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القػاررة  أكػػد عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػا المقاومػػا اإلسػبلميا حمػػاس موسػػا ألػػو مػػرزوؽ  أف حمػػاس لػػف 
تنفصػػؿ عػػف اػػاللعا وال عػػف لقيػػا عمسػػطيف وال عػػف الضػػفا الورليػػا وألناقعػػا  وسػػتلقا حركػػا مقاومػػا لبلحػػتبلؿ 

 ه ومقدساتا.إلا أرض حتا تحرر األرض ويالود الاالب الفمسطيني
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عمػػا موهالػػه عمػػا "عيسػػلوؾ" إلػػا أف الفمسػػطينييف  ٛ/ٛٔوأاػػار ألػػو مػػرزوؽ عػػي تصػػريحات لػػه اليػػـو األحػػد 
يحتاجوف إلػا تمػرد عػي الضػفا الورليػا عػي وجػه االحػتبلؿ لطػرد  والجػدار لعدمػه واالسػتيطاف إللواقػه  وهػاؿ  

رس الرقاسػػا لماللػر رعػػب لتطليػػؽ اتفاهيػػا "مػف يػػتكمـ عػػف تمػػرد اهمػيـ رػػزة وضػػرورة إعادتػػا لبلحػتبلؿ وارسػػاؿ حػػ
المالالر لاتفاؽ السمطا والصعاينا ومصر عنقوؿ له  لف تكوف مصر مع رذا التفكير السقيـ وجرب الصػعاينا 

 حظعـ  عما عساكـ عاعميف".
وأضاؼ  "نالـ هطاع رزة جزٌء مف ارض عمسطيف تمرد عما الكياف الصعيوني منذ نكلا عمسطيف  ولـ يستكف 

  ومنه انطمقت كؿ حركات التحريػر وعمػا ٚٙوٙ٘اقب اللطؿ احمد علد الالزيز والتصدي لالدواني عكانت كت
رأسػػػعا عػػػتب وحركػػػات المقاومػػػا وعمػػػا رأسػػػعا حمػػػاس. ونجحػػػت مػػػع ريررػػػا مػػػف المقػػػاوميف عطػػػردت االحػػػتبلؿ 

 اللويض وحينعا رعض المفاوضوف رذا االنسحاب واعتلرو  مف طرؼ واحد"  عما حد تاللير .
 28/8/1023 قدس برس،

 
 إسرائيمي في المجر األسبوع الماضي - فمسطيني"معاريف": عقد لقاء  .2

إسراقيمي" عقد األسلوع الماضي ليف  -كافت وساقؿ إعبلـ علريا النقاب عف لقاء "عمسطيني   الناصرة
ت" مسقوليف عمسطينييف وهيادات عتحاويا وأعضاء عي "الكنيست" اإلسراقيمي عي الالاصما المجريا "لودالس

 للحث استقناؼ المفاوضات ليف السمطا ودولا االحتبلؿ.
  أف االجتماع ضـ أعضاء مف ٛ/ٛٔوأوضحت صحيفا "مالاريؼ" الاللريا  عي عددرا الصادر اليوـ األحد 

حزب "يوجد مستقلؿ" اليعودي  ورـ أعضاء الكنيست دوؼ ليفماف  يفالات كريب  لوعز تولرولسكي  
وديفيد تسور مف "رتنوعا "  ومف الجانب الفمسطيني كبًل مف هدورة  وموايه مزراحي مف "حزب الالمؿ" 

عارس  وسميب الاللد  وعضو المجمس التاريالي علد اهلل علد اهلل  وجماؿ زهوت  مستاار رقيس الوزراء 
 السالؽ سبلـ عياض.

لسمميا  ونقمت الصحيفا ذاتعا عف عضو "الكنيست"  يفالات كريب  هولعا "نحف رنا مف أجؿ دعـ الالمميا ا
 وكمما توصمنا إلا حؿ الدولتيف لاكؿ أسرع  كمما كاف ذلؾ أعضؿ لمجانليف".

رناؾ مف يمكف الحديث مالعـ  وعميه عإف  أفوأضاعت كريب  "مف حديثنا مع الفمسطينييف  خرجت لانطلاع 
ر لالالمميا إعبلف عف اللناء عي المناطؽ او اي دعـ لفكرة الدولا الواحدة ليف النعر واللحر يمحؽ الضر  أي

 السمميا  وعما الحكوما االسراقيميا اتخاذ هرارات مسؤولا واجاعا".
وأاارت "مالاريؼ" إلا أنه عي نعايا المقاء اتفؽ الطرعاف عما إعداد إعبلف ماترؾ يدعـ الالمميا السمميا  

حموؿ اتفاؽ  كما ألدى الطرعاف دعمعما لم إلالتاكيؿ ضوط سياسي عما هادة الطرعيف مف أجؿ التوصؿ 
 التي تستند إلا ملادرة "جنيؼ".

 28/8/1023قدس برس، 
 
 تأكيد فمسطيني عمى رفض الحمول الجزئية.. و في أريحا قريباً  المفاوضاتمن  جمسة جديدة .3

اإلسراقيميا التي عقدت مؤخرًا عي  -خرجت جمسا المفاوضات الفمسطينيا   ناديا سالد الديف -عماف 
أاعر هادما للحث ممفي الحدود واألمف أواًل   ٜ-ٙلرنامج عمؿ خبلؿ  األراضي المحتما لتواعؽ ماترؾ عما
 ضمف سياؽ هضايا الوضع النعاقي.



 
 
 

 

 

           5ص                                    1952العدد:                8/1023/ٛٔاألحد  التاريخ:

 –ووعؽ اللرنامج التفاوضي المقترح  عإف مدار المالالجا سيطاؿ القضايا الااقكا عي الصراع الالرلي 
الحدود واألمف  التي مف  اإلسراقيمي  مثؿ البلجقيف والقدس واالستيطاف واألسرى والميا   لاإلضاعا إلا

المتفؽ عميه لحثعا عي رضوف السقؼ الزمني الممتد لتسالا أاعر  تحت الرعايا األمريكيا الملاارة. إال أف 
المحادثات  التي جرت نعايا األسلوع الماضي عي ررلي القدس المحتما عما أف تستأنؼ خبلؿ أياـ عي 

ند هضيا االستيطاف  التي ستكوف أيضًا موضع ارتماـ أريحا  توهفت مطواًل مف هلؿ الجانب الفمسطيني ع
 اجتماع المجنا التنفيذيا لمنظما التحرير الفمسطينيا اليوـ عي راـ اهلل.

وهاؿ عضو المجنا واصؿ ألو يوسؼ إف "هضيا االستيطاف طوت عما مداوالت جمسا المفاوضات  أماـ ما 
رات االستيطانيا اإلسراقيميا المتواليا  لما يمنع عتب ألدا  الوعد المفاوض الفمسطيني مف استياء كلير لمقرا

الود مف عمسطيف المحتما  إف "الجانب الفمسطيني أكد عدـ إمكانيا صحيفا مسار سياسي جدّي". وأضاؼ  ل
الالودة إلا التفاوض عي ظؿ استمرار االستيطاف  وتصاعد وتيرته مؤخرًا". وأكد "الرعض الفمسطيني ألي 

هاما الدولا الفمسطينيا المستقما عما حموؿ جزقيا أو مؤهت نما حؿ اامؿ إلنعاء االحتبلؿ اإلسراقيمي وا  ا  وا 
 وعاصمتعا القدس الاريؼ". ٜٚٙٔحدود الالاـ 

عضو الوعد الفمسطيني المفاوض عضو المجنا المركزيا لحركا عتب محمد ااتيا  عي تصريب أمس   وأكد
النتقاليا  عالحؿ يجب أف يكوف اامبل  ويالالج جميع أنه "ال مكاف عي المفاوضات لمحموؿ الجزقيا أو ا

 القضايا  وعما رأسعا البلجقوف والقدس واألسرى والحدود والميا  واألمف واالستيطاف".
  ٜٚٙٔومع ذلؾ؛ يتـ استقناؼ المفاوضات عما وهع "االستيطاف ورياب مرجاليا واضحا وعؽ حدود الالاـ 

اإللقاء عما الكتؿ االستيطانيا الكلرى خارج إطار اللحث عي أمريكي حوؿ  –وتحت مظما تفارـ إسراقيمي 
إطار ما يسما تلادؿ األراضي"  وعؽ األميف الالاـ لحزب الاالب الفمسطيني الناقب لساـ الصالحي. ورذا 
الماعد دعع لوالليا القوى الاالليا والفصاقميا إلا مالارضا الذراب الفمسطيني لمتفاوض لدوف "استناد  إلا 

وعاصمتعا القدس  وليس رلط المرجاليا التفاوضيا  ٜٚٙٔراؼ لالدولا الفمسطينيا عما حدود أّس االعت
لتلادؿ األراضي". وهاؿ  لػ"الود" مف عمسطيف المحتما  إف "سمطات االحتبلؿ تسالا إلا عرض رؤيتعا ألي 

راضي المحتما تسويا الحقا تستثني منعا الكتؿ االستيطانيا الكلرى مقالؿ ضـ أكلر مساحا ممكنا مف األ
 وعرض الاروط عما الفمسطينييف".

 28/8/1023، الغد، عم ان
 
 من تجييز الممف الخاص بانضمام فمسطين إلى "االنتربول" االنتياء تعمن وزارة الداخميةرام اهلل:  .4

وزارة انتعت عي حكوما الفمسطينيا عي الضفا الورليا إلا أف الكاؼ مسؤوؿ عي وزارة الداخميا   ليت لحـ
ه أاار منظما الارطا الجناقيا الدوليا "االنترلوؿ"  ولكن إلاانضماـ عمسطيف لتجعيز الممؼ الخاص مف 

هرار سياسي. وأضاؼ مدير عاـ اللرنامج الوطني لمكاعحا المخدرات  إلاتقديـ الطمب لحاجا  إلا أف
 أفوتـ التأكد عما  اءاألعضلذلوا جعود مضنيا مع الدوؿ  أنعـوالجريما الالميد يوسؼ عزراقيؿ لوكالا مالا 

 دولا ستصوت لفمسطيف عي حاؿ تقدمت لالطمب. ٖٓٔمف  أكثررناؾ 
آخر موعد لتقديـ الطمب خبلؿ الاعر الجاري ليتـ لحثه مف هلؿ المنظما لطرحه لمتصويت  أف إلاولفت 

موضوع  أف أاار إلاخبلؿ اعر تاريف الثاني المقلؿ  وعي حاؿ لـ يقدـ سيتـ تأجيؿ تقديمه لمالاـ المقلؿ. و 
 المقلما. األياـالتقدـ لالطمب سيتـ حسمه خبلؿ 

 28/8/1023، وكالة معًا اإلخبارية
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 لإلفراج عن رفات الشيداء "إسرائيل"و الفمسطينية مفاوضات بين السمطة :وزارة األسرى .5

هاقما  وف األسرى والمحرريف عي راـ اهلل زياد ألو عيف  أف مفاوضاتؤ أكد وكيؿ وزارة ا  محمد عيد - رزة
لاأف اإلعراج عف رعات وجثاميف الاعداء المحتجزيف عي مقالر األرهاـ السريا التي  "إسراقيؿ"ليف السمطا و

عرضت اإلعراج عف جثاميف الاعداء  دوف  "إسراقيؿ". وأوضب ألو عيف لػ"عمسطيف" أف "إسراقيؿ"تقيمعا 
لت لاإلعراج عنعـ مع تحديد روياتعـ أي لاألرهاـ  عرعضت السمطا ذلؾ  وطال  تحديد روياتعـ وأسماقعـ

وأسماقعـ. وهاؿ  "المفاوضات ما زالت مستمرة لاأف اإلعراج عف عارات الجثاميف مف الاعداء واألسرى 
 الاعداء  وننتظر الرد مف الجانب اإلسراقيمي".

ضمف  عمسطينياً  أسيراً  ٕٙعف " إسراقيؿ"وعي ذات السياؽ  أاار ألو عيف إلا أنه مف المقرر أف تفرج 
الدعالا الثانيا لؤلسرى القداما المالتقميف ما هلؿ "أوسمو"  والمقررة نعايا سلتملر/ أيموؿ المقلؿ. ولاأف 

أسرى  ٗٓٔ  رجب أف يتـ اإلعراج عنعـ ضمف الدعالا األخيرة  واللالغ عددرـ ٛٗاإلعراج عف أسرى القدس و
 عي سجوف االحتبلؿ. 

 27/8/1023، فمسطين أون الين
 
 من األسرى نياية أيمول/ سبتمبر الثانية  الدفعة إطال قراقع:  .6

كاؼ وزير اؤوف األسرى والمحرريف عي السمطا الوطنيا الفمسطينيا   اللياف والوكاالت -األراضي المحتما
سلتملر المقلؿ   أيموؿ/ عف الدعالا الثانيا مف األسرى القداما ستتـ نعايا اإلعراجعيسا هراهع  أمس  أف 

صريحات صحاعيا  إف أسماء الدعالا الثانيا مف األسرى سيحددرا وعد هيادة السمطا وهاؿ هراهع  عي ت
عنعـ  اإلعراجالفمسطينيا لممفاوضات  مضيفا أنه حتا المحظا لـ يتـ تحديد عدد األسرى القداما المنوي 

 ضمف الدعالا الثانيا.
 28/8/1023، البيان، دبي

 
 عمى سكان القدس ىو تطيير عرقي "أمالك الغائبين"قانون  تطبي  :مصطفى البرغوثي .7

تطليؽ  أفاعتلر األميف الالاـ لحركا الملادرة الوطنيا الفمسطينيا الناقب مصطفا اللرروثي   القدس المحتما
عي المدينا مف اجؿ مصادرة  "إسراقيؿ"هانوف أمبلؾ الواقليف عما سكاف القدس رو تطعير عرهي تمارسه 

وهاؿ اللرروثي  لعدؼ تويير الواهع الديموراعي عي المدينا المقدسا. عقارات المقدسييف ومنحعا لممستوطنيف
  واعتلاررـ عي األصمييفتفريغ المدينا مف سكانعا  إلاخطورة القانوف الالنصري تكمف عي انه يعدؼ "إف 

ف ألا إ وأاار ."وسملعـ أمبلكعـ اآلالؼحكـ الواقليف عي وطنعـ  مف خبلؿ سحب رويات عارات 
تستخدـ تمؾ المفاوضات  أنعالا رذا القانوف الالنصري عي ظؿ المفاوضات  ما يالني إ عمدت "سراقيؿ"إ

 رطاء لتعويد القدس.
وحذر اللرروثي مف انالكاسات القانوف عما الوجود الفمسطيني لالقدس  كونه يستعدؼ آالؼ الالقارات 

لوجود الفمسطيني عي واألمبلؾ  ويأتي ضمف سياسا التطعير الالرهي  التي ينتعجعا االحتبلؿ لتصفيا ا
 المدينا.

 28/8/1023، البيان، دبي
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 معبر رفح إلدارةترفض عودة حرس الرئيس  ىنية حكومة .8
إسماعيؿ  عي هطاع رزة المستاار الاخصي لرقيس الحكوما  اعتلر عصاـ الدعاليس  جماؿ ريث - رزة

جراء  رنيا  أف ااتراط إعادة جعاز حرس الرقيس التالع لمسمطا الفمسطينيا إلدارة ماللر رعب اللري  وا 
انتخالات تارياليا ورقاسيا لدوف حركا حماس  إجراءات تعدؼ إلا زيادة التضييؽ والحصار عما هطاع 

 رزة.
وكانت صحيفا "الارؽ األوسط" نارت تقرير أمس هالت عيه  "إف السمطا الفمسطينيا تدرس القياـ لخطوات 

جراء انتخالات رير مسلوها تجا  هطاع رزة ومنعا إعادة حرس الرق يس إلا ماللر رعب لالتنسيؽ مع مصر وا 
 تارياليا ورقاسيا لدوف حماس".

وهاؿ الدعاليس لػ"عمسطيف"  "لالض زعماء حركا عتب يحاولوف لاكؿ مستمر محاصرة القطاع  وال نستلالد أف 
اء عف استوراله مف إجر  وأعربيتالاونوا مع أي جعا كانت مف أجؿ والتضييؽ عما الوزييف وعقالعـ". 

