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 : حممة إسرا يمية إعالمية ودبموماسية لدعم الحكومة المصرية المدعومة من الجيش تايمز نيويورك 2

"نيويورؾ تايمز" نقمت عف "مسؤوؿ إسرائيمي كبير"، اليوـ االثنيف، أف ، 19/8/2013، 48عرب  ذكرت
عو فييا إلى قولو إف إسرائيؿ عمى وشؾ البدء بحممة إعالمية ودبموماسية في الواليات المتحدة وأوروبا تد

 تقديـ الدعـ لمنظاـ المصري المؤقت المدعـو مف قبؿ الجيش.
وبحسب المسؤوؿ نفسو فإف السفراء اإلسرائيمييف في واشنطف ولندف وباريس وبرليف وبروكسؿ، وعواصـ 

 أخرى، سوؼ يجتمعوف مع وزراء الخارجية في ىذه الدوؿ لمناقشة ذلؾ.
تضغط عمى الدبموماسييف األجانب فييا، وتقوؿ ليـ إف "الجيش وأضاؼ أنو في الوقت نفسو فإف إسرائيؿ س

 المصري ىو األمؿ الوحيد لمنع فوضى أخرى في القاىرة".
وقاؿ أيضا إف "إسرائيؿ تحاوؿ التحدث مع ذوي النفوذ والدوؿ المتنفذة، لتطرح عميو ما مفاده: ربما ال تحبوف 

المبادئ الكبيرة سيفوت األساس وىو إعادة مصر ما ترونو في مصر، ولكف ما البديؿ؟ إف اإلصرار عمى 
 إلى الحياة االعتيادية بأي ثمف، وأف الخيارات ىي إما الجيش أو الفوضى".

االسرائيمية كشفت في تقرير ليا ” جيروزالـ بوست“جريدة أف ، 18/8/2013، موقع أسرار عربيةوأضاؼ 
غربية بما فييا واشنطف وبروكسؿ وعدد مف في عدة عواصـ ” لوبي دبموماسي“قبؿ أياـ أف اسرائيؿ تقود 

العواصـ األوروبية، مف أجؿ اقناع حكومات ىذه الدوؿ بوقؼ االدانات الستخداـ العنؼ المفرط مف جانب 
 جياز األمف المصري في التعامؿ مع المحتجيف المؤيديف لمرئيس مرسي ولجماعة االخواف المسمميف.

اـ الفريؽ عبد القتاح السيسي باالطاحة بالحكـ االسالمي في مصر انو منذ قي“وقالت الصحيفة في تقريرىا: 
قبؿ ستة اسابيع، فاف اسرائيؿ بدأت جيودًا دبموماسية سرية عبر الدوؿ الصديقة ليا مف اجؿ استخداـ 

، كما تشير الصحيفة الى أف اسرائيؿ تقـو ”نفوذىا ودبموماسيتيا القوية في دعـ االنقالب واالطاحة بمرسي
بيرة ايضًا عمى الدوؿ الصديقة ليا منذ األسبوع الماضي مف اجؿ عدـ وصؼ ما حدث بضغوط ك
 ”. مجزرة“بانو ” النيضة”و” رابعة العدوية“لمعتصمي 

اف لدى اسرائيؿ خشية مف أف تتسبب االدانات المستمرة مف قبؿ الحكومات ” جيروزاليـ بوست“وتقوؿ 
في مصر، وىو ما يمكف اف يستفيد منو االخواف الغربية الى اضعاؼ الحكومة المدعومة مف الجيش 

 المسمموف ويمكف أف يعطي قوة ووزنا لرؤيتيـ نحو حؿ األزمة السياسية في البالد. 
أىـ ما يشغؿ اسرائيؿ حاليًا ىو التخوؼ مف انييار النظاـ العسكري الحاكـ في “وتضيؼ الصحيفة اف 

بة الثانية مباشرة فيو اف تؤدي التطورات الراىنة في مصر وفشؿ االنقالب، أما التخوؼ الذي يأتي في المرت
 ”. مصر الى تدىور األمف في سيناء بما يؤثر عمى االمف االسرائيمي

ويمثؿ تقرير الجيروزالـ بوست أوؿ كشؼ مف نوعو عف الجيود التي تقوـ بيا اسرائيؿ مف اجؿ دعـ الحكـ 
ي، فضاًل عف أف الحممة التي يقودونيا العسكري في مصر، وضماف نجاح االطاحة بالرئيس محمد مرس

تدؿ عمى أف تؿ أبيب ليست واثقة حتى ىذه ” النيضة”و” رابعة العدوية“والتي تكثفت بعد فض اعتصامي 
المحظة بأف االنقالب سينجح وأف السيسي سيستمر في حكـ مصر بعد أف تواصمت االحتجاجات 

 وتصاعدت وتيرتيا رغـ مرور ستة أسابيع عمى االنقالب.
 
 

 .. واستمرار االستيطان يقوض مفاوضات السالملمصر ضد االرهاب دعمهاتؤكد  منظمة التحرير 2
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حذرت القيادة الفمسطينية بأنيا لف تقبؿ عمى اإلطالؽ أف تصبح المفاوضات ستارا سياسيا لتطبيؽ : راـ اهلل
االحتالؿ تقرر  أوسع مشروع استيطاني يجعؿ تمؾ المفاوضات فارغة المضموف، وأشارت الى أف حكومة

 .سمفا تقويض كؿ الفرص أماـ المفاوضات
واعتبرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، خالؿ اجتماعيا اليوـ األحد، برئاسة رئيس دولة 
فمسطيف محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل، أف القرارات االستيطانية غير المسبوقة التي أعمنت 

االحتالؿ ىي بمثابة الدليؿ القاطع مرة أخرى عمى أف خيار إسرائيؿ األوؿ واألخير ىو التوسع  عنيا حكومة
والتيويد وسمب األرض الفمسطينية، وليس التوجو إلى إنياء االحتالؿ وتطبيؽ حؿ الدولتيف عمى أساس 

 .1667حدود عاـ 
ه الجرائـ اإلسرائيمية ومحاوالت إسرائيؿ وحممت المجنة التنفيذية اإلدارة األميركية مسؤولية أولى عف وقؼ ىذ

 .إفشاؿ العممية السياسية قبؿ انطالقيا
وأكدت المجنة التنفيذية أف قياـ إسرائيؿ بأية خطوة عنصرية في ىذا االتجاه سيدفع القيادة الفمسطينية إلى 

عماؿ باعتبارىا جرائـ المطالبة بتدخؿ المؤسسات والمحاكـ الدولية التي تتولى مسؤولية المعاقبة عمى ىذه األ
 .حرب وأعماؿ عنصرية ضد اإلنسانية وانتياكا لكؿ القوانيف والشرائع الدولية

كما أكدت المجنة التنفيذية دعميا الكامؿ لمصر الشقيقة شعبا وقيادة ومؤسسات دولة، في دفاعيا المشروع 
اب والتدخؿ عف أمف مصر ومستقبميا وعف حؽ شعبيا الشقيؽ في أف يصوف أرض مصر ضد اإلرى

 .الخارجي السمبي، وأنيا عمى ثقة بانتصار مصر وشعبيا وجيشيا عمى المؤامرة الكبرى
 18/8/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا

 
 يونيو في مصر 30السمطة تطمب من روسيا إصدار بيان لدعم ثورة  ":أوراق اإلخبارية" 3

طيني مطمع عمى وثيقة رسمية موجية مف الرئيس الفمسطيني حصمت شبكة أوراؽ اإلخبارية مف مصدر فمس
يونيو ) في  30محمود عباس إلى نظيره الروسي فالديمير بوتيف يطمب منو إصدار روسيا لبياف داعـ لثورة 

مصر( بعد تخمي الجانب األمريكي واألوربي عنيا والتيديد بقطع المساعدات المالية والعسكرية بحسب ما 
 جاء في الوثيقة.

 18/8/2013شبكة اوراق االخبارية، 
 

 يستقبل األمير عمي بن الحسين بمدينة رام اهللعباس  4
استقبؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس امس، في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل، نائب رئيس : بترا –راـ اهلل 

الحسيف، بحضور رئيس  االتحاد الدولي لكرة القدـ رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدـ سمو األمير عمي بف
 االتحاد الفمسطيني لكرة القدـ المواء جبريؿ الرجوب.

وأشاد الرئيس عباس، بمواقؼ اتحاد غرب آسيا، واألمير عمي، الذي صمـ عمى افتتاح أوؿ بطولة رسمية 
وأكد أف مواقؼ األمير عمي الداعمة لمرياضة الفمسطينية، تعبر عف عمؽ  تقاـ عمى األرض الفمسطينية.

القات األخوية التي تربط الشعبيف الفمسطيني واألردني، والدعـ غير المحدود الذي تقدمو األردف ممكا الع
 وحكومة وشعبا لمقضية الفمسطينية.

 19/8/2013الدستور، عمان، 
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 تحذر من تفعيل "قانون أمالك الغا بين" بالقدس في غزة الحكومة  5
بتفعيؿ "قانوف أمالؾ الغائبيف" يشكؿ حمقة واسعة في "مسمسؿ اعتبرت الحكومة الفمسطينية القرار اإلسرائيمي 

عطائيا عمى طبؽ مف ذىب  النيب اإلجرامي التيويدي الذي ييدؼ لمصادرة أمالؾ الفمسطينييف وا 
 المستوطنيف الييود إلفراغ القدس مف سكانيا األصمييف وتغيير التركيبة الديمغرافية لصالح المحتميف".

بياف صحفي، أف ىذا القانوف "يضع مسوغات ومبررات لمصادرة أمالؾ الغائبيف  وأشارت وزارة العدؿ في
 لنيب ما تبقى مف أراضي الفمسطينييف ببمطجة وتبجح سافر، وتجاىؿ لكؿ القوانيف واألعراؼ الدولية".

 18/8/2013فمسطين أون الين، 
 

 ألف قضية 100: أنجزنا أكثر من في غزة  النا ب العام 6
إسماعيؿ جبر، أف النيابة العامة استقبمت منذ تفعيميا بعد استنكاؼ أعضائيا عاـ  في غزة  أكد النائب العاـ

ألؼ قضية، مشيًرا إلى أنيا  117ألؼ قضية سواء مف الجنح أو الجنايات، أنجزت منيا  130نحو 2007
 استطاعت السيطرة عمى الموروث القديـ مف القضايا المتراكمة عبر تفعيميا أماـ المحاكـ.

بيف المستشار جبر أف النيابة العامة أنجزت مئات آالؼ القضايا ابتداًء مف استقباؿ الشكاوى مرورًا بإجراء و 
يداع لوائح االتياـ في المحاكـ حسب التيـ وانتياء باستصدار األحكاـ أماـ القضاء بعد  التحقيقات كاممة وا 

 عمؿ االستئنافات والطعوف.
 18/8/2013، فمسطين أون الين

 
 من االنقسام حماس لم توافق عمى دعوة فتح إلى إجراء انتخابات لمخروج: مقبول أمين 7

التقى وفداف مف حركتي حماس فتح في غزة مساء األحد، لبحث سبؿ تنفيذ المصالحة : يو بي آي - الجزيرة
 .الوطنية

الػوطني، إال وعرض وفػد حركػة فػتح عمػى حمػاس إجػراء االنتخابػات الرئاسػية والتشػريعية وانتخابػات المجمػس 
 .أف األخيرة رفضت ذلؾ وأصرت عمى تنفيذ اتفاؽ المصالحة رزمة واحدة

وقاؿ الناطؽ باسـ حركة حماس سػامي أبػو زىػري فػي تصػريح مقتضػب إف المقػاء جػرى بنػاًء عمػى طمػب مػف 
حركة فتح، وأكػدت حركػة حمػاس خاللػو ضػرورة االلتػزاـ بتنفيػذ اتفػاؽ المصػالحة حسػب مػا وقػع مػف دوف أي 

 .ائية ليكوف مخرجا مف حالة االنقساـ الراىفانتق
وأوضح أبو زىري في صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ" أف وفػد حركػة فػتح كػاف فػي زيػارة 

 .لػغزة وطرح فكرة قديمة حوؿ الذىاب إلى االنتخابات مباشرة
لطػػرفيف وأف أي انتخابػػات وأضػػاؼ أف موقػػؼ الحركػػة كػػاف التمسػػؾ بتنفيػػذ اتفػػاؽ المصػػالحة الػػذي وقػػع بػػيف ا

يجػػب أف تكػػػوف تتويًجػػا التفػػػاؽ المصػػالحة فضػػػال عػػف أف الظػػػروؼ خػػالؿ ىػػػذه المرحمػػة غيػػػر مييػػأة إلجػػػراء 
 .االنتخابات

مػػػػف جيتيػػػػا قالػػػػت وكالػػػػة األنبػػػػاء والمعمومػػػػات الفمسػػػػطينية )وفػػػػا( إف المقػػػػاء بحػػػػث ممػػػػؼ المصػػػػالحة الوطنيػػػػة 
 .اء فتح في قطاع غزةواالعتقاالت التي تنفذىا حماس ضد كوادر وأعض

ونسبت إلى أميف سر المجمس الثوري لحركة فتح أميف مقبوؿ قولو إف حركة حماس لـ توافؽ عمى دعوة فتح 
 .إلى إجراء انتخابات لمخروج مف مأزؽ االنقساـ في الساحة الفمسطينية



 
 
 

 

 

           7ص                                    1991العدد:                91/8/1023اإلثنيف  التاريخ:

وطني، إال أف وأكػػػػد أف فػػػػتح طرحػػػػت فكػػػػرة إجػػػػراء االنتخابػػػػات التشػػػػريعية والرئاسػػػػية وانتخابػػػػات المجمػػػػس الػػػػ
 .المسؤوليف في حماس لـ يوافقوا عمى موضوع االنتخابات لوحده، وطػالبوا بػأف تكػوف كػؿ القضػايا مػع بعػض

وأشاروا إلى اتفاؽ سابؽ بأف تنجز خالؿ ثالثة أشير االنتخابات وحكومة الوفاؽ، إال أف ثالثة أشير مضػت 
 .دوف إنجاز شيء

ؼ الحركػػة بغػػزة، فكػػاف الػػرد أف "االعتقػػاالت ليػػا عالقػػة وأضػػاؼ أنػػو تػػـ بحػػث قضػػية االعتقػػاالت فػػي صػػفو 
بالوثػػائؽ التػػي مسػػكوىا" فػػي إشػػارة إلػػى وثػػائؽ كشػػفتيا حمػػاس مػػؤخرا وقالػػت إنيػػا تتعمػػؽ بتحػػريض حركػػة فػػتح 

 .والسمطة عمى حماس في مصر وتونس
 29/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
ل جريمة  استمرارالرشق:  8  اإلنسانية ضد  قتل المواطنين المصريين العزَّ

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ أف "استمرار استيداؼ المواطنيف المصرييف : بيروت
 الُعزَّؿ وقتميـ بدـ بارد، يمثؿ جريمٌة ضد اإلنسانية، وىي مستنكرة وُمدانة بكؿ المقاييس".

ع التواصػػػؿ االجتمػػػػاعي ( عمػػػى صػػػػفحتو فػػػي موقػػػػ8-91وانتقػػػد الرشػػػؽ فػػػػي تصػػػريحات لػػػػو اليػػػـو االثنػػػػيف ) 
"فيسػػبوؾ" أداء بعػػض أجيػػزة اإلعػػالـ المصػػرية فػػي تغطيػػة مػػا يجػػري فػػي مصػػر مػػف أحػػداث، وقػػاؿ: "سػػحرة 
فرعوف" مف اإلعالمييف والكتّاب عبر التاريخ يزّيفوف الحقائؽ ويزخرفوف الباطؿ، فيؿ تصحو ضمائرىـ اليػوـ 

 كما آمف سحرة فرعوف؟!".
واألنظمػة الفاسػدة  -اكػذب حتػى تصػدؽ نفسػؾ.. ؟؟!! )وال يػزاؿ الرجػؿ  وأضاؼ: "شعارىـ: اكذب اكػذب ثػـ 
 يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا(". -
وتابع القيادي في "حمػاس": "مػوت الضػمير اإلنسػاني لػدى بعػض اإلعالميػيف جريمػة تصػيب شػرؼ مينػتيـ  

 في مقتؿ وُتذىب مصداقيتيـ بال رجعة".
 29/8/1023، مالمركز الفمسطيني لإلعال

 
 جرى بمصر "منع الصغار من العبث بأمن المنطقة" ماعباس زكي:  9

أكػػػد عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة "فػػػتح" عبػػػاس زكػػػي عمػػػى ضػػػرورة توحػػػد الفمسػػػطينييف حػػػوؿ مػػػا أسػػػماه بػػػػ 
"مكتسبات قضيتيـ الوطنية" وتوظيؼ كؿ الجيود المحمية والدولية النجاز اتفاقيػة جػالء تميػؽ بحقػوؽ الشػعب 

 لفمسطيني وتمكنو مف بناء دولتو المستقمة عمى ارضو.ا
، نشػػػرىا القسػػػػـ اإلعالمػػػي لحركػػػة "فػػػتح"، أف الرؤيػػػػة ]أمػػػس  وأوضػػػح زكػػػي فػػػي تصػػػريحات لػػػػو اليػػػـو األحػػػد

الفمسطينية التي تحكـ المفاوضات ىي "الحقوؽ الفمسطينية غير القابمة لمتصرؼ، التي شرعتيا االمـ المتحدة 
 افيا بفمسطيف دولة تحت االحتالؿ".في اليـو التالي العتر 

ورأى أف المفاوضات الجارية االف "ىي مفاوضػات جػالء االحػتالؿ عػف اراضػي دولػة فمسػطيف التػي اعترفػت 
 بيا االمـ المتحدة، وشرعت ليا حؽ السيادة التامة عمى وحدتيا االقميمية وحدودىا السيادية".

حؽ عػودة الالجئػيف الفمسػطينييف إلػى ديػارىـ، وحمػؿ وأشار زكي إلى نص إعالف األمـ المتحدة الذي ضمف 
حكومػػة االحػػتالؿ االسػػرائيمي المسػػؤولية الجزائيػػة عػػف الػػػأخير فػػي تطبيقػػو "وىػػذا يعنػػي تقػػديـ االحػػتالؿ والقػػوى 
الداعمة لو الى محكمة الجنايات الدولية التػي تعتبػر جريمػة االجػالء والترحيػؿ لمسػكاف االصػمييف عػف ديػارىـ 

 ة حرب ضد االنسانية".وامالكيـ جريم
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واعتبػػر المسػػؤوؿ الفمسػػطيني فػػي تصػػريحاتو أف المفػػاوض الفمسػػطيني أصػػبح "فػػي المسػػافة االخيػػرة مػػف مربػػع 
استرداد حقوقنا كافة، واف القيادة الفمسطينية متمسكة بكؿ أوراؽ الحؽ الفمسطيني وثوابػت القضػية الفمسػطينية 

أميف كؿ مكتسبات نضالنا الوطني فػي اطارىػا والتسػمح بيػا بػديال والقانوف الدولي والشرعية الدولية، التي تـ ت
عػػف النفػػي وااللغػػاء والتشػػرد والتشػػتت والوصػػاية عمػػى فمسػػطيف، او االنابػػة عنيػػا فػػي اسػػترداد حقػػوؽ شػػعبيا 

 المسموبة".
واعتبػػر زكػػي فػػي تصػػريحاتو، أف "مصػػر والسػػعودية ليمػػا دور كبيػػر فػػي المرحمػػة الجديػػدة لمنيػػوض العربػػي، 

عػػا دة بنػػاء الػػدور فػػي إطػػار تكػػتالت العصػػر الػػذي فقدتػػو االمػػة العربيػػة منػػذ عقػػود"، وقػػاؿ إف نيػػوض مصػػر وا 
 يعني "نياية عبث الصغار في األمف القومي العربي، وفي المقدمة أمف القضية الفمسطينية" وفؽ تعبيره.

