
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 ةشهداء بتواصل قصف مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سوري ثالثة
 بالثوابت الوطنية الفمسطينيةهنية يدعو إلى تشكيل تحالف وطني موسع لرفض المفاوضات والتمسك 

 : قطاع غزة بات مصدر اإلرهاب إلى سيناء وليس العكس والمصريون فهموا الوضع بسرعة"الشاباك"
 وراء االنقالب العسكري في مصر "إسرائيل"أردوغان: لدينا ما يثبت أن 

 مارات عمى سحق "اإلخوان"" والسعودية واإلإسرائيل" توافق غير مسبوق بين": ل ستريت جورنالوو "

جولة سرية ثانية من المفاوضات 
فططططططططي  اإلسططططططططرائيميةالفمسطططططططططينية 

  القدس
 4... ص

 

 1459 12/8/1023 األربعاء



 
 
 

 

 

           1ص                                    1954العدد:                12/8/1023األربعاء  التاريخ:

  السمطة:
بالثوابت الوطنية الفمسطينيةهنية يدعو إلى تشكيل تحالف وطني موسع لرفض المفاوضات والتمسك   2  5 

 6 يبرق معزيا بشهداء الجيش المصري في رفحعباس   3

 7 ’المشبوهة’وتصفها بط’ تمرد غزة‘تشكك في دعوات حكومة في غزة ال  4

غالق معبر رفح البري "أزمة إنسانية وشيكة"الغصين يحذر من وقوع   5  7 في غزة بسبب هدم األنفاق وا 

 7  بمسنا تسمل إلى قدس برس: أجهزة أمن السمطة تعيد مستوطناً   6

 8 مصطفى البرغوثي: االحتالل يستخدم المفاوضات غطاًء لالستيطان  7

  
  المقاومة:

 8 أبو مرزوق: مأزق شرعية المؤسسات الفمسطينية سببه فشل مشروع التسوية  8

 8 ات "تنفيذية المنظمة" لن يوقف جمسة المفاوضات القادمة: اعتراضعبد الرحيم مموح  9

 9 أبو زهري: فتح جاءت إلى غزة لتقول بأن حماس ال تريد المصالحة  01

 9  قطاع غزةال صحة لوجود قيادات من اإلخوان المسممين من مصر داخل حماس:   00

 01 حداث مصرأحماس تدين استمرار الزج باسمها في   02

 01 أحد كوادرنا في مخيم جنين بالضفة الغربية: االحتالل استغل المفاوضات لقتل "الجهاد"  03

 00 قيم في مخيم الرشيدية"النهار": جهاز أمني لبناني يطالب حماس بتسميم أحد عناصرها م  04

 00 "النهار": استنادّا إلى معمومات استخبارية أحمد األسير يقيم بحي الطوارئ بمخيم عين الحموة  05

 00 يران وحزب اهللإى إلفي وقت الشدة حماس تنظر وكالة رويترز:   06

 03  "قدس برس": "شبيبة فتح" تحاول فض اعتصام طمبة حماس بجامعة بيرزيت  07

 03 هل ستؤثر أحداث مصر سمبا عمى حماس؟تقرير:   08

  
  الكيان اإلسرائيمي:

 04 : اتهامات أردوغان لنا بالوقوف وراء عزل مرسي عبثيةمكتب نتنياهو  09

 05 ستكون هناك قرارات جوهرية من جانب "إسرائيل" في نهاية عممية التفاوض  :ليفني  21

 05 ": القدس الشرقية ستكون عاصمة لمفمسطينيينوجد مستقبلرئيس كتمة حزب "ي  20

 05 ع لم الشمل وعمينا الحفاظ عمى أغمبية يهودية كبيرة وأقمّية عربّية صغيرةغابيزون: أؤّيد قانون من  22

 06 : قطاع غزة بات مصدر اإلرهاب إلى سيناء وليس العكس والمصريون فهموا الوضع بسرعة "الشاباك"  23

 06 لوقف الهجمات عمى سيناء حدوديعمى مصر ببناء جدار  إسرائيميُمقَتَرح   24

 06  اإلذاعة العبرية: اتفاق بين رام اهلل وتل أبيب لفتح معبر "إيريز" بدياًل عن رفح  25

 07 سيناء فيمبعوث إسرائيمي غادر القاهرة بعد بحث تطورات الوضع   26

 07 محمل إسرائيمي: سنبكي دمًا إذا فشل االنقالب في مصر  27

 07 أكثر يهودية وأكثر ديمقراطية "إسرائيل"سيتم تقديمها لمكنيست لجعل  هناك قوانينيديعوت:   28

 08 بفقدان صديقه أعصابهدليل أنه فقد  إسرائيميةتسفي برئيل: حديث أردوغان عن مؤامرة   29

 08 القتال بغزة وأفغانستانخبرة من  ستفادةباال أمريكية لمحاكاة القتال بمناطق مبنية إسرائيميةمناورة   31

  



 
 
 

 

 

           3ص                                    1954العدد:                12/8/1023األربعاء  التاريخ:

  األرض، الشعب:
 09 ةشهداء بتواصل قصف مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سوري ثالثة  30

 09 "األقصى"يحذر من التداعيات الخطيرة لبناء كنيس يهودي في ساحة  القدس مفتي  32

 09 مشروعهم السياسي ةفضيح كمال خطيب: تأييد فتح والسمطة لالنقالب بمصر جاء ليستر  33

 21 في سورية فمسطينيينلملم تعد متوفرة  األساسيةالمواد طيني سورية": "العمل من أجل فمس  34

 21 في ذكرى إحراق "األقصى" بمواجهة استمرار التعدي اإلسرائيمي عميه هيئات مقدسية تطالب  35

 20 منشأة في مناطق األغوار الشمالية 51هدم ياالحتالل   36

 22 مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" بنابمس  37

 22 بحرية االحتالل تطمق نيرانها الثقيمة عمى شاطئ غزة  38

 22 أسيرا من غزة يواجهون ظروفا اعتقالية صعبة 430 تقرير:  39

 23  يوم بعد وعود بعدم تمديد اعتقاله  200أسير من الخميل يهني إضرابا استمر   41

 23 لمتضامن مع األسرىفي الضفة تظاهرة فمسطينية واسعة   40

  

  : صحة

 23 الجهاز الصحي بالقدس يتجه نحو االنهيار  42

  

  : األردن

 24 الفمسطينية المشتركة األردنيةبدء اجتماعات المجنة الزراعية   43

 24 األقصى بمواجهة استمرار التعدي اإلسرائيمي عميهالمسجد مطالبات في ذكرى إحراق األردن:   44

  

  لبنان: 

 25 تبمغ بهية الحريري ضرورة التنبه إلى ما يجري في عين الحموة لبنانيةمراجع أمنية "السفير":   45

  

  عربي، إسالمي:

 25 وراء االنقالب العسكري في مصر "إسرائيل"أردوغان: لدينا ما يثبت أن   46

 25 باالنقالب ل"إسرائي"يان دور تنف والواليات المتحدةمصر   47

 26 العربية تستنكر مخططات االستيطان بالقدس الدول جامعة  48

 26 قبيل اعتقاله: نستمد ثباتنا وصمودنا من أهل فمسطين اإلخوانمرشد   49

 26 تركيا ثالث أكبر مستورد عالمي من الكيان: هد التصدير اإلسرائيميمع  51

 26 : فشل االنقالب العسكري سينعكس إيجابًا عمى فمسطينةقيادي في حزب الحرية والعدال  50

 27 ة الخدماتقرار معاممة الفمسطيني معاممة الميبي له حق في مجاني إلصدارليبيا تستعد صحفي ليبي:   52

 27 رجل دين إيراني: سورية وغزة وجنوب لبنان في يد خامنئي  53

 27 "إسرائيل"خبير أمني مصري: الجماعات المتطرفة في سيناء مرتبطة بالقاعدة وتخترقها   54

 28 " والسعودية واإلمارات عمى سحق "اإلخوان"إسرائيل" غير مسبوق بينتوافق ": ل ستريت جورنالوو "  55

  



 
 
 

 

 

           4ص                                    1954العدد:                12/8/1023األربعاء  التاريخ:

  دولي:

 29 األمم المتحدة تتحدث عن تجدد التوتر في الجوالن المحتل   56

 29 المنطقة في "لنوعي إلسرائيلالتفوق ا"دعم أمريكي إضافي يحافظ عمى ": ديفينس نيوز"  57

 29 االحتالل يحتجز طاقمًا لط "اليونسيف" جنوب الخميل   58

 31 األوسطفي تحقيق السالم في الشرق  األمريكيةفشل الواليات المتحدة  ": أسباب"هآرتس  59

  
  مختارات:

 30 جياد الخازف. ..اإلناء وما فيه  61

  
  حوارات ومقاالت:

 30 رشاد أبو شاور.. أهكذا ُيّرد عمى االستيطان؟!  60

 35 أ.د. يوسؼ رزقة... الكيان في مركز العاصفة  62

 36 بنياميف بف اليعيزر... ستقرارلمبارك تسع ارواح والعالم يدين له بثالثين سنة ا  63

 36 داف مرغميت... ينبغي تقديم مساعدة دبموماسية  64

 38 اليكس فيشماف... سيصمنا ذلك آخر األمر  65

 38 يوآؼ ليمور... ال توجد أهداف غير مشروعة بالنسبة لالسالميين  66

  
 41 :كاريكاتير

*** 
 

 في القدس اإلسرائيميةجولة سرية ثانية من المفاوضات الفمسطينية  2

والفمسطينيوف الثالثاء بشكؿ سري في القدس في جولة ثانية مف  اإلسرائيميوفاجتمع المفاوضوف  :راـ اهلل
 وف فمسطينيوف.مفاوضات السالـ بيف الطرفيف، حسب ما اعمف مسؤول

وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني طمب عدـ الكشؼ عف اسمو لوكالة فرانس برس "عقد اجتماع اليوـ بيف الوفد 
الذي ضـ وزيرة  اإلسرائيميالفمسطيني برئاسة صائب عريقات والمفاوض محمد اشتية مف جية، وبيف الوفد 

 العدؿ تسيبي ليفني والمفاوض اسحؽ مولخو مف جية ثانية".
وف فمسطينيوف كبار لوكالة "فرانس برس" اف االجتماع رفع عصرا، عمى اف يستأنؼ مساء في مسؤول وأكد

 .13,30فندؽ الممؾ داود، في القدس الغربية، في الساعة 
وكاف مف المفترض عقد االجتماع غدا االربعاء، في اريحا، ولكف تـ تقديمو بسبب اضطرار عريقات لمسفر 

 الى روسيا.
اف المحادثات التي ستعقد في المساء ستركز عمى "كيفية بدء المحادثات حوؿ  واوضح مصدر فمسطيني،

 الحدود واالمف" مشيرا الى اف الحديث عف الحدود سيتطرؽ الى مواضيع القدس واالستيطاف ونير االردف.
 ولـ يحضر المبعوث االميركي الخاص لعممية السالـ مارتيف انديؾ االجتماع االوؿ ظير الثالثاء.
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المصادر، فاف الرئيس الفمسطيني محمود عباس، خالؿ لقائو مع انديؾ، االثنيف، دعا الى مزيد مف  وبحسب
الضغط االميركي عمى اسرائيؿ، خالؿ الجولة القادمة مف المحادثات، ولكف الجانب االسرائيمي اصر عمى 

 عقد اجتماعات الثالثاء، دوف حضور اميركي.
نس برس، اف "المفاوضات ال زالت تراوح مكانيا بسبب رفض الجانب وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني كبير لوكالة فرا

االسرائيمي حضور الوفد االميركي لجمسات المفاوضات، وىو امر كاف متفقا عميو مع وزير الخارجية 
 االميركي جوف كيري".