انتخالات دوف مااركا حماس عيعا  وهاؿ "رـ )السمطا( وارموف أف يجروف انتخالات دوف مااركا حركا 
حماس وهطاع رزة"  العًتا إلا أف تمؾ االنتخالات واإلجراءات "لف يكوف لعا ارعيا ولف يسعؿ أمررا عي 

سمطا معتما لإجراء المفاوضات وأكد أف تمؾ الخطوة ستؤثر عما المصالحا الوطنيا  مايًرا إلا أف ال رزة".
 مع االحتبلؿ اإلسراقيمي "وكمما عتحت ألوب المفاوضات مع االحتبلؿ أرمقت ألواب المصالحا".

وليف الدعاليس أف استمرار إربلؽ ماللر رعب سيؤثر لاكؿ سملي عما سكاف القطاع خاصا عما الحاالت 
ناسب  إلا جانب أصحاب اإلهامات والحاالت المرضيا التي لحاجا ماسا لمسفر لالخارج وتمقا الالبلج الم

المرضيا  وحمما االهامات  وريررا. وعف إربلؽ األنفاؽ هاؿ الدعاليس  "إف إربلؽ األنفاؽ دوف إيجاد لديؿ 
لعا سيفاهـ مف مالاناة الوزييف  ألنعا المصدر الوحيد الذي يتـ مف خبلله إدخاؿ االحتياجات األساسيا 

 س وأدويا  وريررا".لسكاف القطاع مف مأكؿ وممل
وعلر الدعاليس  عف أسؼ الحكوما الفمسطينيا مف سقوط آالؼ الاعداء والجرحا عي مصر  متمنًيا أف 

 تمؾ األزما وتالود مصر إلا دوررا الريادي  ويسودرا األمف واالستقرار لعا. يتنتع
 27/8/1023، فمسطين أون الين

 
 من آلية العمل استيائيا.. وتعرب عن بر رفحفتح مع تأن مصر أعاد تعمنوزارة الداخمية غزة:  .9

 أعادالجانب المصري  أفأمس  الفمسطينيا عي هطاع رزةعمنت وزارة الداخميا عي   أحمد رمضافأ -راـ اهلل 
عتب  أعاد"الجانب المصري  إفعدة. وهالت الوزارة عي لياف  ألياـ إربلههعتب ماللر رعب الحدودي جزقيا لالد 

 األجنليا"  مثؿ حمما الجوازات اإلنسانياالمساعريف مف عقا الحاالت  دخاؿإلماللر رعب لاكؿ مفاجئ 
الجانب المصري "طمب مف  أفالوزارة  وأوضحترسمي مف وزارة الصحا.  إذفوالمرض الحاصميف عما 

( متالمبل لالطؿ الحاسوب"  مالرلا عف حاعما واحدة عقط )لواهع خمسيف مساعراً  إدخاؿالجانب الفمسطيني 
 " ومطاللا "لاليا محددة لمماللر".األمرمف  "استياقعا

 28/8/1023، المستقبل، بيروت
 
 
 

 جزء ىام من نضال شعبنا الرياضي: النضال عباس .01
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محمود علاس إف النضاؿ الرياضي رو جزء راـ مف نضاؿ الاالب  يافمسطينال السمطاهاؿ رقيس   راـ اهلل
هاما دولته المستقما وعاصم  جاء ذلؾ لدى استقلاؿ  يوـ السلت تعا القدس.الفمسطيني لنيؿ استقبلله وا 

  عي مقر الرقاسا لراـ اهلل  منتخلات  األردف  والالراؽ  واإلمارات  إضاعا لممنتخب الفمسطيني  ٛ/ٚٔ
المااركا عي تصفيات اتحاد ررب آسيا لمنااقيف لكرة القدـ المقاما عي عمسطيف  لحضور عضو المجنا 

طينيا صاقب عريقات  واألميف الالاـ لبلتحاد عادي زريقات  ورقيس االتحاد التنفيذيا لمنظما التحرير الفمس
 الفمسطيني لكرة القدـ المواء جلريؿ الرجوب.

عاما ونحف نالاني مف االحتبلؿ  ولكننا لـ ننعـز ولـ نتراجع  لؿ نزداد إصرارا لنيؿ  ٗٙ"وأضاؼ الرقيس  
  وأيضا رياضتنا مستمرة لنفس النسؽ لتحقيؽ التطور استقبللنا  ونضالنا السياسي مستمر  والمالاناة مستمرة

نما ري لكؿ الاالوب الالرليا واإلسبلميا  "  هاقبلً وتالع  ."المناود عمسطيف ليست عقط لماالب الفمسطيني  وا 
 ."عفيعا أولا القلمتيف وثالث الحرميف الاريفيف  وعيعا كنيسا القياما

  27/8/1023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
  
 جريمة منظمةيوجد .. ولكن ال 1023في  ارتفاع في جرائم القتل بالضفة :وزارة الداخمية .00

النقاب عف ارتفاع عي عي حكوما الفمسطينيا عي الضفا الورليا كاؼ مسؤوؿ عي وزارة الداخميا   ليت لحـ
"الجريما  إلاسطيف لـ تصؿ عدد جراقـ القتؿ عي الضفا الورليا منذ مطمع الالاـ الجاري  لكنه أكد أف عم

المنظما". وأضاؼ مدير عاـ اللرنامج الوطني لمكاعحا المخدرات والجريما الالميد يوسؼ عزراقيؿ لوكالا 
 ٖ٘الالاـ الماضي اعد نحو  أفرناؾ ارتفاعا عي عدد جراقـ القتؿ لالمقارنا لالالاـ الماضي  العتا  أفمالا 

الجراقـ  أفوأكد عزراقيؿ  .إحصاقياترذا الالاـ  راعضا تقديـ جريما هتؿ متنوعا  لكف رناؾ ارتفاعا خبلؿ 
مستوى الجريما المنظما  وري عي داقرة السموؾ  إلا  لـ تصؿ األخيرةالتي اعدتعا مدف الضفا خبلؿ الفترة 

 الفردي.
 28/8/1023، وكالة معًا اإلخبارية

  
 بموماسيةالدتفتقد المباقة  تصريحات السفير المصري لدى السمطةالبردويل:  .02

اعتلػػر القيػػادي عػػي حمػػاس صػػبلح اللردويػػؿ أف تصػػريحات السػػفير المصػػري لػػدى   حمػػد رمضػػافأ -راـ اهلل 
السمطا والتي اعتلػر عيعػا أف موهػؼ السػمطا ممػا يجػري عػي مصػر رػو الموهػؼ الحقيقػي الماللػر عػف الاػالب 

 الفمسطيني تفتقد الديلموماسيا.
ير المصري له الحؽ اف ياللر عف موهؼ لبلد   ولكف رؿ له وهاؿ اللردويؿ عي تصريحات صحاعيا إف "السف

الحػػؽ أف يقسػػـ النػػاء الاػػالب الفمسػػطيني الػػا جعػػات ارراليػػا وريػػر ارراليػػا لحسػػب المالػػايير التػػي يرارػػا رػػو 
ونحػف نؤكػػد اف اػػاللنا مناضػؿ مػػف أجػػؿ حقوهػػه ولػيس اػػاللا ارراليػػا ونرلػػأ لػه أف يسػػتخدـ نفػػس المصػػطمحات 

ا أف تصػػػريحاته التػػػي تقػػػوؿ اف "موهػػػؼ السػػػمطا رػػػو الماللػػػر عػػػف اػػػاللنا تفتقػػػد الملاهػػػا اإلسػػػراقيميا"  ماػػػيرا الػػػ
 الديلموماسيا واف ما اجاله عما ذلؾ رو موهؼ السمطا التي لاعت دماء االلعا".

وأضاؼ "لـ نكف نتمنا أف تتدخؿ السمطا لعذا الاكؿ الصريب لالاػأف المصػري وتأييػدرا النظػاـ الحػالي لالػد 
 لت وترتكب لحؽ المتظارريف السممييف المطالليف لالودة الارعيا".المجازر التي ارتك
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وأكػػد اللردويػػؿ أف موهػػؼ السػػمطا ممػػا يجػػري عػػي مصػػر رػػو انحيػػاز ريػػر ملػػرر ضػػد الاػػالب المصػػري الػػذي 
ياللػػػر عػػػف رأيػػػه لالتظػػػارر السػػػممي  ماػػػيرا الػػػا أف سػػػمطا "أوسػػػمو" ال تمثػػػؿ الاػػػالب الفمسػػػطيني لالػػػد ذرالعػػػا 

 ض كاعا أطياؼ الاالب لعا.لممفاوضات متجارما رع
 28/8/1023، المستقبل، بيروت

 
 مع فتح ال يتضمن "الدعوة النتخابات" "مايوأيار/  24"لزىار: اتفا  ا .03

عمسطيف )آسيا(  أكد الدكتور محمود الزرار القيادي اللارز عي حركا حماس  أف اتفاؽ الرالع عار مػف أيػار 
وهػاؿ الزرػار عػي تالميػؽ لوكالػا "أنلػاء  انتخالػات عمسػطينيا.الذي تـ التوصؿ اليه عي مصر ال يتضػمف إجػراء 

آسػػيا"  اف االتفػػاؽ ال يتضػػمف "انتخالػػات  أو الػػدعوة لبلنتخالػػات  عػػألو مػػازف يريػػد الضػػوط عمينػػا ويقػػوؿ أريػػد 
 أجراء انتخالات".

يػػد إجػػراء وكػػاف الزرػػار هػػاؿ عػػي تصػػريحات سػػالقا لموكالػػا أف "ألػػو مػػازف يريػػد إجػػراء انتخالػػات مػػزورة  ورػػو ير 
 انتخالات علر اللريد االلكتروني  وكؿ الناس تالرؼ أف انتخالات اللريد اإللكتروني عميعا مآخذ كثيرة".

أيػػار الماضػػي  عمػػا معمػػا لمػػدة ثبلثػػا اػػعور لتاػػكيؿ حكومػػا  ٗٔوكانػػت حركتػػي عػػتب وحمػػاس  اتفقتػػا عػػي 
 سطينيا لينعما.التواعؽ وتحديد موعدا لبلنتخالات الالاما لموجب اتفاؽ المصالحا الفم

وعيما يتالمؽ لإعبلف الجيش المصػري هتػؿ مجموعػا إرراليػا اػماؿ سػيناء تورطػوا لقتػؿ الجنػود المصػرييف عػي 
رمضػػاف الماضػػي  أكػػد الزرػػار أف "تمػػؾ التصػػريحات دحضػػت كاعػػا األكاذيػػب التػػي يلثعػػا اإلعػػبلـ المصػػري 

ي القاررة والتػي لػدوررا مػدتعـ لمالمومػات ويروج لعا لالض الالامميف عي مفوضيا اإلعبلـ التالالا لحركا عتب ع
 كاذلا".

وعيما يتالمؽ لما نارته حماس مف وثاقؽ تديف "هيادات مف عتب وتثلت تػورطعـ عػي التحػريض عمػا حمػاس"  
هػػػػاؿ الزرػػػػار  "اف عػػػػتب مصػػػػدوما مػػػػف تمػػػػؾ الوثػػػػاقؽ  ونحػػػػف أصػػػػدرنا جػػػػزء لسػػػػيط مػػػػف رػػػػذ  الوثػػػػاقؽ  ولػػػػدينا 

فاصيؿ الجريما التي ارتكلت مف عتب ضػد حمػاس عػي مصػر والتػي اخصيات ستظعر علر اإلعبلـ وتقوؿ ت
 أرادت أف تورطنا وكؿ الاالب الفمسطيني عيما يجري لمصر ألسلاب حزليا ضيقا".

وأوضب الزرار أف "حركا عتب لـ تنفا صحا الوثػاقؽ  إال مجموعػا مػف الػذيف ال يخجمػوف مػف الكػذب  ولػدال 
وهػاؿ   لموضوع اكموا لجنػا عػي كيفيػا تسػريلعا"  عمػا حػد هولػه.مف تاكيؿ لجنا لمتحقيؽ عي مصداهيا رذا ا

"عػػتب اػػريؾ عػػي رػػذ  الجريمػػا  وعػػي يػػـو مػػف األيػػاـ سػػنقدمعا لمحاكمػػات دوليػػا وخصوصػػا عػػي مصػػر حتػػا 
 نالاهلعـ عما رذ  الجريما".

لػا ولّيف الزرار أف ما دعع حركته لمكاؼ عف تمػؾ الوثػاقؽ عػي رػذ  الفتػرة خصوصػا  رػو أف "االمػر وصػؿ إ
مرحما مّس لكػؿ الاػالب الفمسػطيني عػي رػزة  وهػاموا لتصػوير القطػاع عمػا أنػه يسػرؽ اللتػروؿ والوػاز ويقتػؿ 

 الجنود".
وحػػػوؿ لػػػدء المفاوضػػػات لػػػيف السػػػمطا الوطنيػػػا و"إسػػػراقيؿ"  وصػػػؼ الزرػػػار تمػػػؾ المفاوضػػػات لأنعػػػا "حركػػػات 

ه لػػػف يالػػػود لممفاوضػػػات ولكػػػف عػػػي لعموانيػػػا سياسػػػيا"  ماػػػيرًا إلػػػا أف المفػػػاوض الفمسػػػطيني أعمػػػف كثيػػػرا أنػػػ
 المحصما كاف يذرب.

 27/8/1023، وكالة أنباء آسيا
 

   فتح تؤكد وقوفيا إلى جانب الجيش المصري في مواجية معارضي االنقالب .04



 
 
 

 

 

           20ص                                    1952العدد:                8/1023/ٛٔاألحد  التاريخ:

أكػػد حركػػا عػػتب  التػػي يتزعمعػػا رقػػيس السػػمطا الفمسػػطينيا محمػػود علػػاس  وهوععػػا إلػػا جانػػب الجػػيش راـ اهلل  
ضي االنقبلب الالسكري عما الرقيس المالزوؿ محمد مرسي  مالتلػرة مػا يجػري عػي المصري عي مواجعا مالار 
 مصر "مؤامرة عما الدولا".

وأعرلت عتب  عي لياف صدر عف مفوضيا اإلعبلـ والثقاعا اليـو السلت  تمقت "هدس لرس" نسخا عنه  عػف 
لحاؽ العزيمػا عػي المػؤ  امرة والمتػآمريف عمػا مصػر ثقتعا عي هدرة الاالب المصري "عما تجاوز رذ  المحنا وا 

الاػػالب والػػوطف والدولػػا". وجػػددت التأكيػػد عمػػا "تضػػامنعا ووهوععػػا إلػػا جانػػب الاػػقيقا مصػػر  اػػاللًا وهيػػادة 
اػوالعا  وجياًا  عي ظػؿ الظػروؼ الالصػيلا التػي تتالػرض لعػا مػف خػبلؿ مخطػط يسػتعدؼ أمنعػا واسػتقراررا وا 

"أمػػف واسػػتقرار مصػػر رػػو مػػف أمػػف واسػػتقرار االمػػا عػػف دوررػػا القػػومي واإلهميمػػي والػػدولي"  ماػػددة عمػػا أف 
 الالرليا".

وتالالت عتب القوؿ عي ليانعا  "إف الاالب الفمسطيني الذي يدرؾ تمامًا مكانا مصر ودوررا القومي  ومواهفعا 
األخويػػا إلػػػا جانػػب اػػػاللنا وهضػػيتنا الوطنيػػػا الالادلػػا  ال يمكػػػف إال أف يالمػػف انحيػػػاز  ومسػػاندته لحقعػػػا وحػػػؽ 

 اسؿ عي الدعاع عف امف واستقرار مصر عي وجه اإلرراب".جياعا الل
وختمػػت لػػالقوؿ  "نػػرعض التػػدخؿ لالاػػؤوف الداخميػػا المصػػريا مػػف أي طػػرؼ كػػاف"  مؤكػػدة تمسػػكعا لموهػػؼ 
رقػػيس السػػمطا محمػػود علػػاس  والقيػػادة الفمسػػطينيا لحػػؽ الاػػالوب الالرليػػا عػػي الحريػػا والالدالػػا والديمقراطيػػا  

 واستقرار الدوؿ الالرليا  عما حد تالليررا. وتأكيدرا عما ارميا أمف
 27/8/1023قدس برس، 

 
 فتح: تصريحات أبو مرزو  تيرب من المصالحة .05

أعرلت حركا عتب عف استورالعا مف التصريحات التي أدلا لعا القيادي عي حركا حماس موسا ألو   راـ اهلل
 قيمي.مرزوؽ لخصوص المفاوضات الجاريا ليف الجانليف الفمسطيني واإلسرا

نعػػاء  وهالػػت الحركػػا  عػػي ليػػاف صػػدر عػػف مفوضػػيا اإلعػػبلـ والثقاعػػا  أمػػس إف مػػف يتعػػرب مػػف المصػػالحا وا 
االنقساـ واستالادة وحدة أرض واالب عمسطيف رو مف يرعض تنفيػذ اتفػاؽ المصػالحا  ورارػف عمػا االسػتقواء 

لمفاوضػات وزعػـ أنػه يكاػؼ وأضاؼ اللياف أف "التصريحات التي تناوؿ عيعا ألو مرزوؽ موضػوع ا لالخارج.
عػػف تفارمػػات  وعػػف اتفاهػػات كاذلػػا اػػممت كاعػػا ممفاتعػػا رػػي محػػض أورػػاـ واعتػػراءات ال تمػػت لمواهػػع لصػػما  

مالاف عي سياسا التزوير".  وري عي أحسف األحواؿ محاولا عااما لتضميؿ الرأي الالاـ الفمسطيني وا 
زوؽ ليسػت عاهػدة الصػدهيا  عقػط لػؿ تنػدرج عػي وأاػار الػا أف "التفارمػات الورميػا التػي يتحػدث عنعػا ألػو مػر 

حمما تاويه الموهؼ الوطني الفمسطيني  ولالقدر ذاته محاولا إلخفاء الموهؼ الحقيقي لحركته  واسػتالداداتعا 
وأضػاؼ "كػاف األحػرى لػألي مػرزوؽ أف  لمقلوؿ لالالروض المرعوضا وطنيًا واالليًا كالدولػا المؤهتػا وريررػا".