لحػػرب االىميػػة، يونيػػو( أنقػػذ سػػورية مػػف مخطػػط التقسػػيـ وا 30وأكػػد زكػػي أف "نيػػوض مصػػر )االنقػػالب فػػي 
وافشػػؿ مشػػروع الفوضػػى الخالقػػة، وكشػػؼ نوايػػا أدواتػػو الفاعمػػة واخطارىػػا عمػػى الػػبالد العربيػػة، سػػيما اإلسػػالـ 
السياسي الذي ىو القوة األمريكية الناعمة الخضاع الشعوب وتطويعيا لخدمة أطماعيػا فػي ثرواتيػا القوميػة" 

 وفؽ ما يرى.
االقتصػػادي السػػعودي الخميجػػي، الػػى جانػػب نيػػوض العمػػالؽ  وأضػػاؼ: "إف عمينػػا التشػػبث بنيػػوض العمػػالؽ

االجتماعي العسكري الثقافي المصري، الذي ىو محور الوجود العربي في الشرؽ، واصؿ وحدة االمة العربية 
وسالمة اقطارىا، وبالتالي ستشيد االشير القميمة المقبمة تغييرات عميقة في بنية المشيد العربي بصورة عامة 

يقة ايضا في العالقات العربية ػ العربية والعالقات العربية مع الجوار وخاصة بعد سػقوط مشػروع وتغيرات عم
العثمنة التركي االخواني وافشاؿ حروبو المذىبية والطائفية، وانحيػاز المشػروع االيرانػي لقواعػد حسػف الجػوار، 

ات المصػالح الحيويػػة فػي الػػبالد وانخراطػو فػي كتمػػة بػريكس التػي تقودىػػا الصػيف الشػعبية وروسػػيا االتحاديػة ذ
 العربية"، عمى حد تعبيره.

 28/8/1023، فمسطين أون الين
 

 "وهم"مراهنة فتح عمى االحتالل وبعض األطراف في المنطقة إلضعاف حماس أبو زهري:  20
ػ وليػد عػوض: دعػت حركػة حمػاس خصػميا حركػة فػتح االحػد لمتوقػؼ عػف لغػة التيديػدً وذلػؾ تعقيبػًا  راـ اهلل
ديدات القيادي في حركة فتح عزاـ األحمد المتكررة باتخاذ قرارات مؤلمة ضد الحركة فػي قطػاع غػزة. عمى تي

إف مراىنػػة فػػتح عمػػى االحػػتالؿ ‘وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ الحركػػة سػػامي أبػػو زىػػري فػػي تصػػريح صػػحافي األحػػد: 
 ’.وبعض األطراؼ في المنطقة إلضعاؼ حماس ىو نوع مف الوىـ

لػػػف تجنػػػي إال مزيػػػدًا مػػػف الفشػػػؿ والعػػػار السياسػػػي نتيجػػػة ىػػػذه المغػػػة ‘ة فػػػتح وشػػػدد أبػػػو زىػػػري عمػػػى أف حركػػػ
 ’.والممارسات

وجػػػاء بيػػػاف ابػػػو زىػػػري االحػػػد بعػػػد سػػػاعات مػػػف دعػػػوة أبػػػو مػػػرزوؽ الفمسػػػطينييف الػػػى التمػػػرد عمػػػى االحػػػتالؿ 
 فمسػػػطيف تحتػػػاج إلػػػى تمػػػرد بالضػػػفة المحتمػػػة فػػػي وجػػػو االحػػػتالؿ‘ واالسػػػتيطاف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، وقػػػاؿ 

 ’.االسرائيمي لطرده، والجدار ليدمو واالستيطاف اللغائو
مساء السبت، أف مف يتكمـ عف تمرد اقميـ غزة وضرورة إعادتو ’ فيسبوؾ‘وأضاؼ أبو مرزوؽ عمى صفحتو 

رساؿ حرس الرئاسة لمعبر رفح لتطبيؽ اتفاقية المعابر باتفاؽ السمطة والصياينة ومصر، فنقوؿ  لالحتالؿ، وا 
 ’.ر مع ىذا التفكير السقيـ وجرب الصياينة حظيـ فما عساكـ فاعميفلو لف تكوف مص
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وجدد تأكيده أف حركتو لف تنفصؿ عف شعبيا أو الضفة المحتمة، أو بقيػة فمسػطيف، مشػدًدا عمػى أنيػا سػتبقى 
 حركة مقاومة لالحتالؿ حتى تحرر األرض ويعود الشعب الفمسطيني إلى أرضو ومقدساتو.

منػػذ ’ اإلسػػرائيمي‘ع غػػزة جػػزء مػػف أرض فمسػػطيف، تمػػرد أىميػػا عمػػى االحػػتالؿ وأوضػػح أبػػو مػػرزوؽ أف قطػػا
 النكبة.

 29/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 حماس تدعو إلى تسيير أكبر حممة بحرية لكسر الحصار عن غزة 22
دعػت حركػػة حمػاس القػوى الحػػرة فػي المنطقػة والعػػالـ إلػى بػذؿ كػػؿ جيػد ممكػف لكسػػر الحصػار الخػػانؽ : غػزة

غالؽ معبر رفح بشكؿ شبو كامؿ.عمى غزة  ، خاصة بعد تدمير معظـ األنفاؽ وا 
وطالب الدكتور سامي أبو زىري الناطؽ باسـ الحركة في تصريح مكتوب، تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" 
نسخة عنػو، اليػوـ األحػد، بتسػيير أكبػر حممػة بحريػة لكسػر الحصػار المفػروض عمػى غػزة فػي ظػؿ التطػورات 

 األخيرة.
 28/8/1023، مركز الفمسطيني لإلعالمال

 
 برهوم: فتح تشن هجمة موحدة عمى حماس 21

قاؿ النػاطؽ باسػـ حركػة حمػاس فػوزي برىػوـ إّف الخطػاب الفتحػاوي موحػد فػي اليجػوـ عمػى حركتػو مػف : غزة
 قبؿ أكثر مف شخصية قيادية.

رئػيس نقابػة العػامميف فػي  ( إّف "كال مف بسػاـ زكارنػة8-98وقاؿ برىوـ عمى صفحتو في "فيس بوؾ" األحد )
الوظيفة الحكومية في الضفة الغربية، وعبد الناصر النجار نقيب الصحفييف، والنائب عف كتمة فتح البرلمانية 
نجػػاة أبػػو بكػػر، يػػدافعوف عػػف وكالػػة معػػا وقنػػاة العربيػػة بحرقػػة كنػػا نتمنػػى أف تكػػوف غيػػرة عمػػى فمسػػطيف وضػػد 

 ثماف".فريؽ التفاوض الذي يبيع فمسطيف بأبخس األ
وتساءؿ: "ماذا بشأف قمع السمطة لممسيرة التي خرجت في الخميػؿ اسػتنكارا لممجػازر فػي مصػر، ومػاذا بشػأف 
اختطػػاؼ السػػػمطة لمصػػحفييف وطمبػػػة جامعػػة بيػػػر زيػػػت وتعػػذيبيـ، ومػػػاذا بشػػأف آالؼ المعممػػػيف المفصػػػوليف، 

 وماذا بشأف التنسيؽ األمني وقمع الحريات ومالحقة األسرى المحرريف؟!".
ودعا برىوـ ىؤالء الشخصيات ألف يحترمػوا عقػوؿ النػاس، "فالشػمس ال تغطػى بغربػاؿي وتبنػي قضػايا شػعبكـ 

 أولى وأىـ بكثير مف إضاعة الوقت كمحاميف لمشيطاف فيذا ال يشرفكـي وينقص مف رصيدكـ".
 28/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 را يميين في بودابستتمتقي مسؤولين إس من حركة فتحقيادات "معاريف":  23

كشفت وسائؿ إعالـ عبرية النقاب عػف لقػاء بػيف قيػادات فتحاويػة ومسػؤوليف صػياينة عقػد األسػبوع : الناصرة
 الماضي في العاصمة المجرية "بودابست" لبحث استئناؼ المفاوضات بيف السمطة ودولة االحتالؿ.

(، أف االجتمػاع ضػـ أعضػاء 8-98حػد )وأوضحت صحيفة "معاريؼ" العبرية، فػي عػددىا الصػادر اليػـو األ
مػف حػزب "يوجػػد مسػتقبؿ" الييػػودي، وىػـ أعضػػاء الكنيسػت دوؼ ليفمػػاف، يفعػات كريػػب، بػوعز توبروبسػػكي، 
وموشػػيو مزراحػػي مػػف "حػػزب العمػػؿ"، وديفيػػد تسػػور مػػف "ىتنوعػػاه"، ومػػف الجانػػب الفمسػػطيني كػػاًل مػػف: قػػدورة 
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اهلل عبػػد اهلل، وجمػػاؿ زقػػوت، مستشػػار رئػػيس الػػوزراء فػػارس، وسػػميح العبػػد، وعضػػو المجمػػس التشػػريعي عبػػد 
 السابؽ سالـ فياض.

وأشارت "معاريؼ" إلى أنػو فػي نيايػة المقػاء اتفػؽ الطرفػاف عمػى إعػداد إعػالف مشػترؾ يػدعـ العمميػة السػمميةً 
لتشكيؿ ضغط سياسي عمى قػادة الطػرفيف مػف أجػؿ التوصػؿ الػى اتفػاؽ، كمػا أبػدى الطرفػاف دعميمػا الحمػوؿ 

 تستند إلى مبادرة "جنيؼ". التي
 28/8/1023، السبيل، عم ان

 
 ستمرار المفاوضات دون الوقف الكامل لالستيطانال ال: المجنة المركزية لمجبهة الديمقراطية 29

عقدت المجنة المركزية التاسػعة لمجبيػة الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف دورتيػا الثالثػة فػي اواسػط آب)اغسػطس( 
ضػػايا الوطنيػػة الفمسػػطينية، وتطػػورات الوضػػع االقميمػػي والػػدولي، وخمصػػت الػػى ، بحثػػت سمسػػمة مػػف الق1093

 النتائج الوطنية السياسية والنضالية التالية:
توقفػػت المجنػػة المركزيػػة أمػػاـ قػػرار فريػػؽ المفػػاوض الفمسػػطيني المشػػاركة فػػي المفاوضػػات عمػػى األسػػس التػػي 

طنيػػػة شػػػاممة لممفاوضػػػات عمػػػى مسػػػاحة وضػػػعيا وزيػػػر الخارجيػػػة االميركػػػي جػػػوف كيػػػري، واجػػػرت مراجعػػػة و 
قػػرار »عشػػريف سػػنة، واستخمصػػت أف قػػرار المشػػاركة خطػػأ جسػػيـ وعػػودة إلػػى الصػػيغة القديمػػة.. إلػػى مػػا قبػػؿ 

 11فػػػي « وعاصػػػمتيا القػػػدس الشػػػرقية المحتمػػػة 9191األمػػػـ المتحػػػدة االعتػػػراؼ بدولػػػة فمسػػػطيف عمػػػى حػػػدود 
جم1091نوفمبر  اع المجنة التنفيذية في ـ.ت.ؼ. ما عدا واحد فقط، ، ومخالفة صريحة لإلجماع الوطني، وا 

عمػػى رفػػض االسػػتجابة لمػػدعوة االميركيػػة السػػتئناؼ المفاوضػػات، ألف "أسػػس وتفاىمػػات كيػػري" التقػػـو عمػػى 
لدولػػة فمسػػػطيف، والوقػػؼ الكامػػػؿ لالسػػتيطاف فػػػي القػػدس والضػػػفة الفمسػػطينية، وضػػػماف  9191أسػػاس حػػػدود 

 .911مي حقوؽ الالجئيف عماًل بالقرار األم
لقػػػد اجمعػػػت الحركػػػة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية بقواىػػػا وفصػػػائميا السياسػػػية وشخصػػػياتيا الوطنيػػػة عمػػػى اخػػػتالؼ 

( عمى ضرورة توفر أسػس 1093وشباط/ فبراير  1091إتجاىاتيا، في حوارات القاىرة )كانوف أوؿ /ديسمبر 
 .الستئناؼ العممية التفاوضية تستجيب لمحقوؽ الوطنية الفمسطينية

 28/8/1023، الحريةمجمة 

 
  منية تالحق نشطاء الحركتينجهزتهما األأتصاعد التراشق االعالمي بين فتح وحماس و  29

ػػػ وليػػد عػػوض: صػػعدت حركتػػا فػػتح وحمػػاس خػػالؿ اليػػوميف الماضػػييف مػػف تراشػػقيما االعالمػػي عمػػى  راـ اهلل
بعػػػة لمحػػػركتيف مػػػف ضػػػوء فشػػػؿ الحػػػركتيف فػػػي تحقيػػػؽ المصػػػالحة الوطنيػػػة فػػػي حػػػيف زادت اجيػػػزة االمػػػف التا

 استدعاء واعتقاؿ عناصر الحركة االخرى.
وعمػػى ذلػػؾ الصػػعيد اوضػػحت مصػػادر فػػي حركػػة فػػتح بػػاف اجيػػزة أمػػف حمػػاس بقطػػاع غػػزة اسػػتدعت األحػػد، 

 ثالثة قيادييف في حركة فتح لمتحقيؽ معيـ جنوب وشماؿ قطاع غزة.
بجامعػة األزىػر وعضػو المكتػب  وحسب المصادر قامت أجيزة حماس باستدعاء كؿ مف مدير شػؤوف الطمبػة

الحركي لحركة فتح جياد موسى لممرة الثانية خالؿ أسػبوع، لمتحقيػؽ معػو فػي موقػع البحػر غػرب خػاف يػونس 
األمػػػف ’ جنػػػوب قطػػػاع غػػػزة، والقيػػػادييف عبػػػد اهلل يػػػاغي ومحمػػػد زيػػػداف لمتحقيػػػؽ معيمػػػا فػػػي موقػػػع مػػػا يسػػػمى

 شماؿ غزة.’ الداخمي
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مػاس ال تػزاؿ تعتقػؿ عمػى مػدار ثالثػة عشػر يومػا عمػى التػوالي فػي موقػع واكدت المصػادر بػاف اجيػزة أمػف ح
، كال مف: عضو قيادة إقميـ شماؿ غزة عبد العزيز المقادمػة، ومحمػود حسػيف أمػيف سػر حركػة فػتح ’أنصار‘

 سابقا في رفح، ومدير مكتب النائب ماجد أبو شمالة خميؿ أبو حسنة.
لعاممػػػة بالضػػػفة الغربيػػػة والتػػػي تعتبرىػػػا تابعػػػة لحركػػػة فػػػتح ومػػػف جيتيػػػا اتيمػػػت حمػػػاس االحػػػد اجيػػػزة االمػػػف ا

فػػي محافظػػات راـ اهلل  91باعتقػػاؿ سػػتة مػػف أنصػػار ونشػػطاء الحركػػة خػػالؿ اليػػوميف الماضػػييف، واسػػتدعت 
 وبيت لحـ وقمقيمية والخميؿ.

وحسػب حركػػة حمػاس فػػاف جيػػاز المخػابرات بمحافظػػة سػمفيت اعتقػػؿ األسػػير المحػرر كنعػػاف شػتات مػػف بمػػدة 
ديا بعػػد اقتحػػاـ منزلػػو بصػػورة ىمجيػػة، فيمػػا أّكػػدت عائمتػػو إضػػرابو عػػف الطعػػاـ فػػور اعتقالػػو، كمػػا اسػػتدعت بػػ

 األجيزة بساـ عبد العزيز رزؽ اهلل مف قرية فرخة.
وفػػي راـ اهلل، اسػػتدعى جيػػاز األمػػف الوقػػائي الطالػػب فػػي جامعػػة بيرزيػػت كػػريـ قػػرط والطالػػب المضػػرب عػػف 

 شايكة، تضامنًا مع عدد مف قادة ونشطاء الكتمة المعتقميف.الطعاـ منذ ستة أياـ محمد ح
وفي بيت لحـ، شّنت األجيزة االمنيػة وفػؽ اتيامػات حمػاس ليػا حممػة اسػتدعاء طالػت كػال مػف فػراس اليمنػي 
وحساـ اليمني وأسيد الوردياف وشادي بداونة ومحمػود كػريـ عيػاد وعبػد الػرحمف قاسػـ وقتيبػة قاسػـ، وغػالبيتيـ 

 ، وسبؽ أف تعرضوا لالعتقاؿ واالستدعاء عدة مرات سابقا.أسرى محرروف
 29/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 بعدم التصريح حول أحداث مصر حكومتهنتنياهو يطالب  16

كشفت وسائؿ إعالـ إسرائيمية أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو : األناضوؿ –القدس المحتمة 
ضاء المجمس الوزاري المصغر لمناقشة آخر مستجدات األحداث التى اجتمع أوؿ امس الجمعة، مع أع

وذكر موقع "وااله" اإلخباري اإلسرائيمي، أف "نتانياىو أصدر أوامره بمنع وزراء حكومتو مف  تشيدىا مصر.
اإلدالء بأي تصريحات لوسائؿ اإلعالـ المختمفة، عف الظروؼ التى تمر بيا مصر حاليًا، حتى ال يتـ  

 رائيؿ في األحداث".توريط إس
 18/8/2013، الحياة، لندن

 
 الفمسطينيين بالقاتل النرويجي وُيثير حالة من الغضب في السويد األسرى ُيشبه "إسرا يل"سفير  17

( اإلخباري العبري إف حالة مف الغضب والسخط سادت WALLAزىير أندراوس: قاؿ موقع ) -الناصرة 
مي في السويد يتسحاؾ بكماف بعد أف شبو األسري الفمسطينييف أوساط الشعب السويدي ضد السفير اإلسرائي

الذيف تـ إطالؽ سراحيـ األسبوع الماضي بالقاتؿ النرويجي اندرس برينغ. حيث قاؿ السفير اإلسرائيمي  26الػ
 26بكماف خالؿ مقابمة مع اإلذاعة الحكومية السويدية إف األعماؿ التي قاـ بتنفيذىا األسرى الفمسطينييف الػ

والذيف أفرج عنيـ ضمف تفاىمات دفع المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية برعاية أمريكية، يمكف مقارنتيا بما 
 فعمو القاتؿ اندرس بيرنغ، عمى حد تعبيره.

وزاد السفير اإلسرائيمي قائاًل وىو ُيوجو كالمو إلى الشعب السويدي: تخيموا باف القاتؿ المذكور تـ اإلفراج 
 ألسرى الفمسطينييف.عنو اآلف مثؿ ا

وأضاؼ الموقع العبري، نقاًل عف مصادر سياسية في تؿ أبيب، إنو في أعقاب ىذه األقواؿ ندد قسـ مف 
بتصريحات السفير اإلسرائيمي، وقاؿ والد أحد الضحايا: برفيؾ كاف  77عائالت الضحايا السويدييف الػ
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دث عندنا، فالفمسطينييف يناضموف مف اجؿ أف إرىابًيا، لكف الوضع في األراضي الفمسطينية يختمؼ عما يح
يحصموا عمى حقوقيـ. عالوة عمى ذلؾ، كما ىاجـ الخبير بالشؤوف العربية بيير يينسوف خالؿ مقابمة مع 
صحيفة سويدية مقارنة األسرى الفمسطيني بالقاتؿ برفيؾ كما شبييـ السفير اإلسرائيمي لدى النرويج، وقاؿ 

لسفير مقارنة مجنونو فاألسرى التي تفرج عنيـ إسرائيؿ ىـ مقاتمو حرية، عمى الخبير يينسوف إف مقارنة ا
 حد تعبيره.

