط حلم او اذ.
حلمناة اذ حجع مية وحلطص عألف  ت فطيحاذ حطةفة  فت  حلتف  تفأت   فمه حلمسفطحية حلتف  ةعفصذ ليفا باجتمفاؿ 
ةيفففطي  ففف  عمفففاه، وحلتففف  تيفففصق لألتغؽيفففة عألففف  حلم او فففاذ بففففع ه حفففطخ ثع ميفففة وسياسفففية وعألففف  ةا فففة 

ألففل ةي  فف ا ت صمففو لأل ففعخ حل ألسففؽين ، وةنيففا ةه  ففت  س تم»وحعتبففط بطىففون «. ح  ففعصد  ففص حطةففة حمففاع
تعان  مه ةظماذ صحخألية وم اةم    ةا ة متسساذ حلسألؽة، ولضلل ى  تطيص ثظححة ىضه ح ظماذ نحو حطةة 

 «.حماع وحل عخ حل ألسؽين 
لعبفففة مة فففو ة ىفففص يا حفففطق حلفففطةي حلعفففان حلفففوؽن  عفففه   فففيحة حلعفففوصد »وحتيفففن بطىفففون، حطةفففة  فففت  بمماطسفففة 

 «.لتناظم عه حلم صساذ وح طح   وحلح وك حل ألسؽينية، وىضح   ا مثبذ بالوثائكلألم او اذ وح
حل فعخ حل ألسفؽين  لفه ي بفم »وصح ك بطىون عه موقق حطةتو مه حلم الحة قائ  حه  فت  لفن ت فصن  فيئا ،وحه 

 «.بأي حام مه ح حوحم حلم الحة مك مه يتاجط بح وقو ويبيك حلم صساذ
 26/8/1023، الشرؽ األوسط، لندن

 
 : فتح تريد االستقواء باالحتالل ضد حماس   البردويل 9

حستيجه حل ياصي    حطةة حماع حلصةتوط   س حلبطصويم حلت فطيحاذ حلتف  ةؽأل يفا ع فو : غظد أ ألسؽيه 
حلألجنففة حلمطةظيففة لحطةففة " ففت " عففظحن ح حمففص، وحصيثففو عففه ةه حلسففألؽة قففص تألجففأ ستخففاض قففطحطحذ متلمففة وحاسففمة 

 سففان، وة ففاط ثلفف  ةه ضلففل يحمففم  فف  ؽياتففو مت ففطحذ حسسففتعانة بففاسحت م مففه خفف م حختففاط لألخففطوز مففه حسن
 ؽطيك حلم او اذ بصيً  عه حلم الحة.

  لفف "قفصع بفطع" حطةفة " فت " مسفتولية   فم 8|65وحمم حلبطصويم  ف  ت فطيحاذ خا فة لفو حليفون حلخمفيع أ
  اذ بصي  عه حلم الحة".جيوص حلم الحة، وطةط ةه حلحطةة "حختاطذ حسحت م وحلم او 

وتوقففك حل يففاصي  فف  "حمففاع" ةه " ففت " قففص ت ففصن عألفف  "ثعفف ه حسن سففان طسففميًا وخففطوز حل فف ة وحسسففت طحص بيففا، 
وعففظم حل فف ة وحل ففصع عففه قؽففاؿ غففظد ةففم ضلففل لألتغؽيففة عألفف  حلم او ففاذ حلعبثيففة حلتفف  ت ففون بيففا حلسففألؽة، 

 طوس".ث ا ة ثل  ةه سنياطيو ثجطحا حسنتخاباذ من طصد مؽ
وحوم ث اطد ح حمص ثل  ةه حلسألؽة تنتؾط ما ستتوم ثليو ح و اؿ    م ط، قام ح حمص: "ىضح متةص ةوه 
تباؿ سياسة ثق اا حسس ن  ةه حطةة " ت " تنتؾط م يط حلحطةة حسس مية ل طؼ مظيٍص مه حلعظلة عألييا، وح 

لفة لألتيفطخ مفه حختيفاطىن لألت فاوؼ وة اق: "ت طيحاذ ح حمص تعبط عه صجم سياس ،    محاو  حلسياس ".
 عأل  حلم الحة"، عأل  حص تعبيطه.

 25/8/1023قدس برس، 
 

 : القيادة الفمسطينية ستجتمع لدراسة إمكانية إجراء انتخابات تشريعيةالعالولمحمود  20
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ة حةص محموص حلعالوم ع و حلألجنة حلمطةظية لحطةفة  فت  حلخمفيع بفاه حل يفاصد حل ألسفؽيني: ف وليص عوؼ طحن حهلل
تسففتعص لع ففص حجتمففاؿ ليففا  فف  غ ففوه حسيففان حل اصمففة لبحففر مألففق حلم ففالحة وصطحسففة حمةانيففة حجففطحا حنتخابففاذ 

 عامة    ؾم موح ألة حماع عطقألة تن يض حت اك حلم الحة حلوؽنية عأل  حص قولو.
ع وحو فف  حلعففالوم ل ضحعففة حل ألسففؽينية بففاه حسنتخابففاذ حلعامففة سنتخففاخ مجألففع ت ففطيع  جصيففص خأل ففا لألمجألفف

سففتجطي و ففك نؾففان حسنتخففاخ حلنسففب   1006حلففضي سففيؽطذ عأليففو حمففاع خفف م حسنتخابففاذ حلت ففطيعية عففان 
 حلةامم باعتباط ةم حسطح   حل ألسؽينية صحئطد حنتخابية وححصد.

  26/8/1023القدس العربي، لندن، 
 

 راضيهألبنان يواصل منع الالجئين الفمسطينيين الفارين من سورية من دخول حماس:  22
ةةففففصذ م ففففاصط  ألسففففؽينية حلخمففففيع بففففأه حلسففففألؽاذ حسمنيففففة حلألبنانيففففة توح ففففم منففففك  :وليففففص عففففوؼ -حن حهلل ط 

حل جئيه حل ألسؽينييه حل اطيه مه سوطية مه صخوم حسطح   حلألبنانية، طغن عصن وجوص قطحط طسفم  بفضلل، حس 
 حه ضلل حل طحط مؽبك ب ةم عمأل  عأل  حلحصوص .

حلألبنانيفة حلمتبعفة عألف  حلحفصوص مفا بفيه سفوطية ولبنفاه تفتصي عمأليفا حلف  منفك وح اطذ حلم اصط بأه حسجفطحاحذ 
 حل جئيه حل ألسؽينييه مه حلصخوم لألبناه تحذ ضطحئك وحجج مختأل ة. 

وحسففخ صحئففطد  ففتوه حل جئففيه  فف  حطةففة حمففاع  ففاه قففطحط منففك حل جئففيه حل ألسففؽينييه مففه صخففوم لبنففاه ىففو 
، وضلل طغفن حه حلسفألؽاذ حلألبنانيفة ةةفصذ ةةثفط مفه مفطد "طؼ حلوحقكقطحط غيط طسم  لةنو مؽبك  عأليًا عأل  ة"

عففصن وجففوص ةي قففطحط بمنففك  ألسففؽيني  سففوطية مففه صخففوم لبنففاه، حس ةه مففا يحففصر عألفف  ح طؼ ىففو حلعةففع 
 تمامًا. 

قففام ع ففان عففصوحه طئففيع صحئففطد  ففتوه حل جئففيه  فف  حطةففة حمففاع ةه حليففصق مففه قففطحط حلسففألؽاذ حلألبنانيففة و 
صخوم حلمظيص مه  ألسؽيني  سوطية ثل  لبناه ىو حلخوق مه حست طحط ىتسا با طح   حلألبنانية، بالحيألولة مه 

مما سيظيص ح موط تع يفصًح، بحةفن ؽبيعفة حلو فك حلؽفائ    فصيص حلتع يفص  ف  لبنفاه، حيفر ةه ح غألبيفة حلسفاح ة 
خفام حلمظيفص مفه حل جئفيه مفه حل ألسفؽينييه ىفن مفه حلمسفألميه حلسفنة،  ف  حفيه حسفتمطذ حلسفألؽاذ حلألبنانيفة بفص

 حلسوطييه  ه ليتسا وؽنًا يمةنين حلعوصد ثليو مت  حنتيذ حلحطخ حلصحئطد عأل  ةطؼ ب صىن. 
وةانفففذ صحئفففطد  فففتوه حل جئفففيه  ففف  حطةفففة حمفففاع نا فففصذ حلسفففألؽاذ حلألبنانيفففة حلتعامفففم مفففك  ألسفففؽيني  سفففوطية 

ؽاذ حلألبنانيفة عألف  صخفوم  ألسفؽين  سفوطية ل فص تأل ينفا ب ألفك بفالر خبفط حعتفطحؼ حلسفأل‘بمنؽألك ثنسان ، وقالذ 
ننا ثض نصطل حلتخو اذ حلألبنانية حلسياسفية حلمطتبؽفة بمو فوؿ حلوجفوص حل ألسفؽين  ثس ةننفا ننا فص  ثل  ةطح ييا. وح 
حلسففألؽاذ حلألبنانيففة حلتعامففم مففك مو ففوؿ  ألسففؽيني  سففوطية مففه منؽألففك ثنسففان  ولففيع سياسففيا ويمةنيففا تطتيففخ 

حل  ائم حل ألسؽينية بما ي فمه ةس يفتن تفوؽيه ىفتسا حلميجفطيه  ف  لبنفاه وبمفا س صخولين بف طحق ح ونطوح و 
ننا نفثمه جيفوص متسسفاذ حل جئفيه وحل  فائم حل ألسفؽينية وح ونفطوح وحلمنؾمفاذ  يتثط عأل  س متين ح منية وح 

 ’.حلح وقية حلت  تسع  ثل  تأميه ىتسا حلميجطيه و ماه ح ولين عأل  ح وقين حجنسانية
 26/8/1023، العربي، لندن القدس
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ةصحنففذ حطةففة حمففاع حلت ففطيحاذ حلتفف  وطصذ عألفف  لسففاه حل يففاصي  فف  حطةففة  ففت  يحيفف  طبففاس، حلتفف  : غففظد
و ق  ييا حلمجظطد    ميصحن  حلني ة وطحبعة حلعصوية بالحطخ حلم صسة، وو فق  ييفا حلمعت فميه ب ؽعفاه 

 خوحه حلمسألميه با  اع  وحلسطؽاه.حلضئاخ وحج
وقففام سففام  ةبففو ظىففطي حلمتحففصر باسففن حطةففة حمففاع  فف  ت ففطي  م ت ففخ و ففم "حلطسففالة نففذ" حلجمعففة، ثه 

وحمفم ةبفو ظىفطي حطةفة  فت  حلمسفئولية  ىضه حلت طيحاذ ىف  عمفم حسفت ظحظي لأل فعبيه حلم فطي وحل ألسفؽين .
 عه ىضه حلموحقق "حل مستولة". و ك قولو.

س قص تحصر عأل    حتو عبط " يسبول" عه ح و اؿ حلجاطية بم ط وح ً ا ما  عألفو حلجفيغ  فص وةاه طبا
 حلمعت ميه بف "حلمعطةة م صسة".

وقام طباس "ى  معطةة حلخ ػ مه سطؽاه ب ك حنت ط    جسصىا وحاوم ةه ي وؼ حياتيا ممثً  بجماعة 
 ح خوحه حلمسألميه و ةحظحبيا و ت طيعاتيا".

 26/8/1023، نالرسالة، فمسطي
 

 العامة مقبول يكشؼ عن تكميفه والوفد المرافؽ له بدعوة حماس إلجراء االنتخابات 23
قفام ةمفيه سفط حلمجألفع حلثفوطي لحطةفة  فت  ةنفو وحلو فص حلمطح فك لفو حلفضي يفظوط قؽفاؿ غفظد ، مةأل فوه مفه : غفظد

ا حسنتخابفاذ حلطئاسفية قبم حلطئيع محموص عباع باست ام ب ياصد حطةة حماع    غظد ، وصعوتين حل  حجفطح
 وحلت طيعية    موعص يتن حلتوح ك عأليو .

" ةه حسنتخابفففاذ حسفففتح اك صيم طحؽففف  وس يحفففك  حفففص ةو  ي   فففيم م فففاصطد ىفففضح حلحفففك  ففف   وقفففام م بفففوم:
 حلم اطةة باسنتخاباذ وبم اطةة ةا ة حل  ائم حل ألسؽينية وبالتوح ك مك حلةم حل ألسؽين .

ه خفف م حلظيففاطد حلفف  تبففاصم حس ةففاط وحاطحا وع ففص ل ففااحذ مففك حطةففة حمففاع وة ففاق م بففوم ةنيففن يسففعوه مفف
 وحل وط حلوؽنية    غظد لمناق ة حلعصيص مه حل  ايا، متةصح ةه ىضه حلظياطد ليسذ محصصد بميمة معينة.

 26/8/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 الصالحي: المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي ينتظرها فشل كبير 24
ةةص ةميه عان حظخ حل عخ حل ألسفؽين ، بسفان حل فالح ، ةه حسفتئناق حلم او فاذ مفك : ص حلم طيةحم-غظد

حسحففت م حجسففطحئيأل ، قففص خففالق ةا ففة حل ففطوؽ حلتفف  و ففعتيا حلألجنففة حلتن يضيففة لمنؾمففة حلتحطيففط، حلمتمثألففة  فف  
 سطحس ح سطط.ثل  جانخ ثؽ ك  6967 طوؽ وقق حسستيؽاه وتحصيص حلمطجعية حل ائمة عأل  حصوص عان 

وقففام حل ففالح   فف  حففصير مففك " ألسففؽيه"، : "ثه ىففضه حل ففطوؽ وحلمتؽألبففاذ لففن تتح ففك لففضلل عاط ففنا خؽففود 
حسففتئناق حلم او ففاذ مففه جصيففص"، م ففي ا: "س نطيففص حلعففوصد لألم او ففاذ بااليففاذ وحلمطجعيففاذ حلسففاب ة، ولةففه 

  مه ما و عناه مه  طوؽ ون اؽ ةساسية".
حلعان حلما  ، ةاه يستوجخ  67حلمتحصد باسعتطحق بالصولة حل ألسؽينية عأل  حصوص  وة اط ثل  ةه قطحط ح من

ةه تففتن حلم او ففاذ عألفف  ةساسففو، وةه تةففوه عألفف  ةسففاع ثنيففاا حسحففت م حلم ففطوؼ، باج ففا ة ثلفف   ففماه 
 ح وك حل جئيه حلم طصيه مه مصنين وقطحىن.