أة والاػػجاعا ويفسػػر لماػػالب الفمسػػطيني الالػػرض الػػذي هدمػػه زميمػػه عػػي هيػػادة الحركػػا يتحمػػا لالقميػػؿ مػػف الجػػر 
نػػايؼ الرجػػوب  علػػر الصػػحاعا اإلسػػراقيميا لاسػػتالداد حركػػا حمػػاس االعتػػراؼ لإسػػراقيؿ  والقلػػوؿ لحػػؿ مؤهػػت 

 يرجئ ممؼ البلجقيف ويتنازؿ عف القدس عاصما لمدولا".
وب يكمػػػبلف لالضػػػعما  وياػػػكبلف مالػػػًا رسػػػالا إلسػػػراقيؿ واعتلػػػر الليػػػاف أف "كػػػبلـ ألػػػو مػػػرزوؽ وعػػػرض الرجػػػ

ويكاػػػفاف عػػػف الجػػػورر الحقيقػػػي لمواهػػػؼ حمػػػاس المعادنػػػا  واسػػػتالدادرا لمتفػػػريط والعلػػػوط كثيػػػرًا تحػػػت سػػػقؼ 
 الموهؼ الوطني المجمع عميه".



 
 
 

 

 

           22ص                                    1952العدد:                8/1023/ٛٔاألحد  التاريخ:

وحػػذر مػػف أف تػػدعع األزمػػا التػػي تالياػػعا حمػػاس إلػػا تقػػديـ تنػػازالت مػػف رصػػيد الحقػػوؽ الوطنيػػا الفمسػػطينيا 
وهػػاؿ إف "طريػػؽ خػػروج حمػػاس مػػف أزمتعػػا مالػػروؼ  الثالتػػا والماػػروعا لاػػاللنا لقػػاء لقاقعػػا عمػػا هيػػد الحيػػاة.

عػبلء المصػػمحا الوطنيػا مػف خػػبلؿ  وواضػب  ويتمثػؿ عػػي الالػودة إلػا جػػادة الموهػؼ الػوطني المجمػػع عميػه  وا 
نا عػف التػداعيات الخطيػرة إنعاء اإلنقساـ ورص صفوؼ االلنا وهوا  عي مالركا إنعاء االحتبلؿ  والنػأي لاػالل

 التي تجري عي المنطقا".
ودعػػػػا الليػػػػاف حركػػػػا حمػػػػاس إلػػػػا عػػػػدـ المقػػػػامرة لمصػػػػير الاػػػػالب الفمسػػػػطيني وزجػػػػه عػػػػي متارػػػػات وحػػػػروب 
وصراعات جانليا مف خبلؿ التدخؿ لالاؤوف الداخميا لمدوؿ الالرليا  ال سيما مصر  خدما ألرداؼ ومرامي 

نعاء االحتبلؿ.حزليا ضيقا ال تخدـ هضيا االلنا ورد  عه لالحريا واالستقبلؿ وا 
 28/8/1023، المستقبل، بيروت

 
 تدل عمى نية مبيتة حول مخطط انقالبي ضد غزة ومقاومتو الباسمةحماس: تصريحات فتح  .06

تزايدت عي األياـ القميما الماضيا  تصػريحات تنسػب إلػا هػادة عػي حركػا عػتب  تتوعػد عيعػا   محمد عيد -رزة
حركا حماس وهطاع رزة  األمر الذي يثير تساؤالت عديدة حوؿ النيا التي تليتعا حركا  لتاديد الخناؽ عما

 عتب تزامنًا مع العجما الدمويا الارسا ضد مؤيدي الرقيس د. محمد مرسي.
ويرى القيادي عي حماس د. إسماعيؿ رضواف  أف تمؾ التصريحات التي تأتي لالتزامف تلاًعا  رلما تدؿ عما 

وهػاؿ رضػواف لػػ"عمسطيف"  "الػذيف يالولػوف  مخطط انقبللي ضد هطاع رزة  ومقاومتػه اللاسػما.نيا مليتا حوؿ 
عما االنقبلب الالسكري  ويستقووف لرموز   ستثلت لعـ األياـ عاؿ مخططاتعـ المالاديا لئلسػبلـ"  مؤكػًدا أف 

 ختاررػػا ممػػثبًل اػػرعًيا.حركتػػه سػػتلقا هويػػا لماػػروععا المقػػاوـ  والتفاععػػا حػػوؿ ألنػػاء اػػاللعا الفمسػػطيني الػػذي ا
وأضػػػاؼ  "عػػػي الوهػػػت الػػػذي نحتػػػاج عيػػػه إلػػػا كممػػػا جامالػػػا  ومصػػػالحا وطنيػػػا  يطػػػؿ عمينػػػا هػػػادة عػػػتب عػػػي 

 تصريحاتعـ المالاديا أللناء االلعـ الفمسطيني".
ونصػػػب "تمػػػؾ الفقػػػا التػػػي ال تمثػػػؿ اػػػاللنا الفمسػػػطيني  وال رػػػويتعـ الوطنيػػػا"  أال تالػػػوؿ كثيػػػًرا عمػػػا االنقػػػبلب 

 د الماروع اإلسبلمي  مالتلًرا تمؾ التصريحات دليبًل عما مدى الالداء لئلسبلـ والمسمميف.الالسكري ض
وطالػػػب عػػػتب لضػػػرورة الالػػػودة ألحضػػػاف الاػػػالب وااللتػػػزاـ لتطليػػػؽ المصػػػالحا الوطنيػػػا  وعػػػدـ االنجػػػرار وراء 

 المفاوضات الاللثيا التي ستقود القضيا الفمسطينيا إلا المزيد مف الخسارة.
 27/8/1023، ينفمسطين أون ال

 
 أن تتدخل أي جية بغزة في الشأن المصري الداخمي قبلحماس: لن ن .07

وهػػاؿ النػػاطؽ لاسػػـ  طرعًػػا عػػي الاػػأف المصػػري الػػداخمي"._  ولػػف تكػػوف _ أكػػدت حركػػا حمػػاس  أنعػػا "لػػـ تكػػف
ؿ_ سامي ألو زرري عي لياف مكتوب وصؿ لػ"عمسطيف" نسخا عنه  "إف الحركػا ال تقلػؿ _ولػف تقلػ .الحركا د

 أف تتدخؿ أي جعا لوزة عي الاأف المصري الداخمي".
 27/8/1023، فمسطين أون الين

 
 : تصريحات نتنياىو عن الدولة الييودية تقوم عمى "قانون الغاب""الشعبية"الجبية  .08

اعتلرت الجلعا الاالليا لتحرير عمسطيف  أف تصػريحات رقػيس حكومػا االحػتبلؿ اإلسػراقيمي لنيػاميف نتنيػارو 
ه مػػع األمػػيف الالػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة عػػي القػػدس المحتمػػا  التػػي هػػاؿ عيعػػا إف عػػدـ االعتػػراؼ لمػػا يسػػما عػػي لقاقػػ



 
 
 

 

 

           21ص                                    1952العدد:                8/1023/ٛٔاألحد  التاريخ:

"الدولػػا اليعوديػػا" رػػو جػػورر األزمػػا عػػي الاػػرؽ األوسػػط  تالكػػس الطليالػػا الالنصػػريا لقػػادة االحػػتبلؿ ولمثالػػا 
 إحبلؿ لقانوف الواب لديبل لمقانوف الدولي واإلنساني.

عػػػي ليػػػاف مكتػػػوب  أف تصػػػريحات نتنيػػػارو والتػػػي هػػػاؿ عيعػػػا كػػػذلؾ إف التجمالػػػات  وأضػػػاعت الجلعػػػا الاػػػالليا
االستيطانيا عي مدينػا القػدس والضػفا الورليػا ريػر هالمػا لمنقػاش  رػي إعػبلف صػريب يجالػؿ اسػتخبلص حػؿ 
ضػػالاعه ومقومػػات صػػمود   مالانػػا عػػي خػػداع الاػػالب وتيقيسػػه وا  وطنػػي مػػف رػػذ  المفاوضػػات أضػػواث أحػػبلـ وا 

 الوطني.
جنت الجلعػػا الاػػالليا صػػمت األمػػيف الالػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة لػػاف كػػي مػػوف عمػػا اسػػتعتار رقػػيس حكومػػا واسػػتع

االحػػتبلؿ لعيقػػا األمػػـ المتحػػدة التػػي يرأسػػعا  وعػػدـ رعضػػه الملااػػر ألهػػواؿ نتنيػػارو واعتلػػار  لعػػا خروجػػا عمػػا 
ف جريمػا حػرب وتقػر لحقػوؽ هواعد القانوف الدولي وهرارات الارعيا الدوليا ذات الصما التػي تالتلػر االسػتيطا
 الاالب الفمسطيني عي الالودة وتقرير المصير والدولا المستقما لالاصمتعا القدس.

 27/8/1023، فمسطين أون الين
 

 مخيم وصيدا الواالستقرار في  األمننكثف جيودنا لمحفاظ عمى في عين الحموة:  لجنة المتابعة .09
لجنػػا المتالالػػا لمقػػوى  وعػػد مػػف د مقػػدح اثػػر االجتمػػاعهػػاؿ امػػيف سػػر لجنػػا المتالالػػا علػػ  احمػػد منػػتش -صػػيدا 

  "نحػػف لجنػػا متالالػػا نكثػػؼ مػػع الناقلػػا لعيػػا الحريػػري الفمسػػطينيا الوطنيػػا واالسػػبلميا عػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة
جعودنا لمحفاظ عما االمف واالستقرار عي المخيـ وصيدا والجوار. رذ  المدينا تؤدي دورًا اساسػيًا عػي الالػيش 

نؤكػػد وحػػدة الالمػػؿ الماػػترؾ لكػػؿ الفصػػاقؿ لينصػػب الجعػػد داخػػؿ المخػػيـ عمػػا حفػػظ امنػػه  الماػػترؾ  ونحػػف
واسػػتقرار . واكػػدت لنػػا الحريػػري حرصػػعا عمػػا المخػػيـ ووحدتػػه واسػػتقرار  وضػػرورة هطػػع الطريػػؽ عمػػا كػػؿ مػػف 

ني تسػػوؿ لػػه نفسػػه المالػػب لأمنػػه. واف صػػيدا سػػتلقا وعيػػا لمقضػػيا الفمسػػطينيا. واطمالنارػػا عمػػا الوضػػع االنسػػا
 والخدماتي ووعدت للذؿ اهصا جعودرا إلراثا النازحيف الفمسطينييف مف سوريا".

وهػاؿ ممثػػؿ حركػػا عػتب مػػارر اػػلايطا  "نؤكػد موهفنػػا الثالػػت والػداقـ اف ال نتػػدخؿ عػػي الاػؤوف الالرليػػا وكػػذلؾ 
لقػوة لفمسػػطيف الاػأف الملنػاني. لػػف نتػدخؿ اال عػػي االتجػا  االيجػػالي  ألف للنػاف الموحػد وريػػر الممػزؽ يالطػػي ا

واػػػاللعا وتحديػػػدا عػػػي موضػػػوع حػػػؽ البلجقػػػيف الفمسػػػطينييف عػػػي الالػػػودة  ورػػػي هضػػػيتعـ االساسػػػيا المحتضػػػنا 
تحديػػدًا عػػي للنػػاف. ورنػػاؾ نػػازحوف مػػف سػػوريا عػػي المخػػيـ  وعمػػا الحػػدود الملنانيػػا السػػوريا منالػػوا مػػف الػػدخوؿ 

ساني. ولالنسلا الا عيف الحموة نؤكػد اف كػؿ وتمنينا عما السيدة الحريري التدخؿ لمالالجا رذا الموضوع االن
 القوى الفمسطينيا متفقا عما عدـ ادخاؿ المخيـ عي اي تجاذب ألف لنا تجرلا مريرة".

وسقؿ عف اسلاب تأخير تاكيؿ القػوة االمنيػا  عأجػاب  "توصػمنا الػا لقػاء سياسػي عمسػطيني يالقػد اجتماعػات 
ماعيا يوميا ورناؾ عمؿ دؤوب لتاكيؿ القوة االمنيا مف كؿ اعريا  وتاكمت لجنا امنيا تتالع القضايا االجت

االطراؼ. نحف عي منظما التحرير الفمسطينيا اكدنا اف هواتنا الالسكريا جارزة  لكف حتا ال تكػوف رػذ  القػوة 
 مف طرؼ واحد  عما الجميع اف ياارؾ عيعا كي نحفظ امف المخيـ".

 28/8/1023، النيار، بيروت
 

  : مصر تواجو "حربًا ضد اإلسالم" عمى الطريقة األمريكيةطينفي فمس حزب التحرير .21
راـ اهلل  اسػػػتنكر "حػػػزب التحريػػػر اإلسػػػبلمي عػػػي عمسػػػطيف" األحػػػداث الػػػداقرة عػػػي مصػػػر جػػػّراء عػػػض الجػػػيش 
العتصػػامي "رالالػػا الالدويػػا" و"النعضػػا" ومػػا تلالػػه مػػف عمميػػات هتػػؿ وجػػرح ألنصػػار الػػرقيس المالػػزوؿ محمػػد 
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(  "إننػا نسػتنكر مػا يجػري ٛ|ٚٔياف له تمّقت "هدس لرس" نسػخا عنػه يػوـ السػلت )مرسي. وهاؿ الحزب عي ل
عي مصر مف هتؿ لممقات وجرح لآلالؼ  واألعالاؿ اإلجراميا التي يقػوـ لعػا هػادة االنقػبلب الػذيف انقملػوا عمػا 

يفػػػا ديمقػػػراطيتعـ المزعومػػػا واسػػػتلاحوا الػػػدماء لمجػػػازر وحاػػػيا إرضػػػاء لممسػػػتالمر والسيسػػػي الػػػذي حػػػّرؼ وظ
زالػػا  الجػػيش مػػف هتػػؿ األعػػداء إلػػا هتػػؿ األلنػػاء؛ عػػالثورات تقػػوـ مػػف أجػػؿ االسػػتقبلؿ لػػالقرار عػػف المسػػتالمر وا 
النظاـ القػديـ  ولكػف عػي مصػر نػرى دمػاء المسػمميف تسػيؿ عػي سػليؿ الحفػاظ عمػا التلاليػا الفكريػا والسياسػيا 

 والالسكريا"  وعؽ اللياف.
ريـ الاريؼ  "الالممػانيوف يجػارروف لالػداقعـ لئلسػبلـ ويصػفوف وأضاؼ عضو المكتب اإلعبلمي لمحزب  إلرا

اإلسبلمييف لاإلررالييف عما الطريقا األميركيا  لذا يتوجب عما الحركات اإلسبلميا أف تالمنعا مالركا إسػبلـ 
 وعممانيا عي سليؿ اهلل وليس عي سليؿ الديمقراطيا التي ال توصؿ إسبلمًا إلا الحكـ"  عما حد هوله.

ا أف الخبلعا ري النظاـ الوحيد الذي يحفظ دماء المسمميف ويحفظ ثرواتعـ ويستاليد كرامتعـ ويقاتؿ واّدد عم
 أعداءرـ  أما الديمقراطيا "المزعوما" ععي نظاـ لاري ينقمب عما نفسه  عما حد وصفه.

