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 ىنية: اإلطاحة بمزة وىم كبير وليس لنا أي دور بمصر 2

"ال  أكززد رئززيس الحكومززس الفمسززطينيس ونائززب رئززيس المكتززب السياسززي لحركززس حمززاس إسززماعيل ىنيززس أنززو: غزززة
 يوجد لغزة وحركس حماس أي دور عسكري أو أمني في مصر أو رفح أو سيناء".

وقال ىنيس في خطبس الجمعس بمسجد الفوز بشزمال قطزاع غززة: "لزيس لنزا امتزدادات فزي مصزر غيزر امتزدادات 
مززل الخيزر واسسززوم والفكزرة واالسززتراتيجيس وادخزوة  دورنززا العسزكري وادمنززي ىزو ىنززا عمز  أرض فمسززطين ونع

 ضد االحتول الصييوني فقط".
وأضاف "نعم ىناك روابزط تربويزس وفكريزس مزر مدرسزس اسخزوان المسزممين التزي ال ننكرىزا بزل نفخزر بيزا  لكنيزا 

دولزس فزي  10ليست بحال مسوغا لمتدخل في شئون مصر والدول ادخزر،  اسخزوان موجزودون فزي أكنزر مزن 
جززد فزززي دعززم القضززيس الفمسزززطينيس دون أن تتززدخل فززي العراكزززات العززالم  وال نسززتطير إال أن نسزززتنمر ىزز ا التوا

 الداخميس لمدول".
وأعزززرب عزززن أممزززو أن يتوحزززد صزززوت ادمزززس وأن تتحزززرر إرادتيزززا وأن يسزززتقل قرارىزززا وأن تضزززر حزززدا لمتزززدخوت 

 الخارجيس في شئونيا الداخميس.
يس المعززول محمزد مرسزي  قزال: وحول تيمس "التخابر مر حماس" التي وجيتيا القيادة المصريس الجديزدة لمزرئ

إن ى ا المصطمح مخالف لدماء الشيداء التي أريقت من أبناء مصر عم  أرض فمسطين ومتناقض مر دور 
 ومستقبل مصر التي تشكل الحاضنس لممقاومس الفمسطينيس".

لمقاومززس وتززابر "ىزز ا قززول يتنززاقض مززر الواقززر وادعززراف وادخززوة والززروابط التززي تربطنززا ب خواننززا فززي مصززر  ا
الفمسززطينيس بكززل فصززائميا وعمزز  رأسززيا حمززاس ليززا عوقززات مفتوحززس مززر الززدول وتمتقززي مززر الرسززميين وغيززر 

 الرسميين  وال تتدخل في الشأن العربي الداخمي".
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 العالقة بمصر واضحة

عامززا مززر القيززادة  15وقززال: "عوقززس حمززاس وفصززائل المقاومززس بمصززر سززبقت الززرئيس مرسززي  وانطمقنززا منزز   
 مصريس ادمنيس والسياسيس والقو، وادحزاب عم  مختمف مسمياتيا  ونحن في عوقس مكشوفس معيم".ال

وتابر أّن "القيادات الفمسطينيس تززور مصزر تباعزا فممزف المصزالحس يبحزث بالقزاىرة والقيزادات المصزريس تمتقزي 
لفمسزطيني عمز   ات بحماس صباح مساء  وصفقس وفاء ادحرار أنجزت بوسزاطس مصزريس  وكزان المفزاوض ا

نجاز ى ا النصر  كما أن بحث قضيس الحصار وادمن المشترك وغيرىا  الطاولس لبحث التفاوض مر العدو وا 
 تمت في مصر".

وأكّد ىنيس أّن "كل  لك يتم تحت الشمس وفوق الطاولزس فزي عوقزس واضزحس ومرئيزس وأبعزد مزن بز لك  فمجمزس 
رة بمعرفس القيادة السياسس وادمنيس  والجيش وادمن ىو ال ي شور، حركس حماس عقد اجتماعو ادخير بالقاى

 وفر الموجستيات وادمن لمجمس الشور، ال ي انتخب القيادة الجديدة".
وانتقززد ىنيززس "بعززض ادقززوم والقيززادات الفمسززطينيس" التززي قززال إنيززا "ركبززت موجززس ادحززداث الجاريززس فززي مصززر 

 م  غزة وحماس".ورقصت عم  الجراح  وقالت إن الدور قادم ع
وأضاف "واأسفاه عم  ىز ه ادصزوات والنوايزا الشزريرة والخبينزس التزي تضزمر الشزر لغززة  ال لشزيء سزو، دنيزا 

 نبتت في الحربين اسسرائيميتين ادخيرتين  وصمدت في وجو الحصار وما انكسرت عزيمتيا".
 

 اإلطاحة بمزة وىم 
سززطينيس والصززمود الفمسززطيني فززي غزززة أو الضززفس أو القززدس أو وقززال: "إن التفكيززر باسطاحززس بزز رادة ادمززس الفم

 أو الشتات أماني ال يمكن أن تتحقق وأوىام ستتكسر عم  صخرة صمود المقاومس والشعب". 88أراضي الز 
وخاطب ىؤالء بالقول: "إنكم تخطئون في قراءة حركس التاريخ الشزاىدة عمز  أن الشزعب والمقاومزس فزي صزعود 

مززا كانززت عميززو فززي حربززي الفرقززان وحجززارة السززجيل  أقززو، بززاا نززم بشززعبيا ومقاومتيزززا وأن غزززة ىززي أقززو، م
 وأمتيا".

ودعززا ىنيززس ىزز ه ادصززوات إلزز  التعقززل والحكمززس وعززدم الجززري وراء السززراب وعززدم بزز ر بزز ور الفتنززس الداخميززس 
م ونحقزق الوحزدة وتقسيم الشعب  وقال: "في ى ا الوقت نحن نبحث كيف نستعيد وحدة الشعب وننيي االنقسزا

 الفمسطينيس".
وفي شأن آخر  قال ىنيس: "يؤلمنا ويحزننا إراقس الدماء العربيس المسممس ويؤلمنا أن تنشغل الدول بنفسيا  كما 

وأشار  ُيحزننا أن يستطير أعداء اا من النفا  وتفتيت القو، وتشتيت الوحدة وضرب الناس بعضيم ببعض".
را طويمززس وىززو يتززابر نززورة ادمززس ونيضززتيا والربيززر العربززي وتفززاءل خيززرا ومززا إلزز  أّن "شززعبنا عززاش أيامززا وشززيو 

زال  دننززا كنززا ومززا زلنززا عمزز  يقززين أن فمسززطين تتحززرر حينمززا تتحززرر ادمززس  ويعززود ادقصزز  حينمززا تسززتقر 
 ادوضاع الداخميس لمدول المحيطس وتقطر دابر التدخل الخارجي".

 
 انتكاسة لمربيع العربي

  أّن مزززا يحزززدث يمكزززن أن نسزززميو "انتكاسزززس أو ردة عزززن الربيزززر العربزززي"  "لكزززن الحيزززاة ممتمئزززس ولفزززت ىنيزززس إلززز
باالمتحانات ليميزز اا الخبيزث مزن الطيزب  ومميئزس بالشزدائد ليزر، اا منزا إيمانزا وصزوبس ورسزوخا ونباتزا فزي 

 وجو المحن والشدائد".
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أسزباب النصزر المزادي ليزر، منزا يقينزا بأنزو وحزده ىزو وتابر "من مظاىر االختبار أن اا ينزع من بزين أيزدينا 
 الناصززر والمنبززت   ..ل والززدماء تسززيل والرايززات تتززرنح فززي الميززادين ال بززد أن يكززون ادمززل والنقززس بززاا كبيززرة".
وأد، ىنيزززس صزززوة الغائزززب عمززز  أرواح شزززيداء مصزززر. وافتزززتح بعزززد الخطبزززس مسزززجد الفزززوز شزززمال غزززرب حزززي 

الحززتول فززي حززرب الفرقززان فززي سياسززاتو الغاشززمس التززي طالززت ادرض واسنسززان الصززفطاوي "بعززد أن دمززره ا
واستيدفت الجوامر والجامعات  بتبرع من شركس الفوز الكويتيس وب شراف لجنس اسعمار العربيس الدوليس سعادة 

 إعمار القطاع".
بعزدىا العقائزدي منتصزرة  وال ولفت ىنيس إل  أّن بناء إعادة بناء المساجد المزدمرة "يزدل عمز  أن المعركزس فزي 

يمكن دحد أن يوقف المد والصعود  ويقفون في موقف التحدي أمام العدو  نزم انتصزار اسرادة المسزتندة إلز  
 إيمان عميق.

 26/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 المفاوضات ىي الطريق الوحيد إلقامة الدولة الفمسطينية المستقمة: عباس 1

الطريزززق الوحيزززد »محمزززود  عبزززاس أن المفاوضزززات ىزززي  أعمزززن الزززرئيس: محمزززد يزززونس -أي يزززو بزززي –رام اا 
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مر االمين العام لومم المتحزدة فزي رام «. سقامس الدولس الفمسطينيس المستقمس

قززززدس  إن الجولززززس ادولزززز  مززززن المفاوضززززات تناولززززت جميززززر قضززززايا المرحمززززس النيائيززززس منززززل الحززززدود  وال»اا 
 «.والمستوطنات  والوجئين  وادمن  وادسر،

أن يبادلنززا »  معربززاع عززن أممززو فززي «بنيززات صززادقس»وأضززاف أن الجانززب الفمسززطيني توجززو إلزز  المفاوضززات 
الجانزب اسسزرائيمي النيزات نفسززيا  و لزك لخمزق ادجزواء المناسززبس مزن خزول وقزف االسززتيطان الز ي نزراه ويززراه 

طو  «.ق ادسر، واالنخراط ب يجابيس في المفاوضات بحضور الجانب ادميركيالعالم غير شرعي  وا 
بالمسزززؤوليس التاريخيززززس لتمزززم المتحززززدة حتززز  إنجززززاز المسزززألس الفمسززززطينيس مزززن جميززززر جوانبيززززا »و ّكزززر عبززززاس 

اسيجزززابي الززز ي يقزززوم بزززو بزززان »  مشزززيداع بالزززدور «وانضزززمام دولزززس فمسزززطين عضزززواع كزززاموع إلززز  ادمزززم المتحزززدة
 «.  وك لك ىيئات ادمم المتحدة في فمسطين  ادمر ال ي يساىم في تخفيف معاناة شعبناشخصياع 

وقزال عبزاس لزد،  قال عباس أنو لن يكون ىناك دولزس فمسزطينيس مزن دون منطقزس ادغزوار.من ناحيس أخر،  
ينيس دون ادغزوار  استقبالو الفعاليات الرسميس والشعبيس في محافظس أريحا وادغوار في أريحا: "ال دولس فمسط

 نحن متمسكون ب لك  وأكدنا  لك أكنر من مرة".
وكززان الززرئيس الفمسززطيني افتززتح مسززجد الحززاج عبززد العزيززز صززقر فززي مدينززس أريحززا  وأد، صززوة الجمعززس فززي 

 المسجد  بحضور عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
 27/8/1023، الحياة، لندن

 
 مساس باألمن القومي العربي وقضيتو المركزية : المساس باألمن المصريالسمطة 3

قالت القيادة الفمسطينيس  مساء اليوم الجمعس  إن المساس بادمن المصري ىو مسزاس بزادمن  :وفا –رام اا 
 القومي العربي وقضيتو المركزيس.

 وفيما يمي نص بيان القيادة:
طززورات ادحززداث فززي مصززر وتعتبززر أي مسززاس تتززابر القيززادة الفمسززطينيس والشززعب الفمسززطيني باىتمززام بززال  ت

 بادمن المصري ىو مساس بادمن القومي العربي واسسومي وتيديد لمقضيس الفمسطينيس.
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ن اديزززادي العابنزززس التزززي تحزززاول تيديزززد الدولزززس  إن ادمزززن المصزززري صزززمام ادمزززان لتمزززن القزززومي العربزززي وا 
خططززاع مشززبوىاع يسززتيدف وحززدة مصززر ويسززتيدف المصززريس والمسززاس بززأمن واسززتقرار الشززعب المصززري تنفزز  م

 جمير الدول العربيس وأمنيا واستقرارىا.
إننزا نزنمن الموقزف القزومي العروبززي لمعاىزل السزعودي خزادم الحزرمين الشززرفين الممزك عبزد اا بزن عبزد العزيززز 

العربيزس واسسزوميس  ونظرتو الناقبس وكمنا نقس بأن المممكس العربيزس السزعوديس سزتظل حارسزا أمينزا لقضزايا ادمزس
وندعو الجمير إل  دعم مصر ورفض التدخوت في شزؤونيا الداخميزس  كمزا ونزرفض اسرىزاب الز ي يسزتيدف 

 المؤسسات العامس وأماكن العبادة.
ننا عم  نقزس أن مصزر الشزقيقس سزتجتاز ىز ه المرحمزس لتسزتعيد دورىزا الريزادي مزن أجزل قضزايا أمتنزا العربيزس  وا 

 الفمسطينيس. جمعاء وخاصس القضيس
 26/8/1023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 حماد: سنستمر في مالحقة العمالء حتى اجتثاث ظاىرة التخابر 4

أكززد وزيززر الداخميززس وادمززن الززوطني  فتحززي حمززاد عمزز  أن وزارة الداخميززس ستسززتمر فززي : سززيد إسززماعيل -غزززة
المتخززابرين مززر أجيزززة ادمززن اسسززرائيميس  إلزز  أن يززتم اجتنززاث مواصززمس حموتيززا ادمنيززس لموحقززس العمززوء و 

 ظاىرة التخابر مر االحتول من المجتمر الفمسطيني.
وجاءت تصريحات حماد  أمس  خول حفل تخريج الفوج النالث دكاديميس فمسطين لمعمزوم ادمنيزس  حيزث تزم 

النيابززس عززن رئززيس الززوزراء خززول االحتفززال  تخززريج الفززوج تحززت اسززم "فززوج اسرادة"  و لززك خززول إلقائززو كممززس ب
الزز ي حضززره رئززيس مجمززس أمنززاء كميززس فمسززطين لمعمززوم ادمنيززس النائززب خميززل ادشززقر  وعميززد الكميززس الززدكتور 

 كمال تربان  باسضافس إل  لفيف من المسئولين الحكوميين والشخصيات االعتباريس.
ين تمقزززوا تعمزززيميم بالكميزززس قزززد وصزززل خزززول السزززنوات مزززن جانبزززو  قزززال الزززدكتور تربزززان :إن عزززدد الخزززريجين الززز 

% مزززن نسزززبس 5% مزززنيم فزززي وزارة الداخميزززس  التزززي يشزززكمون 80خريجزززاع وخريجزززس  يعمزززل  137الماضزززيس إلززز  
العزاممين فييزا  ممزا يعكزس مقزدار النقزس التزي تحظز  بزو الكميزس فزي المؤسسزات ادمنيزس المختمفزس التابعزس لززوزارة 

 الداخميس.
 26/8/1023، نفمسطين أون الي

 
 الحدود مع مصر ىادئة ومستقرة غزة:في  "داخمية"ال 5

أكدت وزارة الداخميزس وادمزن الزوطني أن الحزدود الفمسزطينيس المصزريس جنزوب قطزاع غززة ىادئزس ومسزتقرة  وأن 
قوات ادمن الزوطني منتشزرة عمز  طزول الحزدود مزر مصزر لتأمينيزا  وأنزو ال صزحس لتنبزاء التزي تحزدنت عزن 

 موقر لتمن الوطني الفمسطيني من الجانب المصري.استيداف 
ونفت وزارة الداخميس فزي تصزريح فجزر اليزوم السزبت  نفيزاع قاطعزاع أن يكزون قزد حصزل إطزوق نزار مزن الجانزب 

 الفمسطيني باتجاه الحدود المصريس.
 27/8/1023، فمسطين أون الين

 
 اتون عن قمقيم من الدور األميركي في المفاوضيمسؤولون فمسطين 6
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أعزرب مسزؤولون فمسزطينون عزن قمقيزم مزن الزدور ادميركزي فزي المفاوضزات الجاريزس : محمد يونس –رام اا 
بينيم وبين اسسرائيميين  وأنار عدد من أعضاء لجنس اسشراف عم  المفاوضزات فزي اجتماعيزا أمزس فزي رام 

ن إسرائيل عن سمسمس مزن مشزارير اا الكنير من ادسئمس عن الدور ادميركي في ى ه المفاوضات  بعد إعو
التوسزززر االسزززتيطاني فزززي الضزززفس الغربيزززس. ورأ، بعزززض أعضزززاء المجنزززس أن االدارة ادميركيزززس تمزززارس الخزززداع 
والتضميل عم  الفمسطينيين من أجل دفعيم إل  البقاء عم  طاولس المفاوضات  معربين عن قمقيم من قياميا 

سرائيمي مشارير لمحل السياسي في ى ه المفاوضات  منل الدولس بممارسس الدور  اتو في حال قدم الجانب اس
  ات الحدود الموقتس وغيرىا من المواقف.