وس ظحلففذ تففصعو ثلفف  حسلتففظحن بمففا ةقطتففو وة ففاق حل ففالح  ةه   ففائم منؾمففة حلتحطيففط ط  ففذ حلم او ففاذ، 
حلألجنففة حلتن يضيففة خفف م حجتماعاتيففا حلسففاب ة، متابعففا :"حلم فف  بالم او ففاذ مففك ط ففؼ غالبيففة حل ففوط مت ففط 

 سألب  جصح ويجخ ةه س يستمط".
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وضةفففط حل فففالح  ةه "قاعفففصد حلم او فففاذ" ح ساسفففية "غيفففط سفففأليمة"، وةه ضلفففل يعفففظظ مفففه مماطسفففاذ سفففألؽاذ 
ح طؼ مففه تةثيففق حلففنيج حسسففتيؽان ، مبينففا ةه حسحففت م م ففطوعو ح سففاع ىففو حسسففتي ا  حسحففت م عألفف 

 عأل  ح طؼ حل ألسؽينية ومنك قيان ةي صولة متطحبؽة عألييا.
وطةط ةه " ت " حاولذ    قبوم حلم او اذ حلخطوز مفه ةي ثؽفاط يتحفصر بأنيفا حلمسفئولة عفه   فم حلتسفوية 

ت فون بيففا حجصحطد ح مطيةيفة وتطعاىففا، وضلفل "ةةثفط مففه حقتناعيفا بالنتففائج  ةو جيفوص حسفتئناق حلم او ففاذ، حلتف 
 حلت  يمةه تح ي يا".

 25/8/1023، فمسطين أون الين
 

 بتكثيؼ الضغوط عمي قيادة السمطة لوقؼ المفاوضات الجبهة الشعبية تطالب 25
   قؽاؿ غظد ةايص حلغوم  ؽالخ ع و حلألجنة حلمطةظية حلعامة لألجبية حل عبية لتحطيط  ألسؽيه مسئوم  طعيا

حلجماىيط حل ألسؽينية وحل  ائم حل ألسؽينية بتةثيق جيوصىفا بن فاؽاذ و عاليفاذ م فتطةة وجصيفة لأل فغؽ مفه 
 ةجم وقق ميظلة حلعوصد لألم او اذ با سع وحلمطجعية حل ائمة عألييا.

و فاذ، ممفا ي  فصنا وقام حلغوم    ت طي  لو : "حلم ةألة ةه حلطئيع محموص عباع يح ط خياطحتو  ف  حلم ا
ةوطحقًا ةثيطد يجخ ةه تةوه حا طد    ثؽاط حل طحؿ مك حسحت م وحت     ىفضه حلعمأليفة حلت او فية،   فً  
عفففه ةه عبفففاع قفففص ضىفففخ لألت فففاوؼ حسفففتجابة لأل فففغؽ ح مطيةففف ، وىفففو مفففا يتعفففاةع تمامفففا مفففك قفففطحط حلمجألفففع 

ط  ذ  يو حسستجابة لألعوصد لألم او اذ    ؾم  حلمطةظي وحلألجنة حلتن يضية بما  ييا حجتماعاتيا ح خيطد حلت 
 ".6967تمسل صولة حسحت م باسستيؽاه ومماطستيا حلمستمطد لو و   عصن تحصيص حلمطجعية    حصوص عان 

وحنت ص حلغوم ؽطي ة ثصحطد حلسألؽة ومنؾمة حلتحطيط حل ألسؽينية لأل أه حلوؽن ، م يطًح ثلف  ةنيفا س تفتن بال فطحةة 
نما يجفطي حلت فطص  ف   حلم تطؼ ةه تةوه حا طد    ىضه حلمتسساذ وحلت  ت ط يا مطحألة حلتحطط حلوؽن ، وح 

 قطحطحتيا، و   حل  ايا حلسياسية حلم يطية حلت  تمع حل عخ حل ألسؽين  وم الحو.
 25/8/1023، فمسطين أون الين

 
 حماس تستنكر االنفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت 26

 حلضي حستيصق حل احية حلجنوبية    بيطوذ، مساا ةمع.حستنةطذ حطةة حماع، حسن جاط 
وةعألنذ حماع    بياه مةتوخ و ألذ " ألسؽيه" نسخة عنفو، ثصحنتيفا "ل عتفصحا حاثفن" عألف  ةىألنفا حلألبنفانييه 
 فففف  حل ففففاحية حلجنوبيففففة، وت ففففامنًا معيففففن ومففففك ةففففم حل ففففعخ حلألبنففففان ، وط  ففففًا  ي "عمففففم تخطيبفففف  ييففففصق 

 ألبنان  وح  عا و خصمًة لألعصحا".سستيصحق ُبنية حلمجتمك حل
وت صمذ حماع بالتعظية لعائ ذ حل يصحا،  يما تمنذ حل  اا حلعاجفم لألجطحف ، صحعيفة ثلف  حلت فامه وحلوحفصد 

 ةما ةةصذ عأل  حط يا عأل  ةمه لبناه وحست طحطه. لت ويذ حل ط ة عأل  ة حاخ حلمخؽؽاذ حلتآمطية.
 25/8/1023، فمسطين أون الين

 
 قود مخططات بالتنسيؽ مع قوى إقميمية ودولية لتضييؽ الخناؽ عمي غزة: فتح تقدس برس 27

حففضطذ م ففاصط صبألوماسففية عطبيففة  فف  حلعا ففمة حلم ففطية حل ففاىطد مففه وجففوص مخؽؽففاذ مت ففك عألييففا : حل ففاىطد
بيه حلسألؽة حل ألسؽينية وبعؼ ح ؽطحق حجقأليمية وحلصولية وحلصولة حلعبطية لألت ييك عألف  قؽفاؿ غفظد ومحفاوحد 

 ، وحتخاض حجطحاحذ ةحاصية مه ؽطق حلسألؽة حل ألسؽينية مه بينيا حجطحا حنتخاباذ مه ؽطق وححص.خن و



 
 
 

 

 

           21ص                                    1949العدد:                66/8/1023حلجمعة  التاريخ:

وضةط حلم اصط حلصبألوماسية حلعطبية حلت  تحصثذ لف "قصع بطع" وؽألبذ حسحت اؾ باسميا، ةه حليصق مه ىفضح 
   ييففا ب ففةم حلمخؽففؽ ىففو عففظم "حمففاع" سياسففيا وحلتغؽفف  عألفف  عمأليففة حلت ففاوؼ حلتفف  قففططذ " ففت " حلم فف

 من طص.
وةو ففحذ ىففضه حلم ففاصط، ةه جففظاح مففه ىففضح حلمخؽففؽ يتمثففم  فف  ت ففعيص ثع مفف  غيففط مسففبوك، وت ففعيص 
ميفففصحن  مفففه خففف م حمففف ذ حعت فففام وحسفففعة  ففف  حل ففف ة حلغطبيفففة لعنا فففط ون فففةاا "حمفففاع"، وصعفففن وت فففجيك 

عؽفاا  فوطد مغألوؽفة حم ذ عأل  موحقك حلتوح م حسجتماع  " يسبول" لألتحطيؼ عأل  "حماع"  ف  غفظد و  ح 
 عه حلو ك ىنال، ةما قالذ.

و   غظد ؛ةةص م صط مسفتوم  ف  "حمفاع" تحفصر لفف "قفصع بفطع"، ةه ىفضه حلمخؽؽفاذ لفه ت ألف   ف  تح يفك 
ةىصح يا، وةه طصد حل عم ستةوه عةسفية، وحفضط حطةفة " فت " مفه حطتةفاخ حماقفاذ  فص عنا فط "حمفاع"  ف  

 حل  ة حلغطبية.
 26/8/1023قدس برس، 

 
                : سنتدخل بالشأن المصري "إذا تعرض أمننا لمخطر"اإلسرائيميوزير الخارجية  نائب 18

لن يستبعص نائخ وظيط حلخاطجية حجسطحئيأل  ظئيق حلةيه حلتصخم     توه م ط حلصحخألية    مطحألة حلنا طد: 
 ، ثنو ثضح 8|15خميع أوقام حلةيه، لإلضحعة حلعبطية  باس حليون حل معينة مه حلتؽوطحذ حلحا ألة  ييا.

تعطؼ ةمه ثسطحئيم لألخؽط  فه تم ةبيخ ستتصخم  يما يجطي بم ط، صوه ةه يضةط مظيًصح مه حلتو ي  عه 
 ماىية حلتصخم    حل أه حلم طي.

مه ةجية ةخطط؛ عّبط حلمستوم    حلخاطجية حجسطحئيأل  عأل  ت اتمو مه مساط حلم او اذ مك حلجانخ 
ح موط حلت  تؽطحيا حلوظيطد تسيب  لي ن  أطئيسة ؽاقن     ةه تةوه حل ألسؽين ، وةعطخ عه ةمألو 

حلم او اذ حجسطحئيأل   خ م جوسذ حلت اوؼ مك حل ألسؽينييه تعةع موقق حلحةومة بأسطىا وليع موق يا 
و يما يتعألك باسجطحاحذ حلت  يتخضىا حستحاص حسوطوب   ص تم ةبيخ؛ قام حلةيه  حل خ     ؽ"، ةما قام.

ل حت اسذ تجطي حالًيا بيصق  ماه حستمطحط حلتعاوه حسقت اصي وح ةاصيم  بيه ثسطحئيم وحلصوم "ىنا
 ح وطوبية"، ولةنو  صص عأل  ةه "ثسطحئيم ست ط عأل  ح يا    تؽبيك سياستيا    مختألق حلمجاسذ".

 15/8/2013قدس برس، 
 

 67مع االستيطان ودون العودة لحدود  يتحقؽ"ميرتس": السالم لن  19
حليساطية حلمتمثألة    حلةنيسذ بستة نوحخ    حلمعاط ة، « ميطيتع»ةؽأل ذ حطةة : ةسعص تألحم  –حلنا طد 

س حت اك س ن بخط »حمألة ثع مية ةمع     بةة حجنتطنذ و بةاذ حلتوح م حسجتماع  تحذ عنوحه 
عاصد ت سين حل صع أةي حسنسحاخ م 1967سوط عأل  ةساع حصوص عان  ه حل صع حل طقية مك تباصم ةطحؼ وح 

 «.حلمحتألة 
ثنو له يتن حلتو م ثل  ةي حت اك «  ايسبول»وقالذ طئيسة حلحظخ حلنائبة ظىا و غالتوه عأل    حتيا    

س ن ؽالما حستمط حلبناا    حلمستوؽناذ، م ي ة ةنيا تصطل ةه حظبيا خاطز صحئطد  نك حل طحط لوجوصه    
 «.يك حلس ن، وسن ّوذ ثل  جانخ حت اك س نلةننا سنةوه معاط ة مه ةجم تح »حلمعاط ة 
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قطحط نتانياىو موح ألة حلبناا    حلمستوؽناذ    حل  ة حلغطبية وط  و حلتوقيك عأل  حت اك مك »وتابعذ ةه 
 ، 1967حستحاص ح وطوب  أحلضي ي تطؽ عصن حسستثماط    حلمستوؽناذ وح طه    حصوص ثسطحئيم عان 

 «.نضطحه بأه وجية ىضه حلحةومة ى  حسحت م س حلس نيت طحه ثل  عصن جصية نياتو وي
لةه »وظحصذ ةه صوح ك نتانياىو سستئناق حلم او اذ ى  صوح ك حظبية ونتيجة حل غؽ حلصول  حلةبيط عأليو 

 «.حلم او اذ مه ةجم حلت اوؼ له تح ك ةي نتائج
 16/8/2013، الحياة، لندن

 
 فمسطينيا 15تخاذ قرار يقضي بإعادة جثماين بصدد ااإلسرائيمية  العميايديعوت: المحكمة  20

قالذ  حي ة "يصيعوذ ةحطونوذ" حلعبطية، مساا حليون حلخميع، ثه  :تطجمة خا ة -حل صع صوذ ةون -غظد
 ألسؽينيا، تحتجظىن ثسطحئيم     15حلمحةمة حلعأليا حجسطحئيألية، ب صص حتخاض قطحط ي    بفعاصد جثمايه 

 "م ابط ح طقان".
حسلةتطون  لأل حي ة، "ةنو طغن ن   مةتخ طئيع حلوظطحا حجسطحئيأل ، بنياميه نتنياىو، حسنباا  وةو   حلموقك

حلت  تحصثذ عه حت اك سطي مك حل ألسؽينييه، ةجظا مه حلم او اذ، جعاصد ط اذ ع طحذ حل يصحا 
، مه عائ ذ ؽألبا 15حل ألسؽينييه،  فه حلمعألوماذ باتذ    حةن حلمتةصد، وةه حلمحةمة حلعأليا تنؾط    

  ألسؽينية سستعاصد جثاميه ةبنائيا".
 16/8/2013، القدس، القدس

 
 "إسرائيل": كيري دفع ضريبة كالمية لمفمسطينيين عندما وّبخ معاريؼ 21

قام مستولوه    حلحةومة حجسطحئيألية، ثه وظيط حلخاطجية ح ميطة  جوه ةيطي، ةاه : يو ب  ةي -حل صع 
ه عه مخؽؽاذ بناا    حلمستوؽناذ    حل صع حل طقية وحل  ة حلغطبية، عأل  عألن بنية ثسطحئيم حجع 

نو "ص ك  طيبة ة مية" لأل ألسؽينييه عنصما وّبخ ثسطحئيم بعص ثع نيا عه مخؽؽاذ حلبناا ىضه. ون ألذ  وح 
 حي ة "معاطيق"، عه موؾَ يه ثسطحئيأليَّيه ط يَع  حلمستوط، قوليما ثه "ةيطي ص ك  طيبة ة مية 

ييه عنصما وّبخ ثسطحئيم"، وة اطح ثل  ةه "حلحصير ة   يصوط عه مخؽؽاذ ستستغطك عصد  يوط لأل ألسؽين
 ةو حت  سنة ثل  حيه ت ب  نا ضد حلم عوم".

