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 األمني لكننا نطالب بلتح معبر رفح يانتليم و عمصر و  فيىنية: ال وجود لممقاومة اللمسطينية  2
أكد رئيس الوزراء الفمسطيني، إسماعيؿ ىنية، وعدـ وجود عناصر لممقاومة  عبد اهلل كرسوع:-غزة

 ي المصرية، نافيًا أي تدخؿ في الشأف المصري.الفمسطينية عمى األراض
وقاؿ ىنية، خالؿ استقبالو لألسرى المحرريف صباح اليوـ االثنيف: "إف أمف مصر يعد جزءًا مف ىذا الغالؼ 

 األمني لقطاع غزة، ونحف ال يسعدنا أي اضطراب أمني مع مصر".
ف ال نتدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ وأضاؼ: "نحف نعايش ىموـ األمة ولنا مواقفنا مما يحدث فييا، لك

العربية؛ نظرًا ألف قضيتنا المحورية والمركزية ىي القضية الفمسطينية، ونحرص عمى أف تظؿ في موقعيا 
 مف حاضنة األمة وعمقيا االستراتيجي".

حة، ولفت إلى أف كؿ ما يقاؿ في اإلعالـ حوؿ انشغالنا بالقضايا العربية دوف الفمسطينية عاٍر عف الص
مؤكًدا أّف "شعبنا ومقاومتنا يتحركاف لمقاومة االحتالؿ عمى أرضيـ فقط، وال يوجد دور لمفصائؿ في سيناء 

 أو أي دولة عربية شقيقة، ونطمب مف األمة أف تكوف بجانبنا مف أجؿ تحرير أرضنا وأسرانا ومسرانا".
مة مف أجؿ تحرير األسرى القابعيف في وأكد ىنية أف جميع الخيارات مفتوحة أماـ الشعب الفمسطيني والمقاو 

 سجوف االحتالؿ الصييوني.
وشدَد عمى أف المزاوجة بيف المقاومة والسياسة لتحرير األسرى ال حرج فيو، طالما أنيما يحافظاف عمى 

 الثوابت والحقوؽ الفمسطينية.
اؼ: "ممؼ ولفت إلى أف قضية األسرى ىي قضية مركزية لمشعب وليست خاضعة لمعمؿ الموسمي، وأض

األسرى مف ممفات الصراع المفتوح مع االحتالؿ، وال يمكف أف نسمـ لممحتؿ بيذه السياسات واليمجية 
 والسادية"

وبّيف ىنية أّف المعيار األساسي ىو اليدؼ المتمثؿ بتحرير األسرى، واآللية ىي المقاومة والدبموماسية، 
نما ىو حؽ "ولكف عمى قاعدة عدـ التنازؿ والتفريط ألف ممؼ األس رى ال يجب أف يخضع لممقايضة، وا 

 مقدس وثابت لألسرى".
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وقاؿ: "رسالتنا ونحف نستقبؿ أسرانا أننا نريد أف نحرر المسرى واألسرى، وبأي طريقة كانت لكف دوف تقديـ 
 وشدَد عمى أف صفقة تبادؿ األسرى التي أبرمتيا فصائؿ المقاومة التنازالت أو عمى حساب ثوابتنا الوطنية".

 مع العدو الصييوني تعد صفحة مضيئة في تاريخ األمة وفمسطيف.
وجدد ىنية تأكيده عمى حرص حركة حماس عمى المصالحة والوحدة الوطنية، وقاؿ: "نؤكد أننا ما زلنا نصر 

 عمى تحقيؽ المصالحة، وما زلنا نتمسؾ بإنياء االنقساـ"
غزة بتحديات صعبة، في ظؿ مضي االحتالؿ  وقاؿ: "نقؼ اليوـ أماـ متغيرات تعصؼ بالمنطقة، كما تمر

وأكّد أّف وثيقة الوفاؽ الوطني أصبحت جامعة لمشعب وال تزاؿ صالحة الستعادة  في تحقيؽ مخططاتو".
 الوحدة الوطنية، مبّينًا أف األسرى كاف ليـ دور واضح في استعادة الوحدة.

مى توحيد الجيد الفمسطيني واستعادة وأضاؼ ىنية: "األسرى قادروف عمى تحقيؽ الوحدة، وىـ قادروف ع
الوحدة الوطنية، وخير دليؿ عمى ذلؾ خروج أبناء شعبنا الستقباؿ أسرانا في صفقة وفاء األحرار في الضفة 

 وقطاع غزة".
وىنأ ىنية المحرريف في الضفة الغربية وقطاع غزة، متمنًيا أف ُتستكمؿ جوالت اإلفراج عف األسرى الباقيف 

 يف السمطة واالحتالؿ.ضمف المفاوضات ب
لى جانبؾ وال نقبؿ أف يستمر ىذا الظمـ  ووجو رسالة لألسير المعزوؿ ضرار أبو سيسي بالقوؿ "نحف معؾ وا 
الذي يقع عميؾ وعمى أسرانا وأسيراتنا جميًعا"، مشيًدا باألسرى األردنييف الذيف استطاعوا أف يحققوا جزءًا مف 

 مطالبيـ بفضؿ صمودىـ.
لحكومة الفمسطينية وحركة حماس تتفيماف تماًما الوضع األمني في مصر وفي سيناء قاؿ ىنية "إف او 

 تحديًدا"، مستدرًكا "لكننا نطالب الجانب المصري في ذات الوقت بإعادة فتح معبر رفح الحدودي".
وأضاؼ ىنية في تصريح خاص لػ "وكالة الرأي" "نحف نتمنى الخير والسالـ لمصر وأف يحقف اهلل عز وجؿ 

ماء أشقائنا في مصر، لكف شعبنا الفمسطيني متضرر مف إغالؽ معبر رفح الحدودي، ونأمؿ بفتحو بصورة د
 دائمة، خاصة أننا لـ نؤذ أحًدا ولـ ولف نشكؿ خطًرا عمى األمف المصري".

وز أكد ىنية أف مسألة فتح معبر رفح تعتبر حؽ طبيعي ألبناء شعبنا الفمسطيني، الفًتا النظر إلى أنو ال يجو 
 بأي حاؿ مف األحواؿ أف يتـ إغالؽ المعبر أماميـ.

 19/8/2013، وكالة الرأي اللمسطينية لإلعالم
 
 ما تناقمتو وسائل اإلعالم حول موافقتو عودة جياز "حرس الرئاسة" لمعمل في معبر رفح ينليحمد  2

و صحيفة القدس العربي نفى الدكتور غازي حمد وكيؿ وزارة الشئوف الخارجية الفمسطينية في غػزة ما أوردت
اغسطس(، مف تصريحاٍت حوؿ موافقتو عمى عودة جياز "حرس  20في عددىا الصادر اليوـ )الثالثاء 

 الرئاسة" لمعمؿ في معبر رفح الحدودي.
وأكَّد د. حمد أف ما أورده مراسؿ الصحيفة "نبيؿ العوض"، ىو محض افتراء وكذب وتمفيؽ، ويتناقض تمامًا 

وأضاؼ وكيؿ الوزارة  أف موضوع عودة حرس الرئاسة إلى معبر رفح لـ ُيطرح  د معو.مع الحديث الذي ور 
 لمنقاش منذ فترة طويمة.

وأشار د. حمد إلى أف الحكومة الفمسطينية في غػزة عمى استعداد لمناقشة أيَّة أفكار إيجابية مف شأنيا 
 ا فييا مصر والسمطة الفمسطينية.تطوير وتحسيف العمؿ في المعبر، وذلؾ بالتعاوف مع كافة األطراؼ بم



 
 
 

 

 

           6ص                                    5953العدد:                02/8/5023الثالثاء  التاريخ:

دراج معمومات كاذبة منسوبة لشخصو، وغير  ويعتبر د. حمد أف الصحفي العوض تعمَّػد تحريؼ التصريح وا 
 صحيحة عمى اإلطالؽ.

 20/8/2013صلحة غازي حمد الرسمية عمى فيس بوك، 
 
 يسمى قانون "أمالك الغائبين" منظمة التحرير تيدد بالمجوء لممحاكم الدولية في حال تلعيل "إسرائيل" ما 3

” إسرائيؿ“ىددت منظمة التحرير الفمسطينية، أمس، بالمجوء إلى المحاكـ الدولية في حاؿ تفعيؿ : )وكاالت(
 اليادؼ إلى تيويد شرقي القدس، وتطيير الفمسطينييف عرقيًا.” أمالؾ الغائبيف“ما يسمى قانوف 

بأي خطوات ” إسرائيؿ“في حاؿ قياـ “ر ياسر عبد ربو وقاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحري
تستيدؼ مدينة القدس وسكانيا، فمف حقنا التوجو إلى المحاكـ الدولية وكؿ الييئات الدولية، وأضاؼ إف 

ىذا األمر يجب أف يؤخذ عمى محمؿ الجد، خاصة مف الجانب األمريكي، ألننا لف نقبؿ أف يقر قانوف “
واعتبر عبد ربو أف القانوف ييدد بسمب نصؼ أمالؾ مدينة  ”.عمى مدينة القدسأمالؾ الغائبيف وأف يطبؽ 

لف نقبؿ “القدس لجماعات المستوطنيف في أكبر عممية نصب واحتياؿ وتزوير في التاريخ المعاصر، وقاؿ 
ألننا  ”اإلسرائيميوف”أف يتـ ىذا وسنتوجو إلى كؿ العالـ والمحاكـ الدولية، فأرجو أال يجربنا األمريكيوف و

 ”.جادوف في ىذه القضية حتى النياية وأي قانوف عنصري ال تغطيو كممات معسولة
 20/8/2013، الخميج، الشارقة

 
 لى النصفإوزير األشغال في غزة: مصر قمصت دخول مواد المشاريع القطرية  4

صت أعمف وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف في غزة يوسؼ الغريز إف "مصر قم: يو بي أي -فمسطيف 
كميات مواد البناء التي تدخؿ إلى قطاع غزة ضمف المشاريع القطرية إلعمار القطاع إلى أقؿ مف النصؼ"، 

وأفاد الغريز في حديث نشرتو صحيفة "فمسطيف" المحمية بأف الوزارة  نافيًا تأثر تمؾ المشاريع بيذا األمر.
 المشاريع األمر الذي ساىـ في بقاء عمميا". "كانت قد خزنت كمية كبيرة مف مواد البناء واإلنشاء إلعالة ىذه

يشار إلى أف دخوؿ تمؾ المواد ضمف المشاريع القطرية يتـ بشكؿ بروتوكولي ضمف اتفاؽ جرى توقيعة في 
مالييف  407يناير/كانوف الثاني الماضي ضمف ما تبرعت بو قطر لغزة في أكتوبر/تشريف األوؿ الماضي بػ 

 بعة مشاريعيا المعمارية المخططة. دوالر، وكمفت لجنة رسمية بمتا
 20/8/2013الحياة، لندن، 

 
 بالعقيمة "إسرائيل"مع  تيسير خالد يصف الملاو ات الحالية 5

دعا عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : قنا –راـ اهلل 
 ى االنسحاب مف المفاوضات التي وصفيا بػالعقيمة.تيسير خالد الوفد الفمسطيني المفاوض مع إسرائيؿ إل

وقاؿ خالد، في بياف صحفي لو اليوـ اإلثنيف "نحف ضد العودة إلى المفاوضات بالصيغة التي تقدـ بيا جوف 
كيري وزير الخارجية األمريكي ألنيا أقرب إلى الموقؼ اإلسرائيمي وتتبناه وتبتعد كثيرًا عف الموقؼ 

بوقؼ شامؿ غير مشروط لجميع النشاطات االستيطانية قبؿ البدء بأي عممية الفمسطيني الذي يطالب 
وأضاؼ "العودة إلى المفاوضات بيذه الطريقة يعطي إسرائيؿ سالحا جديدا في مواجية  مفاوضات".

الضغوط الدولية وخاصة األوروبية لدرجة مواجية االتحاد األوروبي نتيجة موقفو الرافض الستمرار 
 االستيطاف".
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ردؼ قائاًل "ىذه المفاوضات مجرد مضيعة لموقت وتمكف إسرائيؿ مف كسب الوقت لتعزيز النشاطات وأ
 االستيطانية وسياسة التيويد والتطيير العرقي الذي تمارسو في القدس ومناطؽ األغوار".

 20/8/2013الشرق، الدوحة، 
 
 في رام اهلل "المجنة التنليذية" لح ور اجتماعاتالقطاع األغا من مغادرة زكريا تمنع  في غزة حكومةال 6

غزة ػ حسف جبر: منعت األجيزة األمنية التابعة لحركة حماس القيادي البارز في حركة فتح الدكتور زكريا 
األغا عضو المجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عاـ التعبئة والتنظيـ في المحافظات الجنوبية مف مغادرة 

بينما كاف في طريقو لممشاركة في اجتماعات المجنة التنفيذية في  قطاع غزة عبر حاجز بيت حانوف، أمس،
 راـ اهلل.

 20/8/2013األيام، رام اهلل، 
 
 سبتمبرأيمول/ اإلفراج عن الدفعة الثانية من األسرى القدامى في  :زياد أبو عين 7

ية مف األسرى أعمنت السمطة الفمسطينية أمس، أف مف المقرر اإلفراج عف الدفعة الثان فمسطيف المحتمة:
 خالؿ شير سبتمبر/أيموؿ المقبؿ. 1993الفمسطينييف القدامى المعتقميف قبؿ اتفاؽ أوسمو عاـ ،

وقاؿ وكيؿ وزارة شؤوف األسرى والمحرريف زياد أبو عيف، إف الدفعة الثانية مف األسرى سيطمؽ سراحيا 
مى األسرى ذوي انتماءات فصائمية أسيرًا مف قدا 26، وذكر أف الدفعة الثانية ستضـ ”خالؿ الشير المقبؿ

 مختمفة، موضحًا أف السمطة ستحدد األسماء.
 20/8/2013، الخميج، الشارقة

 
 خروج عن اإلجماع الوطني بميبيا: ملاو ات التسوية اللمسطينية فصائل منظمة التحرير 8

آلف تمثؿ خروجا اعتبرت فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية في ليبيا أف المفاوضات التي تجري ا: طرابمس
 عف قرارات اإلجماع الوطني الفمسطيني.

وقالت الفصائؿ في رسالة بعثت بيا لرئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، ونشرىا القسـ اإلعالمي 
لمجبية الشعبية: "نحف فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية المتواجدة عمى االراضي الميبية، وانطالقا مف 

، اننا نرى اف المفاوضات التي تجري األف ىي خروج عف قرارات االجماع الوطني الحرص والموقع الوطني
ـ وشباط )فبراير( الماضي، وكذلؾ موقؼ 2012الفمسطيني والذي تمثؿ في حوارات القاىرة في أيار )مايو( 

ـ 1967 المجنة التنفيذية والمجمس المركزي مف وقؼ االستيطاف واالعتراؼ بحدود الرابع مف حزيراف )يونيو(
واطالؽ سراح االسرى واعتبار قرارات الشرعية الدولية مرجعا لعممية التفاوض وتحديد سقؼ زمني 

وطالبت الفصائؿ "استنادا ليذه القرارات واحتراما لالجماع الوطني باالنسحاب مف المفاوضات  لممفاوضات".
أف "أي قرارات تتعمؽ بمصير القضية  الجارية والعودة لاللتزاـ بقرارات االجماع الوطني الفمسطيني"، مؤكدة

الفمسطينية يتطمب االجماع الوطني الفمسطيني عمييا"، داعية المجنة التنفيذية "بالوقوؼ أماـ مسؤولياتيا 
 الوطنية لمراجعة العممية السياسية وتصحيح ىذا الخروج عف قرارات االجماع الوطني".

و انياء االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية الفمسطينية في وأكدت الفصائؿ أف "الحؿ البديؿ ليذه المفاوضات ى
اطار وطني جامع والتوجو لممؤسسات الدولية لمحاكمة االحتالؿ واعادة تفعيؿ قراراتيا التي تتعمؽ بالقضية 

وتضـ قائمة فصائؿ منظمة التحرير  الفمسطينية وذلؾ بعد اف حازت فمسطيف عمى عضوية االمـ المتحدة".
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الموقعة عمى الرسالة في ليبيا: حركة "فتح" ومثميا طارؽ المصري، والجبية الشعبية لتحرير الفمسطينية 
فمسطيف، ومثميا فوزي ابو الجبيف، والجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ومثميا محمد عبدو، وجبية التحرير 

 يا عمي حنفي.الفمسطينية ومثميا عبد الرحمف ابو العدس، وجبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني ومثم
 19/8/2013قدس برس، 

 
 الشرطة البحرية ُتحبط تيريب "مواد مخدرة" في بحر رفح 9

أحبطت اإلدارة العامة لمبحرية في الشرطة الفمسطينية، اليوـ االثنيف، عممية تيريب كمية كبيرة مف المخدرات 
 والحبوب المخدرة عبر "حسكة" في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ير الشرطة البحرية برفح الرائد موسى الخالدي، في تصريح صحفي نشره الموقع اإللكتروني لوزارة وقاؿ مد
الداخمية: "إف الشرطة البحرية تمقت معمومات تفيد بمحاولة عدد مف الصياديف بتيريب كمية مف المخدرات، 

 و)األترماؿ( داخؿ عرض البحر".
( فرش حشيش، ومئات 36بوطة، وعثرت بداخميا عمى )وأضاؼ: "إف الشرطة البحرية فتشت األكياس المض

 ( لفة صغيرة مف المواد المطحونة والحبوب المخدرة".11حبوب )األترماؿ( المدمر المخدرة، و)
 19/2/2013، فمسطين أون الين

 
 أبو مرزوق: حماس مع تنليذ جميع مملات المصالحة رزمة واحدة 20

لحركػػة حمػػاس الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ المقػػاء الػػذي وصػػؼ عضػػو المكتػػب السياسػػي : راـ اهلل )فمسػػطيف(
 ( بيف حركتي "حماس" و"فتح" في غزة بأنو كاف "بروتوكوليًا".8|23جرى باألمس االثنيف )

وذكر أبو مرزوؽ في تصريحات نشرىا في صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ" اليػوـ الثالثػاء 
مثؿ حركة "حمػاس" عمػاد العممػي أخبػر ممثػؿ حركػة "فػتح" أمػيف ( أف حركتو لـ ترفض االنتخابات وم8|02)

 مقبوؿ أف "حماس" مع تنفيذ جميع الممفات رزمة واحدة.
 50/8/5023قدس برس، 

 
 ذا قبل المصالحة مع حماسإالزىار: عباس ميدد بالحصار  22

ة محمػود أكػد القيػادي فػي حركػة حمػاس محمػود الزىػار، أف الشػعب الفمسػطيني لػـ يفػوض رئػيس السػمط: غزة
وقػػاؿ الزىػػار فػػي تصػػريحات تمفزيونيػػة لقنػػاة المنػػار الفضػػائية  عبػػاس بالمفاوضػػات مػػع االحػػتالؿ الصػػييوني.