أنزا قمزت لزردارة ادميركيزس »وطمأن الرئيس عباس عدداع من المسؤولين القمقين في عدد من المقزاءات بزالقول: 
 «.ناقض مر الرؤيس الفمسطينيسعشر مرات  ومستعد دقول ليا  لك في حال تقديم أي مشارير لمحل تت

إن وزيززر الخارجيززس ادميركززي جززون كيززري قززدم تعيززداع لمفمسززطينيين أن تعمززل « الحيززاة»وقززال مسززؤول رفيززر لززز 
إسززرائيل عمزز  تقمززيص البنززاء فززي الكتززل االسززتيطانيس  وعمزز  وقفززو فززي المسززتوطنات الواقعززس خززارج ىزز ه الكتززل 

ن كيززري  إمززا تعززرض لمخززداع مززن اسسززرائيميين  أو مززارس مززن الواضززح أ»طيمززس فتززرة المفاوضززات. وأضززاف: 
 «.الخداع عمينا من أجل دفعنا إل  عمميس المفاوضات التي كانت ىدفاع لتميركيين طيمس السنوات الماضيس

إن كيزري كزان عمز  عمزم »عن مسؤول في الحكومس اسسرائيميس قولزو « معاريف»وفي اسرائيل  نقمت صحيفس 
اء وحززدات اسززتيطانيس جديززدة فززي مسززتوطنس غيمززو  فززي القززدس الشززرقيسل وفززي مسززتوطنات تززام بقززرار إسززرائيل بنزز

كيري دفر لمفمسطينيين ضريبس كوميزس فارغزس مزن أي مضزمون حزين »  مضيفاع أن «أخر، في الضفس الغربيس
جئزس الم إسرائيل عم  توسير المستوطنات وخطط البناء الجديدة التي ادع  عدم معرفتو بيزا وأنيزا شزكمت مفا

 «. لو وسدارتو  ما سمح بمواصمس المفاوضات وافتتاح جولتيا النانيس في مدينس القدس  الغربيسل
 27/8/1023، الحياة، لندن

 
 لمفاوضات عبثية  بو مرزوق: حماس ال تتيرب من المصالحة ولكنيا لن تكون غطاءً أ 7

حزوار مزر فزتح الجمعزس بزان حركتزو ز وليد عوض: اكد الدكتور موس  ابو مرزوق رئزيس وفزد حمزاس لم رام اا
ال تتيرب من المصالحس ولكنيا لن تسمح باستخداميا من قبل فزتح كغطزاء لممفاوضزات التزي يجرييزا الزرئيس 

 الفمسطيني محمود عباس مر اسرائيل  والمرفوضس من كل القو، الفمسطينيس عم  حد قولو.
حمززاس ال ‘عي الفيسززبوك الجمعززس قززائو وتززابر ابززو مززرزوق كاتبززا فززي صززفحتو عمزز  موقززر التواصززل االجتمززا

  مشزيرا الز  ’تتيرب من المصالحس ولكنيا لن تكزون غطزاء لمفاوضزات عبنيزس رفضزتيا كزل القزو، الفمسزطينيس
ان ىناك تفاىمات جرت بين عباس ووزيزر الخارجيزس االميركيزس جزون كيزري حزول نتزائج المفاوضزات التزي تزم 

فزي اشزارة الز  ’ وعبزاس عمز  نتائجيزا حسزب المقزاس الصزييونيىنزاك تفاىمزات بزين كيزري ‘استئنافيا  وقزال 
 اسرائيل.

واشززار ابززو مززرزوق الزز  ان التفاىمززات التززي ستسززفر عنيززا المفاوضززات التززي جززر، اسززتئنافيا برعايززس اميركيززس 
في اشارة ال  اقامس الدولزس الفمسزطينيس عمز  مزا تبقز  ’ دولس فمسطينيس داخل الجدار كحدود مؤقتس‘ستقود ال  

اراضزي الضزفس الغربيزس خزارج الجزدار الز ي اقامتزو اسزرائيل فزي االراضزي الفمسزطينيس والز ي اسزتول  عمزز  مزن 
 مساحس شاسعس من اراضي المواطنين جر، ضميا السرائيل ولممستوطنات عم  ارض الواقر.
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اضززي وحسززب ابززو مززرزوق فززان اقامززس الدولززس الفمسززطينيس عمزز  اسززاس جززدار الفصززل الزز ي اقامتززو اسززرائيل باالر 
لتمزززك ’ باسزززرائيل كدولززس لمشزززعب الييززودي والجززدار كحزززدود آمنززس‘الفمسززطينيس ستشززمل كززز لك اعترافززا فمسززطينيا 

 الدولس.
وشدد ابو مرزوق عم  ان تفاىمات عباس وكيري قبل االعون عن استئناف المفاوضات ضمنت مبدأ تبادل 

تبزادل لوراضزي ‘تفزاظ بمسزتوطناتيا  مضزيفا االراضي بين الفمسطينيين واالسرائيميين مما يتزيح السزرائيل االح
بالمئس  70بالمئس ال  8ُيبقي المستوطنات الكبر، داخل الكيان الصييوني وبمباركس عربيس و بمساحس تقدر بز 

 ’.من مساحس الضفس الغربيس
ال ‘واشار ابو مرزوق ال  انو جر، تغييب عبارة ان تكون القدس عاصمس لمدولس الفمسطينيس المنتظزرة  وقزال 

لكزن القزدس الشزرقيس تحزت ‘لمدولس الفمسطينيس  مشيرا ال  وضر القدس الشرقيس بزالقول ’  كر لمقدس كعاصمس
 ’.سنوات 70اشراف مشترك   فمسطيني  اردني  صييونيل لز 
دور اردني في المباحنات حول القدس والوجئزين والحزدود ‘واوضح ابو مرزوق بان ىناك دورا لوردن  وقال 

مززا بززين دولززس االردن ومززا سيسززم  الحقززا بالدولززس ’مي أمنززي فززي اطززار الكونفدراليززس المتفززق عمييززاودور مسززتقب
 الفمسطينيس عم  ما تبق  من اراضي الضفس الغربيس.

وحسززب ابززو مززرزوق فززان التفاىمززات التززي جززر، التوصززل الييززا بززين عبززاس وكيززري قبززل اسززتئناف المفاوضززات 
عبر تفاىمات اقميميس ودوليزس وانشزاء صزندوق بتمويزل دول  -يينالفمسطين-حل مشكمس الوجئين ‘تنص عم  

 ’.انتخابات تشريعيس ورئاسيس في الضفس الغربيس‘  و لك اضافس ال  ضرورة تنظيم ’الخميج العربي
وعم  صعيد معارضس حماس لتمك التفاىمات وكيفيس التغمب عم  تمك المعارضس  تعيزد كيزري لعبزاس بتزولي 

أما حماس فتعيد كيري بمعالجس امرىا وخاصزس بعزد ‘لجس  لك االمر   بقول ابو مرزوق االدارة االميركيس معا
 ’.ما جر، في مصر

وشزززدد ابزززو مزززرزوق عمززز  ان تمزززك التفاىمزززات التزززي تزززم التوصزززل الييزززا بزززين عبزززاس وكيزززري قبزززل االعزززون عزززن 
حمزززاس عمززز  اسزززتئناف المفاوضزززات ىزززو مزززا يفسزززر لحركتزززو اقزززدام عززززام االحمزززد رئزززيس وفزززد فزززتح لمحزززوار مزززر 

 التصريح الخميس بان حركتو ستتخ  اجراءات مؤلمس النياء االنقسام الفمسطيني وتحقيق المصالحس.
 27/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 قوى فمسطينية تدين تفجير الضاحية الجنوبية بمبنان 8

يس الجنوبيزس دانت قو، وفصائل فمسطينيس  التفجير ال ي وقر  أول من أمس  فزي منطقزس الزرويس فزي الضزاح
 لمعاصمس المبنانيس بيروت وأسفر عن سقوط عشرات القتم  ومئات الجرح  في صفوف المبنانيين.

وقالت حركس الجياد اسسومي في بيان مكتوب: "إن ى ا التفجير اسجرامي يحمل بصمات العزدو الصزييوني 
وأشزارت الحركزس إلز   وأطماعزو". وعموئو ويسع  من ورائو إل  زرع ب ور الفتنزس فزي المنطقزس لتحقيزق أىدافزو

أن ى ا التفجير "يأتي عشيس " كر، االنتصار الكبير الز ي حققتزو المقاومزس اسسزوميس عمز  العزدو الصزييوني 
 ".1002في تموز 

وكانزززت حركزززس حمزززاس أعمنزززت فزززي بيزززان أمزززس  إدانتيزززا "لوعتزززداء ا نزززم عمززز  أىمنزززا المبنزززانيين فزززي الضزززاحيس 
ضعافو خدمس الجنوبيس وتضامنيا معيم و  رفضيا دي عمل تخريبي ييدف الستيداف بنيس المجتمر المبناني وا 

 لتعداء".
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كمزا دانززت لجززان المقاومززس فززي فمسززطين "االنفجززار ا نزم" مؤكززدة عمزز  أن ىزز ه الجريمززس "تحمززل بصززمات العززدو 
 الصييوني".

يمززززس اسرىابيززززس التززززي ووصززززفت الجبيززززس الديمقراطيززززس لتحريززززر فمسززززطين التفجيززززر فززززي الضززززاحيس الجنوبيززززس بالجر 
استيدفت المدنيين  معتبرة أن توقيتيا يحمل الكنير من المعزاني والزدالالت لجيزس تزامنيزا مزر الز كر، السزنويس 

 لمعدوان اسسرائيمي عم  لبنان وانتصار المقاومس عم  االحتول.
تززي تتيززدد لبنززان عمزز  ودعززت "الديمقراطيززس" الشززعب المبنززاني وجميززر تياراتززو السياسززيس إلزز  إدراك المخززاطر ال

مختمززف المسززتويات مززا يتطمززب مززن الجميززر إعززوء المصززمحس العميززا وتفويززت الفرصززس عمزز  كززل العززابنين بززأمن 
 لبنان واستقراره.

واعتبرت لجان المقاومس "أن العزدو الصزييوني ىزو المزتيم الرئيسزي فزي ىز ا االنفجزار الز ي يتززامن مزن  كزر، 
 م سعياع لخمط ادوراق ونشر الفتن".1002المبنانيس في حرب تموز لعام ىزيمتو النكراء أمام رجال المقاومس 

في بيان ليا  أن "ى ا العمل اسجرامي وال ي أوقزر خسزائر فادحزس  واعتبرت جبيس النضال الوطني الفمسطيني
فزي صززفوف المززدنيين وممتمكزاتيم ال يخززدم إال العززدو الصزييوني والمخطززط الصززييوني ضزد المقاومززس الوطنيززس 

 سوميس في لبنان بقيادة حزب اا وسائر المنطقس العربيس".واس
وفززي السززياق  دعززت حركززس المجاىززدين الفمسززطينيس إلزز  تفويززت الفرصززس عمزز  العززدو اسسززرائيمي فززي إيقززاع بززين 

 طوائف الشعب المبناني المختمفس.
إسرائيلل التزي وصزفتيا وطالبت الحركس بوحدة حقيقيس بين جمير أطياف ادمس ىدفيا ادساسي محاربس دولس  

 بدولس الفساد والفتن واسرىاب بالعالم.
الجمعيس الفمسطينيس لحقوق اسنسان  راصدل أكدت أنيا تمقت ببزال  القمزق واسدانزس واالسزتنكار  حزدوث عمميزس 
تفجير وصفتيا بز "اسرىابيس" في الضاحيس الجنوبيس "في تطور خطير لممد اسرىابي اسجرامزي الز ي يسزتيدف 

 لمدنيين وادبرياء من سوريس إل  لبنان".ا
 26/8/1023، فمسطين أون الين

 
 : المصالحة تتعارض مع التسوية التي تتبناىا فتحالشعبيةالمقاومة حركة  9

اتيمت حركس المقاومس الشعبيس حركس "فتح" بمحاولزس اسزتغول ادحزداث فزي مصزر مزن أجزل الضزغط : رام اا
 م  غزة لمتغطيس عم  مفاوضات التسويس مر االحتول.عم  المقاومس  وتشديد الخناق ع

وقال خالد ادزبط الناطق باسم حركس المقاومزس الشزعبيس فزي رسزالس وجييزا لعززام ادحمزد: "يرجز  مزن سزيادتكم 
التكرم بالعمم أن حضرتكم ال تمنمون إال أنفسكم والصياينس بكل المواقف وادىداف  وبمزا يخزص تصزريحاتكم 

معمم أنو قبل الحديث عن المصالحس واستغول ادوضاع في مصر لمضغط عمز  المقاومزس فزي ادخيرة ال بد ل
غزة, ال بد من الت كير بخطواتكم الحاليس نحو العودة لمشروع البير العمنزي لفمسزطين ونوابزت قضزيتنا عبزر مزا 

اءات الصارمس وأن يسم  بالمفاوضات التي أول  لكم أن تتخ وا بحق من يقوم عمييا منكم ومن قادتكم اسجر 
 تعقدوا خميس لطوارئ ل لك".

وأضاف: "أما ما يخص المصالحس الفمسطينيس فو أظن أن لكم مكان بيا في ظل مشروعنا الوطني التحرري 
الوحدوي ال ي يتم عم  أساس حمايس المقاومس ودعم نوابت شزعبنا وىزو مزا يتعزارض معكزم ىز ه السزنوات  وال 

ن قزززادة "فزززتح" القزززدماء لزززو عاشزززوا بيننزززا لمزززا ارتضزززوا بكزززم جنزززودا ضزززمن مسزززيرتيا تتغنزززوا بمجزززد "فزززتح" القزززديم د
 النضاليس".
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 26/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 "إسرائيل"نتنياىو: المستوطنات ليست عقبة بوجو السالم بل رفض الفمسطينيين االعتراف بييودية  10

يس حكومس االحتول اسسرائيمي بنيامين رئ  أن برىوم جرايسي  عن 17/8/2013، المد، عّمان كرت 
نتنياىو زعم أمس  في لقائو بالسكرتير العام لتمم المتحدة بان كي مون  أن االستيطان ليس عقبس بقدر ما 

 ىو رفض الفمسطينيين االعتراف بدولس ييوديس ضمن أي حدود كانت.
إن "الجمير يعرف بمن فييم  وقال نتنياىو لصحفيين  قبيل لقائو ببان كي مون في القدس المحتمس 

الفمسطينيون  أن الكتل االستيطانيس ستبق  تحت سيادة إسرائيل في إطار االتفاق  وأن ج ر الصراع 
اسسرائيمي الفمسطيني ىو رفض الفمسطينيين المتواصل االعتراف بدولس ييوديس في أي حدود كانت  وى ا 

   ولكنيا ليست سبب استمرار الصراع".ليس مرتبطا باالستيطان  فاالستيطان قضيس يجب حميا
عاما كان قد بدأ قبل إقامس ولو مستوطنس واحدة  وحينما  50وتابر نتنياىو قائو إن "الصراع ال ي بدأ قبل 

اقتمعنا المستوطنات من قطاع غزة ىاجمونا بسبب رفضيم ادساسي لدولس ييوديس  فنحن إ ا بنينا بضر 
ا من ادحياء  االستيطانيسل في القدس  في ا يجب أن ال يكون مشكمس  مئات البيوت في غيمو ورموت وغيرى

دن الجمير يعرف أن الكتل االستيطانيس ستبق  بيد إسرائيل  والموضوع ادساسي ال ي يجب أن نتوصل لو 
ىو كيفيس التوصل إل  إقامس دولس فمسطينيس منزوعس السوح  وتعترف وتتقبل وجود الدولس الييوديس الوحيدة 

 في العالم".
وطالب نتنياىو بان كي مون  أمام وسائل اسعوم  بأن يبحث معو القضايا اسقميميس  "وأوال وقبل كل شيء  
إيران التي تسع  سنتاج سوح نووي  إل  جانب قضايا أخر، منل سوريس وغيرىا"  وتابر نتنياىو قائو  في 

لمبحث في القضايا الحقيقيس  وليس بتمك القضايا التي  إشارة إل  ابتعاده عن الممف الفمسطيني  "ىناك أىميس
نبحث فييا بشكل عام   القضيس الفمسطينيسل  فحت  ا ونس ادخيرة درجوا عم  القول إن ج ر عدم االستقرار 
في الشرق ادوسط  ىو الصراع اسسرائيمي الفمسطيني  واليوم ليس باالمكان القول ى ا بجديس  دنو 

 ل  كل المنطقس  ورؤيس أن عدم االستقرار يعم غالبيس العالم العربي واالسومي".باالمكان النظر إ
نتنياىو قال إن أىم شيء ىو تييئس   أن يو بي آي  عن 17/8/2013، القدس العربي، لندنوأضافت 

الشعبين لمسوم وفي ى ا السياق  انني متأكد أنك ستنظر في االنتياكات التي تمارس في المخيمات 
س التي تقيميا وكالس غوث الوجئين ادونروا في قطاع غزة والتي تم عرضيا كأنيا مخيمات سمميس الصيفي

ولكن في الواقر يتم استغوليا من أجل غرس نفاقس الكراىيس وأفكار حول تدمير اسرائيل في نفوس ادطفال 
 ’الفمسطينيين.

ندما يقال لو ان الييود ىم أحفاد القردة وأضاف انو سيكون صعبا تحضير الجيل الفمسطيني القادم لمسوم ع
والخنازير وانو ليس سسرائيل الحق بالوجود  ل ا انق بأنك ستعمل من أجل التأكد بأن ى ا االستغول 

 دىداف ادمم المتحدة ودمواليا لن يستمرب.
. 
 "إسرائيل"يعمون: حزب اهلل ىو السالح األساسي إليران ضد  11

الدفاع اسسرائيمي موشي يعمون مر ادمين العام لتمم المتحدة وأبمغو اجتمر أمس وزير : حممي موس 
حزب اا »ضد إسرائيل عم  الحدود المبنانيس. وقال يعمون: « حزب اا»تح ير إسرائيل من احتماالت عمل 

 «.. في ا التنظيم ىو دولس داخل دولسادمرىو السوح ادساسي سيران ضد إسرائيل في يوم 
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« حزب اا»أمام بان كي مون خريطس المناطق المأىولس في جنوب لبنان  التي يستخدم فييا وعرض يعمون 
شققاع سخفاء ادسمحس  وكمواقر سطوق الصواريخ نحو إسرائيل وكمواقر قتاليس في أي مواجيس مستقبميس. 