يعتبر وتابع: "القضية االخرى التي تعيؽ استمرار المفاوضات، ىي استمرار العطاءات االستيطانية بشكؿ 
تحديا سافرا لكؿ الجيود الدولية التي تريد التقدـ الى االماـ بالمفاوضات" مؤكدا اف استمرار العطاءات 

 االستيطانية "رسالة اسرائيمية لمحاولة فرض امر واقع ونتائج مسبقة لممفاوضات".
 ف االربعاء الماضي.وىذا المقاء الثاني بيف االسرائيمييف والفمسطينييف، خالؿ اسبوع، حيث التقى الوفدا

ومف ناحيتو، قاؿ مسؤوؿ فمسطيني اخر اف "المقدمات التي بدأت بيا المفاوضات تشير الى عدـ جدية 
اسرائيؿ بالتوصؿ الى حؿ" موضحا اف ما يطرحو الجانب االسرائيمي "استفزازي وال يمكف القبوؿ بو او 

 استمرار المفاوضات عمى اساسو".
"عدـ تدخؿ االدارة االميركية وفؽ التعيدات التي قطعيا وزير الخارجية  وحذر المسؤوؿ مف انو في حاؿ

 االميركي جوف كيري فاف المفاوضات سوؼ تنيار قبؿ اف تبدأ".
قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي، بأف إسرائيؿ طمبت تغييب الوساطة األمريكية و 

 اإلسرائيمية التي تـ استئنافيا نياية الشير الماضي. -عف رعاية لقاءات المفاوضات الفمسطينية
وأعربت عشراوي ، لإلذاعة الفمسطينية الرسمية، عف رفض القيادة الفمسطينية لػ"تغييب" الجانب األمريكي 

 عف المفاوضات بطمب إسرائيمي.
لمتحدة وىي واعتبرت عشراوي أف إسرائيؿ "ال تريد طرفا ثالثا في المفاوضات، بما في ذلؾ الواليات ا

المنحازة، وىناؾ تحالؼ استراتيجي بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة، والجانب اإلسرائيمي أوعز ليـ بعدـ 
 الحضور".

وقالت: "ىذا أمر غير مقبوؿ.. ليس ألننا نظف أف الجانب األمريكي طرؼ محايد أو منحاز لجانبنا، ألننا 
ف الوجود األمريكي لكي يشيد مف ىو المسئوؿ عف تعطيؿ ندرؾ انو منحاز إلسرائيؿ، وألنو منذ البداية فإ

 المفاوضات".
وطالبت عشراوي الوسيط األمريكي في المفاوضات بػأف "يوضح لمعالـ واف يحمؿ إسرائيؿ المسؤولية، واال 

 فنحف سنضطر لمذىاب إلى المؤسسات الدولية مف أجؿ تقديـ الشكاوي رسميا".
 21/8/2013القدس، القدس، 

 
 بالثوابت الوطنية الفمسطينيةتحالف وطني موسع لرفض المفاوضات والتمسك  تشكيلعو إلى هنية يد 2

« فػتح»حذر إسماعيؿ ىنية، رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة، مػف عػودة السػمطة الفمسػطينية وحركػة : غزة
 الخيار. ، ومطالبة بضرورة العودة عف ىذا«الخيار الكارثي»لممفاوضات مع االحتالؿ، واصًفا ذلؾ بػ 

وطالب ىنية، خالؿ كممتو في الجمسة الخاصة التي عقدىا المجمس التشريعي الفمسطيني أمس الثالثاء، في 
باالنسحاب مف « فتح»مقّره بمدينة غزة حوؿ المفاوضات وخطورتيا، رئيس السمطة محمود عباس وحركة 

إلعالف رفض المفاوضات  تحالؼ وطني واسع»المفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي، داعيًا إلنشاء 
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أغمب الفصائؿ لدييا الجاىزية لمشروع في بناء ىذا »، مؤّكدًا أف «والتمسؾ بالثوابت الوطنية الفمسطينية
 «.التحالؼ عمى المستوييف الداخمي والخارجي

دًا ، مؤكّ «العودة لممفاوضات تعّبر عف حالة الفشؿ واإلحباط التي تعيشيا السمطة في راـ اهلل»وأشار إلى أف 
المفاوضات عرض لمرض في فكرة »وقاؿ: «. الخيارات السياسية ال تبنى عمى قاعدة التنازؿ والتفريط»أف 

، «العمؿ السياسي، والبنية المؤسساتية، واألداء الفمسطيني، والذي يشّكؿ خروجًا عمى ضمير شعبنا وأمتنا
بما يؤدي لعممية تصحيح الخيارات داعًيا إلى ضرورة البدء في إعادة بناء مؤسسات القرار الفمسطيني 

 والقرارات الفمسطينية.
ولـ يجِف منو الشعب »الذي استمر لعشريف عامًا « الخيار الكارثيّ «ووصؼ ىنية العودة لممفاوضات بػ

 ، حسب قولو.«الفمسطيني سوى الدمار، في حيف كاف االحتالؿ اإلسرائيمي ىو المستفيد الوحيد منو
خطوة ميّمة »طينية في غزة بضرورة إنياء االنقساـ الفمسطيني، معتبًرا ذلؾ بأنو وطالب رئيس الحكومة الفمس

 «.عمى طريؽ إعادة بناء مؤسسات الشعب الفمسطيني
وحيا ىنية أرواح الشيداء المصرييف واألسرى والمعتقميف في السجوف، معمنًا تضامف الشعب الفمسطيني 

ماعة اإلخواف المسمميف الدكتور محمد بديع بالتحّية في بكاممو مع الشعب المصري. وخّص المرشد العاـ لج
 أعقاب اعتقالو مف قبؿ سمطات االنقالب في مصر.

، نافيًا «أف تبقى مصر راعية لمشاريع األمة والشعب الفمسطيني عمى وجو الخصوص»وأعرب عف اممو 
 وجود أي تدخؿ فمسطيني في مصر أو سيناء أو رفح المصرية.

ة اإلعالمية المصرية الشرسة التي تيدؼ لزّج اسـ قطاع غزة في األحداث اليجم»واستنكر ىنية 
ىذه السياسات »، واعتبر أف «واالشتباكات التي تجري في سيناء بيف مسمحيف وقوات الجيش المصري
كؿ العقالء والحكماء »، مطالبًا «اإلعالمية تأتي لتبرير أي سياسات مستقبمية تستيدؼ قطاع غزة والمقاومة

 «.خؿ مصر وخارجيا لوضع حّد ليذه الحممة عمى القطاعفي دا
 كما نفى ىنية أف تكوف االتصاالت مع مصر منقطعة بسبب األحداث المصرية الحالية.

 21/8/2013السبيل، عمان، 
 

 يبرق معزيا بشهداء الجيش المصري في رفحعباس  3
ا الرئيس المصري المؤقت عدلي أبرؽ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، اليوـ الثالثاء، معزي :راـ اهلل

 25منصور، ووزير الدفاع الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخمية المواء محمد إبراىيـ، باستشياد 
 جنديا في اليجـو اإلرىابي في رفح أمس.

، في ثالث برقيات منفصمة، القيادة والشعب المصري وأسر الشيداء وعائالتيـ، معربا عف عباسوعزى 
 مشاعر التعاطؼ والمواساة  أخمص

وعبر الرئيس، باسـ دولة فمسطيف وشعبيا وباسمو شخصيا، عف إدانتو واستنكاره الشديديف 'لمثؿ ىذه 
األعماؿ البشعة والجرائـ النكراء، الغريبة عف عادات وتقاليد شعوبنا وقيـ ديننا اإلسالمي الحنيؼ، والتي 

 رض الكنانة، وبث الفتنة والفرقة بيف أبناء الشعب الواحد'.تيدؼ إلى زعزعة األمف واالستقرار في ربوع أ
وجدد الرئيس التأكيد عمى موقؼ القيادة الذي يعتبر المساس باألمف المصري مساسا باألمف القومي العربي 
وقضيتو المركزية، داعيا اهلل عز وجؿ أف يحفظ  مصر وشعبيا مف كيد الكائديف، وأف يجنبيا كؿ مكروه، 
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نت دوما واحة لألمف واالستقرار، قوية عزيزة شامخة تمارس دورىا الريادي في خدمة قضايا لتظؿ كما كا
 أمتنا وأىدافيا السامية.

 20/8/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا
 

 "المشبوهة"وتصفها بط "تمرد غزة"تشكك في دعوات الحكومة في غزة  4
’ تمرد‘لة التي تديرىا حركة حماس في غزة يوـ أمس بدعوات شككت الحكومة المقا: أشرؼ اليور - غزة

، وذلؾ بعد نشر مقطع فيديو مصور لجماعة مف الشباف يضعوف ’المشبوىة’ضدىا في القطاع، ووصفتيا بػ
 أقنعة عمى وجوىيـ ويتموف بيانا لمتمرد في غزة يـو الحادي عشر مف تشريف الثاني )نوفمبر( المقبؿ.

القدس ‘أميف عاـ مجمس الوزراء في الحكومة المقالة في تصريح صحافي تمقت  وقاؿ عبد السالـ صياـ
إف الدعوات التي يتـ تناقميا إلحداث حالة تمرد في قطاع غزة ىي دعوات مشبوىة ‘نسخة منو ’ العربي

 تنساؽ مع مخططات االحتالؿ والمتعاونيف معو إلحداث حالة مف اإلرباؾ والفوضى في القطاع?.
رة أف يكوف التمرد الحقيقي ضد االحتالؿ اإلسرائيمي الذي يغتصب أرضنا ومف يتعاوف وشدد عمى ضرو 

 معو.
 ’.ينعـ باألمف واألماف واالستقرار في ظؿ سيادة القانوف واستقاللية القضاء‘ولفت إلى أف قطاع غزة 

 21/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

غالق معبر رفح البريفي غزة بس "أزمة إنسانية وشيكة"الغصين يحذر من وقوع  5  بب هدم األنفاق وا 
حذر الميندس إيياب الغصيف الناطؽ باسـ الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس : أشرؼ اليور -غزة 

قاؿ اف و  ،، بسبب تدمير األنفاؽ’كارثة انسانية وشيكة‘مف وقوع ’ القدس العربي’في غزة في تصريحات لػ
ت التي تمارسيا عمى الجانب المصري، كانت مف أسباب إغالؽ تحريض السمطة الفمسطينية والضغوطا

 معبر رفح البري.
وقاؿ الغصيف اف الوضع اإلنساني في قطاع غزة ينذر بوقوع كارثة، مشيرا إلى أف تدمير أنفاؽ تيريب 

غالؽ معبر رفح ىي السبب في ذلؾ.  البضائع المقامة أسفؿ الحدود بيف قطاع غزة ومصر، وا 
حزيراف )يونيو( الماضي، حالت دوف مرور قوافؿ  30إغالؽ المعبر منذ أحداث  وأوضح بأف عممية

المتضامنيف مع قطاع غزة التي كانت تقؿ أدوية ومساعدات إنسانية لمسكاف المحاصريف، الفتا إلى أف ىذا 
 ’.أزمة حقيقية‘أدى إلى وجود نقص في األدوية، ويدفع باتجاه 

 21/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 نابمس تسمل إلى برس: أجهزة أمن السمطة تعيد مستوطناً  قدس 6
ذكرت مصادر محمية أف األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية في مدينة نابمس الواقعة شماؿ نابمس: 

 الضفة الغربية قامت بتسميـ مستوطنًا ييوديًا تسمؿ إلى المدينة "عف طريؽ الخطأ"، كما ُأعمف.
لسمطة الفمسطينية سّممت المستوطف لالرتباط العسكري اإلسرائيمي، مساء وأوضحت المصادر أف ا

 (.8|13االثنيف ) أمس
أف الشرطة الفمسطينية احتجزت المستوطف الذي دخؿ بسيارتو لوسط مدينة نابمس وعممت عمى  وأشارت إلى

 لطرفيف.نقمو لمقرىا بالمدينة تمييدًا لتسميمو لالرتباط العسكري وفؽ التنسيؽ األمني بيف ا
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وأضافت المصادر: "جرت االتصاالت بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي التي استممت المستوطف مف 
 أفراد الشرطة الفمسطينية في نابمس".

 20/8/2013قدس برس، 
 

 مصطفى البرغوثي: االحتالل يستخدم المفاوضات غطاًء لالستيطان 7
سطينية" مصطفى البرغوثي، أف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي راـ اهلل: قاؿ أميف عاـ "المبادرة الوطنية الفم

تستخدـ المفاوضات غطاًء لالستيطاف "واإلجراـ وتنفيذ سياسة التطيير العرقي والجرائـ التي يندى ليا 
 الجبيف".