 27/8/1023قدس برس، 

 
 ن أوروبيون: نتنياىو يتمقى تيديدات شديدة الميجة من كيري ومسؤولوأحرونوت يديعوت .20

ذكرت صحيفا يديالوت أحرونوت اإلسراقيميا أف االتحاد األورولي رير مستالد   الوكاالت - تؿ أليب
ووعقا لمصحيفا   لمتراجع عف توجيعاته وهرار  المتالمؽ لمقاطالا المستوطنات اإلسراقيميا وراء الخط األخضر.

يس الوزراء اإلسراقيمي لنياميف نتنيارو عما اهتصاديا  أررـ رق "إسراقيؿػ"عإف القرار األورولي الذي يضر ل
  ولاتت مثؿ "إسراقيؿ"الدخوؿ عي المفاوضات مع الفمسطينييف  وررـ ذلؾ لـ تخفؼ القرارات األوروليا ضد 

 ."سيؼ صاـر عوؽ التفاوض  وستجالؿ إسراقيؿ تنزؼ"
لقدس  تمقا تعديدات ولحسب الصحيفا  عإنه حيف أعمف نتنيارو مجددا عف اللناء عي مستوطنات الضفا وا

 اديدة المعجا مف وزير الخارجيا األميركيا جوف كيري ومسقوليف أورولييف.
يدعع نتنيارو اآلف ثمف سياسا رمز أسبلعه وسياسته  وال يستطيع أحد أف يرد لدراا "وأضاعت الصحيفا  

 . "حينما يقوؿ األوروليوف إف حكـ مستوطنات الضفا كما حكـ مستوطنات القدس أو الجميؿ
 28/8/1023، البيان، دبي

 
 في القدس تتذرع بالزالزل لتعزز االستيطان "إسرائيل: "أحرونوت يديعوت .22

المخطط العيكمي اإلهميمي لحمايا »تستالد إسراقيؿ لتنفيذ مخطط استيطاني  تطمؽ عميه   القدس المحتما
لقدس المحتما لعدؼ تقويتعا   تحت رطاء ترميـ ملاف هديما عي مدينا ا«الملاني القاقما مف خطر الزالزؿ

 لمواجعا الزالزؿ.
  «ٖٛت.ـ.أ »ويلدو المخطط  الذي تختصر  سمطات االحتبلؿ لثبلثا حروؼ استعبلليا لالموا الاللريا ري 

عي ظارر  اعتياديا لمواجعا ظاررة طلياليا  لكف إسراقيؿ تستوؿ المخطط لتالزيز اللناء االستيطاني عي 
ويرات جورريا راما وكليرة عما خارطا المدينا المحتما تسمب لتوسيع القدس  وذلؾ مف خبلؿ ادخاؿ ت

 اللناء االستيطاني عيعا لذريالا الحمايا مف الزلزاؿ.
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  التي كافت المخطط نقبل عف ما يالرؼ لالمجنا المواقيا لملناء «يديالوت أحرورنوت»ولحسب صحيفا 
ا ماروع مجد اهتصاديا وجذب المستثمريف والتخطيط  عإف تواصؿ إسراقيؿ جعودرا لتحويؿ رذا المخطط إل

 الرارليف لتنفيذ   علر منحعـ عرص إلضاعا طوالؽ جديدة عما الملاني القاقما.
وتتضمف الخطا  التي طرحتعا المجنا المذكورة أماـ الجمعور لتقديـ االعتراضات عميعا تويرات جورريا 

عي القدس  وتوسيع حقوؽ اللناء عي الكثير  وراما جدا  مثؿ تسعيبلت تتالمؽ لالحصوؿ عما تراخيص اللناء
زالا عيوب تنظيميا وتخطيطيا  مف المناطؽ  ورعع هيود راما كانت مفروضا عما مااريع مف رذا القليؿ  وا 

 كثيرة موجودة عي الخطا االصميا  ولالتالي ازالا الكثير مف القيود التي تاليؽ تنفيذ الكثير مف المااريع.
 28/8/1023، البيان، دبي

 
 تيا لمصرلن توقف معون الواليات المتحدةبأن  القاىرة طمأنت "إسرائيلنيويورك تايمز: " .23

طمأنت مصر  ما يالد عزؿ الرقيس مرسي  أف  "إسراقيؿ"ذكرت صحيفا "نيويورؾ تايمز" مساء أمس أف 
تخاا مف  الواليات المتحدة لف تنفذ تعديدرا لاأف هطع المالونات األمريكيا لمصر  ولالتالي عما مصر أال

 الضووط األمريكيا.
وهاؿ تقرير النيويورؾ التايمز نقبل عف دلموماسييف ررلييف إنه عما ما يلدو كانت رناؾ اتصاالت حثيثا 
وواسالا ليف الفريؽ السيسي والمقرليف منه وليف نظراقه اإلسراقيمييف. وهدر الدلموماسيوف الورليوف  أف 

 الخوؼ مف الضووط األمريكيا.الجانب اإلسراقيمي  طمأف المصرييف لالدـ 
ولحسب النيويورؾ تايمز  عإف اهتراح تقميص ووهؼ الدعـ والمالونات االهتصاديا لمصر هدـ لمسنات 
األمريكي مع إرعاؽ تقرير أف وهؼ المالونات يالني عدـ االستقرار عي مصر وتحديدا مع الجماعا الوحيدة 

 متحدة.المؤسسا التي تحاعظ عما عبلها مستقرة لالواليات ال
وكافت الصحيفا أف مصر ري الدولا الوحيدة عي المنطقا  تقريلا  التي تتيب لمواليات المتحدة تحريؾ هواتعا 
الجويا واللحريا لسعولا لالوا ودوف إلطاء لينما تضطر عي حاالت الدوؿ األخرى االنتظار لضالا أساليع 

 لمحصوؿ عما المواعقا لاستالماؿ أجواء أو ميا  الدوؿ األخرى.
 28/8/1023، 48عرب 

 
 أطم  قذائف باتجاه المستوطنات في الجوالن اً سوري الجيش اإلسرائيمي يدمر موقعاً  .24

ذكر موهع مالاريؼ عما الالكا  أف الجيش اإلسراقيمي  أطمؽ أمس صاروخا لاتجا  موهع سوري وهاـ 
 الجوالف.لتدمير  كميا  وذلؾ لالد سقوط هذاقؼ راوف عي إحدى المستوطنات اإلسراقيميا عي 

وهاؿ الموهع إف ظاررة سقوط القذاقؼ الصاروخيا عي الجوالف لاتت عاديا وروتينيا  وأف سكاف المستوطنات 
اإلسراقيميا عي الجوالف  اضطروا أمس السلت إلا النزوؿ لممبلجئ اآلمنا لالد سقوط القذاقؼ الصاروخيا 

 عي مستوطنا "كيات".
صاروخيا لاتجا  الجوالف والمستوطنات اإلسراقيميا  وأف الحديث  وهاؿ الموهع إنه تـ أمس إطبلؽ عدة هذاقؼ

يدور عف وصوؿ رذ  القذاقؼ إلا المناطؽ المفتوحا عي مركز الجوالف المحتؿ لالقرب مف الحدود  ليف 
وأاار الموهع إلا أف الجيش اإلسراقيمي هدـ أمس اكوى لقوات األمف الدوليا   لالد  وسوريا. "إسراقيؿ"

 ع السوري الذي أطمقت منه رذ  القذاقؼ.تدمير الموه
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جريحا سوريا أصيلوا عي الحرب األرميا عي سوريا  إلا المستافيات  ٘ٔعي المقالؿ تـ أمس إدخاؿ 
 اإلسراقيميا عي الجميؿ  هاؿ الموهع إف إصالاتعـ متفاوتا ليف متوسطا ولميوا.

 28/8/1023، 48عرب 
 

 ى أنيا بغزةأبراج ماليزيا عم ُيصورالجيش اإلسرائيمي  .25
اعترؼ موهع الجيش اإلسراقيمي عما اإلنترنت لػ"خطقه"  حينما نار صورًة ألحد أعما األلراج عي   السليؿ

 الالالـ وهاؿ إف ذلؾ عي مدينا رزة.
وأوضب الموهع عي "اعتذاٍر" أورد  الحًقا عقب إزالا الصورة زاعًما أف أرالي هطاع رزة يالياوف عي ررٍد 

تجاريا عمبلها  وذلؾ عي صورة للرج "كوااللملور" عي الالاصما  ورو يالد أحد أطوؿ  وحياٍة عاررا ومراكز
 متًرا. ٖ٘ٚاأللراج عي الالالـ لارتفاع نحو 

وكانت عدد مف الوكاالت الالالميا  لينعا "لي لي سي" اللريطانيا تمكنت مف التقاط صورة "الخطأ" لمتقرير 
 ار المفروض عما رزة وأف أرالي القطاع يالياوف لررد.الذي أعد  موهع الجيش وأراد له "تكذيب" الحص

 27/8/1023، السبيل، عم ان
 

 ن عن الطعامبح  األسرى المضربي "إسرائيل"قراقع: جريمة حرب ترتكبيا حكومة  .26
أعاد وزير اؤوف األسرى والمحرريف عيسا هراهع أف الوضع الصحي لؤلسير عماد علد الالزيز   راـ اهلل

تموز ويقلع عي مستافا أساؼ رروعيه اإلسراقيمي أصلب  ٘لمضرب عف الطالاـ منذ اللطراف مف الخميؿ ا
وهاؿ هراهع أف االسير عماد اللطراف يالاني مف انسداد عي الاراييف ويمكف أف يتوهؼ  وضاله مقمقا لموايا.

 .همله عي أي لحظا ويتالرض لموت مفاجئ
سرى المضرليف إداريا لسلب عدـ تجاولعا واعتلر هراهع أف جريما حرب ترتكلعا حكوما إسراقيؿ لحؽ األ

لمطالب المضرليف الذيف اعتقموا دوف تعما أو محاكما ولاكؿ تالسفي ورير هانوني  مطاللا لالتدخؿ الالاجؿ 
 إلنقاذ حياتعـ هلؿ عوات األواف.

 28/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 / أيمول: خطوات تصعيدية لألسرى اإلداريين مطمع سبتمبرمركز أحرار .27
كاؼ مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف عؤاد الخفش  عف خطوات   محمد عيد - رزة

تصاليديا لؤلسرى اإلدارييف عي سجوف االحتبلؿ اإلسراقيمي سيارعوف عيعا مطمع سلتملر/ أيموؿ القادـ  
مالاف محاكـ االحتبلؿ عي تمديد أحكامعـ  دوف تعما محددة. احتجاًجا عما اعتقالعـ إداريًا  وا 

وأوضب الخفش عي تصريب لػ"عمسطيف"  أف األسرى اإلدارييف  ورالليتعـ مف األسرى المحرريف سالًقا  
عازموف عما إنعاء مالاناتعـ  ووهؼ تمديد أحكامعـ اإلداريا  ونصرة زمبلقعـ المضرليف عف الطالاـ منذ 

 اعور عديدة.
ر مسلوها"  وتحديًدا عي سجني "النقب" و"عوعر"  وليَّف الخفش أف األسرى سيارعوف عي خطوات "ري

مرجًحا أف تاعد تمؾ السجوف اضطرالات واسالا  وصواًل إلضراب مفتوح عف الطالاـ مطمع أكتولر/ تاريف 
 أوؿ عي حاؿ لـ تستجب إدارة السجوف والمحاكـ اإلسراقيميا لمطاللعـ.

 27/8/1023، فمسطين أون الين
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 محاولة لعرقمة الوصول إلى القدسالخطيب: ما يجري في مصر كمال  .28

الايخ  ٛٗألدى ناقب رقيس الحركا اإلسبلميا عي األراضي الفمسطينيا المحتما عاـ   خاص لػ"عمسطيف"
كماؿ الخطيب  تفاؤله لالودة االستقرار إلا مصر ورحيؿ الالسكر عنعا هريلا  وهاؿ إف المجازر التي ارتكلت 

 يار اإلسبلمي كاف متوهالا.وما زالت ترتكب ضد المدنييف وأنصار الت
وأضاؼ الايخ الخطيب عي تصريحات خاصا لػ"عمسطيف"  أف االنقبللييف لاتوا يالمموف اآلف أف تراجالعـ 
مالنا  عاؿ انقبللعـ  وأنه لف يكوف مفرا أمامعـ إال الفرار والعروب مف مصر  أو محاكمتعـ وعي رذ  الحالا 

 حلؿ المانقا لانتظاررـ.
الارعيا يالمموف أف تراجالعـ مالنا  أيضا عودة مصر إلا الحكـ الالسكري الذي استمر  وأاار إلا أف مؤيدي

  ولذلؾ مف المتوهع عي رذ  ٕٔٔٓوحتا  ٜٔ٘ٔعاما منذ ععد جماؿ علد الناصر عي عاـ  ٓٙزراء 
الحالا لحر مف المجازر وسفؾ مزيد مف الدماء عي مصر عما يد االنقبللييف والداعميف لبلنقبلب  السيما 

ي ظؿ صدور الليانات الداعما لبلنقبللييف مف هلؿ لالض األطراؼ المصريا ومف هلؿ لالض األنظما ع
 الالرليا كالسالوديا واإلمارات التي ترهص عما ابلؿ الدـ المصري  كما هاؿ.

وأوضب الخطيب أف ما يجري ليس صراعا سياسيا كما يجري تصوير   لؿ رو صراع ديني حضاري تقود  
يا الورليا  وأدواته عي مصر مف لالض األحزاب والجيش المصري ولالض وساقؿ اإلعبلـ المنظوما الالالم

 المصريا.
ورعض الخطيب تصوير ما يجري عي مصر عما أنه يستعدؼ حركا "اإلخواف المسمميف"  لؿ رو مخطط 

ؤكدا أنعا يستعدؼ اإلسبلـ  وتقود  )إسراقيؿ( وأمريكا والورب وأتلاععـ عي الالالميف الالرلي واإلسبلمي  م
حرب خاسرة  ورـ يالمموف أف حرلعـ خاسرة  ألنعـ يالاكسوف التيار اإلسبلمي الذي ياكؿ ماروع األما 

 الحي والذي ينلض لنلض األما.
وندد لمواهؼ لالض األنظما الالرليا إزاء ما يجري عي مصر  السيما موهؼ المممكا الالرليا السالوديا  التي 
أاار إلا المفارها عي مواهؼ المممكا  ععي أعمنت عي مواهفعا الرسميا عي زمف الرقيس المخموع حسني 

وتـ االنقبلب عميه لارؾ ملارؾ أنه ال يجوز الخروج عما الحاكـ  وعندما انتخب الرقيس محمد مرسي  
 حكاـ المممكا الخروج عما الحاكـ وعزؿ مرسي.

وأضاؼ "أما واف السالوديا تقوؿ إنعا مع جواز االنقبلب عما الحاكـ  عأتوهع أف تارب مف نفس الكأس  
وستكوف عرضا وستدعع ثمف رذ  المواهؼ  وسيحاسب رذا النظاـ كما أرادوا أف يحاسب اإلخواف عي 

 مصر".
مواهؼ حركا عتب والسمطا الفمسطينيا وتأييدرـ لبلنقبللييف عي مصر  هاؿ الايخ الخطيب  إنه ولخصوص 

"كاف متوهالا ذلؾ  ععـ منالوا واعتدوا عما ألناء االلنا عي الضفا الورليا عندما أرادوا التظارر نصرة لممسجد 
 لنظاـ المصري الجديد".األهصا هلؿ عدة سنوات  وكيؼ ال يفالموف ذلؾ ورـ أرلاب التيارات المصريا وا

وأضاؼ "أف حركا عتب وهيادة السمطا عي راـ اهلل  يريدوف أف يستروا عورة عضيحتعـ السياسيا  لالد 
 انلطاحعـ أماـ نتنيارو واإلدارة األمريكيا  وضرلعـ لمماروع الوطني الفمسطيني".

لعزاقـ التي حمت عمينا وأضاؼ أف الجيش المصري لـ يالمؿ ايقا لمقضيا الفمسطينيا  ععو مسؤوؿ عف ا
  ومنذ االنفراجا التي حدثت عي عقيدة الجيش المصري عي حرب ٜٚٙٔوعاـ  ٜٛٗٔكفمسطينييف عي عاـ 

خبلؿ حكـ ملارؾ   ٜٜٔٔ  لـ يقدـ رذا الجيش ايقا سوى المسارما عي تدمير الالراؽ عاـ ٖٜٚٔعاـ 
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اء الاالب المصري وتاديد الحصار وحصار رزة  وعي ععد حكـ الالسكر الجديد كؿ ما هاموا له هتؿ ألن
 عما رزة  ألنعـ ليسوا سوى أحجار لاللا اطرنج ليد أمريكا و)إسراقيؿ(.