اني. فالشرق ادوسط أننا نقدر عالياع وجود القوات الدوليس عم  حدود سوريا وفي الجنوب المبن»وشدد عم  
إسرائيل ىي ادمر »وأكد أن «. يمر بيزة أرضيس استراتيجيس  والمنطقس سينعدم االستقرار فييا لزمن طويل

 «.الوحيد المستقر في الشرق ادوسط المفتقر لوستقرار
ل   نان وجود صراع يتطور في لب»وأشار يعمون إل  وجوب االستعداد لحرب أىميس طويمس ادجل في سوريا وا 

بين حزب اا وجيات سنيس. ونحن نمحظ نشاطاع لحزب اا قرب الحدود مر إسرائيل  برغم أنو محظور ز 
 «.ز تواجد حزب اا ىناك 1701وفق القرار 

 17/8/2013، السفير، بيروت
 
 ليفني: محادثات السالم فرصة لبناء تحالفات مع المعتدلين العرب ضد المتطرفين 12

ني التي تترأس الفريق اسسرائيمي في مفاوضات السوم أمس إن استئناف مفاوضات القدس: قالت تسيبي ليف
السوم مر الفمسطينيين ينطوي أيضا عم  فرصس أكبر سسرائيل كي تسع  لبناء تحالفات جديدة مر 

 المعتدلين في العالم العربي ضد المتطرفين.
ات مر ادمين العام لتمم المتحدة بان ورفضت ليفني التي كانت تتحدث أمس بعد اجتماع بشأن المفاوض

كي مون ال ي يزور البود  الكشف عما إ ا كان أي تقدم قد أحرز. وقالت إن المحادنات قدمت فرصس ليس 
نما أيضا لتغيير الحمفاء والتحالفات في المنطقس.  فقط الستئناف المفاوضات وا 

يكون استئناف المفاوضات فرصس لدعميا  أعتقد أن ىناك مناطق في العالم العربي قد»وأضافت ليفني: 
   مممحس إل  االضطرابات في مصر والحرب ادىميس في سوريا.«والعمل معا ضد المتطرفين

 17/8/2013، الشرق األوسط، لندن
 
  وزير المال اإلسرائيمي يعترف بألم اقتصادي جراء المقاطعة األوروبية  13

أمس الجمعس ” فايننشال تايمز“البيد في مقابمس مر صحيفس  يائير” اسسرائيمي“قال وزير المال :  وكاالتل
في أوروبا شرعيس أكبر لفعل ما تريد  ” إسرائيل”يشعر بالقمق من اكتساب جماعات الضغط المعاديس ل“إنو 

شيد تنامياع في “وأضاف أن العقد الماضي ”. ألماع كبيراع سسرائيل من الناحيس االقتصاديس سيسببوبشكل 
ما أنار مخاوف من عزليا اقتصادياع عم  ” إسرائيل“ات الضغط عن فصل عنصري جديد في أحاديث جماع

غرار جنوب إفريقيا في عقد النمانينات من القرن الماضي  ونحن لم نصل إل  ى ه المرحمس بعد  لكنني لن 
 ”. أتظاىر بأن  لك ال يضر بنا

 17/8/2013، الخميج، الشارقة
 
 1701وحزب اهلل خرق القرار بانفجار الضاحية  "إسرائيل: ال عالقة لـ"بيريز 14

رفض الرئيس االسرائيمي شيمون بيريز االتيامات التي وجييا نظيره المبناني : آمال شحادة -القدس المحتمس 
 ميشال سميمان إل  اسرائيل بأنيا تقف وراء التفجير ال ي وقر أمس في الضاحيس الجنوبيس لبيروت.
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ث باسمو  "لقد فوجئت بأن يكون الرئيس المبناني أكد مجدداع أن إسرائيل تتحمل وقال بيريز  كما نقل المتحد
مسؤوليس التفجير. لما ا ينظر في اتجاه اسرائيل في حين أن حزب اا يكسر عظام لبنان ويقتل الناس في 

 سوريا من دون موافقس الحكومس المبنانيس؟".
ام لومم المتحدة بان كي مون "ال عوقس السرائيل وأضاف بيريز بمناسبس لقاء في القدس مر االمين الع

 بالوضر في لبنان".
وعّبر الرئيس االسرائيمي  شيمون بيريز  امام االمين العام لومم المتحدة  بان كي مون  عن استغرابو 
لوتيام ال ي وجو الرئيس المبناني ميشال سميمان السرائيل بالوقوف وراء التفجير ال ي وقر في الضاحيس 

 الجنوبيس.
وقال بيريز متساءالع: "كيف توجو لنا القيادة المبنانيس من جديد تيمس تنفي  االنفجارات في لبنان. حزب اا 
يخدم أجندة إيرانيس ويممك المتفجرات ويقتل فييا العشرات في سوريس ومن دون إ ن من الحكومس المبنانيس". 

تعزيز ترسانتو الصاروخيس في بمدات الجنوب  المقابمس لمواصمس  1701واتيم بيريز حزب اا بخرق القرار 
 لمحدود مر اسرائيل.

وجاء حديث بيريز في مؤتمر صحافي عقده مر بان كي مون  بعد لقائيما صباح اليوم في القدس  حيث 
تطّرق االننان ال  مختمف القضايا في المنطقس  وفي مقدميا مفاوضات السوم مر الفمسطينيين والممفان 

 اني والسوري.االير 
رئيس الموساد ادسبق داني ياتوم  وصف اتيامات مسؤولين لبنانيين سسرائيل بأنيا تقف وراء وأضافت أن 

 ى ا التفجير بأنيا "غير جديس".
ونقمت صحيفس "يديعوت أحرونوت" اليوم عن مسؤول في وزارة الخارجيس اسسرائيميس قولو إن "حزب اا 

امات سسرائيل بصورة أوتوماتيكيس" وأنو "كان واضحاع أن االنتقام من حزب اا موجود في ضائقس ويوجو االتي
 سيأتي عم  ضوء ضموعو في القتال في سوريا".

وأضاف المسؤول اسسرائيمي  معّقباع عم  اتيام الرئيس المبناني  ميشال سميمان  سسرائيل وتحميميا مسؤوليس 
كأنو يقرأ من ورقس رسائل حزب اا وفيما المسدس ممتصق برأسو  االنفجار  أن "أقوال الرئيس المبناني بدت 

 وواضح أنو ىو بنفسو ال يصدق ادقوال البمياء التي خرجت من فمو".
وقال ياتوم س اعس الجيش اسسرائيمي إن "أقوال الرئيس المبناني  وغيره من المسؤولين المبنانيين  ال ين وجيوا 

 جديس وال يصدقيا حت  أولئك ال ين أطمقوىا". إصبر االتيام إل  إسرائيل  ليست
ونف  ياتوم ضموع إسرائيل بالتفجير"دن السيارة المفخخس ىي سوح يميز منظمس إرىابيس  التي تيدف إل  
زرع الدمار والقتل من دون التمييز بين النساء وادوالد  وبين الضالعين في القتال وغير الضالعين فيو  ف نو 

وأردف  تقديري  أن من فجر السيارة المفخخس ىي منظمس شبييس في جوىرىا بحزب اا". عم  ادرجح  وى ا
ياتوم أن "ى ه قد تكون إحد، المنظمات التي تشكل جبيس المقاومس في سوريا  وحزب اا يحارب المقاومس 

 السوريس في سوريا بعد أن انضم من  سنوات طويمس إل  عائمس  الرئيس السوري بشارل ادسد".
وأضاف ياتوم إن "عمينا أن نجمس جانباع  وا ا قررت تمك المنظمات أن تتعارك فيما بينيا ف نو يحظر عمينا 
أن نتدخل  ال في ما يحدث في لبنان وسوريا  وبالتأكيد ليس في ما يحدث في مصر  في ه شؤون داخميس  

 ونحن لدينا ما يكفي من المشاكل لكي ننشغل بيا ونعمل عم  حميا".
 17/8/2013، اة، لندنالحي
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 "إسـرائيلـ "قابـل اعتـراف فمسـطيني بـم المسـتوطنات إلخـالءمعارضـة : غالبية لمرأي االسرائيمياتاستطالع 15
 كدولة ييودية والتنازل عن حق العودة

وليد عوض: اظيرت استطوعات لمرأي االسرائيمي الجمعس بان ىناك غالبيس اسرائيميس معارضس  -رام اا 
حت  لو تنازل الجانب الفمسطيني  1967وطنات المنتشرة باالراضي الفمسطينيس المحتمس عام الخوء المست

عن حق العودة لوجئين واعترف بييوديس اسرائيل  و لك في ظل معارضتيم الشديد الطوق سراح االسر، 
 الفمسطينيين. 

بالمئس من اسسرائيميين  53ن االسرائيميس الجمعس ف ’ معاريف‘ووفقا الستطوع لمرأي العام نشرتو صحيفس 
يعارضون اتفاقا يشمل التنازل عن السيطرة ادمنيس عم  المدن الفمسطينيس وانسحابات من الضفس الغربيس 

  فيما قال ’مقابل اعتراف فمسطيني ب سرائيل كدولس ييوديس والتنازل عن حق العودة‘واخوء المستوطنات 
 اتفاقا كي ا. بالمئس من االسرائيميين إنيم يؤيدون  39

وأشارت الصحيفس إل  أن نتائج االستطوع تدل عم  أنو ال يتوقر حدوث اختراق في المفاوضات اسسرائيميس 
الفمسطينيس التي انطمقت بشكل عممي االربعاء الماضي في الجولس النانيس منيا التي عقدت بالقدس  -

ما ا ‘مين نتنياىو ال ي سيقول مقربون منو الغربيس  وأن ى ه النتائج تصب في مصمحس رئيس الوزراء بنيا
 ’. ؟ حت  الجميور يعارض اتفاقا كي ا-نتنياىو -تريدون من بيبي 

بالمئس من االسرائيميين انو من غير الممكن التوصل ال  اتفاق سوم  80وفي استطوع اخر اعتبر حوال  
ىل ‘ء الماضي. وردا عم  سؤال نيائي مر الفمسطينيين جراء المفاوضات التي جر، استئنافيا االربعا
بالمئس بالنفي مقابل  79.9  اجاب ’سنتمكن ى ه المرة برأيكم من التوصل ال  اتفاق نيائي يضر حدا لمنزاع؟

بالمئس رأيا. من جانب اخر  ابد،  14.1بالمئس قالوا انو من الممكن التوصل ال  اتفاق فيما لم يعط  6,2
 بالمئس ايدوا  لك. 14,2ر، فمسطينيين مقابل بالمئس معارضتيم لوفراج عن اس 77.5

اسيرا فمسطينيا محكومين بعقوبات سجن  26وقد افرجت اسرائيل ليل النوناء االربعاء عن دفعس اول  من 
 62.9قاسيس  كبادرة حسن نيس قبل استئناف المفاوضات. وقال غالبيس االشخاص ال ين شمميم االستطوع  

ان تقرر الحكومس االسرائيميس تجميد اعمال البناء في المستوطنات االسرائيميس في بالمئسل انيم كانوا ليفضموا 
 الضفس الغربيس والقدس الشرقيس بدال من االفراج عن المعتقمين الفمسطينيين.

 17/8/2013، القدس العربي، لندن
 
 
 ت ندبندنت": نتنياىو لن يعرض عمى الفمسطينيين سوى دولة مقسمة مميئة بالمستوطنااال " 16

تقول صحيفس " ي انديبندنت" البريطانيس في عددىا الصادر اليوم ان فشل محادنات السوم  :القدس –لندن 
الفمسطينيس االسرائيميس يعني خسارة السرائيل  وان القصور في تغيير الوضر القائم حاليا قد تكون لو عواقب 

 صو:وخيمس عم  اسرائيل. جاء  لك في مقال لمراسميا مات ىيل  ى ا ن
قد تكون مصر منحدرةع نحو الفوض   غير ان الشرق االوسط يحمل اخبارا اخر، طيبس: فالصراع 

 الفمسطيني االسرائيمي سينتيي خول تسعس شيور من ى ا التاريخ ال  االبد.
ى ا  عم  االقل  ما يفيدنا بو جدول االعمال. ان المفاوضات تكشف في واقر االمر عن فرصس صغيرة 

ان تؤدي ال  سوم. نم ان اطوق وصف "مفاوضات" عمييا ينضوي عم  عمميس خداع.  مستترة يمكن
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فيدف اسرائيل ىو جر الفمسطينيين ال  الطاولس بقيود  وان تعرض عمييم شروط االستسوم  واجبارىم عم  
 ان يدمغوا  لك بتوقيعاتيم.

ع من االحجيس الدبموماسيس المعقدة االسرائيمي عم  انو نو -وا ا أغفمنا ال ين يصورون الصراع الفمسطيني
الصديقس  فاننا وبانصاف ان ال يمكن ان نكون االن وانقين مما ستكون عميو صفقس السوم  الن كو 

. وستكون الدولس الفمسطينيس مميئس 2008الجانبين اقتربا من التوقير عم  صفقس ممانمس في العام 
قد تقف الحساسيات امام ازالتيا  ولن يكون ىناك "حق عودة" بالمستوطنات االسرائيميس الكبيرة جدا او التي 

كامل بالنسبس ال  الوجئين الفمسطينيين بنتيجس الحرب العربيس االسرائيميس االول . ومقابل ى ه التنازالت  فان 
 سكان الضفس الغربيس وقطاع غزة سيتمكنون من اعادة بناء حياتيم المبعنرة داخل دولس مستقمس.

المشكمس. ا  يكاد يستحيل تقريبا ان يعرض رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياىو عم  الفمسطينيين وىنا تكمن 
منل ى ه الصفقس. والقيام ب لك بالنسبس اليو يضطره ال  قمب كل الموازين التي اقام عمييا حياتو السياسيس 

في التاريخل. وال بد لو من ان   اضحت اسرائيل اسرع المستوطنات نموا 2009 فمن  انتخاب نتنياىو العام 
يتغمب عم  اراء حكومتو االئتوفيس وحزب "ليكود"  ويسيطر عمييما كمييما متشددون ال يخفون امتعاضيم 
من حل الدولتينل. كما ان عميو ان يستوعب معظم القوة السياسيس االوسر: المستوطنون المشغولون بتحويل 

 التي يجب تفكيكيا لكي تصبح اي دولس فمسطينيس قابمس لمحياة.اموال ال  بمدات الضفس الغربيس النائيس 
تغيرت آمال التفاؤل لد، نتنياىو تجاه تسويس متفاوض عمييا من  ان ساعد في االنارة ضد اسحق رابين  
رئيس الوزراء االسرائيمي ال ي اغتيل النو انطمق في "مسيرة سوم" معاصرة. غير ان ى ا من البوىس 

ت تريد ان تعرف كيف يتصرف سياسي منل نتنياىو  فو تبحث عن معتقداتو  وانما عن بمكان. فا ا كن
 الضغوط التي يتفاعل معيا.

وما لم تضر ادارة اوباما كل نقميا لمواجيس قوة المستوطنين وعموئيا في الحكومس  فان ى ه ىي احتماالت 
صغيرة مقسمس  ويحتفظ السرائيل بالجزء ما ستنتيي اليو المسيرة. سيعرض نتنياىو عم  الفمسطينيين دولس 

االكبر من افضل اراضي الضفس الغربيس والسيطرة عم  مصادرىا المائيس. وسيرفض عباس  النو يدرك ان 
الشعب الفمسطيني سيرفض اي صفقس ال ترق  ال  مصاف االستقول الحقيقي. وسيعود نتنياىو ليكرر 

 ا انو ليس لد، اسرائيل "شريك" لمسوم.النص االسرائيمي عن "عناد" الفمسطينيين مؤكد
وك لك اسرائيل  –وبالقدر نفسو من التكينات  تمك الحقيقس من انو ا ا خرج نتنياىو واستمر االحتول  فانو 

سيرتكبون خطيئس كبر،. ولسوف تخرج من بين طيات االمتعاض الفمسطيني انتفاضس نالنس سواء في  –
دموي اسرائيمي. وعندما يحدث  لك  فان العالم قد ال يكون لديو  وقت قريب او بعيد  تؤدي ال  رد فعل

المزيد من الصبر عم  البقاء في حالس تحمل ادعاءات اسرائيل  وسيتوقف عن كتم انفاس الفمسطينينيين 
 بشرط ان يكونوا اكنر تعاونا.

ول حل لمدولتين قبل العام وسيعود االسرائيميون وانصارىم ال  ت كيرنا  كالعادة  ان العرب ىم ال ين رفضوا ا
. وان القيادة الفمسطينيس ظمت لسنوات كنيرة تحمم بتدمير اسرائيل بدال من عقد اتفاق سوم  وان 1948

 الكنير من الفمسطينيين لم يعودوا انفسيم بعد عم  قبول وجود اسرائيل. وتمك ىي الحقيقيس باكمميا.
مسطين اليوم  تبرز حقائق اخر، معينس. وعم  سبيل ف-ولكن عندما ينظر العالم ال  الوضر في اسرائيل

المنال: ال توجد جرافات فمسطينيس تدمر منازل اسرائيميس. وال توجد حواجز تفتيش فمسطينيس يجري عندىا 
ا الل االسرائيميين بصورة روتينيس. وليست ىناك ارشادات فمسطينيس بخصوص عدد السعرات الحراريس 

 يا لوسرائيميين لمبقاء بالنظر ال  انيم يعيشون تحت حالس حصار.اليوميس التي يجب ان يسمح ب
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  بعبارة اخر،  ال يوجد موئكس وشياطين في ى ا الصراع  ا  ان احد الطرفين محتل وا خر تحت االحتول.
اوروبا  اكبر شريك تجاري لمدولس الييوديس  بدأ صبرىا ينفد تجاه االحتول  واعمنت انيا ستكتب ما ىو 

اع مقاطعس لممستوطنات في مشارير االستنمار المستقبميس في اسرائيل. وبينما يستمر الصراع من دون ان عممي
تموح لو نيايس في االفق  فان من المرجح ان تح و دول اخر، ح و اوروبا لقمقيا من الطريقس التي ت كي بيا 

 عدم االستقرار االقميمي.
لمستوطنين في اسرائيل قادراع عم  تغيير الحقائق االقتصاديس وفي مواجيس ى ا الوضر  لن يكون حت  لوبي ا

الباردة والقاسيس. ويجب تح ير بنيامين نتنياىو: يوما ما  ربما في المستقبل غير البعيد  ربما تكون اسرائيل 
 ىي التي تقاد م عنسع ال  طاولس المفاوضات ويقال ليا اين توقر".

 17/8/2013، القدس، القدس
 

 والجيش المصري بحق شعببمجازر زة تنديدا ت في غامسير  27
شارك المئات من الشبان الفمسطينيين  مساء أمس الجمعس  فزي مسزيرات دعزا إلييزا "التجمزر الفمسزطيني  :غزة

لنصززرة الشززرعيس المصززريس فززي قطززاع غزززة"  لمتضززامن مززر الشززعب الفمسززطيني وتنديززدا بمززا وصززفوه بززز "المجززازر 
 المروعس" بحق المصريين.