وأضاؼ مصطفى البرغوثي، وىو عضو المجمس التشريعي الفمسطيني، في تصريح صحفي تمقتو "قدس 
 إف "إسرائيؿ تقرر برصاصاتيا وجرافاتيا نتائج المفاوضات".  (،20/8برس" الثالثاء )

 20/8/2013قدس برس، 
 

 : مأزق شرعية المؤسسات الفمسطينية سببه فشل مشروع التسويةمرزوقأبو  8
أكػػػد عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي فػػػي حركػػػة حمػػػاس الػػػدكتور موسػػػى أبػػػو مػػػرزوؽ أف مػػػأزؽ الشػػػرعية : القػػػاىرة

ث عنػػو رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس سػػببو األسػػاس فشػػؿ مشػػروع التسػػوية لممؤسسػػات الفمسػػطينية الػػذي تحػػد
 السياسية الذي بدأ بالمفاوضات الثنائية السرية.

( عمػػى صػػفحتو فػػي موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي 8|12ورأى أبػػو مػػرزوؽ فػػي تصػػريحات لػػو اليػػـو األربعػػاء )
ع وطنػي جػامع اليسػتثنى منػو أحػًدا، "فيسبوؾ"، أف العالج ألزمة الشػرعية يكػوف عبػر "اعػادة االعتبػار لمشػرو 

 واعادة االعتبار أيضًا لمنظمة التحرير الفمسطينية ومؤسساتيا".
عمػػى صػػعيد آخػػر  أعػػرب أبػػو مػػرزوؽ عػػف أسػػفو لتػػزامف العػػودة إلػػى المفاوضػػات مػػع تصػػعيد االحػػتالؿ عمػػى 

ضػػيؼ إليػػو ىػػدـ األرض، وقػػاؿ: "التصػػعيد الصػػييوني غيػػر المسػػبوؽ فػػي االسػػتيطاف مػػع اسػػتمرار التفػػاوض أُ 
بيػػوت سػػمواف الثالثػػة فػػي القػػدس، والقتػػؿ بػػدـ بػػارد فػػي مخػػيـ جنػػيف، واألسػػرى الػػذيف شػػارفوا عمػػى المػػوت بعػػد 
ذا ناقشػيا ىػؿ يسػتطيع اف  اضراب طويػؿ عػف الطعػاـ. ىػؿ المفػاوض الفمسػطيني ينػاقش مثػؿ ىػذه القضػايا وا 

 قاؿ.يصؿ الى نتيجة؟ واذا لـ يستطع فكيؼ بالقضايا النيائية؟"، كما 
 12/8/1023قدس برس، 

 
 : اعتراضات "تنفيذية المنظمة" لن يوقف جمسة المفاوضات القادمةمموح الرحيمعبد  9

رأى عضػػػو المجنػػػة التنفيذيػػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، نائػػػػب األمػػػيف العػػػاـ لمجبيػػػػة : راـ اهلل )فمسػػػطيف(
رًا عف المجنة التنفيذية لمنظمػة التحريػر، الشعبية لتحرير فمسطيف عبد الرحيـ مموح أف البياف الذي صدر مؤخ

لػػف يوقػػؼ المفاوضػػات الحاليػػة رغػػـ أف عػػددا مػػف أعضػػاء المجنػػة لػػدييـ اعتراضػػات ومالحظػػات عمػػى مبػػدأ 
المفاوضػػات مػػع دولػػة االحػػتالؿ، خاصػػًة فػػي ظػػؿ اسػػتمرار االسػػتيطاف، ورفػػض االحػػتالؿ اإلقػػرار بحػػدود عػػاـ 

 فراج عنيـ.، وتحكميا بموضوع األسرى وطريقة اإل2491
( نشػرىا القسػـ اإلعالمػي لمجبيػة، أنػو مػف الخطػأ الػذىاب 8|12وأكد مموح في تصػريحات لػو اليػوـ االربعػاء )

لممفاوضػػات بػػدوف التزامػػات إسػػرائيمية واضػػحة وتعيػػد أمريكػػي يسػػتجيب لمػػا قػػرره المجمػػس المركػػزي والمجنػػة 
 التنفيذية بيذا الخصوص.
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مف الجيات المعنية فػي السػمطة الفمسػطينية أو حركػة "حمػاس" لكػف  وأوضح أف ىناؾ عدة آراء وأفكار ُتطرح
ىػػذه األفكػػار حتػػى ىػػذه المحظػػة لػػـ تأخػػذ االتجػػاه العممػػي، مبنيػػًا أف بيػػاف المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني الػػذي 

في قطاع غزة قد حدد بشكؿ واضح وصريح أف السمطة الوطنية الفمسػطينية  2449صدر عف اجتماعو عاـ 
نظمة التحرير الفمسطينية التي يجب أف تكوف ليا األولوية، مطالبًا بػالتركيز عمػى انتخابػات ىي أحد أدوات م

 المجمس الوطني الفمسطيني ألنو ىو اإلطار الجامع لكؿ الفمسطينييف، كما قاؿ.
 12/8/1023قدس برس، 

 
 أبو زهري: فتح جاءت إلى غزة لتقول بأن حماس ال تريد المصالحة 20

الدكتور سامي أبو زىري الناطؽ باسـ حركة حماس أف حركة فتح تريد حشر حماس أكد : حبيب أبو محفوظ
 في الزاوية، فيما يتعمؽ بموضوع المصالحة الفمسطينية، مشيرًا إلى أف ذلؾ لف يتـ عمى اإلطالؽ.

وقاؿ أبو زىري فػي تصػريٍح لػػ"السبيؿ" ردًا عمػى االجتمػاع الػذي عقػد مػؤخرًا فػي غػزة بػيف قيػادات مػف حركتػي 
 تح وحماس: "فتح جاءت إلى غزة لتقوؿ بأف حماس رفضت خطواتيا".ف

وشدد أبو زىري عمى ضرورة أف يكوف ىناؾ توافؽ وطني ومصالحة فمسطينية قبؿ الحديث عف االنتخابات، 
 مشيرًا إلى "تمسؾ حركتو بتنفيذ بنود المصالحة وحرصيا عمى ذلؾ".

"حركػػة فػػتح  أي جديػػد عمػػى اإلطػػالؽ"، وتػػابع بػػالقوؿ:وأوضػػح النػػاطؽ باسػػـ "حمػػاس" أف "حركػػة فػػتح لػػـ تقػػدـ 
تقػػػػـو عمػػػػى انتقػػػػاء الممفػػػػات حسػػػػب ىواىػػػػا، وىػػػػي تحػػػػاوؿ اسػػػػتغالؿ األحػػػػداث اإلقميميػػػػة الجاريػػػػة فػػػػي مصػػػػر 

 لمصمحتيا".
وطالػػب أبػػو زىػػري حركػػة فػػتح بػػالتخمي عػػف وىميػػا بإنيػػاء حمػػاس مػػف الوجػػود، وقاؿ:"حمػػاس حركػػة شػػعبية 

 فتح ستفشؿ كما فشؿ االحتالؿ مف قبؿ بالقضاء عمى حركة حماس".متجدرة في كؿ بيت فمسطيني، و 
 12/8/1023، السبيل، عّمان

 
 قطاع غزة ال صحة لوجود قيادات من اإلخوان المسممين من مصر داخل حماس:  22

تػػرددت عمػػى مػػدار سػػاعات، أمػػس، أنبػػاء تشػػير إلػػى وجػػود محمػػود عػػزت، الػػذي ورد : كفػػاح زبػػوف - راـ اهلل
اؿ مرشػد جماعػػة اإلخػػواف المسػمميف مؤقتػػا، فػػي قطػاع غػػزة، بينمػػا قالػت مصػػادر فػػي حركػػة اسػمو كقػػائـ بأعمػػ

ف  حمػاس لػػ"الشرؽ األوسػط" إنػػو ال صػحة لوجػود قيػػادات مػف اإلخػواف المسػمميف مػػف مصػر داخػؿ القطػػاع، وا 
كؿ ما ُينشر في ىذا السياؽ ييدؼ إلى اإلضرار بالقطاع وضرب عالقة الحركة بمصر، وأضافت المصػادر 

 أف "ىذا جزء مف سمسمة أخبار غير صحيحة".
وكانػػت المصػػادر تػػرد عمػػى تسػػريبات حػػوؿ وجػػود عػػزت فػػي غػػزة، خاصػػة بعػػد تأكيػػد مصػػادر مطمعػػة، وعمػػى 
صمة بػ"اإلخواف" في مصػر، أف عػزت خػرج مػف مصػر منػذ فتػرة، تحسػبا لتوقيفػو، بعػد بػدء عمميػة المالحقػات 

 الواسعة لقيادات إخوانية أخرى.
در المصرية إلى أف خروج عزت مف مصر كاف وفقا لخطػة طػوارئ، يػتـ العمػؿ بيػا فػي حػاؿ وأشارت المصا

اعتقػػاؿ المرشػػد األصػػمي )بػػديع(، خاصػػة أف رشػػاد البيػػومي، عضػػو مكتػػب اإلرشػػاد الػػذي كػػاف األقػػرب لقيػػادة 
 الجماعة بصورة مؤقتة، تـ القبض عميو في وقت سابؽ أيضا.

غػزة برفقػة عػدد مػف قيػادات "اإلخػواف".. ولػـ تػرد حركػة حمػاس  وأشارت مصادر إخبارية إلى وجود عزت في
 فورا ومباشرة عمى تمؾ التسريبات، لكنيا ىاجمت )مرة ثانية( إقحاميا في األزمة المصرية.
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وأدانػػت حمػػاس، وبشػػدة، مػػا سػػمتو "اسػػتمرار تمػػؾ األصػػوات المشػػبوىة التػػي تسػػعى بشػػكؿ مقصػػود لمػػزج باسػػـ 
حػػداث الجاريػػة بمصػػر، بقصػػد التشػػويو والتحػػريض"، مضػػيفة أف "الوقػػائع الحركػػة والشػػعب الفمسػػطيني فػػي األ

واألدلػػػة أثبتػػػت بػػػراءة الشػػػعب الفمسػػػطيني مػػػف كػػػؿ ىػػػذه األكاذيػػػب والفبركػػػات". وتمنػػػت حمػػػاس لمصػػػر األمػػػف 
واالسػػػتقرار، وأف يجنبيػػػا اهلل شػػػر ىػػػذه الفتنػػػة، لتظػػػؿ البيػػػت العربػػػي الكبيػػػر الػػػداعـ لمقضػػػايا العربيػػػة والقضػػػية 

 ينية.الفمسط
نشر المتحدث باسـ حماس، فوزي برىوـ، صورة لبديع عمى صفحتو بموقع "فػيس بػوؾ"، وكتػب تحتيػا: "إذا و 

 الظمـ أفقدنا مرشدا فأنعـ بالقرآف مرشدا".
 12/8/1023، الشرق األوسط، لندن

 
 حداث مصرأحماس تدين استمرار الزج باسمها في  21

يدي اثآثمة التي نفذت جريمتي سجف ابو زعبؿ وقتؿ دعت حركة حماس إلى إجراء تحقيؽ وسريع لكشؼ "األ
 الجنود المصرييف في سيناء".

دانتنا لجريمتي قتؿ المعتقمػيف فػي  وقالت الحركة في تصريح مكتوب اليوـ الثالثاء إنو "مع استنكارنا الشديد وا 
يف وبشػػػدة سػػػجف أبػػػو زعبػػػؿ وقتػػػؿ الجنػػػود المصػػػرييف فػػػي سػػػيناء وغيرىػػػا مػػػف الجػػػرائـ، فإننػػػا )فػػػي حمػػػاس( نػػػد

استمرار تمؾ األصوات المشبوىة التػي تسػعى بشػكؿ مقصػود لمػزج باسػـ الحركػة والشػعب الفمسػطيني فػي ىػذه 
الجرائـ بقصد التشػويو والتحػريض مػع العمػـ بػأف الوقػائع واألدلػة أثبتػت بػراءة الشػعب الفمسػطيني مػف كػؿ ىػذه 

 األكاذيب والفبركات التي نسجتيا بعض وسائؿ اإلعالـ".
لحركػػة عػػف امميػػا اف يسػػود مصػػر االمػػف واالسػػتقرار وأف يجنبيػػا اهلل شػػر ىػػذه الفتنػػة "لتظػػؿ البيػػت وأعربػػت ا

 العربي الكبير الداعـ لمقضايا العربية والقضية الفمسطينية".
 10/7/1023، فمسطين أون الين

 
 أحد كوادرنا في مخيم جنين بالضفة الغربية: االحتالل استغل المفاوضات لقتل "الجهاد" 23

حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي الشػػػييد مجػػػد أنػػػيس الشػػػيمة الػػػذي استشػػػيد، فجػػػر الثالثػػػاء، برصػػػاص قػػػوات نعػػػت 
االحػػتالؿ خػػػالؿ اقتحاميػػػا لمخػػػيـ جنػػػيف الواقػػػع شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػة، معتبػػػرة أف عمميػػػة القتػػػؿ تمػػػت بغطػػػاء 

 المفاوضات التي تجرييا السمطة مع االحتالؿ.
ـ جنيف يؤكدوف مف جديد ثباتيـ عمػى درب المقاومػة واالنتفاضػة وأكدت الحركة في بياف ليا، أف "أىالي مخي

والمواجيػػة، ورفضػػيـ المفاوضػػات التػػي يسػػتغميا االحػػتالؿ كغطػػاء لمواصػػمة عمميػػات القتػػؿ ونيػػب األراضػػي، 
 والتوسع االستيطاني، وتيويد المقدسات".