وةانذ وسائم ثع ن ثسطحئيألية ضةطذ ةوم مه ةمع ةه ةيطي ىاتق طئيع وظطحا ثسطحئيم بنياميه نتانياىو، 
وحصد سةنية جصيصد    مستوؽنة "غيألو" جنوخ حل صع  940وقام ثنو  وجئ مه حلن ط عه مخؽؽ لبناا 

 وحصد سةنية    مستوؽناذ حل  ة وحل صع. 1187حل طقية، لةنو ةاه عأل  عألن مسبك باجع ه عه بناا 
 16/8/2013، الحياة، لندن

 
 من الجيش األمريكي متطورة  ة صواريخمنظومعمي  يحصلالجيش اإلسرائيمي  22

 عأل  ةمّياذ ةبيطد مه منؾوماذوب ةم مجان  ح وم حلجيغ حل ييون  ةةصذ محا م عسةطية  ييونية 
، م يطد ثل  ةّه ىضه حلمنؾومة متعصصد حل وىاذ قاصطد عأل  مه  ائؼ ما يمألةو حلجيغ ح ميطة ّ   MLRSأ

ثؽ ك  وحطيخ مك ليا ويمةه ة، لألصطوؿ وعن وصي دموّجو م اص ثؽ ك عصد  وحطيخ مه مختألق ح نوحؿ
. وضةطذ حلمحا م ةّه ىضه حلمنؾومة حلت  ت ون بت غيأليا ةتيبة أل ة بينيا طتوع مت جطدطتوع حطبية مخت
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"طحعن" حلتابعة لألمص عية، تمتاظ بسيولة حلحطةة، وقصطد حلت غيم حلمست م لةم طحجمة، س تًة ثل  ةّنيا قاصطد عأل  
 ةألن. 70 اطوخًا بأقم مه حلصقي ة، وي م متوسؽ مصحىا ثل   12ثؽ ك 

  يغ حل ييون موقك حلج
 15/8/2013، 2883التقرير المعموماتي 

 
 67ال يمول مشاريع خمؼ حدود  الواليات المتحدةعمي اتفاؽ عممي مع  وقعت هآرتس: "إسرائيل" 23

ضةطذ  حي ة "ىآطتع" ةمع حه حسطحئيم حلت  ةعألنذ متخطح عه ةنيا له توقك  :حلحياد حلجصيصد -طحن حهلل 
حسوطوب  حضح ت منذ قيوصح عأل  حلمساعصد ةو حلمن  ةو حسستثماطحذ    عأل  حت اقاذ تعاوه مك حستحاص 

حلمستوؽناذ، تبيه ةنيا سبك حه وقعذ عأل  حت اك تعاوه عألم  مك حلوسياذ حلمتحصد يوجص  يو بنص ي    
 .67بأه وح نؽه له تموم م اطيك خألق حصوص 

ح ميطة   حجسطحئيأل ثنائ  حل ومية وح ا ذ حل حي ة: "   وثي ة حلتعأليماذ حلطسمية لأل نصوك حلعألم  
  ت طط حه حلم اطيك حلت  يموليا حل نصوك له تجطي    Binational Science Foundation - BSFأ

. ةما حه حلم اطيك س يمةنيا ةه تعن  1967حظيطحه  5بعص  ثسطحئيمحلمناؽك حلت  وقعذ تحذ سيؽطد 
ه وثي ة حلتعأليماذ تن ط عأل  موقك حل نصوك عأل  بموح يك تتعألك مبا طد بيضه حلمناؽك"، م يطد ثل  ة

 حسنتطنذ.
 16/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 مع االتحاد االوروبي لمبحوث العممية "2020فؽ "أ مباحثات فيتشرع  "إسرائيل" 24

  طحن حهلل:  طعذ حسطحئيم    سألسألة مباحثاذ مك مستوليه    حستحاص حسوطوب  حوم حمةانية م اطةتيا  
وحلضي ينػ عأل  حسستثماط    حبحار عمألية وم اطيك  ،2020حلم طوؿ حسوطوب  حل خن حلمعطوق بأ ك 

 تؽويطية    حلمصه حلت  ت اطل  يو.
 ،«2020ة ك »وحسطحئيم ى  حلصولة حلوحيصد مه خاطز حستحاص ح وطوب ، حلت  صعيذ لألم اطةة    م طوؿ 

  اطيك حلعألمية.حلضي يخ ػ منحا مالية عالية لألبحار وحلم
وبصةذ ىضه حلمباحثاذ بعص ةه حعأله حستحاص حسوطوب  تطحجعو عه تمويم م اطيك حسطحئيألية خاطز حلخؽ 

 حسخ ط ةي    حل  ة حلغطبية وحل صع حل طقية.
حنو حضح لن ي ك حلتو م حل  حم وسؽ بيه حسطحئيم »وجاا    بياه ح صطتو وظحطد حلخاطجية حسسطحئيألية 

 «.طوب  ب أه حسستثماط    حلمناؽك  اه حسطحئيم له ت اطل    حلم طوؿ حلمضةوطوحستحاص حسو 
 16/8/2013، الشرؽ األوسط، لندن

 
 تنجح في تهجير دفعة جديدة من يهود اليمن بعممية سرية ومعقدة "إسرائيل" 25

حلوةالة وليص عوؼ: ة  ذ م اصط حسطحئيألية متعصصد حلخميع عه نجاس تم حبيخ بالتعاوه مك  -طحن حهلل 
 حلييوصية حلصولية بتيجيط مجموعة مه حلييوص حليمنييه بعمألية و  ذ بالسطية وحلمع صد.

ييوصيا يمنيا حل  حسطحئيم    عمألية خا ة وسطية، م يطد حل  حنو  17وحسخ حلم اصط  انو تن تيجيط 
اموح خ م منين حل  حسطحئيم مه حليمه مبا طد،    حيه و م حوسصىن مه حسطجنتيه حير حق 4و م 

،   ص و  ذ حمألة تيجيطىن مه حليمه ثل  ثسطحئيم بالمع صد 7وحسخ موقك حلمستوؽنيه حلعاميه حسخيطيه.
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حير تن    حلبصحية ثي ام عصص منين ثل  ح طجنتيه، وةانذ حلخؽة    حلبصحية حي الين ثل  لنصه حير تن 
ط تن تس يطىن لألطجنتيه ومه ىنال تن حلتعيص لين ةه يح ألوح عأل  مةانة سجئيه ولةه بعص ةه   م ح م

 ن ألين جوًح جسطحئيم. 
ومه جيتيا  طحذ حطييم صي بوطتو وى  مستولة    حلوةالة حلييوصية حلخميع حه ىضه حلعائألة حستية مه 

بمساعصد جماعة ساتماط حلمتل ة  2011حليمه حلت ذ حثن  ع ط  خ ا مه حقطبائيا غاصطوح حليمه سطح حلعان 
 ينيه ثن حست طوح    حسطجنتيه. وةاه ىتسا و ألوح حل  حسطحئيم قبم حيان.مه ييوص متص

وضةط بياه حلوةالة حلييوصية باه حستيعاخ حلمياجطيه حلييوص حليمنييه حلجصص سيتن    مناؽك جنوخ حسطحئيم 
 حي جنوخ  ألسؽيه حلتاطيخية.

حليمه و ألوح حل  حسطحئيم     نحو خمسيه ييوصيا مه‘وح اطذ حلمستولة    حلوةالة حلييوصية حل  حه 
 ’.حس يط حسخيطد ع خ تصىوط حلو ك حسمن     حليمه

وحمتنعذ حلمستولة عه ت صين معألوماذ حوم حلؽطك وحلوسائم حلت  يتن  ييا حخطحز حلييوص حليمنييه، متةصد حه 
 ’.ىضه حلعمألياذ سطية‘

يوصيا يمنيا حل  حسطحئيم حسمط حلضي ي 151و م  2009وقالذ حلوةالة حلييوصية    بياه حنو منض حلعان 
 ’.يعةع تظحيص حلحوحصر حلمعاصية لألسامية    ضلل حلبألص‘

   حلسنوحذ حسخيطد، ح ب  حلييوص حليمنيوه ىص ا لتيصيصحذ حلمتؽط يه حسس مييه خ و ا ‘وح اق حلبياه 
ية ىاطوه ظينصحن  عان وحغتيام ظعين حلؽائ ة حلييوص 2008، م يطد حل  م تم مصطع ييوصي عان ‘حل اعصد 
، ي ين ن  ين    موقك محم  90وي صط عصص حلييوص حلضيه س يظحلوه ي ؽنوه    حليمه بأقم مه  .2010

ع خ ححت م  ألسؽيه وحقامة  1949بالعا مة  نعاا. وس بص مه حلضةط باه عصص حلييوص    حليمه عان 
، ولن يبك ’بالبساؽ حلسحطي‘عمألية عط ذ  حلق  خػ تن تيجيطىن حل  حسطحئيم    49حسطحئيم ةاه حوحل  

ييوصي    حليمه، بعص ضلل حل  حه تناقػ عصصىن جطحا حليجطد سسطحئيم حل  حه و م حل   1200سوط 
  خ ا ما ظحلوح    حليمه. 90

 16/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 1995سنة  "مشاركا" في مجزرة سريبرينيتسا إسرائيميا"إسرائيل" تسمم البوسنة  26
سألمذ ثسطحئيم ةمع ثل  حلبوسنة طج   طبيا يحمم حلجنسية حجسطحئيألية وي تبو  :أح ق خ -حل صع حلمحتألة 

. وقام بياه  اصط عه وظحطد حلعصم حه ق ية حلةسنصط 1995بم اطةتو    مجظطد سطيبطينيتسا    حلعان 
حلييوصية ى  "ةوم  عأل  حلجنسية حجسطحئيألية عه ؽطيك ظوجتو 2006  يتةو يتغ وىو  طب  ح م    

 تطحيم مه حسطحئيم ل  ية متعأل ة بفباصد". 
 16/8/2013، الغد، عّمان

 
 األسرى كافة استحقاؽ سياسي ووطني وقانوني عنقراقع: اإلفراج  17

طحن حهلل ف "ح يان": قام وظيط  توه ح سطط وحلمحططيه عيس  قطحقك: ثننا نتؽألك ثلف  حج فطحز عفه جميفك ةسفطحنا 
جوه حسحفففت م حجسفففطحئيأل  صوه حسفففتثناا ةاسفففتح اك وؽنففف  وسياسففف  وقفففانون ، وحه حلسففف ن وةسفففيطحتنا مفففه سففف

 حلعاصم    حلمنؽ ة س ي ون عأل  حستمطحط حسحت م وحسستيؽاه وححتجاظ بسق ح سطط.
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وحعتبففط قطحقففك ةه حج ففطحز عففه حلص عففة ح ولفف  مففه ح سففطط حل ففصحم  ىفف  حأل ففة سففيألييا حأل ففاذ ةخففطط بعففص ةه 
 ح سطط مأل ا سياسيا وجظاح ة ي  وثابتا مه ةي تسوية سياسية عاصلة. ة ب  مألق

: س تنتفو ق فية ح سفطط بفاج طحز عفه حل فصحم    فؽ بفم ىف  ق فية ن فالية مسفتمطد عألينفا حلعمفم مفه وة اق
 حجأليا عأل  ةم حلمستوياذ حت  يظوم حسحت م.

ا ؾففففاذ نففففابألع وجنففففيه وطحن حهلل وسففففأل يذ لتينئففففة ح سففففطط قطحقففففك خفففف م جولففففة ميصحنيففففة  فففف  مح ةقففففوحمجففففااذ 
 حلضيه ة طز عنين، حير ةقيمذ ححت اسذ وميطجاناذ حسست بام. 16حلمحططيه حلف 

26/7/1023األيام، رام اهلل،   
 

 تنفذ وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية 48الػلحركة اإلسالمية في ا 18
  65/8، ؾيففط يففون حلخمففيع أ48 فف  حل ألسففؽينية حلمحتألففة عفان نؾمففذ حلحطةففة حجسفف مية  ف  ح طح: حلنا فطد

وق ة ححتجاجية ةمان حلس اطد حلم طية    تم ةبيخ، تنصيصًح بما و ف وه "حلجفطحئن حلتف  حطتةبيفا حلنؾفان حلعسفةطي 
 ح طبعاا. يونطحبعة حلعصوية وحلني ة    م ط"   حلم طي حسن  ب  بحك حلمسالميه وحلمعت ميه    ميصحن

ه بيه حلم اطةيه    حلوق ة طئيع حلحطةة حجس مية حل يخ طحئص   س ونائبو حل يخ ةمام حلخؽيخ. وةاه م
وقام حل يخ ةمام خؽيخ    ةألمة لو ثه "حسن  خ    م ط ىفو حن ف خ عفابط، وةه  فموص أميفصحه  طحبعفة 

سفؽ تفم ةبيفخ حلتف  ةانفذ جفظًا ُيب ط بانتياا ىضح حسن  خ، نحه ىنا حليون نبعص ةمتاطًح عه حلس اطد حلم فطية و 
 مه حسن  خ عأل  حل طعية حلم طية" و ك ما قام.

 اطل حاسق مه  ألسفؽين  حلفصحخم  ف  مسفيطد م فاعم صعفذ ثلييفا حلحطةفة حجسف مية، حلأليألفة حلما فية،  ف  و 
حلتف   ، ط عذ خ ليا مئاذ حلم فاعم تنصيفصًح بفف "حلمجفاظط"48مصينة ؽمطد بالجأليم  مام  ألسؽيه حلمحتألة عان 

حطتةبتيففا قففوط ح مففه حلم ففطية،  ففص حلمعت ففميه حلسففألمييه  فف  ميففصحن  طحبعففة حلعصويففة وحلني ففة حلمناى ففيه 
 ل ن  خ حلعسةطي عأل  حلطئيع حلمعظوم محمص مطس .