ت مسززيرة فززي مخززيم النصززيرات وسززط القطززاع  وأخززر، فززي مخززيم جباليززا  حيززث رددوا ىتافززات تطالززب وانطمقزز
بمحاسززبس المسززئولين المصززريين عززن ارتكززاب مززا وصززفوه بززز "المجززازر" بحززق الشززعب المصززري  واسفززراج عززن 

 الرئيس المعزول "محمد مرسي" وكافس المعتقمين ال ين اعتقموا خول ادحداث.
فززي المسززيرات وقززوفيم إلزز  "جانززب الشززرعيس المصززريس حتزز  اسززتعادتيا"  منززددين بتصززريحات  وأكززد المشززاركون

لقيادات مزن حركزس فزتح  أشزادت بفزض السزمطات المصزريس ضزد لرعتصزامات المؤيزدة لمزرئيس المعززل محمزد 
 مرسي  عم  حد تعبيرىم.

27/8/1023القدس، القدس،   

 
 

 لخميل منددة بفض اعتصامات مصرمسيرة في ا تعتدي عمىقوات األمن الفمسطينية  28
الخميل ز رام اا ز يزو بزي آي: فرقزت قزوات ادمزن الفمسزطينيس  بعزد ظيزر الجمعزس  تظزاىرة فزي الخميزل  لمتنديزد 

وقززال مصززدر حقززوقي  إن  بمقتززل مئززات المصززريين خززول فززض اعتصززامي النيضززس ورابعززس العدويززس بمصززر.
الحسين بن عمي في الخميل تجمعت عنزد دوار بزن رشزد  تظاىرة سمميس انطمقت بعد صوة الجمعس من مسجد

بالمدينززس  رفززر المشززاركون فييززا أعززوم مصززر وفمسززطين والفتززات مناصززرة لمؤيززدي الززرئيس المصززري المعزززول 
و كزر المصزدر أن قزوات مزن ادمزن الفمسزطيني وقزوات امكافحزس  محمد مرسي وتندد بقمر التجمعات السمميس.

عمزز  المشززاركين بززاليراوات وأصززابت العديززد مززنيم برضززوض واعتقمززت  اءاعتززد  قززدمت إلزز  المكززان وب’الشززغب
 عددا آخر.

27/8/1023القدس العربي، لندن،   
 

 ضد المتظاىرين يمصر الرفًضا لمجازر الجيش  "األقصى" باحاتفي اآلالف يتظاىرون  29
زززا لممجززازر التزززي ي رتكبيزززا الجزززيش تجمززر ا الف مزززن المزززواطنين  فززي باحزززات المسزززجد ادقصزز  المبزززارك رفضع

 والداخميس في مصر ضد المتظاىرين في ميادين دعم الشرعيس.
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وأد، المواطنزززون صزززوة الغائزززب عمززز  أرواح أنصزززار مرسزززي الززز ين استشزززيدوا فزززي ىجزززوم قزززوات ادمزززن لفزززض 
 اعتصامين ليما في القاىرة.

رسزي مزا زال رئزيس واتيزم المتظزاىرون السيسزي بأنزو "عميزل دميركزا" ويعمزل لحسزاب  إسزرائيلل مزرددين أن م
ورفعززوا أيضزا الفتززات كتزب عمييززا "ىتمززر قتزل الييززود مزن أجززل شززعبو" و"السيسزي يقتززل شزعبو مززن أجززل  مصزر.
 الييود".

26/8/1023، فمسطين أون الين  
 

 "6ويزيل قرية "كنعان  األسبوعية الضفة االحتالل يقمع مسيرات 10
الحززتول أمززس مسززيرات سززمميس بالضززفس قمعززت قززوات ا :العيسززس أسززامس -نائززل موسزز  - وكززاالت – محافظززات

 وجرحت العشرات.
فقززد أصززيب عشززرات المتظززاىرين المحميززين والمتضززامنين ادجانززب باختنززاق شززديد بالغززاز المسززيل لمززدموع انززر 

 .كفر قدومو  قريس المعصرةو  في النبي صالح وبمعين المسيرات ادسبوعيس التي انطمقتقمر االحتول 
ل  من قمب تجمر مستوطنات "عتصيون" جنوب بيت لحم. وكزان 2ريس  كنعان وأزالت قوات االحتول أمس ق

نشطاء في ىيئس المتابعس والمجان الشعبيس لمقاومس الجدار واالستيطان بنوا القريس  لممرة السادسس عم  التوالي 
 عم  أرض تعود ممكيتيا الخاصس لعائمس فمسطينيس.
 .بيتا واعتقمت قوات االحتول أمس خمسس شبان من بمدة

27/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 ياومحيط الفمسطينية أناس يعممون لكي يوجدوا صراعًا مع المخيمات ىناك: أمين عام حزب اهلل 12
  فززي ميرجززان الزز كر، السززابعس النتيززاء حززرب أكززد ادمززين العززام لززز"حزب اا" السززيد حسززن نصززر اا: بيززروت
مقاومتو ودفاعو عن لبنان  مجدداع تأكيده أن المقاومزس أقزو، مزن أي  أن "حزب اا" مستمر في  1002تموز 

 زمن مض  وأكنر عدة وأوفر عديداع واكنر إرادة من أي زمن مض .
زمززن السززياحس العسززكريس »  قززائوع لرسززرائيميين: «أننززا لززن نتسززامح فززي الززدفاع عززن قرانززا وأرضززنا وأىمنززا»وأكززد 

لم يعد مسزموحا دي »  مجدداع القول: «ل ارض لبنان انتي  بو عودةاسسرائيميس عم  الحدود مر لبنان وداخ
جندي إسرائيمي  تحت أي عنوان من العناوين  أن يخطو خطوة واحزدة ليزدّنس أرضزنا المبنانيزس  وىز ه ادقزدام 

 «.ستقطر مر الرقاب
أي زمزن مضز   ى ه المقاومس أقو، من أي زمن مضز  وأكنزر عزدة وأوفزر عديزدا مزن »ولفت االنتباه إل  أن 

 «.وأكنر إرادة من أي زمن مض 
أن يسززتيدف »وبعززد أن أنيزز  نصززراا الجزززء المخّصززص لحززرب تمززوز  تحززّدث عززن انفجززار الضززاحيس  فقززال: 

ىززؤالء النززاس وادىززالي فززي الضززاحيس وغيرىززا  لززيس أمززراع جديززدا  فالعززدو عنززدما كززان يفشززل فززي المواجيززس يمجززأ 
ىز ه المقاومزس لزم تتصزرف فزي »  مؤّكزداع أن «الز ين ليسزوا مزر المقاومزس دائماع إل  ضرب الناس  حتز  دولئزك

 «.أي يوم كأنيا مستوردة كبعض المقاتمين في ى ه االيام
وضعنا فرضيات  من وضر ى ه السيارة في بئر العبد ووضر العبوات لنا واطمق الصواريخ  وكانت »وتابر: 

الممفززززات  وقاطعنززززا ىزززز ه المعطيززززات  فوضززززعنا  ادجيزززززة ادمنيززززس  وخصوصززززاع المخززززابرات تعمززززل عمزززز  نفززززس
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فرضيات: ادول  أن تكون إسزرائيل ىزي الفاعزل  وفتشزنا عزن مؤشزرات تجعزل ىز ا االحتمزال قويزا أو ضزعيفا  
 «.وعممنا عم  ى ه الفرضيس ولكن لم يظير أمامنا شيء في حين بقيت فرضيس إسرائيل قائمس

رىابيس التي أعمنت حربيا  لزيس عنزد دخزول حززب اا الز  الفرضيس النانيس ىي الجماعات اس»وأشار إل  أن 
الفرضزيس النالنزس ىزي أن تكزون ىنزاك »  موضزحاع أن «القصير  بل مزن فتزرة سزابقس  وبحننزا فزي ىز ه الفرضزيس

 «.جيس أخر، دخمت عم  الخط لكي تصّعد الجو مر اسسرائيمي  أو اقتيادنا إل  فتنس داخميس وقتال طائفي
يوما عم  متفجرة بئر العبد  وبعد أيام  30لم نسارع ال  توجيو أي اتيام  ولكن بعد أكنر من  أننا»وا    ّكر بز

أكنر عم  وضر العبوات والصواريخ في أكنر من مكان  وبعد أن اعتقمت مديريس المخابرات أشخاصاع  وبعزد 
ين عمز  طريزق اليرمزل من وضزر العبزوت»  فأكد أن «أن أجرينا تحقيقا وقاطعنا المعطيات  وصمنا إل  نتيجس

بزززات معروفزززا بادسزززماء  واحزززدىم معتقزززل واعتزززرف عزززن االشزززخاص الززز ين قتمزززوا الشزززباب االربعزززس فزززي جزززرود 
المنطقززس  وبعززض مززا سززأقولو صززدر فززي بيززان لززوزير الززدفاع وىزز ا البيززان يعبززر عززن شززجاعس واحسززاس كبيززر 

اع منزل مزن أطمزق الصزواريخ عمز  بالمسؤوليس  أما من وضر العبوة في مجدل عنجر فيزو أيضزاع معزروف تمامز
 «.بالمئس 00,00الضاحيس. ومن وضر العبوة في بئر العبد أيضاع بات معروفا باالسماء بنسبس 

لم ينبت بالتحقيقات أن الفاعمين ىم عموء السرائيل  ربما قد ينبت ى ا الحقا وأنا ال انفي »وأكد نصراا أنو 
موعات تنتمي ال  اتجاه تكفيري محدد وىم معروفون بادسماء  انيم عموء السرائيل  لكن مما نبت انيم مج
بعضزززززيم لبنزززززانيون وبعضزززززيم سزززززوريون وبعضزززززيم »  كاشزززززفاع أن «ومعزززززروف مزززززن يزززززدعميم ويشزززززغميم ويزززززديرىم

 «. فمسطينيون
  «كززل المؤشززرات والخيززوط والمعطيززات بشززأن متفجززرة الززرويس تززؤدي إلزز  المجموعززات نفسززيا»وأشززار إلزز  أن 
ىزز ه المعطيززات متززوفرة لززد، االجيزززة االمنيززس التززي ابمغتنززا عززن اسززماء وجيززات محززددة »إلزز  أن  الفتززاع االنتبززاه

دن »  مزز كراع بززاسجراءات التززي نفزز ت فززي الضززاحيس «كانززت تحّضززر سززيارات مفخخززس سرسززاليا الزز  الضززاحيس
 «.معموماتنا ومعمومات ادجيزة الرسميس تفيد بأن ىناك من يعد سرسال سيارة إل  الضاحيس

ال اريد أن اجزم أن تفجير ادمس  أمس ادولل مسؤوليس الجيات التكفيريس  لكزن التزرجيح ادكبزر »وأضاف: 
يؤكززد  لززك  ومززن المؤكززد أن ىزز ه المجموعززات تعمززل عنززد إسززرائيل  وال شززك عنززدنا بززاختراق بعززض المخززابرات 

 «.ادميركيس ومخابرات إقميميس لي ه الجماعات وتشغيميا
أريزززد أن أتكمّززم بصزززراحس  »النززاس  وخصوصزززاع الزز ين أصزززيبوا وأصززيبت وعزززائوتيم  فقززال:  وتوّجززو بكممززس إلززز 

عندما تأتي وتستعرض ادسماء ليتبّين أنيا  لبناني وسوري وفمسطيني  سوف يتبين حسب االنتمزاء المز ىبي 
كم الصزواريخ أنيم من أبناء الطائفزس السزنيس الكريمزس  سزوف يزأتي مزن يقزول لكزم إن السزّنس ىزم مزن قصزفوا عمزي

في الضاحيس  والسّنس ىم ال ين وضعوا لكم العبوات عم  الطريق  والسّنس ىم ال ين أرسموا السيارات المفخخزس 
كزززل مزززن يزززتكمم بيززز ا المنطزززق ىزززو »  مشزززدداع عمززز  أن «إلززز  الضزززاحيس  وىزززم الززز ين ارتكبزززوا المجززززرة بزززادمس

ة  وأنزا عمز  مسزؤوليتي أقزول لكزم  ىزؤالء ليسزوا إسرائيمي  وىو شريك لمقاتزل فزي تحقيزق أىزداف القتزل والمجززر 
سنس  ىؤالء ال دين ليم وال م ىب ليم وال وطن ليم وال قوم ليم  ىؤالء ليسوا سوريين وال فمسطينيين وال عرباع 
وال مسززممين وال سززّنس  ىززؤالء قتمززس  مززن فكززر القتمززس  وىززؤالء قتمززوا مززن السززّنس أكنززر ممززا قتمززوا مززن الشززيعس ومززن 

وا ا اردتم أبّين لكم إحصائيات وأرقاما  قتموا من عمماء السنس أكنر مما قتموا مزن عممزاء الشزيعس   المسيحيين 
 «.بادرقام

ال يززززأتيّن أحززززد ليقززززول لكززززم إن السززززوريين ىززززم مززززن قتمززززوكم حتزززز  نقززززوم بززززردة فعززززل عمزززز  السززززوريين »وأضززززاف: 
ىنززاك أناسززا يعممززون لكززي يوجززدوا »  مؤكززداع أن «سززطينيالموجززودين فززي البمززد  الجئززين ونززازحين  أو فززون الفم
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دخال الفمسطينيين في  صراعاع مر المخيمات ومحيط المخيمات  وُيدخموا المبنانيين في قتال مر الفمسطينيين وا 
قتال مر المبنانيين  ىؤالء مجموعس من التكفيريين  عمي القموب وادبصار والبصائر  وىؤالء القتمزس أصزحاب 

ري في كل المنطقس  ليس فقط في لبنزان  أنظزروا الز ي يحصزل فزي المنطقزس  ىزؤالء لزيس عنزدىم مشروع تدمي
معطيات أكيزدة »وأوضح أن العراقيين أيضاع لدييم «. مشروع آخر وال برنامج وال خطاب غير التدمير  والقتل

قتزززل والتفجيزززر فزززي وواضزززحس مزززن ىزززي أجيززززة المخزززابرات الغربيزززس والعربيزززس واسسزززرائيميس التزززي تزززدير جماعزززات ال
 «.العراق  وى ا سوف يتضح أيضاع في لبنان

احززد ردودنززا عمزز  اي تفجيززر مززن ىزز ا النززوع انززو ا ا كززان لززدينا الززف مقاتززل فززي سززوريا سيصززبحون »وأكززد أن 
آالف  وا  ا احتاجزززت المعركزززس مزززر ىزززؤالء  70آالف مقاتزززل فزززي سزززوريا سيصزززبحون  5ألفزززين  وا  ا كزززان لزززدينا 
نا وكل حزب اا ال  سوريا فسن ىب من اجل سزوريا وشزعبيا  مزن اجزل لبنزان وشزعبو  االرىابيين ان ا ىب ا

 «.ومن اجل كل المبنانيين ومن اجل فمسطين والقدس  ومن اجل القضيس المركزيس
 27/8/1023السفير، بيروت، 

 
  لمدفاع المبناني: "انفجار الضاحية" ربما وراءه "إسرائيل" األعمىالمجمس  مصدر في 11

لبحزث االنفجزار الز ي وقزف فزي منطقزس   أمزس  فزي لبنزان «المجمس االعم  لمدفاع»: اجتمر امس الداود رم
إن التقيززيم السياسززي لمتفجززرة »الززرويس فززي ضززاحيس بيززروت الجنوبيززس. وقززال مصززدر مشززارك فززي االجتمززاع: 

 الرويس اسرىابيس خمص إل  وضعيا في اطار احتمالين:
لززواء »ونززس التززي نفزز تيا المقاومززس ضززد مجمززوعتين مززن قززوات النخبززس مززن اوال: انيززا رد مباشززر عمزز  عمميززس المب

متززرا وألحقززت بيزززا خسززائر فادحززس  وبززالتزامن مزززر  850اسسززرائيمي اخترقززت السززيادة المبنانيزززس بعمززق « غززوالني
 .1002االحتفال بيوم االنتصار عم  العدو اسسرائيمي في آب 

 «.اخميس سشعال نار الفتنس في لبناننانيا: االستغول ادقص  لتجواء العربيس والد
إن أداة التنفي   إن كانت محميس أم عربيس  تصب في خدمس العدو اسسرائيمي واالحتماالن »وأضاف المصدر 

يوصون إل  نتيجس واحدة  وىي أن إسرائيل تقف وراء التفجير اسرىابي  أياع كانت أداة التحزريض والتخطزيط 
 «.ل ى ه االدوات عم  انيا إسرائيميسوالتنفي   ويجب التعاطي مر ك

  27/8/1023السفير، بيروت، 
 

 "األخبار": المجموعة التي أطمقت الصواريخ عمى الضاحية الجنوبية تتكون من فمسطينيين 13

: أفزززادت مصزززادر التحقيزززق حزززوادث إطزززوق صزززواريخ الكاتيوشزززا عمززز  منطقزززس الضزززاحيس ابزززراىيم ادمزززينكتزززب 
 لتوصل ال  معمومات منيا:امكن ا الجنوبيس وبعبدا  أنو

ز المجموعس التي تولت اطوق الصواريخ عم  الضاحيس الجنوبيس تتكون من فمسزطينيين  أبزرزىم ُيزدع  أحمزد 
طزززو  وىزززو متزززواري حاليزززا فزززي بمزززدة عرسزززال. ويتزززول  إدارة طزززو وتحريكزززو احزززد المسزززؤولين فزززي تنظزززيم اسزززومي 

 ات الفمسطينيس في بيروت.فمسطيني معروف. وجر، شراء الصواريخ من احد المخيم
 27/8/1023، االخبار، بيروت

 
 افتتاح المخيم الشبابي المبناني ـ الفمسطيني في دير المخمصلبنان:  14

المخيم الشبابي المبناني الفمسطيني السابر "تواصل" ال ي تنظمو مؤسسزس الحريزري : افتتح أمس دير المخمص
قس التنميس والحوار في دير المخمص في جون  الشزوفل الجئ وحم -بالتعاون مر جمعيس الشباب الفمسطيني 
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وتشززارك فيززو وفززود شزززبابيس مززن مختمززف المنزززاطق والطوائززف المبنانيززس ومززن داخزززل ادراضززي الفمسززطينيس ومزززن 
المخيمات في لبنان. وقد قررت ادارة المخيم الغاء كافس الفقرات وادنشطس الفنيس فيو استنكارا لمتفجرة الرويس 

 الي الشيداء والجرح .وتضامنا مر اى
 27/8/1023، المستقبل، بيروت

 
 لموقف السمطة حول مصر يمثل جيات ترتبط بـ"اإلرىاب" مخالف: أي رأي مصرسفير  15

أننزز  سززفير مصززر لززد، السززمطس الفمسززطينيس فززي رام اا ياسززر عنمززان موقززف قيززادة السززمطس "المسززاند : رام اا
نعا مواقف حركس "حماس" مما يحدث فزي مصزر  الز ي اسزتنكر لمصر في معركتيا ضد اسرىاب"  منتقدعا ضم

 قتل المعتصمين ودعا "لوقف سفك الدم المصري".
وقززال عنمززان  فززي تصززريح أدلزز  بززو لوكالززس ادنبززاء الرسززميس التابعززس لمسززمطس الفمسززطينيس: "نززنمن كنيززرعا موقززف 

ا الموقزززف الكبيزززر ىزززو المعبزززر القيزززادة الفمسزززطينيس المسزززاند لمصزززر فزززي معركتيزززا ضزززد اسرىزززاب  ونزززر، أن ىززز 
الحقيقززي عززن الشززعب الفمسززطيني"  مشززيرعا إلزز  أن "أي موقززف آخززر مخززالف لزز لك ال يمنززل إال جيززات معزولززس 

 ترتبط باسرىاب وتعادي مصر وشعبيا"  عم  حد تعبيره.
المصزريس  وكانت قيادة السمطس الفمسطينيس قد أعمنزت رسزميعا موقفيزا الزداعم لرجزراءات التزي تتخز ىا السزمطات

 الحاكمس حاليعا  معتبرة أن "ادمن المصري صمام ادمان لتمن القومي العربي".
27/8/1023قدس برس،   

 
 لكرة القدم في االتحادين الدولي واألوروبي "إسرائيل" عضويةمحاوالت عربية لتجميد  16

سززيتوجو رسززمياع بطمززب  أعمززن ادمززين العززام التحززاد غززرب آسززيا فززادي زريقززات بززأن االتحززاد: أ ف ب -رام اا 
 تجميد عضويس إسرائيل في االتحادين الدولي وادوروبي.