 10/7/1023، فمسطين أون الين
 

 يم أحد عناصرها يقيم في مخيم الرشيدية"النهار": جهاز أمني لبناني يطالب حماس بتسم 24
تبمغػػػت قيػػػادة حركػػػة "حمػػػاس" فػػػي لبنػػػاف رسػػػالة مػػػف جيػػػاز امنػػػي يػػػدعوىا فييػػػا الػػػى االسػػػراع فػػػي تسػػػميـ احػػػد 
عناصرىا الذي يقيـ في مخيـ الرشيدية بصػور، واف اي لقػاء لػف يػتـ بػيف مسػؤولي الحركػة ومسػؤوليف امنيػيف 

 قبؿ التسميـ.
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التي تنقؿ البضائع واالغذية الى المخيمات وخصوصا مخيـ عيف الحموة وجوب  وقد ابمغ اصحاب الشاحنات
افػػراغ حمولػػة شػػاحناتيـ عنػػد حػػاجز الجػػيش وتفتيشػػيا منعػػا لتيريػػب السػػالح. وتراقػػب االجيػػزة االمنيػػة مػػداخؿ 

 المخيمات بعد ورود اخبار عف سيارات تفخخ في الداخؿ.
 12/8/1023النهار، بيروت، 

 
 إلى معمومات استخبارية أحمد األسير يقيم بحي الطوارئ بمخيم عين الحموة "النهار": استناداّ  25

سػػير يقػػيـ فػػي مسػػجد األ الشػػيخ المبنػػاني أحمػػد بػػات فػػي حكػػـ المؤكػػد، اسػػتنادًا الػػى معمومػػات اسػػتخبارية، اف
وف عبداهلل بف الزبير في حي الطوارئ بعيف الحموة، واف االسالمي ىيثـ الشعبي ومجموعػة مػف مسػمحيو يػوفر 

لو الحراسة، وانو يجري اتصاالت بأنصار لو في مختمؼ المناطؽ مف غرفة عمميات في محيط المسجد. اما 
سػػير عبػػر اصػػدقاء مشػػتركيف لبنػػانييف فضػػؿ شػػاكر، فينشػػط فػػي حػػي التعميػػر وىػػو عمػػى تواصػػؿ دائػػـ مػػع األ

 وفمسطينييف.
  12/8/1023النهار، بيروت، 

 
 يران وحزب اهللإلى إر في وقت الشدة حماس تنظوكالة رويترز:  26

تتطمػػػع حركػػػة : تحريػػػر عمػػػر خميػػػؿ -إعػػػداد أميػػػرة فيمػػػي لمنشػػػرة العربيػػػة ، نضػػػاؿ المغربػػػي -غػػػزة )رويتػػػرز( 
حمػػاس التػػي أذىمتيػػا التطػػورات فػػي مصػػر وأضػػناىا ضػػيؽ ذات اليػػد الػػى اصػػالح مػػا فسػػد مػػف عالقاتيػػا مػػع 

 الحميفيف التقميدييف ايراف وحزب اهلل المبناني.
س وىػي فػرع مػف االخػواف المسػمميف بانتخػػاب قيػادي الجماعػة محمػد مرسػي رئيسػا لمصػر عػػاـ واحتفمػت حمػا

 متوقعة اف يعزز ذلؾ مكانتيا الدولية ويشدد قبضتيا عمى قطاع غزة. 1021
ومػػف ناحيػػة أخػػرى أخمػػت الحركػػة مكاتبيػػا فػػي دمشػػؽ غضػػبا مػػف الحػػرب االىميػػة الدمويػػة فػػي سػػوريا كاسػػرة 

 دى اسرائيؿ والغرب في المنطقة بقيادة إيراف."محور المقاومة" الذي يتح
وغضػػبت ايػػراف التػػي ظمػػت لسػػنوات تمػػد حمػػاس بالمػػاؿ والسػػالح أشػػد الغضػػب ممػػا اعتبرتػػو خيانػػة لصػػديقيا 
الحمػػيـ الػػرئيس السػػوري بشػػار االسػػد وقمصػػت بشػػدة مسػػاعداتيا لحمػػاس. كمػػا عبػػر حػػزب اهلل المبنػػاني شػػريؾ 

 طيراف الشيعي عف استيائو الشديد.
قوؿ مصادر سياسية انو بعد عزؿ مرسي في الثالث مف يوليو تموز أجرت حماس اتصاالت مباشرة وغيػر وت

 مباشرة مع ايراف وحزب اهلل إذ باتت تحرص عمى إحياء التحالفات القديمة واستعادة التمويؿ.
نقيػة وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني مطمع عمى ىذه المساعي طمب عدـ نشر اسمو "عقدت بعض االجتماعػات... لت

 األجواء. ال مقاطعة )لحماس( ولكف في الوقت تفسو لـ تعد األمور الى سابؽ عيدىا بعد."
والتقى موسى ابو مرزوؽ النائب السابؽ لرئيس المكتب السياسي لحماس بمسؤوليف مف حزب اهلل وايػراف فػي 

 لبناف الشير الماضي وعقدت بعد ذلؾ اجتماعات أخرى.
ي فػي غػزة "لػدى حمػاس مصػمحة فػي مراجعػة عالقتيػا بػإيراف وحػزب اهلل وقاؿ ىاني حبيػب وىػو محمػؿ سياسػ

 ألسباب كثيرة. خالصة األمر أف لكؿ طرؼ مف األطراؼ ىناؾ مصمحة في ىذه الشراكة."
ومع سيطرة االخواف المسمميف عمػى الحكػـ فػي مصػر شػعرت حمػاس بأنيػا فػي غنػى عػف القمػؽ الشػديد عمػى 

 عالقتيا مع ايراف.
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رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحمػػاس الػػذي أقػػاـ طػػويال فػػي دمشػػؽ مقػػره ىنػػاؾ العػػاـ الماضػػي وتػػرؾ خالػػد مشػػعؿ 
بسػبب الحػػرب االىميػػة الػػدائرة بػػيف قػوات الػػرئيس السػػوري تػػدعميا تعزيػػزات مػف ايػػراف وحػػزب اهلل وبػػيف مقػػاتمي 

 المعارضة وأغمبيـ سنة.
عالقػػات بػيف طيػراف وحػػزب اهلل وقػاؿ محمػود الزىػار أحػػد كبػار قػادة حركػػة حمػاس انػو لػـ يحػػدث قػط تعميػؽ لم

 مشيرا الى بطء في االتصاالت فقط بسبب االنتخابات الرئاسية التي أجريت أخيرا في ايراف.
وقاؿ الزىار وىو مف المتشدديف لرويترز في مقابمة "ال نعرؼ بعد طبيعة السياسػة االيرانيػة الجديػدة ولكػف مػا 

 ابقة سيتـ اعتمادىا مف قبؿ االدارة الجديدة."يصمنا مف معمومات بشكؿ غير مباشر أف السياسة الس
مميػػػوف دوالر فػػػي العػػػاـ لكػػػف  150ويقػػػدر دبموماسػػػيوف المسػػػاعدات التػػػي كانػػػت ايػػػراف تقػػػدميا لحمػػػاس بنحػػػو 

في المئة فقط مف ىذا المبمغ. بينما قدر اييود يعري وىو خبيػر  10مسؤوال فمسطينيا قدر ما يقدـ اثآف بنحو 
 فػي المئػة فقػط مشػيرا الػى عػدـ تقػديـ اي سػالح كػذلؾ. 25االوسػط النسػبة بنحػو اسرائيمي فػي شػؤوف الشػرؽ 

 وقاؿ يعري "تيريب االسمحة عبر االنفاؽ الى غزة قريب مف الصفر."
وقاؿ وزير االقتصاد في حكومة حمػاس عػالء الرفػاتي اف القيػود عمػى االنفػاؽ التػي انتشػرت وتوسػعت نتيجػة 

مميوف دوالر عمى االقؿ في شير يوليو تموز وحده. لكنو نفى تماما  130حصار اسرائيؿ لمقطاع كبدت غزة 
 وجود أزمة مالية.

وقػػاؿ لرويتػػرز يػػـو االثنػػيف انػػو توجػػد بعػػض المشػػاكؿ ويجػػري التغمػػب عمييػػا مضػػيفا اف تجػػارة االنفػػاؽ وىػػي 
 في المئة منذ عزؿ مرسي. 90مصدر حاسـ لدخؿ حماس مف الضرائب انخفضت بمقادر 

اجيػػو حمػػاس فػػي مسػػعاىا لػػرأب الصػػدع مػػع ايػػراف وحػػزب اهلل لػػيس سياسػػيا فحسػػب بػػؿ ىػػو والمػػأزؽ الػػذي تو 
عقائػػدي أيضػػا إذ عمييػػا اف تػػوازف بػػيف جػػذورىا المرتبطػػة بجماعػػة االخػػواف المسػػمميف السػػنية وبػػيف مصػػالحيا 

 الحيوية المرتبطة باقامة شراكة مع خصـو اسرائيؿ.
الجمعػة صػالة الغائػب عمػى "الشػيداء المصػرييف" لكنػو  وأـ اسماعيؿ ىنية رئيس حكومة حماس فػي غػزة يػوـ

 شدد عمى اف الحرب مع اسرائيؿ ليا االولوية.
وقاؿ "نحف نفيـ بأف أولويػة مقاومتنػا ىػي تحريػر األرض واسػتعادة الحقػوؽ واعػادة شػعبنا الػى االراضػي التػي 

اء ودورنػػػا العسػػػكري وأضػػػاؼ "لػػػيس لنػػػا أي دور عسػػػكري وال أمنػػػي ال فػػػي مصػػػر وال فػػػي سػػػين ىجػػػروا منيػػػا."
 واألمني ىو ىنا عمى أرض فمسطيف وضد العدو الصييوني."

عدة مواجيات مع اسرائيؿ كانت أخراىا في نػوفمبر تشػريف الثػاني  2488وخاضت جماس منذ تأسيسيا عاـ 
فمسػػطينيا عمػػى االقػػؿ وسػػتة اسػػرائيمييف وانتيػػت بتيدئػػة  210الماضػػي وقػػد اسػػتمرت ثمانيػػة ايػػاـ وقتػػؿ خالليػػا 

 سط فييا مرسي.تو 
ويػػػري المحمػػػؿ االسػػػرائيمي يعػػػري اف ايػػػراف ستتقاضػػػى ثمنػػػا مػػػف حمػػػاس مقابػػػؿ اعػػػادة دؼء العالقػػػات. وقػػػاؿ 
"سػػتطمب مػػنيـ التوقػػؼ عػػف معارضػػة االسػػد ووقػػؼ اي انتقػػاد لتػػدخؿ حػػزب اهلل )فػػي سػػوريا( والػػدعـ االيرانػػي 

 لالسد."
ائيؿ فػػي السػػنوات األخيػػرة ولػػو ثقػػؿ كبيػػر فػػي وحػػرص الزىػػار الػػذي فقػػد اثنػػيف مػػف ابنائػػو فػػي الصػػراع مػػع اسػػر 

 حماس عمى الحفاظ دوما عمى عالقات طيبة مع ايراف.
الفا اجتازت مواقػؼ عصػيبة حػيف كػاف الػرئيس  30لكنو يقوؿ ايضا اف حماس التي يقدر عدد مقاتمييا بنحو 

وقػػاؿ الزىػػار  المصػري االسػػبؽ حسػػني مبػارؾ حميػػؼ الواليػػات المتحػدة يسػػاىـ فػػي فػرض الحصػػار عمػػى غػزة.
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"مقاومتنا تعتمد أوال عمػى اهلل ومػف  "لقد أصبحنا أقوى في ظؿ ظروؼ كاف فييا المحيط حولنا بأكممو عدائيا.
 ثـ عمى قدراتنا الذاتية والتاريخ يشيد بأننا خرجنا في كؿ مرة أقوى مف سابقاتيا."