ف أخذت وقت في تحرير األرض واألسرى، لػف يكػوف بطػوؿ الوقػت والمػدة التػي  مساء السبت، إف المقاومة وا 
حػػػتالؿ التػػػي لػػػـ تػػػأتي لمشػػػػعب أخػػػذتيا المفاوضػػػات، فػػػي إشػػػارة إلػػػػى السػػػنيف الطويمػػػة مػػػف التفػػػاوض مػػػػع اال

مػع االحػتالؿ ولكػف بشػروط، أوليػا عػدـ التفػريط  76وأكػد الزىػار أف حركتػو قبمػت بحػدود الػػ الفمسطيني بشئ.
 أو قبميا أو بعدىا. 76بأي شبر مف فمسطيف سواء عمى حدود اؿ

أف حركتػػػو وردًا عمػػػى األحاديػػػث التػػػي تقػػػوؿ إف حركػػػة حمػػػاس تركػػػت المقاومػػػة ضػػػد االحػػػتالؿ، أكػػػد الزىػػػار 
 متمسكة ببرنامج المقاومة والتحرير، وأنيا لـ تغادر ىذا البرنامج وتحتـر كؿ مف يتبناه.

وأوضػػح أف المقاومػػة ليسػػت بضػػرب االحػػتالؿ فػػي معظػػـ األوقػػات بالسػػالح، بػػؿ ىػػي تركيبػػة نفسػػية يػػتـ فييػػا 
األولػػػي مػػػف كتابػػػة عمػػػى  مقارعػػػة االحػػػتالؿ بكافػػػة الوسػػػائؿ، مسػػػتذكرًا أسػػػاليب المقاومػػػة فػػػي بدايػػػة االنتفاضػػػة
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الجػػػداراف، إضػػػافة لمصػػػمود فػػػي وجػػػو اإلبعػػػاد الػػػذي كػػػاف ينتيجػػػو بحػػػؽ الحركػػػة اإلسػػػالمية، عنػػػدما ابعػػػد قػػػادة 
 .2330حماس إلى مرج الزىور في العاـ 

وعف مدى تحقؽ المصالحة الفمسطينية بيف حركتي حماس وفتح، قاؿ الزىار إف االحتالؿ ييدد أبو مازف إذا 
ني الراحػؿ بقطع المساعدات عنو والتضييؽ عميو، عمى شػاكمة مػا حػدث مػع الػرئيس الفمسػطي لجأ لممصالحة،

 االحتالؿ في راـ اهلل. هياسر عرفات عندما حاصر 
وأكػػػػد أف أبػػػػو مػػػػازف ال يسػػػػتطيع أف يغػػػػادر الموقػػػػؼ األمريكػػػػي واإلسػػػػرائيمي، فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بعقػػػػد االنتخابػػػػات 

 والمصالحة ألنو متأكد أنو إف فعؿ سيخسر.
عف عالقة حماس بإيراف، أكػد أف حركتػو تحتػـر كػؿ مػا يتبنػى المقاومػة ضػد االحػتالؿ اإلسػرائيمي، موضػحًا و 

أنو لو تبنت إيراف أو سوريا أو لبناف أو أي بمد أخر المقاومة ضد االحتالؿ، فإف حماس ستكوف عمى عالقة 
 معيا في مقاومة المحتؿ.

 28/7/5023، وكالة سما اإلخبارية
 

 بالرغم من رفض حماس ابات الرئاسية والتشريعية ستجري بمشاركة قطاع غزةاالنتخفتح:  25
أف االنتخابػػػػات الرئاسػػػػية  ،أكػػػػد عضػػػػو المجنػػػػة المركزيػػػػة لحركػػػػة "فػػػػتح" الػػػػدكتور جمػػػػاؿ محيسػػػػف فػػػػي راـ اهلل

والتشػػريعية سػػتجري بمشػػاركة قطػػاع غػػزة رغػػـ رفػػض "حمػػاس" إلجرائيػػا بإدعػػاء تنفيػػذ بنػػود المصػػالحة رزمػػة 
قػػػاؿ محيسػػػف فػػػي تصػػػريحات لػػػو اليػػػـو نقميػػػا القسػػػـ اإلعالمػػػي لحػػػرة "فػػػتح" إف االنتخابػػػات سػػػتجري و  واحػػػدة.

ذا أرادت "حماس" المشاركة فالتأتي لف نرفض مشاركتيا ولكنيا حاليػًا تػرفض تنفيػذ اسػتحقاؽ  بمشاركة غزة، وا 
 طػػي أزمػػة االنقسػػاـ".المصػػالحة بتشػػكيؿ الحكومػػة واالتفػػاؽ عمػػى إجػػراء االنتخابػػات الرئاسػػية والتشػػريعي لتخ

ولفت محيسف االنتباه إلى أف القيادة لـ تقرر بعد إجراء االنتخابات ولكنيا ستعقد اجتماعا قريبا لبحػث رفػض 
 "حماس" تطبيؽ بنود المصالحة وخاصة الحكومة واالنتخابات.

كومػػة وطالػػب محيسػػف حركػػة "حمػػاس" بتنفيػػذ بنػػود المصػػالحة سػػريعًا حتػػى يتسػػنى االتفػػاؽ عمػػى تشػػكيؿ الح
جراء االنتخابات ضمف دائرة واحدة وقائمة نسبية كاممة.  وا 

 50/8/5023قدس برس، 
 

 في لبنانحماس تحاور بقايا "جند الشام" و"فتح اإلسالم" لتحييد المخيمات عمي بركة:  23
أّكػػػد ممثػػػؿ حركػػػة حمػػػاس فػػػي لبنػػػاف عمػػػي بركػػػة أف التواصػػػؿ بػػػيف الحركػػػة وحػػػزب اهلل "ال يػػػزاؿ : آمػػػاؿ خميػػػؿ
 . ؿ يومي" بيدؼ "منع زّج المخيمات في الوضع الداخمي المبناني"يحصؿ بشك

في بدء االتصاؿ مع عمي بركة سارع إلى لفػت نظرنػا إلػى وجػوده، "كالعػادة"، فػي مكتبػو فػي حػارة حريػؾ فػي 
أف التواصػػؿ بػػيف الطػػرفيف ال يػػزاؿ يحصػػؿ بشػػكؿ يػػومي، بػػيف القيػػادات  وأكػػد بركػػة قمػػب الضػػاحية الجنوبيػػة.

لمجنػة األمنيػة لمتنسػيؽ ميػدانيًا فػي إطػار اإلجػراءات والحػواجز المسػتجدة فػي الضػاحية ومحيطيػا. السياسية وا
التنسيؽ الذي يتـ في الوقت نفسو مع مخابرات الجيش المبناني، ييػدؼ إلػى "منػع زّج المخيمػات فػي وقاؿ إف 

مات ليست متيمة في حػرب تفجير الوضع األمني الداخمي المبناني". وفي المقابؿ، يشدد بركة عمى أف المخي
السيارات المفخخة، نافيًا أف تكوف ليا عالقة بيا. مع ذلؾ، وفي حاؿ ثبت تورط أي فمسطيني فػي التفجيػرات 
أو السيارات المشتبو فييا، فإنو "لف يحظػى بتغطيػة مػف حمػاس والفصػائؿ الفمسػطينية التػي ترفػع الغطػاء عػف 
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ف المشتبو فييـ إلػى أحػد المخيمػات، ىػؿ سػتقـو الفصػائؿ بتسػميمو أمثالو". ولكف، ماذا إذا لجأ أحد الفمسطينيي
 إلى الدولة؟ يفّضؿ بركة التريث واالنتظار قبؿ إعطاء جواب نيائي بيذا الشأف.

جالت و تواصؿ في عيف الحموة مع بقايا "جند الشاـ" و"فتح اإلسالـ.  بإقامةفي إطار منفصؿ، تحاوؿ حماس 
نانيػػة األمنيػػة والسياسػػية السػػتطالع حقيقػػة الشػػائعات عػػف نيػػة الجػػيش بالحسػػـ قيػػادة الحركػػة عمػػى القيػػادات المب

العسػػكري فػػي حػػي الطػػوارئ. وتبمغػػت بػػأف ال قػػرار فػػي ىػػذا الصػػدد فػػي الوقػػت الحػػالي، وأف إجػػراءات الجػػيش 
مية اعتيادية بعد االشتباؾ األخير. وأخيرًا، اقترحت الحركة تشكيؿ قوة أمنية مشتركة بينيا وبيف القوى اإلسػال

والفصػائؿ الفمسػطينية لترتيػػب الوضػع األمنػػي ومنػع اضػػطرابو. كمػا بػدأت بعيػػد االشػتباؾ بالمشػػاركة فػي القػػوة 
األمنيػػة المؤلفػػة مػػف القػػوى اإلسػػالمية التػػي تتمركػػز عنػػد مػػدخؿ حػػي الطػػوارئ قبالػػة نقطػػة الجػػيش منػػذ سػػبع 

 سنوات.
قايا "جند الشػاـ" و"فػتح اإلسػالـ"، بحسػب ليس ىذا فحسب، بؿ أسست طاولة حوار مع "الشباب المسمـ" أي ب

بركػػة الػػػذي كشػػػؼ أف حمػػاس شػػػكمت لجنػػػة منيػػػا ومػػف القػػػوى اإلسػػػالمية فػػػي عػػيف الحمػػػوة ميمتيػػػا "التواصػػػؿ 
والحػوار مػػع الشػػباب المسػمـ الػػذي ال ينضػػوي ضػمف القػػوى اإلسػػالمية، كعصػبة األنصػػار والحركػػة اإلسػػالمية 

 المجاىدة". 
ت جمسات حوار في المخيـ مع قيادات الشباب مثؿ بالؿ البػدر وعناصػرىـ وفي شير رمضاف الفائت، انطمق

"إلقناعيـ بتعزيز وقؼ إطالؽ النار في التعمير وتحييد المخيمػات عػف التطػورات المبنانيػة واإلقميميػة واألزمػة 
ؿ السورية وبناء عالقات طيبة معيـ". وتطرقت الجمسػات المسػتمرة حتػى اآلف إلػى "تبػادؿ وجيػات النظػر حػو 

الرؤيػػة لمقضػػػية الفمسػػػطينية والعالقػػػة مػػع الدولػػػة المبنانيػػػة ومؤسسػػػاتيا واألزمػػة السػػػورية والمبنانيػػػة مػػػف الناحيػػػة 
العقائديػػة والوجػػو الشػػرعي". ولفػػت بركػػة الػػى "ارتيػػاح الشػػباب لمحػػوار واسػػتبعادىـ نيػػة فػػتح الجبيػػة" مجػػددًا مػػع 

شراكي  ـ في القوة األمنية المنتظرة". الجيش، "لكف مف دوف أف يؤدي الحوار إلى شرعنتيـ وا 
وعف سبب إيوائيـ لفضؿ شاكر وجماعػة أحمػد األسػير والمطمػوبيف فػي أحػداث عبػرا فػي حػي الطػوارئ، ينقػؿ 
بركة عنيـ "إيمانيـ بأف المسمـ أخو المسمـ والنصرة واجبة تجاه بعضيـ الػبعض". لكػف ىنػاؾ "محػاوالت لفػؾ 

لػػدى فمسػػطينيي المخيمػػات الػػذيف قػػد يتضػػرروف مػػف نصػػرة شػػاكر ىػػذا االرتبػػاط عبػػر إقنػػاعيـ بوجػػود أولويػػات 
واألسير". وفي ىذا الخصوص، يؤكد بركة أف األسير ليس موجودًا في عيف الحموة، متوقعػًا أف يغػادر شػاكر 

 لبناف وليس المنطقة فحسب.
ضػرورة تحييػد  وأشار بركة إلى أف جمسات الحوار لـ تتأثر بتفجير الرويس، لكنيػا تطرقػت إلييػا لمتأكيػد عمػى

المخيمػػات عػػف الشػػأف الػػداخمي المبنػػاني وتػػداعيات األزمػػة السػػورية. واسػػتبعد أف تقػػؼ المجموعػػات اإلسػػالمية 
فػػي عػػيف الحمػػوة وراء مخطػػط "عرقنػػة" لبنػػاف ألف مخططػػًا ضػػخمًا كيػػذا تػػتحكـ بػػو دوؿ، وال تممػػؾ مجموعػػات 

 .القرار بشأنو
 50/8/5023، ، بيروتاألخبار
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رأى ممثػػؿ حمػػاس فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة أف "المفاوضػػات تشػػكؿ غطػػاًء سياسػػيًا : ناديػػة سػػعد الػػديف –عمػػاف 
لجرائـ االحتالؿ واستمرار االسػتيطاف والحصػار الظػالـ لقطػاع غػزة، كمػا تعػّد منفػذ الكيػاف الصػييوني إلرخػاء 

 وط الدولية عنو وانكفاء نداءات الرأي العاـ لمحاكمتو".الضغ
نمػػا كسػػب المزيػػد مػػف  وقػػاؿ، لػػػ"الغد" مػػف بيػػروت، إف "العػػدو الصػػييوني ال يريػػد حػػاًل سػػمميًا عػػاداًل وشػػاماًل، وا 
الوقت لتنفيذ مشاريع التيويد واالستيطاف والوطف البديؿ"، التػي اسػتبعد "نجػاح تمريرىػا أمػاـ المقاومػة الشػعبية 

وجػػـز "بوقػػوؼ الشػػعب الفمسػػطيني ضػػد أي اتفػػاؽ يحمػػؿ ىػػدرًا لمحقػػوؽ الوطنيػػة فػػي التحريػػر وتقريػػر  الصػػمبة".
المصػػير وفػػي القػػدس وعػػودة الالجئػػيف إلػػى ديػػارىـ وأراضػػييـ"، التػػي ُىّجػػروا منيػػا بفعػػؿ العػػدواف الصػػييوني 

عػػادة ت2376و 2398عػػامي  فعيػػؿ منظمػػة التحريػػر .  وطالػػب "بوقػػؼ المفاوضػػات وترتيػػب البيػػت الػػداخمي وا 
ووضػػع اسػػػتراتيجية نضػػػالية ترتكػػػز عمػػػى الحقػػػوؽ والثوابػػت الوطنيػػػة"، معتبػػػرًا أف "برنػػػامج المصػػػالحة والوحػػػدة 
الوطنية ال يمتقي مع مسار التفاوض مػع الكيػاف الصػييوني لبمػوغ تسػوية تشػمؿ محػاذير التنػازؿ عػف الحقػوؽ 

 الوطنية".
 50/8/5023، الغد، عّمان

 
 بية": المسؤولية الوطنية تق ي تجاوز أي جية تلرط بالحقوق اللمسطينيةقيادي في "الشع 25

طالػػب عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ومسػػؤوليا فػػي لبنػػاف مػػرواف عبػػد : بيػػروت
 العاؿ قيادة السمطة بما اسماه "انسحاب تاريخي مف وىـ المفاوضات".

ية أصبح في وضع غير سميـ، وغارقًا في ضروب مف األوىاـ، ولف وأكد أف "العقؿ السياسي لمقيادة الفمسطين
يقوى عمى تجاوز ما ىو فيو إال إذا استطاع االنسحاب الكامػؿ مػف شػباؾ الػوىـ األمريكػي الػذي وضػع نفسػو 

 فييا".
( نشػػرىا القسػػـ اإلعالمػػي لمجبيػػة الشػػعبية أف حػػدث 8|23ورأى عبػػد العػػاؿ فػػي تصػػريحات لػػو اليػػـو االثنػػيف )

ؼ التفاوض مع االحػتالؿ اإلسػرائيمي "لػـ يكػف اال مؤشػرًا مػف المؤشػرات التػي ال تعػد وال تحصػى والتػي استئنا
تػػػدؿ عمػػػى عنػػػؽ الزجاجػػػة التػػػي دخميػػػا العقػػػؿ السياسػػػي الفمسػػػطيني، حتػػػى بػػػات مشػػػمواًل وعػػػاجزًا عػػػف اجتػػػراح 

حكومػػػػًا بذىنيػػػػة الوسػػػػائؿ واألسػػػػاليب النضػػػػالية الكفيمػػػػة بتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ وطموحػػػػات الشػػػػعب الفمسػػػػطيني، وم
 التفاوض ثـ التفاوض ىو البديؿ عف التفاوض".

 29/8/5023قدس برس، 
 

 "الديمقراطية" تطالب بوقف الملاو ات وتطبيق اتلاقات إنياء االنقسام لتحقيق المصالحة 26
طالبػت الجبيػة الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف "بوقػؼ المفاوضػات وتطبيػؽ اتفاقػات : نادية سعد الديف –عماف 
 االنقساـ لتحقيؽ المصالحة والوحدة الوطنية". إنياء

عالمػػي ضػػد اسػػتمرار المفاوضػػات، والػػذىاب إلػػى الجمعيػػة العامػػة  ودعػػت إلػػى "تحػػرؾ سياسػػي وجمػػاىيري وا 
 لألمـ المتحدة إلعادة تقديـ القضية الفمسطينية ولالنضماـ في عضوية مؤسساتيا الدولية".
 50/8/50235، الغد، عّمان

 
 

 دعو لمسيرة "جمعة الغ ب" نصرة لمصرحماس برام اهلل ت 27
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وجيت حركة حماس في مدينتي راـ اهلل والبيػرة وسػط الضػفة الغربيػة المحتمػة، دعػوة لممػواطنيف فػي المػدينتيف 
 والقػػرى المجػػاورة لممشػػاركة فػػي مسػػيرة نصػػرة لمشػػعب المصػػري تحػػت عنػػواف "جمعػػة الغضػػب لنصػػرة مصػػر".