ولفت الموقع العبري إلى أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية ردت عمى االنتقادات السويدية لسفيرىا، قائمة نحف 
 اف الوزارة لمموقع العبري.ندعـ ونساند السفير فالمقارنة كانت في محميا، عمى حد تعبير الناطؽ الرسمي بمس

 19/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 : الجيش المصري زور انتخابات اإلعادة لصالح مرسييوسي بيمين 18
)د ب أ(: اتيـ السياسي اإلسرائيمي المعروؼ يوسي بيميف الجيش المصري بتزوير نتائج جولة  -تؿ أبيب

وكتب  مرسي عمى حساب منافسو الفريؽ احمد شفيؽ.اإلعادة مف االنتخابات الرئاسية السابقة لصالح محمد 
في صحيفة  2001حتى  1665بيميف الذي تولى مناصب وزارية عدة في إسرائيؿ في الفترة بيف عامي 

( الصادرة األحد استنادا إلى ممثؿ حكومي مصري لـ يفصح عنو أف الجيش زور نتائج  )اسرائيؿ ىايـو
العاـ الماضي لصالح المرشح اإلسالمي مرسي خوفا مف حدوث اإلعادة التي جرت في حزيراف/ يونيو مف 

اضطرابات خطيرة في حاؿ اإلعالف عف فوز شفيؽ المنتمي إلى نظاـ الرئيس السابؽ حسني مبارؾ الذي 
 .2012تنحى عف الحكـ في شباط/ فبراير 

يف الجيش في وأضاؼ بيميف أف الجيش المصري كاف يعتقد أف مرسي سيقبؿ بإدارة مشتركة تجمع بينو وب
 مختمؼ المجاالت وحتى فيما يتعمؽ بالعالقات مع إسرائيؿ.

واستطرد بيميف أف نظاـ حكـ مرسي أظير عدـ كفاءة في اإلدارة وحاوؿ إجبار الشعب كمو عمى نظرتو 
 ”.إيقاؼ الجيش القوي عند حدوده“اإلسالمية كما حاوؿ 

رسي يوـ األربعاء الماضي، قاؿ بيميف وحوؿ مقتؿ العديد مف األشخاص أثناء فض اعتصامي مؤيدي م
استنادا إلى مصدره أيضا إف عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لـ يكف يتصور أف ىذه العممية ستؤدي إلى 

 سقوط قتمى كثيريف عمى ىذا النحو.
 19/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 خطيرةحركة  "تمرد"و بهأليكس فيشمان: مصر قد تعمن السفير اإلسرا يمي شخصية غير مرغوب  19

، أليكس فيشماف، ’يديعوت أحرونوت‘زىير أندراوس: كشؼ محمؿ الشؤوف العسكرية في صحيفة  -الناصرة 
األحد النقاب عف أف الدولة العبرية تعيش في مأزؽ دبموماسي طارئ لعدـ وجود وزير خارجية، ووزارة 

بموماسيا شبو يائس مع إدارة الرئيس خارجية فاعمة، إذ تخوض تؿ أبيب في اليوميف األخيريف صراعا د
األمريكي، باراؾ أوباما، بيدؼ إقناعيا بعدـ وقؼ المعونات األمريكية لمصر، الفتًا إلى أف كبار المسؤوليف 
في تؿ أبيب، وفي مقدمتيـ نتنياىو يقوموف في ىذه األياـ ببذؿ جيود كبيرة مع البيت األبيض، ووزارتي 

في محاولة لتيدئة ما أسماىا باليجمة األمريكية عمى الحكـ العسكري في  الخارجية والدفاع األمريكيتيف
 مصر، معبرا عف قناعتو بأف الدولة العبرية تخوض حربا خاسرة في ىذا السياؽ، عمى حد تعبيره.
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العسكرية في تؿ أبيب إف إدارة الرئيس أوباما تقـو -ورأى المحمؿ اإلسرائيمي، المرتبط جدا بالمؤسسة األمنية
رتكاب ما نعتيا باألخطاء التاريخية في ما يتعمؽ بمصر فمف ناحية ُييدد الكونغرس بوقؼ المساعدات با

االقتصادية لمصر، وبالمقابؿ، تقوـ اإلدارة األمريكية بتجميد التدريبات والتعاوف األمني مع مصر، وسيؤدي 
 تعبيره. الدمج بيف ىذيف العامميف إلى انفجار الغضب المصري ضد إسرائيؿ، عمى حد

وبحسب المحمؿ اإلسرائيمي فإف العداء لمواليات المتحدة األمريكية ُيوحد الطرفيف المتنازعيف في مصر، حيث 
يقوـ كؿ فريؽ منيما بالعمؿ عمى المس بكؿ ما يرمز إلى أمريكا وفي مقدمة ذلؾ إسرائيؿ، مشددا عمى أنو 

رع الواقي التفاقية )كامب ديفيد(، أف تتحوؿ إلى مف شأف تردي العالقات األمريكية المصرية، التي كانت الد
مميوف توقيع ضد قبوؿ المعونة األمريكية، وباإلضافة  20عبء، مشيرا إلى أف حركة )تمرد( تيدد بجمع 

إلى ذلؾ، تنادي بإلغاء معاىدة السالـ بيف القاىرة وتؿ أبيب. وبرأي المحمؿ اإلسرائيمي، فإنو مف الخطأ 
مميوف توقيع ضد الرئيس المعزوؿ محمد  17مؤكًدا عمى أف حركة )تمرد( جمعت  التقميؿ بيذا التيديد،

مرسي. وتطرؽ أيًضا لممقارنة بيف مصر وسورية، حيث قاؿ إف مصر تقترب مف نقطة درعا التي أدت في 
سورية، بفعؿ عدـ حكمة النظاـ بالتعامؿ مع المتظاىريف السورييف إلى دحرجة األوضاع في بالد الشاـ نحو 

 رب أىمية، عمى حد وصفو.ح
ولكف لمنع االلتباس، فإف المحمؿ فيشماف ال يتباكى عمى المعونات، وال عمى الوضع التي آلت إليو مصر 
مف منطمقات إنسانية، بؿ أف ما يقض مضاجعو، ىو التأثير المنتظر عمى العالقات اإلسرائيمية المصرية 

ث يقوؿ في تحميمو إف لمجيش المصري دور في تدىور في حاؿ تنفيذ الكونغرس تيديده بوقؼ المعونات، حي
كنيسة، مقابؿ جيش مصمـ  40األوضاع، فالصور التي تبث مف مصر لمئات الجثث، وحرؽ أكثر مف 

عمى استخداـ قبضتو ُتوجو رسالة فظيعة لمعالـ، لكنو ُيشدد عمى أف ىذه األضرار تتجمد حياؿ الضرر الذي 
سرائيؿ ىي التي ستدفع الثمف، عمى حد سببتو اإلدارة األمريكية التي تو  اصؿ تخريب كؿ ما يمكف تخريبو، وا 

 تعبيره.
وبحسبو، فإف الثمف األولي الذي ُيمكف أْف تدفعو إسرائيؿ سيتمثؿ في اإلعالف عف سفير تؿ أبيب في القاىرة 

جًدا، خالًفا بأنو شخصية غير مرغوب فييا، وذلؾ رضوًخا لمطالب الشارع المصري، الذي بات العًبا ميًما 
لمماضي، ومف المحتمؿ جًدا أْف يمجأ النظاـ االنتقالي إلى خطوة غير مسبوقة مف ىذا القبيؿ، لتيدئة الشارع 

.  الغاضب، في محاولة الحتواء الغضب العاـر
 19/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 السيسي  اداتوالتخفيف من انتقمنظام الجديد في مصرلمتخصص يروج  إسرا يمي مركز :بريطانيا 20

ىـ مؤسسة داعمة أاف أكبر لوبي صييوني في بريطانيا، و ” أسرار عربية“عمـ موقع  خاص: -أسرار عربية 
(، Britain Israel Communications & Research Centreالسرائيؿ في المممكة المتحدة، وىو )

ات العامة منذ تأسيسو وذلؾ ( قد بدأ أكبر وأوسع حممة لمعالقBICOMوالذي ُيطمؽ عميو اختصارًا اسـ )
لصالح النظاـ الجديد في مصر، والتخفيؼ مف االنتقادات التي يتعرض ليا نظاـ السيسي في االعالـ 

 البريطاني.
بالتزامف مع االنتفاضة الفمسطينية بيدؼ  2000( قد تأسس في لندف أواخر العاـ BICOMوكاف مركز )

العاـ الغربي، وخاصة األوروبي، لما يخدـ األىداؼ واألجندات الترويج لمرواية االسرائيمية وتوجيو الراي 
 االسرائيمية. 
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فاف المركز يقوـ حاليًا بالتواصؿ مع قادة الرأي ” أسرار عربية“وبحسب المعمومات التي حصؿ عمييا موقع 
ى العاـ وصانعي القرار في بريطانيا مف أجؿ حثيـ عمى تأييد ودعـ االنقالب العسكري في مصر، أو عم

 االقؿ عدـ ادانة االستخداـ المفرط لمعنؼ مف قبؿ الجيش واألمف ضد المحتجيف. 
ويتواصؿ المركز مع برلمانييف واعالمييف وقادة أحزاب في بريطانيا وأوروبا مف أجؿ اقناعيـ بأف جماعة 

انتخابات االخواف المسمميف منظمة ارىابية وانيا ربما تستفيد في حاؿ فشؿ االنقالب، أو في حاؿ أجريت 
( فاف حممة العالقات العامة التي يقـو BICOMومنذ تأسيس مركز ) في الوقت الراىف أو في وقت قريب.

لدعـ السياسات  2001بيا حاليًا ىي ثاني أكبر وأوسع حممة بعد الحممة التي خاضيا في بداية العاـ 
 االسرائيمية في مواجية االنتفاضة الفمسطينية.

 18/8/2013، موقع أسرار عربية
 

 "األقصى"يؤسسون جمعية لبناء كنيس يهودي عمى جزء من  "ربانيم" األقصى:مؤسسة  12
، إف مجموعػػات ييوديػػة يتقػػدميا 98/8/1093 األحػػدفػػي بيػػاف ليػػا ” لموقػػؼ والتػػراث األقصػػى مؤسسػػة “قالػػت 

 إلػػىنضػػماـ يقػػودوف جيػػودًا متواصػػمة إلقنػػاع أكبػػر عػػدد مػػف المرجعيػػات الييوديػػة لال” ربػػانيـ“مرجعيػػات دينيػػة 
 ”األقصػىمؤسسػة “بنػاء كنػيس ييػودي عمػى جػزء مػف المسػجد األقصػى ، وتكشػؼ  إلىجمعية رسمية تيدؼ 

 .صورة تبّيف مكاف الكنيس المقترح
ويأتي بياف المؤسسة اليوـ استكمااًل لتصريحات سابقة ليا، كشفت مف خالليا عػف موافقػة مػا يسػمى بمسػجؿ 

يػة رسػمية سػتعمؿ عمػى بنػاء كنػيس ييػودي عمػى جػزء مػف األقصػى، عمػى تسػجيؿ جمع اإلسرائيميةالجمعيات 
ىػػذا المخطػػط بػػالخطير جػػدًا كونػػو خطػػوة غيػػر مسػػبوقة تؤكػػد أف أذرع االحػػتالؿ ” مؤسسػػة األقصػػى“وتعتبػػر 

تصػػّعد مػػف اسػػتيدافيا لممسػػجد األقصػػى ، خاصػػة واف ىػػذه المجوعػػات الييوديػػة تشػػير الػػى أف بنػػاء الكنػػيس 
 -”الػراب ايمػي بػف دىػاف” بنػاء الييكػؿ المزعػوـ، وأف مػف بػيف الػداعميف لمجمعيػة المذكور ىػو خطػوة لتسػريع 

 ، حيث شارؾ بعدد مف جمسات الجمعية. -نائب وزير االدياف االسرائيمي
28/8/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 عمى األراضي الفمسطينيةلكرة القدم  انطالق أول بطولة رسمية 11

لمناشػػئيف عمػػى ممعػػب فيصػػؿ الحسػػيني المحػػاذي  آسػػيابطولػػة غػػرب  األحػػديػػـو  انطمقػػت: أ ؼ ب -راـ اهلل 
عربيػػة حػػوؿ دخػػوؿ الوفػػود العربيػػة المشػػاركة فػػي  إسػػرائيمية، وذلػػؾ لخالفػػات أليػػاـلمدينػة القػػدس، بعػػد تأجيميػػا 

 البطولة.
عتمػد االتحػاد الفمسػطينية، بعػدما ا األراضػي، التي تجػري فػي آسياعمى مستوى  األولىوىذه البطولة الرسمية 

 ، الممعب البيتي لفمسطيف.1099الدولي في العاـ 
مشػػاركا، مػػف  11لػػدخوؿ  إسػػرائيؿ إعاقػػة أف إالتجػػري البطولػػة الخمػػيس الماضػػي،  أفوكػػاف مػػف المفتػػرض 

 .األحد يوـ إلىىذا البطولة  إرجاء إلى أدتوالعبا مف المنتخب العراقي،  إداريا 93بينيـ 
فمسػػطيف،  إلػػى باإلضػافة اإلمػػارات، العػراؽ، األردف، منتخبػػات أيػاـ أربعػػةتمر ويشػارؾ فػػي البطولػة التػػي ستسػ

 وفمسطيف. األردفحيث جمعت المباراة االفتتاحية منتخبي 
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الفمسػػػطينية يومػػػًا  األراضػػػياعتبػػػر رئػػػيس االتحػػػاد الفمسػػػطيني جبريػػػؿ الرجػػػوب انطػػػالؽ ىػػػذه البطولػػػة عمػػػى و 
فمسػػػطيف، رغػػػـ المعوقػػػات التػػػي واكبػػػت دخػػػوؿ المنتخبػػػات  بطولػػػة رسػػػمية تجػػػري فػػػي أوؿتاريخيػػػًا، باعتبارىػػػا 

 العربية.
28/9/1023الحياة، لندن،   

 
 صفحة مؤسس "فيسبوك" ليقنعه بوجود ثغرة أمنية يخترقفمسطيني مبرمج  13

قػػػاؿ المبػػػرمج الفمسػػػطيني المخػػػتص بػػػنظـ المعمومػػػات خميػػػؿ شػػػريتح، وىػػػو مػػػف مدينػػػة يطػػػا بمحافظػػػة  :راـ اهلل
حائط )بروفايػؿ( مػارؾ زوكربػرج، مؤسػس موقػع "فيسػبوؾ" كػي  إلىلمدخوؿ  أياـعدة  الخميؿ، انو اضطر قبؿ

شػعبية وجػود ثغػرة امنيػة فػي الموقػع تتػيح الػدخوؿ الػى  األكثػريثبت لمقائميف عمى موقع التواصؿ االجتمػاعي 
 حائط اي شخص والنشر عميو.

انو كاف ابمغ عف وجود ىذه الثغػرة عاما، في مقاؿ بيذا الخصوص، الى  30شريتح، البالغ مف العمر  وأشار
مػػػف خػػػالؿ الصػػػفحة الخاصػػػة بػػػذلؾ، لكػػػف الموظػػػؼ ابمغػػػو بػػػاف ال وجػػػود الي ثغػػػرة مػػػا اضػػػطره لمػػػدخوؿ الػػػى 

وقػاؿ شػريتح إنػو قػدـ  الصفحة الخاصة بمؤسس موقع فيسبوؾ " مارؾ زيوختبرغ" كي يثبت وجود ىذه الثغرة.
، وأرسؿ لو رابطًا يظير  المو.صحة ك إليو الشرح الالـز

 لمتابعة الفيديو: 
 www.youtube.com/embed/F9J8U9ZpEnw 

29/8/1023القدس، القدس،   
 

 فمسطينيا 93بدو الكعابنة شمال القدس ويشرد  مضارباالحتالل يهدم  19
مضارب بدو الكعابنة في بيت حنينا شماؿ القدس  ،االثنيفاليـو  اإلسرائيميىدمت جرافات االحتالؿ  :القدس

وقػػاؿ أحػػد السػػكاف محمػػد كعابنػػة إف جرافػػات االحػػتالؿ برفقػػة القػػوات  المحتمػػة، بذريعػػة البنػػاء بػػدوف تػػراخيص.
مضػػربا وىػػدمتيا بالكامػػؿ،  99والشػػرطة طوقػػت المنطقػػة حػػوالي السػػاعة السادسػػة صػػباحا، وباشػػرت بتفريػػغ 

فردا كاف يقطنيا، موضحا أف حالة مف الذعر أصابت أفراد عائمتػو، حيػث  53األمر الذي أسفر عف تشريد  
ىرب بعضيـ إلى الجباؿ، نتيجة عدـ امتالكيـ تصاريح ويحمموف اليوية الفمسطينية تبعا ألصميـ مػف مدينػة 

يػا ونّوه إلى أف ىذه السمطات تدعي ممكيتيا لألراضػي وفػؽ قػانوف الأمػالؾ الغػائبيفال، وأعمنػت عػف نيت الخميؿ.
 إقامة قاعدة عسكرية في الجبؿ المبني عميو المضارب.

يشار إلى أف مسػتوطنة العطػاروتال الصػناعية تقػع مقابػؿ مضػارب بػدو الكعابنػة، ويحػدىا مػف اليسػار جػدار  
 الضـ والتوسع العنصري.

29/8/1023وكالة سما اإلخبارية،   
 

 ضرار أبو سيسي يبدأ إضرابًا عن الطعاماألسير  19
 ألسير الميندس ضرار أبو سيسي إضرابًا مفتوحا عف الطعاـ منذ أوؿ أمس الجمعة.بدأ ا: راـ اهلل

وقاؿ التجمع العالمي لكسر القيد في بياف لو األحد إف األسير أبو سيسي بدأ إضرابو احتجاًجا عمػى اسػتمرار 
ح عػػف عزلػػو، مشػػيرا إلػػى نيػػة األسػػرى مػػؤازرة األسػػير أبػػو سيسػػي بخطػػوات فاعمػػة قػػد تصػػؿ لإلضػػراب المفتػػو 

 الطعاـ.

http://www.youtube.com/embed/F9J8U9ZpEnw


 
 
 

 

 

           26ص                                    1991العدد:                91/8/1023اإلثنيف  التاريخ:

وكاف االحتالؿ اختطؼ األسير أبو سيسي قبؿ أعواـ خالؿ زيارتو ألوكرانيا بزعـ عممو عمى تطوير صواريخ 
 لكتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة حماس.

28/8/1023، ةوكالة سما اإلخباري  
 

 إلى مستشفيات إسرا يمية مضربين أسرى خمسةنقل نادي األسير:   16
 سػػبعةاـ اهلل ػ "األيػػاـ": أكػد نػػادي األسػير، أمػػس، أف خمسػة مػػف األسػرى المضػػربيف عػف الطعػػاـ مػف أصػػؿ ر 

أسرى يتواجدوف في المستشفيات اإلسرائيمية وفي ظروؼ غاية مف الصعوبة في ظؿ تدىور الوضع الصحي 
 لعدد منيـ.

أيمػػف عيسػػى حمػػداف  أف األسػػرى المضػػربيف الخمسػػة ىػػـ كػػؿ مػػف أمػػسوأضػػاؼ النػػادي فػػي بيػػاف صػػحافي 
نيسػػاف الماضػػي وعمػػاد البطػػراف المضػػرب منػػذ السػػابع مػػف أيػػار الماضػػي ويتواجػػداف فػػي  18المضػػرب منػػذ 

 مستشفى "أساؼ ىروفيو".
أيار الماضي يتواجداف في مستشفى  13كما أف كاًل مف األسير عادؿ حريبات وأيمف اطبيش المضربيف منذ 

األوؿ مػػف حزيػراف يتواجػػد فػػي مستشػفى "بػػرزالي"، موضػػحا أف "كػابالف"، واألسػػير حسػاـ مطػػر المضػػرب مػف 
 األسيريف خضيرات ومحمد اطبيش محتجزيف في "عيادة سجف الرممة".