أن االتحادات الوطنيس المشزاركس »وقال زريقات في بيان صحافي وصمت ال  وكالس فرانس برس نسخس منو: 
رداع  في بطولس غرب آسيا لمناشئين بنسختيا الرابعس في فمسطين  ست ىب باتجاه االتحادين الدولي وادوروبزي

عمزز  ممارسززس االحززتول اسسززرائيمي التززي ال زالززت تعرقززل دخززول البعنززات الرياضززيس إلزز  فمسززطين رغززم تززدخل 
وصزرح «.االتحاد الدولي لمكرة وادمير عمي بين الحسين رئيس اتحاد غزرب آسزيا نائزب رئزيس االتحزاد الزدولي

سززتطالب ىزز ه االتحززادات رسززمياع »لززس: زريقززات  بعززد أن وصززل مدينززس رام اا اليززوم  الجمعززسل  لمتابعززس البطو 
 «.بتجميد عضويس االتحاد اسسرائيمي في االتحاد الدولي واالتحاد ادوروبي

27/8/1023الحياة، لندن،   

 
قامة دولتيىم تقرير مصير ب نالفمسطينييمون: نؤكد حق بان كي  17  المستقمة التي تأخرت كثيراً  موا 

خول لقزاءه الزرئيس الفمسزطيني محمزود  ين العام لتمم المتحدةادم كي مون قال بان: محمد يونس –رام اا 
جئت إل  ىنا لتأكيد التزام ادمم المتحدة الحقوق المشروعس لمشعب الفمسطيني في تقرير : »عباس في رام اا

قامززس دولتززو المسززتقمس التززي تززأخرت كنيززراع  ودان التوسززر االسززتيطاني فززي الضززفس والقززدس  وقززال إن «. مصززيره وا 
 «.مرار النشاطات االستيطانيس يفقد الفمسطينيين النقس بجديس الجانب اسسرائيمي تجاه عمميس السوماست
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آالف أسززير  5وأشززاد بزز طوق عززدد مززن ادسززر، الفمسززطينيين  وعبززر فززي الوقززت نفسززو عززن قمقززو عمزز  مصززير 
ال ين يجب تقديميم إل   فمسطيني في السجون اسسرائيميس  خصوصاع المضربين عن الطعام والمعتقمين إدارياع 

 المحاكمس أو اسفراج عنيم.
كما أكد أىميس تأمين حريس الحركس لمشعب الفمسطيني  خصوصاع قطاع غزة ال ي يعاني من أوضزاع إنسزانيس 

الرئيس عباس أكد أن المفاوضات ليست بديوع عن المصالحس الوطنيس التي يجب أن تتحقزق »صعبس  وقال: 
 خمسززسإن ىنزاك أمززراع ميمزاع ىزو أنزو يجزب أن ال ننسز  وجزود »واضزاف: «. ودائزملموصزول إلز  سزوم حقيقزي 

وأشزاد «. مؤسسات ادمم المتحدة تب ل جيودىزا لمتخفيزف مزن معانزاتيم»  مؤكدا أن «مويين الجئ فمسطيني
  بجيزززود القيزززادتين الفمسزززطينيس واسسزززرائيميس لمعزززودة إلززز  طاولزززس المفاوضزززات  ونمزززن جيزززود اسدارة ادميركيزززس

 خصوصاع كيري.

27/8/1023الحياة، لندن،   

 
 "إسرائيل"شأن "الرقم المضخم" لمقتمى الفمسطينيين عمى يد بترفض االعتذار  بريطانيا :جويش كرونيكل 18

لنزدن ز يزو بزي آي:  كزرت صزحيفس جزويش كرونيكززل الجمعزس أن وزارة الخارجيزس البريطانيزس رفضزت االعتزز ار 
. وقالززت إسززرائيلبالمضززخم  عززن عززدد المززدنيين الفمسززطينيين الزز ي قتمززتيم  عززن تقززديم وزيززرة لززدييا رقمززاع وصززفتو

الحقززاع بززأن الززرقم الزز ي قدمتززو وزيززرة الدولززس لمشززؤون  أقززرالصززحيفس الصززادرة مززن لنززدن إن متحززدناع باسززم الززوزارة 
ر أن الززرقم ُأخزز  مززن موقزز أظيززرتأن التحمززيوت  وأضززافت’. الخارجيززس  البارونززس سززعيدة وارسززي  كززان خاطئززاع 

االحززتول  سنيززاءمنظمززس عمزز  شززبكس اسنترنززت تحظزز  عمزز  دعززم حركززس فززي الواليززات المتحززدة تُززدع  الحممززس 
ممت خطأع كتابياع مسزؤوليس التقزدير الز ي قدمتزو الزوزيرة ت  مشيرة إل  أن وزارة الخارجيس البريطانيس احاسسرائيمي

فمسزطيني ُقتمزوا منز  كزانون  3200نزر مزن البارونس وارسي خزول ردىزا عمز  سزؤال برلمزاني و كزرت فيزو أن أك
 قتيوع وفقاع لتمم المتحدة. 120  مر أن العدد الحقيقي ىو في حدود إسرائيلعم  يد  1071الناني  ينايرل 

وقالت الصحيفس إن البارونس تون  وّجيت سؤاالع برلمانياع مكتوباع إل  الوزيرة وارسي حول ما إ ا كانت الحكومس 
جوع عززززن عززززدد المتظززززاىرين الفمسززززطينيين السززززمميين الزززز ين ُقتمززززوا وُجرحززززوا فززززي ادراضززززي البريطانيززززس تممززززك سزززز
 . 1001الفمسطينيس من  عام 

أن الززوزيرة البارونززس وارسززي ردت بززأن الحكومززس البريطانيززس الززم تسززّجل أي تقززديرات حززول  لززك  لكززن  وأضززافت
منزز   إسززرائيميينفمسززطينياع ُقتمززوا عمزز  يززد  مززدنياع  3283موقززر مكتززب ادمززم المتحززدة لمشززؤون اسنسززانيس قززّدر بززأن 

ز الفمسززطيني فززي الضززفس  اسسززرائيمي  فززي حززوادث مرتبطززس بالصززراع 1071ادول مززن كززانون النززاني  ينززايرل 
 الغربيس وقطاع غزة.

27/8/1023القدس العربي، لندن،   
 

 بالكوفية الفمسطينية يتوشحانممك السويد وزوجتو  19
صززور الممززك السززويدي كززارل غوسززتاف السززادس عشززر والممكززس سززيمفيا  وىمززا  اسزتكيولم ز محمززود أغزا: أنززارت

يرتززديان الشززال  الكوفيززسل الفمسززطينيس عمزز  كتفييمززا ضززجس وجززدال واسززعا  فززي ادوسززاط السياسززيس واسعوميززس 
اقزف السويديس لميوم الناني عم  التوالي  وصل إلز  حزد اتيزام العائمزس المالكزس بمحاولزس القيزام بزانقوب فزي المو 

السياسززس السززويديس  مززن القضززيس الفمسززطينيس  التززي تعتبززر مززن أشززد القضززايا حساسززيس فززي السياسززيس الخارجيززس 
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السويديس. إضافس إل  ما اعتبرتو بعض الجيات المحسوبس عم  مجموعات الضغط الصييوينس  تجاوزا لزدور 
 القدس.  خاصس بما يتعمق بموضوع’ الحياديس‘الممك والعائمس المالكس  وخروجا عن 

وبززدأت قصززس صززور الممززك والممكززس السززويديس الموشززحين بالشززال الفمسززطيني  الخمززيس أمززام متحززف محافظززس 
كززم شززمال سززتوكيولمل عنززدما تقززدم بسززام سززعيد وزوجتززو  Harnosand’ (600‘فيسززترنورالندس  فززي منطقززس 

والممكزس  بعزد أخز  موافقزس  عفاف من الوفد الممكي الزائر لممنطقس  ووضر الشال الفمسطيني عم  كتفزي الممزك
 الحرس.

التمفزيززون السززويدي الرسززمي وبنشززرتو المسززائيس الخمززيس خصززص مسززاحس كبيززرة نسززبيا  لنقززل الخبززر  وركزززت 
أقصانا وليس ‘الكاميرا لعدة نواني عم  الشال  وعم  صورة القبس العمريس  وانتقمت عدسس الكاميرا عم  جممس 

أصزززدقاء ‘قززز  عمززز  كتفزززي الممزززك  وىزززي العبزززارة التزززي أنزززارت حفيظزززس التزززي كتبزززت أسزززفل الشزززال  المم’ ىزززيكميم
ومزززززنيم ليززززززا ابرامزززززوويز مزززززن الجمعيزززززس السزززززويديس اسسزززززرائيميس اسعوميزززززس. ففزززززي حزززززديث لصزززززحيفس ’ إسزززززرائيل

  فسرت ابراموويز أن مزا كتزب عمز  الشزال ىزو بمنابزس بيزان سياسزي ضزد الوجزود اسسزرائيمي فزي ’سوندسفال‘
ل ي ُنقزش عمز  الشزال  يمزس الوجزود الييزوي فزي المدينزس المقدسزس  حسزب تعبيرىزا. كمزا القدس  وأن الشعار ا

يكونزززا  أنوجزززدت أنزززو كزززان ادجزززدر بالممزززك وعقيمتزززو عزززدم قبزززول اليديزززس  دنزززو وعمززز  حزززد قوليزززا يفتزززرض بيمزززا 
 حياديين.

بزأي تصزرف لزو عم  لسان المتحدث باسمو  بيرتيل تيرنيزرت  أن الممزك لزم يقزم  الممكيمن جيتو أكد القصر 
 مبنيس عم  أمور مبال  فييا. االنتقاداتمغز، سياسي  مضيفا أن 

27/8/1023القدس العربي، لندن،   
 
 

 ةليا في سوري موظفاألونروا تدين مقتل ثامن  30
جزززددت وكالزززس غزززوث وتشزززغيل الوجئزززين الفمسزززطينيين فزززي الشزززرق اددنززز   ادونزززروال : ليمززز  الكركزززي -عمزززان 

ف  ات العوقززس العمززل عمزز  إنيززاء كافززس أشززكال العنززف والتقيززد بالتزاماتيززا المنصززوص مناشززدتيا لكافززس ادطززرا
 عمييا بموجب أحكام القانون الدولي والقيام بحل النزاع في سوريس من خول الحوار والمفاوضات.

مزن العزاممين فزي « عمزاد عبزد الحفزيظ»جاء  لك في بيان أصدرتو الوكالزس اسزتنكرت فيزو مقتزل أحزد موظفييزا 
 وىو نامن موظف من موظفي  ادونروال يفقد حياتو في النزاع السوري  والناني في أقل من شير. سسوري

الوكالس انو إل  جانب السوريين  ف ن الجئي فمسطين  بمن في  لك موظفو  ادونزروال وعزائوتيم   وأوضحت
النززاع المسزمح  فز ن الجئزي  قد دأبوا عم  أن يكونوا مستيدفين بعمميات الخطف. باسضافس إل  الصزدمس مزن

 «.يعانون أيضا من النزوح المتكرر ومن سوء ادوضاع اسنسانيس»فمسطين 
27/8/1023الدستور، عمان،   

 
 في العقد القادم اإلسرائيميسمم أولويات الجيش  32

 صالح النعامي
تمنزززل فزززي بعزززض أقزززرت ىيئزززس أركزززان الجزززيش اسسزززرائيمي مزززؤخراع خطزززس التطزززوير العشزززريس لمعقزززد القزززادم  والتزززي 

مركباتيا تحزوالع جز رياع ودراماتيكيزاع عمز  سزمم أولويزات الجزيش  فزي حزين أن مركبزات أخزر، فزي الخطزس تكزرس 
 تحوالع قد طرأ بالفعل عم  مجاالت اىتمام الجيش قبل عدة أعوام.



 
 

 

 

 

           11ص                                    1950العدد:                71/8/1023السبت  التاريخ:

س في الجيد عم  تكنيف توظيف التقنيات المتقدم -التي أطمق عمييا بالعبريس "تعوزاه"  الجرأةل-وتقوم الخطس 
الحربزززي واالسزززتخباري  وتعزيزززز إمكانيزززات سزززوحي البحريزززس والجزززو  وتخصزززيص المزيزززد مزززن المزززوارد لتطزززوير 
الززدفاعات الجويززس  وتكززريس الحززرب اسلكترونيززس كمجززال مززن المجززاالت الرئيسززس لمجيززد الحربززي اسسززرائيمي فززي 

دود مر كل من مصزر وسزوريا. وفزي مقابزل العقد القادم  عووة عم  توفير أنظمس حمايس لمحدود  والسيما الح
كمزا -تكنيف االستنمار في ى ه المجاالت  ف نو يستشف من سمم أولويات الجيش اسسرائيمي في العقد القادم 

أنززو سززيتم تقمززيص المززوارد المخصصززس لكززل مززن سززوح المشززاة  وسززوح المززدرعات  وسززوح  -تعكسززيا الخطززس
 المدفعيس.

 
 اإلستراتيجية تأثيرات التحوالت في البيئة

تعكزس فزي الواقزر  -التزي تضزمنتيا خطزس "تعزوزاه"-إن مظاىر التحول عم  سزمم أولويزات الجزيش الصزييوني 
التحززول الكبيززر فززي البيئززس اسسززتراتيجيس لمكيززان الصززييوني  والتززي دفعززت بتيديززدات إسززتراتيجيس جديززدة  وفززي 

 المقابل تقميص مخاطر تيديدات كانت قائمس قبل  لك.
ل المنال  انطمقت دوائر التقدير اسستراتيجي في المؤسستين العسكريس واالستخباريس اسسزرائيميس مزن فعم  سبي

افتراض مفاده أنو في أعقاب تفجر النورة السوريس  وفزي ظزل حالزس عزدم االسزتقرار التزي تشزيدىا مصزر ودول 
لسمطويس"  أي كل الجماعات عربيس أخر،  فقد زاد خطر ما يطمق عميو الجيش اسسرائيمي "الجماعات غير ا

التي ال تمنل دولس أو سمطس سياسيس رسميس. وتضم ى ه الجماعات: حركات المقاومس الفمسطينيس  وجماعزات 
 الجياد العالمي  وخويا تقوم عم  أساس مبادرات محميس في الدول المحيطس بالكيان الصييوني.

س ى ه الجماعات تكمن في حقيقس أنو مزن الصزعب ويفترض الجيش اسسرائيمي أن المشكمس الكامنس في مواجي
عم  الكيان الصييوني توظيف قدراتو وتفوقو النوعي في مراكمس الردع إزاءىا  و لك بخوف مزا عميزو الحزال 
عند مواجيس دول تديرىا أنظمس سياسيس. ووفزق المنطزق اسسزرائيمي  ف نزو مزن السزيل مراكمزس ردع إزاء أنظمزس 

استيداف البن  التحتيس ومؤسسات الحكم ورموز السيادة فزي ىز ه الزدول  دن أنظمزس سياسيس تدير دوال  عبر 
الحكزززم سزززتدرك بسزززرعس أن ىنزززاك مزززا تخسزززره مزززن مواصزززمس المواجيزززس  ممزززا يجعميزززا تحزززرص عمززز  عزززدم تزززوفير 
الظزززروف التزززي تسزززمح بحزززدوث ىززز ه المواجيزززس  ويزززدفعيا أيضزززاع المتصزززاص الضزززربات اسسزززرائيميس وعزززدم الزززرد 

 عمييا.
ى ا بالمناسبس ما يفسر تجمد النظام السوري عم  سبيل المنال  وعدم رده عم  الضزربات اسسزرائيميس  ابتزداءع و 

وانتيززاءع باليجمزززات ادخيزززرة التززي تعزززرض ليزززا مينزززاء  1002مززن قصزززف المنشزززأة البحنيززس النوويزززس أواخزززر عزززام 
 الو قيس.