وتوهع الرجؿ الثاني عي الحركا اإلسبلميا التي تتمتع لتأييد كلير عي صفوؼ عمسطينيي الداخؿ  أف ستمر 
 حكـ الالسكري.سيؿ الدماء عي مصر  لكنه أعرب عف تفاؤله لالودة االستقرار لالد زواؿ ال

( سيحؿ ذكرى حريؽ المسجد األهصا  والتي تتزامف مع ٛ/ٕٔوأاار إلا أنه عي يوـ األرلالاء القريب )
المجازر التي ترتكب لحؽ الاالب المصري عي محاولا لالرهما الوصوؿ إلا القدس وتحرير المسجد 

تحرير القاررة ودماؽ مف وأضاؼ  أف التاريخ ما زاؿ يذكر أف تحرير المسجد األهصا  تـ لالد  األهصا.
حكامعا الفاسديف  ونحف نرى أيضا أف تحرير المسجد األهصا يمر أيضا علر تحرير القاررة ودماؽ مف 

 حكامعا الفاسديف  والذي نرا  اليـو هريلا أكثر مف أي وهت مضا. 

 27/8/1023، فمسطين أون الين
 

 دعمًا لمرسي يتظاىرون 48فمسطينيو الو .29
عي تظاررة عي مدينا الناصرة  تالليرًا عف دعمعـ  ٛٗمف عمسطينيي الػ اآلالؼارؾ ا  أ ؼ ب -الناصرة 

آالؼ اخص ااركوا عي  ٗوأعاد مراسؿ عرانس لرس أف "نحو . لمرقيس المصري المالزوؿ محمد مرسي
التظاررة  التي كاف عما رأسعا الايخ راقد صبلح رقيس الحركا اإلسبلميا  ولوحوا لأعبلـ مصريا وصور 

وأطمؽ المتظارروف رتاعات منارضا لرقيس أركاف الجيش المصري المواء علد الفتاح السيسي   .مرسي"
وهاؿ متحدث لاسـ الارطا اإلسراقيميا إف "التظاررة جرت مف  مالتلريف أنه "ينفذ أوامر الواليات المتحدة".

 دوف حوادث".
 28/8/1023، الحياة، لندن

 
 في األراضي الفمسطينية المعاقين اتي لمتأىيلمعاقًا يستفيدون من الصندو  اإلمار  556 .31

نجب الصندوؽ اإلماراتي لتأريؿ المالاهيف الفمسطينييف الذي تموله ريقا العبلؿ األحمر اإلماراتي عي واـ  
هاما مااريع انتاجيا يالتمد عميعا المالاؽ عي  ٙ٘٘مساعدة  مالاهًا عمسطينيًا عما االندماج عي المجتمع وا 

 ا له وألسرته.تدلير مصاريؼ الماليا
حقؽ رذا الماروع اإلنساني الذي تنفذ  ريقا العبلؿ  ٕٛٓٓخبلؿ خمس سنوات منذ انااء الصندوؽ عاـ 

األحمر االماراتي عي االراضي الفمسطينيا نجاحا رير مسلوؽ أثار ارتماـ المسؤوليف الفمسطينييف انفسعـ 
تضاعؼ عدد المالاهيف الذيف يمدرـ ومؤسسات دوليا تالمؿ عي مجاؿ االراثا ورعايا المالاهيف  حيث 

مالاها عي  ٙ٘٘الصندوؽ لقروض ميسرة إلهاما مااريع انتاجيا  مف مقا مالاؽ عي لدايا الماروع الا 
 الوهت الرارف.

أنه  تـ طرح   لوكالا أنلاء اإلمارات )واـ(  وزير الاؤوف االجتماعيا الفمسطيني  كماؿ الاراعي .وأكد د
نجاحوجعات دوليا لممااركا عي تقديـ الدعـ المادي لعذ  الخطط  خطط وزارته عما عدة مؤسسات  وا 

لممالاؽ  وهد استجالت عدة جعات لممااركا عي تمويؿ رذ  المااريع وكانت عي مقدمتعا  اإلنتاجياالمااريع 
كثر مف ثبلثا مبلييف ونصؼ المميوف )أ اإلماراتي التي هدمت عي اللدايا مميوف دوالر األحمرريقا العبلؿ 

هلااًل واسالًا مف المالاهيف زادت ريقا العبلؿ إوعندما حقؽ الماروع عي لدايته نجاحا ممحوظا ولقي  ( ررـد
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 إنتاجيامميوف دررـ توطي مااريع  ٕٓكثر مف  أ إلاوصؿ  أف إلااإلماراتي مساعدتعا لمماروع  األحمر
 مالاؽ. ٓٓ٘ألكثر مف 

 28/8/1023، الخميج، الشارقة
 

 جديدة األسبوع الجاري مدرسة 24غزة: افتتاح  .30
أعمف وكيؿ وزارة الترليا والتالميـ الالالي المساعد لماؤوف اإلداريا والماليا لوزة أنور اللرعاوي أنه سيتـ   رزة

مدرسا جديدة األسلوع الجاري عي عدة مناطؽ مف محاعظات رزة. وهاؿ اللرعاوي عي لياف له  ٗٔاعتتاح 
خطوة معما عما صاليد التخمص مف نظاـ الدراسا خبلؿ الفترة  إف اعتتاح المدارس الجديدة"أمس السلت  

   ملينًا أف المدارس ستكوف عي عدة أماكف مختمفا عما مستوى مديريات التالميـ."المساقيا
 28/8/1023، السبيل، عم ان

 
 من السفر عبر "الكرامة" اً فمسطيني 50 يمنع اإلسرائيمياالحتالل  .32

مواطًنا مف السفر األسلوع  ٓ٘اما ليف الضفا الورليا واألردف منالت سمطات االحتبلؿ عي ماللر الكر 
هادًما. وهاؿ لياف  ٖٜٕٙ٘موادًرا  و ٖٗٛ٘ٗألؼ مساعر علر الماللر  لينعـ  ٔٙالماضي  عي حيف تنقؿ 

مواطًنا ومواطنا خبلؿ  ٓ٘ف االحتبلؿ أعاد إإلدارة الالبلهات الالاما واإلعبلـ عي الارطا لالضفا الورليا  
 الماضي؛ لحجا األسلاب األمنيا.األسلوع 

 27/8/1023، فمسطين أون الين
 

نديك عممية السالم .33  إقامة الدولة الفمسطينية مصمحة أردنيةويؤكد أن  جودة يبحث مع فيمتمان وا 
ناصر جودة لدى لقاقه عي مكتله أمس األميف الالاـ األردني لحث وزير الخارجيا واؤوف الموترليف   عماف

تحدة لماؤوف السياسيا جيفري عيمتماف  آخر المستجدات والتطورات التي تاعدرا المنطقا  المساعد لؤلمـ الم
 خصوصا جعود تحقيؽ السبلـ وتطورات األوضاع عي مصر.

كي موف لؤلراضي الفمسطينيا لاف ألميف الالاـ لؤلمـ المتحدة اووضع عيمتماف جودة عي صورة زيارة 
 فمسطينييف واإلسراقيمييف.ولقاقه عددا مف المسؤوليف ال و"إسراقيؿ"

 وأكد الطرعاف أرميا دعـ الجعود والرعايا األميركيا لمفاوضات السبلـ التي لدأت ليف الجانليف.
كما لحث جودة  لدى لقاقه عي مكتله أمس الملالوث األميركي لمفاوضات السبلـ مارتف إنديؾ  المفاوضات 

ؾ جودة عما تطورات ومجريات مفاوضات السبلـ لوايا واطمع أندي الفمسطينيا واإلسراقيميا الجاريا حاليا.
 اآلف والتي ترعارا الواليات المتحدة األميركيا.

وأعاد جودة التأكيد عما أرميا االستمرار عي المفاوضات  مايرا الا اف إهاما الدولا الفمسطينيا ري 
 لكاعا هضايا الحؿ النعاقي.مصمحا أردنيا عميا وتحقؽ األمف واالستقرار لممنطقا ككؿ  واف االردف مالني 
 وأكد تقدير  لجعود الواليات المتحدة األميركيا عي دعـ ورعايا مفاوضات السبلـ.

ف األردف والواليات المتحدة اريكاف كامبلف عي رذا االطار وانه سيطمع االردف أمف جعته  أكد انديؾ 
 لانتظاـ عما مجريات سير المفاوضات.

 28/8/1023، الغد، عم ان
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حكام مقاطعتو "إسرائيل"التوقف نيائيًا عن التعامل مع  إلىمقاومة التطبيع تدعو دن: األر  .34  وا 
اصػػدرت المجنػػا التنفيذيػػا الالميػػا لحمايػػا الػػوطف ومجالعػػا التطليػػع ليانػػا امػػس تناولػػت عيػػه   الدسػػتور –عمػػاف 

السػػػوؽ  التوسػػػع عػػػي عػػػرض المانجػػػا والجػػػزر المسػػػتورديف مػػػف الكيػػػاف الصػػػعيوني الػػػذي يحػػػرص عمػػػا إرػػػراؽ
لمنتجاتػػه وليالعػػا لأسػػالار تفضػػيميا إلرػػراء ضػػالاؼ النفػػوس مػػف التجػػار والمسػػتعمكيف لاإلهلػػاؿ عميعػػا مسػػتنكرة 
إزالا الحواجز ليف إسراقيؿ وليف األمتيف الالرليا واإلسبلميا لسلب جراقمه المتواصما التداء لاالحتبلؿ ومرورًا 

لتعويػد وتػدنيس المقدسػات لتػدعو كػؿ مػواطف اػريؼ الػا لالتعجير والقتؿ والمطػاردة واالعتقػاؿ واالسػتيطاف وا
حكػػاـ مقاطالتػػه حتػػا ال يكػػوف اػػريكًا عػػي جػػراقـ الالػػدو لحػػؽ الاػػالب  التوهػػؼ نعاقيػػًا عػػف التالامػػؿ مػػع الالػػدو وا 
 الفمسطيني الرازح تحت االحتبلؿ ولحؽ األما لمجموععا نظرًا لطليالا الكياف الصعيوني الالنصريا التوساليا.

 واانطف الستقناؼ المفاوضات. إلاالا السمطا الفمسطينيا لبلمبلءات األمريكيا والذراب وأداف اللياف استج
ورنػػأت المجنػػػا األسػػرى األردنيػػػيف والاػػػالب األردنػػي الكػػػريـ والحركػػا األسػػػيرة الاػػػجاعا عػػي سػػػجوف االحػػػتبلؿ 

النػػزوؿ عمػػا  لاالنجػػاز الػػذي حققػػه األسػػرى لالػػد أف تجػػاوزوا الماقػػا يػػـو عػػي إضػػرالعـ الػػذي أررػػـ الالػػدو عمػػا
 مطاللعـ.

 28/8/1023، الدستور، عم ان
 

 لبنانيةداخمية بيية الحريري: إبقاء المخيمات خارج التجاذبات  .35
أكػػػدت الناقػػػب لعيػػػا الحريػػػري أرميػػػا إلقػػػاء المخيمػػػات والوجػػػود الفمسػػػطيني عػػػي للنػػػاف لاليػػػدًا عػػػف أي   صػػػيدا

الفمسػػػػطينييف  اإلخػػػػوةمالتلػػػػرة أف موهػػػػؼ تجاذلػػػػات داخميػػػػا للنانيػػػػا وعػػػػف أي اسػػػػتخداـ سياسػػػػي أو أمنػػػػي لعػػػػا  
لاإلصػػرار عمػػا تحصػػيف سػػاحتعـ مػػف أي اختػػراؽ  ياػػكؿ هػػوة لقضػػيتعـ ودعمػػًا ألمػػف واسػػتقرار للنػػاف وسػػممه 
األرمي. وأعرلت الحريري عف تقديررا لمجعود التي تلذلعا الفصاقؿ والقوى الفمسطينيا الوطنيا واإلسبلميا عي 

تػوترات أو أحػداث أو االنػزالؽ الػا أي عػتف ال سػمب اهلل  مؤكػدة أنػه إذا  أي إلػامخيـ عيف الحمػوة لمنػع جػر  
 كاف مخيـ عيف الحموة لخير  عصيدا لخير.

كػػبلـ الحريػػري جػػاء خػػبلؿ اسػػتقلالعا وعػػدًا مػػف لجنػػا المتالالػػا لمقػػوى الفمسػػطينيا الوطنيػػا واإلسػػبلميا عػػي مخػػيـ 
ع عمػػػا السػػاحا الفمسػػطينيا والوضػػع عػػػي عػػيف الحمػػوة  زاررػػا عػػي مجػػػدليوف  حيػػث جػػرى اسػػتالراض لؤلوضػػا

 إلػاجانب أوضاع النازحيف الفمسطينييف مف سػوريا  إلاالمخيـ عما الصالد األمنيا واالجتماعيا واإلنسانيا  
 عيف الحموة.

 28/8/1023، المستقبل، بيروت
 

 المصري بالتحريض عمى الجيش "جماعة متشددةو"سفير مصر برام اهلل يستنكر سماح حماس ل .36
 استنكر السفير المصري لدى السمطا الفمسطينيا ياسر عثماف سماح حركا حماسف  احمد رمضا - هللراـ ا

"الجعاد  إلالالقد مؤتمر صحاعي عي رزة  يدعو  "الجماعات السمفيا المتاددة"إلحدى  ]الحكوما عي رزة[
 ضد الجيش المصري".

اإلرراليا لالقد مؤتمرات صحاعيا لادة سماح حماس لحركات وصفعا ل  عي لياف صدر عنه  وداف عثماف
ارتياؿ هيادات مصريا. ووصؼ  إلاعمنيا عي هطاع رزة  تدعو إلا الجعاد ضد مصر وجياعا  وتدعو 

 عثماف "ما حدث لأنه ياكؿ تصاليدا خطيرا مف جانب حماس".
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وكانت جماعا "جيش اإلسبلـ السمفي" دعت عي مؤتمر صحاعي عقدته هلؿ يوميف عي رزة  إلا إعبلف 
جعاد ضد وزير الدعاع الفريؽ أوؿ علد الفتاح السيسي  مؤكدة أف ال تنسيؽ لينعا وليف الجماعات السمفيا ال

 عي مصر.
 28/8/1023، المستقبل، بيروت

 
 ""الجياد ضد الجيش المصريوسماح حماس بعقد مؤتمر في غزة يدعو ل وننتقديأزىريون عمماء  .37

 "الجماعات السمفيا المتاددة"إلحدى  ]الحكوما عي رزة[ اسالقاررة  استنكر عمماء أزرريوف سماح حركا حم
لالقد مؤتمر صحاعي عي رزة يدعو إلا "الجعاد ضد الجيش المصري"  وأكدوا أف ما يدعو إليه رؤالء رو 
"إرراب ترعضه كؿ الاراقع السماويا"  وأااروا إلا أف الجعاد يكوف ضد أعداء الديف والوطف المالتديف  

"خير أجناد األرض"  كما وصفه الرسوؿ صما اهلل عميه وسمـ  ورو يقوـ لواجب والجيش المصري رو 
وطني تقر  الاريالا اإلسبلميا  حيث يحمي اللبلد والاللاد مف جماعات إرراليا تدمف الالنؼ وتزرؽ األرواح 

 وتتخذ التخريب والترويع طريقا لتحقيؽ أرداععا الخسيسا.
لالمماء لاألزرر د . نصر عريد واصؿ "الجعاد عي مفعـو وهاؿ مفتي مصر األسلؽ وعضو ريقا كلار ا

اريالتنا اإلسبلميا رو "لذؿ النفس والماؿ مف أجؿ إعبلء كمما اهلل"  ععؿ ما يقـو له رؤالء اإلرراليوف مف 
هتؿ وتخريب وحرؽ وترويع لآلمنيف يستعدؼ إعبلء لكمما اهلل؟". ووجه لوما لحركا حماس  وهاؿ "كيؼ 

جعاديا إلررالييف أف ياّوروا صورتكـ ويمقوا التراب عما مسيرتكـ؟ ورؿ يستوي الجعاد  تسمحوف وأنتـ حركا
 ضد جيش الالدو الصعيوني لالالدواف عما جنود مصر ورجاؿ أمنعا؟.