29/8/1023األيام، رام اهلل،   
 

 الهي ة اإلسالمية المسيحية: مخطط استيطاني جديد بحجة الحماية من الزالزل 17
المسػػيحية لنصػػرة القػػدس والمقدسػػات الػػدكتور حنػػػا  اإلسػػالمية "األيػػاـ": اعتبػػر األمػػيف العػػاـ لمييئػػة -راـ اهلل 

"، 38عيسػػى، المخطػػط الييكمػػي اإلقميمػػي لحمايػػة المبػػاني القائمػػة مػػف خطػػر الػػزالزؿ تحػػت مسػػمى "ت.ـ " أ 
تغيػرات جوىريػػة عمػػى  إدخػػاؿخطػو جديػػدة لتعزيػػز البنػاء االسػػتيطاني بمدينػػة القػدس المحتمػػة وذلػػؾ مػف خػػالؿ 

 لقديمة تحت حجة الحماية مف الزالزؿ.المباني في القدس ا
تمػػادي سػػمطات االحػػتالؿ بخططيػػا التيويديػػة ومشػػاريعيا اليادفػػة  إلػػى أمػػسعيسػػى فػػي بيػػاف صػػحافي  وأشػػار
 طمس كؿ ما ىو عربي في المدينة المقدسة. إلى

عمػػى  فػػي االسػػتيالء 9191أف مػػا تقػػوـ بػػو إسػػرائيؿ منػػذ بدايػػة احتالليػػا لألراضػػي الفمسػػطينية سػػنة  إلػػىونػػوه 
 .األراضي الفمسطينية بيدؼ إقامة المستوطنات عمييا مف اخطر أشكاؿ االستعمار القديـ الجديد
29/8/1023األيام، رام اهلل،   

 
 خالل أسبوعفمسطينيًا من الضفة  99اعتقل  االحتاللتقرير:  18

تالؿ اإلسػرائيمي أظيرت معطيات نشرتيا حركة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" أف قػوات االحػ: السبيؿ -راـ اهلل
اعتقمت أربعة وتسعيف مواطًنا فمسطينًيا خػالؿ األسػبوع الماضػي، فػي منػاطؽ مختمفػة مػف مػدف وقػرى الضػفة 

 الغربية.
وأشػػػػارت الحركػػػػة فػػػػي تقريرىػػػػا، إلػػػػى أف قػػػػوات االحػػػػتالؿ تواصػػػػؿ حمػػػػالت االعتقػػػػاؿ التػػػػي تطػػػػاؿ المػػػػواطنيف 

قتحػاـ تقػوـ بيػا ىػذه القػوات ضػمف سياسػة منتيجػة، الفمسطينييف في الضفة الغربية مف خالؿ عمميات دىـ وا
حيػػث تػػأتي ىػػذه االعتقػػاالت عقػػب اإلفػػراج عػػف سػػتة وعشػػريف مػػف األسػػرى الػػذيف اعتقمػػوا قبػػؿ اتفػػاؽ "أوسػػمو" 

 تمييًدا لمبدء بمفاوضات بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي.
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مػف نػػابمس، ثالثػة عشػػر مػػف  19اهلل، و ورصػد التقريػػر قيػاـ االحػػتالؿ باعتقػاؿ ثالثػػة وعشػػريف معػتقاًل مػػف راـ
 معتقال مف جنيف وثمانية مف القدس وستة مف قمقيمية. 99معتقال مف بيت لحـ، و 91الخميؿ، و

28/9/1023السبيل، عمان،   
 

 في القدس المصانع والشركات اإلسرا يميةبألف مقدسي يعممون  90 :السعودعزام أبو  19
القػػدس دوت "السػػعود لػػػ أبػػوؽ لمغرفػػة التجاريػػة بالقػػدس، عػػزاـ المػػدير السػػاب : أوضػػحسػػعيد عمػػوري -القػػدس 

فػي -ألؼ مقدسي يعمموف في المصانع والشركات اإلسرائيمية المقامة عمػى أراض محتمػة  10، اف "نحو "كوـ
 بما في ذلؾ العامميف في فنادؽ ومحالت تجارية صغيرة". -القدس الشرقية

دينة القدس، ىـ مف الفمسطينييف، مف بينيـ جزء كبير ال % مف مجمؿ القوة العاممة في م11: "نحو وأضاؼ
% مػف 10يعمموف في مصانع تجارية كبيرة، أمػا فػي القػدس الشػرقية تحديػدًا، فػإف الفمسػطينييف يشػكموف نحػو 

 عماؿ المصانع والشركات اإلسرائيمية".
قػدس، يقػوؿ ابػو السػعود: فػي ال 91في المناطؽ المحتمة عاـ  إسرائيؿوحوؿ المناطؽ الصناعية التي أنشأتيا 

"إسػػرائيؿ أنشػػأت خػػالؿ السػػنوات السػػابقة العديػػد مػػف المنػػاطؽ الصػػناعية، وخصصػػتيا لممصػػانع اإلسػػرائيمية، 
أىميا في منطقتي عطروت، وميشػور أدومػيـ، إال أف المقدسػييف اسػتطاعوا االسػتحواذ خػالؿ السػنوات القميمػة 

 اعتبر ذلؾ انجازًا". وأناوت، % مف المنطقة الصناعية في عطر 99السابقة عمى نحو 
28/8/1023القدس، القدس،   

 
 مميون دوالر 13مشروعًا بقيمة تزيد عن  28غزة: إنجاز  30

مشػروعًا تطويريػًا فػي مدينػة غػزة،  98قالت اإلدارة العامة لميندسة والتخطيط في بمدية غزة: "إنيا نفذت  :غزة
رصؼ طرؽ، ومشروع لتدوير النفايات، وحفر  ، شممت مشاريع1093خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي 

مميػػػوف  133300آبػػار ميػػػاه جديػػػدة، باإلضػػػافة إلػػػى تطػػػوير شػػبكات الصػػػرؼ الصػػػحي بتكمفػػػة إجماليػػػة بمغػػػت 
 دوالر.

وبػيف المػػدير العػػاـ لػإلدارة، نيػػاد المغنػػي، أف مشػػاريع تعبيػد وصػػيانة وشػػؽ الطػرؽ، حظيػػت بالنصػػيب األكبػػر 
مشػػروعًا(، فيمػػا مثمػػت مشػػاريع الميػػاه والصػػرؼ الصػػحي مػػا نسػػبتو  93% )حػػولي 53مػػف المشػػاريع بنسػػبة 

% مف المشاريع التي نفذت خالؿ النصؼ األوؿ مف العػاـ الحػالي، واحتمػت المشػاريع الخاصػة بالنفايػات 15
 % مف المشاريع المنفذة.11الصمبة ما نسبتو 

28/8/1023القدس، القدس،   
 

 غالقاإلمعبر رفح بسبب عند  قادمين من غزةال فمسطينيينال عشرات تكدس 32
تكدس عشرات الفمسطينييف عند معبر رفح، أمس، بعد أربعة أياـ مػف إغػالؽ السػمطات المصػرية : )وكاالت(

أبوابو. وتقطعت السبؿ بمسافريف فمسطينييف فػي غػزة إلغػالؽ المعبػر وىػو المنفػذ الوحيػد مػف القطػاع، ويعبػر 
العػػالج أو الدراسػػة أو لزيػػارة األقػػارب أو لمسػػفر إلػػى دوؿ  الكثيػػر مػػف الفمسػػطينييف الحػػدود إلػػى مصػػر لتمقػػي

 أخرى.
، بػػػؿ محاولػػػة لمحػػػد مػػػف حركػػػة ”حمػػػاس“لميػػػوؿ حركػػػة ” ليسػػػت عقابػػػاً “وقػػػاؿ مسػػػؤوؿ مصػػػري إف ىػػػذه القيػػػود 

 غزة.لالمدنييف مع تكثيؼ العمميات العسكرية ضد متشدديف إسالمييف في سيناء المتاخمة 
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، إنػػو رغػػـ فػػتح المعبػػر بشػػكؿ فػػي غػػزةر فػػي وزارة الداخميػػة فػػي الحكومػػة وقػػاؿ مػػاىر أبػػو صػػبحة مػػدير المعػػاب
مفػػاجإ إال أف السػػمطات المصػػرية لػػـ تسػػمح ألي مسػػافر مػػف القطػػاع بالػػدخوؿ إلػػى أراضػػييا، مشػػيرًا إلػػى أف 

 مسافرًا إلى قطاع غزة. 50الجانب المصري سمح بدخوؿ 
29/8/1023الخميج، الشارقة،   

 
 1023 لمنصف األول من العام " الفمسطينيةباديكوركة "شمميون دوالر أرباح  2941 31

أعمنت باديكو القابضة أف أرباح النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري قبػؿ الضػريبة  :أبو كامش إبراىيـ - راـ اهلل
مميػػوف دوالر لػػنفس الفتػػرة مػػف  91180مميػػوف دوالر مقارنػػة مػػع  91113% لتصػػؿ إلػػى 9911قػػد نمػػت بنسػػبة 

مقارنػة مػع  1093مميوف دوالر لمنصؼ األوؿ مػف العػاـ  93111غ صافي الربح الموحد . كما بم1091العاـ 
%، فيمػػا ارتفعػػت األربػػاح التشػػغيمية 9115بنسػػبة ارتفػػاع  1091مميػػوف دوالر لػػنفس الفتػػرة مػػف عػػاـ  91119
 91159مقارنػػػة مػػػع  1093مميػػػوف دوالر فػػػي النصػػػؼ األوؿ مػػػف عػػػاـ  91111% لتصػػػؿ إلػػػى 9019بنسػػػبة 

 .1091الر في النصؼ األوؿ مف العاـ مميوف دو 
جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ مػػؤتمر صػػحفي عقدتػػو أمػػس شػػركة فمسػػطيف لمتنميػػة واالسػػتثمار المحػػدودة "بػػاديكو القابضػػة" 

وخططيا المسػتقبمية، وذلػؾ فػي  1093لإلفصاح عف نتائج أعماليا وبياناتيا المالية لمنصؼ األوؿ مف العاـ 
 فندؽ موفنبيؾ براـ اهلل.

 .شيد المصري، رئيس مجمس إدارة باديكو القابضة، عف سعادتو بيذه النتائج اإليجابيةوعبر منيب ر 
29/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 

 يحذ ر من الممارسات اإلسرا يمية في القدسو  ..عقبات مفاوضات السالم لتجاوزممك األردن يدعو  33

، المبعوث األميركي لعممية السالـ مارتف أمسي اهلل الثان عبد األردني استقبؿ الممؾ :بتراوكالة  - عماف
استمرار األردف في تقديـ الدعـ  الممؾ عبد اهلل، وتناوؿ المقاء جيود تحقيؽ السالـ في المنطقة. وأكد أنديؾ

ليذه الجيود، بما يعالج قضايا الوضع النيائي كافة، ويقود إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة، والتي 
الـ إلى جانب إسرائيؿ، وفقًا لحؿ الدولتيف، الذي يعد مصمحة استراتيجية أردنية عميا، تعيش بأمف وس

 ومبادرة السالـ العربية.
مف االنعكاسات السمبية والخطيرة لمممارسات اإلسرائيمية األحادية في القدس، عمى الممؾ األردني وحذر 

راؼ المعنية بالسالـ كافة، جيودىا لتجاوز عمى أىمية بذؿ األط اً شدد، ممستقبؿ العممية السممية برمتيا
 العقبات التي قد تعترض مسار التفاوض.

 29/8/1023، الغد، عم ان

 
 
 
 
 مصر تواصل إغالق معبر رفح البري واشتباكات قرب الحدود تثير الخوف 

أشرؼ اليور: ال تزاؿ السمطات المصرية تفرض حالة اإلغالؽ عمى معبر رفح البري المخصص  -غزة 
سكاف قطاع غزة عمى العالـ، لميوـ الرابع عمى التولي، رغـ إعالنيا السبت عف نيتيا فتح المعبر، في  لسفر
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وقت ال تزاؿ تشيد فيو المناطؽ المصرية الواقعة عمى الحدود مع غزة اشتباكات بيف مسمحيف وقوات األمف، 
 وىو ما أحدث حالة مف الخوؼ عف السكاف الغزييف.

ير المعبر عف الجانب الفمسطيني أف السمطات المصرية التي أعمنت بشكؿ وقاؿ ماىر أبو صبحة مد
 مفاجإ السبت عف فتح المعبر، لـ تسمح رغـ ذلؾ بسفر أي مف سكاف غزة، رغـ تجييز الحافالت.
فقط أدخؿ  وأوضح أف الجانب المصري رغـ طمبو تجييز حافمة لمسفر، لـ يسمح بمرورىا إلى أراضيو، وأنو

 مسافرا كانوا عالقيف عمى الحدود. إلى قطاع غزة 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لمن جماعة أحمد جبري قميلالفمسطينيون في سورية مع الثورة إال  :السورياال تالف الوطني  

عمى  في جوابوالمعارض أحمد الجربا، « االئتالؼ الوطني السوري»رئيس  : قاؿجميؿ الذيابي -جدة 
أعمنت عف موقفيا مف الثورة بنقؿ مكاتبيا مف دمشؽ، يشاع أف ىناؾ تذبذبًا في موقؼ « حماس» سؤاؿ:

 ؟«الجياد اإلسالمي»كما « حماس»
بالنسبة إلى الثورة السورية متقدـ، « حماس»، موقؼ «الجياد اإلسالمي»و« حماس»يوجد فرؽ بيف موقؼ  
كثير. ونذكر ىنا خطبة إلسماعيؿ ىنية في الجامع األزىر ب« حماس»أقؿ مف موقؼ « الجياد اإلسالمي»و

بشكؿ عاـ الفمسطينيوف في سورية مع الثورة السورية، إال  وأضاؼ: في مصر حّيا فييا الثورة السورية.
 مجموعة قميمة مف جماعة أحمد جبريؿ.

 //الحياة، لندن، 
 
 الصهيوني ع العدو  ممة التواصل بته ير نص أصالةالفنانة  القضاء السوري يالحق"السفير":  

، كانت أصالة نصري أوؿ فنانة سورية تزور الضفة الغربية منذ احتالليا في العاـ : عالء حمبي
زيارة تعني وفؽ القانوف السوري، تطبيعًا مع «. برؾ سميماف»لتحيي حفاًل فنيًا ضمف فعاليات ميرجاف 

، بحسب ما يؤكد نقيب المحاميف في سوريا نزار سكيؼ، لػ «وىو أمر ال تياوف فيو»االحتالؿ اإلسرائيمي، 
الالزمة، لرفع دعوى « الوثائؽ»قاـ األخير بالتعاوف مع مجموعة محاميف سورييف بجمع «.. السفير»

 «.االتصاؿ مع العدو الصييوني»قضائية ضد الفنانة المقيمة حاليًا في مصر، بتيمة 
لو كاف »بيف الموقؼ السياسي، والموقؼ القانوني، ويشرح: الربط « السفير»يرفض سكيؼ خالؿ حديثو لػو 

سبب الدعوى سياسيًا لتحركنا ضدىا منذ انقالب موقفيا السياسي ووقوفيا إلى جانب المعارضة، الموقؼ 
المبررات التي تـ ترويجيا لزيارة أرض محتمة واتصاؿ »يرفض سكيؼ «. السياسي شيء والخيانة شيء آخر

لو كاف األمر متعمقًا بزيارة شعب شقيؽ، لكنا جميعًا قمنا بيذا النوع مف الزيارات، »، قائاًل: «بعدو غاصب
ولكف األمر ىنا يتعمؽ باتصاؿ مع العدّو، وذلؾ خّط أحمر بالنسبة لنا، والقانوف واضح في ىذا الصدد، وال 

 «.يمكف تجاوزه
كؿ مف يتعامؿ  ر في العاـ الصاد ويجّرـ القانوف السوري وفؽ المرسوـ التشريعي السوري الرقـ 

مف  و و مع إسرائيؿ. كما يشكؿ التعامؿ مع إسرائيؿ أيضًا جنحة بناًء عمى نّص المواد 
 قانوف العقوبات السوري العاـ. ويعاقب كؿ مف يرتكب ذلؾ الجـر بالسجف مع األشغاؿ الشاقة المؤقتة )

 سنوات(. إلى 
 //السفير، بيروت، 
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  مميون دوالر بـ  الفمسطينية السمطة موازنةدارة األمريكية تدعم اإل 

مميوف دوالر لدعـ موزانة السمطة  مس عف تقديـ  الواليات المتحدة االمريكية أأعمف  :رويترز –راـ اهلل 
 مميار دوالر ىذا العاـ. رالفمسطينية التي تعاني عجزا ماليا قيمتو 

االمريكي العاـ في القدس بعد توقيع المنحة بمكتب رئيس الوزراء الفمسطيني  وقاؿ مايكؿ مارتيني القنصؿ
مميوف دوالر مساىمة في موازنة السمطة  ىذا الدعـ الذي يقارب »رامي الحمد اهلل في راـ اهلل  

 «الفمسطينية وىو دليؿ عمى مدى التزاـ الواليات المتحدة بدعـ االقتصاد الفمسطيني والشعب الفمسطيني.
مميار دوالر عمى مدى السنوات العشريف الماضية منيا  رساىمت الواليات المتحدة بمبمغ كمي »وأضاؼ 

 «مميار مساعدات مباشرة لدعـ الموازنة. رمبمغ 
وعمدت الواليات المتحدة االمريكية الى تجميد المساعدات لمسمطة الفمسطينية بعد أف حصمت عمى وضع 

 قبؿ أف تعاود تقديـ المساعدات في وقت الحؽ. لمتحدة عاـ عضو بصفة مراقب في االمـ ا
 //الدستور، عمان، 

 
 التسوية تاألردني تطورات مفاوضاالخارجية  وزيرمع يبحث مارتن إنديك  

في إطار مباحثات التسوية أيضًا، بحث الموفد األميركي الخاص لمفاوضات التسوية مارتف : أ ؼ ب - وفا
 الخارجية االردني ناصر جودة في عماف أمس األوؿ، التطورات المتعمقة بممؼ المحادثات.إنديؾ مع وزير 

تطورات ومجريات »ونقمت وكالة األنباء األردنية الرسمية )بترا( أف المفاوض األميركي أطمع جودة عمى 
ود األردف المستمرة تقدير االطراؼ كافة والواليات المتحدة تحديدًا لجي»وأكد «. مفاوضات السالـ لغاية اآلف

بالده حريصة عمى دعـ »، موضحًا أف «بقيادة الممؾ عبداهلل الثاني لتحقيؽ السالـ واالستقرار في المنطقة
ىذا الدور واستمرار التنسيؽ والتعاوف مع األردف في ىذا االطار، خصوصًا أف لألردف مصالح مباشرة في 

 «.مفاوضات الحؿ النيائي
 //السفير، بيروت، 

 
 إسرا يمية ضمن مقاطعة سمع المستوطنات شركةحممة ببريطانيا ضد  

واصؿ نشطاء منظمات التضامف البريطانية مع الشعب الفمسطيني مظاىراتيـ أماـ : مديف ديرية -لندف 
" اإلسرائيمي، حيث تقوؿ المنظمات إف منتجات الشركة "ال تزاؿ بعيدة متجر صودا ستريـ "

 القية"، ألنيا تستفيد مف االحتالؿ اإلسرائيمي.عف القيـ األخ
وافتتحت الشركة اإلسرائيمية متجرىا الوحيد في بريطانيا قبؿ عاـ، في محاولة لمتوسع في سوؽ المممكة 

 المتحدة مف خالؿ ترويج صورة الشركة عمى أنيا صديقة لمبيئة.
لقيـ األخالقية"، حيث إف الشركة لكف منظمات التضامف تقوؿ إف منتجات الشركة "ال تزاؿ بعيدة عف ا

تستفيد مف االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف مف خالؿ سرقة الموارد الفمسطينية، ومصادرة األراضي واستغالؿ 
 العمالة الفمسطينية.