نيوف عبػػػر صػػػفحات مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي "فيسػػػبوؾ" و وجػػػاء فػػػي الػػػدعوة التػػػي تناقميػػػا نشػػػطاء فمسػػػطي
"تػػويتر": "حتػػى نكػػوف األوفيػػاء لمصػػر اإلبػػاء ونصػػرة لمػػدـ الػػذي يػػراؽ فػػي ميادينيػػا ومئػػات الشػػيداء، تػػدعوكـ 
الحركػػة اإلسػػالمية فػػي مػػدينتي راـ اهلل والبيػػرة وقراىمػػا ومخيماتيمػػا إلػػى المسػػيرة الحاشػػدة، شػػيبًا وسػػبانًا رجػػااًل 

وأشػػػار النشػػػطاء إلػػى أف موعػػػد المسػػيرة سػػػيكوف يػػػـو الجمعػػة القػػػادـ بعػػػد  "، وفػػػؽ مػػا جػػػاء فػػػي الػػدعوة.ونسػػاءً 
 الصالة مباشرة، وتنطمؽ الفعاليات مف مسجد البيرة الكبير المعروؼ باسـ "مسجد سيد قطب".
 29/8/5023، فمسطين أون الين

 
 عين الحموة مخيمجّرنا إلى دمار كان من غير المسموح ألي "عصبة األنصار":  28

تعيش منطقة التعمير، المالصقة لمخػيـ الطػوارئ فػي عػيف الحمػوة، تحػت وطػأة شػائعات أمنيػة : محمد صالح
ال حصػػػر ليػػػا، تتحػػػدث عػػػف اقتػػػراب موعػػػد قيػػػاـ الجػػػيش المبنػػػاني بأعمػػػاؿ عسػػػكرية وأمنيػػػة وحربيػػػة فػػػي تمػػػؾ 

شػاكر، المطمػوب لمقضػاء المبنػاني  وازدادت ىذه الشائعات بعد الكالـ عػف إيػواء حػّي التعميػر فضػؿ المنطقة.
مع مجموعة مػف أنصػار الشػيخ احمػد األسػير الػذيف لجػأوا إلػى التعميػر بعػد فػرارىـ مػف عبػرا اثػر االشػتباكات 

في المقابؿ، تؤكد مصادر أمنية فمسػطينية وشػيود عيػاف أف حػي التعميػر المالصػؽ لمخػيـ الطػوارئ  األخيرة.
 كأنصار الناشط اإلسالمي بالؿ بدر و"جند الشاـ" و"فتح اإلسالـ".بات معقاًل لمقوى اإلسالمية السمفية، 

وتشػػػػير المصػػػػادر إلػػػػى أف "اإلسػػػػالمييف" فػػػػي ىػػػػذا "الجيػػػػب السػػػػكني" يتنقمػػػػوف داخػػػػؿ الحػػػػي بكامػػػػؿ أسػػػػمحتيـ 
وذخيػػرتيـ، عمػػى شػػكؿ مجموعػػات عسػػكرية مسػػمحة وكػػأف المعركػػة مػػع الجػػيش واقعػػة ال محالػػة، ال سػػيما بعػػد 

موعدًا لممعركة بعد انتياء عيد الفطر. مع العمـ أف حي التعمير ال يبعد عف المناطؽ  الشائعات التي ضربت
 التي يسيطر عمييا الجيش المبناني وينتشر فييا في عيف الحموة سوى أمتار قميمة.

وتمفت المصادر االنتباه إلى أف ىذه المعمومات أرفقت بأحاديث متنامية ينقميا شيود عياف عف وجود أعمػاؿ 
 ـ ونشر سواتر رممية مف قبؿ اإلسالمييف المتشدديف في التعمير استعدادا لممواجية.تدشي

كّؿ ىذه األمور دفعت بالقوى والفعاليات والفصائؿ الفمسطينية إلى التحرؾ في اكثر مف اتجػاه داخػؿ المخػيـ، 
، عمػى غػرار فػاتورة في محاولة لتبريد الرؤوس الحامية حتى ال يدفع أىالي وسػكاف مخػيـ عػيف الحمػوة الفػاتورة

 أىالي مخّيـ نير البارد.
ونّبيػػت المصػػادر إلػػى "سػػوداوية المشػػيد األمنػػي فػػي تمػػؾ المنطقػػة، نظػػرًا إلػػى االشػػتباكات واألعمػػاؿ الثأريػػة 

 واالنتقامات واالغتياالت التي كانت تحصؿ بيف "فتح" مف جية، و"جند الشاـ" وبالؿ بدر مف جية ثانية.
ممثػؿ "عصػبة األنصػار اإلسػالمية" الشػيخ أبػو طػارؽ السػعدي إلػى رفػع الصػوت وقد دفػع ىػذا الوضػع بػأمير 

محذرًا أماـ الوفود الفمسطينية التػي زارتػو فػي المخػيـ خػالؿ العيػد، ومشػددا عمػى أف "ىػذه الشػائعات ال تصػب 
 اال في خانة خدمة العدو الصييوني الذي ىو عدونا كمسمميف وفمسطينييف".

، في أجواء ما جرى مف اتصػاالت، مشػيرًا إلػى انػو "انطالقػا مػف حرصػنا عمػى كما وضع السعدي مف التقاىـ
امف مخيمنا وأىمو واستقراره رفضنا التجارب السػابقة فػي المخيمػات والتػي نػرفض اف نصػؿ الييػا"، مؤكػدًا أنػو 
"مػػف غيػػر المسػػموح ألي شػػخص أو جيػػة أو طائفػػة فػػي لبنػػاف أو فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، جّرنػػا إلػػى دمػػار 

وشّدد السعدي عمى الءات ثالث: ال لمقتاؿ الفمسطيني ػ الفمسطيني، ال لمقتاؿ الفمسػطيني ػ المبنػاني،  مخيـ".ال
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ػػػ الشػػيعي فػػي لبنػػاف، فمػػف يريػػد أف يتصػػارع سياسػػيا وعسػػكريا فميتصػػارع عمػػى أرضػػو وليتػػرؾ  ال لمقتػػاؿ السػػني
 المخيمات آمنة تعّد عدتيا لعدوىا المحتؿ أرضيا في فمسطيف".

 50/8/5023، ير، بيروتالسل
  

 تنلي أن يكون ألمينيا العام أي صلحة عمى شبكات التواصل االجتماعي  "دالجي"ا 29
نفػػت حركػػة الجيػػاد أف يكػػوف ألمينيػػا العػػاـ الػػدكتور رمضػػاف عبػػد اهلل شػػمَّح أي حسػػاب عمػػى : غػػزة )فمسػػطيف(

 مواقع التواصؿ االجتماعي "تويتر" أو "فيسبوؾ" أو غيرىا.
إلعالمي لمحركة في بياف، تمقت "قدس برس" نسخة عنو، إلى أف أي صفحة أو حساب ُينسب ونوه المكتب ا

لألميف العػاـ لمجيػاد اإلسػالمي عمػى أي  مػف مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي، "مػزور ولػيس لػو عالقػة بػو ال مػف 
 قريب أو بعيد".

ة تنسػب لألمػيف العػاـ لحركػة وطالب الصحفييف ووسائؿ اإلعالـ إلى عدـ التعامؿ أو التعاطي مػع أي  صػفح
الجيػػػاد اإلسػػػالمي أو أّي أخبػػػار تتعمػػػؽ بػػػو عمػػػى مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي أو مػػػا بػػػات يعػػػرؼ بػػػػ"اإلعالـ 

ودعػػػت حركػػػة الجيػػػاد النشػػػطاء عمػػػى شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي لعػػػدـ تػػػداوؿ تمػػػؾ الصػػػفحات  الجديػػػد". 
 المزورة.

 29/8/5023قدس برس، 

 
 "إسرائيل"ون البروفيسور غابيزون لو ع معادلة فرض ييودية أستاذة القانتعينليلني  20

أعمنت وزيرة القضاء اإلسرائيمية تسيبي ليفني أنيا عينت، مساء االثنيف، أستاذة القانوف،  :القدس المحتمة
روت غابيزوف لبمورة تعريؼ دستوري إلسرائيؿ باعتبارىا "دولة ييودية ديمقراطية. واعتبرت ليفني في إعالنيا 

و" حاف الوقت لحؿ الخالؼ حوؿ المسألة وبمورة تسوية تحقؽ التوازف الالئؽ والصحيح بيف قيـ الدولة أن
وجاء في البياف الذي أصدرتو وزارة القضاء اإلسرائيمية بيذا الخصوص أف تعييف  كييودية وديمقراطية".

ساء االئتالؼ الحكومي، وىو أستاذة القانوف غابيزوف، كاف بموافقة ورئيس الحكومة بنياميف نتنياىو، ورؤ 
ييدؼ إلى حؿ ما أسمتو ليفني "الخالؼ االجتماعي والقضائي" حوؿ مسألة التعبير الدستوري لدولة إسرائيؿ 
باعتبارىا "دولة ييودية وديمقراطية" وأيضا بيدؼ تقميص عدد اقتراحات القوانيف التي يحاوؿ كؿ طرؼ في 

 خالليا وجية نظره.الخريطة الحزبية اإلسرائيمية أف يفرض مف 
ونقؿ موقع معاريؼ عف غابيزوف قوليا إنيا ستحاوؿ توفير سند دستوري ليوية إسرائيؿ كدولة ييودية 

ويأتي ىذا اإلعالف عمى الرغـ مف معارضة  .الواردة في إعالف إقامة إسرائيؿ وديمقراطية وفقا لممبادئ
لييودية عمى الديمقراطية في تعريؼ إسرائيؿ وكرد بعض القوى الميبرالية اإلسرائيمية لمسالة تغميب اليوية ا

رسمي لرفض األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ تعريؼ إسرائيؿ دولة ييودية، وخاصة في ظؿ تقديـ التجمع 
الوطني الديمقراطي، معادلة دولة المواطنيف التي ترتكز أساسا إلى فصؿ الديف عف الدولة مف جية، وطرح 

ة العبرية والفمسطينييف في إسرائيؿ، وفقا لطروحات المفكر العربي الدكتور عزمي تسوية تاريخية بيف الدول
 بشارة، في سياؽ العالقة بيف الدولة العبرية والفمسطينييف في إسرائيؿ.

 20/8/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 ان مام حزب العمل لمحكومة بدال من حزب البيت الييودي نل ل :ليلني 21
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إلسرائيمية ومسؤولة ممؼ المفاوضات مع الجانب الفمسطيني، تسيبي ليفني في حديث قالت وزيرة القضاء ا
مع اإلذاعة اإلسرائيمية إنيا كانت تفضؿ انضماـ حزب العمؿ اإلسرائيمي لمحكومة بدال مف حزب "البيت 

لحؿ  وأضافت ليفني إنو ال يوجد أدنى شؾ أف حزب "البيت الييودي" ليس مؤيدا لممفاوضات وال الييودي".
الدولتيف، وأنو لو كاف حزب العمؿ في الحكومة لكاف ذلؾ أجدى، إال أف الحكومة الحالية تشكمت بعد رفض 

بنيت الذي سعى إلقصاء  –حزب العمؿ بقيادة شيمي يحيموفيتش الدخوؿ إلييا، وعمى أثر تشكؿ محور بيمد 
 الحريديـ عف الحكومة. 

 20/8/2013، 48عرب 
 
 سيناء وتركياعدد من الدول وبشكل خاص ا من السلر إلى تحذر مواطنيي "إسرائيل" 22

"طاقـ محاربة اإلرىاب" التابع لمكتب رئيس ، أف يو بي أي، عف 20/8/2013، الحياة، لندنذكرت 
الوزراء اإلسرائيمي أصدر بيانًا حذر فيو المواطنيف وطالبيـ باالمتناع عف السفر إلى عدد مف الدوؿ، بينيا 

 وتركيا. مصر وبشكؿ خاص سيناء
وجاء البياف عشية األعياد الييودية، وبينيا رأس السنة العبرية وعيد المظمة، خالؿ شير سبتمبر /أيموؿ 

 في الواليات المتحدة. 2001أيموؿ مف العاـ  11المقبؿ، وعشية الذكرى السنوية ليجمات 
لى تركيا وكينيا ونيجيريا وطالب "طاقـ محاربة اإلرىاب" المواطنيف اإلسرائيمييف باالمتناع عف السفر إ

يراف ولبناف  وأذربيجاف، وكذلؾ وفقا لقانوف "منع التسمؿ" يحظر السفر إلى سورية والعراؽ وكردستاف العراؽ وا 
وجاء في البياف أف األعياد الييودية المقبمة "مف شأنيا أف تشكؿ ىدفا مف جانب الجيات  واليمف والسعودية.

ضد أىداؼ إسرائيمية وييودية خارج البالد، كما يوـ الذكرى السنوية ليجمات اإلرىابية لتنفيذ عمميات عدائية 
ايموؿ قد تشكؿ موعدا مفضال لشف ىجمات مف جانب تنظيـ القاعدة ومنظمات الجياد العالمي في  11

 أنحاء العالـ، وضد أىداؼ إسرائيمية وييودية في مناطؽ عديدة أيضا".
اطنيف اإلسرائيمييف ىو "استمرار الحممة اإلرىابية العالمية مف جانب وقاؿ البياف إف أحد أسباب تحذير المو 

 إيراف وحزب اهلل ضد أىداؼ إسرائيمية وييودية في أنحاء العالـ".
وشدد الطاقـ عمى عدـ السفر إلى سيناء "عمى ضوء الواقع األمني الخطير وبضمف ذلؾ الصدامات العنيفة 

 حوؿ النية بتنفيذ ىجمات أخرى".في تمؾ المنطقة وعمى ضوء وجود معمومات 
كذلؾ طالب الطاقـ اإلسرائيمييف بعدـ السفر إلى تونس "عمى خمفية التيديدات بتنفيذ ىجمات ضد أىداؼ 

 إسرائيمية وييودية". 
موقع القناة السابعة لمتمفزيوف ، أف وليد عوض، عف 20/8/2013، القدس العربي، لندنوأضافت 

ة االرىاب اصدرت تعميمات لكافة اإلسرائيمييف، تدعوىـ لعدـ السفر الى اف ىيئة مكافح اإلسرائيمي ذكر
 مصر وخاصة سيناء واألردف.

وأكدت بأنيا نصحت اإلسرائيمييف بعدـ السفر الى تركيا والمغرب وتأجيؿ الرحالت التي كانت مقررة لتمؾ 
 يا بالسرعة الممكنة.البمداف إال لحالة الضرورة، ودعت كافة رعاياىا في تمؾ البمداف الى مغادرت

 
 
 بالقوة الم ربين عن الطعام إلطعام األسرى إسرائيميقانون  23
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امس االثنيف، أنيا انجزت  اإلسرائيميأعمنت وزارة القضاء في حكومة االحتالؿ : برىوـ جرايسي -الناصرة 
، في مسودة قانوف ييدؼ الى كسر اضراب االسرى الفمسطينييف والعرب في سجوف االحتالؿ عف الطعاـ

 ظؿ توسع ظاىرة االضرابات عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ.
وييدؼ القانوف أساسا الى منح المحاكـ اإلسرائيمية "صالحيات" لسمطات السجوف باطعاـ اي اسير مضرب 
 عف الطعاـ بالقوة، بزعـ أف ىذا القرار سيصدر في حاؿ ظير ضرر وشيؾ عمى حياة أو جسـ األسير.

حة فإنو في حاؿ رفض األسير المضرب عف الطعاـ تمقي العالج والغذاء فستكوف وبحسب المسودة المقتر 
مف صالحية اي سجاف استخداـ القوة لتمكيف إعطائو العالج، كما سيكوف عمى قاضي المحكمة أف يفحص 
بداية وأف يطمع عمى حالة األسير الصحية، بما في ذلؾ حالتو النفسية. ويذىب القانوف الى حد منح 

 صالحيات بأف تصدر قراراتيا حتى في حاؿ غياب األسير عف جمسات المحكمة. المحاكـ
 20/8/2013، الغد، عّمان

 
 الشاباك يشكل فرقة خاصة إلحباط إطالق صواريخ من سيناءىآرتس:  24

، أف جياز األمف العاـ اإلسرائيمي، "الشابؾ"" شكؿ فرقة خاصة ميمتيا  أفادت صحيفة ىآرتس، صباح اليـو
حباط أية عمميات تخرج مف سيناء، أو محاوالت إطالؽ صواريخ باتجاه األساسية جم ع المعمومات لمنع وا 

جماعة جيادية  15وقالت الصحيفة إف "الشاباؾ" اإلسرائيمي رصد وجود  إسرائيؿ مف شبو جزيرة سيناء.
مف تنشط في شبو جزيرة سيناء، وترتبط بمنظمات الجياد العالمية. وبحسب الصحيفة فإف أجيزة األ

اإلسرائيمية رصدت وجود أربع مجموعا، تنشط أكثر مف غيرىا في مجاؿ تنظيـ عممياف ضد القوات 
 المصرية. -اإلسرائيمية عمى امتداد الحدود اإلسرائيمية

وبحسب ىآرتس فإف المجموعات األساسية ىي: أنصار بيت المقدس، التي سبؽ وأف أطمقت عدة صواريخ 
لشورى لممجاىديف في أكناؼ بيت المقدس، التي نفذت في حزيراف باتجاه إيالت. ومجموعة "مجبس ا

الماضي عممية عسكرية عبر اختراؽ الحدود اإلسرائيمية وأسفرت عف مصرع إسرائيمي كاف يعمؿ في بناء 
السياج الحدودي مع سيناء. والمجموعة الثالثة ىي جماعة اليجرة والتكفير وىي جماعة سمفية نفذت العممية 

، والتي راح ضحيتيا في منطقة مع شرطيا مصريا. أما الجماعة الرابعة واألخيرة فيي  16بر كيـر شالـو
 جيش اإلسالـ التي نشطت في قطاع غزة وكانت مسؤولة عف اختطاؼ الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط.

ضفة الغربية وكشفت الصحيفة أف أجيزة األمف اإلسرائيمي تبذؿ جيودا موازية لتمؾ التي بذلتيا وتبميا في ال
وتقوـ بجمع معمومات عما يحدث في سيناء، عبر استخداـ مناطيد التصوير أيضا، ومف خالؿ الكاميرات 

 المنصوبة عمى امتداد الحدود مع سيناء.
 20/8/2013، 48عرب 

 
 في مصر المحافظة عمى إيقاع منخلض جًدا بالنسبة لألحداث ىي   "الخارجية" تعميمات ىآرتس:  25

ر أندراوس: نشرت صحيفة ىآرتس العبرية في عددىا الصادر أمس االثنيف خبرا لمراسميا زىي -الناصرة 
لمشؤوف السياسية، باراؾ رافيد، اقتبس فيو ما نشرتو صحيفة نيويورؾ تايمز األمريكية والتي قالت نقاًل عف 

دبموماسية في مسؤوؿ إسرائيمي رفيع في تؿ أبيب، إف الدولة العبرية عمى وشؾ البدء بحممة إعالمية و 
وتابع  الواليات المتحدة وأوروبا تدعو فييا إلى تقديـ الدعـ لمنظاـ المصري المؤقت المدعوـ مف قبؿ الجيش.