25/8/1023، قدس برس  
 

 عين الزيتونةبمسجد  قبر يهودي وهميبعد بناء  مؤسسة األقصي تقدمت ببالغ لشرطة صفد 19
ثه جماعاذ ييوصيفة قامفذ  64/8/1063 ح طبعاا   بياه ليا حليون ” لألوقق وحلتطحر  ق  حمتسسة “قالذ 

متخطح بانتيال  اطش لمسجص عيه حلظيتونة    مصينة   ص وقامذ ببناا قبط ييوصي وىمف  بم  ف ة حلجفصحط 
 ح وليفة حلييفوص  ف  خؽفود وح فحة ل فطؼ سفيؽطتيا” حل فصي يه“  حفصحل طق  لألمسفجص وحصعفذ ظوطح ةنفو يعفوص 

ةنفففيع ييفففوصي ةمفففا  عألفففذ مفففك بفففاق  حلمسفففاجص حلتاطيخيفففة مفففا بعفففص حلنةبفففة  ثلففف عأليفففو وتيويفففصه ومفففه ثفففن تحويألفففو 
 حل ألسؽينية.

حلث ثففاا  فف  ظيففاطد ميصحنيففة وحؽألعففذ عألفف  حلجطيمففة حلةبففطط حلتفف   يففونحلمسففجص  ثلفف متسسففة حلوبففصوطىا ىطعففذ 
 .ه وجوص ما ظعموححطتةبتيا حلجماعاذ حلييوصية بحك حلمسجص لتتح ك  ع  م

ممثففم بمسففتوم مألففق حلم صسففاذ  ييففا عبففص ” ح ق فف متسسففة “مففه جانبيففا توجففو و ففص مففه  ةولفف و فف  خؽففود 
مطةففظ  ففطؽة  فف ص لت ففصين  ففةوط وح  ففاصد حففوم مففا طةوه  فف  حلمسففجص ولألمؽالبففة بالتففصخم  ثلفف حلمجيففص حغباطيففة 

و ص حلمتسسفة لأل فطؽة ةه حلحفصير حلفضي  حلسطيك مه قبأليا أ حل طؽة  قبم ةه تأخض حل  ية ةبعاصح ةخطط. وةةص
يفصوط عفه وجففوص تفاطيخ ييففوصي  ف  حلمةفاه س ة ففم لفو وىففو محفؼ ح تفطحا وةةاضيففخ باؽألفة وح صلففة عألف  ضلففل 
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حل بففط غيففط  بفظحلففةطئففيع بألصيففة  فف ص ولجنففة حلتنؾففين وحلبنففاا  ييففا وؽالبففذ  ثلفف ةثيففطد . ةمففا توجيففذ حلمتسسففة 
 سيتو.حل انون  وحلضي يمع بحطمة حلمسجص وقص

25/8/1023مؤسسة األقصي لموقؼ والتراث،   
 

 1023لعام فمسطين يعانون من البطالة خالل الربع األول في  : أكثر من ثمث الشبابتقرير 30
، ومفه حبفطظ مفا جفاا 1063حجح اا حل ألسؽين  بيانفًا  فح يًا بمناسفبة حليفون حلعفالم  لأل فباخ، ة صط جياظ 

يففط حلففضي يعففان  منففو حل ففباخ حل ألسففؽينيوه  فف  حل فف ة وقؽففاؿ غففظد،  فف  حلبيففاه، حسففتعطحؼ وحقففك حلبؽالففة حلمط 
 وجاا    حلت طيط: 

% 3898% مففه ثجمففال  حلسففةاه، يتوظعففوه بوحقففك 1999سففنة   فف   ألسففؽيه  19 -65بألغففذ نسففبة  حل ففباخ أ
 ،  وبألغففذ نسففبة حلجففنع بففيه سففنة 19-10%  فف  حل ئففة حلعمطيففة أ6691نة  وسفف 69-65 فف  حل ئففة حلعمطيففة أ

 1063ةنثفف ، عألمففا بفاه ت ففصيطحذ عفصص حلسففةاه  فف   ألسفؽيه منت ففق حلعففان  600ضةففوط لةفم  60491حل فباخ 
 مأليوه. 4941ت يط ثل  ةه ثجمال  عصص حلسةاه بألر نحو 

 
 1021سنة( ممتحقون في التعميم لمعام  19-25% من الشباب )43.2

ح ففوه بففالتعألين بوحقففك   سففنة مألت19-65% مففه حل ففباخ أ4396ةه  1061تؾيففط حجح ففااحذ حلمتففو طد لعففان 
%  ففف  حل ئفففة 6699  سفففنة و11-68% لأل ئفففة حلعمطيفففة أ4893  سفففنة، و67-65%  ففف  حل ئفففة حلعمطيفففة أ8399

  سنة.  ةما ت يط حجح ااحذ ثل  ةه معصسذ حلتسفطخ أسفوحا حلتحفك وتفطل ةو لفن يألتحفك 19-13حلعمطية أ
% 1598% لألفففضةوط و3690% أ36.0  سفففنة  ففف   ألسفففؽيه قفففص بألغفففذ 19-65ةبفففصح بفففالتعألين  ل ئفففة حل فففباخ أ

 لإلنار .
 

 نصؼ الشباب الخرجين يعانون من البطالة
، ليسففففجم حلخطيجففففوه مففففه 1063% خفففف م حلطبففففك ح وم 5195بألففففر معففففصم حلبؽالففففة بففففيه حلخففففطيجيه حل ففففباخ 

%، بينمفففا سفففجم حلخطيجفففوه مفففه 6497تخ فففػ حلعألفففون حسجتماعيفففة وحلسفففألوةية ةعألففف  معفففصم بؽالفففة ثض بألفففر 
 %.1496  معصم بؽالة ثض بألر تخ ػ حل انوه ةصن

 
 1023من ثمث الشباب في فمسطين يعانون من البطالة خالل الربع األول  أكثر

  سفنة ن فيؽوه حقت فاصيًا  ف  19-65% مه حل فباخ أ3790ثل  ةه  1063ة اطذ بياناذ حلطبك ح وم لعان 
 %    قؽاؿ غظد.3395%    حل  ة حلغطبية و3991 ألسؽيه بوحقك 

%، وُ سفجم ةعألف  معفصم لألبؽالفة بفيه 3790  سفنة 19-65بألر معصم حلبؽالة بيه حل فباخ أ، ةخططمه جية 
  سففففنة، 69-65% بففففيه ح  ففففطحص أ4096% م ابففففم 4696  سففففنة بوحقففففك 14-10ح  ففففطحص  فففف  حل ئففففة حلعمطيففففة أ

 63  سففنة حلففضيه ةنيففوح 19-65  سففنة.  ةمففا تطةففظذ حلبؽالففة بففيه حل ففباخ أ19-15% بففيه ح  ففطحص أ3698و
 %. 4597طحسية  أةثط بوحقك سنة ص

  سنة حلعامألوه 19-65مه ثألر حل باخ أ ةةثطةما عأل  مستوط حلن اؽ حسقت اصي،  ت يط حلبياناذ ثل  ةه 
% ، يأليفو قؽفاؿ حلتجفاطد وحلمؽفاعن وحل نفاصك  حلفضي  فغم 1898يعمألوه    قؽاؿ حلخصماذ ب طوعفو حلمختأل فة أ

 % منين.1199ما نسبتو 
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25/8/1023ء الفمسطيني، الجهاز المركزي لإلحصا  
 

 : االحتالل يواصل ارتكاب جرائم الحرب في فمسطين"اإلنسان لحقوؽالفمسطيني " 32
ة اص ت طيط ح وق   ألسفؽين  ةه قفوحذ حسحفت م حجسفطحئيأل  وح فألذ خف م ح سفبوعيه حلما فييه : بتطح – غظد

 حقتطحق حلمظيص مه جطحئن حطبيا    ح طح   حل ألسؽينية حلمحتألة.
 فف  ت طيففطه ح سففبوع  حل ففاصط ةمففع حلخمففيع ثه قففوحذ حسحففت م  حجنسففاهلمطةففظ حل ألسففؽين  لح ففوك وقففام ح

سفنوحذ ثس ةنيفا مسفتمطد  ف   فطؼ  7  ً  عه حستمطحطىا ب طؼ ح اطىا حلجائط عأل  قؽاؿ غظد منفض نحفو 
حل فوحنيه حلصوليفة  حلمظيص مه حلع وباذ عأل  حلسةاه حلمصنييه    ثؽاط سياسة حلع فاخ حلجمفاع  حلمخال فة لةا فة

 وحجنسانية    حل  ة حلغطبية.
ةه قفوحذ حسحفت م حجسفطحئيأل  قتألفذ خف م حل تفطد حلتف  يغؽييفا حلت طيفط مفصنيًا  ألسفؽينيا  ف   ثلف وة اط حلت طيط 

جطيمفة جصيففصد مففه جفطحئن حل تففم حلناجمففة عفه حسسففتخصحن حلم ففطؽ لأل فود حلمسففألحة خفف م محاولتفو حجتيففاظ حل ففطيؽ 
  طك وسؽ قؽاؿ غظد.« ثسطحئيم»حلحصوصي مك 

وة ففاق ةه قففوحذ حسحففت م حسففتمطذ  فف  مماطسففة ةعمففام حلتوغففم وحسقتحففان وحعت ففام حلمففوحؽنيه حل ألسففؽينييه 
عمألية توغم  61ب ةم يوم     معؾن مصه حل  ة حلغطبية، ون ضذ خ م حل تطد حلت  يغؽييا حلت طيط حلحال  

موحؽنفًا  ألسفؽينيا عألف  ح قفم بيفنين  54  ة، حعت ألذ خ ليا عأل  ح قم    معؾن مصه وبألصحذ ومخيماذ حل
 ةطبعة ةؽ ام و ح ياه.

ومنؾمة حلتحطيفط « ثسطحئيم»و ك حت اك ةوسألو حلموقك بيه  Cوةةص ةه مناؽك حل  ة حلغطبية حلم ن ة منؽ ة 
م ففاطيك  حل ألسففؽينية مففا تففظحم ت ففيص حمفف ذ ثسففطحئيألية محمومففة بيففصق ت طيغيففا مففه سففةانيا ح  ففألييه ل ففال 

 حلتوسك حسستيؽان ، و   م صمة تألل حلمناؽك مصينة حل صع حل طقية حلمحتألة و وححييا.
26/8/1023السبيل، عمان،   

 
 العراقيب لممرة الرابعة والخمسين قرية هدمي االحتالل 31

ب  حلبصويففة  فف  حلن ففخ جنففو « حلعطحقيففخ»ىففصمذ سففألؽاذ حسحففت م حجسففطحئيأل  ةمففع قطيففة  :أحستحففاص  -طحن حهلل 
  ألسؽيه حلمحتألة، لألمطد حلطحبعة وحلخمسيه، وقطية مجاوطد ليا بصعوط ثقامة بيوتيما مه صوه تطخيػ منيا.

وقففام حلنففاؽك باسففن تجمففك حل ففطط غيففط حلمعتففطق بيففا ثسففطحئيأليًا  فف  حلن ففخ سففالن حلففوقيأل ، وحلنا ففؽاه حلمحأليففاه 
حلتابعففة لففوظحطد حلصحخأليففة « يففط حلمطخ فةوحففصد مطحقبفة ح بنيففة غ»عظيفظ  ففياس حلؽففوطي ومفاىط ةبففو قطينففاذ، ثه 

وقطية « حلعطحقيخ»حجسطحئيألية وقوحذ مه حل طؽة حجسطحئيألية مصججة با سألحة وحليطحوحذ، ىصمذ جميك مناظم 
 50وة اق حلوقيأل  ةه ثسطحئيم تحاوم محو حلعطحقيفخ  ف  ثؽفاط تؽبيفك مخؽؽيفا ثظحلفة نحفو «. ةبو قطيناذ»

 ةلق صونن مه ةطح   ح ىال     حلن خ. 800قطية س تعتطق بيا وم اصطد 
26/8/1023الشرؽ، الدوحة،   

 
 مصرب الجماعات السمفية معتنسيؽ السيسي وتنفي ال سمفية تدعو لمجهاد ضد جماعةغزة:  33

 ص وظيط حلص اؿ ” حلجياص“ ثع هأح ق خ : صعذ جماعة سأل ية مت صصد    قؽاؿ غظد حلخميع ثل   - غظد
ح فففػ حلم صسففف   ةبفففو. وقفففام حل فففيخ بعفففص مجفففظطد طحبعفففة وحلني فففة  تفففاس حلسياسففف عبفففص حل ةومحلم فففطي حل طيفففك 

نصعو عألماا م ط لألتوحفص وحختيفاط “   متتمط  حا      غظد ” حلسأل   حجس نجيغ “حل ياصي    جماعة 
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عف هقائص مسفألن مفه حجفم قيفاصد حلمطحألفة حل اصمفة    ةومحلجيفاص  فص حلؽاغيفة أوظيفط حلفص اؿ حلم فطي حل طيفك  وح 
يو فك ححفص مطح  يفو  ةهىضح حلنؾان حلمطتص حلضي يعمم عأل  قتم حلمسفألميه ونطجفو حهلل  جظحلةحل تاس حلسيس  عبص 

طححة   قتألو   ”.ةعوحنومه  طه و ط  ح مة وح 
سففففيناا وس يوجفففص تنسففففيك بيننفففا وبففففيه  ةوجماعفففة صحخففففم م فففط  ةيتنسفففيك مففففك  ةيس يوجفففص لففففصينا “حنففففو  وةةفففص

 ثقامفةبنفاا عألف   ح طؼةفاه  ف  ب فاؿ  ةيفامسألن  ةينعمم مك “ةنو تصحطل ، ل”حلجماعاذ حلسأل ية صحخم م ط
 ”.حت  ت ب  وحقعا حجس ميةحل طيعة 

خاطؽففة  ثعفف ه فف  ” حففظخ حلنففوط أحلسففأل   حلم ففطي  لألتطحجففك عففه حلميظلففة بم ففاطةة حلؽاغيففة“وصعففا حلم صسفف  
حفصوص بفيه قؽفاؿ غفظد وم فط  مفه أحلمنت فطد عألف  ؽفوم حل ح ن اك ثغ ك“ ةهحلؽطيك حلم بألة لم ط، معتبطح 

 ”.وقؽاؿ غظد  ألسؽيهقبم حلسيس  ىو لظياصد حلح اط عأل  
 ف  بيفاه تف ه خف م حلمفتتمط ” حلمأليفن حلغفظحوي ةبفو“يفصع  ” حجسف نجفيغ “ع و    جماعة  صعامه جانبو 
اط حلسفأل   ةفم حلمأل فاذ وحلخ  فاذ وحلم فاةم بينيفا وبفيه حلتيف ثنياا“ ثل    غظد  ةحةومحلحماع و ، حل حا  

 ”.حلجياصي    قؽاؿ غظد  وطح
26/7/1023القدس العربي، لندن،   

 
 " الفمسطينية تدين تفجير الضاحية الجنوبية وتصفه بػ"اإلرهابي"راصد" جمعيةلبنان:  34

بيطوذ: ةةصذ حلجمعية حل ألسؽينية لح وك حجنساه أطح ص  ةنيا تأل ذ ببالر حل ألك وحجصحنة وحسستنةاط، حصور 
   فف  منؽ ففة حلففطويع  فف  حل ففاحية حلجنوبيففة 8|65ط و فف تيا بففف "حجطىابيففة" يففون ةمففع حلخمففيع أعمأليففة ت جيفف

لألعا فمة حلألبنانيفة بيفطوذ، " ف  تؽفوط خؽيفط لألمفص حجطىفاب  حججطحمف  حلفضي يسفتيصق حلمفصنييه وح بطيفاا مفه 
 سوطية ثل  لبناه"، ةما قالذ.