 //الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 المسممين طارق السويدان من قناة "الرسالة" النتما ه لإلخوان يقيلالوليد بن طالل 
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عمف الممياردير السعودي االمير الوليد بف طالؿ مالؾ مجموعة روتانا التمفزيونية أالقدس العربي:  -لندف 
بسبب انتمائة لجماعة االخواف ’ الرسالة‘طرد احد قيادات االخواف المسمميف طارؽ السويداف مدير عاـ قناة 

 ’.االرىابية‘المسمميف، التي وصفيا بػ 
عمى صفحتو بموقع التواصؿ االجتماعي تويتر السويداف بانياء خدماتو كمدير عاـ وابمغ االمير في رسالة 

اعترؼ بانتمائو ‘واضاؼ اف السويداف ’. ال مكاف الي اخواني في مجموعتنا‘لقناة الرسالة الفضائية مؤكدا 
رة القاىا في وقاؿ االمير الوليد اف طارؽ السويداف قاؿ عف نفسو خالؿ محاض’. لمحركة االخوانية االرىابية

 ’مف قيادات االخواف المسمميف.‘اليمف انو 
لقد ساءني ما ‘وكشؼ مكتب االمير الوليد في افادة صحافية انو بعث برسالة الى السويداف جاء فييا 

اطمعت عميو مف آراء نشرتموىا اخيرا في مواقع التواصؿ االجتماعي تعبر عف توجيات لكـ تخالؼ توجياتنا 
)قناة الرسالة الفضائية( منذ انطالقيا، حيث أردناىا منبرا لموسطية غير منتمية ألي حزب التي بنينا عمييا 

 ’وال منتمية ألفكار اي جماعة.
لـ نممس لذلؾ أثرا ‘وقاؿ االمير الوليد في رسالتو انو حذر السويداف مرارا مف التوجيات السياسية لكف 

 ’.خصوصا عند االحداث االخيرة التي عصفت بمصر العزيزة
ال يتنازؿ عف المبادىء اال مف كاف ‘مف جيتو رد السويداف عمى رسالة االمير السعودي عمى تويتر قائال 

اشكر سمو االمير الوليد عمى الفرصة ‘واضاؼ السويداف عمى موقع تويتر ردا عمى طرده ’ ىمو الدنيا.
 ’.سطية ونجاحالغالية التي تشرفت بيا الدارة قناة الرسالة وتحقيؽ ما وصمت اليو مف و 

وكاف طارؽ السويداف كتب عمى موقعو في )تويتر(: نعتذر لمشعب المصري العظيـ عف دعـ الكويت 
 لالنقالب العسكري ومساندتو في قتؿ األبرياء ونبرأ الى اهلل منو، وأكد أف بياف الحكومة الكويتية ال يمثمني.

القريب مف االخواف في السعودية، عمى كما كتب الشيخ سمماف العودة احد ابرز قيادات تيار الصحوة 
ويغمز ’. االف فيمت، عميؾ اف تقوؿ اف االعتصاـ كاف دمويا والفض كاف سمميا لكي تقبؿ رسميا‘فيسبوؾ 

العودة بذلؾ مف قناة السمطات السعودية التي اعمنت تأييدىا قرار الحكومة المصرية فض اعتصامات 
 خيرة.االخواف المسمميف بالقوة خالؿ االياـ اال

وجاءت اقالة الكويتي السويداف بعد يوـ واحد فقط مف تأكيد العاىؿ السعودي الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز، 
الوقوؼ الى جانب مصر. ودعا الممؾ عبداهلل امس المصرييف والعرب والمسمميف إلى ضرورة التصدي لكؿ 

 ’.ا الشرعي بردع العابثيفحقي‘مف يحاوؿ زعزعة أمف مصر، مشددا أف المممكة ستقؼ مع مصر في 
اعربوا عف امتعاضيـ مف اسباب ’ الرسالة‘اف بعض العامميف في فضائية ’ القدس العربي’وقالت مصادر لػ

 وطريقة اقالة السويداف، وعمـ اف احد المسؤوليف في المحطة قدـ استقالتو احتجاجا، وتوقع استقالة آخريف.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 في انقالب السيسي الصهيونيةبعاد األتقرير:  90

رغـ حموؿ يوـ السبت المقدس لدى الييودً فإف نتنياىو لـ يكؼ عف مواصمة اتصاالتو مع القادة األوروبيػيف 
 في محاولة لثنييـ عف اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد انقالب السيسي.

 99يػػـو جمعػػة الغضػػب الثانيػػة كمػػا أعػػرب معمػػؽ الشػػؤوف العربيػػة فػػي اإلذاعػػة العبريػػة عػػف شػػعوره بالػػذىوؿ 
أغسطس لرؤيػة المسػيرات الضػخمة فػي القػاىرة والمحافظػات، مممحػا إلػى فشػؿ رىانػات نتنيػاىو عمػى انقػالب 
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السيسي، كما أف الساسة اليصاينة المخضرموف ال يفتئوف يحذروف مف أف دعػـ نتنيػاىو الالمحػدود النقػالب 
 أما نتنياىو الذي يعتبرونو أرعًنا فيتجاىؿ النصيحة.السيسي سيضر بػ "اسرائيؿ" في حاؿ فشؿ انقالبو، 

ولعؿ حماس الجنػراالت الصػياينة المعمػف تجػاه انقػالب السيسػي مػرده إلػى إدراكيػـ إف ىػذا االنقػالب يضػعؼ 
الجػػيش المصػػري،  فػػالجنراؿ رؤفػػيف بيدىتسػػورف قائػػد أركػػاف سػػالح الجػػو الصػػييوني، يقػػوؿ: حتػػى فػػي أكثػػر 

رائيؿ اف تتوقػع حػدوث ىػذه النتيجػة، فانػدفاع الجػيش المصػري نحػو السياسػة عمػى األحالـ وردية لـ يكػف إلسػ
 ىذا النحو غير المسبوؽ يعني عدـ إحداث أي تغيير عمى موازيف القوى مع العرب لفترة طويمة.

   
 احفتاؤهم بمجازر السيسي

كياف الصييوني باتوا ذكر األكاديمي الفمسطيني المتخصص في الدراسات العبرية صالح النعامي أف رموز ال
يحتفوف بمجازر السيسي كمبرر لقتؿ العرب والفمسػطينييف، وقػاؿ إف الػوزير الصػييوني نفتمػي بنػت يتخػذ مػف 

 مذابح السيسي مبررًا لمياجمة الذيف انتقدوه بعد قتؿ الكثير مف العرب عمى مدار حياتو.
تعميقػػًا عمػػى مػػذابح السيسػػي: إف كػػاف ونقػػؿ األكػػاديمي الفمسػػطيني أف المعمػػؽ الصػػييوني داف مرغميػػت، قػػاؿ 

جيش عربي يقتؿ شعبو عمى ىذا النحو، فمماذا ينتقدونا لقتؿ الفمسػطينييف دفاعػًا عػف أنفسػنا، مشػيرا إلػى قػوؿ 
النائبة الصييونية تسفي حوتبمي تمازح وزير الحرب موشي يعموف: لو كنت مكانؾ لدعوت السيسػي إلعطػاء 

 افحة اإلرىاب.المؤسسة األمنية دورات في مجاؿ مك
  

 التعاون األمني عمى أوسع نطاق
رصد الدكتور النعامي أف االنقالبييف يطمعوف الصياينة عمى مخططاتيـ لقمع المصرييف الرافضيف لالنقالب 
العسكري، وقاؿ إف المعمؽ العسكري بالقناة العاشػرة اإلسػرائيمية ألػوف بػف ديفيػد نقػؿ عػف قػادة جػيش االحػتالؿ 

نقالب في مصر أبمغػوىـ بأنػو سػيتـ قريبػا اإلعػالف عػف جماعػة اإلخػواف المسػمميف كمنظمػة قوليـ إف قادة اال
ارىابيػػة، مشػػيرا إلػػى أف االنقالبيػػيف طمػػأنوا جػػيش االحػػتالؿ الصػػييوني عمػػى أنػػو ال رجعػػة عػػف قمػػع االخػػواف 

 حتى النياية.
مػػػا وصػػػفو بػػػػ "شػػػجاعة"  وفػػػي الػػػنفس البرنػػػامج الػػػذي قدمػػػو بػػػف دفيػػػد، تحػػػدث الجنػػػراؿ كابمينسػػػكي وأثنػػػي عمػػػى

 السيسي، وىاجـ الغرب لعدـ تأييده االنقالب بدوف تحفظ.
  

 ضالعون في التخطيط لمجازر السيسي
تورط الكياف الصييوني في توفير بيئة دولية ساعدت عبد الفتاح السيسػي عمػى ارتكػاب مجػازره ضػد الشػعب 

ة بصحيفة "جيرزاليـ بوست" مف أف دعوة المصري، ففي مقاؿ نشره يوسي ميمماف، معمؽ الشؤوف اإلستراتيجي
تػػؿ أبيػػب إلػػى مسػػاعدة قػػادة الجػػيش المصػػري عبػػر ممارسػػة تحػػرؾ دبموماسػػي صػػامت فػػي كػػؿ مػػف واشػػنطف 
وبعػػض العواصػػـ األوروبيػػة، بيػػدؼ إقنػػاع حكومػػات ىػػذه العواصػػـ بعػػدـ المسػػارعة فػػي المبالغػػة فػػي التنديػػد 

 ظاىري اإلخواف المسمميف في القاىرة وفي مدف أخرى.بنتائج قياـ الجيش المصري بإخالء المياديف مف مت
وكشؼ ميمماف، أنو منذ قياـ االنقالب بقيادة عبد الفتاح السيسػي، تعمػؿ إسػرائيؿ سػرًا وباالسػتعانة بأصػدقائيا 
وتوظػػؼ جيػػود دبموماسػػية ومصػػادر تػػأثير أخػػرى حتػػى ال تقػػدـ الحكومػػات الغربيػػة وتحديػػدًا الواليػػات المتحػػدة 

اسػػتخداـ الجػػيش المصػػري القػػوة ضػػد اإلخػػواف المسػػمميف، وحرصػػت إسػػرائيؿ عمػػى إقنػػاع الػػدوؿ عمػػى التنديػػد ب
 الغربية عمى عدـ وصؼ ما يجري في مصر بػ " المذبحة ".
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وأضاؼ أف: إسرائيؿ تخشى مف إضعاؼ مكانة حكـ وسمطة قيادة العسكر في مصر بسبب التنديد العػالمي، 
اإلخػػػواف المسػػػمميف ويػػػدفعيـ لمواصػػػمة النضػػػاؿ حتػػػى النيايػػػة عمػػػى اعتبػػػار أف ىػػػذا قػػػد يعػػػزز مػػػف معنويػػػات 

 ويضفي المزيد مف التطرؼ عمى موقفيـ الرافض لحؿ سياسي لألزمة.
وتعتبر تؿ أبيب أف اتفاقية السالـ مع مصر سوؼ تنيار حاؿ حدوث أمريف: أوليما سقوط الحكـ العسكري، 

 ثانييما: تدىور األوضاع في مصر إلى حرب أىمية.
تب المقاؿ عمػى أف آخػر مػا يحتاجػو الجنػراؿ السيسػي ىػو أف يػتـ اتيامػو بالتعػاوف مػع إسػرائيؿ، كمػا وشدد كا

 حدث مؤخرًا بعد العدواف الصييوني عمى سيناء، حيث اتيـ بالتآمر.
  

 حمقة الوصل
حمقػػة الوصػػؿ الرئيسػػة بػػيف تػػؿ ألبيػػب وعسػػكر مصػػر ىػػو نائػػب الكنيسػػيت عػػف حػػزب كاديمػػا المػػدعو يسػػرائيؿ 

أحػد القػادة السػابقيف فػي جيػاز االسػتخبارات الصػييونية "الشػاباؾ"، وىػو ذات الشػخص الػذي اشػػتير حسػوف، 
خالؿ ثمانينيات القرف الماضي بابتكار أساليب التعذيب األكثر وحشية التي مارسػتيا المخػابرات مػع األسػرى 

 الفمسطينييف.
 

 االنقالب واحتراق الربيع العربي
الكارثيػػة النقػػالب السيسػػي ومجػػازره وتأثيراتيػػا المسػػتقبمية عمػػى الربيػػع العربػػي يػػدرؾ الصػػياينة جيػػدا النيايػػات 

 الذي تعثر في سوريا وفي مصر كذلؾ.
وىذه شيادة يحزكيؿ درور، الممقب بأبي الفكر االستراتيجي الصييوني، والتي أوردىا الػدكتور النعػامي: " إف 

إقصػػاء جماعػػة متطرفػػة مثػػؿ جماعػػة االخػػواف  أىميػػة االنقػػالب الػػذي قػػاـ بػػو الجنػػراؿ السيسػػي ال تكمػػف فػػي
المسمميف فحسب، بؿ ألنيا خطوة تمثؿ آخر مسمار في نعش عممية التحوؿ الديموقراطي التػي بػدأت بتفجػر 
ثػػورات التحػػوؿ الػػديموقراطي، وىػػذا تحػػوؿ عظػػيـ بالنسػػبة لنػػا، ألف التحػػوؿ الػػديموقراطي ىػػو أحػػد المتطمبػػات 

 وازيف القوى القائمة لغير صالحنا"الرئيسة لتحقيؽ نيضة عربية تغير م
 

 اإلخوان يهددون أمن إسرا يل
فجػػر مركػػز بػػيجف لمدراسػػات اإلسػػتراتيجية، التػػابع لجامعػػة بػػار إيػػالف الصػػييونية مفاجػػأة مدويػػة بعػػد إصػػداره 

سرائيؿ".  دراسة ال تنقصيا الصراحة بعنواف: "اإلخواف المسمموف والتحديات التي تواجو السالـ بيف مصر وا 
دت الدراسة التي أعدىا المستشرؽ ليعاد بورات أف "اإلخػواف المسػمميف" يشػكموف التيديػد األكبػر عمػى أمػف وأك

 :إسرائيؿ مف بيف كؿ الجماعات السياسية واأليدلوجية في العالميف العربي واإلسالمي ألسباب سبعة
 لدى اإلخواف مشروع فكري مناىض لمسياسات األمريكية الصييونية.  -9
الصراع المسمح ضد إسرائيؿ والوقوؼ الى جانب المقاومة الفمسطينية، مع تركيز عمى دور الرئيس  تأييد -1

نقطة تحوؿ إستراتيجية في العالقة مػع  –مرسي خالؿ حرب " عمود السحاب "، الذي مثؿ في نظر الباحث 
 مصر. 

 توفير الغطاء السياسي لحركات المقاومة، وتحديدا حركة حماس. -3
رث الماضػػي فػػي تبريػػر وتسػػويغ التحػػريض عمػػى شػػف حػػروب عمػػى إسػػرائيؿ، والػػدفاع عػػف تجنيػػد تػػر  -1 اث وا 

 خطؼ الجنود.
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دورىػػػـ فػػػي دفػػػع قضػػػية القػػػدس والمسػػػجد األقصػػػى والتشػػػديد عمػػػى مركزيتيمػػػا، ممػػػا يعقػػػد فػػػرص التوصػػػؿ  -5
 لتسوية سياسية لمصراع.

 مقاومة التطبيع ضد إسرائيؿ. -9
 تسمح مستقباًل بالغاء اتفاقية " كامب ديفيد ".الحرص عمى توفير الظروؼ التي  -1

 29/8/1023، موقع رصد، القاهرة
 

 بين عاطفة الدين واستراتيجيات السياسة الفمسطينيةإيران والقضية  92
 د. أحمد يوسؼ
يػرافً العتبػارات بعضػيا مػذىبي وبعضػيا  في ظؿ واقع التنافس وحالة االستقطاب القائمة بيف دوؿ الخمػيج وا 

ي، واآلخػػر اسػػتراتيجي لػػو عالقػػة بمكانػػة إيػػراف كدولػػة قويػػة ذات تػػاريخ إمبراطػػوري، وليػػا امتػػداد قػػومي وتػػاريخ
طػػػػائفي وسػػػػاحة والء واسػػػػعة، حيػػػػث التجمعػػػػات الشػػػػيعية فػػػػي معظػػػػـ الػػػػدوؿ الخميجيػػػػة وخاصػػػػة فػػػػي البحػػػػريف 

َـّ ترويجو مف اتيامػات إليػراف بأنيػا تعمػؿ فػي الخفػاء مػف أجػؿ "تصػدير  والسعودية والكويت، إضافة إلى ما ت
الثورة اإلسالمية" لدوؿ العالـ اإلسالمي ولبمداف الخميج العربي، بعد نجػاح ثورتيػا اإلسػالمية عمػى حكػـ الشػاة 

 ـ.9111في عاـ 
ذا كانت تمؾ المخاوؼ مشروعة في نياية السبعينياتً أي بعد التمكػيف لمثػورة وقيػاـ الجميوريػة اإلسػالمية،  وا 

ريخ وحتى اليوـ يؤكد بأنيا كانت مجرد فزَّاعة إعالمية وافتراءات وأساليب فإف عدـ حدوث شيء منذ ذلؾ التا
دعائيػػػة لتخويػػػؼ حكػػػاـ الخمػػػيج بيػػػدؼ ابتػػػزازىـ، وجعػػػؿ تمػػػؾ األنظمػػػة الخميجيػػػة تعػػػيش فػػػي حالػػػة مػػػف القمػػػؽ 

وشراء والترقب، وتسييؿ فتح أراضييا لمدوؿ الغربية لتوفير الحماية ليا، وذلؾ عبر توقيع االتفاقيات الدفاعية 
 األسمحة والمعدات العسكرية بمميارات البترودوالر.

ال شؾ بأف ىذه الحساسية تجاه إيراف جعمت أية عمميات تقػارب معيػا مػف دوؿ المنطقػة أو التيػارات الحركيػة 
 -أحيانًا  -فييا يتـ النظر إلييا بأنيا خطوة ال تمقى القبوؿ والترحاب مف دوؿ الخميج، وقد يحدث عمى إثرىا 

 مفاصمة سياسية أو قطيعة وتصنيؼ تمؾ الجية بأنيا تصطؼ في معسكر األعداء. حصوؿ
مف ىنا، فإننا كفمسطينييف كنا نجد أنفسنا في موقع الحرج البالغ عندما نحاوؿ خمؽ حالة تػوازف فػي عالقاتنػا 

 مع إيراف ودوؿ الخميج، مف حيث الوقوؼ عمى مسافة متساوية مف كؿٍّ منيما.
الخميج قد قدمت الكثير لمقضية الفمسػطينية، ولػـ تبخػؿ فػي تقػديـ الػدعـ المػالي والسياسػي  إننا نشيد بأف دوؿ

لمنظمة التحرير، وفتحت أبوابيا الستيعاب الكثير مف العمالة الفمسطينية عمى أراضييا، حيث عمػؿ فػي تمػؾ 
حيـ وعػػػائالتيـ الػػػدوؿ عشػػػرات أالؼ الميندسػػػيف والمدرسػػػيف واألطبػػػاء والعمػػػاؿ، وتمتػػػع الكثيػػػروف مػػػنيـ بمػػػن

تصػػػػاريح اإلقامػػػػة والعمػػػػؿ لسػػػػنوات طويمػػػػة، وكػػػػذلؾ احتضػػػػنت الجمعيػػػػات والمؤسسػػػػات اإلسػػػػالمية والييئػػػػات 
اإلغاثية في تمؾ الدوؿ العديد مف المشاريع الصحية والتعميمية واإلنسػانية لرعايػة الفقػراء والمحتػاجيف، بيػدؼ 

ف مػػػرارة التيجيػػػر ومػػػف شػػػقوة االحػػػتالؿ وقسػػػوة النيػػػوض بالحالػػػة الفمسػػػطينية التػػػي تعػػػاني منػػػذ الخمسػػػينيات مػػػ
 الحصار.