وأكد رقيس جامالا األزرر وعضو ريقا كلار الالمماء د . أحمد عمر رااـ أف ما يقوـ له رجاؿ الجيش 
 "الجعاد لالينه". والارطا عي مصر ضد المجرميف رو

 28/8/1023، الخميج، الشارقة
 

 ةاإلسرائيميالصميب األحمر قم  إزاء صحة أسرى فمسطينيين في السجون  .38
أعرلت المجنا الدوليا لمصميب األحمر الدولي عف "همقعا الالميؽ" إزاء تدرور الحالا   أ ؼ ب -راـ اهلل 

 عف الطالاـ منذ عترات طويما.   ومضرليف"إسراقيؿ"عمسطينييف محتجزيف لدى  ٚالصحيا لػ
وعّلرت المجنا الدوليا عي لياف لعا  عف "همقعا لاكؿ خاص إزاء الوضع الصحي لممحتجز عماد علد الالزيز 

واألراضي الفمسطينيا  خواف اايرر إف "حياة  "إسراقيؿ"وهاؿ رقيس لالثا المجنا الدوليا عي  اللطراف".
دؽ  ما لـ تجد سمطات االحتجاز حبًل عوريًا  ويجب أف المضرب عف الطالاـ عماد اللطراف عي خطر مح

 يراعي أي حؿ يتـ اتخاذ   القرارات التي اعتمدتعا الطليا الالالميا".
 28/8/1023، الحياة، لندن

 
ل  .39  عامًا من اتفا  انتقالي إلى نيائي 10خالل  "أوسمو"كيف تحو 

ا الاوارع احتفااًل لتوصؿ منظما التحرير هلؿ عاريف عامًا  نزؿ الفمسطينيوف إل  محمد يونس –راـ اهلل 
هاما الدولا الفمسطينيا المستقما.  سراقيؿ إلا اتفاؽ أوسمو الذي رأوا عيه لدايا الطريؽ إلنعاء االحتبلؿ وا  وا 
واليوـ  مع اهتراب ذكرى مرور عاريف عامًا عما رذا االتفاؽ والتي تصادؼ الثالث عار مف أيموؿ 
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إلهاما عالاليات احتجاجيا عميه لالد أف أدركوا أنه أطمؽ يد إسراقيؿ عي أراضي )سلتملر(  يالد الفمسطينيوف 
   لتحولعا إلا وطف يتسع كؿ يـو لممستوطنيف  ويضيؽ كؿ يوـ عما الفمسطينييف.«الدولا الفمسطينيا»

عي القدس  عإف إسراقيؿ ضاعفت عدد المستوطنيف منذ اتفاؽ « جماليا الدراسات الالرليا»ووعؽ إحصاءات 
عندما «  »الحياة»سمو حتا اليوـ خمس مرات. وهاؿ رقيس هسـ الخراقط عي الجماليا خميؿ التوعكجي لػأو 

آالؼ  ٘ٓٔ  كاف عدد المستوطنيف عي األراضي الفمسطينيا المحتما ٖٜٜٔوهع اتفاؽ أوسمو عاـ 
تالمؿ  خبلؿ رذ  السنيف الالاريف  لـ»وأضاؼ  «. ألؼ مستوطف ٓٓٙمستوطف  واليوـ يلمغ عددرـ نحو 

نما أيضًا عما تقويا جذوررـ عي األرض  إسراقيؿ عقط عما زيادة أعداد المستوطنيف لصورة متسارعا  وا 
الفمسطينيا  علر إهاما االستثمارات الضخما عي هطاعات الزراعا والصناعا والميا  والطاها والسياحا 

ؽ أوسمو حتا اليـو  تصالب إزالتعا الحقاقؽ التي أهامتعا إسراقيؿ عما األرض منذ اتفا»ورأى أف «. وريررا
 «.كما كاف الحاؿ لدى التوهيع عما االتفاؽ

ونص اتفاؽ أوسمو عما إهاما سمطا حكـ ذاتي لمفمسطينييف عي الضفا الورليا وهطاع رزة لمدة خمس 
سنوات يجري خبللعا التفاوض ليف الجانليف عما الحؿ النعاقي. وعيما رأى الفمسطينيوف آنذاؾ عي الحؿ 

  رأى عيه كثير مف اإلسراقيمييف حكمًا ذاتيًا داقمًا عما ٜٚٙٔعاقي دولا عمسطينيا مستقما عما حدود عاـ الن
 التجمالات السكنيا المكتظا  وضـ لاهي األرض إلا إسراقيؿ علر االستيطاف.

سا عي وعي الوهت الذي كانت عيه إسراقيؿ تفاوض الفمسطينييف عما الحؿ النعاقي  كانت آلياتعا تالمؿ لارا
تجريؼ األراضي وتحويمعا إلا مستوطنات جديدة. ودعالت رذ  السياسا لوالليا الفمسطينييف إلا مالارضا 

 وهالت عيه القيادة الفمسطينيا.« خطأ تاريخياً »اتفاؽ أوسمو  واعتلار  
ويالترؼ لالض السياسييف الفمسطينييف لالخطأ التاريخي رذا ألف أوسمو لـ ياتمؿ عما نص واضب يمـز 

أحمد هريع الذي توصؿ إلا االتفاؽ عي مفاوضات « الفتحاوي»اقيؿ وهؼ االستيطاف. وهاؿ القيادي إسر 
سريا مع عريؽ إسراقيمي  عي أكثر مف مناسلا إف الرقيس الراحؿ ياسر عرعات كاف يلحث عف موطئ هدـ 

 عي عمسطيف ليحوله إلا دولا  ما جالمه يقلؿ لدعع رذا الثمف اللارظ.
إنه عندما أدرؾ نيات إسراقيؿ لإطالا أمد المفاوضات إلا عقود طويما يجري خبللعا  ويقوؿ رعاؽ عرعات

. لكف إسراقيؿ همالت االنتفاضا وعرضت ٕٓٓٓنعب األرض وضمعا  عمؿ عما إطبلؽ االنتفاضا عاـ 
المزيد مف الحقاقؽ الجديدة عما األرض  خصوصا جدار الفصؿ الذي يضـ نحو عارة عي المقا مف 

 ؿ القدس عف الضفا.الضفا  ويالز 
وجرت خبلؿ السنوات الالاريف الماضيا محاوالت لمتوصؿ إلا اتفاؽ نعاقي  لكنعا عامت لسلب عدـ وجود 
اتفاؽ عي المؤسسا السياسيا اإلسراقيميا عميعا. والتالدت عرص الحؿ السياسي كثيرًا عي السنوات األخيرة 

 ف.نتيجا التحوؿ الذي اعد  المجتمع اإلسراقيمي نحو اليمي
ويرى كثير مف السياسييف الفمسطينييف أف حؿ الدولتيف لـ يالد ممكنًا أماـ الحقاقؽ اإلسراقيميا المتسارعا 

الماكما الكلرى اليوـ أف المستوطنيف يالتلروف الضفا أرضعـ  ويطمقوف »عما األرض. وهاؿ التوعكجي  
 «.زالا المستوطنات مف الضفاال أرى اليـو أف رناؾ عرصا إل»وأضاؼ  «. عميعا اسـ يعودا والسامرة

وتتالمؽ المستوطنات يوميًا عي همب الضفا  ولاتت جميع المدف والقرى الفمسطينيا اليوـ محاطا 
لالمستوطنات. عمدينا راـ اهلل مثبًل  الالاصما اإلداريا لمسمطا  محاطا لالمستوطنات والمالسكرات مف الارؽ 

عف ليت الرقيس محمود « ليت إيؿ»لالد ليوت مستوطنا والجنوب والاماؿ الارهي والجنوب الورلي. وال ت
 علاس سوى كيمومتر واحد.
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أما القدس الارهيا التي يتطمع الفمسطينيوف إلا جالمعا عاصما لمدولتعـ  ععي محاطا لطوؽ مف 
المستوطنات  يميه طوؽ آخر مكوف مف أحياء يعوديا عي همب األحياء الالرليا  مثؿ جلؿ المكلر  والايخ 

اس الالمود  وسمواف وريررا  يميه طوؽ ثالث عي همب اللمدة القديما التي ياليش عيعا أرلالا آالؼ جراح  ور 
ألؼ مستوطف  ورو عدد  ٕٓٓمستوطف. ويلمغ عدد المستوطنيف عي القدس الارهيا المحتما اليوـ أكثر مف 

 ألفًا(. ٕٓٛهريب مف عدد المقدسييف )
مسما مف المستوطنات  عيما يفصمعا الجدار عف توأمعا كذلؾ الحاؿ لالنسلا إلا ليت لحـ المحاطا لس

أحياء أو لؤر  ٗالروحي مدينا القدس. أما مدينا الخميؿ  عتاله إلا حد ما القدس حيث يقيـ المستوطنوف 
 استيطانيا عي همب المدينا القديما  عيما تطوؽ المستوطنات المدينا مف الخارج.

رات مف الارؽ  والجنوب  والجنوب الورلي. أما محاعظا ومدينا نالمس محاطا لالمستوطنات والمالسك
 ٙٔمستوطنا( يفوؽ عدد القرى الفمسطينيا عيعا ) ٕٕسمفيت  عإف عدد المستوطنات المقاما عما أرضعا )

 هريا(. وكذلؾ األمر عي مدف همقيميا وطولكـر وطولاس.
عي مساحا الضفا   ٕٛي تاكؿ ويتكثؼ الحضور االستيطاني لصورة صارخا عي مدينا أريحا واألروار الت

مستوطنا عي رذ  المنطقا تسيطر عما ااطئ اللحر الميت  وعما أكثر مف مميوف دونـ مف  ٕ٘وتقيـ 
 األراضي الخصلا التي تقيـ عيعا مزارع ومصانع لممنتجات الزراعيا.

 28/8/1023الحياة، لندن، 
 

 ؟!"نظام مرسي"بو "حكومة ىنية"ىل تمح   .41
 عريب الرنتاوي

كثيروف عما سقوط حكوما حماس عي رزة هريلًا  لالد أف عقدت ظعيررا القوي عي القاررة  عضبًل عف  يرارف
عاقض األسلاب المتصما للؤس أداء الحركا عي سنوات حكمعا الست  وتحديدًا عي مجاؿ الحريات والحقوؽ 

عذا يسعا أصحاله عف حقيقا واإلدارة وتوعير مقومات الاليش الكريـ ولناء المحما الوطنيا... ليد أف ررانًا ك
خوانه إلا سدة الحكـ عي مصر...  أف حماس هضت سنوات خمس عي الحكـ  هلؿ أف يصالد مرسي وا 

عي مصر ” الاقيقا“ال تحظا لمثمعا الحركات اإلسبلميا ” ورهاً “وتفوت رؤالء حقيقا أف حماس تمتمؾ 
 ”.ورها المقاوما“وتونس وليليا وسوريا  وأهصد لعا 

مف كؿ استالصاء عي عبلهاتعا لأرؿ القطاع أو ” جارزاً “ر أضيؼ  أف لحماس مخرجًا ولمتوضيب أكث
مكوناته السياسا والمدنيا واالجتماعيا  إذ يكفي أف تفتب النار عما إسراقيؿ  أو أف تنجب عي استدراج 

ي مطاللاتعا وط” ضلضلا“مواجعًا واسالا مع االحتبلؿ  حتا ُتضطر رذ  القوى والمكونات جميالعا  لػ
 صفحا تحركاتعا  لمتوحد عي الميداف عي مواجعا الخطر القادـ والالدو الماترؾ.

لصبلحيتعا كامما عي النطاؽ القومي واإلهميمي لالبلهات حماس وتحالفاتعا  عالنظاـ ” الورها“وتتمتع رذ  
ًا المصري الجديد عما سليؿ المثاؿ  ومعما لموت حدة كراريته لحماس أو انزعاجه منعا  سيظؿ مضطر 

اإلسراقيمي...  –مف الالبلهات مع حماس  أهمه لمواجعا لحظات االاتلاؾ الفمسطيني ” حد أدنا“لبلحتفاظ لػ
الضاحيا  –دماؽ  –محور طعراف “عي مسالارا الستالادة عبلهاتعا مع ” الورها“وترارف حماس عما رذ  

ف اختمفت”الجنوليا درجا حرارة )دؼء( رذ     ععي لطاها الالودة اآلمنا ألحضاف رذا المحور  حتا وا 
  أو ”االرة مالاويا“ري ما يدعع دوال ومنظمات عرليا ودوليا لئللقاء عما ” الورها“الحاضنا... كما أف رذ  

 لالض هوات االتصاؿ األماميا والخمفيا  مع الحركا وحكومتعا.
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سطيني الراحؿ أو استخدمعا... مف هلؿ  كاف الزعيـ الفم” الورها“ليست حماس أوؿ مف اكتاؼ أرميا رذ  
عي مواجعا ضووط الداخؿ )المنظما( ” ورها“ياسر عرعات  يمجأ إلا تسخيف جلعات القتاؿ مع إسراقيؿ كػ 

والخارج)لالض األطراؼ الالرليا واإلهميميا( الضارطا لاستمرار عميه  أو الساعيا لمصادرة هرار  الوطني 
ني الفمسطيني عي دماؽ  كيؼ لجأ عرعات   عندما التأـ المجمس الوطٜٓٛٔالمستقؿ... وأذكر عي الالاـ 

إلاالاؿ حرب المدعاليا لتفادي ضووط علد الحميـ خداـ وطارؽ عزيز الماتركا لمسيطرة عما منظما 
إلقاء هديـ المؤسسات “التحرير  وكسر نفوذ عتب وعرعات عي مؤسساتعا القياديا  إْذ نجب الرقيس الراحؿ عي 

المقاء “ارئ الذي أناأ  عي جنوب للناف  لمعرب مف ضووط   لسلب الوضع الط”الفمسطينيا عما هدمه
 ليف الالاصمتيف اللالثيتيف الُمحترلتيف.” القومي النادر

عي مصر  ” يونيو ٖٓ“هد تستطيع القوى المناوقا لحماس عي هطاع رزة  أف تحاد جمعورًا اليعًا لجمعور 
ؽ لجمعور رزة أف خرج لوالليته الالظما ومالاداًل له عي الوزف  لالمالنا النسلي لمكمما لالطلع  ولقد سل

(... لكف حماس تستطيع أف ٖٕٔٓنكايا لحماس ال تضامنًا مع عتب عي ذكرى انطبلهاتعا األخيرة )يناير 
تجالؿ مف كؿ ذلؾ لددا... يكفي أف تالترض دوريا إسراقيميا أو اف تعاجـ نقطا حدوديا متقدما أو تطمؽ 

تالود الطاقرات والمداعع اإلسراقيميا ألداء وظيفتعا التاريخيا  راقا صواريخ عما مستوطنات الجنوب  حتا
 عي الميداف عما األهؿ  لمواجعا الالدواف الدارـ.” توحيد الاالب الفمسطيني“عي 

  ليس لحماس ما تخسر  إف ري عالمت ذلؾ  ععي ُمدرجا لاألصؿ  عما هاقما ”إخواف مصر“لخبلؼ 
  وصالودرا إلا حكـ ”جّس النلض”و” االستطبلع“عي طور  اإلرراب  واالتصاالت الورليا مالعا ما زالت

رزة  جاء لالضد مف ررلا الورب ومالظـ الالرب ونصؼ الفمسطينييف  عي حيف أف إخواف مصر  الذيف 
جاءوا إلا السمطا علر صناديؽ االهتراع  كانوا أنجزوا هلؿ ذلؾ لزمف  تفارمات عميقا مع الورب ولالض 

قع عي صمعا )التفارمات(  حفظ السبلـ مع إسراقيؿ والوعاء لااللتزامات نظاـ الدوؿ الالرليا واإلهميميا  ي
ملارؾ وتالعداته السالقا  وضلط مقاوما حماس عما إيقاع المصمحا االستراتيجيا لحكـ اإلخواف عي مصر  

ف نظاـ اإلسراقيمي  ورذا ما سيفسر الحقًا  رذا الدعاع الورلي ع –وليس وعقًا لمتطملات الصراع الفمسطيني 
 مرسي وحكـ الجماعا.

مستقلؿ حكـ حماس وحكومتعا عي رزة  ال تقرر  األرهاـ واألعداد والنسب المقويا... ويكاد المراهب المطمع 
يجـز لأف حماس عقدت الكثير مف االليتعا عي رزة )الوضع ليس ركذا عي الضفا الورليا(... ثما 

لقرب رحيؿ إسماعيؿ رنيا وحكومته  ” المتفاقما“التقديرات أكثر تالقيدًا  يجب تأممعا هلؿ إطبلؽ ” ديناميكات“
 وخصوصًا تمؾ المتصما لالالامؿ اإلسراقيمي.