  ةطسألذ نسخة منو لف "قصع بطع" بتعاظييا لجميك 8|66وتوجيذ جمعية أطح ص     بياه ليا حليون حلجمعة أ
 مه س ؽوح مه حلموحؽنيه حلمصنييه ح بطياا    عمألية حلت جيط.

26/8/1023قدس برس،   
 

 ستراتيجية لألردنا  : إقامة الدولة الفمسطينية مصمحة وطنية و الثانيعبد اهلل  35
حلمألل ح طصن  عبص حهلل حلثان ،  ، ةه. بي.ب .يون ً  عه وةالة أ 26/8/1023، القدس العربي، لندنن طذ 
حلخميع، عأل  ةه ثقامة حلصولة حل ألسؽينية حلمست ألة حل ابألة لألحياد عأل  حلتطحخ حلوؽن  حل ألسؽين  يون  صص 

حهلل  صص خ م  م ألحة وؽنية وحستطحتيجية لألممألةة. وضةط حلصيوحه حلمألة  حليا م     بياه ةه حلمألل عبص
قامة حلصولة ل ائو ح ميه حلعان لألمن  حلمتحصد باه ة  موه عأل  ةه حم جميك ق ايا حلو ك حلنيائ  وح 

ول ذ  حل ألسؽينية حلمست ألة حل ابألة لألحياد عأل  حلتطحخ حلوؽن  حل ألسؽين  م ألحة وؽنية وحستطحتيجية ةطصنية.
  حلبياه حلبياه ثل  ةه حلمألل ةةص عأل  ةىمية ومةانة مصينة حل صع لصط حلعطخ حلمسألميه وحلمسيحييه. وةو 

   سياساتيا حلياص ة ثل  تيويص حلمصينة وتغييط  "ثسطحئيم"حهلل حلثان  ة اط ثل  ةه حستمطحط  ةه حلمألل عبص
معالميا وحسعتصحاحذ عأل  حلم صساذ حجس مية وحلمسيحية  ييا سيةوه لو حنعةاساذ خؽيطد عأل  جيوص 

 تح يك ت صن    حلعمألية حلسألمية.
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حهلل حلثان  حست بم ةمع ع و لجنة  حلمألل عبصةه  ،بتطحوةالة ن ً  عه  26/8/1023، الغد، عّمانوة ا ذ 
حلع قاذ حلخاطجية    مجألع حل يوش ح ميطة  حلسيناتوط طوبطذ ةوطةط، وةةص حلمألل صعن ح طصه لمساع  

 حم حل طحؿ حل ألسؽين  حجسطحئيأل  و  ا لحم حلصولتيه.

 
 جودة وكي مون يبحثان دعم جهود السالم 36

بحر وظيط حلخاطجية و توه حلمغتطبيه نا ط جوصد مك ح ميه حلعان لألمن حلمتحصد باه  :بتطحوةالة  – عماه
ة  موه، سبم صعن جيوص حلس ن وحلم او اذ حل ألسؽينية حجسطحئيألية حلت  بصةذ ةوم مه ةمع، وبخط 

ةمع حلجيوص حلمبضولة  حلتؽوطحذ وحلمستجصحذ    حلمنؽ ة. وحستعطؼ حلجانباه خ م ل اا بوظحطد حلخاطجية
عأل   عيص بصا حلم او اذ بيه حلجانبيه حل ألسؽين  وحجسطحئيأل  خا ة جيوص حلوسياذ حلمتحصد ح ميطةية 
وةىمية صعن وت جيك حلؽط يه حل ألسؽين  وحجسطحئيأل . وقام جوصد    ت طيحاذ  ح ية م تطةة ع خ 

 ك وصعن حلمساط حلضي حنتيجو حل ألسؽينيوه ص ثل ظياطد ح ميه حلعان لألمن حلمتحصد تيصق  ثهحلأل اا 
 وحجسطحئيأليوه    بصا م او اذ بطعاية ةميطةية.

حلصولة  بفقامةحهلل حلثان  ىو موقق مبن  عأل  م ألحة ةطصنية عأليا  موقق ح طصه ب ياصد حلمألل عبص ةهوةةص 
 حلمست ألة. ةحل ألسؽيني

 26/8/1023، الغد، عّمان

 
 ويرحمه إلي أسترالياألسير األردني أبو عرجة يفرج عن ا اإلسرائيمياالحتالل 37

 ةمععه ح سيط ح طصن  ثياص ةبو عطجة بعص حنتياا محةوميتو  حجسطحئيأل ة طجذ سألؽاذ حسحت م  :عماه
. وقامذ سألؽاذ حسحت م بتطحيألو ثل  حستطحليا حير ت ؽه ظوجتو وةوسصه متجاىأليه مؽالبو ومؽالخ ح وم

    حلممألةة. ةىألو ثل حير ةاه يتةص حنو يطغخ بالعوصد  ةىألو بتطحيألو ثل  ح طصه،
 26/8/1023، الدستور، عّمان

 
 انفجار الضاحية الجنوبية لبيروتوراء  ؼتتهم "إسرائيل" بالوقو المبنانية  السياسيةالقوى  38

حلضي وقك مساا يون حلخميع  ،مي ام سأليماه حسن جاط حلألبنانية و ق طئيع حلجميوطية: خاػ بالموقك
يحمم  حججطحم  ح سألوخىضح "بالجباه، متةصح ةّه بمنؽ ة حلطويع بال احية حلجنوبية لبيطوذ،  65/8

سطحئيم لظعظعة حسست طحط و موص حلألبنانييه حجطىاخب ماذ  ةه "وحعتبط طئيع حلمجألع حلنياب  نبيو بطي  ."وح 
حلعصو  ثسحلجطيمة س تخصن ةه "، س تًا ثل  "سوصحا ثسطحئيأليةى  مه صوه  ل يص  وحجطىاخ حججطحنيص 

 .حجسطحئيأل "
حل احية حستيص ذ    يون حلت حياذ "حلنائخ وليص جنب ؽ ةّه  حس تطحة حعتبط طئيع حلحظخ حلت صم  ةما 

ة ابك "بالت جيط. وةةص ةّه  "ثسطحئيم"، متيما "1006حليائألة لجميك حلألبنانّييه    موحجية ثسطحئيم    حلعان 
 وحج  سطئيع تةتم حلتغييط  ةةصو  ."مّما يح م ح ول ثسطحئيم حلمست يصد  ثل أليعة حستيان توّجو    حلؽ

    "ثسطحئيم"حلنائخ مي ام عوه وجوص طحبؽ بيه حن جاط حليون وتوقيتو    ضةطط حنت اط حلم اومة عأل  
مه  ثليياوجيذ  ثسطحئيألية طبة "وظيط حلؽاقة وحلمياه جبطحه باسيم ةه حسن جاط  ةما حعتبط حطخ تموظ.

حلت جيط "ىضح  ةهطةط نائخ طئيع حلمجألع حجس م  حل يع  ح عأل  حل يخ عبص ح ميط قب ه، و  ."حلصحخم
حلم اوميه، وحلت   ةبنائيايخصن حلم طوؿ حل ييون     حستيصحق حل احية حلجنوبية وعن وحه  حجطىاب 
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 ةىصح يا    ثسطحئيمتخصن  ثطىابيةيحمم ىضح حلت جيط ب ماذ  ثضحنت طذ عأل  حلعصوحه حل ييون  
 ."ومخؽؽاتيا

 26/8/1023، ، بيروتاألخبار

 
 مصر: تمديد حبس مرسي والكتاتني في قضية التخابر مع "حماس"  

يوما، ةما قططذ حبع  قططذ محةمة م طية تجصيص حبع حلطئيع حلمعظوم محمص مطس  لمصد : حل اىطد
يوما عأل  ضمة  مجألع حل عخ حلسابك، لمصد محمص حلةتاتن  طئيع حظخ "حلحطية وحلعصحلة" وطئيع 

  ةه قا   حلتح يك حلمست اط حسه سميط |وضةطذ وةالة ةنباا "حل طك ح وسؽ" حلخميع أ حلتح ي اذ.
قص حنت م ثل  حلطئيع حلمعظوم    محبسو، وقان باستجوحبو بعصص مه حلتين، ةبطظىا حلتخابط مك حطةة حلم اومة 

 حختؽاق بعؼ حلسجناا وحل باؽ وحلجنوص.حسس مية "حماع"، وقتم و 
يوما عأل  ضمة حلتح ي اذ حلت  تجطي معو    ضحذ  ةما وقطط حلمست اط ن سو حبع حلةتاتن  لمصد 

 حل  ية.
 //قدس برس، 

 
 أو استعانتها بحماس لتدريب مسمحين األسمحةالغنوشي ينفي تخزين النهضة  

طةة حلني ة حسس مية حلحاةمة    تونع حلخميع ما سماىا ح ق خ: ن   طح ص حلغنو   طئيع ح -تونع 
تونسييه عأل  حمم حلس س، وتخظيه حلني ة ةسألحة  ثس مييهحوم تصطيخ حطةة حماع ’  ائعاذ‘

 سستعماليا    حام ح وم حن  خ عأل  حسس مييه    تونع مثألما ح م    م ط.
ىضح حسصعاا سنو مناقؼ لؽبيعة حطةة  نحه نط ؼ جمألة وت  ي ‘وقام حلغنو      متتمط  حا   

لن تصؿ حل  أحمم  حلس س عنصما ةانذ    حلمعاط ة ولن تتبه حستطحتيجية ‘وة اق حه حلني ة  ’.حلني ة
   عيص حلطئيع حلمخألوؿ ظيه حلعابصيه به عأل ، متسائ  ’ حلعنق حت  عنصما ةانذ بلة حل مك تح صىا

تصيط حلحةومة أحليون  وطئيع ‘وتابك حه حلني ة  ’.وى  تحةن؟ةيق تتبن  أحلحطةة  حستطحتيجية حلعنق ‘
 ما حاجة حلني ة وى  تصيط … حلحةومة أعأل  حلعطيؼ حل ياصي    حلني ة  يأمط أجياظ  ح مه  يؽيك

ىنال حطخ ح اعاذ حليون ‘ول ذ حل  ةه  ’.حلحةن حل  حه تخظه حسسألحة وت يص عأل  ن سيا بيضه حلوطؽة؟
حل حا ييه حل  حه يتنبيوح حل  حطخ حس اعاذ ..حلت  حستؽاعذ حه تس ؽ حلتجطبة  أ   تونع  وةنا حصعو

 ’.أحلصيموقطحؽية  حلم طية
لتصطيخ ’ جناحيا حلمسأل ‘عن طح مه  وضةطذ وسائم حع ن تونسية حخيطح حه حماع حطسألذ حل  تونع 

صحخم م طحتيا حلحظبية و    حس مييه تونسييه تابعيه لألني ة عأل  حمم حلس س، وحه حلني ة تخظه حسألحة
 مناظم ةتباعيا سستعماليا    حام ح وم حن  خ عأل  حلحطةة مثألما ح م    م ط.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 معبر رفح حتي إشعار آخر تغمؽمصر  

ةغأل ذ حلسألؽاذ حلم طية  باحًا معبط ط   حلبطي عأل  حصوصىا مك قؽاؿ غظد حت  ث عاط بخط، : غظد
وقام مصيط عان حلمعابط وحلحصوص    حةومة غظد  قالذ ثنيا "ةمنية"، بحسخ مستوليه  ألسؽينييه. سباخ 

حلم الة ماىط ةبو  بحة ثه "حلسألؽاذ حلم طية ةبألغتنا بفغ ك معبط ط      ة  حستجاىيه منض  باس 
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ة    حليون حلخميع وحت  ث عاط بخط بسبخ تصىوط ح و اؿ ح منية    ح طح   حلم طية وخا 
 حلمناؽك حلحصوصية مك غظد ومحا ؾاذ  مام سيناا".