لػػػدوؿ الخمػػػيج بػػػأنيـ كػػػانوا أصػػػحاب يػػػدٍّ بيضػػػاء سػػػخّية، وقػػػد قػػػدَّموا لنػػػا  -كفمسػػػطينييف  -نحػػػف ُنقػػػرر ونعتػػػرؼ 
ليػػػػا حسػػػػابات أخػػػػرىي حيػػػػث إف القضػػػػية  -كمػػػػا ىػػػػو معػػػػروؼ  –ولقضػػػػيتنا بكػػػػـر وسػػػػخاءي ولكػػػػف السياسػػػػة 

كزية، وىي في أحضاف الجميع لمكانتيا الدينية والقومية وتاريخيا السياسػي، الفمسطينية ىي قضية األمة المر 
 وساحات التعاطي معيا ال يمكف اختصارىا بمنطقة واحدة.
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مػػف ىنػػا، كػػاف الػػدور اإليرانػػي ال يقػػؿ أىميػػة ومكانػػة عػػف الػػدور الخميجػػي، فػػإيراف ىػػي إحػػدى أىػػـ ثػػالث قػػوى 
 –جانػػب الفمسػػطينييف وقضػػيتيـ يسػػاوي فػػي ثقمػػو السياسػػي  مركزيػػة بالمنطقػػة مػػع تركيػػا ومصػػر، ووقوفيػػا إلػػى

جميػػع الػػدوؿ الخميجيػػة، بػػؿ إف إيػػراف فػي إمكانياتيػػا التكنولوجيػػة وقػػدراتيا العسػػكرية التصػػنيعية متميػػزة  –ربمػا 
 بشكؿ كبير عف باقي دوؿ المنطقة العربية.

عالقات متوازية ومتوازنة مع جميع  لكؿ ذلؾ، فنحف الفمسطينيوف ال يمكننا االستغناء عف أحد، ونتطمع لبناء
دوؿ المنطقة، بدوف حساسيات سياسية أو ىواجس بأف تمؾ العالقات تؤثر عمى طبيعة صداقاتنا أو تواصمنا 

 مع األخر.
 

 إيران: شهادة لمتاريخ
ـ، تغيػرت صػيغة التحالفػات السياسػية والرؤيػة االسػتراتيجية 9111منذ نجػاح الثػورة اإلسػالمية فػي إيػراف عػاـ 

سرائيؿ، حيث كانت أولي الخطوات التي اتخذتيا الجميورية اإلسػالمية ىػي قطػع  بيف الجميورية اإلسالمية وا 
العالقة مع الكياف الصييوني، واغالؽ سفارتو في طيراف ومنحيػا لتكػوف مقػرًا لسػفارة دولػة فمسػطيف، التػي لػـ 

ضية الفمسطينية، فكاف إعالف يـو القدس تكف قد أعمنت بعد.. لقد تتابعت مواقؼ اإلماـ الخميني الداعمة لمق
العػػالمي فػػي الجمعػػة األخيػػرة مػػف رمضػػاف، واالحتفػػاؿ بػػو فػػي كػػؿ عػػاـ لتعريػػؼ العػػالـ بالقضػػية الفمسػػطينية، 
وحقيقػة ىػػذه القضػػية، حيػث يقػػوؿ اإلمػػاـ الخمينػي: "إف يػػـو القػػدس ىػو مػػف األيػػاـ الميمػة والمصػػيرية.. ومنػػذ 

قضية القدس قضية منسية، ويـو القػدس ىػو سػيـ موجػو نحػو قمػب ىػذه أعواـ طويمة، والسعي مستمر لجعؿ 
المؤامرة... كرِّموا يوـ القدس بقدر استطاعتكـ". واليوـ، وفي ذكرى يوـ القػدس العػالمي مػف كػؿ عػاـ، تتحػرؾ 

 جموع المسمميف في كؿ مكاف لمتعبير عف وحدة الموقؼ اإلسالمي تجاه دعـ القدس وُنصرة قضيتيا.
خوة في السػفارة اإليرانيػة بالعاصػمة واشػنطف عمػى دعوتنػا فػي مناسػباتيـ الوطنيػة، وفػتح المجػاؿ لقد اعتاد اإل

لمتعارؼ مع زوارىـ مف السػمؾ الدبموماسػي العربػي والغربػي، فػي خطػوة تتقػدـ بيػا إيػراف  -كفمسطينييف  -لنا 
 عمى غيرىا مف دوؿ الخميج.

لموقػؼ تجػاه مػا يجػري فػي سػورياي إال انيػا دولػة رضػع برغـ خالفنػا معيػا حػوؿ ا -وىذه قناعتي  –إف إيراف 
شػػعبيا لػػبف الحػػب لفمسػػطيف وأىميػػا، وذلػػؾ ممػػا ورثػػوه مػػف توصػػيات قياداتيػػا الدينيػػة والسياسػػية، والتػػي ظمػػت 

 تعطي وتجود لدعـ الحالة الفمسطينية وتقديـ التسييالت والتكنولوجيا لممقاومة الفمسطيني.
ـ، عنػدما ذىبػت لشػراء بعػض اليػدايا 1009حدث معي فػي طيػراف عػاـ  ولعمي ىنا أتذكر ذلؾ الموقؼ الذي

ألوالدي مف أحد المعارض في بيػو فنػدؽ االسػتقالؿ، حيػث وجػدت سػيدة فػي األربعػيف مػف عمرىػا تقػؼ أمػاـ 
(، فقالػت العقػد الواحػد يسػاوي تقريبػًا Necklacesركٍف لمحمّي والمجوىرات، فسألتيا عف سعر بعػض العقػود )

مػػػت ليػػػا: أنػػػا فمسػػػطيني، وقػػػد جئػػػت مػػػف أمريكػػػا لممشػػػاركة فػػػي مػػػؤتمر طيػػػراف لػػػدعـ االنتفاضػػػة دوالر، فق 80
حداىف اسميا  الفمسطينية، فقالت سأقدـ لؾ خصمًا خمس دوالرات، قمت ليا ولكني سأشتري لبناتي الثالث، وا 

از فػػػي ينػػػاير شػػػيراز، وقػػػد منحتيػػػا ىػػػذا االسػػػـ ألف ميالدىػػػا جػػػاء متزامنػػػًا مػػػع ثػػػورة المػػػرأة المسػػػممة فػػػي شػػػير 
ـ.. تحركت فييا نخوة المشاعر كما لمست عمى وجييا تعاطفًا شدني الستمرار الحديث معيا، وكانت 9189

بعيدًا عنَي بسبب االحػتالؿ، تقػدـ المزيػد  -أحيانًا  –كمما ذكرت ليا قصة حوؿ أوالدي، وكيؼ أنيـ يعيشوف 
دورية تصػدر بالمغػة اإلنجميزيػة فػي أمريكػاي  مف الخصوماتي وكاف آخرىا عندما ذكرت ليا إنني مدير تحرير

وأف العدد األخير منيػا يتنػاوؿ دراسػة حػوؿ الػرئيس محمػد خػاتمي، فقالػت: يػا أخػي.. واهلل أنػا ىنػا فقػط مجػرد 
دوالر، ولػػـ أربػػح منػػؾ شػػيئًاي ولػػو كػػاف  10بثمنيػػا األصػػمي إي  -تقريبػػًا  -موظفػػةي وقػػد أعطيتػػؾ ىػػذه العقػػود 
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حتػػؾ إياىػػا مجانػػًا.. شػػكرتيا لكرميػػا، ولػػدموعيا التػػي أوشػػكت أف تنسػػاب عمػػى خػػدييا ىػذا المحػػؿ ممكػػًا لػػي لمن
 وىي تدعو لي ولعائمتي ولمقدس التي يسكف حبيا في قمب كؿ إيراني.

عنػدما ذىبػت لصػالة الجمعػة فػي مسػجد جامعػة طيػراف،  -فعػاًل واقعػًا  -في الحقيقة، لقد لمسػت ىػذا الحػب 
رئػيس  –ومة وفمسطيف تماًل جدراف المكػاف، وكانػت خطبػة اإلمػاـ كروبػي حيث كانت الشعارات لمقدس ولممقا

كميػػا عػػف فمسػػطيف وضػػرورة أداء واجػػب الوقػػت فػػي الػػدفاع عنيػػا وتقػػديـ كػػؿ الػػدعـ ليػػاي  -البرلمػاف فػػي حينػػو 
سرائيؿ.  وكانت ىتافات جموع المصميف تتعالى بالموت ألمريكا وا 

ـ، والذي شاركت فيو وفػود مػف حػوالي 1009سطينية في إبريؿ بعد انتياء مؤتمر طيراف لدعـ االنتفاضة الفم
ثالثػػيف دولػػة، وبحضػػور أكثػػر مػػف أربعمائػػة ضػػيؼ زائػػر، إضػػافة لممئػػات مػػف األكػػاديمييف وعناصػػر الحػػرس 

 الثوري وقوات التعبئة )البسيج( وبمشاركة كؿ أركاف الدولة اإليرانيةً رئيس الحكومة، والبرلماف، والجيش.
يػػاـ بعػػد المػػؤتمر لزيػػارة بعػػض األمػػاكف الدينيػػة والسػػياحية ىنػػاؾ، وفعػػاًل رافقنػػي صػػديؽ كػػاف أمػػامي بضػػعة أ

إيراني يجيد اإلنجميزية، حيث اصطحبني لزيارة مدينة قـ )المقدسة( وأخػذني لرؤيػة أىمػو وتنػاوؿ طعػاـ الغػداء 
مرقػد إمػاـ(، وىػو معيـ، وكذلؾ لزيارة بيت اإلماـ الخميني ىنػاؾ، ثػـ المسػجد الػذي يحتضػف جثمانػو واسػمو )

 بيف قـ والعاصمة طيراف. -تقريبًا  -يقع في منتصؼ الطريؽ 
إف مػػػا شػػػاىدتو خػػػالؿ زيػػػارتي التػػػي اسػػػتمرت لمػػػدة أسػػػبوعيف ىػػػو محبػػػة النػػػاس ىنػػػاؾ لفمسػػػطيف، وعػػػاطفتيـ 

ي الجياشة تجاه أىميا.. إف اإليرانييف حاولوا منذ انطالقة حركة حماس تقديـ الدعـ المالي ليػا، ولكػف نحػف فػ
لسػدَّ حاجاتنػا الدعويػة  -حينئػذ  –البداية كانت لنا تحفظػات، وكػاف مػا يصػمنا مػف شػعوب دوؿ الخمػيج يكفػي 

 والجيادية، وكانت لدينا توجسات وشبيات حوؿ أىداؼ وخفايا تمؾ العروض بالدعـ.
ط العمػػػؿ ومػػػع مػػػرور السػػػنيف وتعػػػاظـ احتياجاتنػػػا لػػػدعـ المقاومػػػة وتطػػػوير قػػػدراتيا القتاليػػػة، ودخولنػػػا عمػػػى خػػػ

السياسي، وتزايد التزاماتنا المالية تجاه شعبنا، أصبحت الحاجة ماسة لتغطيات مالية كبيرة، حيث إف مػا كػاف 
يصؿ مف دوؿ الخميج عبر مؤسساتيا الخيرية ال يكفػي، وأف المطمػوب يسػتدعي فػتح المجػاؿ مػع إخواننػا فػي 

، حيػػث كػػانوا يشػػعروف بحجػػـ الضػػائقة الماليػػة إيػػراف وبمػػداف أخػػرى. إف إف اتصػػاالت اإليػػرانييف بنػػا لػػـ تنقطػػع
التي نمرَّ بيا والسيما بعػد الفػوز فػي االنتخابػات وتشػكيؿ الحكومػة، وتراجػع الػدعـ بسػبب الضػغوط األمريكيػة 

 واإلسرائيمية.
ولألمانػػة وشػػػيادة التػػػاريخ، فػػػإف اإليػػرانييف عرضػػػوا وبسػػػخاء تقػػػديـ الػػػدعـ لنػػا فػػػي الحكومػػػة ولحركػػػة المقاومػػػة 

 ة )حماس(.اإلسالمي
كاف االلتزاـ اإليراني ممحوظًا وال يمكف أف تغيب مشاىده وتأثيراتو عف حسػابات المػراقبيف لمشػأف الفمسػطيني، 
حيث أسيـ في تعزيز ثبات الحكومة في وجػو الحصػار، والتمكػيف لممقاومػة مػف ردِّ عػدواف "عمميػة الرصػاص 

، والػذي أطمقػت 1091فرقػافي وكػذلؾ عػدواف ي أو ما أسميناه بحرب ال1008المصبوب" عمى قطاع غزة عاـ 
 عميو إسرائيؿ عممية "عمود السحاب" وأسميناه بحرب "حجارة السجيؿ".

في الحقيقة، كاف الدعـ اإليراني لمحكومة ولحركات المقاومة اإلسالمية الفمسطينية أحد األسباب في الصمود 
التػدمير الػذي لحػؽ بأىمنػا وأحيػائيـ السػكينة األسطوري لشعبنا، برغـ وحشية العدواف ودموية القصؼ والقتؿ و 

مف رفح إلى بيت حانوف.. لذلؾ، تعاظمت التحالفات مع إيراف وحزب اهلل، وتقدمت في بغض خطواتيا عمى 
 دوؿ الخميج بالمنطقة.

 
 حماس في سياسة إيران الخارجية
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لػـ تخػؼ عػدائيا إلسػرائيؿ أظيرت إيراف في سياستيا الخارجية مواقؼ قوية داعمة لمقضػية الفمسػطينية، فيػي 
الدولة المارقة، حيث أعتبرىا اإلماـ الخميني بأنيا غدة سرطانية يتوجب إزالتيا مف الوجػود، وكػاف النػداء بعػد 

 نجاح الثورة اإلسالمية "اليوـ إيراف وغدًا فمسطيف".
الؿ مؤسسػػة لقػػد تبنػػت الجميوريػػة اإلسػػالمية دعػػـ أسػػر الشػػيداء الفمسػػطينييف التػػابعيف لحركػػة حمػػاس مػػف خػػ

شػػييد الثػػورة اإلسػػالمية، كمػػا تبنػػت عػػالج جرحػػى االنتفاضػػة فػػي المستشػػفيات اإليرانيػػة، وكػػذلؾ العديػػد مػػف 
 جرحى االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى قطاع غزة.

قياديػػًا وكػػادرًا إسػػالميًا مػػف حركتػػي حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي إلػػى مػػرج  195وعنػػدما قامػػت إسػػرائيؿ بإبعػػاد 
ـ، تحركت إيػراف مػف خػالؿ حػزب اهلل برعايػة شػئوف ىػؤالء المبعػديف، 9113في الجنوب المبناني عاـ الزىور 

وتقػػػديـ كػػػؿ مػػػا يحتػػػاجوف إليػػػو مػػػف مسػػػتمزمات الحيػػػاة المعيشػػػية وكػػػذلؾ تػػػدريب العديػػػد مػػػف كػػػوادر الحػػػركتيف 
 وتسييؿ تنقالت البعض منيـ إلى خارج الساحة المبنانية.

ـ، أبػػػدت إيػػػراف الدولػػػة اسػػػتعدادىا 9111قيػػػادة حركػػػة حمػػػاس مػػف األردف عػػػاـ وعنػػدما قامػػػت األردف بترحيػػػؿ 
السػػتقباليـ فييػػا، ولكػػف نظػػرًا لبعػػد المسػػافة آثػػر اإلخػػوة اإلقامػػة فػػي سػػوريا لقربيػػا مػػف فمسػػطيف وسػػيولة التنقػػؿ 

لييا، وقد لعبت إيراف دورًا ميمًا في إقناع السورييف باستضػافة قيػادة حمػاس عمػى أراضػييا،  وتبديػد مػا منيا وا 
كػػاف لػػدييـ مػػف تحفظػػات ومخػػاوؼً كػػوف حركػػة حمػػاس تنتسػػب تنظيميػػًا لحركػػة اإلخػػواف المسػػمميف العالميػػة، 
والتي خاض النظاـ السوري صراعًا عسكريًا معيا في أوائؿ الثمانينيات، وتحولت منذ ذلػؾ الحػيف إلػى عػداوة 

 تاريخية مزمنة.
َـّ أسػػرىـ فػػي الحػػرب العراقيػػة اإليرانيػػة، حيػػث ويحفػػظ كػػذلؾ لإليػػرانييف مػػوقفيـ تجػػاه فمسػػطينيي ا لعػػراؽ الػػذيف تػػ
ـ، والسماح 9111خالؿ زيارتو لطيراف عاـ  -رحمو اهلل  –قامت بإطالؽ سراحيـ إكرامًا لمشيخ أحمد ياسيف 

 ليـ بالعودة إلى موطف إقامتيـ بالعراؽ.
وتسػػمح ليػػا بػػالتحرؾ داخػػؿ ، 9119لقػػد كانػػت إيػػراف أوؿ دولػػة تفػػتح لحركػػة حمػػاس مكتبػػًا فػػي طيػػراف عػػاـ 

السػػػاحة اإليرانيػػػةً حيػػػث كػػػاف ممثػػػؿ الحركػػػة ىنػػػاؾ يشػػػارؾ فػػػي االحتفػػػاالت الوطنيػػػة وفػػػي حضػػػور األنشػػػطة 
 الطالبية في الجامعات ويفتح لو المجاؿ في المناسبات الدينية لمخاطبة اإليرانييف في طيراف ومشيد.

قامػػػت إيػػػراف بإعطػػػاء الكثيػػػر مػػػنيـ منحػػػًا وفػػػي سػػػياؽ إظيػػػار حرصػػػيا عمػػػى مسػػػتقبؿ الطػػػالب الفمسػػػطينييف، 
 لمدراسة في جامعاتيا أو في خارجيا.

فػػػي الحقيقػػػة أف جػػػزءًا مػػػف سياسػػػة العػػػداء الغربيػػػة إليػػػراف ىػػػو بسػػػبب مواقفيػػػا الداعمػػػة لمقضػػػية الفمسػػػطينية، 
 بػػرفض اتفاقيػػة أوسػػمو، -حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي  –وسياسػػاتيا التػػي تتنػػاغـ مػػع مواقػػؼ القػػوى اإلسػػالمية 

والػػدعوة لتعزيػػز خيػػار المقاومػػة المسػػمحة السػػتعادة الحقػػوؽ الفمسػػطينية المسػػموبة، وقيػػاـ دولػػة فمسػػطيف الحػػرة 
 المستقمة.

 إيراف في استراتيجية المقاومة الفمسطينية
ال يختمؼ اثناف داخؿ الساحة الفمسطينية أف إليراف الكثير مف الفضؿ عمى دعـ وتطػوير إمكانيػات المقاومػة 

)كتائب القساـ وسرايا القدس( في مجاؿ صناعة الصواريخ، والتػي غػدت تشػكؿ بعػد حػرب "حجػارة اإلسالمية 
 السجّيؿ" تيديدًا خطيرًا ألمف واستقرار إسرائيؿ.