 10/8/1023، وكالة رويترز لألنباء
 

 تصام طمبة حماس بجامعة بيرزيت "قدس برس": "شبيبة فتح" تحاول فض اع 27
فشػػػمت عناصػػػر مػػػف حركػػػة الشػػػبيبة الطالبيػػػة المحسػػػوبة عمػػػى حركػػػة "فػػػتح" فػػػي جامعػػػة : راـ اهلل )فمسػػػطيف(

بيرزيػت بفػػض اعتصػػاـ طػالب الكتمػػة اإلسػػالمية فػػي الحػـر الجػػامعي، والػػذي يقػػاـ لميػوـ العاشػػر عمػػى التػػوالي 
طػػالب وكػػوادر اإلسػػالمية بالجامعػػة مػػف قبػػؿ أجيػػزة أمػػف  احتجاًجػػا عمػػى اسػػتمرار االعتقػػاالت السياسػػية بحػػؽ

 السمطة براـ اهلل.
(، "إف حركة الشبيبة التابعة لػ"فتح" في 8|10وقاؿ أحد قادة الكتمة في تصريح خاص لػ"قدس برس"، الثالثاء )

 الجامعة حاولت فّض اعتصاـ الكتمة واعتدت بالضرب عمى بعػض الطمبػة المعتصػميف مسػتخدمة "الجنػازير"
 التي كانت قد أعدتيا مسبقًا لذات الغرض".

 10/8/1023قدس برس، 

 
 هل ستؤثر أحداث مصر سمبا عمى حماس؟تقرير:  28

ال ُتخفػي حركػة حمػاس صػعوبة األوضػاع التػي تعيشػيا منػذ االنقػالب العسػكري فػي : ضياء الكحمػوت - غزة
 ".مصر، وعزؿ الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة "اإلخواف المسمميف

لكػػػػف الحركػػػػة التػػػػي تتبنػػػػى الفكػػػػر اإلسػػػػالمي نفسػػػػو لجماعػػػػة اإلخػػػػواف المسػػػػمميف، تسػػػػتبعد أف تػػػػؤثر مجريػػػػات 
 األوضاع في مصر في مستقبميا.

وقد برزت في اثآونة األخيرة توقعات بأف تضعؼ مكانة الحركة، بؿ توقع بعضيـ انييارىا في ظؿ الظروؼ 
 القبض عمى مرشدىا العاـ محمد بديع اليوـ الثالثاء.التي تواجييا جماعة اإلخواف المسمميف وآخرىا 

لكف المسؤوليف في حماس يروف أف الحركة قد مّرت في السابؽ بظروؼ أصعب مػف تمػؾ التػي تعيشػيا اثآف 
 ونجحت في التغمب عمييا.

ويقوؿ محمموف تحدثت إلييـ الجزيرة نت إف ما يجري في مصر سػيؤثر تػأثيرا محػدودا عمػى حمػاس، مشػيريف 
 أف الحركة تعيش حاليا حالة مف عدـ الراحة واإلرباؾ لمتابعتيا ما يجري في مصر ضد اإلخواف. إلى

وأكد وزير األوقاؼ في الحكومػة المقالػة القيػادي بحمػاس إسػماعيؿ رضػواف أف التحػديات التػي تواجػو الشػعب 
عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع كافػػػة  الفمسػػػطيني وقطػػػاع غػػػزة تػػػزداد والمعانػػػاة يػػػراد ليػػػا أف تػػػزداد، لكنػػػو أكػػػد قػػػدرة الحركػػػة

 الظروؼ.
وأضػػػاؼ رضػػػواف أف "حمػػػاس والشػػػعب الفمسػػػطيني قػػػادروف عمػػػى إيجػػػاد المخػػػارج التػػػي تحػػػافظ عمػػػى صػػػمود 
الشعب الفمسطيني وثوابتو وعدـ االنكسار أماـ العوائؽ الموضوعة ليـ"، مؤكدا أف حركتو تسير بخطػى ثابتػة 

 وواثقة.
لػى أف "حمػاس واجيػت حػربيف مػف إسػرائيؿ وحصػارا سياسػيا وأشار القيػادي بحمػاس فػي حػديث لمجزيػرة نػت إ

وماليا واقتصاديا وىي ظروؼ أصعب مف التي تعيشيا حاليا"، لكنيا استطاعت التغمب عمى كؿ العقبات في 
 طريقيا.
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وشػػػدد رضػػػواف عمػػػى أف حمػػػاس "التػػػي تحظػػػى بثقػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني وتحػػػافظ عمػػػى خيػػػار المقاومػػػة ضػػػد 
اهلل ثػػـ قػػدراتيا لػػف يسػػتطيع أي كػػاف التغمػػب عمييػػا"، مؤكػػدا أف "المػػراىنيف عمػػى االحػػتالؿ وتعػػوؿ عمػػى نصػػر 

 ضعؼ حماس إنما يعيشوف أوىاما وأحالما وأماني".
مكانيػػات رغػـ التحػػديات  وخػتـ القيػادي بحمػػاس تصػريحو بالتأكيػد عمػػى أف "حمػاس اليػوـ أكثػػر قػوة واسػتقرارا وا 

سػطيف"، داعيػا األمػة العربيػة واإلسػالمية إلػى توحيػد جيودىػا واإلشكاليات التي تتػربص بيػا وبالمقاومػة فػي فم
 لنصرة فمسطيف رغـ انشغاليا بأوضاعيا الداخمية.

مف ناحيتو قاؿ الكاتب والمحمؿ السياسي فايز أبو شمالة إف "الترويج النعكاسات سػمبية عمػى حمػاس وقطػاع 
لى أف حماس التي عجزت إسػرائيؿ غزة بناًء عمى ما يجري في مصر، ليس لو رصيد مف الصواب"، مشيرا إ

 عف إنيائيا لف يكوف لقوة في األرض فعؿ ذلؾ.
وبػػيف أبػػو شػػمالة فػػي حػػديث لمجزيػػرة نػػت أف حمػػاس تعػػيش مرحمػػة مػػف عػػدـ الراحػػة ناتجػػة عػػف حالػػة اإلربػػاؾ 

 والتمزؽ والدماء التي تسيؿ في مصر خاصة أنيا ستواجو "العدو الصييوني" دوف أي ظيير ليا.
بعد أف ابتعدت مصر عف التأثير اإليجابي عمى قطاع غزة لـ يبؽ ليا سوى توثيؽ عالقات  وذكر أف حماس

التحالؼ مع إيراف وحزب اهلل، مشددا عمى أف حماس "لـ تعش يوما في راحة وأمف وسػالـ ألنيػا تواجػو عػدوا 
 صعبا ومعو حمفاء كثر"، في إشارة إلى إسرائيؿ.

مسػػطينية ىػػاني حبيػػب أف يػػؤثر مػػا جػػرى فػػي مصػػر "تػػأثيرا محػػدودا بػػدوره توقػػع الكاتػػب فػػي صػػحيفة األيػػاـ الف
عمى حركة حماس"، وأف حجـ ىذا التأثير لف يتضح في وقت قريب وسػيكوف واضػحا حػيف تسػتقر األوضػاع 

 في مصر.
 10/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : اتهامات أردوغان لنا بالوقوف وراء عزل مرسي عبثيةمكتب نتنياهو 19

رد مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، مساء أمس الثالثاء، عمى تصريحات : سيةالفرن –القدس 
نظيره التركي رجب طيب أردوغاف، التي اتيـ فييا إسرائيؿ بالوقوؼ وراء عزؿ الرئيس المصري محمد 

 مرسي، مطمع يوليو، معتبًرا أنيا "عبثية".
حات التي أدلى بيا رئيس الوزراء التركي ىي عبثية"، وقاؿ مسؤوؿ في مكتب نتنياىو: إف "ىذه التصري

 رافًضا اإلدالء بمزيد مف التعميقات.
وكاف مسؤوؿ إسرائيمي آخر، فضؿ عدـ كشؼ ىويتو، قاؿ في وقت سابؽ: إف "تصريحات الزعيـ التركي ال 

 تستحؽ الرد".
 21/8/2013، الشروق، مصر

 
 في نهاية عممية التفاوض  ئيل""إسراهناك قرارات جوهرية من جانب  ستكون :ليفني 20

وفمسطينيوف جولة ثالثة مف المحادثات في القدس يـو  إسرائيميوفعقد مفاوضوف  :محمد عبد العاؿ -القدس 
إنيا تتوقع أف تؤدي المفاوضات إلى قرارات  اإلسرائيمييفالثالثاء وقالت تسيبي ليفني كبيرة المفاوضيف 

 جوىرية إسرائيمية.
 اإلسرائيميةيا باالعتراؼ بأف شريكا واحدا عمى األقؿ في الحكومة االئتالفية اليمينية وقرنت ليفني توقعات

 يعارض اليدؼ الذي حددتو الواليات المتحدة وىو إقامة دولة فمسطينية إلى جانب دولة إسرائيمية آمنة.
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جانب اسرائيؿ في  يوـ الثالثاء "ستكوف ىناؾ قرارات جوىرية" مف إسرائيؿوقالت ليفني في تصريحات لراديو 
نياية عممية التفاوض. واضافت قوليا إف المفاوضيف اتفقوا في الوقت نفسو عمى عدـ الكشؼ عف تفاصيؿ 

 وقالت "نتجادؿ ولكننا نتجادؿ داخؿ القاعة." مداوالتيـ مف أجؿ بناء الثقة.
ؾ حزبا واحدا عمى وقالت ليفني في اشارة الى حزب البيت الييودي المؤيد لممستوطنيف "ليس سرا أف ىنا

 األقؿ )في الحكومة االسرائيمية( يرى اف المفاوضات أمر خاطئ ويعارض إقامة دولتيف لشعبيف."
إلى "تقديـ دعمو اثآف" لجيود الحكومة مشيرة  -وىو حزب المعارضة الرئيسي-ودعت ليفني حزب العمؿ 

 مبدأ األرض مقابؿ السالـ.الى أف ىذا الدعـ السياسي يمكف أف يساعد في إنجاز اتفاؽ يقـو عمى 
 20/8/2013، وكالة رويترز لألنباء

 
 ": القدس الشرقية ستكون عاصمة لمفمسطينيينوجد مستقبل"ي حزبرئيس كتمة  21

عبر رئيس كتمة حزب يوجد مستقبؿ "يش عتيد" وعضو  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 
ة ستتحوؿ في اي إتفاؽ سالـ مستقبمي مع الفمسطينييف الكنيست "عوفر شيمح" عف إعتقاده بأف القدس الشرقي

 الى عاصمة لمدولة الفمسطينية، وذلؾ وفقًا لما ذكره الموقع االلكتروني لصحيفة "ىآرتس".
وأضاؼ شيمح الذي كاف يتحدث في تؿ ابيب اماـ اجتماع نظمتو حركة "السالـ اثآف": "ال ارى اف ىناؾ 

 شرقية عاصمة لمدولة الفمسطينية".حاًل سياسيًا ال تكوف فيو القدس ال
ويشار الى اف حزب "يش عتيد" كاف قد عرض موقفو مف مسألة القدس في برنامجو االنتخابي إلنتخابات 
الكنيست االخيرة قائال: "اف القدس ستظؿ موحدة تحت السيادة االسرائيمية، الف القدس ليست مكانا لمعبادة 

سرائيمية، وبأنيا المكاف األكثر قدسية في نظر الييود عمى مر اال -فقط بؿ ىي نقطة إلتقاء الييودية 
 األجياؿ".