المسؤوؿ عينو إف السفراء اإلسرائيمييف في واشنطف ولندف وباريس وبرليف وبروكسؿ، وعواصـ أخرى، سوؼ 
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، الفًتا إلى أنو في الوقت نفسو فإف إسرائيؿ يجتمعوف مع وزراء الخارجية في ىذه الدوؿ لمناقشة ذلؾ
ستضغط عمى الدبموماسييف األجانب فييا، وتقوؿ ليـ إف الجيش المصري ىو األمؿ الوحيد لمنع فوضى 

  أخرى في القاىرة، عمى حد تعبيره.
ة فحتى ولكف مسؤوال إسرائيميا عالي المستوى قاؿ لصحيفة ىآرتس إنو خالًفا لما ُنشر في الصحيفة األمريكي

اآلف لـ ُتصدر الخارجية اإلسرائيمية تعميمات لمسفراء األجانب الذيف يخدموف في الدولة العبرية، وشدد عمى 
أف التعميمات الرسمية لجميع الدبموماسييف اإلسرائيمييف في جميع أصقاع العالـ ىي المحافظة عمى إيقاع 

لقاءات أْو توجيو رسائؿ تتعمؽ بمصر، ولكنو  منخفض جًدا بالنسبة لألحداث في مصر، وعدـ المبادرة لعقد
بالمقابؿ أكد عمى أف السفراء تمقوا تعميمات باإلجابة عمى استفسارات مف الدوؿ التي يخدموف فييا حوؿ 

 المسألة المصرية، عمى حد وصفو.
 20/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 المظاىرات ولجم اإلرىاب بسيناء: الجيش المصري ليس جاىزا لمتعامل مع أىم تحديين تلريق ىآرتس 26

زىير أندراوس: رأى المحمؿ لمشؤوف العسكرية في صحيفة ىآرتس اف الجيش المصري ليس  -الناصرة 
جاىًزا لمواجية التحدييف األساسييف المذيف عميو أْف يواجييما: المظاىرات الصاخبة في القاىرة وفي العديد 

لمواجية الجيادييف الذيف يتخذوف مف شبو جزيرة سيناء مرتًعا مف المحافظات المصرية، كما أنو ليس جاىزا 
ليـ لمقياـ بعمميات عسكرية ضد الجيش المصري، مشددا عمى أنو بحسب االستخبارات اإلسرائيمية فإف 
الحديث يدور عف شبكة واسعة جًدا لتنظيـ القاعدة اإلرىابي، كما أشار إلى أف الجيش المصري يتدرب منذ 

ية جيش نظامي، ولكف ىذا الجيش ليس موجوًدا، ألنو منذ توقيع اتفاؽ السالـ المسمى سنوات عمى مواج
كامب ديفيد بيف تؿ أبيب والقاىرة، فإف خطر المواجية العسكرية بيف الجيشيف اإلسرائيمي والمصري شبو 

 معدوـ.
بحت سيناء مشكمة وقاؿ الجنراؿ يسرائيؿ زيؼ الرئيس السابؽ لييئة العمميات بالجيش اإلسرائيمي لقد أص

خطيرة مف الناحية األمنية، زاعما بأنيا أصبحت إقميًما ال يمكف السيطرة عمييا. وأضاؼ في تصريحات لو 
نقمتيا القناة العاشرة بالتميفزيوف اإلسرائيمي: إف التيديد ضد إيالت يزداد يوما بعد يوـ، وبدا ذلؾ واضحًا 

، مؤكدا عمى أف الجيش المصري يسعى إلى ’دينةخالؿ األياـ الماضية عندما سقط صاروخ عمى الم
القضاء عمى اإلرىاب. وزاد أف الواقع الجديد في سيناء يشابو إلى حد كبير الوضع الذي كاف قائما في 
أفغانستاف، ففي سيناء العديد مف الجماعات الجيادية التي تممؾ السالح، وتيدؼ إلى تنفيذ عمميات ضد 

ى أف مدينة إيالت تشيد في الفترة الحالية ركودا في االقتصاد في أعقاب إسرائيؿ. وأشار التميفزيوف إل
بالمئة  30اليجمات المتكررة عمييا بالصواريخ، الفتا إلى أف المدينة شيدت ىبوطًا في االقتصاد بنسبة 

 خالؿ الفترة الماضية.
 20/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 النظام الجديد في القاىرة الستعادة السيطرة عمى سيناء ساعدتا" والواليات المتحدة إسرائيلمعاريف: " 27

العبرية إف ’ معاريؼ‘زىير أندراوس: قاؿ عمير راببورت، المختص بالشؤوف العسكرية لصحيفة  -الناصرة 
الدولة العبرية والواليات المتحدة ساعدتا النظاـ الجديد في القاىرة الستعادة السيطرة عمى سيناء، مؤكدا أف 
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لمسمحة المصرية ال تزاؿ تعمؿ مع إسرائيؿ لمحد مف نفوذ مقاتمي القاعدة في رفح ومنع ىروبيـ القوات ا
 لقطاع غزة.

وأضاؼ راببورت أف االىتماـ المصري واضح لمغاية ومنع مرور الجيادييف ممف يأتوف مف قطاع غزة 
مؿ اإلستراتيجي إلى أف مصر لمؤازرة ىؤالء الذيف يقاتموف القوات العسكرية المصرية في سيناء. وأشار المح

سرائيؿ ال تعترفاف صراحة بالتعاوف األمني غير المسبوؽ بيف الجانبيف، فكمتاىما تنكراف التقارير بشأف قياـ  وا 
طائرة بدوف طيار تابعة لمقوات الجوية اإلسرائيمية بقتؿ خمسة مف مقاتمي تنظيـ القاعدة، وتدمير منصة 

ء، وخمص إلى القوؿ إنو عمى أية حاؿ، فإف التوترات في جنوب إلطالؽ الصواريخ في موقع شرؽ سينا
 إسرائيؿ ستبقى عمى األقؿ حتى نياية الصيؼ، عمى حد تعبيره.

 20/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 اإلخوان في مصر أخطأت في قراءة الخارطة السياسية حركة: إيال زيسر 28
أمس ’ إسرائيؿ اليوـ‘ؿ في مقاؿ نشره في صحيفة أما المستشرؽ اإلسرائيمي، البروفيسور إياؿ زيسر، فقا

االثنيف إف حركة اإلخواف في مصر أخطأت في قراءة الخارطة السياسية، وباألساس خطيئة الغرور عندما 
ظنت أف اهلل قد اختارىا فعال لمحكـ، بالمقابؿ فاف المؤسسة المصرية، خاصة الجيش المصري بقيادة وزير 

 السيسي، استفاقت مف الضربة التي تمقتيا مع اإلطاحة بالرئيس المخموع مبارؾ.الدفاع الحيوي عبد الفتاح 
وزاد زيسر قائاًل إف الجيش المصري انتقؿ عممًيا مف لعب دور الوسيط بيف الحركات الوطنية الفاعمة عمى 

خواف، بؿ الساحة المصرية، إلى دور الحاكـ الفعمي، مشددا عمى أف األىـ أف الجيش لـ يمجأ إلى محاورة اإل
عادتيـ إلى وضعيـ، كما كاف في عيد مبارؾ، عمى  عمى العكس مف ذلؾ، يقوـ بضربيـ بقبضة مف حديد وا 
حد قولو. وبرأيو فإف اندالع الحرب األىمية في مصر ليست واردة، فمف ناحية اإلخواف لـ يتمكنوا مف تجنيد 

ميمة السيطرة عمى المظاىرات سيمة، كما الجماىير لممظاىرات، كما كانوا يتوقعوف، األمر الذي يجعؿ مف 
أف المبادرة اليـو بيد الجيش وقوى األمف التي تفرض ىيبتيا عمى جميع محافظات الدولة المصرية، عمى حد 

 قولو.
 20/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 مّولت بنى تحتية في بؤر استيطانية غير قانونية "ىستدروت"االستيطان في  شعبةىآرتس:  29

اليستدروت »اإلسرائيمية أمس أف شعبة االستيطاف في « ىآرتس»كشفت صحيفة : «الحياة» –ة الناصر 
آالؼ دوالر في البؤرة االستيطانية غير القانونية  110مّولت مشاريع إنشاء بنى تحتية بمبمغ « الصييونية

لتعميمات غرب جبؿ الخميؿ، عمى رغـ أف ىذه األعماؿ تتـ مف دوف ترخيص بناء وخالفًا « نغوىوت»
لتمويؿ « أمواؿ جميور»التي قضت بمنع تحويؿ  2005المستشار القانوني لمحكومة اإلسرائيمية منذ عاـ 

 «.عماًل غير عادي»أعماؿ مف دوف ترخيص، معتبرًا ىذا التمويؿ 
عمى أنقاض موقع عسكري أخاله جيش االحتالؿ، لكف  1998وأقيمت البؤرة االستيطانية المذكورة عاـ 

الرسمية لـ تعترؼ بيا ورفضت إصدار رخص بناء فييا أو اعتبارىا مستوطنة قانونية. مع ذلؾ السمطات 
عائمة، عمى رغـ عدـ وجود  50مّولت وزارة البناء واإلسكاف إقامة مباٍف ثابتة في المستوطنة التي تقيـ فييا 

 لممستوطنة.« خريطة ىيكمية»
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« الشعبة»رئيس الحكومة لشؤوف االستيطاف، وتتولى  الذراع التنفيذية لمكتب« شعبة االستيطاف»وتعتبر 
المسؤولية المباشرة عف جميع األراضي المخصصة لممستوطنات، سواء داخؿ إسرائيؿ أو في المناطؽ 

« العمؿ األسود»ويتـ تمويميا بأمواؿ عامة. ووفؽ وصؼ الصحيفة، فإف الشعبة تقوـ بػ  1967المحتمة عاـ 
ومة، فيما يقوـ األخير بتأميف زيادة موازنتيا مف عاـ إلى آخر، بؿ وتمبي كؿ ما يطمبو رئيس الحك

كذلؾ «. طبقًا لعدد البؤر االستيطانية المنوي البناء فييا»مضاعفتيا أربع أو خمس مرات عما يقره الكنيست 
البؤر االستيطانية، أي إضفاء الشرعية عمييا، مف خالؿ ضميا إلى « تبييض»تتخصص ىذه الشعبة في 

 «.شرعية»ات قائمة تعتبر مستوطن
مميوف دوالر، لكف مكتب رئيس الحكومة اعتاد عمى  25و 14وتخصص الحكومة موازنة سنوية تتراوح بيف 

 مضاعفتيا ثالث أو أربع مرات.
 20/8/2013، الحياة، لندن

 
 ةفي مصر ولبنان وسوري حداثاألتحصن بمداتيا خشية تصعيد  "إسرائيل" 30

عبرت إسرائيؿ عف قمقيا مف احتماؿ تصعيد االوضاع في مصر وسوريا  :ديدةالحياة الج -القدس المحتمة 
الداخمية غمعاد ارداف، خطة عمى الحكومة لضماف تحصيف ولبناف، وتيديد أمنيا، وطرح وزير الجبية 

البمدات اإلسرائيمية مف خطر تصعيد مفاجئ يعرضيا لصواريخ مكثفة وتـ تشكيؿ طاقـ وزاري، برئاسة 
 ارداف، مف أجؿ عرض خطة مف أجؿ تقميص فجوات التحصيف.

منية مف حوؿ إسرائيؿ يتوجب عمى وقاؿ ارداف "اف ما تشيده المنطقة مف عدـ االستقرار وتزايد الفجوات األ
 الحكومة إيجاد حموؿ أكثر أمنًا لإلسرائيمييف في حاالت الطوارئ".

وقاـ ارداف بزيارة مصانع الصناعات العسكرية، ضمف استعراضو القدرات العسكرية اإلسرائيمية، واعمف اف 
يف لوجود آالؼ الخطة المطروحة عمى الحكومة تشمؿ طرح محفزات مف أجؿ تشجيع إجراءات التحص

 الشقؽ في إسرائيؿ غير المحصنة مف الصواريخ.
 20/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 مميار دوالر  30قيمة إجمالية تصلعمى واشنطن إلقرار صلقة عسكرية ب إسرائيمية غوط  31

رة عمى صفقة وجود توجو إلقناع الواليات المتحدة بالمصادقة المبك ،د محافظ بنؾ إسرائيؿ ستانمي فيشرأكّ 
مساعدات أمنية "عمالقة"، ىادفة لمحفاظ عمى قدراتيا وتفوقيا العسكري، تتضمف منحيا عمى مدى السنوات 

مميار دوالر، في ضوء ما  30عة واستثنائية بقيمة إجمالية تصؿ القادمة مساعدات بميزانيات موسّ  10الػ
السيولة النقدية، بما ال يتيح لمجيش إنجاز تعانيو وزارة الحرب مف ضائقة مالية غير مسبوقة تتعمؽ بحجـ 

تماـ . ولفت "فيشر" إلى أف "إسرائيؿ" تالخطط المستقبمية الرامية لتعزيز قدراتو مارس ضغطًا إلنجاز وا 
الصفقة ستسرع مف تسميـ طائرات مشيرًا إلى أف المشتريات العسكرية في الوقت الحالي، وعدـ االنتظار، 

طورة جدا ورادارات ومروحيات قتالية متطورة وطائرات مخصصة لمتزود "، وصواريخ متنوعة ومت22"في
 –الجوي بالوقود، وأسمحة تعمؿ باألشعة يمكنيا السيطرة والتحكـ ببطاريات الدفاع الجوي وصواريخ ارض 

 ارض روسية الصنع.
  مجمة "بمحانيو" العسكرية

 19/8/2013، 2886التقرير المعموماتي 
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 مروحيات عسكرية وكتيبة مشاه مصرية لسيناء أربعةتصادق عمى إدخال  "يلإسرائ" القناة العاشرة: 32

ذكر موقع القناة العاشرة اإلسرائيمية أف السمطات اإلسرائيمية سمحت لمجيش المصري بإدخاؿ  :عكا أوف اليف
ؾ بعد أربعة طائرات عسكرية مف نوع "أباتشي"، باإلضافة إلى كتيبة جديدة لممشاة في شبو جزيرة سيناء، وذل

 جندي مصري. 25اليجـو المسمح الذي راح ضحيتو 
وأوضح الموقع أف القيادة اإلسرائيمية تشعر بقمؽ بالغ جراء تزايد العمميات المسمحة ضد الجيش المصري في 
سيناء، فضاًل عف تزايد العمميات ضد إسرائيؿ في الفترة الماضية، األمر الذي دفعيـ لمسماح بإدخاؿ القوات 

جنديًا مصريًا قتموا خالؿ ىجوـ مسمح عمى حافمة  25كانت وزارة الداخمية المصرية قد قالت أف و  الجديدة.
 كانت تقميـ في شبو جزيرة سيناء، واتيمت الداخمية عناصر جيادية في سيناء بالوقوؼ خمؼ الحادث.

 20/8/2013، عكا اون الين
 

 األدنى لألجوريتقا ى أقل من الحد  إسرائيميينواحد من كل ثمانية ىآرتس:  33
أظيرت دراسة بأف واحدا مف كؿ ثمانية إسرائيمييف، يتمقى راتبا  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -راـ اهلل

اقؿ مف الحد األدنى لألجور، وأف انتياؾ قانوف الحد األدنى لألجور، أكثر شيوعا في إسرائيؿ عما ىو 
 الحاؿ عميو الحاؿ في الدوؿ الغربية.

اجراىا معيد التأميف الوطني اإلسرائيمي، ونشرت صحيفة "ىآرتس" العبرية مقتطفات وأشارت دراسة معيد 
% مف قطاعي الغذاء والضيافة، يحصموف عمى 22.7% مف العامميف في القطاع الزراعي،  33منيا أف 

 أقؿ مف الحد األدنى مف األجور.
% مف 12.2% الى 10.7أف ما بيف  2011ووجدت الدراسة التي استندت الى معطيات تعود لمعاـ 

 المرافؽ التجارية اإلسرائيمية تنتيؾ قانوف الحد األدنى مف األجور.
وأضافت الصحيفة اف المياجريف الجدد، ىـ اكثر الفئات تضررا جراء انتياؾ قانوف الحد األدنى لألجور، 

ولوديف في واف بعض ىوالء ىـ مف األشخاص غير الييود والنساء، وأف المتزوجيف والرجاؿ الييود الم
 ، ىـ األقؿ معاناة مف انتياكات ىذا القانوف.إسرائيؿ

 شيكؿ لكؿ ساعة عمؿ. 23.12شيكؿ في الشير، و  4300 إسرائيؿويبمغ الحد األدنى لألجور في 
ووجدت الدراسة بأنو الى جانب خدمات الزراعة والضيافة والطعاـ، فاف االنتياكات شائعة في قطاعات 

اه، وبخاصة الرعاية، اضافة الى خدمات التنظيؼ، حيث أف معظـ العامميف فييا أخرى، مثؿ الصحة، والرف
 ىـ مف العماؿ األجانب والعماؿ غير الميرة.

%(، والبنوؾ والتأميف 4.3وعمى النقيض مف ذلؾ، فإف االنتياكات نادرة في قطاعات اإلدارة العامة )
 يو االنتياكات.%(، والكيرباء وقطاع المياه التي انعدمت ف2واالستثمار )

بالمئة مف  39ومف غير المفاجىء أف الذيف يعانوف مف انتياكات الحد األدنى لألجور ىـ الفقراء، حيث اف 
العماؿ في أدنى فئة عشرية إقتصادية يحصموف عمى اقؿ مف الحد األدنى لألجور، وكذلؾ األمر بالنسبة لػ 

الفئة العشرية الثالثة، لكف انتياكات الحد األدنى بالمئة مف  21بالمئة مف الفئة العشرية الثانية، و 26
بالمئة مف اولئؾ المتواجديف في الفئة العشرية  16لألجور يؤثر عمى عماؿ الطبقة الوسطى، وبضمنيـ 

 الرابعة.



 
 
 

 

 

           50ص                                    5953العدد:                02/8/5023الثالثاء  التاريخ:

وعقب المحامي غاؿ غوروديسكي، المختص في قانوف العمؿ عمى ذلؾ بالقوؿ: إف المشغميف ال يخشوف 
يعتقدوف بأف العماؿ اما خائفوف أو يجيولف القانوف حتى يقاضوا مشغمييـ. وبرأيو فإف  انتياؾ القانوف، ألنيـ

 أفضؿ طريقة لعالج ىذه المشكمة تكمف في التحرؾ الطبقي لممقاضاة.
وقالت الصحيفة بأف كندا ىي الدولة الغربية الوحيدة، التى تحظى بأقؿ نسبة انتياؾ لقانوف الحد األدنى 

 نيا التي تعاني مف أزمة مالية خانقة، فييا نسبة منخفضة عف إسرائيؿ في ىذا المجاؿ.لألجور، كما أف اسبا
 20/8/2013، القدس، القدس

 
 خالل اقتحام مخيم جنين برصاص االحتالل إصاباتشييد وثالث  34

لحمػػوح "الشػػيمة"، برصػػاص قػػوات االحػػتالؿ خػػالؿ  أنػػيساستشػػيد الشػػاب مجػػد محمػػد : عمػػي سػػمودي -جنػيف 
، بػػأف "الشػػاب مجػػد الشػػيمة، فػػي  وأفػػاد خػػيـ جنػػيف، فجػػر اليػػـو الثالثػػاء.اقتحاميػػا لم مراسػػؿ القػػدس دوت كػػـو

ثالثػػػة اخػػػروف وصػػػفت حػػػالتيـ بالمتوسػػػطة، خػػػالؿ مواجيػػػات  أصػػػيبالعشػػػرينيمت مػػػف العمػػػر، استشػػػيد فيمػػػا 
قػػوات  أفمراسػػمنا، "  وأضػػاؼ انػػدلعت عقػػب اقتحػػاـ قػػوات االحػػتالؿ لمخػػيـ جنػػيف، عنػػد السػػاعة الثالثػػة فجػػرا".