إف المقاومػػة اإلسػػالمية فػػي قطػػاع غػػزة تػػديف إليػػراف بفضػػؿ مػػا تحقػػؽ ليػػا مػػف صػػمود عسػػكري فػػي مواجيػػة 
لوقػػوؼ ببسػػالة فػػي وجػػو آلػػة الحػػرب الصػػييونية، وتوجيػػو ضػػربات العػػدواف اإلسػػرائيمي، وقػػدرتيا عمػػى الػػردع وا

 موجعة طالت العمؽ اإلسرائيمي.
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إف السياسػػة قػػد تفػػرؽ بيننػػا فػػي واحػػدة مػػف محطاتيػػا كمػػا حػػدث فػػي تبػػايف وجيػػات نظرنػػا تجػػاه مػػا يحػػدث فػػي 
وؿ لألمػػة، سػػوريا، ولكػػف مػػا يجمعنػػا بػػإيراف مػػف مصػػالح مشػػتركة كثيػػر واسػػتراتيجي، فإسػػرائيؿ ىػػي العػػدو األ

ورؤيتنػػػا فػػػي ىػػػذه المسػػػألة تتطػػػابؽ مػػػع الرؤيػػػة اإليرانيػػػة، ولػػػيس بيننػػػا أي خػػػالؼ حػػػوؿ ذلػػػؾ.. وقػػػد جػػػاءت 
تصريحات الرئيس اإليراني الجديد حسف روحاني لتؤكد عمػى حقيقػة مػا لػدى كػؿ منػا مػف قناعػات، وىػي كمػا 

يػػػرة تسػػػبب الجػػػرح لمعػػػالـ قػػػاؿ:" فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ.. فػػػي منطقتنػػػا ثمػػػة عمػػػى مػػػدى عقػػػود طويمػػػة مشػػػكمة كب
 وىي احتالؿ األرض الفمسطينية المقدسة ومدينتنا األغمى القدس". –اإلسالمي برمتو 

إف إيػػراف ىػػي حميػػؼ اسػػتراتيجي لنػػا ولممقاومػػة الفمسػػطينية بمختمػػؼ أسػػمائيا ومسػػمياتيا النضػػالية، وىػػي لػػف 
، كمػػػا أنيػػػا لػػػف تبخػػػؿ عػػػف ( ليػػػاKnow-Howتتخمػػؼ عػػػف تقػػػديـ كافػػػة أشػػػكاؿ الػػػدعـ العسػػػكري والمعرفػػي )

تطوير إمكانيات كوادرىا بالتأىيؿ والتدريب، وستبقى إيراف الدولة التي يشيد ليا تاريخ عمميػات المقاومػة بػأف 
ليا حصػة فػي كػؿ مػا تحقػؽ مػف انتصػارات، وخاصػة فػي الحػربيف األخيػريف عمػى قطػاع غػزةً حػرب الفرقػاف 

 ـ.1091ـ، وحرب حجارة السجّيؿ 1008
 

 قى إيران في دا رة الحميف االستراتيجيختامًا: وتب
ىنػاؾ مػف اعتػػاد التشػكيؾ فػػي إىػداؼ العالقػػة اإليرانيػة بحركػػة حمػاس، والطعػػف بمجمػؿ نواياىػػا تجػاه القضػػية 
الفمسطينية، ويتناسى ىؤالء وأولئؾ كيؼ احتضػنت الجميوريػة اإلسػالمية واألمػاـ الخمينػي الػرئيس أبػو عمػار 

الفمسػػػػطينية قبػػػػؿ أف تظيػػػػر حركػػػػة حمػػػػاس وتمػػػػج ميػػػػداف السياسػػػػة والعمػػػػؿ ومنظمػػػػة التحريػػػػر  –رحمػػػػو اهلل  –
العسكري بعقػد مػف الزمػاف تقريبػًا.. ولػو كانػت أىػداؼ إيػراف تحكميػا فقػط اعتبػارات المصػالح كمػا ىػي العػادة 
في عالقات الدوؿ، لكانت القطيعة معيا دائمة بعد الخالؼ حوؿ الممؼ السػوري.. ولكػفً حيػث إف عالقاتنػا 

استراتيجييف ىي مصالح تحكميا المبادئ والقيـ اإلسالمية، فقد تفيـ كػؿر طػرؼ وجيػة نظػر الطػرؼ  كحميفيف
اآلخر، وعمال معًا لتجاوز "سياسة حافػة الياويػة" فػي الخػالؼ حػوؿ مػا يجػري عمػى أرض سػوريا، وتمحػورت 

باألولويػة لػدى كػؿٍّ  حػوؿ القضػية المركزيػة لألمػة، والتػي تحظػى -خالؿ الشػيور األخيػرة  –لقاءات الجانبيف 
 منيماً وىي قضية فمسطيف والموقؼ تجاه إسرائيؿ الدولة المارقة، وكيفية مواجيتيا والتصدي ليا.

وعمػػى أرضػػية ىػػذا الفيػػـ والػػتفيـ، كػػاف المقػػاء بػػيف اإلخػػوة فػػي حركػػة حمػػاس وصػػنَّاع السياسػػة فػػي الجميوريػػة 
َـّ بناؤىػػا عمػػى أسػػس مػػف وضػػوح الرؤيػػة ووحػػدة اليػػدؼ  اإلسػػالمية، بيػػدؼ اسػػتعادة خطػػوط التواصػػؿ التػػي تػػ

 والسير عمى خطى ما توافقنا عميو كمعالـٍ لطريؽ التحرير والعودة.
لكػػػؿ ذلػػػؾً سػػػتظؿ إيػػػراف فػػػي حسػػػاباتنا االسػػػتراتيجية دولػػػة مػػػا يجمعنػػػا بيػػػا مػػػف تفاىمػػػات أكبػػػر مػػػف خالفػػػات 

القصػػيد، إف إيػػراف الشػػعب ليػػا  السياسػػة التػػي تتبػػدؿ مقاسػػاتيا واعتباراتيػػا مػػف حػػيف آلخػػر.. ولكػػفً وىػػذا بيػػت
عاطفة والء لفمسطيف وأىميا ال ينزعيا موقؼ آنيِّ نختمؼ حولو، فيي وكما أثبتت عالقاتنا معيا كفمسطينييف 

ـ، برىنػػت 9181ـ أو كحركػػة مقاومػػة إسػػالمية انطمقػػت فػػي ديسػػمبر 9111منػػذ نجػػاح الثػػورة اإلسػػالمية عػػاـ 
 ستقيؿ.أنيا ذات مواقؼ استراتيجية ال تقيؿ وال ت

 27/8/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 في العتمة فمسطينية مفاوضات إسرا يمية 91
 حممي موسى
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أفرجت إسرائيؿ عف الدفعة األولى مف المعتقميف الفمسطينييف القدامى وىو ما سيؿ انعقاد الجولػة األولػى مػف 
بػادرة »عتقمػيف الػذي اعتبػر المفاوضات في القدس بعد لقاء واشػنطف. وبػدا واضػحا لمعيػاف أف اإلفػراج عػف الم

إسرائيمية لـ يكف إال أحد عناصر صفقة استئناؼ المفاوضات. ومثمما لـ يتـ اإلفػراج برضػى فػإف « حسف نية
اسػػتئناؼ المفاوضػػات تػػـ غالبػػا بنػػوع مػػف انعػػداـ الرضػػى مػػف الجػػانبيف. وال يختمػػؼ اثنػػاف حػػوؿ أف تطػػورات 

واإلسػػػرائيمي بػػػالجموس إلػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات لبحػػػث إقميميػػػة وضػػػغوطا دوليػػػة الزمػػػت الطػػػرفيف الفمسػػػطيني 
 التسوية النيائية مف دوف أف تراود أيا مف األطراؼ آماؿ بالنجاح.

وثمة اعتقاد شبو جاـز بأف المفاوضات ىي أقرب إلى ىدنة سياسية يحاوؿ الطرفاف مف خالليا كسب الوقت 
ة المفاوضػػات بتسػػعة شػػيور ال يعنػػي البتػػة وانتظػػار وجيػػة ىبػػوب الريػػاح فػػي المنطقػػة. والواقػػع أف تحديػػد مػػد

إيمانػػا لػػدى أي مػػف األطػػراؼ بػػأف بالوسػػع إنجػػاز االتفػػاؽ النيػػائي والشػػامؿ بػػيف إسػػرائيؿ والسػػمطة الفمسػػطينية 
خالؿ ىذه الفترة. بػؿ ىنػاؾ مػف يػؤمف بػأف ىػذه الفتػرة ليسػت كافيػة حتػى لتحقيػؽ اختػراؽ يقػود إلػى حػؿ دائػـ. 

لػى مثػؿ ىػذا فواقع االئتالؼ الحكومي في إ سرائيؿ يحوؿ تماما دوف احتماؿ التوصؿ إلػى مثػؿ ىػذا االتفػاؽ وا 
 االختراؽ.

ومع ذلؾ فإف بعض المتفائميف يتمنوف حدوث واحد مف اثنيف قد يغير الصورة: األوؿ يتعمؽ بػرئيس الحكومػة 
عمػؽ بنتنيػاىو ىنػاؾ مػف اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو والثاني يتعمؽ بالرئيس األميركػي بػاراؾ أوبامػا. وفػي مػا يت

يتخيػػػؿ أنػػػو كػػػزعيـ سياسػػػي قػػػد يكػػػوف توصػػػؿ إلػػػى اسػػػتنتاجات شػػػبيية باسػػػتنتاجات بعػػػض أسػػػالفو فػػػي رئاسػػػة 
الحكومة مف أرييؿ شاروف إلى إييود أولمرت. وتعني تمؾ االستنتاجات استحالة بقاء الوضع الراىف وبالتػالي 

طػرؼ واحػػد أو اتفػاؽ شػػامؿ مػع الفمسػػطينييف.  ينبغػي عمػى إسػػرائيؿ االتجػاه نحػػو واحػد مػػف خيػاريف: حػؿ مػػف
ومعروؼ أف أرييؿ شاروف اختار طريؽ الحؿ مف طرؼ واحد عف طريؽ بمورة خريطػة أمنيػة إلسػرائيؿ يمكػف 
أف تخرج مف كؿ ما يقع خارجيػا. وىػو مػا جػرى فػي خطػة الفصػؿ عػف قطػاع غػزة ومػا قيػؿ انػو كػاف يخطػط 

ع في حينو أف إييود أولمرت حاوؿ تنفيذ خطة فصؿ فػي الضػفة لتنفيذ شبيو ذلؾ في الضفة الغربية. كما شا
لحػؿ شػامؿ عمػى الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس. واختمػؼ « بعيػدة المػدى»الغربية لكنو آثر عػرض خطػة 

محممػػػوف حػػػوؿ مػػػا إذا كانػػػت خطػػػة أولمػػػرت صػػػادقة أـ أنيػػػا مجػػػرد لعبػػػة إلظيػػػار رفػػػض السػػػمطة الفمسػػػطينية 
 لمتسوية وتصمبيا.

الحديث عف أف نتنياىو قطع النير وابتعد عف ماضيو وبات يؤمف بتسػوية شػاممة كػأولمرت أو ويصعب جدا 
بانسػحاب مػػف طػرؼ واحػػد كأرييػػؿ شػاروف. مػػف المؤكػػد أف تمعػثـ نتنيػػاىو فػي خطػػاب بػػار إيػالف وحديثػػو عػػف 

ة التػي يتطمػع دولتيف لشعبيف أشارا إلى احتماؿ أف يكوف فيـ الموضوع. لكف تفسير نتنيػاىو لمدولػة الفمسػطيني
إلييا والتي ليست في القػدس وال فػي غػور األردف وخػارج المسػتوطنات ومنزوعػة السػالح ال يؤكػد أنػو يتحػدث 
عػػػف الدولػػػة نفسػػػيا التػػػي يتحػػػدث عنيػػػا الفمسػػػطينيوف والعػػػالـ. واألىػػػـ أف نتنيػػػاىو يػػػؤمف بأنػػػو فػػػي ظػػػؿ الواقػػػع 

ات مع العرب. وىذا يبيف صػعوبة أو ربمػا اسػتحالة اإلقميمي الراىف ال يمكف إلسرائيؿ أف تركف إلى أية اتفاقي
سرائيؿ نحو تحقيؽ اختراؽ.  اندفاع المفاوضات التي تجري بسرية بيف السمطة وا 

ومف الجية األخرى ىناؾ الدور األميركي الذي يعمؽ عميػو بعػض المتفػائميف أىميػة كبيػرة. ويشػير ىػؤالء إلػى 
نمػا يعبػر  أف استئناؼ الجيػد األميركػي إلعػادة الطػرفيف إلػى طاولػة المفاوضػات لػيس ثمػرة غوايػة أو طػارئ وا 

عف ضجر اإلدارة األميركية والعالـ مف استمرار الصراع العربي اإلسرائيمي. ويعتقد ىؤالء أف أميركػا لػف تػدع 
فرصػػة المفاوضػػات ىػػذه تمػػر مػػف دوف أف تحػػاوؿ إنجاحيػػا عػػف طريػػؽ التقػػدـ بمشػػروع أميركػػي لحػػؿ األزمػػة 

ومػػف المالحػػظ حتػػى اآلف أف أحػػد مبػػررات الطػػرفيف لمجمػػوس إلػػى طاولػػة المفاوضػػات  تفرضػػو عمػػى الطػػرفيف.
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ىػو الرغبػة فػػي عػدـ تحمػػؿ مسػؤولية فشػػميا. لكػف ىػػذا التقػدير ينطػػوي عمػى نػػوع مػف اإلجحػػاؼ. فػالخوؼ مػػف 
كنػو مسؤولية الفشؿ قد يكوف كبيرا لدى السمطة الفمسطينية التي كثيػرا مػا تمقػت العتػاب والعقػاب مػف أميركػا ول

ليس كذلؾ لدى إسرائيؿ. ومعروؼ أف بنياميف نتنياىو خاض معركة سياسية كبيرة ضد الػرئيس بػاراؾ أوبامػا 
ف خسػر رىانػو عمػى المرشػح الجميػوري ميػت رومنػي إال انػو كسػب  حتى داخؿ واشنطف. والمؤكد أنو حتى وا 

 عميؽ التحالؼ مع إسرائيؿ.تسابؽ الجميورييف والديموقراطييف، بمف فييـ باراؾ أوباما، عمى إرضائو وت
ومػػػف شػػػبو المؤكػػػد أف ىػػػذا الكػػػالـ ال يعنػػػي اسػػػتحالة التوصػػػؿ إلػػػى خطػػػوات انتقاليػػػة ومرحميػػػة قػػػد تحػػػوؿ دوف 
انفجػػػػار الوضػػػػع الفمسػػػػطيني فػػػػي وجػػػػو إسػػػػرائيؿ أو حتػػػػى دوف انػػػػدفاع الفمسػػػػطينييف لمبحػػػػث عػػػػف حمػػػػوؿ لػػػػدى 

جرة في المنطقة عمى سبؿ جديدة إلدارة النػزاع. المؤسسات الدولية. فقد يتفؽ الطرفاف في ظؿ األوضاع المتف
وقػػد يقبػػؿ الطػػرؼ الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي، رغػػـ رفػػض األخيػػر لػػذلؾ حتػػى اآلف، بحػػؿ مرحمػػي يسػػيؿ إعػػالف 

 دولة فمسطينية ولكف في حدود موقتة.
وفي كؿ األحواؿ، ومف جوالت المفاوضات التي جرت في واشنطف والقدس حتػى اآلف يمكػف مالحظػة نجػاح 

لوسػػػيط األميركػػػي فػػػي ردع الطػػػرفيف عػػػف التسػػػريب. فحتػػػى اآلف ال أحػػػد يعمػػػـ فعػػػال أيػػػف جػػػرت المفاوضػػػات ا
بالضػػػبط ومػػػا الػػػذي تمػػػت مناقشػػػتو فييػػػا. فالوسػػػيط األميركػػػي نصػػػب نفسػػػو متحػػػدثا باسػػػـ الطػػػرفيف مػػػا يعنػػػي 

تمػؾ الفتػرة. ربمػا إسكاتيما إما لمشيور الباقية أو انفجار صراخ أحدىما أو طرفييما ووقؼ المفاوضات خالؿ 
لػػف يسػػػمع النػػاس عػػػف العمميػػػة السياسػػية إال بمقػػػدار مػػػا يسػػمعوف عػػػف اإلفػػراج عػػػف دفعػػػات األسػػرى مػػػرة كػػػؿ 

 شيريف.
 29/8/1023، السفير، بيروت
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 يوسي بيميف
خشػية  ،1091اعترؼ لي شخص في االدارة المصرية بأف الجيش زور نتػائج انتخابػات الرئاسػة فػي حزيػراف 

 اعماؿ شغب بعد ىزيمة محمد مرسي مرشح االخواف المسمميف.
وقػػػاؿ إف احمػػػد شػػػفيؽ، قائػػػد سػػػالح الجػػػو السػػػابؽ وآخػػػر رئػػػيس حكومػػػة لحسػػػني مبػػػارؾ، ىػػػو الػػػذي فػػػاز فػػػي 

الػذيف أرادوا ضػماف اف يػتـ الحفػاظ عمػى القػانوف والنظػاـ بعػد  –االنتخابات بأكثرية طفيفة، لكف قػادة الجػيش 
خشوا مف أنو اذا ىـز مرسي فمف يعترؼ االخواف المسمموف بذلؾ وسيسمكوف كما يسمكوف اآلف  –االنتخابات 

 عمى أثر عزلو.
فػي المئػة لشػفيؽ( العكػس الػدقيؽ تقريبػا لمػا حػدث  18311في المئة لمرسي و 59313كانت النتائج الرسمية )

اض مػػػف الطػػػرؼ العممػػػاني فػػػي صػػػناديؽ االقتػػػراع. بعػػػد نشػػػر النتػػػائج لػػػـ تكػػػد تسػػػمع اصػػػوات احتجػػػاج واعتػػػر 
 الميبرالي، أما الطرؼ الديني لالخواف المسمميف والسمفييف فكاف سعيدا بانجازه.

كاف تقدير الجيش اف مرسي عػديـ التجربػة سػيقبؿ ادارة مشػتركة مػع الجػيش ولػف يتجػاوز عػددا مػف الخطػوط 
دـ القػدرة عمػى االدارة بصػورة الحمراء )ويشمؿ ذلؾ السياؽ االسرائيمي(. وما حدث في الواقع ىو جمع بػيف عػ

صػػارخة وبػػيف جيػػد لتغميػػػب تصػػور ايػػديولوجي لربػػػع الشػػعب المصػػري عمػػى الشػػػعب المصػػري كمػػو بواسػػػطة 
مقػػربيف غيػػر قػػادريف عمػػى ادارة شػػيء. إف عػػددا مػػف زمػػالء السيسػػي مػػف الجنػػراالت حثػػوه عمػػى العمػػؿ قبػػؿ 

وفضمو عمػى مػف ىػـ أسػبؽ منػو(، أف يمنحػو  بضعة اشير لكنو أراد اف يمنح مرسي )الذي عينو وزيرا لمدفاع
 فرصة ليثبت أف كؿ ما حدث نبع مف حقيقة أنو عديـ الخبرة.



 
 
 

 

 

           32ص                                    1991العدد:                91/8/1023اإلثنيف  التاريخ:

واعتقػػد بعػػد مػػرور سػػنة عمػػى حكػػـ االخػػواف المسػػمميف اف التظػػاىرات الجماىيريػػة سػػتكوف أنسػػب خمفيػػة لعػػزؿ 
مرسػػي المطالػػب  الشػػخص الػػذي عينػػو اذا لػػـ يوافػػؽ عمػػى تمبيػػة مطالػػب ال لػػبس فييػػا مػػف الجػػيش. وقػػد رفػػض

)كاعالف انتخابات رئاسية مبكرة(، واستقر رأيو عمى خطوة بعيدة المدى كاف معناىػا الواضػح انقالبػا عسػكريا 
 قبؿ اف يتغير النظاـ الدستوري المصري بحيث يصعب جدا اعادة االمور الى ما كانت عميو.

ة مػػع أنصػػار مرسػػي كبيػػرا بيػػذا ويقػػوؿ ذلػػؾ الشػػخص أف السيسػػي لػػـ يقػػدر اف يكػػوف عػػدد القتمػػى فػػي المواجيػػ
 القدر، لكنو كاف مصمما عمى اقتالعيـ مف المياديف التي كانوا يجمسوف فييا ولف يدعيـ يعودوف.

 28/8/1023، اسرا يل اليوم
 

 لألميركيين تجا  ما يحدث في مصر إسرا يمية"مسكنات"  99
 اليكس فيشماف

ف األخيػػػريف نضػػااًل دبموماسػػيًا يائسػػًا تقريبػػًا فػػػي إسػػرائيؿ فػػي حالػػة طػػوارئ دبموماسػػػية. فيػػي تُػػدير فػػي اليػػومي
 مواجية واشنطف دوف وزير خارجية ومع وزارة خارجية ضعيفة وذليمة.