رجززس تسززمح لمجماعززات الجياديززس بالعمززل وتفتززرض إسززرائيل أنززو فززي حززال سززقط النظززام السززوري  أو ضززعف لد
اسزتخدام  -إن لزم يكزن مزن المسزتحيل-بيامش حريس كبير عم  ادراضي السوريس  ف نو سزيكون مزن الصزعب 

مياجمس البن  التحتيس السوريس والمؤسسات الخدميس لمقطر السوري كوسزيمس لزردع ىز ه الحركزات عزن مياجمزس 
تزر، نفسزيا مسزؤولس عزن تزوفير الخزدمات لممزواطن السزوري  كمزا إسرائيل  عم  اعتبار أن ىز ه الجماعزات ال 

 ىو الحال بالنسبس لمنظام.
يقزوم عمز  تزوفير حمزول تسزمح  -كمزا تعكسزو خطزس "تعزوزاه"-من ىنا  ف ن سمم ادولويزات لمجزيش اسسزرائيمي 

يزس القائمزس بتوفير أكبر قدر مزن التزأنير عمز  الجماعزات غيزر السزمطويس  فزي حزال تفككزت أنظمزس الحكزم العرب
 حالياع  أو ضعفت لدرجس تسمح لي ه الجماعات بيامش تحرك كبير.
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ويززأتي تراجززر االسززتنمار فززي مجززال تعزيززز أسززمحس: المشززاة والمززدرعات والمدفعيززس دن خطززر نشززوب مواجيززس 
شزاممس مزر الجيززوش النظاميزس العربيززس قزد تراجززر إلز  حززد كبيزر  فززي أعقزاب حالززس التفكزك التززي يعيشزيا الجززيش 

 وري  وفي ظل حالس عدم االستقرار التي تعيشيا مصر.الس
ونظزراع دن مواجيزس الجيززوش النظاميزس تقزوم بشززكل أسزاس عمزز  توظيزف أسزمحس المشززاة والمدفعيزس والمززدرعات  
-ف ن تراجزر فزرص منزل ىز ه المواجيزس أد، إلز  تقمزيص االسزتنمار فزي تعزيزز ىز ه ادسزمحس. مزن ىنزا  ف نزو 

تقمززيص الموازنززات المخصصززس ليزز ه ادسززمحس  فززي حززين سززتتوقف إسززرائيل عززن سززيتم  -وفززق الخطززس الجديززدة
 مواصمس تطوير دبابس "ميركفاة"  التي تعتبر الدبابس ادكنر تحصيناع في العالم.

في الوقت  اتو  ف ن إسرائيل ما زالت تر، في البرنامج النووي اسيرانزي الخطزر الوجزودي ادبزرز عمييزا  وىزو 
س الجديدة أسباب القزوة الكفيمزس بمواجيزس البرنزامج النزووي اسيرانزي  واسمكانيزات التزي ما اقتض  تضمين الخط

تضزززمن تحسزززين قزززدرة إسزززرائيل عمززز  احتزززواء الزززرد اسيرانزززي عمززز  أي عمزززل عسزززكري قزززد تقزززوم بزززو إسزززرائيل فزززي 
 المستقبل ضد المشروع النووي اسيراني.

 
 أىداف الخطة

 لتاليس:تيدف مركبات الخطس إل  تحقيق ادىداف ا
تأمين الجبيس الداخميس اسسرائيميس  سواء عبر تقميص فرص إصزابتيا بالصزواريخ  حيزث تفتزرض الخطزس  أواًل:

أن آليات العمل التي ستتبعيا الجماعات اسسزوميس ضزد إسزرائيل فزي المسزتقبل ستشزمل بشزكل رئزيس إطزوق 
ني  أو عبزر تنفيز  عمميزات تسزمل عبزر الصواريخ صوب التجمعات السكانيس الييوديس في قمب الكيان الصييو 

 الحدود تيدف إل  تنفي  عمميات عسكريس ضد ادىداف العسكريس والمدنيس الصييونيس.
وتفتززرض الخطزززس أن خطزززر إطزززوق الصزززواريخ بكنافزززس عمززز  العمزززق اسسزززرائيمي قزززد يزززأتي كزززرد فعزززل عمززز  قيزززام 

سرائيل أن حززب اا سزيتول  بشزكل رئزيس إسرائيل بيجوم يستيدف المنشآت النوويس اسيرانيس  حيث تفترض إ
 ميمس الرد عم  أي ىجوم إسرائيمي يستيدف البرنامج النووي اسيراني.

تقصير أمد أيس حزرب أو حممزس عسزكريس فزي المسزتقبل  وعزدم السزماح بتحويميزا إلز  مسزتنقر يغزرق فيزو  ثانيًا:
يسس لمعقيدة ادمنيس اسسرائيميس  دن إطالزس الجيش اسسرائيمي. إن مبدأ "الحرب الخاطفس" ىو أحد المبادئ الرئ

% مزن 10أمد الحرب يعني تقميص قدرة الكيان الصييوني عم  مواصمس تقزديم الخزدمات لجميزوره  حيزث إن 
الجيد الحربي يقر عم  عاتق قوات االحتياط. ومن نافمس القول أن تقصير أمد الحرب يعني تقميص الخسائر 

 مرافق الكيان اسنتاجيس.االقتصاديس الناجمس عن تعطيل 
تحقيزززق الحسزززم العسزززكري السزززرير  وتزززوفير صزززورة تونزززق النصزززر اسسزززرائيمي. إن أحزززد أىزززم اسزززتنتاجات  ثالثـــًا:

ضزد حززب اا وحركزس  1071و 1008و 1002المؤسسس ادمنيس اسسرائيميس من الحروب التزي خاضزتيا فزي 
 مس بقوة الردع اسسرائيميس. حماس تمنمت في أن جمير ى ه الحروب انتيت بدون حسم  مما

من ىنا  فز ن الخطزس تشزدد عمز  ضزرورة لزيس فقزط تحقيزق الحسزم العسزكري فزي الحزروب والحمزوت القادمزس  
بل أن يضمن الجيش اسسرائيمي في نيايس أيس حرب أو حممس تقديم "صورة" تونزق االنتصزار اسسزرائيمي  مزن 

 أجل لسر الوعي الجمعي لز"العدو".
 

 ثمار في مجال التقنيات المتقدمة ذات الطابع الحربيتكثيف االست
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تنطمززق إسززرائيل فززي تبنززي الخطززس الجديززدة مززن حقيقززس أنيززا باتززت تمنززل قززوة عالميززس فززي نونززس مجززاالت حربيززس 
رئيسس  جميعيا تقوم عم  توظيف التقنيات المتقدمس في الجيزد الحربزي  وىزي: وسزائط القتزال غيزر المأىولزس  

 دون طيار  أنظمس النيران الدقيقس  وتوظيف الفضاء اسلكتروني في ادغراض العسكريس.والسيما الطائرات ب
مززن ىنززا  فقززد كززان أىززم مركززب تقززوم عميززو الخطززس الجديززدة يتمنززل فززي تكنيززف االسززتنمار فززي مجززال التقنينززات 

يزززس  أو المتقدمززس وتوظيفيززا المتشززعب فززي الجيززد االسززتخباري والحربززي  سززواء فززي مواجيززس الجماعززات الجياد
 ضمن الجيود اليادفس إل  إحباط المشروع النووي اسيراني.

فعمزز  سززبيل المنززال تتحززوط الخطززس لتعززاظم خطززر اسززتيداف الجبيززس الداخميززس بالصززواريخ عبززر تكنيززف إجززراء 
ادبحاث اليادفس إل  توظيف التقنيات المتقدمس فزي مجزال حمايزس الجبيزس الداخميزس. وكمزا كشزف بحزث صزادر 

ن السزززادات لمدراسزززات اسسزززتراتيجيس"  التزززابر لجامعزززس "بزززار إيزززون" اسسزززرائيميس  فززز ن الجزززيش عزززن "مركزززز بزززيغ
مشزروع تطزوير فزي مجزال توظيزف التقنيزات المتقدمزس فزي  700اسسرائيمي يعكف بالفعل حالياع عم  أكنر من 

 الجيد الحربي الدفاعي واليجومي  مر العمم أن جمير ى ه المشارير تتم في سريس تامس.
ضززززمن ىززززز ه المشزززززارير تكنيزززززف الجيزززززود فزززززي مجززززال تطزززززوير منظومزززززات "الصزززززواريخ المضزززززادة لمصزززززواريخ"  و 

 والمنظومات الدفاعيس ادخر،  عم  غرار منظومس "القبس الحديديس"  وغيرىا.
ونظراع دن توفير المعمومزات االسزتخباريس يعزد المتطمزب ادسزاس لضزمان تحقيزق نتزائج جيزدة فزي أيزس مواجيزس 

ت الجياديزس أو ضززد غيرىزا  فز ن الخطززس تمزنح أفضزميس فزي مجززال الموازنزات لشزعبس االسززتخبارات مزر الجماعزا
العسزززكريس فزززي الجزززيش  بوصزززفيا أكبزززر وأىزززم ادجيززززة االسزززتخباريس اسسزززرائيميس  والسزززيما فزززي مجزززال توظيزززف 

طس ادقمززار التقنيززات المتقدمززس فززي جمززر المعمومززات االسززتخباريس  سززواء عبززر الطززائرات بززدون طيززار أو بواسزز
ضمن ميزام -"  التابعس لمشعبس  وىي المسؤولس 8100الصناعيس  ومن خول ادنشطس التي تقوم بيا "الوحدة 

 عن عمميات التنصت والتصوير والرصد  عبر توظيف التقنيات المتقدمس. -أخر،
ر طزائرة بزدون طيزار  مزز 000عمز   1015وحسزب المخطزط  فسيحصزل الجزيش اسسزرائيمي حتز  مطمززر عزام 

العمزززم أن مجزززاالت عمزززل ىززز ه الطزززائرات لزززن تقتصزززر عمززز  جمزززر المعمومزززات االسزززتخباريس  أو تنفيززز  الغزززارات 
المحدودة  بل إن ى ه الطائرات ستكون قادرة عم  تنفيز  جميزر العمميزات اليجوميزس  ضزد أىزداف فزي البزر أو 

 البحر أو الجو.
عمزز  تطززوير طززائرة بززدون طيززار كبيززرة  يصززل ويزز كر أن مجمززر الصززناعات الجويززس اسسززرائيميس يعكززف حاليززاع 

ل. ومن أجل تعزيز القدرات االستخباريس  فز ن الجزيش اسسزرائيمي يعكزف 131حجميا إل  حجم طائرة  بوين  
  الزز ي يحسززن مززن كفاءتيززا  عززووة عمزز  مواصززمس تطززوير C2حاليززاع عمزز  تزويززد أقمززار التجسززس لديززو بنظززام 

 ".mini satellites"ادقمار الصناعيس  ات الجيد المحدود 
 

 المواصات كمركب إستراتيجي
ستتحول إسرائيل إل  رابر قزوة عالميزس فزي مجزال الغواصزات اسسزتراتيجيس  حيزث سزتكون  1015بحمول العام 

طزوق رؤوس نوويزس  ممزا يمنحيزا الفرصزس لتوجيزو ضزربس  بحوزتيا ست غواصات دولفين  قزادرة عمز  حمزل وا 
بقزززدرتيا عمززز  العمزززل بشزززكل سزززري  فضزززوع عزززن توظيفيزززا فزززي مجزززال جمزززر نوويزززس نانيزززس. وتتميزززز الغواصزززات 

معمومات استخباريس  ونقل القزوات مزن مكزان إلز  آخزر فزي ظزل سزريس تامزس  عزووة عمز  إسزياميا فزي مجزال 
 الحرب اسلكترونيس.
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س  التزي وتفترض إسرائيل أن التحوالت في العالم العربي تزيد من المخاطر التي تتعرض ليا تجارتيزا الخارجيز
% منيا عبر البحار  وى ا ما يفرض تكنيف التواجد اسسرائيمي الحربي في البحزار وبعيزداع عزن 00تمر نسبس 

 سواحل الكيان الصييوني.
ستسزتكمل إسزرائيل التززود بسزربين  1015بالطبر إل  جانب تعزيز قدرات سوح الجو  حيث إنو بحمزول عزام 

 عتبر أقو، طائرة قتاليس في العالم."  التي ت735طائرةل من طائرات "أف  88 
ومززن المؤسززف أنززو فززي الوقززت الزز ي تتجززو فيززو الجيززوش العربيززس لمسززتنقر السياسززس والغززرق فززي االسززتقطابات 
الداخميزززس  واالنشزززغال بالمشزززارير االقتصزززاديس التزززي تضزززمن نزززراء قادتيزززا  فززز ن الصزززياينس يتجيزززون إلززز  مراكمزززس 

 أسباب القوة لتنبيت نتائج عدوانيم.
 26/8/1023، جزيرة نت، الدوحةال

 
 قام لمصر عبد الناصر جديد وىو فريق عسكري ذو حس سياسي وزعامة قوية 31

 اليكس فيشمان
أنا مستعد دن أتكمف ألف جندي قتيل وال ُأحادنيم. فالجياد العالمي ال ُيحادث إال بمغس واحدة بالقضاء عميو 

نقميا الز  مرؤسزيو وزيزر الزدفاع والقائزد ادعمز  لمجزيش  بالقوة وال يوجد حل آخر. كانت ى ه ىي الرسالس التي
المصززري عبززد الفتززاح السيسززي  عشززيس بززدء العمميززس الكبيززرة لتطييززر سززيناء قبززل نحززو مززن اسززبوعين  وتحززدث 
الفريزق فزي النقاشززات الداخميزس التززي تمزت فززي القيزادة العسزكريس المصززريس العميزا فززي مطمزر االسززبوع عزن أعززداد 

  ى ه المرة. وحينما خزرج الجزيش أول أمزس البعزاد االخزوان المسزممين عزن شزوارع القزاىرة من المواطنين القتم
واالسزززكندريس ومزززدن كبيزززرة اخزززر، كزززان التوجيزززو قاسزززيا وواضزززحا كمزززا كزززان فزززي سزززيناء حقزززا  وىزززو أنزززو ال مفزززر. 
 فسززيكون بضززر مئززات مززن القتمزز   لكززن الحززديث عززن اجززراء تززاريخي سززيبني مصززر الجديززدة لعشززرات السززنوات

 القريبس وى ا نمن من الصواب دفعو.
لقزززي اسزززتعمال القزززوة السزززيناريو االسزززوأ: فقزززد كزززان عزززدد القتمززز  والجرحززز  أكبزززر مزززن المتوقزززر  وُأحرقزززت كنزززائس 
وُنيبت  واقُتحمت سزجون وُأحرقزت محزاكم ووجزد عنزد متظزاىري االخزوان المسزممين اسزمحس بمقزدار كبيزر  ولزم 

تززرك نائززب الززرئيس البرادعززي واسززتقال. ورد البيززت االبززيض بيززدي مززن تحززافظ االدارة المدنيززس عمزز  التكتززل  و 
رئيس الواليات المتحدة ردا يمكن أن يصب وقودا آخر فقط عم  مقاومس االخوان المسممين. واضطر الجيش 
ال ي اعتقد انو سُيظير وجيا ديمقراطيا في االيام االول  عم  ادقل بعد اخوء الميادين ال  استعمال قوانين 

طززوارئ وفززرض حظززر تجززول نقيززل. ومززا زال يوجززد شززك كبيززر فززي ان يسززتطير الجيشززان المزز ان دخززو المززدن ال
 الكبيرة في الدولس في حزيران/يونيو في تطبيق حظر التجول.

إن الجو في واشنطن في مواجيس الصزور الفظيعزس التزي تزأتي مزن القزاىرة ىزو تحقزق دقيزق السزوأ ادحزوم  ال 
ئيل ايضا. وتوشك ادارة اوباما ان تعاقب المصريين أو ىكز ا عمز  ادقزل تصزرفت في مصر فقط بل في اسرا

الواليززات المتحززدة منزز  مسززاء يززوم االربعززاء. فقززد أشززار مجمززس النززواب االمريكززي الزز  احتمززال تعميززق المسززاعدة 
تعزاون مزر العسكريس واالقتصاديس لمصر. وىناك احتمال في الجزو الحزالي دن تعمزق وزارة الزدفاع االمريكيزس ال

 المؤسسس االمنيس في الدولس.
حززافظ جززيش مصززر الزز  ا ن عمزز  اتفززاق السززوم مززر اسززرائيل بحززرص ومززر االخززوان المسززممين ومززر الشززارع 
ايضا  بسبب الحاجس االستراتيجيس ال  دعم امريكي. ففي المحظس التي ُيسقط فييا االمريكيون تأييدىم الجراء 

دعم فسيكون االتفاق في خطر حقيقي  أكنر مما كان في مزدة السزنتين الجيش ويمنحون االخوان المسممين ال
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ونصف السنس التي مرت من  ُأسقط مبارك. وسيجر الشزارع المصزري المعزادي السزرائيل السزمطات فزي مصزر 
ال  المس باتفزاق السزوم. وفزي حزال ازمزس داخميزس عميقزس فقزد يبحنزون عزن عزدو خزارجي يوحزد الصزفوف. إن 

السزرائيل أنزو ال ’ ايباك‘عادي جدا لعمل الجيش  بحيث بّين ناس جماعس الضغط الييوديس الجو في واشنطن م
 داعي لمنضال دجل المصريين في مجمس النواب االمريكي دنيا معركس خاسرة.