 أفوذكر  مباشرة. إصاباتوقوع  إلى أدىالرصاص الحي بكثافة عمى منازؿ المواطنيف، ما  أطمقتاالحتالؿ 
واستشػػياد الشػػيمة، ومتحػػديف قػػوات  اإلسػػرائيميمئػػات المػػواطنيف جػػابوا المخػػيـ معبػػريف عػػف غضػػبيـ لالقتحػػاـ 

 االحتالؿ التي انسحبت إلى تخـو المخيـ.
، بسػػاـ السػػعدي، اإلسػػالميوات االحػػتالؿ دىمػػت منػػزؿ القيػػادي فػػي حركػػة الجيػػاد واشػػار مراسػػمنا الػػى أف قػػ

 تخمي سراحيـ في وقت الحؽ قبؿ انسحابيا". أفقبؿ  أشقاءهواحتجزت 
50/8/5023القدس، القدس،   

 
 بصورة منتظمة البناء لبؤر استيطانية غير مرخصة لتمو العالمية" الصييونية: "ىآرتس 35

وحػػػدة االسػػػتيطاف فػػػي المنظمػػػة  أفذكػػػرت صػػػحيفة "ىػػػآرتس" يػػػـو االثنػػػيف  :قػػػوسترجمػػػة  موسػػػى  -راـ اهلل 
 الصييونية العالمية تموؿ بصورة منتظمة البناء في بؤر استيطانية لـ تحصؿ في إسرائيؿ عمى ترخيص.

شػػػػػيقؿ لتطػػػػػوير البنيػػػػػة التحتيػػػػػة فػػػػػي البػػػػػؤرة  922   222فقػػػػػد صػػػػػرفت وحػػػػػدة االسػػػػػتيطاف، بحسػػػػػب "ىػػػػػآرتس"، 
 يغوىوت" رغـ عدـ حصوليا عمى تصاريح بناء رسمية.االستيطانية "ن

ووفقا لمصحيفة، فإف الوحػدة تعمػؿ كعميػؿ دولػة لبنػاء التجمعػات االسػتيطانية الجديػدة وتعزيػز القػائـ منيػا فػي 
كؿ مف اسرائيؿ والضػفة. وتحصػؿ الوحػدة عمػى ميزانيتيػا، التػي تنمػو كػؿ عػاـ، مػف الدولػة، حيػث بمغػت تمػؾ 

 مميونا مع نياية العاـ الجاري. 060لتصؿ الى  0220شيقؿ عاـ مميوف  72الميزانية 
وذكرت "ىآرتس" أنيا حصمت عمى وثائؽ تظير أف ما يسمى "مجمس جبؿ الخميؿ المحمي" االستيطاني موؿ 

 بعض األعماؿ مف ميزانية وحدة االستيطاف التابعة لممنظمة العالمية.
عمى أنقاض موقع لمجيش اإلسػرائيمي.  2388ؿ الخميؿ عاـ وأقيمت بؤرة "نيغوىوت" عمى التالؿ الغربية لجبا

والحقػػا بنػػت وزارة اإلسػػكاف اإلسػػرائيمية عػػدة وحػػدات اسػػتيطانية دائمػػة ىنػػاؾ، وفػػي بػػؤرة أخػػرى مجػػاورة يطمػػؽ 
عائمػػة اسػػتيطانية. ومػػع انعػػداـ وجػػود خارطػػة ىيكميػػة لمبػػؤرتيف  52عمييػػا "ميتسػػبيو الخػػيش". وتػػؤوي البؤرتػػاف 

 اريح بناء فييما.تص إصداريتعذر 
29/8/5023القدس، القدس،   
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 غزة بنك فمسطين يتبرع بشحنة أدوية ثانية لمستشليات قطاع 36
راـ اهلل ػ "األيػاـ": أعمػف بنػؾ فمسػطيف عػف تسػميـ شػحنة مػف األدويػة والمسػاعدات العاجمػة لمستشػفيات قطػاع 

 اكة مع مؤسسة التعاوف.القمب" التي أطمقيا البنؾ العاـ الماضي بالشر  فيغزة ضمف حممة "غزة 
 وشممت الشحنة تبرعات مف البنؾ والعمالء والمساىميف والمستثمريف والمغتربيف المتعامميف مع البنؾ.

وقاـ بتسميـ الشحنة وفد ممثؿ عف البنؾ ضـ كال مف وائػؿ الصػوراني مسػاعد المػدير العػاـ لفػروع قطػاع غػزة 
 فػيفادى اليندى مدير مكتب مؤسسة التعػاوف  إلى ةإضافسميـ مسؤوؿ عالقات عامة وتسويؽ،  أبووخمدوف 

 محمد الكاشؼ مسئوؿ التعاوف الدولي بوزارة الصحة. د. إلىقطاع غزة 
مف ناحيتيـ، عبػر المسػؤولوف فػي مستشػفيات القطػاع عػف تقػديرىـ العميػؽ لبنػؾ فمسػطيف، كمػا قػدموا شػكرىـ 

 .وامتنانيـ ليذه المساعدة العاجمة لدعـ قطاع الصحة
50/8/5023رام اهلل،  األيام،  

 
 في سجون االحتالل الخامس عشرأربعة أسرى من جنين يدخمون عاميم  37

عمػػػى التػػػوالي فػػػي سػػػجوف  25بػػػأف أربعػػػة أسػػػرى مػػػف جنػػػيف، دخمػػػوا عػػػاميـ  أمػػػسأفػػػاد نػػػادي األسػػػير  :جنػػػيف
لسػجف عاما، عبػداهلل العارضػة محكػـو با 08االحتالؿ، وىـ كؿ مف األسير محمد مرداوي والمحكـو بالسجف 

 شيور. 8عاما و23عاما، رداد عارضة محكـو بالسجف  23عاما، سامي عريدي محكـو بالسجف  07
دياؾ إلى أف األسػرى األربعػة يعػانوف مػف أمػراض مزمنػة منػذ تػاريخ  أبووأشار أميف سر نادي األسير راغب 

 اعتقاليـ ويقبعوف في سجني "ايشؿ" و"مجدو".
50/8/5023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 ويطالب بلتح معبر رفح تجمع النقابات المينية ينظم وقلة ت امنية مع الشعب المصري 38

عمػت ىتافػات المتضػامنيف الفمسػطينييف مػع الشػعب المصػري، وتعانقػت األعػالـ المصػرية : ىدى الدلو -غزة
ار مػػػػع الفمسػػػػطينية لتظيػػػػر وحػػػػدتيما التاريخيػػػػة، ورفعػػػػوا الفتػػػػات داعيػػػػة لحقػػػػف الػػػػدـ المصػػػػري، وفػػػػؾ الحصػػػػ

يقاؼ التضييؽ عميو، في ظؿ استمرار إغالؽ معبر رفح البري.  المفروض عمى قطاع غزة، وا 
وقالت رئيس لجنة نقابػة المعممػات أمػاني األسػطؿ فػي كممػة ليػا خػالؿ وقفػة تضػامنية نظميػا تجمػع النقابػات 

نسػػاف بغػػزة: المينيػػة الفمسػػطينية مػػع الشػػعب المصػػري يػػـو االثنػػيف، أمػػاـ مكتػػب المفػػوض السػػامي لحقػػوؽ اإل
 "نحف كفمسطينييف مستقميف جئنا لمتضامف مع مف أزىقت أرواحيـ مف الذيف قتموا في جرائـ ضد اإلنسانية".

وأكد ممثمو وأعضاء النقابات المينية الفمسطينية في قطاع غزة، عمى ُحرمة الػدـ المصػري واالقتتػاؿ الػداخمي 
كاـ إلى العقػؿ فػي حػؿ اإلشػكاليات وتجػاوز العثػرات في الساحة المصرية، داعيف إلى وقؼ نزيؼ الدـ واالحت

 إلعادة االستقرار واألمف.
مف جانبػو، قػاؿ رئػيس اتحػاد نقابػات عمػاؿ فمسػطيف سػامي العمصػي: "إننػا فػي تجمػع النقابػات المينيػة نعبػر 
ة عف انحيازنا إلى مطالب الشعب المصري الذي يطالب بحقوقو المشروعة فػي الحريػة والحيػاة والعػيش بكرامػ

ونديف كؿ أشكاؿ العنػؼ والقتػؿ واإلرىػاب وتكمػيـ األفػواه الػذي يتعػرض لػو المتظػاىروف فػي مصػر". وطالػب 
 .بضرورة فتح معبر رفح الحدودي

 29/8/5023فمسطين أون الين، 
 

 "إسرائيل"واسع لوقف الملاو ات مع  شعبي حراك فمسطيني 39
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وعيػػػًا فػػػي وتيػػػرة الحػػػراؾ الشػػػعبي والفصػػػائمي تشػػػيد السػػػاحة الفمسػػػطينية زخمػػػًا ن –عمػػػاف : ناديػػػة سػػػعد الػػػديف
 اإلسرائيمية، التي ستعقد جمسة جديدة ليا خالؿ أياـ في أريحا. –لممطالبة بوقؼ المفاوضات الفمسطينية 

لى جانب رفع منسوب المسيرات والتظاىرات، التي انطمقت عمػى مػدى األيػاـ الماضػية، ومنيػا يػوـ الجمعػة  وا 
سطينية المحتمة لمتنديد باستئناؼ المفاوضات، فإف األطر المعارضة مف القوى الفائت، في مختمؼ المدف الفم

 والفصائؿ الوطنية ستكثؼ اجتماعاتيا لبحث أساليب التحرؾ المقبؿ.
وبحسب عضػو المجنػة الشػعبية لمناىضػة الجػدار العنصػري واالسػتيطاف الناشػط أحمػد أبػو رحمػة فػإف "األيػاـ 

لحراؾ الميداني عمى مستوى الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة لػرفض المفاوضػات القميمة المقبمة ستشيد زخمًا في ا
وقػػػاؿ، لػػػػ"الغد" مػػػف فمسػػػطيف المحتمػػػة، إف "التحػػػرؾ سيشػػػمؿ تنظػػػيـ المسػػػيرات والتظػػػاىرات  والمطالبػػة بوقفيػػػا".

الغاضػػبة، وذلػػؾ اسػػتكمااًل لألنشػػطة التػػي انطمقػػت منػػذ إعػػالف قػػرار الػػذىاب الرسػػمي إلػػى المفاوضػػات، والتػػي 
 ف آخرىا مسيرات انطمقت يـو الجمعة الماضي في أكثر مف مدينة فمسطينية".كا

الستار قاسـ يستبعد تمخػض المفاوضػات عػف "أي نتػائج ممموسػة عمػى صػعيد الحقػوؽ  المحمؿ السياسي عبد
نما مجرد منح االحتالؿ الفرصة الكافية لتعميؽ الخمؿ القائـ لمصمحتو.  الفمسطينية"، وا 

فمسطيف المحتمػة، إف "سػمطات االحػتالؿ لػف تقػدـ شػيئًا لمفمسػطينييف قػد يقػود إلػى قيػاـ دولػة وقاؿ، لػ"الغد" مف 
، فػػػي حػػػيف تقػػػّوض وقػػػائع االسػػػتيطاف والتيويػػػد المتواليػػػة "حػػػؿ الػػػدولتيف" وتجعمػػػو 2376مسػػػتقمة عمػػػى حػػػدود 
 مستحيؿ التطبيؽ".

50/8/5023الغد، عمان،   

 
 أحداث مصر تحرم غزة من مت امنييا.. اثةالقطاع الصحي األكثر تأثرا بغياب قوافل اإلغ 40

انعكسػػت إعاقػػة وصػػوؿ الوفػػود المتضػػامنة إلػػى قطػػاع غػػزة عبػػر معبػػر رفػػح، منػػذ عػػزؿ : أحمػػد فيػػاض - غػػزة
الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي مطمػػع يوليػػو/ تمػػوز الماضػػي سػػمبًا عمػػى القطػػاع، الػػذي نعػػـ خػػالؿ العػػاميف 

 .واإلغاثةود السكاف واالرتقاء بالوضع الصحي السابقيف بحركة تضامف قوية أسيمت في تعزيز صم
وُيعد القطاع الصحي في قطاع غزة مف أكثر القطاعات تأثرًا بتراجػع وصػوؿ الوفػود التضػامنية وقوافػؿ كسػر 
الحصػػار، بحكػػـ اىتمػػاـ الجيػػات المتضػػامنة بتطػػوير ىػػذا القطػػاع األكثػػر تضػػررًا جػػراء الحصػػار وانعكاسػػات 

 طاع.اليجمات اإلسرائيمية عمى الق
ويؤكػد عػالء الػديف البطػة نائػػب رئػيس المجنػة الحكوميػة السػتقباؿ الوفػػود أف حركػة الوفػود المتضػامنة المنػػوط 

 %.35بيا تقديـ مساعدات إنسانية وصحية انخفضت إلى أكثر مف 
وأضاؼ البطة أف حركػة قػدوـ المتضػامنيف إلػى غػزة تػأثرت بشػكؿ كبيػر منػذ نيايػة يونيػو/ حزيػراف الماضػي، 

وفدا شيريا انخفض إلى وفديف فقط، وصموا إلى غزة مطمع يوليو/  06ف متوسط وصوؿ الوفود نحو حيث كا
تمػػوز الماضػػي، ووفػػديف بريطػػانييف آخػػريف قػػدما مطمػػع الشػػير الجػػاري، وكػػال الوفػػديف كػػاف قػػد حصػػؿ عمػػى 

 تأشيرة دخوؿ غزة مف السفارات المصرية بأوروبا قبؿ ثالثة أشير.
أف غػػزة كانػػت عمػػى  محمػػد الكاشػػؼ فػػي غػػزةعػػاوف الػػدولي بػػوزارة الصػػحة بالحكومػػة بػػدوره، أكػػد مػػدير عػػاـ الت

موعد مع استقباؿ أكثر مف خمسيف وفدا تضامنيا طبيػا فػي غضػوف األشػير القميمػة القادمػة، لتجػري عمميػات 
متخصصة تيدؼ إلى االرتقاء بالوضع الصحي، بما يخوؿ األطباء المحمييف معالجػة المرضػى دوف الحاجػة 

 إرساليـ إلى الخارج، خصوصًا خالؿ أوقات األزمات وتعرض غزة ليجمات االحتالؿ اإلسرائيمي.إلى 
50/8/5023الجزيرة نت، الدوحة،   
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 فيمم فمسطيني في افتتاح ميرجان "تورونتو" العالمي 42

يريو" اختػػارت إدارة ميرجػػاف "تورونتػػو" السػػينمائي الفػػيمـ الفمسػػطيني "فمسػػطيف سػػت :القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل 
 المشاركة في الميرجاف حيث سيتـ االفتتاح  العالمي لمفيمـ في تورنتو. األفالـضمف قائمة 

عسػػكر إف "الفػػيمـ )فمسػػطيف سػػتيريو( لممخػػرج الفمسػػطيني رشػػيد مشػػيراوي سػػيتـ  أبػػووقػػاؿ المنػػتج عبػػد السػػالـ 
لمفػػػػيمـ؛ اثنػػػػاف عرضػػػػو عالميػػػػا فػػػػي افتتػػػػاح ميرجػػػػاف "تورونتػػػػو" فػػػػي كنػػػػدا، حيػػػػث سػػػػيتـ تنظػػػػيـ سػػػػتة عػػػػروض 

 لمصحفييف والنقاد والبقية لمجميور".
والفيمـ مف انتاج شركة "سينيباؿ" الفمسطينية، وشركة "سينيتيمي فيممز" في تونس بمشاركة مؤسسات نرويجيػة 

ماراتيػػة  وأجانػػبوتقنيػػيف فمسػػطينييف  فنيػػيفو فرنسػػية وفمسػػطينية. وتػػـ تصػػوير الفػػيمـ فػػي الضػػفة بمشػػاركة  وا 
 .أسابيعمسطينييف خالؿ ستة وعرب وممثميف ف

وسيعرض الفيمـ فػي الضػفة والقػدس ومنػاطؽ  الفيمـ حوؿ قضية الصراع بيف البقاء واليجرة. أحداثوتتمحور 
 عسكر. أبوالمنتج  أشارالداخؿ خالؿ الفترة المقبمة، بحسب ما 

 برومو الفيمـ:لمشاىدة 
http://www.alquds.com/news/article/view/id/457138 

91/8/3192القدس، القدس،   
 

 خميل َعثَامنة " لمكاتبالقدس واإلسالمكتاب " 45
القداسة  ،مؤّسسة الدراسات الفمسطينية، والذي صدر عف خميؿ َعثَامنة " لمكاتبالقدس واإلسالـ"يتناوؿ كتاب 

ف المنظػػػور اإلسػػػالمي، بػػػدءًا مػػػف منشػػػئيا ومنابعيػػػا وأصػػػوليا اإلسػػػالمية. ويقػػػرأ الدينيػػػة لممدينػػػة التاريخيػػػة مػػػ
مػػف مػػؤثرات القداسػػة المرتبطػػة بمػػػوروث دينػػػي مرتبػػػط « خمّوىػػا»أو « ُبعػػدىا»الباحػػث أصػػالة ىػػذه القداسػػة و

 بالييوديػة والمسيحيػة.
لينفػػػي عنصػػػر »إلسػػػالمي والكتػػاب يػػػدحض االدعػػػاءات التػػػي حػػػاوؿ الػػػبعض إلصػػاقيا بيػػػذا المفيػػػـو الػػػديني ا

 وىذا كّمو في ستة فصوؿ متكاممة في بحثيا النقدي ىذا.«. األصالة عنيا
50/8/503السلير، بيروت،   

 

 لبمدييما الدولة اللمسطينية مصمحة وطنية إقامة يؤكدان أن الفروفو  جودة 43

سكو أمس مع ناصر جودة في مو  األردني بحث وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف :بتراوكالة  –موسكو 
 أكدحيث  ،ودعميا اإلسرائيميةوزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ مجريات المفاوضات الفمسطينية 

 األردفالدولة الفمسطينية مصمحة أردنية وطنية عميا مبينا مصالح  إقامة أفالذي يرى  األردفجودة موقؼ 
 الحيوية المرتبطة بقضايا الحؿ النيائي.