 //الحياة، لندن، 
 
 والفمسطينيين إلي التحمي بالصبر اإلسرائيميينبان كي مون يدعو  

حؼ حسميه حلعان ل من حلمتحصد باه ة  موه حل ألسؽينييه وحسسطحئيألييه عأل  : طحن حهلل - ح ق خ -عماه 
ون ألذ وةالة حسنباا حسطصنية حلطسمية أبتطح    اذ حلس ن حلت  حستتن ذ بينيما.حلتحأل  بف"حل بط"    م او 

حثط ل اا بيه باه ووظيط حلخاطجية حسطصن  نا ط جوصد حه حسميه حلعان ل من حلمتحصد "صعا حلؽط يه 
لتظحن حل ألسؽين  وحسسطحئيأل  حل  حلتحأل  بال بط وبضم ةم جيص ممةه سنجاس مساط ىضه حلم او اذ وحس

وح ا ذ حلوةالة حه باه "حةص  بتح يك حلت صن حلمؽألوخ عأل   عيص مساط حلس ن بصعن مه حلمجتمك حلصول ".
صعن حسمن حلمتحصد سستمطحط حلم او اذ وت جيعيا و وس حل  تح يك حم حلصولتيه حستناصح حل  مباصطد 

و حل  طحن حهلل وحل صع "صعما لألم او اذ" وي ون باه حاليًا بجولة    حل طك حسوسؽ وسيتوج حلس ن حلعطبية".
حلمبا طد بيه حسطحئيم وحل ألسؽينييه، و ك ما حعأله حلث ثاا مساعص حلمتحصر باسن حسمن حلمتحصد حصوحطصو صيم 

سطحئيم ةنو قصن ثل  حلب ص لصعن و  بوي. ةعأله باه ة  موه ةمع خ م ظياطتو لألطح   حل ألسؽينية وح 
وقام باه  حلصولية حلخا ة بعمألية حلس ن.« حلطباعية»ولية ع وًح    حلألجنة حلم او اذ ب  ة حلمنؾمة حلص

ةنا ىنا مه ةجم صعن حلؽط يه حل ألسؽين  وحجسطحئيأل  بيصق حلتو م »خ م متتمط  حا      طحن حهلل: 
حلوقذ حاه »وة اق ةه «. ثل  حم سياس  قائن عأل  ةساع صولتيه تعي اه جنبًا ثل  جنخ بس ن وةمه

 «.م ثل  حم سياس  ي    بفقامة صولة  ألسؽينية ثل  جانخ ثسطحئيملألتو 
 ووقك باه وطئيع حلوظطحا حلصةتوط طحم  حلحمص حهلل حت اقية تعاوه بيه ح من حلمتحصد و ألسؽيه ب يمة 
 بأليوه صوسط ت مم جميك حلخصماذ حلت  ت صميا منؾماذ ح من حلمتحصد حلعامألة     ألسؽيه وعصصىا 

وقام ثه منؾماذ ح من حلمتحصد  حونطوح وغيطىا.» ة بالؽ ولة، وحلث ا ة، وحلبطنامج حجنمائ ، و منؾمة خا
حلت  ليا تاطيخ ؽويم مه حلتعاوه مك حل ألسؽينييه وت صين حلخصماذ لين، تعمم و ك حلبطنامج حلجصيص عأل  

جمعاذ. وة اق ةه حست اقية تعظيظ متسساذ حلسألؽة وحلحةن وخصماذ حل جئيه وحلتنمية وتمةيه ح  طحص وحلت
مه حك »، بما  ييا حل صع وقؽاؿ غظد وحل  ة حلغطبية، وقام: ت مم جميك ح طح   حلمحتألة عان 

 «.حل ألسؽينييه حلعيغ    صولة قابألة لألحياد، وىضح ىصق لألمن حلمتحصد
 //الحياة، لندن، 

 
 ستيطانيةكان عمي عمم مسبؽ بمخططات الكيان اال كيري ":معاريؼ" 

” ثسطحئيم“، ثه وظيط حلخاطجية ح مطية  ةيطي، ةاه عأل  عألن بنية ”حجسطحئيألية“قام مستولوه    حلحةومة 
نو  ” ص ك  طيبة ة مية“حجع ه عه مخؽؽاذ بناا    حلمستوؽناذ    حل صع حل طقية وحل  ة حلغطبية، وح 

 .لبناا ىضهعص ثع نيا عه مخؽؽاذ حب” ثسطحئيم“لأل ألسؽينييه عنصما وّبخ 
ةيطي ص ك “ط يَع  حلمستوط، قوليما ثه ” ثسطحئيأليَّيه“ةمع حلخميع، عه موؾَ يه ” معاطيق“ون ألذ  حي ة 

حلحصير ة ً  يصوط عه مخؽؽاذ “، وة اطح ثل  ةه ” طيبة ة مية لأل ألسؽينييه عنصما وّبخ ثسطحئيم
ذ وسائم ثع ن قص ضةطذ حلث ثاا وةان .”سنة ثل  حيه ت ب  نا ضد حلم عومستستغطك ة يط عصد ةو حت  

وحصد سةنية جصيصد     ةه ةيطي ىاتق طئيع نتنياىو، وقام ثنو  وجئ مه حلن ط عه مخؽؽ لبناا 
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وحصد سةنية  جنوخ حل صع حل طقية، لةنو ةاه عأل  عألن مسبك باجع ه عه بناا ” غيألو“مستوؽنة 
    مستوؽناذ حل  ة وحل صع .

 //الخميج، الشارقة، 

 تدين العنؼ ضد الصحفيين في مصر "مراسمون بال حدود" 
حلعنق حلضي  تعطؼ لو عامألوه    مجام حل حا ة « مطحسألوه ب  حصوص»ةصحنذ منؾمة  :ص خ ح - بطليه

بم ط حمع حسوم وةس ط عه م تم وح  ابة  عصص مه حل ح ييه. وقام مي ائيم طيصسةو حلمتحصر باسن 
ياه  ثنو يجخ عأل  ةم حل وط حلسياسية    م ط حلتوقق ب ةم  امم عه حتحاص حل ح ييه حمع    ب

حلعنق  ومحاوسذ حلتخويق  ص حل ح ييه. وةاه  ح ياه عأل  ح قم ل يا حت يما ةمع حسوم    
ح تباةاذ بم ط ةما تعطؼ بخطوه  لإل ابة ةو حلتيصيص ةو حسعت ام. يضةط ةه ةحص حل ح ييه حل تيأليه ىو 

نيوظ حلبطيؽانية. ووقعذ ىضه حلحاسذ بالتظحمه مك ةحصحر حلعنق حلت   يصتيا م ط  م وط لمحؽة سةاي
حمع حسوم ةثناا   ؼ قوحذ ح مه حلم طية سعت اميه لمتيصي حلطئيع حلمعظوم محمص مطس  ح مط  

 حسق بحسخ بياه لوظحطد حل حة حلم طية.     خ ا وح ابة نحو  حلضي ةصط ثل  م تم حةثط مه 
 //تور، عمان، الدس
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 عصناه ةبو عامطص. 
تخففطز ىففضه حلسففؽوط ثلفف  حيففظ حلن ففط، وس ةحففص يعألففن حلنتففائج حلمتوقعففة لحاصثففة حل  ففق حلجففوي  فف  سففيناا عألفف  
 مجموعة مه حلمسألحيه حلجياصييه، بعص ةه تباينذ حلمسئولية عنو بيه حلجي يه، حلم طي وحجسفطحئيأل ، وسفؽ

 ث اطحذ بوجوص تنسيك عال  حلمستوط بينيما    تن يض ىضه حلغاطد حلجوية.
لةه حلصسلة حلت  س ت م ةىمية ليضح حل  ق وجصذ ة صحاىا    قؽاؿ غظد، حير تتطقخ ح جنحة حلعسفةطية 

يما مفه  يو ثمةانية تةطحطه صحخم غظد ن سيا، بضطيعة حتياميا بالتوطؽ بأحصحر سيناا، طغفن حلن ف  حلمتةفطط، سسف
قبفففم حمفففاع، عألففف  لسفففاه حلنفففاؽك باسفففميا سفففام  ةبفففو ظىفففطي، حلفففضي ةصحه ت فففطيحاذ قائفففص حلجفففيغ حلميفففصحن  

 حلم طي حلثان ، ةحمص و   ، حتين  ييا حلحطةة خ"حلتوطؽ"    ىجماذ سيناا.
 ولعم ما ظحص حل ألك    غظد مه ق ق سيناا، ما تن تسطيبو مه ةه حليجون حستيصق م اتأليه مه حطةة حلجياص
حجس م ، ةو لجاه حلم اومة حل عبية مه غظد، جيظوح من ة لأل فوحطيخ بمةفاه حل  فق ج  فام حلم او فاذ 

 حلت  تعمم حلوسياذ حلمتحصد عأل  ثؽ قيا بيه ثسطحئيم وحل ألسؽينييه.
ةمفا ة فاعذ  ط فية ةه حمففاع ص عفذ بم اتألييفا عبفط ح ن ففاك لتن يفض عمأليفة ثؽف ك  ففوحطيخ مفه سفيناا عألفف  

لةه  بسبخ حلت ييك عأل  غظد، خا ة بعص عظم حلطئيع محمص مطس ، و  صحنيا  حص ةىن صحعمييا. ثسطحئيم،
ن ط ةسماا قتأل  حليجون    سيناا جاا ليبصص بع ًا مه ىفوحجع حل ألسفؽينييه، بعفص ةه تبفيه ةنيفن مفه سفةاه 

 حلمنؽ ة، وليع بينين ةي مه سةاه قؽاؿ غظد.
 
 االنتقام لمقتمي• 

ة حلتفف  تبنففذ ىففتسا حلمسففألحيه ىفف  منؾمففة "ةن ففاط بيففذ حلم ففصع"، ضحذ ح يصيولوجيففة ومففك ضلففل،  فففه حلجيفف
حلتابعة ل ةط تنؾين حل اعصد، وليا حمتصحصحذ جغطح يفة ممتفصد بفيه غفظد وسفيناا، وقفص سفبك "لألمونيتفوط" ةه تحفصر 

 عنيا بالت  يم    تحأليم سابك.
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لم تم حلمسفألحيه ب  فق سفيناا، وقفص تفن ضلفل  عفً   وىو ما ي يط جمةانية ةه تباصط نؾيطحتيا    غظد ل نت ان
 حيه س ؽذ عصد  وحطيخ عأل  مصينة ثي ذ جنوخ ثسطحئيم.

لةه ما قص يثيط خ ية حل ألسؽينييه، ما قالو م صط ةمن     غظد "لألمونيتوط" مه توجيو حستياماذ لين بفيوحا 
ل، طغن ةه غظد له تةوه ؽط فًا  ف  ةي مسألحيه مؽألوبيه لم ط، مك ح تصحص م ح ة ح جيظد ح منية لين ىنا

موحجية م طية صحخألية، و ناؿ حل طحط  ييفا يعتبفطوه مفا ي فون بفو حلجفيغ حلم فطي  ف  سفيناا  فأنًا صحخأليفًا س 
 ع قة لغظد وحماع بو، ولضلل س صحع   ه يتن حلظز باسميا    ةي ةمط صحخأل .

بففأه س م ففألحة لألحطةففة  فف  حلتففصّخم بأحففصحر سففيناا،  بففم ثه قائففصًح سياسففيًا ةبيففطًح  فف  حمففاع، ةبألففر "حلمونيتففوط"
طح  ًا ما و  يا خ"حل بطةاذ حجع مّية" حلت  تحّمأليا مستولية ما يح م  ييا مفه م فاةم ةمنّيفة، ةا ف ًا ةه 

 حلمتو ط لصيو مه معألوماذ ةمنّية، ت يص بأه سيناا تعبر  ييا جميك ح ؽطحق، وعأل  طةسيا ثسطحئيم.
ن حمففاع  فف  غففظد ثسففماعيم ىنيففة ح ةثففط  ففطححة  فف  ح يففان ح خيففطد، حففيه ن فف  ةي ولففضلل ةففاه ثعفف ه ظعففي

 توحجص عسةطي لحماع    سيناا.
جاا ضلل ع خ حتياماذ ةوطصتيا  حق م طية، عأل  لساه ثسماعيم حلحماصيه، حلمو وق بأنو ةىن قيفاصي 

 يه حلجيغ وسةاه سيناا.بجماعة حلسأل ية حلجياصية، ظعن  ييا ةه لصط حماع توجيًا جحصحر حلم اةم ب
 
 تصدير الصراع• 

   ضحذ حلوقذ،  فه حلت صيط حلسائص    غظد حليون بأه حلجيغ حلم طي له يوقفق حمألتفو حلعسفةطية  ف  سفيناا 
 فص حلمجموعفاذ حلسففأل ية  ف  حلمففصط حل طيفخ، بففم سفتمتص  تفطد ظمنيففة ليسفذ قأليألففة، مفا يعنفف  ةه حلتفوتط سففيةوه 

 حل ألسؽينية حجسطحئيألية. سيص حلموقق عأل  حلحصوص حلم طية
مك حلعألن ةه حماع    غظد ليسذ ضحذ تأثيط ثيجاب  ةبيط عأل  عنا ط ىفضه حلمجموعفاذ حلجياصيفة، بفم ثه 

 حلتوتط وحلخ ق ىو ما يجمك حلؽط يه ةةثط مه حليصوا وحلتنسيك.
ومففًا م ففطيًا وقففص يعنفف  ىففضح ةه تبففاصط حلمجموعففاذ حلسففأل ية ل  ففق ثسففطحئيم مففه غففظد طصًح عألفف  مففا تعتبففطه ىج

ثسطحئيأليًا م تطةًا  ص ط اقين، ةو ةه تحفوم سفيناا جبيفة عسفةطية سفاخنة، وىفو بخفط مفا تتمنفاه حمفاع،  نيفا 
وقص حاوم "حلمونيتوط" حلح وم عأل  ثجابفة مفه حلمسفئوليه حلسفأل ييه  بيضه حلحالة ستتأل   طصًح ثسطحئيأليًا موجعًا.