يبػػذؿ مسػػؤولوف إسػػرائيميوف كبػػار مػػف رئػػيس الػػوزراء فمػػف دونػػو اآلف جيػػودا متتاليػػة مػػع البيػػت االبػػيض ووزارة 
النػػػواب فػػػي األسػػػاس فػػػي محاولػػػة لتسػػػكيف اليجػػػـو الخارجيػػػة األميركيػػػة ووزارة الػػػدفاع األميركيػػػة ومػػػع مجمػػػس 

 األميركي عمى حكـ الجنراالت في مصر. والصحيح الى اآلف أنيا تبدو معركة خاسرة.
مػػػا زالػػػت اإلدارة األميركيػػػة تخطػػػإ أخطػػػاًء تاريخيػػػة تجػػػاه القػػػاىرة: فمجمػػػس النػػػواب ييػػػدد بتعميػػػؽ المسػػػاعدة 

 فالتأليؼ بينيما سيفضي بالمصرييف الى االنفجار عمييا. االقتصادية لمصر، واإلدارة تعمؽ التعاوف األمني،
إف العداء لمواليات المتحدة مشترؾ بيف المعسكريف الخصميف في مصرً بيف حركة "تمرد" التي تؤيد الجػيش 
وبػػيف "اإلخػػواف المسػػمميف". ويريػػد الطرفػػاف أف ُيضػػرا بكػػؿ مػػا يرمػػز ألميركػػا ويشػػمؿ ىػػذا إسػػرائيؿ أيضػػا. إف 

ات بػػيف مصػػر والواليػػات المتحػػدة، التػػي كانػػت درع اتفػػاؽ السػػالـ مػػع إسػػرائيؿ، أصػػبحت عبئػػا منظومػػة العالقػػ
ثقيال. وتيدد حركة "تمرد" بػأف تػأتي بعشػريف مميػوف توقيػع اعتراضػا عمػى المسػاعدة األميركيػة لمصػر وتأييػدا 

 وىا ضد مرسي.مميوف توقيع التي جمع 91إللغاء معاىدة السالـ. ومف كاف يستخؼ بقدرتيـ فميتذكر الػ 
وفي ىذه االثنػاء وعمػى االرض تبمػغ مصػر "نقطػة درعػا" الخاصػة بيػا. ودرعػا ىػي مدينػة فػي جنػوب سػورية، 
بدأت فييا الحرب االىميػة السػورية قبػؿ سػنتيف. ولػو كػاف النظػاـ السػوري عػالج االنتفاضػة التػي نشػأت آنػذاؾ 

ىنػاؾ مختمفػا. إف مصػر موجػودة اآلف فػي  في تمؾ المدينة الميممة عالجا صػحيحا فمربمػا كػاف الوضػع اليػوـ
نجػػازات  ىػػذه النقطػػة، وربمػػا تكػػوف قػػد تجاوزتيػػا أيضػػا. ال يتحػػدث أحػػد اآلف عػػف حػػرب أىميػػة فػػي مصػػر. وا 

 الجيش المصري بازاء "االخواف المسمميف" تكتيكية، فال يوجد حسـ والطرفاف يتحصناف في مواقعيما.
مواجية داخمية طويمة بقوة منخفضة )اخالؿ بالنظاـ وارىاب( إف التنبؤ في إسرائيؿ ىو بأف مصر تدخؿ الى 

تنػػػذر باسػػػتمرار عػػػدـ االسػػػتقرار فػػػي الدولػػػة، وعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى ادارة دولػػػة بصػػػورة منظمػػػة، وباسػػػتمرار وقػػػؼ 
االستثمارات مف الخارج وباستمرار شمؿ فرع السياحة. وستكوف النتيجة حالة اقتصادية متدنية ستظؿ تتػدىور 

مميػػوف فػػـ مػػف التبرعػػات وقتػػا طػػويال  85ة بعمػػؽ جيػػوب السػػعودييف ودوؿ الخمػػيج. إف إطعػػاـ وسػػتظؿ متعمقػػ
 ليس حال يشفي االقتصاد المصري وُيثبت أقداـ النظاـ الحالي.

إف لمنظاـ العسكري في مصر إسياما في تدىور الوضع ألف الصور التي تصدر عف القاىرة لمئات الجثث، 
ولجػػيش مصػػري مصػػمـ عمػػى االسػػتمرار واسػػتعماؿ القبضػػة الحديديػػة بػػال  وألكثػػر مػػف اربعػػيف كنيسػػة محروقػػة
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ىوادة، تنقؿ الى العالـ رسالة فظيعة. لكف ىػذا ال ُيعػد شػيئا اذا قػيس بالضػرر الػذي ُتحدثػو االدارة األميركيػة، 
سرائيؿ ىي التي ستدفع ثمف ذلؾ.  التي لـ تنتو الى اآلف، مف إفساد كؿ ما أمكف، وا 

د اذا بػػدأت عالمػػات السػػالـ مػػع مصػػر تتالشػػى واحػػدة بعػػد اخػػرى. وال يجػػب اف يكػػوف ينبغػػي أال يعجػػب أحػػ
مفاجئا اذا تـ االعالف اف سفير إسرائيؿ في مصر شػخص غيػر مرغػوب فيػو فػي مصػر. لػـ يحػدث ىػذا الػى 
اآلف، فجيػػازا االمػػف اإلسػػرائيمي والمصػػري يؤديػػاف عمميمػػا فػػي فقاعػػة، ومػػف الصػػحيح الػػى اآلف انػػو ال دالئػػؿ 

برود العالقات ألف لمجيش المصري مصالح استراتيجية مشتركة مع إسرائيؿ حتى دوف صمة بالعالقػات  عمى
بالواليات المتحدة. لكف الشارع المصري بػدأ يضػغط وسيضػطر النظػاـ الحػالي الػى اف يرمػي لػو بعظػـ. ومػف 

ميركيػػة قبػػػؿ اف تجػػػر المؤسػػؼ جػػػدا انػػو سػػػيكوف عظمػػا إسػػػرائيميا، وال يوجػػد مػػػف يسػػتطيع اف يػػػوقظ االدارة األ
 االوروبييف ايضا الى ألعاب قوتيا المبمبمة في العالـ العربي.

 28/8/1023، "يديعوت"
 29/8/1023، األيام، رام اهلل

 
 وعدو واحد سيناريوهان 99

 ايتاف ىابر
تقوؿ الحكايات إنو حينمػا سػئؿ منػاحيـ بػيغف ذات يػوـ عػف حػرب العػراؽ وايػراف أجػاب: "أنػا آمػؿ النجػاح فػي 

ب لمطرفيف". ويصعب عمي شخصيا اف اؤمف بأف ىذا كاف جواب بيغف، فمـ يكف الشخص الػذي يجيػب الحر 
ىػذه االجابػة. لكنػو حتػى لػو أجػاب بيػذه الكممػػات وحظػي بػرد مػف الضػحؾ والسػخرية اليػادريف فػال ينبغػػي اف 

 سنة. 95نعجب ألف ىذا رد طبيعي تقريبا مف كؿ اسرائيمي تتعرض حياتو لمتيديد منذ 
ايضػػا ىػػو الػػرد االسػػرائيمي الراتػػب عمػػى مػػا يحػػدث فػػي مصػػر: إف العػػرب يقتمػػوف العػػرب فمػػاذا ييمنػػا؟ وىػػذا 

ليسػتمروا! لكػػف مػػع كػػؿ االحتػراـ إف ىػػذا رد غيػػر حكػػيـ يشػيد عمػػى أف قائميػػو قصػػيرو النظػر فػػي فيػػـ الواقػػع. 
 ىذا ما يعتقده ويقولو مف يعيشوف مف اليوـ الى غد، لكف ماذا عف بعد غد؟.

ب يقتمػػوف العػػرب اذا، كػػـ؟ أألػػؼ أـ عشػػروف ألػػؼ أـ مئػػة ألػػؼ؟ يوحػػد حولنػػا مميػػار وربػػع مميػػار مسػػمـ إف العػػر 
كثيروف منيـ مستعدوف ألف يفعموا بنا ما يفعمونو باخوتيـ في ميػاديف القػاىرة وأزقػة حمػب. ىػؿ يقتمػوف مميػوف 

 عربي؟ ماذا سيحدث بعد خمس سنوات أو عشر؟.
سػػنجد فػػي مواجيتنػػا سػػريعا جػػدا عػػدوا قاسػػيا وسنضػػطر الػػى اف ننشػػإ مػػف اذا انتصػػر "االخػػواف المسػػمموف" ف

جديد فرؽ مشاة ومدرعات وتشكيالت طيػراف حربػي لمواجيػة جػيش مصػري قػد يكػوف منكسػرا لكنػو كبيػر جػدا 
وغربػػي فػػي األسػػاس كػػالجيش االسػػرائيمي تقريبػػا. أيعوزنػػا عشػػرات مميػػارات الشػػواقؿ فػػي جيػػب الدولػػة؟ إنػػو فػػي 

منا وىي انشاء جيش اسرائيمي جديد تقريبا، سػيعوزنا مئػات المميػارات؟ ومػاذا يكػوف اذا انتصػر الحاؿ التي أما
الجيش المصػري؟ سػيعود ليصػبح الكمػاف األوؿ فػي مصػر وسػتعود اليػو الثقػة فػي الػنفس وقػد يرفػع رأسػو بعػد 

ف الطػائرات. بضع سنوات. وسنحتاج في ذلؾ الوقت ايضا الى انشاء ألويػة وفػرؽ جديػدة وشػراء عػدد أكبػر مػ
 وسيعود الجيش االسرائيمي ليقؼ عمى أطراؼ أصابعو.

إف مستيمكي االعالـ بيننا يفيموف مما كتب وقيؿ الػى اآلف فػي الصػحافة والمػذياع والتمفػاز اف جػيش مصػر 
ىػػو الػػذي يتػػولى تصػػريؼ العالقػػات باسػػرائيؿ اليػػوـ. ويمكػػف اف ينطبػػع فػػي نفوسػػنا اف التعػػاوف يسػػتحؽ الثنػػاء 

مصالح. إف الجيش المصري  –كؿ شيء  –ا ىراء، فال يوجد حب بيف الدولتيف وكؿ شيء بينيما عميو. وىذ
اليػػـو محتػػاج الػػى اسػػرائيؿ، وىػػـ فػػي القػػاىرة يرفعػػوف دائمػػا سػػماعة اليػػاتؼ مػػف تػػؿ ابيػػب. بعػػد شػػير أو سػػنة 
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الػػػذي يجمػػػع سػػػيعود المصػػػريوف ليصػػػبحوا مسػػػمميف أتقيػػػاء وأخيػػػارا ويعػػػاودوف كراىيتنػػػا ألف ىػػػذا ىػػػو الػػػرابط 
 المسمميف جميعا في كؿ مكاف.

مػػا الػػذي يجػػب اف تفعمػػو اسػػرائيؿ اآلف اذا؟ اف تحػػذر فػػي األسػػاس. ينبغػػي أال تػػوزع درجػػات عمػػى المصػػرييف 
وأال تشػػمت بيػػـ وأال تسػػاعد فػػي السػػر طرفػػا مػػف الطػػرفيف وأال تعمػػؿ فػػي محاولػػة القضػػاء عمػػى طػػرؼ آخػػر. 

 شجيع لواحد مف الفريقيف المتخاصميف.يجب اف تجمس في ىدوء متفرجة بال صيحات ت
لكف قد تحيف لحظة ال تستطيع فييا اسرائيؿ ضبط نفسيا بازاء انشاء دولة ارىابية في شبو جزيرة سيناء. وقد 
تنيار ايالت مثال اذا وجيوا العمؿ عمييا بصورة مكثفة مف سيناء. إف فرضي ىو اف ىذا بالضبط ىػو الحمػـ 

 " ورفاقيـ والجياد االسالمي.المذيذ لػ "االخواف المسمميف
إنيـ سيعمموف في سيناء في منطقة ضخمة ليـ فييا تفوؽ نسبي وسيحاولوف نقؿ ميداف المعركػة مػف القػاىرة 
الى الشيخ زويد في شبو الجزيرة، وسيضروف باسرائيؿ وباقتصادىا وسيغمزوف بانجازاتيـ إخػوانيـ فػي مصػر 

ف رجػاليـ ووسػائميـ القتاليػة التػي نجحػوا فػي جمعيػا فػي سػيناء وقطاع غزة وسػوريا. وحتػى لػو فقػدوا الكثيػر مػ
فسػػػيظؿ النشػػػاط ىنػػػاؾ يصػػػرؼ إليػػػو انتبػػػاه عػػػالمي ويصػػػبح مصػػػدر إليػػػاـ وتشػػػجيع لالسػػػالمييف المتطػػػرفيف. 
وستكوف دولة اسػرائيؿ عمػى كػؿ حػاؿ فػي مشػكمة. واذا لػـ يكػف ىػذا التقػدير صػحيحا وال يتشػكؿ فمػاذا يكػوف؟ 

سػػػتخالص اسػػػتنتاجات جديػػػدة. ىػػػؿ تنبػػػأ كبػػػار المستشػػػرقيف بمػػػا حػػػدث فػػػي الشػػػرؽ سػػػنعود ونبحػػػث ونحػػػاوؿ ا
االوسط في السنوات االخيرة؟ وىػؿ نجحػوا فػي تقػديراتيـ؟ إف مػف كػاف يحسػد فػي ىػذه االوقػات رئػيس الػوزراء 
 –ووزيػػػر الػػػدفاع ورئػػػيس ىيئػػػة االركػػػاف الػػػذيف يجػػػب عمػػػييـ اف يقػػػرروا ألنػػػو ال يوجػػػد مػػػف يقػػػرر فػػػي مكػػػانيـ 

 !فمينيض
 28/8/1023، يديعوت
 29/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 د. ميرا تسوريؼ
ارتفػع مسػػتوى الػػدماء فػػي نيايػػة االسػػبوع، فقػػد كانػت المعركػػة سػػاحقة: اعضػػاء "االخػػواف المسػػمميف" ومؤيػػدوىـ 

عدوية والنيضة. المسجد االسالمي، الذي يجمع فػي استبدلوا مسجد الفتح في ميداف رمسيس بميادني رابعة ال
األياـ العادية المؤمنيف لصالة الجمعة أصبح مخزف سالح، وسػاحة قتػاؿ بػيف مؤيػدي الػرئيس المعػزوؿ وبػيف 

 الجيش المصري، بجنوده وضباطو.
الفكػػر الػػػذي قبػػع فػػػي أسػػػاس التمتػػرس فػػػي المسػػػجد كػػاف عمػػػى نحػػػو شػػبو مؤكػػػد ىػػػو أف قػػوات الجػػػيش سػػػتجد 

ة في الحفاظ عمى وحدة الصؼ مػا أف تنتقػؿ سػاحة القتػاؿ الػى المسػجد، وذلػؾ الف المتػدينيف مػف بػيف صعوب
البسي البزات، كما أمؿ المتظاىروف، سػيترددوف بػؿ وربمػا سيرفضػوف المػس برجػاؿ "االخػواف المسػمميف" فػي 

 أرض تعتبر مقدسة، حيث يحـر فييا سفؾ الدماء تماما.
لػػدى الجػػيش لػػـ يتضػػررا. فػػالجنود والضػػباط اقتحمػػوا المسػػجد، ردوا بالنػػار عمػػى ولكػػف تبػػيف أف الحػػـز والعػػـز 

مطمقػػي النػػار، اعتقمػػوا مئػػات مػػف مؤيػػدي الحركػػة، وصػػادروا مخػػازف السػػالح. واضػػافة الػػى ذلػػؾ، فػػاف مؤيػػدي 
 الجيش مف بيف جبية االنقاذ الوطني وحركة تمرد ساندوا المقاتميف في مظاىرات تأييد.

صمماف عمى عدـ التنازؿ. "االخواف"، مػف جيػتيـ، ال يعتزمػوف حتػى اآلف ىجػر الميػاديف يبدو أف الطرفيف م
عادتػػػو الػػػى كرسػػػي الرئاسػػػة، وكػػػذا تحريػػػر كبػػػار رجػػػاالت  والمسػػػاجد الػػػى أف تمبػػػى مطػػػالبيـ بتحريػػػر مرسػػػي وا 
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حزيػػراف. نيػػج "عمػػّي وعمػػى اعػػدائي يػػا رب" ىػػذا مػػف شػػأنو أف يشػػطب  30الحركػػة ممػػف اعتقمػػوا منػػذ أحػػداث 
سػنة مػف وجودىػا، وذلػؾ ألف الشػعب المصػري لػف يغفػر  80تماما انجازات الحركة، التػي حققتيػا عمػى مػدى 

 المس الشديد بالتكافؿ والتضامف المذيف تميز بيما.
ىػػذه الحركػػة الشػػعبية، التػػي كانػػت مغروسػػة عميقػػا فػػي قمػػوب ماليػػيف المصػػرييف، سػػتفقد بالتػػدريج وعمػػى نحػػو 

 –فػػي أف تكػػوف شػػريكا فػػاعال فػػي المعبػػة السياسػػية  –ئيػػا السياسػػي، وتطمعاتيػػا مسػػتمر قػػدرتيا عمػػى اعػػادة بنا
ستصبح غير ممكنة عمى نحو ظاىر. وفضال عف ذلؾ، فاف استمرار االعتصاـ فػي الميػاديف وفػي المسػاجد 
مف شأنو أف يؤدي الى شروخ وانشقاقات في الحركػة ويمػزؽ تكتميػا الػى مػف يؤيػد السػير حتػى النيايػة المريػرة 

ف يعتقد أنو يجب التسميـ بالواقع، باخالء المياديف والعودة الػى البيػوت لغػرض المراجعػة الداخميػة العسػيرة. وم
شػػاب مػػف  500ثمػػة مؤشػػرات أوليػػة عمػػى ىػػذه المسػػيرة بػػدأت تظيػػر فػػي تمػػوز الماضػػي، مػػع انسػػحاب نحػػو 

 الحركة، ممف يروف أنفسيـ اصالحييف ويسموف أنفسيـ "إخواف بال عنؼ".
ش مػػف جيتػػو، فقػػد أبػػدى عمػػى مػػدى االسػػبوع الماضػػي حزمػػا فػػي تطييػػر الميػػاديف مػػف نزالئيػػا مػػف امػػا الجػػي

مؤيدي "االخواف". وأجاد في التعبير عف ذلؾ وزيػر الخارجيػة المصػري، نبيػؿ فيمػي، الػذي ادعػى بانػو "عمػى 
مكنو أف يستمر الرغـ مف أف لممتظاىريف الحؽ في االحتشاد في الميداف والتظاىر فواضح أف االحتجاج ال ي

الى ما ال نياية. فالقانوف والنظاـ يجب اف يحفظػا، ولسػكاف المدينػة الحػؽ فػي اف يصػموا الػى بيػوتيـ وأمػاكف 
 عمميـ.كؿ عمؿ يتخذ سيتـ حسب القانوف".

ولكف اعالف المسؤوليف في الحكومة االنتقالية وجوب شطب حركة االخواف المسمميف مف الخريطػة السياسػية 
مػب الػى الميػاديف اليػدوء والحيػػاة العاديػة التػي تحتاجيػا مصػر. يجػدر التشػديد عمػى أف اعػػادة لػيس فيػو مػا يج

النظػػػاـ واالمػػػف الػػػى المػػػدف حتػػػى بػػػثمف حمػػػاـ دمػػػاء مكثػػػؼ لػػػف تػػػؤدي بالضػػػرورة الػػػى اختفػػػاء حركػػػة االخػػػواف 
فػاف مػف شػأنيا أف المسمميف عف الخريطة السياسية. وعميو، فاف المعبة التي نيايتيا الصفر والتي يمعبيػا الطر 

 تدىور مصر عميقا الى الياوية التي تقؼ عمى اي حاؿ عمى شفاىا.
 28/8/1023، "معاريف"
 29/8/1023، األيام، رام اهلل
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29/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   