 مصمحة وطنية روسية. أيضاً الدولة الفمسطينية تشكؿ  إقامة إفروسي وقاؿ وزير الخارجية ال
 50/8/5023، الدستور، عّمان

 
 يعتزم تبادل المياه مع "إسرائيل"و  "...قناة البحرين"من مشروع  األولىيقرر بناء المرحمة  األردن 44

مف  األولىقدما في المرحمة بالده قررت السير  إفعبد اهلل النسور االثنيف  األردنيقاؿ رئيس الوزراء  :عماف
. وقاؿ النسور 0252بالبحر الميت الذي قد تجؼ مياىو بحموؿ عاـ  األحمرمشروع بناء قناة تربط البحر 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/457138
http://www.alquds.com/news/article/view/id/457138
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خميج العقبة -األحمرمميوف متر مكعب مف ماء البحر  222"ىذا المشروع سيحمي  إففي مؤتمر صحافي 
"المشروع يتضمف جر المياه المالحة مف خميج ف أ وأوضحمميوف دوالر".  382ليصبح ماء عذبا وبكمفة 

جزئيف عذبة  إلىمرتفع الريشة وىناؾ تحمى المياه وتفصؿ  إلىالعقبة شماال مف وادي عربة حتى تصؿ 
 إلىالبحر الميت فيما ستتجو المياه العذبة جنوبا  إلىف "المياه المالحة ستتجو شماال أ إلىومالحة"، مشيرا 

 العقبة".
: اربد والمفرؽ وجرش وعجموف األربعف "المممكة تحتاج لممياه في محافظات الشماؿ أى لإ وأشار النسور

نأخذ ىذه المياه مف طبريا ونعطي بدال عنيا  أفوىذه المنطقة ستأتييا مياه عذبة". وقاؿ "نحف نفكر في 
ميارات". وتابع: الشماؿ سيكمفنا الم إلىمف المياه التي ستتـ تحميتيا في الجنوب الف ضخ مياىنا  إلسرائيؿ
مف الجنوب ونشتري منيا مف الشماؿ، فيـ بحاجة لممياه مف الجنوب ونحف بحاجة لممياه  إلسرائيؿ"سنبيع 

دينار لممتر المكعب لكف سنشتري منيا مف طبريا  بحواليبسعر الكمفة  إلسرائيؿمف الشماؿ". وتابع: "سنبيع 
 نقؿ لذلؾ فيي صفقة رابحة".تتعمؽ بال ألسباببحوالي ثمث الدينار، سنشتري ارخص 

"ىذا المشروع ليس لدينا بديؿ آخر سواه ويجب  إفحاـز الناصر  األردنيمف جيتو، قاؿ وزير المياه والري 
الناصر اف "المشروع سيكوف لو فائدة لمجانب الفمسطيني  وأوضح ينفذ لمصمحة استراتيجية وطنية عميا". أف

 لذي يحدده".حيث سيتـ تزويده بكمية مياه في الجانب ا
 50/8/5023، القدس، القدس

 
 اللمسطينية في األردنالمخيمات منيا  التي تعانيكل امشاليؤكد  رورة حل  العقرباوي 45

، مديرة أمسالتقى مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي،  :جعفر الدقس -عماف 
جاؿ وبحثا العديد مف القضايا والمشاكؿ التي تعاني منيا بالوكالة انا سي األردففي  األونرواعمميات وكالة 

العقرباوي ضرورة حؿ ىذه المشاكؿ في المخيمات  وأكدمخيمات الالجئيف الفمسطينييف في محاولة لحميا. 
بصفتيا الشريؾ الوحيد مع دائرة الشؤوف الفمسطينية في العناية  األونروابالسرعة الممكنة بالتعاوف مع 

مخيمات بشكؿ اكبر مف غيرىا.  أربعةف ىذه المشكمة تتفاقـ في أ إلىالعقرباوي  وأشارنييا. بالمخيمات وقاط
مع اقتراب العاـ الدراسي الجديد وتوفير كافة  األونروامف جاىزية مدارس  التأكدوشدد عمى ضرورة 
 المتطمبات الالزمة.

 50/08/5023، الدستور، عّمان

  
 ر الشرطة اللمسطينية في رام اهللمدير األمن العام األردني يمتقي مدي 46

الفريؽ أوؿ ركف توفيؽ الطوالبة أمس مناطؽ السمطة الوطنية  األردني زار مدير األمف العاـ :عماف
الفمسطينية، حيث استقبمو والوفد المرافؽ لو، مدير عاـ الشرطة الفمسطينية المواء حاـز عطا اهلل في مدينة 

سطيف أحمد عناب. وذكر بياف إدارة العالقات العامة واإلعالـ في أريحا، والسفير األردني لدى دولة فم
الشرطة الفمسطينية أنو تـ عقد اجتماع بيف الجانبيف في راـ اهلل، نوقشت فيو األوضاع الراىنة، وعمؿ 

 الشرطة الفمسطينية في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي والمعوقات التي تواجييا.
 50/8/5023، الغد، عّمان

  
 مجندًا مصرياً  55لمصرية تغمق معبر رفح حتى إشعار آخر بعد اغتيال السمطات ا 47
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مف صباح  كتب محمد الجمؿ: أعمنت السمطات المصرية عف إغالؽ معبر العودة الحدودي برفح، اعتباراً 
 مجندا مصريا. 05أمس وحتى إشعار آخر، بعد تدىور األوضاع األمنية في شبو جزيرة سيناء، واغتياؿ 

، عممت "األياـ" مف مصادر عدة أف يوـ أمس شيد إجراءات أمنية مشددة عمى طوؿ وفي سياؽ متصؿ
حدود مصر مع قطاع غزة، بعد أف كثفت قوات األمف المصرية المدعومة بالعربات العسكرية والدبابات مف 

ى انتشارىا في تمؾ المنطقة. وأضافت المصادر نفسيا: إف قوات األمف المصرية عادت وكثفت انتشارىا عم
طوؿ الحدود خاصة قبالة المناطؽ التي تتركز فييا أنفاؽ التيريب، مثؿ بوابة صالح الديف الحدودية وحي 

 البراىمة وحيي البرازيؿ والسالـ.
 50/8/5023، األيام، رام اهلل

 
 بالتعاون مع حماس ُشبيات حول عناصر أفرج عنيم مرسي في مجزرة سيناء"األخبار المبنانية":  48

شرطيًا مصريًا، أمس، في شماؿ  07 حوؿ مقتؿ األخبار أّف الشبياتصحيفة مصادر  كشفت :القاىرة
سيناء، تحوـ حوؿ عناصر سبؽ أف أفرج عنيـ الرئيس المعزوؿ محمد مرسي بمساعدة مف أخرى حمساوية. 

دت إف التحريات المبدئية التي أجرتيا الجيات المعموماتية في سيناء أك "األخبار"وقالت مصادر مّطمعة لػ
كؿ العناصر الذيف أفرج "تورط خمسة عناصر ممف أفرج عنيـ مرسي في تنفيذ ىذه المجزرة. وأوضحت أف 

عنيـ الرئيس المعزوؿ يتولوف حاليًا ميمات إحداث فوضى مسمحة في سيناء بالتنسيؽ مع القيادي محمود 
التنسيؽ مع عزت عناصر مف حماس قاموا ب"، وأف "غزة إلىعزت، عضو مكتب إرشاد الجماعة اليارب 

 ".والمنفذيف لمعممية مف المفرج عنيـ بأمر رئاسي مف الجيادييف والتكفيرييف والمجموعات المسمحة
 50/8/5023، ، بيروتاألخبار

 
 محممون صياينة: مصر عمى حافة صراع طويل وال يمكن إخراج "اإلخوان" من المعبة السياسية 49

رأت : مة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية(القناة السابعة لممستوطنيف )عف العبرية، ترج
المستشرقة الصييونية، ميرا تسوريؼ، أف إعالف المسؤوليف عف االنقالب بوجوب شطب "اإلخواف المسمميف" 
مف الخريطة السياسية دوف عودة، ليس فيو ما يجمب لممياديف اليدوء، والحياة العادية التي تحتاجيا مصر، 

النظاـ واألمف لممدف بثمف حماـ دماء مكثؼ لف تؤدي الختفاء "اإلخواف" عف الخريطة مشددة عمى أف إعادة 
السياسية، وعميو، فإف المعبة التي نيايتيا الصفر، ويمعبيا الطرفاف قد تدىور مصر عميقًا لمياوية التي تقؼ 

 عمى أي حاؿ عمى شفاىا.
ف األوضاع في مصر تقؼ عند نقطة وفي السياؽ نفسو، لفت المحمؿ الصييوني أليكس فيشماف، إلى أ

نجازات الجيش إزاء "اإلخواف المسمميف" تكتيكية،  مفادىا أف ال أحد يتحدث  اآلف عف حرب أىمية فييا، وا 
فال يوجد حسـ، والطرفاف يتحصناف في مواقعيما. وأوضح "فيشماف" أف "التقديرات الصييونية تشير إلى أف 

ؿ ولكف عمى نار خفيفة )أعماؿ شغب وتفجيرات إرىابية( تشي مصر تتجو إلى صراع داخمي متواصؿ وطوي
باستمرار حالة عدـ االستقرار في الدولة، وعدـ القدرة عمى إدارة شؤونيا، ومواصمة ىروب االستثمارات 
األجنبية وشّؿ الحركة السياحية، واستمرار تدىور االقتصاد ورفع مدى اعتماد مصر عمى جيوب دوؿ 

 الخميج.
 29/8/5023، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحلية، 5886موماتي التقرير المع
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 دعم مالي من ىيئة األعمال الخيرية اإلماراتية لمكلوفين فمسطينيينجنين:  50

قدمت ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية، منحة مالية لجمعية تأىيؿ ورعاية الكفيؼ في محافظة  :واـوكالة 
ـ راشد مدير مكتب ىيئة األعماؿ الخيرية في الضفة الغربية شيكا بالمبمغ جنيف الفمسطينية. وسمـ إبراىي

 لصالح تطوير الجمعية وخدماتيا.
مف جيتيا، ثمنت لطيفة النفاع رئيسة جمعية رعاية وتأىيؿ الكفيؼ الخيرية المشرفة عمى مدرسة النور في 

 ة في نجدة المكفوفيف.مدينة جنيف، الدور اإلنساني الكبير الذي تقـو بو الييئة اإلماراتي
الوفا عف االحتياجات الكبيرة التي ما زالت تحتاجيا الجمعية لتقديـ  وتحدثت مديرة مدرسة النور سمر أبو

خدماتيا المتميزة لممكفوفيف باعتبارىا أوؿ جمعية فمسطينية تقدـ خدمات تعميمية ليـ حيث نسبة اإلعاقة في 
 جنيف ىي األعمى فمسطينيًا. 

 50/8/5023ظبي،  االتحاد، أبو

 
 يشكو لموزير كيري تيميش اإلسرائيميين لمدور األمريكي في الملاو ات أنديكالمبعوث  52

 - عممت القدس االثنيف مف مصدر مطمع عمى سير المفاوضات الفمسطينية :سعيد عريقات -واشنطف 
قدس األربعاء الماضي اإلسرائيمية المباشرة أنو في الوقت الذي حظيت فيو جولة المفاوضات األخيرة في ال

باىتماـ اإلعالـ العالمي إلى جانب اىتماـ المسؤوليف األمريكييف واألوربييف واألمـ المتحدة لمجرد انعقادىا 
وسط ىجمة استيطانية إسرائيمية غير مسبوقة، "أصرت إسرائيؿ عمى تيميش دور المبعوث األمريكي مارتف 

المصادر  وأشارت مة بشأف ما يجري خالؿ الجمسة نفسيا".قدر المستطاع، بؿ وحتى إبقائو في الظم أنديؾ
: "قاـ بإخبار وزير الخارجية األمريكي جوف كيري الذي كاف غارقًا في خضـ األزمة المصرية أنديؾ إلى

( أنديؾوتفاعالتيا الخطيرة بعد انفجار العنؼ بسبب فض االعتصامات بقوة الجيش المصري، وتذمر لو )
صرار اإلسرائيمييف عمى تقييد وصولو لمجانب  مف أسموب اإلسرائيمييف الذي ال يتناسب مع الدور األمريكي وا 

 الفمسطيني الذي حاوؿ المجوء إليو، عمى األقؿ ثالث مرات خالؿ الجولة".
 50/8/5023، القدس، القدس

 
 حل الدولتين "بات بعيد المنال" :نعوم تشومسكي 55

نعوـ تشومسكي أف حؿ الدولتيف "بات بعيد المناؿ" بعد  يكيمر يعتقد األكاديمي األ :سعيد عريقات -واشنطف 
عامًا مف االحتالؿ اإلسرائيمي "الذي غير كؿ الحقائؽ عمى األرض، لضماف عدـ قياـ دولة  97أكثر مف 

فمسطينية عمى اإلطالؽ". ويعتبر تشومسكي أف أحد االفتراضات يطرح خياريف ال مفر مف أحدىما: إما حؿ 
ؿ قريبًا إلى نتيجة ال مفر منيا بحكـ األمر الواقع وىي دولة مف النير إلى البحر" وىي دولتيف، أو "الوصو 

محصمة يترتب عمييا عمى الفور "تيديد وجود إسرائيؿ باعتبارىا دولة ييودية ديمقراطية" بسبب ما يصطمح 
 عمى تسميتو "المشكمة الديموغرافية" الذي تعمؿ لصالح الفمسطينييف عمى المدى الطويؿ.

ستستمر في سياستيا الحالية بدعـ اقتصادي وعسكري ودبموماسي كامؿ مف  "إسرائيؿ"ويعتقد تشومسكي أف 
الواليات المتحدة "مغمؼ ببعض الجمؿ التي تشير إلى خالفات بيف البمديف بيف الحيف واآلخر". كما يعتبر 

وأف العمؿ  2376حرب  االستيطانية كانت واضحة وجذورىا تعود إلى "إسرائيؿ"تشومسكي أف سياسات 
ستمر بيا منذ ذلؾ التاريخ، وأعطاىا مجااًل أوسع بكثير مما كانت عميو بعد توقيع اتفاقات أوسمو عاـ ا

نيما "كياف غير منقوص لألرض )التي ستقوـ عمييا أالذي عرؼ كال مف الضفة الغربية وغزة ب 2333
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عت ذلؾ بحماية أمريكية "جزأتيماً وفصمتيما عمميًا الدولة الفمسطينية(" ولكف اإلجراءات اإلسرائيمية التي تب
عف بعضيما البعض وىو ما يعني أف أي سمطة حكـ ذاتي لمفمسطينييف في الضفة الغربية لف يكوف ليا أي 

 منفذ مباشر عمى العالـ الخارجي".
الكبرى ويحذر تشومسكي أف ما يجري اآلف تحت سمع العالـ وبصره "ىو االستمرار في خمؽ منطقة القدس 

التي يتـ توسيعيا بشكؿ كبير ودمجيا مع إسرائيؿ لتكوف عاصمتيا، في انتياؾ واضح ومباشر لقرارات 
 مجمس األمف كما أنو يشكؿ ضربة قاصمة ألي أمؿ في كياف فمسطيني قابؿ لمحياة".

 50/8/5023، القدس، القدس

 
 سم األكثر شعبية في لندن"محمد" اإل 53

"محمد" قائمة األسماء المفضمة لممواليد الذكور الجدد في العاصمة  تصدر اسـ: لندف – مديف ديرية
البريطانية لندف، بعد أف تصدر اسما ىاري وأميميا األسماء األولى األكثر شعبية بالنسبة لألطفاؿ في إنجمترا 

الوطني" البريطاني أف اسـ محمد تصدر األسماء في لندف  اإلحصاءاتوكشؼ "مكتب  .0220وويمز عاـ 
، في حيف سجؿ في ذات الفترة 0220ألؼ اسـ لمذكور سجمت في إنجمترا خالؿ عاـ  08بيف حوالي مف 

 ألؼ اسـ إلناث خالؿ العاـ نفسو. 37أسماء لحوالي 
وكاف اسـ أميميا االسـ األكثر شعبية في جميع مناطؽ إنجمترا، بينما كاف اسـ ىاري األعمى في سبع مف 

اسـ محمد وتبعة جاؾ عمى رأس القائمة في لندف والشماؿ الشرقي  أصؿ تسع مناطؽ في إنجمترا، وسيطر
 عمى التوالي.

وتظير اإلحصاءات تمسؾ العائالت المسممة باسـ محمد كخيار أوؿ مفضؿ ليا في بمد بات اإلسالـ فيو 
ييف أكثر مف ثالثة مالبمغ تعداد المسمميف أف  يشكؿ ثاني أكبر ديانة في بريطانيا، كما تشير الدراسات إلى

ضافة السـ محمد، تشير اإلحصاءات إلى أف العائالت البريطانية تحرص عمى تسمية أبنائيا  مسمـ. وا 
 بأسماء فاطمة وخديجة وعائشة وعمي وعمر وعثماف وأبو بكر.

 29/8/5023الجزيرة.نت، 
 

 2953 في سنة"سي آي إيو" تعترف بمسؤوليتيا عن انقالب إيران  54

ستخبارات المركزية األمريكية "سي آي إيو" عمنًا لممرة األولى بمسؤوليتيا اعترفت وكالة اال .أي.(:بي.يو)
 عمى رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا محمد مصدؽ. 2353عف االنقالب الذي وقع في إيراف بالعاـ 

سنة عمى ما تردد عف اشتراؾ االستخبارات  72وذكرت مجمة "فوريف بوليسي" األمريكية انو بعد مرور 
، نشر مختصر تقرير داخمي أعده مؤرخ مف 23/8/2353كية والبريطانية في اإلطاحة بمصدؽ في األمري

الػ"سي آي إيو" تحت عنواف "معركة إيراف"، يعترؼ فيو المجتمع االستخباراتي األمريكي عف مسؤوليتو في 
 االنقالب.

واف "عممية سرية" والتي تحت عن 3لكنيا لـ تتضمف الفقرة  2382الوثيقة نشرت في العاـ  أفيشار إلى 
تصؼ االنقالب بحد ذاتو. وال يزاؿ القسـ األكبر مف الفقرة سريًا لكف ولممرة األولى ما حصمت عميو )فوريف 

"االنقالب العسكري الذي أطاح  أف 3بوليسي( يؤكد مشاركة الػ"سي آي إيو" في االنقالب. ويرد في الفقرة 
 مف السي آي إيو باعتباره عماًل في السياسة الخارجية". بمصدؽ وحكومة الجبية الوطنية كاف بتوجيو
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وتضيؼ اف خطر ترؾ إيراف "مفتوحة أماـ االعتداء السوفياتي دفع الواليات المتحدة إلى التخطيط لعممية 
 أجاكس وتنفيذىا".

 اسـ "أجاكس" كاف الرمز السري الذي أطمؽ عمى االنقالب.  أفيشار إلى 

 50/8/5023، الحياة، لندن

 
 ا ىو موقف "فتح" من المصالحة؟م 55

 ىاني المصري
عند حموؿ الرابع عشر مف آب الجاري وىو الموعد المتفؽ عميو بيف "فتح" و"حماس" لتشػكيؿ حكومػة الوفػاؽ 
الػوطني وتحديػػد موعػد إجػػراء االنتخابػات؛ قػػاـ الػػرئيس محمػود عبػػاس بإعػادة تكميػػؼ رامػي الحمػػد اهلل بتشػػكيؿ 

ة عمى أف تطبيؽ اتفاقات المصػالحة صػار أبعػد إف لػـ يكػف أصػبح فػي خبػر حكومة جديدة، في داللة واضح
 كاف.