ربما ينجح الجيش المصري فزي اخزوء الميزادين  لكزن حالزس الطزوارئ قزد تتحزول منز  ا ن الز  نظزام عسزكري 
سزززمحس مسزززتمرة مزززر االخزززوان المسزززممين. ولزززن يبزززدو فزززي ىززز ا الوضزززر اصزززوح وال تحسزززين ُيجزززري مواجيزززات م

لوقتصزاد وال ديمقراطيززس. وسززتؤنر الفوضزز  فزي القززاىرة والمواجيززات المسززمحس فززي المزدن الكبيززرة فززورا فززي شززبو 
 جزيززرة سززيناء. والسززرائيل ىنززا مشززكمس مباشززرة دنززو بززأي قززدر سيسززتمر النظززام والجززيش المصززري عمزز  صززرف
انتباه وجيود لقضيس الجياد العالمي في سيناء. إن محاوالت المنظمات االرىابيس أن ُتشعل الحدود والعوقات 
بين اسرائيل ومصزر قزد ترتفزر درجزس. ويمكزن ان نفزرض انزو يوجزد اليزوم فزي القيزادة العميزا العسزكريس المصزريس 

بالقضزاء عمزز  خميززس ارىابيزس فززي منطقززس غضزب عمزز  ادنبزاء المنشززورة التززي نسزبت الزز  اسززرائيل  والتزي تقززول 
رفح ى ا االسبوع. وقد دفعت ادنباء المنشورة المصريين ال  الزاويس واستخمصت منيم تصريحات قاسزيس جزدا 

 تتعمق باستمرار التعاون عم  منر االرىاب عم  الحدود.
ضمنا زيادة مقدار االن ار ولما كان يزداد النشاط المصري لمواجيس الجياد العالمي في سيناء وُيفيم من  لك 

بعمميات الجياد العالمي في اسرائيل  فمن المنطقي جدا ان نفرض ان المعضوت التي ستواجو اسزرائيل ازاء 
ظواىر قنابل متكتكس عم  حدود مصر ستزداد قوة. إن العمميات في ايزوت ومحاولزس المزس بزالطيران المزدني 

اولس الختراقيا لتنفي  قتل جماعي في اسرائيل  وادنفزاق التزي االسرائيمي  وىجمات عنيفس عم  الحدود في مح
ُتحفر باتجاىنا والتنظيمات لتنفي  عمميات من ى ا النوع  من المؤكد أنيا موجودة في سيناء. تدخل مصر في 
حالس توجب عم  الجيازين السياسي واالمني في اسرائيل ان يستعدا لتحوالت سريعس عم  طزول الحزدود وفزي 

 تعمق بالعوقس بالسمطات في القاىرة واتفاقات السوم.كل ما ي
 

 ما عادوا يسخرون
قززام لمصززر عبززد الناصززر جديززد  وىززو فريززق  و حززس سياسززي وزعامززس قويززس الحضززور. ومززن جيززس الحنكززس فززان 
ىناك من يجدون تشزابيا بينزو وبزين أنزور السزادات خصوصزا  فقزد كزان السزادات ُيزر، فزي البزدء رجزو مرحميزا 

قاليس  وقد أعمموا السيسي في البدء خطأ بأنو شخص مرحمي ُعين لقربزو مزن االخزوان المسزممين. وقزد لفترة انت
أحب السادات ايضا ادرقام. سخروا منو قبل اربعين سنس حينما قال انزو مسزتعد دن يضزحي بمميزون مصزري 

عم  أال ُييادن الجياد لعبور القناة. وما عادوا يسخرون من السيسي  فحينما يتحدث عن استعداده لمتضحيس 
 العالمي واالخوان المسممين فانو ينف   كالسادات.

مززن النززادر أن نجززد فززي جيززاز االمززن المصززري المتشززعب قززرارا ُمجمعززا عميززو اجماعززا واسززعا جززدا كعمميززس ابعززاد 
 االخززوان المسززممين عززن الشززوارع. فمززيس قززادة الجززيش وحززدىم ىززم الزز ين وافقززوا السيسززي  بززل وافقززو ايضززا قززادة
اجيزة االمن عم  اختوفيم. وقد قامت من وراء القزرار الز ي اتخز ه الفريزق نونزس فزروض أساسزيس. االول: ان 
كل الحديث عن مويين االخوان المسممين ال ين سيخرجون ال  الشوارع عم  أنر قمر عنيف ليس لو أساس 

ألف انسان  وىز ه أرقزام غيزر  500 800في الواقر. فالنواة الصمبس من المتظاىرين ال تشتمل عم  أكنر من 
 مميون نسمس. 85كبيرة في دولس فييا 
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وتحزززدث الفزززرض ادساسزززي النزززاني عزززن ان معظزززم كتمزززس المتظزززاىرين موجزززود فزززي الزززدوائر الخارجيزززس لمميزززادين  
والحززديث أكنززر عززن مؤيززدين وأقززل عززن عناصززر مسززمحس. وسززييرب ىززؤالء االشززخاص حينمززا يززرون الززدبابات 

ان تبززدو العمميززس كعمميززس عسززكريس بكامززل معنزز  ىزز ه الكممززس  مززر الكنيززر مززن المركبززات االولزز   وليزز ا يجززب 
المدرعس: الدبابات وحاموت الجنود المدرعس. ورفزض الفزرض ادساسزي النالزث أي اشزتراك مزر قيزادة االخزوان 

وض مزر الززعيم المسممين  دن ىؤالء لن يخضعوا أبدا لقواعد المعبس الديمقراطيس. وقد منر السيسزي اجزراء تفزا
السياسزززي الحقيقزززي لوخززززوان المسزززممين فزززي مصززززر خيزززرت الشزززاطر  الزززز ي اعتقزززل مزززر جميززززر قزززادة االخززززوان 
المسممين ومنيم المرشد العام محمد بدير. واستقر الزرأي آخزر االمزر فزي القيزادة االمنيزس المصزريس العميزا عمز  

خزوان المسزممين لمتغييزرات التزي جزاءت بيزا دعم الفريق وعم  القضاء مرة واحدة وال  ادبد عمز  معارضزس اال
 النورة المضادة. وانتظرت المؤسسس العسكريس زعيما قويا يقود سياسس حازمس وأصبح موجودا عندىا ا ن.

إن أحداث ى ا االسبوع في الميادين ىو جززء مزن المرحمزس النانيزس العنيفزس لمنزورة المضزادة التزي يقودىزا الفريزق 
س االولزز  فززي نيايززس يونيززو مززر طززرح الززرئيس المنتخززب مرسززي فززي السززجن  لكززن السيسززي. وقززد حززدنت المرحمزز

. 1071ليست ى ه أول نورة يقودىا السيسي في مصر دنو نف  نورتو االول  داخل الجيش في آب/اغسطس 
فمززم يكززن عزززل وزيززر الززدفاع السززابق المشززير الطنطززاوي ومعززو رئززيس ىيئززس االركززان سززامي عنززان مبززادرة مززن 

يززد برئاسززس مرسززي  بززل كززان جزززءا مززن اتفززاق سززري بززين مجموعززس جنززراالت مززن الجيززل الزز ي ىززو النظززام الجد
 أصغر سناع واالخوان المسممين.

وقد أعد الجنراالت وعم  رأسيم السيسزي قزوائم العززل فزي الجيزاز االمنزي المصزري. وقزد عززل مرسزي بصزورة 
ن واحتل الجيل الناني برئاسس السيسي ضابطا كبيرا قديما عن كل مؤسسات الجيش واجيزة االم 710رسميس 
 أماكنيم.

كانزززت تمزززك نزززورة عسزززكريس داخميزززس صزززامتس. فقزززد غضزززبوا عمززز  الطنطزززاوي وأبنزززاء جيمزززو الززز ين بزززاعوا االخزززوان 
المسممين مصالح الجيش والوطن  كما زعموا. وتم التعبير عزن  لزك مزنو بطمزب مرسزي الموافقزس عمز  تعيزين 

طمزب لزم يتجزرأ حتز  مبزارك عمز  إنارتزو. وكانزت تمزك محاولزس مزن االخزوان ضباط برتبس عقيد فما فوق  وىزو 
في رتب ’  وي المح ‘المسممين لرفر ناسيم ال  القيادة العسكريس العميا بعد ان اىتم الجيش سنوات في إبقاء 

 محددة جدا.
ال خطززس تمقزز  الجززيش أمززرا باسززتعم 1077رأ، السيسززي ورفاقززو الطنطززاوي يخززون مبززارك  وفززي شززباط/فبراير 

الطوارئ لمدفاع عن النظام  لكن الجيش تحت إمرة الطنطاوي اختار ان ينف  الخطس بصورة جزئيس جدا بحجس 
أنو لن يعمل عمز  مواجيزس الشزعب. وقزد أفضز   لزك االجزراء الجزئزي والمتزردد لمطنطزاوي الز  اسزقاط الشزارع 

ممزززت الخطززس العسزززكريس عمزز  تزززأمين لمبززارك  وتعمززم السيسزززي الززدرس. ففزززي يززوم االربعزززاء مززن ىززز ا االسززبوع ع
السمطس كاممس ولم تفاجئ االخوان المسممين فقط في الميادين  بل فاجأت ايضا اجيززة اسزتخباريس متقدمزس فزي 
الشرق االوسط وفي العالم الغربي. وليست اسرائيل شا ة عن القاعزدة فزي ىز ه المسزألس. فمزم ُيؤمنزوا ىنزا ايضزا 

يسزززتعمل القزززوة عمززز  المتظزززاىرين. وكزززان شزززعور أنزززاس االخزززوان حتززز  آخزززر لحظزززس بزززأن الجزززيش المصزززري س
المسممين في الميادين بأنيم سيرسمون الشرطس مرة اخر، واخطأوا. فقد نف  الجيش أوامر السيسي في تصميم 

 وقسوة.
 

 حممة إقناع امريكية
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ام الجديززد  سززبقت اسززتقرار رأي السيسززي عمزز  اسززتعمال القززوة لمقضززاء عمزز  معارضززس االخززوان المسززممين لمنظزز
ضغوط دوليس وعربيس ومصريس داخميس. وجزر، االمريكيزون واالوروبيزون ليحزاولوا مزر القيزادة العميزا فزي القزاىرة 
ان تحرز صيغس ُتمكن االخوان المسممين من العودة بصورة من الصور ال  السزاحس السياسزيس  وحزاول نائزب 

وروبيزس كزانرين آشزتون ان يتوصزو مزر السيسزي الز  وزير الخارجيس االمريكي وليام بيرنز ووزيزرة الخارجيزس اال
مصالحس ُتمكن الحركزس مزن المنافسزس فزي انتخابزات الرئاسزس ومجمزس الشزعب. ويززعم االوروبيزون واالمريكيزون 
ان الجيش واالخوان المسممين في مصر يعيشان من  سنتين ونصف السنس من اتفاق ال  اتفاق تحت سمسزمس 

س بينيمززا الزز  ا ن. وقززالوا إنززو ا ا تصززرف الجززيش باعتززدال فسززيمكن انشززاء صززفقات صززدت المواجيززس العسززكري
 صفقس اخر، كي ه.

وبززّين بيرنززز لممسززؤولين المصززريين الكبززار ان مشززكمتيم ليسززت دعززم وزارة الززدفاع االمريكيززس والبيززت االبززيض  
واب االمريكي وال وقال إن مشكمتكم ىي مجمس النواب ال ي يجمس عند حنفيس الميزانيس  ولن ييب مجمس الن

 البرلمانات في اوروبا لمساعدة النظام ال ي توجد في شوارعو صور مجزرة فظيعس.
ال تغضززبوا مززن المقارنززس  قززال االمريكيززون لممصززريين  لكززن تزز كروا كيززف كززان رد العززالم عمزز  عمميززس اسززرائيل 

 ’. الرصاص المصبوب‘
جماعيزس فزي شزوارع مصزر فزي جميزر أنحزاء وسيفعل االخوان المسممون كل شيء لبزث صزور فظيعزس لمجززرة 

المعمورة. وكانت من الدول العربيس التي يتصل الجيازان السياسي واالقتصادي المصريان بيا  وفي مقزدمتيا 
السززعوديس  رسززالس تخززالف رسززالس االوروبيززين واالمززريكيين. فقززد ضززغطت السززعوديس ودول الخمززيج وأنفقززت عمزز  

سموا االمر في ه ىي الفرصس. ورتبت السعوديس لمنظام الجديد في مصر سياسس قالت: إقضوا عمييم ا ن واح
مميار دوالر النعاش االقتصاد وتعزيز السمطس الحاليس. وما كان الفريق السيسي يستطير أال يصغي  78مبم  

الصزززدقائو السزززعوديين  دنزززو حتززز  لزززو حصزززل عمززز  دعزززم اقتصزززادي امريكزززي فانزززو لزززن يبمززز  الززز  مقزززدار وقزززوة 
لزززنفط فزززي العزززالم العربزززي. ولمسزززعوديين ايضزززا وزن وتزززأنير فزززي الحركزززات السزززمفيس فزززي مصزززر  وىزززم منِتجزززات ا

 يستطيعون ان ييتموا بأال تشوش عم  عوج السمطس الحاليس لوخوان المسممين.
ُوجززد ميززل لززد، الحكومززس المصززريس خاصززس الزز  توصززيس الجززيش بالتززأني. وتعميززل  لززك أنززو كممززا انتظرنززا أكنززر 

الجميززور بالتشززويش عمزز  حياتززو اليوميززس وسززينور ىززو نفسززو عمزز  تجمعززات االخززوان المسززممين سززيزداد شززعور 
الكبيرة في الشزوارع. وسزُيحدث عزدم تأييزد المزواطنين وضزعا يتعزب فيزو االخزوان المسزممون ويتركزون الميزادين. 

دقويزاء وتحدث الجيش بصوت مختمف فقال انو كمما طال الوقزت ظيرنزا بمظيزر الضزعفاء وظيزروا بمظيزر ا
 وال نستطير ان ُنبيح دنفسنا  لك.

إسززتغل قزززادة الجزززيش آخزززر اسززبوعين مزززن رمضزززان لسمسزززمس اجزززراءات وحيززل سياسزززيس ودعائيزززس لمتمييزززد لمعمميزززس 
العسكريس المؤلمس  وشجر االمزريكيين واالوروبيزين عمز  عزرض مقترحزات عمز  االخزوان المسزممين بزل ُأخز ت 

وفززي مززوازاة  لززك توجيززوا الزز  شززيخ ادزىززر وىززو أىززم رجززل ديززن فززي  كززانرين آشززتون الزز  السززجن لمقززاء مرسززي.
 مصر  مر مقترحات مصالحس لقادة االخوان المسممين.

وكززان  لززك تمنيميززس. فقززد كانززت مقترحززات المصززالحس التززي أنارىززا قززادة الجززيش  مززن البدايززس  ترمززي الزز  وضززر 
رمضززان كزل الوسززطاء قزدرا كافيززا مززن عزائق أمززام االخزوان المسززممين وعرضزيم عمزز  أنيزم رافضززون. وقززد مزنح 

 الوقت لممجيء وال ىاب. وحينما انتي  العيد في مطمر االسبوع بدأت الساعس العسكريس تُتكتك.
دخزززل الفريزززق السيسزززي مزززن وجيزززس نظزززره فزززي مسزززار حمايزززس المصزززالح العميزززا لمجزززيش والدولزززس عمززز  حسزززب ىززز ا 

سزززتكون فزززي خطزززر تحزززت حكزززم االخزززوان الترتيزززب. وكزززان الشزززعور فزززي الجزززيش المصزززري بزززأن ىززز ه المصزززالح 
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المسممين  وآمن الجيش بأن ضربس سريعس وقاسيس سُتحدث صدمس في الشزارع وتقضزي سزريعا عمز  الفوضز  
 وتحصد تصفيقا من الجميور المصري ومن العالم  لكن الرىان لم ينجح حت  ا ن.

 72/8/1073يديعوت 
 27/8/1023، القدس العربي، لندن
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 تسفي بارئيل
مزززن أطمزززق النزززار أوال؟ أيزززن قتزززل معظزززم القتمززز  مزززن بزززين المئزززات العديزززدة التزززي احصزززيت حتززز  ا ن مزززن وزارة 
الصززحس المصززريس؟ ىززل كززان احتمززال لحززل سياسززي؟ بعززد يززوم مززن الفززض العنيززف والززدامي لمظززاىرات االخززوان 

مزو اليزادئ والمزوزون  شزرح وزيزر الداخميزس المصزري  محمزد المسممين تبدأ مصزر المعركزس عمز  الروايزس. بكو
ابززززراىيم بززززان "فززززض االعتصززززامات جززززاء لمنززززر الحززززرب االىميززززس". وافززززادت مصززززادر عسززززكريس رفيعززززس المسززززتو، 
لمصززحفيين بززان معظززم القتمزز  اصززيبوا بعززد فززض االحتشززادات فززي ميززداني رابعززس العدويززس والنيضززس  ولززيس فززي 

عصززابات تفززتح النززار عمزز  الجنززود اسززتخدم الجززيش النززار الحيززس"  كمززا رو، احززد اننائززو و"فقززط بعززد أن بززدأت ال
 المصادر.

اما لوخوان المسممين فكانت روايس اخر،: "الجيش فتح النار نحو المعتصمين في الميادين". وسيكون تحديد 
معمزل الروايس الصحيحس من ا ن فصاعدا ميما عمز  نحزو خزاص لزيس فقزط مزن أجزل مزنح الجزيش الشزرعيس ل

ال ي ي كر بعيد مبارك. التأييد الجارف ال ي حصل عميو الجيش من جانزب حركزات االحتجزاج يضزعيا ىزي 
 ايضا امام اختبار الشرعيس الجماىيريس ومصر بكامميا في جبيس امام الرأي العام العربي والعالمي.

س" محمزل مصززري يكتززب "انتصزرنا فززي المعركزس ولكززن يحتمزل أن نخسززر فزي الحززرب السياسزيس"  شززرح لزز "ىززآرت
فززي صززحيفس خاصززس تعززارض االخززوان المسززممين. "عنززف الفززض مززن شززأنو ان يمززنح االخززوان المسززممين تأييززدا 
جماىيريا اكبر بكنير من  اك ال ي تمتعوا بو في االشير االخيرة. لو كنا  ىبنا ال  االنتخابات قبل االحداث 

عرضزوا أنفسزيم كضزحايا لمجزيش ولحركزات االحتجزاج  فقزد لتكبدوا ىزيمس نكراء. اما االن  وبينما يمكنيم ان ي
بات من الصعب التقدير ما ا ستكون عميو نتائج االنتخابات. ومن شأنيم مرة اخزر، أن يحققزوا نصزرا سزاحقا 

تموز  عزل مرسيل سيضير ىباء". دليل عم  ىز ا االحسزاس سزمر امزس االول عنزدما  3وكل ما حققناه في 
انتقزززادا ال عزززا د. محمزززد البرادعزززي لقزززراره االسزززتقالو مزززن منصزززبو كنائزززب لمزززرئيس. انتقزززد نشزززطاء حركزززس "تمزززرد" 

واتيمزززوه قزززائمين ان "ىززز ا ىزززرب مزززن المسزززؤوليس كزززان عميزززو ان يبقززز  فزززي منصزززبو ويزززدافر عزززن قزززرار الحكومزززس 
والجيش". البرادعي  ال ي عمل اسزتقالتو فزي أنزو ال يمكنزو أن يتحمزل المسزؤوليس عزن عنزف الجزيش  كزان مزن 

وئل في الحكم الجديد ال ي حت  المحظس االخيرة طمب مواصمس الجيد السياسي لموصول ال  حل. وطمزب الق
البرادعززي اشززراك االخززوان فززي كززل تشززكيمس سياسززيس جديززدة تقززوم النيززم "جزززء ال يتجزززأ مززن المجتمززر المصززري". 