 21/8/2013، القدس، القدس
 

 غابيزون: أؤّيد قانون منع لم الشمل وعمينا الحفاظ عمى أغمبية يهودية كبيرة وأقمّية عربّية صغيرة 22
نيا عيّنت، أستاذة القانوف روت زىير أندراوس: أعمنت وزيرة القضاء اإلسرائيمّية، تسيبي ليفني أ -الناصرة 

 غابيزوف لبمورة تعريؼ دستوري إلسرائيؿ باعتبارىا دولة ييودية ديمقراطية. 
شار إلى أّف البروفيسور غابيزوف، محسوبة عمى المعسكر اليميني وحتى اليميني المتطّرؼ، الذي حاوؿ ي

رئيسة المحكمة آنذاؾ، دوريت بينيش، في الماضي تعيينيا قاضية في المحكمة العميا اإلسرائيمّية، ولكّف 
رفضت ذلؾ، عمما أف غابيزوف مف مؤيدي قانوف منع لـ الشمؿ لمفمسطينييف مف طرفي الخط األخضر. 
وأشارت صحيفة ىآرتس إلى أّنيا كانت قد أجرت لقاًء صحافًيا مع البروفيسور غابيزوف في الماضي قالت 

مف أجؿ الحفاظ عمى أكثيرة ييودّية في إسرائيؿ، قالت:  فيو في معرض رّدىا عمى سؤاؿ ماذا كانت ستفعؿ
أنا لست عمى استعداد لطرد العرب، ولكف مسموح لدولة إسرائيؿ القوؿ إّنيا ترفض زيادة األقمّية التي تعمؿ 
عمى القضاء عمى وجودنا، كما أّكدت في سياؽ المقاء عمى أّنو يجب الحفاظ عمى دولة مع أغمبية ييودّية 

 ّية عربّية صغيرة، مشيرًة إلى أّف اتياميا باليمينّية ال ُييميا بالمّرة.كبيرة وأقم
 21/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 الوضع بسرعة  فهموا المصريونسيناء وليس العكس إلى اإلرهابغزة بات مصدر قطاع : "الشاباك" 23
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مصدر »زة بات تقديره بأف قطاع غ« الشاباؾ»ىآرتس عف مسؤوؿ في صحيفة نقمت : حممي موسى
نحف اعتقدنا أف سيناء ىي مصدر الشر بالنسبة »وأضاؼ: «. االرىاب والقتاؿ الى سيناء وليس العكس

وأشار إلى أف حماس «. لغزة، وتبيف أف االمور معاكسة تمامَا. لقد فيـ المصريوف الوضع بسرعة أكبر منا
أفرادىا. وادعى وجود تفاىمات بيف ، وتنقؿ «الجيادية»في قطاع غزة تعرؼ بمعسكرات تدريب الجماعات 

حماس وآؿ دغمش تعيد االخيروف فييا عدـ العمؿ مف قطاع غزة مقابؿ سماح حماس ليـ بإجراء 
 التدريبات.

 21/8/2013، السفير، بيروت
 

 لوقف الهجمات عمى سيناء حدوديعمى مصر ببناء جدار  إسرائيميُمقَتَرح  24
اال" اإلسرائيمى إف الحؿ الوحيد لمسمطات المصرية لمقضاء قاؿ مسئوؿ عسكرى لموقع "و  :القدس المحتمة

 عمى العناصر اإلرىابية فى سيناء ىو بناء جدار عازؿ عمى الحدود مع إسرائيؿ.
وأضاؼ المسئوؿ أف اليجمات عمى الشرطة ومواقع حيوية تابعة لقوات األمف المصرية لف تتوقؼ إال إذا ما 

تؿ أبيب عانت كثيًرا مف تسمؿ األفارقة إلييا وبعد بناء الجدار  تبنت القاىرة ىذه الفكرة، موّضًحا أف
 اإلليكترونى قؿ عدد المتسمميف.

وأشار إلى أف الجيادييف يتسمموف مف قطاع غزة إلى سيناء ويقوموف بتنفيذ ىذه اليجمات ثـ يعودوف مرة 
 أخرى، أويستقروف فى شبو الجزيرة.

 20/8/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

  بين رام اهلل وتل أبيب لفتح معبر "إيريز" بدياًل عن رفح اتفاقالعبرية:  اإلذاعة 25
وسمطات االحتالؿ  غزة: أفادت االذاعة العبرية انو تـ التوصؿ إلى اتفاؽ بيف السمطة الفمسطينية في راـ اهلل

ييف، كبديؿ اإلسرائيمي عمى فتح معبر بيت حانوف "إيريز" شماؿ قطاع غزة بشكؿ مؤقت، أماـ سفر الفمسطين
 مؤقت لمعبر رفح المغمؽ.

ونسبت االذاعة إلى مصدر فمسطيني قولو إف إسرائيؿ ستسمح بسفر الفمسطينييف عبر معبر بيت حانوف 
عف طريؽ بطاقة اليوية الشخصية وجواز السفر وأف "الفمسطينييف بعد عبورىـ المنفذ سيتوجيوف إلى أريحا 

 إلفصاح عف موعد تنفيذ ىذا االتفاؽ.رفض ا ومنيا إلى األردف"، إال أف المصدر
وأشارت االذاعة إلى أف ىذا االجراء "يأتي كبديؿ مؤقت لمعبر رفح الذي تواصؿ السمطات المصرية 

 إغالقو".
 21/8/2013قدس برس، 

 
 سيناء فيمبعوث إسرائيمي غادر القاهرة بعد بحث تطورات الوضع  26

وث إسرائيمي عائدا إلى تؿ أبيب بعد زيارة سريعة لمصر د ب أ: غادر القاىرة صباح الثالثاء مبع -القاىرة 
 استغرقت عدة ساعات التقى خالليا مع عدد مف المسؤوليف األمنييف.

وصرحت مصادر مسؤولة بمطار القاىرة بأف المبعوث اإلسرائيمى غادر بعد لقاء عدد مف المسؤوليف 
شأف حماية الحدود الشرقية لسيناء ومنع األمنييف المصرييف لبحث تطورات األوضاع فى سيناء والتنسيؽ ب

 محاوالت التسمؿ وأنشطة الجماعات اإلرىابية.
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 21/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 : سنبكي دمًا إذا فشل االنقالب في مصرإسرائيميمحمل  27
أعرب محمؿ إسرائيمي عف خشيتو مف فشؿ االنقالب العسكري الذي قاده وزير الدفاع المصري عبد الفتاح 

سي ضد حكـ الرئيس اإلسالمي المنتخب والمعتقؿ الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أف )إسرائيؿ( "ستبكي السي
 دمًا إذا ما فشؿ االنقالب وعاد اإلسالميوف لمحكـ".

" العبرية في مقاؿ لو، اليوـ، ما يشعر بو  وكتب المحمؿ داف مرغميت، كبير معمقي صحيفة ")إسرائيؿ( اليـو
صر، وقاؿ:" سنبكي دمًا ألجياٍؿ إف سمحنا بفشؿ االنقالب وعاد اإلخواف إلى حاؿ فشؿ االنقالب في م

 الحكـ".
وذكر مرغميت الذي يعد مف أقرب المقربيف لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أف "العالـ سمح بعودة 

ألف اإلخواف اإلخواف لمحكـ، لذلؾ فإنو يتوجب عمى )إسرائيؿ( فعؿ المستحيؿ لضماف عدـ حدوث ذلؾ، 
سيتوجيوف لالنتقاـ مف )إسرائيؿ( في حاؿ عادوا لمحكـ إلدراكيـ دور )إسرائيؿ( في دعـ السيسي"، حسب 
قولو.وأضاؼ:" إف السيسي ُيمعف في القتؿ ألنو يدرؾ مغزى فشمو، وعمينا التجند إلنجاح حكمو، فيذه قصة 

 حياة أو موت ليست بالنسبة لو، بؿ لنا أيضًا".
 20/8/2013، ينفمسطين أون ال

 
 أكثر يهودية وأكثر ديمقراطية "إسرائيل"سيتم تقديمها لمكنيست لجعل  قوانينهناك يديعوت:  28

العبرية إف ىناؾ العديد مف القوانيف التي سيتـ ’ يديعوت أحرونوت‘قالت صحيفة  زىير أندراوس: -الناصرة 
وأكثر ديمقراطية، عمى حد تعبيرىا، مع ذلؾ تقديميا لمكنيست اإلسرائيمي لجعؿ الدولة العبرية أكثر ييودية 

أضافت في عنوانيا الرئيسي أف اليدؼ مف وراء اقتراحات القوانيف، المدعومة مف حكومة بنياميف نتنياىو، 
ىو إلزاـ المحكمة العميا اإلسرائيمية بتفضيؿ الييود عمى العرب، أي عمى فمسطينيي الداخؿ، الذيف ُيشكموف 

مف سكاف إسرائيؿ. ووصؼ المحمؿ يغاؿ سارنا، اقتراحات القوانيف بأنيا معادية أكثر مف عشريف بالمئة 
 لمديمقراطية.

وكتبت الصحيفة، أف قادة حزب الميكود بزعامة نتنياىو وقادة حزب )البيت الييودي(، بزعامة المتطرؼ 
لة العبرية مف تعريفيا بقيادة الوزير نفتالي بينيت توصموا التفاؽ حوؿ اقتراحات القوانيف، التي ستحوؿ الدو 

لنفسيا كدولة ييودية ديمقراطية، إلى دولة ييودية، التي ُتحكـ مف قبؿ نظاـ ديمقراطي، وأكدت الصحيفة، 
نقاًل عف مصادر في الحزبيف، قوليا إف اليدؼ الرئيسي مف وراء مشاريع القوانيف الجديدة ىو تقوية الصبغة 

اطية، عمى حد تعبيرىا. وساقت قائمًة إف إقرار ىذه القوانيف في الييودية إلسرائيؿ، وتقميؿ الصبغة الديمقر 
الكنيست سُيمـز العميا اإلسرائيمّية بتفضيؿ الييود عمى فمسطينيي الداخؿ، وىو األمر الذي يتناقض جوىرًيا 
 مع وثيقة استقالؿ إسرائيؿ، والتي جاء فييا أنو ال فرؽ بيف مواطف ومواطف مف الناحية القومية والدينية

 واإلثنية.
وأشارت الصحيفة إلى أف القانوف الُمسمى بقانوف الشعب أو القوـ، كاف قد تـ إعداده في الكنيست الماضية 
بواسطة الوزير السابؽ ورئيس الشاباؾ األسبؽ، آفي ديختر، وطرحو في نياية الدورة الصيفية الماضية وىو 

ىـ في وطف اثآباء واألجداد، وانضمت إلى مشروع قانوف ينضح بالعنصرية، ضد المواطنيف العرب ووجود
مشروع القانوف العنصري، الغالبية الساحقة مف حزب )كديما( الذي يتبجح مف حيف إلى آخر، بأنو يعترض 
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 28نائبا مف أصؿ  21نائبا، مف بينيـ  41عمى القوانيف العنصرية، إذ حينما تـ طرح القانوف وقع عميو 
 نائًبا.  33ة المطاؼ وقع عمى القانوف نائبا في كتمة )كديما(، وفي نياي

 21/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 بفقدان صديقه أعصابهدليل أنه فقد  إسرائيميةأردوغان عن مؤامرة  حديثتسفي برئيل:  29
تحت عنواف "فقد اعصابو لفقداف صديقو في القاىرة" تناوؿ، تسفي برئيؿ، المحمؿ لمشؤوف العربية : ػرب48عػػ

رتس" في عددىا الصادر، اليوـ االربعاء، الموقؼ التركي مف االحداث الجارية في مصر في صحيفة "ىا
واالطاحة بحكـ االخواف المسمميف مف قبؿ الجيش وارتفاع وتيرة تصريحات القادة األتراؾ وعمى رأسيـ 

ر ما حدث أردوغاف " الرافضة لالنقالب والمساندة لالخواف، وصوال الى تصريح أردوغاف األخير الذي اعتب
 حاكتيا اسرائيؿ مع الجيش المصري. مؤامرة

برئيؿ يقوؿ، اف زعؿ اردوغاف عمى فقداف نظاـ الحكـ المصري األكثر صداقة لتركيا منذ عقد مف الزمف 
افقده اعصابو فمجأ الى اسموب بروتوكوالت "حكماء صييوف" لتسويد صفحة الجيش المصري، عندما أدعى، 