بعد تكميؼ الحمد اهلل بأياـ قميمة أعمف أميف مقبوؿ إّنػو عمػى رأس وفػد مػف "فػتح" وبتكميػؼ مػف الػرئيس سػيقوـ 
رعية بزيارة قطػاع غػزة لحػث "حمػاس" عمػى الموافقػة عمػى إجػراء انتخابػات تشػريعية ورئاسػية، وذلػؾ لتجديػد شػ

المؤسسػات التػػي ال تحتمػػؿ االنتظػػار، فػػي نفػس الوقػػت تقريًبػػا الػػذي طالػػب فيػو جمػػاؿ محيسػػف، عضػػو المجنػػة 
 المركزية لػ"فتح"، بعقد انتخابات بمف حضر وعدـ إبقاء الموقؼ الفمسطيني رىينة عند "حماس".

ء فيػو إف "فػتح" فػي حػؿ وجاء التصريح المنسوب إلػى عػزاـ األحمػد ليزيػد األمػر تعقيػًدا عمػى تعقيػد، حيػث جػا
مػف االتفاقػات الموقػػع عمييػا مػع "حمػػاس" جػّراء تنصػػؿ األخيػرة عممّيػا منيػػا. ولّمػح األحمػد ضػػمنّيا إلػى أنػػو ال 
يوافػؽ عمػػى إجػراء االنتخابػػات اآلف، وأف "فػتح" لػػـ تتخػػذ قػراًرا بػػإجراء االنتخابػات مػػف دوف قطػاع غػػزة، وأشػػار 

 ا.إلى وجود بدائؿ أخرى يتـ التداوؿ فيي
ىذه البدائؿ وفًقا لمصادر موثوقة تتراوح بيف عودة الحرس الرئاسي إلػى معبػر رفػح باتفػاؽ أو مػف دوف اتفػاؽ 
عػػالف قطػػاع غػػزة إقميًمػػا متمػػرًدا،  عػػادة تطبيػػؽ اتفاقيػػة المعػػابر )وىػػذا مػػا رفضػػتو األخيػػرة(، وا  مػػع "حمػػاس"، وا 

التػػي مػػف دوف وفػػاؽ سػػتعمؽ االنقسػػاـ  –والسػػعي إلسػػقاط حكػػـ "حمػػاس"؛ وبػػيف االستعاضػػة عػػف االنتخابػػات 
مػػف خػػالؿ قيػػاـ منظمػػة التحريػػر عبػػر مجمسػػيا المركػػزي بتمديػػد واليػػة السػػمطة  –وتحولػػو إلػػى انفصػػاؿ دائػػـ 

 والرئيس.
ىػذا التبػػايف فػي التصػػريحات الصػػادرة عػف قيػػادات "فػػتح" ىػؿ ىػػو جػػزء مػف خطػػة مدروسػػة وشػكؿ مػػف أشػػكاؿ 

حقيقًيػػػا ويعكػػػس تعقيػػػد الوضػػػع الفمسػػػطيني عمػػػى كػػػؿ المسػػػتويات  تبػػػادؿ األدوار، أـ يعكػػػس فوضػػػى أو خالفًػػػا
واألصػػعدة، خصوًصػػا بعػػد اسػػتئناؼ المفاوضػػات الثنائيػػة برعايػػة أميركيػػة انفراديػػة ومػػف دوف أي مرجعيػػة وال 
ضػػمانات حقيقيػػة وال جػػدوؿ زمنًيػػا وال آليػػة تطبيػػؽ ممزمػػة، وفػػي ظػػؿ تصػػعيد عمنػػي وسػػافر وغيػػر مسػػبوؽ فػػي 

 تالع أكبر مساحة مف األرض التي مف المفترض أف التفاوض يجري حوليا؟.االستيطاف ييدد باب
ىنػػاؾ فػػرؽ وتنػػاقض جػػوىري بػػيف الػػدعوة إلػػى انتخابػػات بموافقػػة "حمػػاس" إذا كانػػت ىػػذه الػػدعوة جديػػة ولػػيس 
مجرد رفع تعب ومحاولة لتحميؿ "حماس" مسؤولية عدـ إتماـ المصالحة، وبيف إعالف سقوط االتفاقات معيا 

جراء عالف قطاع غزة إقميًما متمرًدا وعودة الحرس الرئاسي إلى معبر رفح. وا   االنتخابات بمف حضر، وا 
إف فكػػرة المجػػوء إلػػى المنظمػػة لحػػؿ مػػأزؽ الشػػرعية التػػي يواجييػػا رئػػيس ومؤسسػػات السػػمطة رغػػـ عػػدـ قػػدرتيا 

لػـ تكػف جػزًءا مػف رؤيػة عمى تقديـ الحؿ لممأزؽ الشامؿ الذي يعانيو النظاـ الفمسطيني بمختمػؼ مكوناتػو، إف 
شاممة متكاممة تيدؼ إلى إعادة بناء مؤسسػات المنظمػة، بحيػث تكػوف مؤسسػة فاعمػة تمثػؿ أو تسػعى بشػكؿ 
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جاد قواًل وعماًل لتمثيؿ جميع الفمسطينييف؛ أقؿ سوًءا مف الذىاب في االنقساـ إلى أقصى حد مف خػالؿ عقػد 
 يني في قطاع غزة، إف لـ يمتد إلى مناطؽ أخرى.انتخابات بمف حضر، ما ينذر بتجدد االقتتاؿ الفمسط

ال يمكػػف حػػؿ مػػأزؽ الشػػرعية لممؤسسػػات الفمسػػطينية النػػاجـ أواًل عػػف عػػدـ تحقيػػؽ أىػػداؼ الشػػعب الفمسػػطيني 
وحقوقو الوطنية، وفشؿ اإلستراتيجّيات المعتمدة، خصوًصا إستراتيجية المفاوضات الثنائية، وما أدت إليو مف 

طني الفمسػػػطيني، بػػػؿ وتراجعػػػو بعػػػد تكػػػريس مبػػػدأ "تبػػػادؿ األراضػػػي" والمفاوضػػػات عػػػدـ وضػػػوح المشػػػروع الػػػو 
الثنائية واستبعاد المقاومة، بما فييا المقاومة الشعبية؛ إلى برنامج إقامة دولة فمسطينية عمى جػزء مػف الضػفة 

 الغربية مف دوف القدس أو معظميا ومف دوف حؿ قضية الالجئيف.
عػػػادة االعتبػػػار لممشػػػروع الػػػوطني مػػػف خػػػالؿ إعػػػادة  فاألولويػػػة يجػػػب أف تكػػػوف إلحيػػػاء القضػػػية الفمسػػػطينية وا 

تعريفػػو، وىػػذا يجػػب أف يحظػػى باألولويػػة ومػػف دونػػو ال يمكػػف أف تحصػػؿ المؤسسػػات عمػػى الشػػرعية حتػػى إذا 
جػػرت انتخابػػات، ألنيػػا انتخابػػات تجػػري تحػػت االحػػتالؿ ومػػف دوف وفػػاؽ ومػػف دوف اعتمػػاد إسػػتراتيجية قػػادرة 

 الحتالؿ وتحقيؽ األىداؼ الوطنية الفمسطينية.عمى إنياء ا
استناًدا إلى ما سبؽ، يمكف تحقيؽ الوفاؽ الوطني عمى أساس إعادة االعتبار لممشروع الوطني الجامع الػذي 
يجسػػد القواسػػـ المشػػتركة، ويتطمػػب ذلػػؾ وضػػع أسػػس شػػراكة سياسػػية حقيقيػػة، تعطػػي لكػػؿ ذي حػػؽ حقػػو، مػػف 

ع بشػػكؿ دوري ومنػػتظـ، وعمػػى جميػػع المسػػتويات والقطاعػػات، شػػريطة أف خػػالؿ المجػػوء إلػػى صػػناديؽ االقتػػرا
تكوف االنتخابات جزًءا مػف معركػة الشػعب الفمسػطيني ضػد االحػتالؿ، ولػيس غطػاًء شػرعًيا زائفًػا لممفاوضػات 
الثنائيػػة معػػو، التػػي ال يمكػػف أف تقػػود وفػػؽ األسػػس والمعطيػػات التػػي اسػػتؤنفت اسػػتناًدا إلييػػا إال إلػػى ضػػياع 

د مف األرض والحقوؽ والوقت، الذي تستغمو إسرائيؿ أسوأ اسػتغالؿ السػتكماؿ فػرض أمػر واقػع احتاللػي المزي
نما يستدعي بشدة أكثر مف السابؽ طريؽ المقاومػة المثمػرة ضػمف  ال يمكف تجاوزه عف طريؽ المفاوضات، وا 

والعبػر مػف التجػارب  إستراتيجية متكاممة تستخدـ كؿ أشكاؿ النضػاؿ السياسػي والكفػاحي وتسػتخمص الػدروس
 الفمسطينية السابقة.

لػػو كانػػت ىنػػاؾ إرادة سياسػػية لػػدى "فػػتح" و"حمػػاس" إلنيػػاء االنقسػػاـ بػػداًل مػػف سػػعي كػػؿ طػػرؼ لالحتفػػاظ بمػػا 
لديو مف سمطة، والسعي لمّد نفوذه إلى ما يسػيطر عميػو الطػرؼ اآلخػر، بػالرغـ مػف أّف الطػرفيف تحػت سػيادة 

اشػػرة؛ لكػػاف ىنػػاؾ طريػػؽ حتػػى رغػػـ مػػا يجػػري فػػي مصػػر، ولكػػف ىػػذا يقتضػػي االحػػتالؿ المباشػػرة أو غيػػر المب
عدـ انجرار الطرفيف لموقوؼ مع طرؼ مصري ضػد آخػر، ألف القضػية الفمسػطينية بحاجػة إلػى دعػـ الجميػع 

 وبمقدورىا الحصوؿ عمى دعـ الجميع.
متػػػداد لجماعػػػة إف "حمػػاس" ارتكبػػػت خطػػػأ فادًحػػا عنػػػدما تعاممػػػت بعػػػد عػػزؿ مرسػػػي عمػػػى أسػػػاس أنيػػا مجػػػرد ا

اإلخواف المسمميف في مصر، وأىممت أنيا جزء مف الحركة الفمسطينية المقاومة لالحتالؿ، وأي وحدة وطنيػة 
اآلف يجب أف تبدأ بقياـ "حماس" بتمييز نفسيا عف جماعة اإلخواف المسمميف وتقػديـ نفسػيا عمػى أنيػا حركػة 

ماس" العًبػا فمسػطينًيا رئيًسػا، خصوًصػا بعػد أف فمسطينية، وىذا صعب، ولكف مف دونو ال يمكف أف تبقى "ح
أصبح الحكـ فػي مصػر يعػادي ويحػارب اإلخػواف المسػمميف، وسػيعادي ويحػارب أي امتػداد ليػـ عمػى الحػدود 

 الفمسطينية في منطقة حساسة، لما يمكف أف يشكمو مف خطر عمى األمف المصري. –المصرية 
مرسػي وعمػى التطػورات المحتممػة فػي مصػر والمنطقػة، وىنا، عمى "حماس" أف تكؼ عػف الرىػاف عمػى عػودة 

فيػػذا الرىػػاف سػػقط، فػػاإلخواف المسػػمموف صػػعدوا بسػػرعة ووصػػموا الػػذروة وبػػدأوا بػػاليبوط جػػراء أخطػػائيـ التػػي 
ارتكبػػوا أكبػػر عػػدد منيػػا خػػالؿ سػػنة واحػػدة، فيػػـ اسػػتمروا بسياسػػات نظػػاـ حسػػني مبػػارؾ، ولػػـ يػػوفروا رغيػػؼ 

االتجاىات األخرى، وعادوا اإلعالـ والمثقفيف والقضػاء وأخيػًرا الجػيش، لػذا كػاف  الخبز وال األماف وأقصوا كؿ
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المصػػير الػػذي واجيػػوه متوقًعػػا مػػع كػػؿ المالحظػػات التػػي يمكػػف أف تقػػدـ أو ال تقػػدـ عمػػى صػػحة اعتمػػاد القػػوة 
ف والحػػؿ األمنػػي، وعمػػى الخشػػية مػػف تكػػرار أخطػػاء اإلخػػواف المسػػمميف أثنػػاء حكميػػـ مػػف قبػػؿ الػػذي يػػأتي مػػ

 بعدىـ. فال بد مف فمسطنة "حماس" حتى تنضوي في إطار الوحدة الفمسطينية.
وعمى "فتح" أف تكؼ عف الرىاف عمى اإلدارة األميركيػة والمفاوضػات مػف دوف أوراؽ قػوة وال وحػدة وطنيػة وال 

ي تػػوفير أسػػس لنجاحيػػا، التػػي قػػادت وسػػتقود إلػػى الكارثػػة، وعػػف الرىػػاف عمػػى استنسػػاخ التجربػػة المصػػرية فػػ
قطػػاع غػػزة، فػػػػ"حماس" صػػعدت وفػػػازت فػػي االنتخابػػػات الفمسػػطينية قبػػػؿ صػػعود اإلخػػػواف المسػػمميف بسػػػنوات 
عديػدة، ويمكػػف أف تسػتمر بعػػد سػقوطيـ، ألنيػػا كانػػت حركػة مقاومػػة ويمكػف أف تسػػتدعي ورقػة المقاومػػة متػػى 

يطرة حميػػؼ ليػػا تشػػاء، وألف ىػػي مػػف يممػػؾ معظػػـ القػػوة فػػي غػػزة مػػف سػػالح وأجيػػزة أمنيػػة ومػػا تبقػػى تحػػت سػػ
)الجياد اإلسالمي(، وىذا مخالؼ لما جرى في مصػر، حيػث كػاف الجػيش والمخػابرات وأجيػزة الدولػة العميقػة 
فػػي معسػػكر مضػػاد لحكػػـ اإلخػػواف المسػػمميف، مػػع أف "حمػػاس" خسػػرت كثيػػًرا مػػف الػػدعـ العربػػي واإلسػػالمي 

 والدولي منذ استيالئيا عمى السمطة في غزة وحتى اآلف.
50/8/5023، م اهللاأليام، را  
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 فايز رشيد
ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف حركػػػة حمػػػاس ىػػػي مػػػف أكثػػػر المتضػػػرريف مػػػف عػػػزؿ الػػػرئيس مرسػػػي ومػػػف إسػػػقاط حكػػػـ 
اإلخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر، ذلػػؾ أنيػػا امتمكػػت أفضػػؿ العالقػػات مػػع حػػزب الحريػػة والعدالػػة ومػػع الػػرئيس 

رىػػا فرعػػًا مػػف فػػروع اإلخػػواف المسػػمميف( أفضػػؿ العالقػػات مػػع المعػػزوؿ تحديػػدًا. لقػػد صػػاغت حمػػاس )باعتبا
مشػترؾ( بػإغراؽ األنفػاؽ فػي رفػح ” إسرائيمي“مرسي واإلخواف، حتى أنيا وعندما قاـ )استجابة لطمب أمريكي 

بالميػػاه العادمػػة، لػػـ ُتصػػدر بيانػػًا يػػديف ىػػذه الخطػػوةذ لقػػد تجسػػد أوج ىػػذه العالقػػة عنػػدما اقتػػرح مرسػػي عمػػى 
وقػػؼ إلطػػالؽ النػػار مػػع الكيػػاف الصػػييوني )وفقػػًا لطمػػب أمريكػػي( فػػي اعتػػداء نوفمبر/تشػػريف حمػػاس بقبػػوؿ 

عمى القطاع وقبمت األخيرة. بعد ذلؾ ابتدأت حمػاس انتيػاج سياسػات جديػدة متعارضػة مػع مػا  0220الثاني 
طابيػا، روجت لو سابقًا سػواء بالنسػبة لتحريػر فمسػطيف مػف البحػر إلػى النيػر، حيػث خفػت ىػذا الشػعار فػي خ

إذ أصبحت تقبؿ بيذا األمر )وىذا ما صرح بو كثير مف  2376كذلؾ قبوؿ دولة فمسطينية عمى حدود عاـ  
قادتيا أبرزىـ خالد مشعؿ رئػيس مكتبيػا السياسػي فػي مقابمػة لػو مػع فضػائية سػي .إف .إف األمريكيػة( أو فػي 

ؽ الرسػمي باسػـ حمػاس أحمػد يوسػؼ: مػف العالقة مع الواليات المتحدة والدوؿ الغربية عمومًا )تصريح النػاط
أف مسألة إزالة حركػة حمػاس عػف قائمػة اإلرىػاب أوروبيػًا وأمريكيػًا ىػي مسػألة وقػت. واسػتغرب النػاطؽ كيػؼ 

 أف ىذه الدوؿ تقيـ أفضؿ العالقات مع اإلخواف المسمميف وتضع فيتو عمى حماس(. 
خواف المسمميف في مصر، فقد عّدت مػا موقؼ حماس مف حراؾ يونيو في مصر تماىى تمامًا مع موقؼ اإل

بعودة مرسي كونو )مف وجية نظرىا( رمزًا لمشرعية وىػي تقػؼ  -وما تزاؿ  -قاـ بو السيسي انقالبًا وطالبت 
)تقريبًا( في موقؼ العداء بالنسبة لمحكـ الجديد، وخريطتو لممستقبؿ التي حددىا السيسي. لػيس ذلػؾ فحسػب، 

تابعػػة ليػػا، األقصػػى والقػػدس ناطقػػًا رسػػميًا باسػػـ اإلخػػواف المسػػمميف فػػي بػػؿ جعمػػت حمػػاس مػػف الفضػػائيات ال
مصػػر، واقتصػػرت برامجيػػا عمػػى تأييػػدىـ. وفتحػػت قنػػاة اتصػػاؿ مباشػػرة مػػع ميػػداف رابعػػة العدويػػة فػػي القػػاىرة، 
وكذلؾ مع كؿ المياديف التػي يعتصػـ فييػا اإلخػواف. النقطػة األبػرز فػي عػداء حمػاس لمحكػـ المصػري الجديػد 

فػػػي تصػػػريح نػػػاري ألحػػػد المتحػػػدثيف باسػػػميا وىػػػو مػػػف قادتيػػػا سػػػامي أبػػػو زىػػػري أيضػػػًا عنػػػدما صػػػّرح تمثمػػػت 
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)بػػػالحرؼ الواحػػػد( قػػػائاًل: إف قػػػرار االتيػػػاـ الػػػذي وجػػػو لمػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي بالتخػػػابر مػػػع حمػػػاس، يؤكػػػد أف 
يػػا، وفػػي السػػمطة القائمػػة فػػي مصػػر تتنصػػؿ مػػف القضػػايا القوميػػة، وتتقػػاطع مػػع أطػػراؼ أخػػرى   لإلسػػاءة إلي

مقػدمتيا قضػػية فمسػطيفذ إف ىػػذا التصػريح بعيػػد عػف الدبموماسػػية ويحمػؿ فػػي طياتػو اتيامػػات خطػرة، ويعمػػؿ 
 عمى قطع شعرة معاوية بيف مصر وحركة حماس.