حزززدين امزززام اعمزززال زميمزززو فزززي الحركزززس  عمزززرو موسززز   اكتفززز  فقزززط بزززدعوة المزززواطنين المصزززريين لموقزززوف مو 
 الشغب ومنر المس باالقميس القبطيس. اما عن الفض العنيف  اتو  فمم يعقب بعد.

في اليوم التالي  حين فرض نظام الطوارئ عم  مصر وتعيش الكنيزر مزن محافظاتيزا فزي حظزر لمتجزول  لزم 
كنيسزززس  80نحزززو تنتزززو بعزززد المواجيزززات فزززي الشزززوارع. فزززاحراق االخزززوان المسزززممين لممؤسسزززات العامزززس  وحزززرق 

وموقعا مسيحيا ينتظر موجس الصد، التي من شأنيا ان تشعل حربا طائفيس. التخزوف ىزو ايضزا مزن اشزتعال 
حرب عصابات مدينيزس بزين نشزطاء التيزارات الراديكاليزس وبزين قزوات االمزن  اغتيزاالت لنشزطاء ليبزراليين ونقزل 
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لز  جانززب التأىزب العسزكري العزالي والتجنيززد جززء مزن الصزراع العنيززف مزن سزيناء الز  شززوارع القزاىرة. ولكزن ا
الكامل لقوات الشرطس والمخابرات المصريس  يتعين عم  مصر ان تستعد ايضا لممعركزس فزي السزاحس الدوليزس  
وال سيما الساحس االميركيس. فاالنتقاد المباشر والفظ من جانب وزير الخارجيس االميركي جون كيري ال ي قال 

مؤسزف وىزو ضزربس فزي وجزو مسزيرة المصزالحس السياسزيس والمزواطنين المصزريين  ان "العنف في أرجزاء مصزر
الززز ين يتطمعزززون الززز  الديمقراطيزززس"   مزززن شزززأنو أن يشزززير الززز  انعطافزززس جديزززدة فزززي السياسزززس االميركيزززس. فزززي 
الكززونغرس االميركززي تنطمززق مززرة اخززر، أصززوات لتجميززد المسززاعدات لمصززر الزز  جانززب مطالبززس الززرئيس بززراك 

عريززف اسززتيوء الجززيش عمزز  الحكززم بانززو انقززوب عسززكري. وفززي اجزززاء اخززر، مززن العززالم ايضززا توجززو اوبامززا بت
السيام نحو القاىرة: فرنسا اسزتدعت السزفير المصزري فزي بزاريس لتقزديم الشزروحات  وبالنسزبس لزرئيس الزوزراء 

ة الز  اجتمزاع التركي  رجب طيب اردوغان  فقزد كانزت ىز ه فرصزس اخزر، لمياجمزس الجزيش المصزري والمبزادر 
 خاص لمجمس االمن لمبحث في "الم بحس في مصر".

وزير الدفاع المصري  عبد الفتاح السيسي ال يسارع ال  االنفعال من ردود الفعل في الغرب. فانتقزاده الشزديد 
لمزا وصزفو بالتزدخل االميركززي فزي الشزؤون الداخميزس لمصززر سزبق أن اطمقزو قبزل اسززبوعين مزن عمز  صززفحات 

سززت". فقزد اتيززم الجنزرال قززائو: "تزركتم مصززر  ادرتزم ظيززركم لمصزر  والمصززريون لزن ينسززوا لكززم "الواشزنطن بو 
 ى ا".

يبدو أنو مقتنر بانو بعد أن يبعد االخوان المسممين عن الشارع وينبت بانو قزادر عمز  ان يتصزد، "لورىزاب" 
الز  جانبزو تقزف ا ن ايضزا في سيناء ايضا  سزتفيم الواليزات المتحزدة بزان لزيس ليزا شزريك نزاجر آخزر غيزره. 

السززعوديس التززي اوضززحت لمواليززات المتحززدة بززان لززيس فززي نيتيززا الضززغط عمزز  السيسززي لوقززف ىجومززو عمزز  
االخزززوان. ويشزززيد عمززز  موقزززف السزززعوديس عنزززوان الصزززحيفس السزززعوديس الدوليزززس "الشزززرق االوسزززط" التزززي اختزززار 

: "مصزززر أنيززت االعتصزززام فززي ميزززدان الصززحفيون العزززاممون فييززا صزززيغس لتصززف اليجزززوم عمزز  النحزززو التززالي
العدويس"  فيمزا ان التقريزر عزن عزدد المصزابين غزاب فزي طيزات النبزأ فزي ظزل التشزديد عمز  عدوانيزس االخزوان 
المسممين عم  قوات االمن. وىك ا ايضا شبكس "العربيس" السعوديس التي أكنزرت مزن التبميز  عزن أعمزال عنزف 

 معارضي مرسي.االخوان وأجرت العديد من المقابوت مر 
غير أن السيسي ال يمكنو أن يكتفي بتفريق المظاىرات وباعتقال قيادة االخوان المسممين. فدون االنتقال ال  
مسيرة سياسيس متفق عمييا  بموجب خريطس الطريق التزي أعمزن عنيزا فزي بدايزس تمزوز  سيضزطر الجزيش الز  

بززل وايضززا عززن خززدمات الرفززاه  االزمززس مواصززمس ادارة شززؤون مصززر ويكززون المسززؤول لززيس فقززط عززن االمززن 
االقتصززاديس والجيززاز التعميمززي. المفتززاح لممخززرج السياسززي يوجززد ا ن فززي ايززدي االخززوان المسززممين الزز ين ال 

 يزالون يترددون في اي استراتيجيس يتخ ون.
ر وطني بعزد في االيام القريبس المقبمس سيدعو الرئيس عدلي منصور والحكومس برئاسس حازم الببووي ال  حوا

أن ردت دعوات سابقس من جانب االخوان. والتقدير ىو أن االخوان سيطالبون بدايس بتشكيل لجنس تحقيق في 
احداث يوم االربعاء  لمعنور عم  المتيمين ونقل اسمائيم ال  النيابس العامزس كشزرط لكزل حزوار. ولكزن عنزدما 

ور سزتنيي صزياغس التعزديوت الدسزتوريس  او يواصل الجزيش تحديزد الخطزوات السياسزيس ولجنزس صزياغس الدسزت
اتخا  القرار في صيغس الدستور الجديد بعد نحو اسبوع  فان من شأن رفض االخوان المسممين المشاركس فزي 
المجنس أن يحرميم من امكانيس التأنير عم  الدستور. من ناحيتيم ى ا قرار استراتيجي  و آنزار بعيزدة المزد،  

ازت في الحكم في انتخابات ديمقراطيس وكانت رمزا لمنورة  من شزأنيا أن تجزد نفسزيا و لك دن الحركس التي ف
 في مكانس معارضس خالدة.



 
 

 

 

 

           32ص                                    1950العدد:                71/8/1023السبت  التاريخ:

حسب مصادر مصريس مقربس من االخوان  يدور في الحركس جدال عسير في مسزألس كيفيزس الزرد عمز  مطمزب 
زءا مزن وظزائف الحكزم. عزل مرسي وىل ينبغي االنضمام ال  حوار وطني يبقزي لزد، الحركزس عمز  االقزل جز

فزي اليزومين الز ين مززرا تزم حتز  ا ن تبزادل لوتيامززات بزين مزن يعتقزد ان الصززراع يجزب أن يسزتمر وبزين مززن 
 يزززززززدعي بززززززززان الصززززززززراع ضززززززززد الجززززززززيش ابعززززززززد فقزززززززط الحركززززززززس عززززززززن الجميززززززززور ومززززززززنح "مجموعززززززززات عديمززززززززس 

من ناحيس االخوان المسممين ام المسؤوليس" صوحيات ادارة سياسس فاشمس. وستكون االيام القريبس حرجس سواء 
من ناحيس حركات االحتجاج التي سيتعين عمييا أن تقرر ا ا كانت رؤيا نورتيم ستتواصل وتبق  تعتمد عمز  

 حراب الجيش.
 71/8/1073  ىآرتس
 27/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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ىو مفاوضات عم  مفاوضات. مفاوضات عم  مجرد وجود المفاوضات. واالن يبزدو أنزو  ما كان حت  ا ن
 ستبدأ المفاوضات الحقيقيس.

بعد سزنوات طويمزس مزن االنشزغال فزي المسزائل االسزرائيميس وخمزس سزنوات فزي التجربزس فزي كزون رئزيس المجنزس 
سمح لنفسي بان اوصي بسبعس اقانيم االمنيس في المفاوضات مر االردنيين  مر السوريين ومر الفمسطينيين  أ

 عند توجينا ال  ى ه المفاوضات الجديدة   القديمس.
 * عودة سريعس وعنيدة ال  المفاوضات   دون أي شروط مسبقس

ال خضوع آخر لشرط مسبق منل تحرير "ارىابيين" قتمس. التحرير اشكالي سواء من ناحيس قيميس ام من ناحيس 
لمتحدة كشرط مسبق. رئيس الوزراء  ال ي يقزود المسزيرة المركبزس بتصزميم و كزاء  تكتيكيس. وطرحتو الواليات ا

. واالن ينبغزي العزودة فزي كزل 21قبمو  عم  حد فيمي  كي يعطل مطالب تجميد البنزاء والبحزث فزي خطزوط 
 المجاالت االخر، ال  "صفر شروط مسبقس".

 ير المقسمس* االعتراف باسرائيل كدولس الشعب الييودي وعاصمتيا القدس غ
ال نحتاج ال  اعتراف الفمسطينيين بحقنا التاريخي وبجوىر دولس اسرائيل كدولس الشزعب الييزودي. ولكزن عزدم 
االعتززراف بكوننززا دولززس ييوديززس يطززرح عومززس اسززتفيام كبززر، عمزز  اسززتعداد الفمسززطينيين دن ينفزز وا عززن حززق 

 وحقيق اتفاق الدولتين لمشعبين.
 * حدود قابمس لمدفاع

ئيل حق مكتزوب بالزدم فزي حزدود قابمزس لمزدفاع. ايزن توجزد خطزوط الحزدود ىز ه؟ فزي المكزان الز ي تكتمزل السرا
 فيو نونس احتياجات أمنيس اساسيس ميمس:

كززم. ىزز ا عمززق 28عمززق اسززتراتيجي: عززرض اسززرائيل مززن نيززر االردن وحتزز  البحززر المتوسززط ىززو بالمتوسززط 
يزززد بزززالتحول النزززووي االقميمزززي  الصزززواريخ الباليسزززتيس اسزززتراتيجي صزززغير اىميتزززو ترتفزززر فقزززط فزززي عصزززر التيد

 والصواريخ بعيدة المد، التي تيدد ايضا وباالساس المراكز السكانيس.
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مجززال عمززق دفززاعي: انتيززت فتززرة "احتماليززس قميمززس لمحززرب". فززي ضززوء واقززر عززدم اليقززين فززي الشززرق االوسززط 
خززوان المسززممين   يوجززد واجززب االحتفززاظ فززي النززوري  الحززروب االىميززس وخمززيط "االرىززاب" والحركززات منززل اال

 ايدينا بامكانيس الدفاع ضد اليجوم من الشرق.
مجززال قتززال ضززد "االرىززاب": تواجززد اسززرائيل فقززط فززي كززل الغززوف الشززرقي لمنطقززس "ييززودا والسززامرة" سيسززمح 

و اسرائيل لموافقتيا بتنفي  التجريد الحقيقي لمسمطس الفمسطينيس. ومنل ى ا التجريد ليس فقط الشرط ال ي طرحت
عمزز  "دولتززين لمشززعبين" بززل ىززو شززرط لومززن ولتنفيزز  كززل اتفززاق. والوضززر فززي سززيناء يشززيد. غززور االردن ىززو 

 "غوف دولس اسرائيل".
السيطرة االقميميس في غور االردن فقط تنف  احتياجات االمن القومي النونس. ىنزاك  فزي غزور االردن بسزيادة 

مزز  ترتيباتنززا االمنيززس. نحززن  ولززيس قززوات أجنبيززس بززل جنززود الجززيش االسززرائيمي اسززرائيميس سززنحرص بانفسززنا ع
 وبمدات الغور.

 * صفر حمول وسط في موضوع حق العودة
حززق اليجززرة لكززل شززخص سززيكون لدولتززو فقززط. بززالطبر ا ا كانززت ىزز ه تريززد أن تسززتوعبو. ىكزز ا بززالقطر وبززو 

 لبس.
 * الترتيبات االمنيس

نيزززس مطموبزززس مزززن أجزززل تزززوفير الحمايزززس لوسزززرائيميين  ممزززن حيزززاتيم وليسزززت حيزززاة العديزززد مزززن الترتيبزززات االم
الفمسزززطينيين توجزززد فزززي خطزززر دائزززمل فزززي اليزززامش الحسزززاس والخطيزززر القزززائم عمززز  االرض. االحبزززاط والمنزززر  

 المطاردة الساخنس  صوحيات االعتقال وغيرىا وغيرىا.
ميززل فقززط ىززو متوسززط عززرض  80جززال الجززوي. فززي ىزز ا المجززال يوجززد موضززوع حززرج   وىززو السززيطرة فززي الم

القززاطر بززين نيززر االردن والبحززر المتوسززط. طززائرة قتاليززس تجتززازه بعززدة دقززائق. نضززيف ايضززا القمززق عمزز  حريززس 
الحركزززس الجويزززس المدنيزززس وسنصزززل الززز  االسزززتنتاج المحزززتم   المجزززال الجزززوي يجزززب ان يكزززون ضزززمن السزززيطرة 

 الحصريس السرائيل.
 ي غزة* حل لحماستان التي ف

مزززن يمنزززل ابزززو مزززازن؟ فيزززو ال يسزززتطير ان يزززدخل الززز  غززززة وىزززو ال يمكنزززو أن يزززدرج غززززة فزززي اطزززار الدولزززس 
 الفمسطينيس التي يمنميا. محظور عمينا أن نوافق عم  وضر "نوث دول لمشعبين".

 * المفاوضات الننائيس
صزس التزانغو"؟ ىزل جزربتم  ات كم مرة سمعنا الكميشيو  الصحيحل في انو "ىناك حاجس ال  اننزين مزن أجزل رق

 مرة رقص التانغو مر شريك نالث؟
فزززي المفاوضزززات التزززي ادرناىزززا مزززر االردنيزززين  االميركيزززون لزززم يشزززاركوا عمززز  االطزززوق. فزززي المفاوضزززات مزززر 
الفمسطينيين  االميركيون لزم يزدخموا الز  الغرفزس. امزا فزي المفاوضزات مزر السزوريين   االميركيزون شزاركوا بزل 

والنتيجس كانت كما كان متوقعزا   توقزف الطرفزان عزن الحزديث بينيمزا وكزل طزرف كزان يتحزدث  وشاركوا جدا
 مر االميركيين. صيغس حدينس لتعريف الحوار في المنظومس الشييرة لشايكا اوفير.

عم  الفمسطينيين أن يتوصموا ال  توافق مر اسرائيل وليس مر الواليات المتحدة  االمزم المتحزدة او الرباعيزس. 
م  االميركيين أن يفيموا بان دورىم يتمخص بجمب الطرفين ال  الطاولس وبالمسزاعدة عمز  تطبيزق مزا يتفزق ع

 عميو. كل ادعاء آخر   لن ينجح وسيضر.
 عن استراتيجيس المفاوضات
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لقد اختار الطرفان المفاوضات لمتسويس الدائمس رغزم معرفتيمزا بزان فرصزيا لمتحقزق طفيفزس. ىز ا كزان خيارىمزا 
ا يقدران االنمان السياسيس عم  التنازالت في الطريق ال  تسويس انتقاليس كانمان ال تطزاق  وانطوقزا مزن النيم

 التقدير بانو حت  لو لم يكن توافق عم  تسويس دائمس  سيكون ممكنا النزول درجس ال  تسويس انتقاليس.
عمزز  المنطقزس التززي فززي سززيطرة  اسزرائيل تسززيطر عمزز  معظزم المنطقززس فززي "ييزودا والسززامرة" ولززيس ليزا مطالززب

السمطس الفمسطينيس. وبالتالي عمينا ان نصر عم  أال يتفق في المسائل االقميميس اال في النيايزس. وا ا لزم يكزن 
 ى ا  فستزول ال خيرة في الطرف االسرائيمي في مراحل البحث الحرجس عم  القدس  عم  الوجئين وغيرىا.

ن عززن خطزوط حمززراء وال عززن طزرح لخطززط حزل. فالتجربززس تفيزد بززان منززل وعميزو فيزز ه ىزي االقززانيم. ال لوعزو
ى ه العروض تصبح تعيدا احادي الجانزب. الفمسزطينيون  بمسزاعدة "اغبيزاء اسزرائيميين عمميزين" يأخز ون بيزا 

 كمواقف اسرائيميس ال مرد عنيا ويواصمون القضم والمساومس عم  التنازل التالي.
 

ابزو مزازن"  "اتفاقززات جنيزف"  "صزيغس كمينتزون"  "تنزازالت اولمزرت"؟ محظززور  "أتز كرون مصزير "اتفزاق بيمزين 
 العودة ال  ى ا الفخ.
 لدينا دولس ييوديس لنبنييا."واالىم ىو أن نت كر 

 72/8/1073  اسرائيل اليوم
 27/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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