م طي لط فاقين  ف  سفيناا، لةفنين حلتظمفوح حل فمذ، وط  فوح بغظد حوم طص  عألين ثظحا حل  ق حجسطحئيأل  ةو حل
ت صين ىضه حججابة، طبما سعتباطحذ ةمنية ةما قفام ةحفصىن، ةو طغبفة  ف  عفصن حلفصخوم  ف  موحجيفة جانبيفة مفك 

 حماع.
ةمففا عألففن "حلمونيتففوط" مففه م ففاصط عسففةطية  فف  غففظد، عففه حجتماعففاذ ماطحثونيففة عألفف  مففصحط حلسففاعة تع ففص  فف  

طد بففيه ح جنحففة حلمسففألحة لمنففك تففأثط حلحالففة ح منيففة حلمسففت طد نسففبيًا  فف  غففظد بففأي تبعففاذ لألتففصىوط ح يففان ح خيفف
ح منفف  حلحا ففم بسيناا،مسففتبعصد لجففوا حلسففأل ييه ثصخففام حل ؽففاؿ بموحجيففة مففك ثسففطحئيم غيففط مت ففك عألييففا مففك 

ةةثفففط مفففه ةي وقفففذ  وة فففا ذ: ح جيفففظد ح منيفففة بغفففظد لفففصييا توجفففو ب فففبؽ حلو فففك حلميفففصحن  حل فففوط حلمسفففألحة.
ه ةانذ حمفاع تفط ؼ تحميأليفا ةي  م  ، لمنك حستخصحن غظد ساحة لت صيط حل طحؿ حلصحخأل     م ط، وح 
مسئولية عه ح عمام حلصحمية حلعني ة بسيناا،  فنيا له تسفم   ي مجموعفة مسفألحة ةه ت ف   حسفاباتيا مفك 

 ط ح من  "لألمونيتوط".حلسألؽاذ حلم طية حنؽ قًا مه ةطح   غظد، و  ًا لما ةةصه حلم ص
وقففص قففان منففصوخ "حلمونيتففوط" بجولففة ميصحنيففة عألفف  حلحففصوص بففيه غففظد وسففيناا، لألتأةففص ةه حلحففصوص حل ا ففألة بينيمففا 
متمنة ب ةم ةامم مه ؽط يفا، بحيفر س يسفم   ي  فخػ بالفصخوم لسفيناا عفه ؽطيفك حلتيطيفخ، ةفضلل س 
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ةفن، وتنت فط عألف  ؽوليفا  61لجانباه بحصوص تمتفص يمةه  حص مه م ط ةه يتسألم ل ؽاؿ غظد، حير يطتبؽ ح
قوحذ ةمنية  ألسؽينية وم طية ت ون بتأمينيا، وله يةوه بفمةفاه ةي مسفأل  حلتن فم بفيه حلحفصوص  ف  حستجفاىيه 

 بسيولة، سوحا و ك حلمعابط حلطسمية  وك ح طؼ، ةو عبط ح ن اك مه تحذ ح طؼ!
مونيتففوط": حمففاع تففطط  فف  ةمففه سففيناا ةمففطًح ةساسففيًا وميمففًا وقففص ةةففص ضحذ حلم ففصط ح منفف  حلةبيففط  فف  غففظد "لأل

لألمه    غظد، وس يوجص م ةألة    حلتعاوه ح من  مك ح جيظد ح منّية حلم فطّية لتبفاصم حلمعألومفاذ حلثنائّيفة، 
وتطتيففخ حلع قففة ح منّيففة، بمففا يح ففؾ ةمففه حلجففانبيه، متةففصًح بففال وم: حمففاع لففه ت بففم بففأه يففصخم ثلفف  غففظد ةحففص 

 ه يعبثوه بأمه سيناا، ةو يخطز بخطوه مه غّظد مه يس ا  منيا.مم
 25/8/1023، المونيتور
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 نايق حوحتمة
   حلثوطد ومنؾمة حلتحطيط حل ألسؽينية تيفاطحذ وتعاط فاذ حفوم وجفوص ثسفطحئيم مفه حيفر ةونفو ةمفطًح وحقعيفًا ةن 

ةي ع ففية توقيففك حت ففاك  9/9/6993حلطسففائم حلمتباصلففة بففيه عط ففاذ وطحبففيه  فف  "ح ففًا تاطيخيففًا"، ةمففا جففاا  فف  
، بينمفا طسفالة طحبفيه حلجوحبيففة حقت فطذ عألف  حسعتفطحق بال فعخ حل ألسففؽين  صوه ةي 63/9/6993ةوسفألو  ف  

 ث اطد ثل  ح وقو حلوؽنية.
ص، نبض حلعنق، حل فطحط أحك ثسطحئيم    حلوجو  6988وقبم ىضح نظم عط اذ عنص  طوؽ طيغاه حلث ر صيسمبط 

ةسفففاع حلتسفففوية صوه ةي ث فففاطد ثلففف  ح فففوك  فففعخ  ألسفففؽيه، م ابفففم  فففت  وح فففنؽه حلحفففوحط مفففك منؾمفففة  141
حلتحطيط حل ألسؽينية   ؽ  وحلضي توقق  وط عمألية لجبية حلتحطيط حل ألسؽينية أةبو حلعباع  قبم ةه ت م ثلف  

 .63/9/6993 اك ةوسألو  وحؽئ تم ةبيخ، ولن تعص وح نؽه حلحوحط ثس بعص توقيك حت
 ففف  ةففففم ح صبيففففاذ حل فففاصطد عففففه حلجبيففففة حلصيم طحؽيفففة لتحطيففففط  ألسففففؽيه نسفففتعمم م ففففؽأل  "حلسفففف ن حل ففففامم 
وحلمتوحظه"، ولن نستخصن    يون مه ح يفان م فؽأل  "حلسف ن حلعفاصم وحل فامم"، وليفضح ت سفيط، ثض حنفو س يمةفه 

ظيه حل وط حل ائمفة. حلحفم حلعفاصم يةفوه   فؽ حنؽ قفًا  ي حم ةه يمتألل حلعصم ثضح ما حنؽألك    ةسسو مه موح
مه ح خض بالح وك حلتاطيخية ل عخ  ألسؽيه حلمسنوصد ةخ قيًا، وةي حألوم صوه ضلفل بمفا  ييفا حلسف ن حل فامم 

 وحلمتوحظه س تمثم سوط تسوياذ ت ط يا موحظيه حل وط عأل  ح طؼ.
تيفا لأل  ففظ  فوك ح ففائك حلتفاطيخ وحلجغطح يففا سفوط حليففطوخ حجيفصيولوجيا حل ففييونية حلصوغمائيفة لففن تجفص  فف  محاول

ثلففف  ؾففف م حلمثيولوجيفففا حلتوطحتيفففة، و فففبغذ  فففعاطحتيا بالؽفففابك حلفففصين  حلتفففوطحت  حلفففضي خا فففذ حنؽ قفففًا منفففو 
 حل طحعاذ، وةخضذ توظؿ حلتين عأل  ةم مه خال يا حلطةي "حلعصحا لألسامية وح ؽياص حلييوص".

لمح ة ةفوه "ثسفطحئيم" ىف  حلصولفة حلوحيفصد  ف  حلعفالن حلتف  س تمألفل صسفتوطًح ليع مه باخ حل ص ة حلتاطيخية ح
 صحئمًا، وس حصوصًح معألنة.

تعتبففففط ةحففففظحخ وقففففوط حجيففففصيولوجيا حل ففففييونية بففففأه صولففففتين ن ففففواًح وحففففصوصًح تتسففففام   ففففوك حل ففففوحنيه حلب ففففطية 
 ، حلضي خػ بو مه بعصه حبنفو  حلو عية،  أطؼ "ثسطحئيم" حصصتيا م يئة حلطخ    عيصه مك ثبطحىين أ ؟ !!

ثسحاك، وحك وجوصىا م صطه "وعص ثليف " حسفتمص م فطوعيتو منفض بفظـو  جفط حلتفاطيخ، ويمتفص ثلف  مفا سنيايفة، 
 نو يصوط وجوصًح وعصمًا مك وجوص حلطخ ح ظل . بيضح حلمنؽفك ي فب  حسفتمطحط وجفوص حل ألسفؽينييه عألف  ةطؼ 

عفان بعفص خفطوز حل بائفم حلييوصيفة مفه  ألسفؽيه  3000 ةثط مفه  ألسؽيه اسق حلسنيه قبم مج ا ثبطحىين، و 
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حلوسففؽ  س ي ففةم سففنصًح قانونيففًا لحففك تمألففل ىففضه ح طؼ، ولففو حتفف  عففه ؽطيففك حةتسففاخ ىففضح حلحففك بالت ففاصن 
 ميما ؽام حلظمه،  ه    ضلل مخال ة لم يئة حلطخ حلت  تعألو م يئتو م يئة حلب ط.

ةففويه: " فف  ضلففل حليففون بففذ حلففطخ مففك ثبففطحن عيففصًح قففائً  لنسففألل مففه سفف ط حلت 65حل  ففم  68ي ففوم حج ففحاس 
ةعؽفف  ىففضه ح طؼ مففه نيففط م ففط ثلفف  حلنيففط حلةبيففط نيففط حل ففطحذ". ىففضح حلففنػ حلففضي ةسففع عأليففو حل ففياينة 
خطح ففة "ح يففن حلتففاطيخ "  فف  ةطؼ  ألسففؽيه، وىففن يعتبففطوه بففأه ةطؼ  ألسففؽيه بحففصوصىا حسنتصحبيففة ليسففذ ثس 

 ؼ حلتوطحتية حلت  تمتص مه   اق حلنيم ثل    اق  طحذ حلطح صيه.جظاًح  غيطًح مه ح ط 
، ةحفففص  ا ففم بففيه حل ففتاذ حلييففوصي وعففوصد حنبعفففار 6948ةيففاط  65حل ففياينة "حجسففطحئيأليوه" ينؾففطوه ثلفف  

 حلحك حلييوصي حلمصعون ثلييًا، حلضي جّسصه قيان صولة "ثسطحئيم".
يتح فك مفه خف م "حسعتفطحق حلفوحقع  بوجفوص صولفة "ثسفطحئيم"  "حجسطحئيأليوه" وح مطيةيوه يطوه بفأه حلسف ن لفه

مفففه قبفففم حلفففصوم حلعطبيفففة وحل ألسفففؽينييه"،  ه ىفففضح حسعتفففطحق غيفففط ةفففاق وس يغألفففك مألفففق حلنفففظحؿ ب فففةم مبفففصئ  
ونيففائ  ةونففو ي ففون عألفف  ةسففاع ح خففض بمففوحظيه حل ففوط حل ائمففة حاليففًا، وحلتفف  بتغيطىففا سففي ت  مألففق حل ففطحؿ مففه 

اط عنفففصىن ىنفففا لةفففوه ىفففضح حسعتفففطحق سفففيعن  عمأليفففًا قبفففوم حلعفففطخ ومفففه  فففمنين حل ألسفففؽينييه جصيفففص، وس حعتبففف
"بفسففطحئيم ح مففط حلوحقففك"، وقبوليففا ةصولففة  فف  حلمنؽ ففة  ففمه حلتظحمففاذ متباصلففة، تعؽييففا حلعففيغ  ففمه حففصوص 

ن حلعطبيفة ، وةما تنػ عأليو مبفاصطد حلسف 141معتطق بيا ومطسمة صوليًا ةما نّػ قطحط مجألع ح مه حلصول  
، طغن 6948ةياط  65. وىو ح مط حلضي لن تح  و منض ثع ه تأسيسيا     1001قمة بيطوذ ف بضحط/ ماطع 

ةم حلحطوخ حلت  خا تيا وحنت طذ بيا،  ه حلم اومة مستمطد وستستمط ؽالما ةه حلتسوية حلسياسية غائبة، 
ق حلعفففطخ وحل ألسفففؽينييه بالم فففطوعية لفففضلل حسفففخ طةييفففن ثه ةي مفففصخم لحفففم مبفففصئ  قابفففم لألحيفففاد ىفففو حعتفففطح

 ح خ قية وحلتاطيخية ل يان صولة "ثسطحئيم" مك ما يتؽألبو ىضح مه تبعاذ و طوؽ.
حل طؽ ح وم وحل ظن ىو حجقطحط "بييوصية صولة ثسطحئيم"، وصوه مثم ىةضح ثقطحط  طي  ي  فص ةي حعتفطحق بعفصه 

ويجعففم  ففطعية "ثسففطحئيم" مؽعونففًا بيففا، س تطت فف   ح خ قفف  وحلتففاطيخ ، ويتحففوم ثلفف  مجففطص حعتففطحق وحقعفف ،
لصطجة قود حلحفك حجليف  حلفضي تصعيفو سفببًا  ف  وجوصىفا، و نفو س ي فك حفصًح اسن وعفضحباذ وح فؽياص حلييفوص 
عألفف  مففط حلتففاطيخ، حلتفف  ماطسففتيا  ففصىن  ففعوخ ح طؼ، ومففه  ففمنين حلعففطخ وحل ألسففؽينييه خ  ففًا لم ففيئة 

 ا حلتوطحتية وحجيصيولوجيا حل ييونية .حلطخ، ةما تب ط حلمثيولوجي
وحسعتطحق بالؽابك حلييوصي لصولة "ثسطحئيم" س يةوه ثس عبط حسعتطحق با سؽوطد حلتوطحتية حلت  ةسسفذ ليفضح 

 حلحك و طعذ وجوصه .
وليففضح حسعتففطحق تبعففاذ  انؽ قففًا منففو عألينففا ةه نعيففص ت ففحي  حلم ففاىين،  الحطةففة حل ففييونية ت ففب  حةمففًا، 

النتيجففة حطةففة تحففطط قففاصذ حل ففعخ "حلييففوصي"  فف  حففطخ حسسففت  م، حلتفف  مثألففذ ح سففاع حلفف ظن سسففتةمام وب
تحطط حل عخ حلييوصي. وىنا ي ب  مه غيط حلجائظ حعتباط قيان صولة "ثسطحئيم"  فةً  مفه ة فةام حسسفتعماط 

 حسستيؽان  حلةولونيال  حجح ل .
"حجقفففطحط" ي فففب  مفففه غيفففط حلم فففطوؿ حلحفففصير عفففه حلحطةفففة حلوؽنيفففة وبفففال طحاد عةسفففيًا لمعفففان  ىفففضح حسعتفففطحق 