لساف المثقؼ الييودي برنارد ىنري ليفي أف االنقالب ىو نتيجة مؤامرة حاكيا  استنادا الى "اثباتات" عمى
العقمية التي تميز المفكريف الال سامييف  الجيش المصري مع اسرائيؿ. لقد بدا، عمى حد وصؼ برئيؿ، اسير

 الذيف أرسوا النظرية المقيتة القائمة أف الييود يسيطروف عمى كؿ شيء ويديروف العالـ.
ذكر بأف اتياـ اردوغاف بالالسامية أو حتى الغمز بيذا االتجاه يثيره ويستدعيو لالسراع لسحب برئيؿ ي

الثباتات مف بطف التاريخ الطويؿ لتركيا "التي ساعدت الييود" ومعاودة التأكيد بأف "نظامو يعمؿ كؿ ما في 
عب عميو اقناع حتى مؤيديو وسعو لمحفاظ عمى الجالية الييودية في تركيا"، لكف ىذه المرة سيكوف مف الص

 انو قصد فقط الجانب السياسي لممؤامرة.
فمثؿ ىذه التصريحات، حسب برئيؿ، لف تساعد االخواف المسمميف اال أف اردوغاف الذي تسببت تصريحاتو 
بقطيعة بيف تركيا ومصر، يعتقد أنو لـ يعد لتركيا ما تخسره والنتجة أف الزعيـ التركي الذي يطمح الى 

 في الشرؽ االوسط ىو الذي يخرج تركيا مف دائرة متخذي القرار في المنطقة. التأثير
 21/8/2013، 48عرب 

 
 القتال بغزة وأفغانستانخبرة من  ستفادةباال أمريكية لمحاكاة القتال بمناطق مبنية إسرائيميةمناورة  30

ف تنفيذ جنود المواء تدريبًا كشؼ قائد وحدة اإلستطالع التابعة لمواء "غفعاتي" الصييوني "نداؼ دانينو"، ع
مشتركًا مع وحدات مشاة البحرية األمريكية "المارينز"، بمركز التدريبات عمى القتاؿ في األماكف المبنية 
"بيتساليـ"، لمحاكاة أرض مبنية بأشكاؿ مختمفة، مشيرًا إلى أّف التدريبات شممت عمميات احتالؿ مناطؽ 

ولفت "دانيونو" إلى أّنو اسُتخدـ في المناورة كؿ واحد مف األطراؼ كبيرة، واعتقاالت، ومحاربة الخاليا. 
كنموذج ُيحاكي عدوًا لمطرؼ اثآخر، واستفاد كؿ طرؼ مف تجربة ومعرفة الطرؼ اثآخر، كتجربة الجيش 
الصييوني في القتاؿ داخؿ غزة، واألمريكاف في أفغانستاف والعراؽ، ما فتح المجاؿ أماـ الجيش "اإلسرائيمي" 

 اجية تكتيكات دفاعية مختمفة عما كاف يستخدميا في العادة.لمو 
  القناة العبرية الثانية

 20/8/2013، 2887التقرير المعموماتي 
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 ةقصف مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سوري بتواصلشهداء  ثالثة 32
راع الػدائر الجئػيف فمسػطينييف فػي سػورية، اثػر الصػ ثالثػةمصػادر فمسػطينية عػف استشػياد  أعمنػت :بيت لحـ

 في المدف والمخيمات السورية.
وأكد تقرير لمجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سػورية وصػؿ لػػ معػا استشػياد الشػاب عمػار عمػورة مػف أبنػاء 
مخػػػػػيـ اليرمػػػػػوؾ، متػػػػػأثرًا بجػػػػػروح أصػػػػػيب بيػػػػػا نتيجػػػػػة سػػػػػقوط قذيفػػػػػة بػػػػػالقرب مػػػػػف حػػػػػي المغاربػػػػػة يػػػػػوـ أمػػػػػس 

 نجيب مف أبناء مخيـ اليرموؾ. ، واستشياد الشابيف عبد خضر وبالؿ10/8/1023
12/8/1023وكالة معا اإلخبارية،   

 
 "األقصى"يحذر من التداعيات الخطيرة لبناء كنيس يهودي في ساحة  القدس مفتي 31

حػػػذر الشػػػيخ محمػػػد حسػػػيف المفتػػػي العػػػاـ لمقػػػدس والػػػديار الفمسػػػطينية مػػػف  :كامػػػؿ ابػػػراىيـ -القػػػدس المحتمػػػة 
 ي في ساحة المسجد األقصى المبارؾ.التداعيات الخطيرة لبناء كنيس ييود

واعتبر المفتػي ذلػؾ اعتػداء صػارخًا عمػى مسػرى رسػوؿ اهلل )ص( ومسػًا بمشػاعر المسػمميف فػي أنحػاء العػالـ 
كافة، إضافة لما يمثمو مف طمػس لممعػالـ اإلسػالمية والعربيػة فػي القػدس، ضػمف سياسػة مبرمجػة تيػدؼ إلػى 

أرض الواقػع، وبخاصػة فػي ظػؿ انشػغاؿ العػالـ العربػي بػالفتف  والتمموديػة عمػى« الصػييونية»فرض األىػداؼ 
 الداخمية.

مدينػػػة القػػدس سػػػتبقى إسػػػالمية الوجػػػو، عربيػػة اليويػػػة، ولػػػف يسػػػمبيا  أف أمػػػسوأكػػد المفتػػػي فػػػي بيػػاف صػػػحفي 
االحػتالؿ ىػػذه الحقيقػة ميمػػا أوغػؿ فػػي اإلجػػراـ, مناشػدًا العػػالـ أجمػع بحكوماتػػو ومنظماتػو ومؤسسػػاتو وىيئاتػػو 

ؿ عمى ثني إسرائيؿ عما تخطط لو مف تدمير لممدينة المقدسة، والمس بحرمة المسجد األقصى المبارؾ، العم
 مما ينذر بتأجيج الصراع والفتف في المنطقة بأسرىا إلى حد يصعب تصور مداه وحجمو.

 12/8/1023الرأي، االردن، 
 

 وعهم السياسيمشر  ةفضيح كمال خطيب: تأييد فتح والسمطة لالنقالب بمصر جاء ليستر 33
الشػػيخ كمػػاؿ  98أبػػدى نائػػب رئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية فػػي األراضػػي المحتمػػة عػػاـ قػػدس بػػرس:  -كفػػر كنػػا 

خطيب، تفاؤلو "بعودة االستقرار إلى مصر ورحيػؿ العسػكر عنيػا قريًبػا"، منتقػًدا بشػدة موقػؼ المممكػة العربيػة 
كـ منتخب، مشيرا إلػى مفارقػة فػي مواقفيػا، السعودية مف تأييد الجيش المصري في انقالبو العسكري عمى حا

وتابع: "فيي أعمنت فػي مواقفيػا الرسػمية فػي زمػف الػرئيس المخمػوع حسػني مبػارؾ انػو ال يجػوز الخػروج عمػى 
 الحاكـ، وعندما انتخب الرئيس محمد مرسي، وتـ االنقالب عميو باركت باالمر.

فػي مصػر عمػى أنػو يسػتيدؼ   يجػري ورفض الشيخ خطيب في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" تصوير ما
حركة "اإلخواف المسمميف"، بػؿ ىػو "مخطػط يسػتيدؼ اإلسػالـ، وتقػوده إسػرائيؿ وأمريكػا والغػرب وأتبػاعيـ فػي 

 العالـ العربي واإلسالمي".
وبخصػػوص مواقػػؼ حركػػة "فػػتح" والسػػمطة الفمسػػطينية وتأييػػدىـ لمجػػيش المصػػري فػػي انقالبػػو العسػػكري، قػػاؿ 

إف ىػػذا التأييػػد كػػاف متوقًعػػا، "فيػػـ منعػػوا واعتػػدوا عمػػى  98لحركػػة اإلسػػالمية فػػي فمسػػطيف الرجػػؿ الثػػاني فػػي ا
أبنػػاء شػػعبنا فػػي الضػػفة الغربيػػة عنػػدما أرادوا التظػػاىر نصػػرة لممسػػجد األقصػػى قبػػؿ عػػدة سػػنوات، وكيػػؼ ال 

 يفعموف ذلؾ وىـ أرباب التيارات المصرية والنظاـ المصري الجديد".
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ادة السػػػػمطة فػػػػي راـ اهلل، يريػػػػدوف أف يسػػػػتروا عػػػػورة فضػػػػيحتيـ السياسػػػػية، بعػػػػد وأضػػػػاؼ أف "حركػػػػة فػػػػتح وقيػػػػ
 انبطاحيـ أماـ نتنياىو واإلدارة األمريكية، وضربيـ لممشروع الوطني الفمسطيني"، كما قاؿ.

10/8/1023، قدس برس  
 

 في سورية فمسطينيينلملم تعد متوفرة  األساسيةالمواد سورية":  فمسطيني"العمل من أجل  34

الثالثػاء بػاف المػواد ’ القدس العربي’مجموعة العمؿ مف اجؿ فمسطينييف سورية لػ : أكدتـ اهلل ػ وليد عوضرا
 لـ تعد متوفرة لالجئػيف الفمسػطينييف األطفاؿالستمرار الحياة البشرية وخاصة الخبز والدواء وحميب  األساسية
طينية، وذلػؾ فػي الوقػت الػذي يتواصػؿ ، مشددة عمػى فقػداف تمػؾ السػمع مػف معظػـ المخيمػات الفمسػفي سورية

 فيو سقوط المزيد مف الضحايا في صفوؼ الالجئيف الذيف ما زالوا داخؿ سورية. 
وحسب مجموعة العمؿ مف اجؿ فمسطينيي سورية فاف معظـ المخيمات الفمسطينية في سورية ال تزاؿ تعػاني 

قبؿ الجيش السوري النظامي، ما مف أزمات معيشية خانقة، وذلؾ بسبب خضوع معظميا لحصار مشدد مف 
تسبب بتردي األوضاع المعيشػية فييػا ونفػاد جميػع المػواد الغذائيػة وحميػب األطفػاؿ واألدويػة وانعػداـ مقومػات 

 الحياة فييا نتيجة استمرار انقطاع جميع خدمات البنى التحتية عنيا مف ماء وكيرباء واتصاالت.
’ األونروا‘يحمموف وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف  الالجئيف أف إلىالمصادر الفمسطينية  وأشارت

بعػػض الالجئػػيف فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ  أقػػدـمسػػؤولية تػػردي األوضػػاع المعيشػػية والصػػحية فػػي مخيمػػاتيـ، حيػػث 
مػػؤخرا عمػػى االحتجػػاج عمػػى األونػػروا مػػف خػػالؿ إحػػراؽ عمميػػا تنديػػدا بتقصػػيرىا فػػي خدمػػة الالجئػػيف داخػػؿ 

 المخيمات.
أمػاـ مكتػب دعػـ الشػباب التػابع لألونػروا فػي  األحػدات مف أطفاؿ مخيـ اليرموؾ نظموا اعتصامًا وكاف العشر 

شػارع المػدارس احتجاجػًا عمػى تقصػير األونػروا فػي تػأميف الحمايػة لممخيمػات الفمسػطينية فػي سػورية وعجزىػػا 
ر عػف المخػيـ وخػروج في حؿ مشاكميـ االجتماعية واإلغاثية مف غذاء ودواء، كما طالبوا خاللو بفػؾ الحصػا

 كافة العناصر المسمحة منو وعودة سكانو إليو.
12/8/1023القدس العربي، لندن،   

 
 في ذكرى إحراق "األقصى" بمواجهة استمرار التعدي اإلسرائيمي عميه هيئات مقدسية تطالب 35

جد األقصػى التػػي اليػـو الػػذكرى الرابعػة واألربعػوف لجريمػة إحػػراؽ المسػ يوافػؽ :زيػاد الشػػخانبة - بتػرا – عمػاف
بعػػد عػػاميف مػػف االحػػػتالؿ  2494آب )أغسػػطس(  12نفػػذىا الييػػودي المتطػػرؼ دينػػيس مايكػػؿ روىػػػاف فػػي 

 الصييوني لمقدس.
وقاؿ معنيوف بشؤوف المسجد األقصى إف الحريؽ أتى عمى أكثر مف ثمث المساحة اإلجمالية لممسجد، حيػث 