هد يقوؿ هاقؿ  لإف إسراقيؿ هد تجد عي سقوط نظاـ اإلخواف عرصا إلسقاط حكـ حماس وحكومتعا  وأف أي 
منعا إسراقيؿ مناسلا هادـ لمحرب  هد يكوف مقامرة رير محسولا عما اإلطبلؽ  وهد تتخذ ” استدراج“

 لئلجعاز عما حكـ حماس وحكومتعا.
إلسقاط ” تّواهاٌ “لكف السؤاؿ الذي يتاليف عما أصحاب رذ  التقديرات أف يجيلوا عنه رو  رؿ أف إسراقيؿ 

حكـ حماس وحكومتعا عي رزة  والدعع لالحركا وكتاقلعا لمالودة إلا صفوؼ المالارضا والمقاوما والالمؿ 
اس عما رأس الحكوما عي رزة  مف اأنه إداما حالا االنقساـ الفمسطيني الداخمي  السري؟!... لقاء حم

ورذ  ذريالا مناسلا إلسراقيؿ لمتلرير اإلحجاـ عما السير لخطا جديا عما طريؽ مفاوضات جديا... 
وحماس عي السمطا لديعا ما تخسر   وتريد االحتفاظ له  لديعا عنواف يمكف استعداعه  أما حماس )تحت 

رض(  عميس لديعا ايء مف رذا القليؿ  وهلؿ أف تصؿ الحركا إلا السمطا  كانت إسراقيؿ تالاهب ياسر األ
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سراقيؿ ال تريد الالودة  عرعات وسمطته وأجعزته وحركا عتب  عما كؿ عالؿ مقاوـ  كانت حماس تقوـ له  وا 
والعدنا  مما لو كانت إلا وضع كعذا... وأخيرًا  عإف حماس عي السمطا  ستكوف أهدر عما حفظ التعدقا 

عتب والفصاقؿ الحميفا لعا عي السمطا  عتب والفصاقؿ ال تطمؽ النار وال الصواريخ  عيما حماس وحمفاؤرا  
رـ مف يفالموف ذلؾ  وعندما يقرر رؤالء أف صمت المداعع عي مصمحتعـ  سيالـ العدوء عما امتداد خطوط 

 التماس والجلعات الداخميا كذلؾ.
هد ال تكوف إسراقيؿ مالنيا لاالنخراط عي أي جعد إلسقاط حكوما حماس عي رزة  ري  لكؿ رذ  األسلاب 

وعي مطمؽ األحواؿ  ”... توازف الرعب“مالنيا لضرب القوة الالسكريا لمحركا حتا ال تصؿ إلا مرحما 
سيظؿ إلسراقيؿ حسالاتعا النالالا مف صميـ مصالحعا وحسالات أمنعا  والتي ال تتوهؼ طويبًل عند مف 

لصرؼ النظر عف الوبلؼ الديني ” اللضاعا“حكـ القطاع أو الضفا  لؿ تتوهؼ طويبًل ومميًا عند مف يوعر ي
 والسياسي واإليديولوجي الذي سيحيطعا له.

 28/8/1023الدستور، عمان، 
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 د. رضواف السيد
احتماالت كليرة وكثيرة لمالنؼ واإلرراب  الالنؼ  تنطوي الفكرة الدينيا عندما تتمترس عي الالالـ السياسي عما

لفرض النفس رجاء التمكيف  واإلرراب إذا لـ يكف رناؾ أمؿ عي لموغ السمطا والسيطرة. وهد كاف األمراف 
. ليد أف ما لـ يكف واضحًا ٜٔٛٔواضَحيف لالنسلا لي منذ هتؿ إسبلميوف مصريوف الرقيس السادات عاـ 

رو مدى االعتراؽ الحاصؿ ليف التنظيمييف والجعادييف مف  ٕٔٔٓعاـ  حتا هياـ الثورات الالرليا
اإلسبلمييف. عخبلؿ متالالاتي الطويما التي سجمُتعا عي ثبلثا كتب ومقات المقاالت  الحظُت الفروؽ عي 
التصرؼ وردود األعالاؿ ليف اإلسبلمييف الحزلييف واآلخريف الذيف يانوف حمبلت الجعاد. وألنني ما تنلعت 

ليف الطرعيف  ورو استخداـ الديف عي الصراع السياسي أو اعتلار الديف « الخيط الناظـ»استكااؼ إلا 
جزءًا أساسيًا مف ارعيا الدوؿ واألنظما؛ عقد توصمُت إلا استنتاج ترجيحي مؤدا  أّف الحزلييف تبلءموا إلا 

وعي عدـ المجوء إلا الالنؼ  الحدود التي تسمب لمااركتعـ عي االنتخالات الحرة  وعي الخضوع لنتاقجعا 
ف لـ تتحقؽ آماُلُعـ كميًا. وهد كاف ذلؾ االستنتاج ترجيحًا  ألنعـ ظموا اديدي االنتقاد لمورب  حتا وا 
وديمقراطياته  كما ظموا رامضيف عي مراعاة مسألا المواطنا وحقوهعا وواجلاتعا  وظموا أخيرًا رامضيف عي 

 جعاديوف يعاجمونعـ.موهفعـ مف الجعادييف  حتا عندما كاف ال
إّف لدينا اآلف ثبلث تجارب واضحا عيما يتالمؽ لاإلسبلمييف الحزلييف والالنؼ  انتخالات الجزاقر 

. ورناؾ عروؽ لالطلع ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓ  وانتخالات مصر ٕٙٓٓ  وانتخالات عمسطيف عاـ ٕٜٜٔ/ٜٜٔٔ
ديا وعازوا لعا  ثـ المرحما اأُلولا ليف الحاالت الثبلث. أما عي الجزاقر عقد خاض الحزليوف االنتخالات اللم

مف االنتخالات اللرلمانيا. وهد خاي الالسكريوف عوزرـ الكاسب  عالّطموا المسار االنتخالي واّف حرلًا عما 
« جلعا اإلنقاذ»اإلسبلمييف الذيف ما وصؿ األمر إلا منتصؼ التسالينيات حتا ما عاد رناؾ عارٌؽ ليف 

 ٜٜٛٔفّرهوف ليف المدني والالسكري عي القتؿ. واستطاع الجيش لالد عاـ وليف الجعادييف الذيف ما كانوا ي
السيطرة لاكؿ عاـ لكف التكمفا كانت عارات ُألوؼ القتما. وهد ُأنتجت عمميا سياسيا لالد ذلؾ عي إطار 
المصالحا التي خاضعا لوتفميقا الذي أتا له الالسكريوف  لكف اإلسبلمييف المااركيف عيعا ما استطاعوا 

ت وجودرـ مف خبلؿ االنتخالات. ولاإلضاعا إلا الاَلَرج الذي ما يزاؿ يسود الالمميا السياسيا؛ عقد كانت إثلا
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لمصراع عي الجزاقر تداعيات ُأخرى عي المورب الالرلي  وعي لمداف الساحؿ اإلعريقي  التي انتار عيعا 
ي سمكت وما تزاؿ سموكًا رامضًا تجا  الجعاديوف عزعزعوا أنظمتعا ودولعا  وكؿُّ ذلؾ انطبلهًا مف الجزاقر الت

رؤالء خارج أراضيعا حتا عي تونس المجاورة! وخبلصا األمر أّف إسبلميي الجزاقر ما كانوا ديمقراطييف وال 
 مسالميف  اأنعـ عي ذلؾ اأف الالسكرييف المسيطريف عما مصاقر الجزاقر.

ميي الجزاقر. عقد أصرَّ األميركيوف   تكاد ُتوّطي عما تجرلا إسبلٕٙٓٓعي عمسطيف عاـ « حماس»لكّف 
والطريؼ أّف المالارضيف لذلؾ ما اهتصروا عما «. حماس»عما عّلاس إلجراء انتخالات تاارؾ عيعا 

اإلسراقيمييف واللريطانييف؛ لؿ كاف اإليرانيوف والسوريوف مالارضيف أيضًا لمااركتعا. وهد رأيُت لالمصادعا 
  وكانوا ُمرتاعيف أيضًا. عإيراف ضد التسويا  «حماس»الكلير لػ عما الفوز « ملارؾ»ردود أعالاؿ مصريي 

الجعاديا؛ إذ ُتاارؾ عي عمميا أوسمو واروطعا. لقد ععمت « حماس»ولذا كانت تخاؼ ضياع سمالا 
لالد عوزرا أنه لوسالعا السيطرة الكامما ولو كاف ثمف ذلؾ التعاُدف مع إسراقيؿ. وألف الجميع ما « حماس»

سراقيؿ وليس دحبلف عقط!(؛ عقد معَّدت ُمحاصرة تقلموا ذلؾ الفو  النفصالعا « حماس»ز )وضمنعـ أميركا وا 
عميعا  عنحف أحرار عي « أررمتموننا»لوزة عف عمسطيف  وصار لوسالعا القوؿ  إف لـ تقلموا الديمقراطيا التي 

مف مناكفا إسراقيؿ!  االنفصاؿ  لؿ وعي الالودة لبلنوماس عي المحور اإليراني السوري  ومناكفا مصر لدالً 
ظّمت ُمتداَولًا حتا « صندوؽ االهتراع»رؿ كاف الحماسيوف ديمقراطييف؟ لالطلع ما كانوا كذلؾ؛ لكف ُحجا 

. وررـ الحصار الخانؽ عما القطاع؛ عإف المخالرات المصريا عادت ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالحرب عما رزة 
الاعيرة إلا ازدرار « األنفاؽ»ت سياسا عما هدـ الُمساواة مع إدارة علاس. وأدَّ « حماس»لمتالاُمؿ مع 

  وازدياد التالاُطؼ مالعا. واألمر اآلخر أنه صار لمجعادييف عي رزة وسيناء مجاؿ ااسع «حماس»اهتصاد 
لمتصرؼ والحركا ما يزاؿ مستمرًا حتا اليوـ. ووسط رذا الضياع نتيجا التدخؿ اإلسراقيمي  والتدخؿ 

اؿ األرـ  رؿ يقلؿ اإلسبلميوف لالفالؿ مقتضيات صندوؽ االهتراع اإليراني  والتدخؿ السوري  ضاع السؤ 
 حّتا لو أّدت إلا خسارتعـ؟

وال تزاؿ الَمَثؿ األلرز الجتماع التنظيمي والجعادي  ررـ تناعي األمريف تناعيًا كليرًا. عإيراف « حماس»كانت 
سيطرة عما كّؿ موهؼ. ومع ذلؾ مثبًل دولا كلرى مستقرة وتممؾ ُسُمطاُتعا مف الوساقؿ ما يسمُب لعا لال

؛ عإف تمؾ السمطات ما ترددت عي تزوير نتاقج ٜٕٓٓعالندما تعدَّدت حظوظ نجاد عي دورته الثانيا عاـ 
االنتخاب  واستخداـ الالنؼ الُمفِرط ضد المتظارريف السممييف عما أحداث االنتخالات المفضوحا. ععؿ 

؟ الذي أرا  )لدوف يقيٍف لالطلع( أنعا كانت ٕٙٓٓلات ستنفصؿ لوزة لو لـ تُفْز عي انتخا« حماس»كانت 
ستفالُؿ ذلؾ لدواعع ذاتيا  ولدواعع إيرانيا وسوريا! لقد كاف عما المتالاليف منا لؤلحداث عي عمسطيف ورزة 

والجعادييف منذ ذلؾ الحيف. « اإلخواف»  أف يتنلعوا لمِصبلت الوثيقا ليف ٕٓٔٓو ٕٚٓٓليف عامي 
كؿ  لف ُينسَي اإلسبلمييف الحزلييف ميراثعـ الجعادي أو استخداـ القوة عي ُصْنع عالوصوؿ لمسمطا لأي ا

السمطا وترتيلاتعا. عالقوة لاسـ الالقيدة ري جزء مف السياسا لدى اإلسبلمييف  كما أّف استخداـ الالقيدة رو 
 ضرب مف سياسات القوة عي االعتقاد والتصرؼ.

؛ عقد كنُت ممف لـ يروا َخَطرًا عي تحوؿ «حماس»نه ررـ نموذج إف رذ  التأمبلت ال تلدو مفيدًة اآلف  أل
ثبلثيف عامًا تحت وطأة « اإلخواف»إلا هوة رقيسيا أو القوة الرقيسا لالد الثورة المصريا. إذ مكث « اإلخواف»

سياسا المبلحقات دوف أف يمجؤوا ظاررًا لمالنؼ. لؿ تحدثوا لمسمطات القاقما عي مصر وتونس عي أياـ 
ت اأُلولا  لطمأنتعا إلا أنعـ لف يدخموا عي المالمالا ضدَّرا. والمالروؼ أنعـ نّسقوا المسار االنتقالي الثورا

لالد سقوط ملارؾ مع المجمس الالسكري الذي كاف هاقمًا. وُكؿُّ ذلؾ كاف ينفي ظاررًا إمكاف لجوقعـ لمقػوة إف 
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ولا المصريا  لحيث يسُعُؿ عميعـ إذا االروا لالضيؽ. ورلما كانت لديعـ هناعا عمػيقا لقوة مؤسسػات الد
وصػموا لمسمطا )الرقاسا لالذات( التصرؼ كما يااءوف! وعي أيامعـ اأُلولا ما كاف مالروعًا لمجمعور 

أثناء الثورة ولالدرا. كما لـ يكف مالروعًا أف لديعـ خيطًا ناظمًا مع جعاديي سيناء  وال « حماس»استالانتعـ لػ 
وهد تصرعوا «. حماس»  عضبًل عف «حزب اهلل»ِصبلتعـ مع إيراف ومع  أحد يدري حتا اليوـ مدى عمؽ

لذكاء هلؿ عوزرـ لالرقاسا  عمما وصموا تركوا كؿَّ ايء وراء ظعوررـ  وراحوا يضرلوف المؤّسسات التي 
ومع جعاديي سيناء الذيف ما توهفوا عف « حماس»استالصت عما سيطرتعـ  وصرحوا لالبلهاتعـ مع 

األمف رناؾ. وركذا عقد وهفت عي وجععـ المؤسسات الرقيسيا التي كانت معدَّدًة  مصارعا الجيش وهوى
لاالنكسار عتنكسر الدولا المصريا  وري  القضاء والجيش واألزرر واإلعبلـ. عكاف ال لد أف يتحرؾ الالاب 

 لالمبلييف  وأف يتحرؾ الجيش المصري لتصحيب المسار.
نعـ سيسقطوف عندما تنجب السمطا المصريا الجديدة. ععـ ال لالضرلا القاضيا  لك« اإلخواف»ما سقط 

يصمحوف لبلستقثار لالسمطا منفرديف لسلليف  الديني  والسياسي. الديني ألنعـ يالمدوف الستخداـ الديف 
ألرداؼ سياسيا  عيؤدي ذلؾ إلا االنقساـ والتارُذـ. أما السياسي  عؤلف الناس رـ أصحاب السمطا  ورـ 

عفضبًل عف عدـ كفاءتعـ « اإلخواف»حْسف أداقعـ منع االستلداد لاؤوف الدولا والنظاـ. أما الذيف يكفموف ل
الثالتا عي إدارة الاأف الالاـ؛ عإنعـ لسلب اعتقادرـ أنعـ عما الحؽ داقمًا  يحاولوف عورًا االستفراد لالسمطا 

يزولوا حفظًا لمصر ولمديف مف السمطا مصر كثيرًا  لكنعـ يجب أف « اإلخواف»والناس. وستكمِّؼ إزالا 
 والدولا  وري ثبلثا أموٍر صار مالظـ الناس عي الالالـ الالرلي يدركوف مخاطر اإلسبلـ السياسي عميعا.

 28/8/1023االتحاد، أبو ظبي، 
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 ماجد كيالي

نعاء االنقساـ عي النظاـ السياسي أخذت الحوارات  أو لاألحرى "المفاوضات" ال متالمقا لالمصالحا وا 
الفمسطيني  حّيزًا كليرًا مف ارتمامات القيادات الفمسطينيا  ومف عمر الفمسطينييف  مف دوف أف تصؿ إلا 
النتيجا المرجّوة  لحيث لات يجري التنّدر لعا لاعتلاررا أكثر استالصاًء وتالقيدًا مف المفاوضات مع 

لا لجاف اإلسراقيمييف  ح يث أف كؿ جمما  وكؿ هضيا  تحتاج إلا مفاوضات  واتفاهيات وممفات وا 
 لمتالالتعا!