حل ألسؽينية ةحطةة تحطط وؽن ، وت  ص حل  ية حلوؽنية حل ألسفؽينية تو في يا وةح يتيفا ة  فية  فعخ ينا فم 
 ففص حسحففت م، وةمففان ثقففطحط حلم ففطوعية ح خ قيففة وحلتاطيخيففة لصولففة "ثسففطحئيم" تسفف ؽ حتمففًا م ففطوعية حلة ففاس 

ألسفففؽين ، وي ففففب  بفففصيييًا حلحففففصير عفففه ةا ففففة ة فففةام حلن ففففام حل ةفففطي وحلففففصعاوي وحلمسفففأل   ففففص حلفففوؽن  حل 
حسحففت م "حجسففطحئيأل " ةأ ففةام مففه حجطىففاخ غيففط حلم ففطوؿ، يمففع بففالحك حلييففوصي  فف  ةطؼ "ثسففطحئيم"، وس 

نة وجفوص صوم ي ب  ةا يًا حجقطحط بما ت ط و موحظيه حل وط  ف  ثعفاصد تطسفين حلجغطح يفا حلسياسفية ل فال   فطع
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"ثسفطحئيم". ح مفوط س تسففت ين ثس بفعفاصد  فياغة حلتففاطيخ مفه جصيفص، وىففضح يتؽألفخ باج فا ة ثلفف  ثسف اؽ  فف ة 
حلتحففففطط عففففه حلحطةففففة حلوؽنيففففة حل ألسففففؽينية وقففففق حلتحففففطيؼ، وتغييففففط حلمنففففاىج حلصطحسففففية حلعطبيففففة، بمففففا  ييففففا 

 حلت  تحؼ عأل  حلم اومة  ص "ثسطحئيم". حل ألسؽينية وعأل  وجو حلخ وػ مناىج حلتطبية حلصينية وحلتاطيخ
بمعنفف  بخففط حلمؽألففوخ عمأليففة تظييففق ةامألففة لألتففاطيخ عبففط عمأليففة غسففم صمففاـ  ففامألة، و ففؽخ لألففضحةطد، وىففضح 

 يتؽألخ ةوًس ثس اؽ حك حلعوصد مه معاصلة حل طحؿ وحلحألوم حلم تط ة.
 يففون حجسففطحئيأل  حلمتبنفف  بعففص ةففم ىففضح ي ففب  مففه ح نففا ةه نسففأم ثضح ةففاه حلمففصخم لألحففم حلمبففصئ  حسففخ حلم

ةمطيةيًا ىو حسعتطحق بالحك ح خ ق  وحلتاطيخ  لم طوعية قيان صولة "ثسطحئيم"  فل  ةي حك ستستنص مؽالبنا 
 بفنياا حسحت م حجسطحئيأل  لألطح   حل ألسؽينية ؟!

ؿ ووحجخ م صع، "حجسطحئيأليوه" حل ياينة يعتبطوه ةه حسستيؽاه    ح طح   حل ألسؽينية حلمحتألة حك م طو 
 نففو ي ففك  ففمه حلحففصوص حلتوطحتيففة لصولففة "ثسففطحئيم"، ويعتبففطوه ةه حسففتمطحط حلوجففوص حل ألسففؽين  حل ففاض عألفف  ىففضه 
ح طؼ جعأليا ةط ًا متناظعًا عألييا بيه  عبيه: حل عخ حلييوصي حلضي يستمص وجوصه مه "حلحك حلتاطيخ "    

   حلنظحؿ مه وحقك حفام ثقامتفو عألف  ح طؼ ؽفوحم  ةط و حلموعوصد، وحل عخ حل ألسؽين  حلضي يستمص حججو
عفان، لفضلل  يفن يعألنفوه بفأه حفم ىفضح حلو فك حل فاض  3000سنوحذ حل تاذ حلييوصي، حلضي بفصة منفض ةةثفط مفه 

سيمأل  عألف  "ثسفطحئيم" ت فصين تنفاظسذ متلمفة ةمفا يفظعن  فاطوه وقفوط حليمفيه حلأليةفوصي وحلتفوطحت  بتنفاظلين عفه 
 يم".بعؼ ةطح   صولة "ثسطحئ

حنؽ قًا مما سبك نسفتؽيك ةه نحفاةن حلنتفائج حلخؽيفطد، حلتف  ص عفذ بيفا وح فنؽه  ف  قمفة  فطن حل فيخ، وبفوغ 
و اطوه    قمفة حلع بفة،  مفا قفصن مفه تنفاظسذ  ةطيفة وسياسفية  ألسفؽينية س يفصخم  ف  بفاخ حلتةتيفل وحلمنفاوطد 

ألففم حلخسففائط ثلفف  حلحففص ح صنفف  .  و ففن حلسياسففية حلم ففطوعة حلتفف  تمةففه مففه حسنحنففاا ةمففان حلعا فف ة، بمففا ي 
حلم اومة حل ألسؽينية باجطىاخ ىو    جوىطه تبطئة لألحطةة حل فييونية مفه ةفم حلفوي ذ وحلمفضحب  وحس فؽياص 
حلففضي ماطسففتو بحففك حل ففعخ حل ألسففؽين ، وتخألفف  حلعففطخ  فف   ففطن حل ففيخ عففه مؽألففبين ب ففطوطد حلت طيففك بففيه 

سسفففتعماط عمففً  ب ففطحطحذ قمفففن حل ففاىطد وعمفففاه وبيففطوذ، وحل فففطحطحذ حجطىففاخ وحلم اومففة حلم فففطوعة ل حففت م وح
حت  يومنا ىفضح، ونفظولين عنفص حل يفن ح مطيةف  حجسفطحئيأل  يمثفم حلخؽفود ح ولف  عألف   6947حلصولية منض عان 

ؽطيك ثس اؽ حل  ة حلتحططية عه حل  ية حلوؽنيفة حل ألسفؽينية، وبعفصىا حل فوم  وحجنسفان  حلعفالم ، وتحميفم 
سؽينييه جظاًح مه حلمستولية عه عضحباذ حلييوص ةمفا وطص  ف  خؽفاخ محمفوص عبفاع طبؽفًا بفاسلتظحن حلفضي حل أل

قؽعو بوغ ب يانة "ؽابك ييوصية صولة ثسطحئيم". يفصخألنا  ف   فطل حجقفطحط بفالحك ح خ قف  وحلتفاطيخ  لصولفة 
 ثسطحئيم، بما يتؽألبو مه  طوؽ ويحمألو مه تبعاذ ةما سبك وةسأل نا .

ألفف  بففصا ثه مففصخم ةي حففم متففوحظه و ففامم ىففو حعتففطحق "ثسففطحئيم" بمبففصة ةونيففا قففود ححففت م، بمففا يعنفف  عفوص ع
، وتوق يا عفه 6967حظيطحه  4ت ةيل بنية حسحت م حسستيؽانية بالةامم وحنسحاخ قوحتيا ثل  ما وطحا حصوص 

مففة صولففة  ألسففؽينية مسففت ألة مماطسففاتيا حلعصوحنيففة حلتوسففعية  ففص حل ففعخ حل ألسففؽين  وةط ففو، بمففا ي ففت  عألفف  ثقا
، بمفا  ييفا حل فصع وعفوصد 6967وةامألة حلسفياصد عألف  ةامفم ح طح ف  حل ألسفؽينية حلمحتألفة  ف  عفصوحه حظيفطحه 

 .694حل جئيه حسخ حل طحط 
حسعتطحق "بفسطحئيم" يمثم ةمطًح وحقعًا.  ط تو موحظيه حل وط حل ائمة، وس يمةه بأي حام مه ح حوحم ةه يطت   

حسعتفففطحق بفففالحك حلتفففاطيخ  وح خ قففف  حلفففضي  فففةم ح سفففاع حجيفففصيولوج  لألع يفففصد حل فففييونية ثلففف  م فففاق 
حجسفففطحئيألية حسحت ليفففة، ومماطسفففاتيا حلصمويفففة  فففص حل فففعخ حل ألسفففؽين ، بغيفففة سفففطقة ةط فففو وص عفففو ثلففف  بألفففصحه 

 حلألجوا وحل تاذ.
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سحت لففف  حلعن فففطي عفففه صولفففة حلحفففم حلجفففضطي لأل فففطحؿ حل ألسفففؽين  حجسفففطحئيأل  س يةفففوه ثس بفففظوحم حلؽفففابك ح
"ثسفففطحئيم"، عنفففصىا لفففه تةفففوه ةمفففا ةطحصىفففا وخأل يفففا بنفففاد حلحطةفففة حل فففييونية حسفففتناصًح لألمثيولوجيفففا حلتوطحتيفففة عألففف  

 حساخ  عخ وةطؼ  ألسؽيه.
صينففًا   فف  ىففضح حلعففالن مففه بينيففا ح صيففاه حجبطحىيميففة حلث ثففة، و فف  مؽألففك ح ل يففة  83تعتففطق ح مففن حلمتحففصد بففف أ

ة ع فففصذ ح مفففن حلمتحفففصد مفففتتمط قمفففة لطتسفففاا ىفففضه ح صيفففاه.  مفففاضح لفففو تمفففذ ثعفففاصد ت فففةيم حلعفففالن و فففك حلثالثففف
حلمثيولوجيا وحلوعوص حلصينية ؟ عنصىا ستتغيط خاطؽة حلةثيط حلةثيط مفه حلفصوم وحل فعوخ، وسفتن ألخ حلةثيفط مفه 

  مطيةيتيه وحستطحليا.حلم اىين وحلح وك، وقص س تب   حلعصيص مه حلصوم صوًس، و   حلم صمة صوم ح
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 سمصحط بيطي
مه يبحر عه حلعصحلة وحلصيم طحؽيفة وحلمسفاوحد  ف  حلح فوك لجميفك حلمفوحؽنيه يحسفه بفو حه يبتعفص عفه م فط. 

  حي  حه حلجنطحم حلسيس  وعص، لةه حلجنطحم حلسيس  س ينوي حلو اا.
ئج  فف  حل ففاىطد ىففو معطةففة ةسففط ةيففصي،  ينففال مففه جيففة حلجنففطحم عبففص حل تففاس حلسيسفف ، قائففص ثه حلعنففق حليففا

حلجفففيغ وةقفففوط طجفففم  ففف  حلصولفففة وحلحفففاةن حلوحيفففص ليفففا، ومفففه حلجيفففة حلثانيفففة حلفففطئيع حلمعفففظوم، محمفففص مطسففف ، 
ية". وىو حلمحتجظ ب  ة ُمح ك معو ويتوقك حه ي م مثم مباطل حل  م عص حلمتيميه    "محاةمة حل طه حلثان

يمةر حل  ضلل حلحيه    حلموقك حلمغألك لأل طؽة حلسطية، ويحؾ  بظياطحذ   فؽ مفه ةولئفل حلفضيه نفالوح موح  فة 
 حلسيس  وىن مستعصوه لتطصيص ما يطيصه حلجنطحم.

ىضح مو وؿ عنق ي ص ح ع اخ بطوحيتيه:  السيس  وعص بعصن حستعمام حل ود، وةقسن ةن اط مطسف  ةه يفتن 
ة سففألمية، و فف   ففباس ةوم مففه ةمففع قألففخ حلمعسففةطحه حلؽاولففة.   ففص ةطسففم حلسيسفف  صبابففاذ ححتجففاجين بؽطي فف

وبألؽجية، وحستعمم متيصو مطسف  قب فاذ ح يفصي وحلسفةاةيه وحلبنفاصك؛ وجنفص حلسيسف   فيخ ح ظىفط، وحجتمفك 
   ياا ةباط بخطوه    ميصحه متيفصي مطسف . وقفص توسفألوح  ف  حلمعسفةطيه عألف  ةفم حفام لوقفق حؽف ك حلنفاط

 عأل  حلمصنييه.
ثه حسسفف مييه ةمففا يبففصو حاه س ينففووه حلتخألفف .   ففص حنتيففظوح  ط ففة خألففك مبففاطل، وىففن يعألمففوه ةنففو قففص ُحةففن 
عألففيين تحففذ ثمففطد حلسيسفف  بففأه يعففوصوح ثلفف  و ففك حلحطةففة حلسففطية. ليففن ةع ففاخ قويففة، لةففه لففيع ليففن  فف  

حلم ابفم  مفه حل فطوطي لفو ةه ُي ففـط  ح سفاع مفا يخسفطونو، حيفر س ينتؾفطىن سفوط حلسفجه. ةمفا حلسيسف   ف 
حلميفففاصيه بأق ففف  سفففطعة ممةنفففة. ثه حلفففطئيع حلفففضي عينفففو ونائبفففو ووظطحا حلحةومفففة ُة فففيبوح، ةوم مفففه ةمفففع، 

 ب صمة تامة، وب   قائص حلجيغ وحصه    حلميصحه.
 حاه    ضطود بخ حلحاط حلضي يمط بم فط، ُيعفص حلسيسف  حلمحاةمفاذ. وة فب  حلمح  فوه يجألسفوه  ف  سفجه
ُؽطد عنص طتساا "حسخفوحه حلمسفألميه" وي فـو حلمفصع  حلعفان بجفص سئحفة حتيفان  فص مطسف . ي فعخ ةه ُن فصط 
مت  ستخألو حلمياصيه مه حجس مييه وبةن مه حل تأل  ستنتي  حلمطحألة حلحالية مه حطخ م ط، لةه حلؽط يه 

قفص ة فاط حلسيسف  مفه قبفم حلف  يعألماه ةه عصص حل حايا سيظيص، وىةضح سيظصحص حل غؽ مه حلعالن حلخفاطج . و 
ح ميففطةييه ةس يتففصخألوح، وعّبففط لألففطئيع حوبامففا عففه طةيففو  فف  تطتيبففاذ ةولويففاذ حلبيففذ حسبففيؼ بأ ففطس  ففوطد. 
وبعص ةه سمك مفه ب فتوه ومفه حسميفطةييه ةه "ىفضح لفيع حن  بفا عسفةطيا"  ألفه تةفوه لفو م فةألة  ف  ةه ي فوم 

 وم وةنا ُمستخّق بةن".لةم مه يت م بو: "س ت و وح عألّ ،  أنا م غ
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