بدايًة، ليسمح لنا أبو زىري بالقوؿ إف تنصيب نفسػو وحركتػو ناطقػًا رسػميًا باسػـ فمسػطيف ىوخطػأ كبيػر، ففػي 
سػالمية أخػرى ليػا موقػؼ مغػاير لموقػؼ حمػاس التأييػدي بدرجػة مطمقػة مػف مرسػي فمسطيف فصائؿ وطنية و  ا 

واإلخواف، فمنيا مف وقؼ مع التغييرات الجديدة وعّدىا خطوة إيجابية جديدة في تأكيد وااللتزاـ المصري نحو 
 القضػػية الفمسػػطينية، ومنيػػا مػػف نػػأى بنفسػػو عػػف التػػدخؿ فػػي الشػػأف المصػػري وعػػّد مػػا جػػرى سياسػػة داخميػػة
مصػػرية. ىػػذه الفصػػائؿ أدركػػت أف مػػا مارسػػو مرسػػي بالنسػػبة لفمسػػطيف متمػػاه مػػع مػػا مارسػػو حسػػني مبػػارؾ 
تجاىيػػا وبشػػكؿ قػػاطع. كػػاف األولػػى بحمػػاس والعتبػػارات خصوصػػيتيا الفمسػػطينية أف تنػػأى بنفسػػيا عػػف تأييػػد 

إلخػػواف، طػػرؼ دوف آخػػر فػػي مػػا جػػرى فػػي مصػػر مػػف أحػػداث. نقػػوؿ ذلػػؾ ألف ىػػذا التأييػػد مػػف قبػػؿ حمػػاس ل
جعؿ حماس ىدفًا التياـ كثير مف المصرييف وكثير مف الجيات بالتخابر مع الرئيس المصػري المعػزوؿ مػف 

يناير . كذلؾ االتياـ لحماس بقتػؿ عػدد مػف الجنػود المصػرييف فػي  05أجؿ تيريب المساجيف أثناء انتفاضة 
سػػيناء أيضػػًا، وغيرىػػا مػػف االتيامػػات،  سػيناء ومسػػاعدتيا لالتجاىػػات السػػمفية، واتياميػػا بتيريػػب األسػػمحة إلػػى

 ىذا أواًل.
ثانيًا، موقؼ حماس أعطى نمطًا مف المبررات، لبعض المتصيديف في الماء العكر حتػى أف إعالميػيف كثػرًا، 
وكتّابًا ومحمميف سياسييف ووجوىًا سياسية عديدة قاموا بتصعيد الحممة اإلعالمية عمى كػؿ الفمسػطينييف الػذيف 

يونيػو/حزيراف. إف  32ـ مع التغييرات المصرية الجديدة، وقاموا بمسػيرات عػدة تأييػدًا لحػراؾ وقفوا في معظمي
الموقؼ الشعبي الفمسطيني ىو التضامف بالكامؿ مػع الموقػؼ الجمػاىيري الشػعبي المصػري، الػذي عّبػر عػف 

بػؿ ىػذا التػاريخ، نفسو في السادس والعشريف مف يوليو/تموز الماضي، اسػتجابة لمنػداء الػذي أطمقػو السيسػي ق
ودعوتو لمشعب المصري لمخروج الى الساحات لتفويض الجيش بمقاومة اإلرىاب. إثر النداء خػرج مػا يقػارب 
الخمسػػة وثالثػػيف مميونػػًا فػػي ميػػاديف التحريػػر وبقػػرب قصػػر االتحاديػػة وفػػي اإلسػػكندرية، وفػػي أغمبيػػة المػػدف 

 المصرية، ذلؾ باعتراؼ جيات إحصائية عدة.
اس تغميػػب المصػػمحة الوطنيػػة الفمسػػطينية عمػػى المصػػالح التنظيميػػة الضػػيقة األفػػؽ، سػػواء كػػاف األولػػى بحمػػ

باتخاذ مواقؼ موضوعية تجاه ما جرى ويجري في مصر، أو بالنسبة إلصدار مواقؼ واضحة تديف اإلرىاب 
ليػا. فػػي فػي سػيناء. لقػد وقفػػت مصػر عبدالناصػر مػػع القضػية الفمسػطينية قمبػػًا وقالبػًا، وعػّدتيا قضػػية مركزيػة 

عيد السادات رفض الشعب المصري اتفاقية كامػب ديفيػد، وفػي كػؿ التظػاىرات التػي قامػت ضػد االتفاقيػة تػـ 
رفع األعالـ والشعارات التي تطالب بتحرير فمسطيف. في عيد مبارؾ قامت تظػاىرات تطالػب برفػع الحصػار 

القػاىرة وتػـ إتػالؼ محتوياتيػا. ىػذا في وسط ” اإلسرائيمية“يناير ىوجمت السفارة  05عف غزة، وفي انتفاضة 
غػيض مػػف فػيض التأييػػد الشػػعبي المصػري لفمسػػطيف وقضػيتيا، تمامػػًا مثػػؿ كػؿ شػػعوب أمتنػا العربيػػة المجيػػدة 
مػػف المحػػيط إلػػى الخمػػيج. إف الرؤيػػة مػػف المنظػػار الضػػيؽ لمظػػاىرة ال يمكنيػػا أف تميػػز بوضػػوح، فيػػي تظػػؿ 

ا أف نرى بوضوح الموحة الشاممة لمحػدث أو الظػاىرة، وىػذا محدود بإطارىا التنظيمي المصمحي الضيؽ، عمين
 ما نتمناه لإلخوة في حركة حماس.

29/8/5023، الخميج، الشارقة  
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حصػػؿ عمػػى جػػائزة نوبػػؿ  مػػا يجػػري فػػي مصػػر ىػػذه االيػػاـ يطػػرح التخػػوؼ مػػف أف يكػػوف الػػرئيس اوبامػػا، الػػذي
لمسالـ سمفة، يتعيف عميو أف يعيد الماؿ في نياية المطػاؼ. فمػع أنػو يػديف بشػدة نظػاـ الجنػراالت عمػى سػفؾ 
الػدماء فػػي شػػوارع القػاىرة، إال نػػو مػػف جيػة اخػػرى يقػػوؿ اف مرسػي نفسػػو مػػذنب فػي سػػقوطو ألف "حكومتػػو لػػـ 

ة، عػذر بػائس لموقػؼ التذبػذب الرئاسػي، إذ مػػف تعمػؿ مػف أجػؿ كػؿ فئػات السػكاف فػي مصػػر". وىػذا، بػالمغفر 
مثؿ اوباما يعرؼ مف التجربة الشخصػية بانػو ال يمكػف الحكػـ عمػى انجػازات او قصػورات حكػـ جديػد بعػد أف 

 تكوف مرت سنة واحدة فقط مف لحظات الوعد الكبرى لرئيس منتخب.
و خيبة أمؿ واحباط تتقاطع فييما كؿ لدى اوباما نفسو، بعد نحو سنة مف يوـ انتخابو، كاف االنطباع العاـ ى

تمقى حزبو سمسمة ىزائـ في انتخابات منتصػؼ الواليػة، ومػع ذلػؾ، عنػد  –المعسكرات، وبعد نحو سنة اخرى 
الموعد اختاره الشعب االميركي لوالية ثانية باغمبية كبيرة مثيػرة لالنطبػاع. وىػذا كػؿ مػا يطمبػو مؤيػدو مرسػي: 

ديمقراطية، اعطوه فرصة الثبات نفسو. اذا لـ ينجح؟ مػع قػدوـ اليػـو تػذىبوف فقد انتخب الرجؿ في انتخابات 
 الى صناديؽ االقتراع وتستبدلونو.

ولكف ىذه الفرصػة لػـ يرغػب الجػيش المصػري فػي اعطائػو اياىػا، لػيس النػو لػـ يصػدؽ بػأف مرسػي يمكػف أف 
فقػػد امتطػػى الجػػيش اكتػػاؼ الف كػػؿ المؤشػػرات أظيػػرت بانػػو قػػد يػػنجح. ولمػػا كػػاف ذلػػؾ،  –يػنجح، بػػؿ العكػػس 

المتظػاىريف واسػتولى عمػى الحكػـ بػالقوة. ومػع كػؿ التخػػوؼ المفيػـو مػف المجيػوؿ الكػامف فػي حكػـ "االخػػواف 
 المسمميف"، ال توجد اي امكانية لمتغطية عمى حقيقة أنو كاف ىناؾ انقالب عسكري ضد حكـ منتخب.

ر وطغياف االخيار. والعالـ الغربي يتشوش حقػا مصر تضع اماـ الغرب اختيارا مشوشا بيف ديمقراطية االشرا
النػو فػػي االسػػاطير الجميمػة التػػي رويػػت لػو ال يمكػػف لمثػػؿ ىػذه المعضػػمة أف توجػػد. فػي االسػػاطير، يجػػب أف 

 تكوف الديمقراطية لالخيار و يجب أف يكوف الطغياف لالشرار. فما العمؿ حيف يحطـ الواقع االساطير؟
ـ "االخػػػواف المسػػػػمموف"، وىػػػـ أشػػػرار النيػػػػـ متػػػدينوف، مناىضػػػوف لمغػػػػرب فػػػي الحالػػػة المصػػػرية "االشػػػػرار" ىػػػ

ولكنيـ انتخبوا في انتخابات ديمقراطية. و "االخيار" ىـ الجنراالت برئاسة السيسي، وىـ اخيػار  –واصوليوف 
ألنيػػـ عممػػانيوف ويتحػػدثوف االنجميزيػػة الطمقػػة ومصػػالحيـ تػػرتبط بالمػػاؿ والقػػوة والفسػػاد الشخصػػي، وىػػذه قػػوى 

اسػتولوا عمػى الحكػـ بػالقوة، القػوا بػالرئيس المنتخػب الػى السػجف  –االخيػار  –عقالنية وقابمة لمػتحكـ. ولكػنيـ 
 ويطمقوف النار عمى المتظاىريف في الشوارع.

العالـ برئاسة اوباما ال يزاؿ يجمس عمػى الجػدار، سػاؽ ىنػا وسػاؽ ىنػاؾ، ومػف شػدة الحػرج يشػجب الطػرفيف. 
انو في نياية المطػاؼ سػيتخمى عػف الديمقراطيػة ويػدعـ الطغيػاف العسػكري عمػى اال  ولكف االنطباع العاـ ىو
 يكوف االشرار في الحكـ.

مف الصعب أف نعرؼ اذا كاف ىذا ىو ما ينتظر مصر في السنوات القادمة، ولكف أمريف باتا واضحيف جػدا 
مػػػف القصػػػة القديمػػػة عػػػف االخيػػػار منػػػذ االف: أوال، السػػػياقات الجاريػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي اكثػػػر تعقيػػػدا بكثيػػػر 

واالشرار، وزعماء العالـ العربي ال ينجحوف في أف يفيموىا. وثانيا، في ىػذا المجػاؿ فػاف جمػوع النػاس الػذيف 
يحتشػػػػدوف فػػػػي الميػػػػداف وينجحػػػػوف فػػػػي اسػػػػقاط طاغيػػػػة عجػػػػوز ال يبشػػػػروف ال بػػػػالربيع وال بالديمقراطيػػػػة، بػػػػؿ 

 حكـ طغياف قديـ الى حكـ طغياف جديد. باالساس بمرحمة انتقالية مضرجة بالدماء مف
29/8/5023، "معاريف"  
50/8/5023، األيام، رام اهلل  
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 ابراىاـ بف تسفي
بخػالؼ التقػػدير السػائد الػػذي يقػوؿ إف سياسػػة الػػرئيس اوبامػا فػػي الشػرؽ االوسػػط مشػحونة بالتنػػاقض الػػداخمي 

ويػػد موجيػػة، يمكػػف اف نالحػػظ فػػي الجبيػػة المصػػرية عمػػى األقػػؿ وتجػػر مػػف ازمػػة الػػى ازمػػة بػػال اتجػػاه واضػػح 
 اسموب تفكير وسموكا امريكيا ثابتا ومنيجيا لكنو داحض تماما ايضا.

منذ انطمؽ الربيع العربي الى مياديف القاىرة بقوتو العنيفة كميػا، بقػي البيػت االبػيض أسػير اعتقػاده انػو يمكػف 
لى ارض النيػؿ وكػأف الحػديث عػف منتػوج اسػتيالكي اميركػي. ولػـ ويمكف تصدير بشرى الديمقراطية الغربية ا

يتغمغػؿ بعػد الػى وعػػي "كػؿ أنػاس الػرئيس" امكانيػػة اف خالصػة الديمقراطيػة ليسػت فػػي تحقيػؽ حػؽ التصػػويت 
في صناديؽ االقتراع بؿ في صوغ منظومة عالقػات ووالءات اجتماعيػة نحػو قػيـ التسػامح والتعدديػة )وانشػاء 

 المعايير بصدؽ(.مؤسسات تراقب ىذه 
منػػػذ اليػػػـو الػػػذي أداروا ظيػػػورىـ فيػػػو الػػػى حمػػػيفيـ القػػػديـ المخمػػػص حسػػػني مبػػػارؾ، وعبػػػروا عػػػف تأييػػػد لمثػػػورة 
المصرية )التي جاءت بنظاـ محمد مرسي واالخواف المسمميف المتطرؼ لمحكـ(، بقي ىؤالء أسرى حمميـ أنو 

 –سػػارات الديمقراطيػػة اف ينشػػأ فػػي مصػػر يمكػػف حتػػى مػػع عػػدـ وجػػود تحػػوؿ اجتمػػاعي وتجربػػة سػػابقة مػػا لمم
نسخة مستقرة مػف طريقػة الحكػـ الغربيػة عمػى اخػتالؼ عناصػرىا ومسػتوياتيا. وبػرغـ اف نظػاـ  –دفعة واحدة 

حكػػـ مرسػػي كػػاف بعيػػدا سػػنوات ضػػوئية عػػف نمػػوذج الديمقراطيػػة الغربيػػة وعمػػؿ فػػي تشػػدد وقػػوة عمػػى مواجيػػة 
قيقػػػة انػػػو انتخػػػب فػػػي ظػػػاىر االمػػػر فػػػي انتخابػػػات ديمقراطيػػػة خصػػػومو السياسػػػييف والعقائػػػدييف، فقػػػد كانػػػت ح

 ىي العامؿ الحاسـ الذي حثو عمى متابعة تأييده الى يـو انيياره حقا. األمريكيبالنسبة لمرئيس 
واليػػػـو ايضػػػا بعػػػد انشػػػاء نظػػػاـ حكػػػـ الضػػػباط فػػػي القػػػاىرة بسػػػتة اسػػػابيع، لػػػـ ينػػػزؿ السػػػتار عمػػػى ىػػػذا العمػػػى 

ادة رزمػػػة المسػػػاعدة العسػػػكرية واالقتصػػػادية لمنظػػػاـ المػػػوالي لمغػػػرب الجديػػػد، التصػػػوري والسياسػػػي. فبػػػدؿ زيػػػ
واالسػػػتعداد لمواجيػػػة التحػػػديات الصػػػعبة التػػػي تعترضػػػو فػػػي طريقػػػو، يػػػدير البيػػػت االبػػػيض كتفػػػا بػػػاردا لمفريػػػؽ 

ـز السيسي. فاوباما ال يتابع فقط طمبو منو اف يسير مصر النازفػة فػورا فػي مسػار التحػوؿ الػديمقراطي، بػؿ يمػ
وعػػدت بيػػا،  27فػػي مواجيتيػػا اسػػتراتيجية التيديػػدات والعقػػاب )عمػػى صػػورة تعميػػؽ ارسػػاؿ اربػػع طػػائرات اؼ 

 والغاء التدريب العسكري المشترؾ(.
إف ىذا السموؾ )وال سيما اذا صاحبو تجميد رزمة المسػاعدة العامػة لمصػر( قػد يمػنح معسػكر مؤيػدي مرسػي 

حمفاء السيسي في العالـ العربي ويشعرىـ بالغربػة وفػي مقػدمتيـ  المتطرؼ في الداخؿ والخارج دعما، ويخيب
العربيػة السػػعودية. ال يعنػػي ىػػذا بػػالطبع انػػو يجػػب عمػى الواليػػات المتحػػدة أال تيػػتـ باسػػتمرار سػػفؾ الػػدماء فػػي 
مػػدف مصػػر، ومػػف واجبيػػا االخالقػػي اف تسػػتعمؿ جميػػع وسػػائؿ التػػأثير التػػي تممكيػػا لضػػماف اف تظيػػر قػػوات 

النفس حتػى فػي مواجيػة اسػتمرار العنػؼ واالخػالؿ بالنظػاـ. ومػع ذلػؾ كػاف يفتػرض مػف جيػة  السيسي ضبط
المصمحة القومية عمى األقؿ اف يوجو معظـ جيود االدارة االمريكية اآلف الى استغالؿ نافػذة الفػرص الحاليػة 

 يد بذلؾ.النشاء محور سني معتدؿ مف جديد بيف القاىرة والرياض، وصوغ صورة المنطقة كميا مف جد
لكف واشنطف لـ تنجح الػى اآلف عمػى األقػؿ فػي فصػؿ نفسػيا عػف تصػوراتيا المتعمقػة بقػدرة ارض النيػؿ عمػى 
اسػػتدخاؿ اسػػاليب الديمقراطيػػة الغربيػػة، وىػػي مسػػتمرة فػػي مراقبػػة مػػا يجػػري فييػػا بعيػػوف مغمضػػة. إف الػػرئيس 

ـ الصػيغة السػحرية لػرأب جميػع الصػدوع الميبرالي ال يواصؿ فقط ايمانو بأف جولة اخرى مف االنتخابات ستقد
في المجتمع والنظاـ السياسػي فػي مصػر بػؿ بقػي عمػى يقػيف مػف اف ىػدؼ "المصػالحة الوطنيػة" عمػى صػورة 
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انشػػاء حكومػػة ائتالفيػػة قابػػؿ لمتنفيػػذ فػػي الواقػػع الحػػالي المشػػحوف بػػالعنؼ ايضػػا، وىػػذا تعبيػػر آخػػر عػػف وجيػػة 
ىي مصدر إلياـ وأسػاس لمتطبيػؽ الكػوني دوف صػمة بػالظروؼ  نظر ضيقة ساذجة ترى اف الثقافة االمريكية

الثقافية والعقائدية المحددة. ولـ يبؽ سوى اف ننتظر ونرى ىػؿ يتبنػى الػرئيس آخػر االمػر توجيػا واقعيػا واعيػا 
 في مركزه الطموح الى وضع أساس النشاء شرؽ اوسط جديد أقؿ تطرفا وأكثر والًء لمغرب.
29/8/5023، اسرائيل اليوم  
50/8/5023، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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