ركذا أخفقت كؿ الجعود عي وضع الحركتيف الرقيستيف عي الماعد الفمسطيني  أي "عتب" و"حماس"  عما 
الوديا سّكا استالادة الوحدة  وعي كؿ المحطات  لدءًا مف تمؾ التي جرت عي مكا المكّرما  لوساطا س

(  هليؿ االهتتاؿ واالنقساـ  إلا تمؾ التي تمت عي صنالاء لرعايا يمنيا )آب/أرسطس ٕٚٓٓ)الاط/علراير 
(  لالد ريمنا حماس عما رزة  وصواًل إلا الملاحثات التي جرت عي القاررة  لرعايا مصريا  طواؿ ٕٚٓٓ

عما لحضور الرقيس الو مازف )ورو األعواـ الماضيا  والتي توجت عي اتفاهيتيف لممصالحا تـ التوهيع عمي
(  ٕٔٔٓرقيس السمطا وحركا عتب ايضا( وخالد ماالؿ رقيس حركا حماس  األوؿ عي القاررة )أيار/مايو 

 (.ٕٕٔٓوالثاني عي الدوحا )الاط/علراير 
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مالموـ أف االختبلؼ واالحتراب واالنقساـ الفمسطيني أّثر سملًا عما االب عمسطيف وهضيته وحركته الوطنيا  
إذ خمؽ حالا مف اإلحلاط ليف الفمسطينييف  واستنزؼ جعودرـ عي الصراعات والتناعسات اللينّيا  لداًل مف 
تركيزرا عي مواجعا عدّورـ  وأضالؼ صدهيا كفاحعـ مف أجؿ حقوهعـ  أماـ الرأي الالاـ الالرلي والدولي  

 حت االحتبلؿ.وأضّر لصورة حركتعـ الوطنيا التي لدت وكأنعا تتصارع عما مجّرد سمطا ت
وما يمكف استنتاجه  مف تالثر عمميا المصالحا  أف الماكما ليف الحركتيف المذكورتيف ال تتالمؽ لمجّرد 
اختبلؼ سياسي  لخاصا مع تواعقعما عما ماروع الدولا المستقما عي الضفا والقطاع  وعما انتعاج 

( والدوحا )علراير/الاط ٕٔٔٓار/مايو المقاوما الاالليا  كما لدا واضحا عي وهاقع اجتماعات القاررة )أي
( المذكوريف. والمالنا أف مصدر التالقيد عي ممؼ المصالحا المتالّثر  منذ حوالي سلالا أعواـ  إنما ٕٕٔٓ

ينلع مف أف كؿ واحدة مف راتيف الحركتيف ال تتالامؿ مع مسألا إنعاء االنقساـ مف واهع مسؤولياتعا لوصفعا 
ؿ مع رذا األمر مف مكانتعا كسمطا عي حّيزرا الجوراعي  حيث "عتب" عي حركا تحرر وطني  لقدر ما تتالام

الضفا و"حماس" عي رزة. ولديعي أف مالنا السمطا رنا يتمّثؿ لوجود طلقا سياسيا  وموارد ماليا  
وتاكيبلت عسكريا وأمنيا  ونفوذ سياسي إهميمي  وهدرة عما التحّكـ لالمجاؿ المجتمالي  وري أوضاع تاليد 

 تعا  وتوليد دينامياتعا  ورذا األمر يصاّلب إنعاء حالا االنقساـ.انتاج ذا
يجدر لنا التنويه رنا إلا أف الخبلؼ والتناعس والتنازع ليف "عتب" و"حماس" لـ يلدأ مع االنقساـ 

نما لدأ هلؿ ذلؾ لكثير  والسيما مع صالود حركا "حماس" عي السياسا الفمسطينيا  ٕٚٓٓ)حزيراف/يونيو  ( وا 
(  وتزايد لالد عوز "حماس" الكاسب عي االنتخالات ٕٗٓٓػٕٓٓٓعي زمف االنتفاضا الثانيا المسمحا )السيما 

(  وتاكيمعا الحكوما الفمسطينيا  عيما يكف اعتلار  لمثالا لحظا تأسيسيا لنظاـ عمسطيني ٕٙٓٓالتارياليا )
 جديد.

أف حركا "عتب" لـ تعضـ رذا التطور   ركذا عإف لقيا رذ  القصا  والتي أوصمتنا إلا رنا  لاتت مالروعا  إذ
كونعا اعتادت عما احتكار مكانا القيادة عي النظاـ الفمسطيني طواؿ الالقود السالقا  ولذا ععي لـ تسّعؿ لػ 
"حماس" عوزرا لالسمطا ولالحكوما. ومف جعتعا عإف "حماس"  أيضُا  لالوت عي استنتاجعا مف رذ  المحظا  

مكانا القيادة  ولالنتيجا عقد أدى رذا وذاؾ إلا جالؿ النظاـ الفمسطيني ال لحيث استالجمت ازاحا عتب مف 
 ياتوؿ لطريقا تواعقيا وتكامميا.

نما ري تامؿ منظما  وما ينلوي لفت االنتلا  إليه رنا أف هصا المصالحا ال تقتصر عما كياف السمطا  وا 
مكانتعا وارعيتعا القياديا ستظؿ  التحرير  ورذا مصدر التالقيد عيعا  أيضا  ذلؾ حركا حماس أدركت أف

موضع اّؾ عي حاؿ لـ تامؿ المصالحا اعادة لناء المنظما  ألف رريمتعا "عتب" ري التي تسيطر عميعا  
ورذ  تالتلر لمثالا الكياف المالنوي الجامع لمفمسطينييف  ناريؾ عف كونعا لمثالا المرجاليا لكياف السمطا. 

نعاء انقساـ كياف السمطا  ولالؿ رذا األمر رو الذي يفسر تمسؾ ح ماس لرلط أي اتفاؽ لاأف المصالحا  وا 
 لالتواعؽ عما إعادة لناء منظما التحرير عي آف مالا  ورزما واحدة.

الماكما اآلف أف حركا حماس لاتت عي وضع حرج وصالب  ذلؾ أف "عتب" هررت الالودة الا المفاوضات  
ف األمر األكثر أرميا  وخطورة مف ذلؾ  ورذا استحقاؽ يجالؿ مف الصالب عما "حماس" رضمه  لك

سقاط حكـ اإلخواف  لالنسلا لعا  رو التوير الحاصؿ عي مصر  مع نزع الارعيا عف نظاـ الرقيس مرسي  وا 
المسمميف  ورما تطوريف أثقبل عما حماس واضالفا مكانتعا إزاء "عتب"  السيما لالد اف لاتت حماس تواجه 

 مع سوريا  ما انالكس عما عبلهاتعا مع ايراف وحزب اهلل.خطر الالزلا  لالد اف عكت عبلهاتعا 
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والحاؿ عإف حركا "عتب"  عي رذا وذاؾ  استالادت زماـ الملادرة  لالد أف ضالؼ موهفعا لفالؿ تفاعؿ حماس 
مع ثورات "الرليع الالرلي"  األمر الذي يجالمعا أكثر ميبًل لمتنّصؿ مف إزاء اتفاهات المصالحا المالقودة  ورو 

جمته لصرؼ النظر عف هياـ حكوما وحدة وطنيا انتقاليا لرقاسا ألو مازف. كما يمكف اف يامؿ ما تمت تر 
ذلؾ لذؿ المزيد مف الضووط عما حماس  إلجلاررا عما إلداء مرونا عي عمميا المصالحا  لتاديد حصار 

المضي لالزلعا رزة  ولالتمويب لالتوجه نحو انتخالات رقاسيا وتارياليا  ولو عي الضفا  وأيضا مف خبلؿ 
 عما الصاليد الالرلي.

الماكما عي رذا الوضع  أيضًا  أف الصراع ليف رذيف الفصيميف يجري عي ظؿ تضاؤؿ هدرة الفصاقؿ 
األخرى عما الفالؿ والتأثير  ولخاصا عي ظؿ رياب الضوط الااللي  عي واهع يتوزع عيعا الفمسطينيوف عما 

مسطينيا ممركزة  وتمتمؾ موارد  ما يمنحعا هوة مضاعا إزاء أكثر مف دولا  عي حيف أف الطلقا السياسيا الف
االلعا. والقصد مف ذلؾ أف الوحدة أو المصالحا لف تتحقّؽ لسعولا  ألف األمر لات يلدو وكأنه يتالمؽ 

 لدولتيف ولسمطتيف  أي أف ذلؾ رلما لات يتطمب انعيار المالادالت السياسيا القاقما لرمتعا.
المالنييف أف الوضع الفمسطيني لات منذ زمف عي حالا عطب مقيـ  ألسلاب  مع ذلؾ  لنأمؿ أف يدرؾ كؿ

ذاتيا  مف ضمنعا االنقساـ  والتحّوؿ إلا سمطا  والتقادـ عي الطلقا السياسيا الساقدة  وأف التخّمص مف رذ  
عا عما الحالا يتطّمب المصالحا  واستالادة الحركا الوطنيا لطالالعا كحركا تحرر وطني  ورلما إعادة لناق

 هواعد وطنيا ومؤسسيا وديموهراطيا وتمثيميا.
 28/8/1023، بيروت، المستقبل
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 محمد خالد األزعر
عي المحظا ذاتعا التي صادهت عيعا حكوما لنياميف نتنيارو عما اإلعراج عف عدد مف األسرى والمختطفيف 

الحكوما الالناف لماروع استيطاني ضخـ عي الضفا الفمسطينيا؛  الفمسطينييف ألكثر مف عقديف  أطمقت رذ 
هوامه أكثر مف ألؼ وحدة سكنيا جديدة. وليس مف هليؿ المصادعا أو الالفويا  أف تتزامف رذ  الخطوة تمامًا 

 ولدايا جمسات أخرى محاولا أميركيا إلعادة إحياء جوالت التفاوض عما مسار التسويا الفمسطينيا.
كما نفعمعا  ري أف نتنيارو ولطانته يقصدوف تقديـ رديا أو أعطيا لقطاعات المستوطنيف  الرسالا رنا 

عمعا ترضيعـ وتزيب عنعـ وساوس الخوؼ عما مستقلمعـ  وتؤكد لعـ أنه ال ايء عي أجندة التفارمات 
 عـ.الممعدة لعذ  الجولا  وال االتفاهات التي هد تناأ عنعا  ياتمؿ عما تجاوزات ضدرـ وضد ررلات

نحف عما يقيف مف أف نتنيارو يالرؼ حجـ االستفزاز أو الوضب أو الحرج  أو كؿ رذ  األصداء السمليا 
ونحورا  التي يثيررا رذا السموؾ  لدى المفاوض الفمسطيني والراعي األميركي والمراهب األورولي والاركاء 

لردود والتداعيات وزنًا يساوي ررلته عي  الالرب  ورير رؤالء مف المالنييف لممؼ التسويا. لكنه ال يقيـ لعذ  ا
 وتحرهه إلا  استالطاؼ المستوطنيف وتأليؼ همولعـ مف حوله.

والظارر أف رقيس الوزراء اإلسراقيمي المراوغ  مالذور عي رذا التصرؼ االستجداقي  ععو يالرؼ هدر مف 
لمكانا الرعيالا التي أصلحت يوازلعـ ويخطب ودرـ عي موازيف الالمميا السياسيا الداخميا. رو يدرؾ جيدًا ا
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لقطاع المستوطنيف عي رذ  الالمميا  التي راح لالض كلار المفكريف وأصحاب الرأي اإلسراقيمييف يقارنوف 
 لينعا وليف وزف المؤسسا الالسكريا التي هامت الدولا عما أكتاععا.

ا والمستوطنيف عي يقوؿ المؤرخ موايه تسيمرماف اللروعيسور عي الجامالا الاللريا "إف الجيش مف ناحي
 الضفا الورليا مف ناحيا أخرى  رما الجعتاف المتاف تسيطراف عما صناعا القرار عي تؿ أليب..".

ورو يذرب إلا أف المستوطنيف لالذات رـ أصحاب التأثير األهوى عي صناعا األجياؿ األكثر تطرعًا 
لالاب الذيف درج الزعيـ النازي أدولؼ وعنصريا عي إسراقيؿ  هاقبًل "إف أوالد المستوطنيف عي الضفا مثؿ ا

 رتمر عما ترليتعـ أثناء سنوات حكمه عي ألمانيا..".
يدرؾ نتنيارو رذ  المالطيات  ويالرؼ أف هطالاف المستوطنيف رـ طميالا الظعير الااللي السياسي  الذي 

. ععذ  الكتما التي ياتد له أزر  ويقوى له عضد  عي مالمالا الحياة السياسيا داخؿ المؤسسا النياليا وخارجعا
يراوح هوامعا حوؿ نسلا الالار مف عدد اليعود عي الدولا  ري الدليؿ األكثر تجميًا ووضوحًا عما ديموما 

 الماروع الصعيوني.
والمتصور أف اإللقاء عما خطوط الوصؿ والتواصؿ مالعا  يالني عند   وعند أيا حكوما إسراقيميا أخرى  

ذات الفاعميا عي مختمؼ مؤسسات الدولا  كاألحزاب السياسيا الحفاظ عما تأييد صفوة مف النخب 
 وجماعات الضوط والمتدينيف..

إلا ذلؾ  يالي نتنيارو أرميا مراعاة خطوط الدعـ الممتدة إلا المستوطنيف مف التنظيمات اليعوديا النااطا 
ألميركي اليعودي" عي عوالـ اآلخريف. ولالؿ أحدث النماذج عي رذا الخصوص  رو إعبلف "مؤسسا االتحاد ا

 مميوف دوالر لتالزيز تعويد القدس واالستيطاف عيعا. ٘ٗٔأرسطس الجاري  عف رصد  ٔٔعي 
ذا كانت رذ  مسارما منظما صعيونيا واحدة ومخصصا لمدينا القدس وحدرا  عكيؼ الحاؿ مع   ٖٔوا 

اإلسبلميا المقدسا عي مؤسسا مماثما تجتعد عي محاولا تالميد لناء ما يسما لالعيكؿ  عما أنقاض المالالـ 
 زررة المداقف؛ لكؿ منعا مصادررا الماليا المفتوحا؟! ال يستطيع نتنيارو.

وال أضراله مف المسؤوليف اإلسراقيمييف الممتاثيف لالحمـ الصعيوني  تجارؿ أو إرضاب كتما تستحوذ عما 
االلوي داخؿ إسراقيؿ وخارجعا.. مثؿ رذ  القوة الماليا الفاقضا  عبلوة عما نفوذرا اإليديولوجي والسياسي ال

كتما لمغ لعا االعتداد والثقا لالذات  أو لنقؿ التواهب واالستقواء والالنجعيا  أنعا راحت تطرؽ سلؿ الالنؼ 
وتكويف التنظيمات المسمحا  وأاعررا ما يدعا "جلايا الثمف"  الذي يمارس أعمااًل إرراليا متالددة األاكاؿ  

  .ٛٗفا ومناطؽ الػضد كؿ مف الفمسطينييف عي الض
وال يستثني مف عنفه دعاة السبلـ مف اإلسراقيمييف أنفسعـ. وعي أوهات مختمفا مف الالاميف األخيريف  ترددت 
أخلار عف تطاوؿ أعضاء مف رذا التنظيـ لأعماؿ عنؼ ضد وحدات مف الجيش والارطا واإلدارة المدنيا. 

  مثؿ ايموف ليريز وتسيلي ليفنا  لأنعـ "يضالوف وعما رذا التطور الفارؽ  عمؽ هادة إسراقيميوف كلار
أيديعـ عما همولعـ تخوعًا مف تحوؿ المستوطنيف مستقلبًل إلا دولا ثالثا ليف النعر واللحر؛ رير إسراقيؿ 

 وعمسطيف"..
الاارد أف كتما المستوطنيف تمارس دورًا استثناقيًا وصارمًا  ليف يدي الالوامؿ الضارطا عما حكوما 

اهمه التفاوضي. وعما مف يالنيعـ تلصر آعاؽ جولا التفاوض الرارنا  أف يضالوا أعينعـ عما نتنيارو وط
رذ  الكتما ودوررا  الذي يتضخـ وينمو لوتيرة تتجه لمخروج عف السيطرة  حتا ليلدو مف الصالولا إعادتعا 

 إلا القمقـ.
 28/8/1023البيان، دبي، 
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