والقػػػوس الحامػػػؿ لمقبػػػة واألعمػػػدة الرئيسػػػية فيػػػو  أحػػػدثت النيػػػراف ضػػػررا كبيػػػرا فػػػي بنػػػاء المسػػػجد فسػػػقط سػػػقفو
شػػباكا واحتػػرؽ  98وتضػػررت أجػػزاء كبيػػرة مػػف القبػػة الداخميػػة المزخرفػػة والمحػػراب والجػػدراف الجنوبيػػة وتحطػػـ 

 منبر صالح الديف األيوبي والسجاد والزخارؼ القديمة المزينة باثآيات القرآنية.
عبدالعظيـ سميب قاؿ إف إحراؽ المسػجد األقصػى جريمػة رئيس مجمس األوقاؼ اإلسالمية في القدس الشيخ 

وأضاؼ أف جرائـ االعتداء االسرائيمي والمساس بالمسجد األقصى لـ تتوقػؼ ، مست مشاعر جميع المسمميف
بالحفريات تحت أساساتو ومحيطو منذ بداية االحتالؿ الػى اثآف، مبينػا أف االقتحػاـ اليػومي لممسػجد األقصػى 

 و محاولة مف الجماعات المتطرفة لفرض واقع جديد ليـ فيو ويجب عمينا التصدي لو.ى
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أمػػيف عػػاـ المجنػػة الممكيػػة لشػػؤوف القػػدس عبػػداهلل كنعػػاف قػػاؿ إف إحػػراؽ المسػػجد األقصػػى جريمػػة مػػف أبشػػع 
ودي االعتداءات بحؽ الحـر القدسي الشريؼ وىدفت الػى تشػكيؿ خطػوة تيويديػة فعميػة نحػو بنػاء الييكػؿ الييػ

 المزعـو مكاف المسجد األقصى.
 مدير عاـ أوقاؼ القدس وشؤوف المسجد األقصى المبارؾ الشيخ "محمد عزاـ" الخطيب قاؿ: 

تسػػتعمؿ كػػؿ الوسػػائؿ اإلجراميػػة  ، إسػػرائيؿ مػػا زالػػتبعػػد مضػػي أربعػػة وأربعػػيف عامػػا عمػػى الحريػػؽ المشػػؤوـ
قامػػة الكػػنس فػػي محػػيط  إلخػػراج أىػػؿ القػػدس مػػف مػػدينتيـ  باالعتػػداء عمػػييـ والتنكيػػؿ بيػػـ فػػي وضػػح النيػػار وا 

المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ، األمػػر الػػذي ييػػدد الوجػػود العربػػي اإلسػػالمي المسػػيحي فػػي القػػدس، والسػػيما منػػع 
 المسمميف مف الذىاب الى المسجد األقصى إلفراغو منيـ.

 يكػػوف بالشػػجب وقػػاؿ الخطيػػب إف الوقػػوؼ فػػي وجػػو اإلجػػراءات البشػػعة التػػي تسػػتيدؼ المسػػجد األقصػػى ال
واالسػػتنكار بػػؿ يجػػب أف تتخػػذ إجػػراءات حاسػػمة لػػردع إسػػرائيؿ ووقػػؼ االعتػػداءات عمػػى المقدسػػات والسػػكاف 

 المجاوريف ليا.
12/8/1023الغد، عمان،   

 
 منشأة في مناطق األغوار الشمالية 25هدم ياالحتالل  63

ممموكػػة لػػثالث عػػائالت فػػي منشػػأة  51"األيػػاـ": أقػػدمت قػػوات االحػػتالؿ، فجػػر أمػػس، عمػػى ىػػدـ  -طوبػػاس 
منطقػػػة البصػػػمية التابعػػػة لمجمػػػس محمػػػي المػػػالح والمضػػػارب البدويػػػة فػػػي منطقػػػة األغػػػوار الشػػػمالية بمحافظػػػة 

 طوباس.
وقاؿ مسؤوؿ ممؼ األغوار في المحافظة، معتز بشارات الذي تفقػد المنطقػة بعػد تعرضػيا ألعمػاؿ اليػدـ، إف 

نػػذار، مػػف بينيػػا ثػػالث غػػرؼ مػػف الطػػيف تػػـ تشػػييدىا قبػػؿ قػػوات االحػػتالؿ ىػػدمت تمػػؾ المنشػػآت دوف سػػابؽ إ
، وعػدد مػف البركسػات 5631احتالؿ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في الرابع مف حزيراف العػاـ 

 المخصصة لمسكف وحظائر األغناـ، وشردت ثالث عائالت تممكيا إلى العراء ومواشييا.
صدر توجيياتو بضرورة توفير مأوى لممواطنيف ومتابعة أحواليـ، وذكر بشارات أف المحافظ مرواف طوباسي أ

 معبرًا عف استنكاره لميجمة اإلسرائيمية المستمرة عمى المنطقة في ظؿ المساعي الدولية إلحياء المفاوضات.
15/8/1156األيام، رام اهلل،   

 
 
 يقتحمون "قبر يوسف" بنابمس المستوطنينمئات  61

في محيط "قبػر يوسػؼ" بالمنطقػة الشػرقية مػف نػابمس شػماؿ الضػفة الغربيػة،  اندلعت مواجيات عنيفة: نابمس
 عقب اقتحاـ مئات المستوطنيف المقاـ بحجة إقامة الصالة والطقوس الدينية.

وقاؿ شيود عياف إف عشرات الحػافالت التػي تقػؿ مسػتوطنيف متػدينيف وصػمت إلػى "قبػر يوسػؼ" بحراسػة قػوة 
 ا عمى المنطقة، وشرعت بإيقاؼ السيارات والمارة والتدقيؽ في بطاقاتيـ.صييونية كبيرة، وفرضت طوقا أمنيً 

وذكر الشيود أف عشرات الشباف تصدوا لممستوطنيف وقوة الحماية الصييونية ورشقوىـ بالحجػارة، فيمػا أطمػؽ 
 جنود االحتالؿ القنابؿ المسيمة لمدموع، ما أدى إلى إصابة عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ. 

12/8/1023، ز الفمسطيني لإلعالمالمرك  
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 تطمق نيرانها الثقيمة عمى شاطئ غزة االحتاللبحرية  68
قصفت زوارؽ االحػتالؿ بالرشاشػات الثقيمػة شػاطئ جنػوب مدينػة غػزة ومدينػة الزىػراء ومخػيـ النصػيرات : غزة

  بشكؿ كثيؼ وعشوائي
يػػة الصػػييونية أطمقػػت زخػػات مػػف وقػػاؿ مصػػدر أمنػػي لمراسػػؿ "المركػػز الفمسػػطيني لإلعػػالـ" إف زوارؽ البحر 

 . الرصاص الثقيؿ ىذه الميمة ثـ عادت وفتحت النيراف مرة أخرى تجاه ذات المناطؽ بشكؿ متقطع
وكػػاف نػػزار عيػػاش، نقيػػب الصػػياديف فػػي قطػػاع غػػزة قػػد أصػػدر أمػػس تصػػريحًا صػػحفيًا، أكػػد فيػػو أف سػػمطات 

 <االحتالؿ تشف ىجمة شرسة ومنظمة ضد الصياديف الفمسطينييف

أضػػاؼ: "حمػػالت االسػػػتيداؼ المتكػػررة مػػػف قبػػؿ االحػػػتالؿ ضػػد الصػػػياديف مسػػتمرة، وشػػػممت إطػػالؽ النػػػار و 
المتكػػػػرر والمتعمػػػػد، واالعتقػػػػاالت ومصػػػػادرة المركبػػػػات وشػػػػباؾ الصػػػػيد، والتضػػػػييؽ فػػػػي المسػػػػافة المسػػػػموحة 

 ."لمصيد
قػػػص الوقػػػود صػػػياد فػػػي بحػػػر غػػػزة مػػػف عػػػدة مشػػػاكؿ أىميػػػا مالحقػػػة االحػػػتالؿ ون 6111ويعػػػاني أكثػػػر مػػػف 

 . وانحسار المساحة المسموح الصيد بيا تحت نيراف االحتالؿ اليومية
15/8/1156، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 أسيرا من غزة يواجهون ظروفا اعتقالية صعبة 430 تقرير: 39

أسيرا مف سكاف غزة ظروفػا اعتقاليػة صػعبة لمغايػة فػي السػجوف، ورصػدت جمعيػة األسػرى  930يواجو  :غزة
مػا يتخػذ بحػؽ  إلػى إضػافةفي تقرير ليا أبرز أوجو المعاناة التي يواجييا أسػرى القطػاع « حساـ»حرريف والم

 ذوييـ مف إجراءات انتقامية صارمة.
وتحػدث  االحػتالؿ مػا زاؿ يفػرض الكثيػر مػف القيػود المجحفػة عمػى آليػة الزيػارة. أفوذكر تقرير جمعية حساـ 

رى قطػػاع غػػزة مػػف صػػعوبة بالغػػة فػػي إيصػػاؿ أمػػواؿ مػػا يعػػرؼ تقريػػر جمعيػػة حسػػاـ عمػػا يواجيػػو أىػػالي أسػػ
 بالكنتيف.

منػػع االحػػتالؿ مػػف تجميػػع األسػػرى األشػػقاء فػػي القسػػـ الواحػػد مبينػػا بػػأف ىنػػاؾ العديػػد مػػف  إلػػىوأشػػار التقريػػر 
العػائالت التػػي يقبػػع عػػدد مػف أبنائيػػا األشػػقاء فػػي سػػجوف اإلحػتالؿ وتػػرفض إدارة مصػػمحة السػػجوف تجمػػيعيـ 

 لغرفة أو القسـ أو حتى المعتقؿ.في نفس ا
ورصػػد التقريػػر معانػػاة األسػػرى المرضػػى مػػف قطػػاع غػػزة ممػػف يعػػانوف أمراضػػا صػػعبة ومزمنػػة تيػػدد حيػػاتيـ 
بحيث يمكث عدد منيـ بشكؿ دائـ في ما يسمى بمستشػفى سػجف الرممػة مؤكػدا اف ىػؤالء األسػرى يتعرضػوف 

 اب األسرى المرضى.لسياسة اإلىماؿ الطبي التي باتت سيفا مسمطا عمى رق
12/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 يوم بعد وعود بعدم تمديد اعتقاله 200يهني إضرابا استمر  الخميلأسير من  40

أيػاـ، ومتواجػد فػي  203أنيػى األسػير عمػاد البطػراف مػف مدينػة الخميػؿ، والمضػرب عػف الطعػاـ منػذ ؿ: الخميػ
(، بعػد تمقيػو وعػودا بعػدـ تمديػد 10/8وح عف الطعاـ يوـ الثالثػاء )مستشفى "كابالف" اإلسرائيمي إضرابو المفت
 اعتقالو اإلداري وتحديد موعد لإلفراج عنو.

وأكػػد وزيػػر األسػػرى فػػي حكومػػة راـ اهلل عيسػػى قراقػػع ومحاميػػة إنيائػػو لإلضػػراب عػػف الطعػػاـ مسػػاء االثنػػيف، 
 كانية تقديـ موعد اإلفراج.مع إم 25/22مقابؿ عدـ تمديد اعتقالو اإلداري، حيث سيفرج عنو في 
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تشػريف ثػاف )نػوفمبر( المقبػؿ،  25فػي إضػرابو عػف الطعػاـ، وفػي  209يذكر أف األسير البطػراف أنيػى يومػو 
ينيػػي عامػػو الثػػاني فػػي االعتقػػاؿ اإلداري بعػػد تػػرٍد خطيػػر فػػي وضػػعو الصػػحي أدى إلػػى ضػػعؼ فػػي عضػػمة 

 القمب.
10/8/1023، قدس برس  

 
 لمتضامن مع األسرىلضفة في اواسعة  فمسطينيةتظاهرة  42

شػػػيدت األراضػػػي المحتمػػػة أمػػػس أنشػػػطة شػػػعبية وفصػػػائمية فمسػػػطينية متنوعػػػة : ناديػػػة سػػػعد الػػػديف - عمػػػاف
 لمتضامف مع األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، والمطالبة باإلفراج عنيـ.

أماـ إحدى بوابات  ونفذ معتصموف وقفة احتجاجية غاضبة تحولت إلى مسيرة شعبية حاشدة، ومف ثـ تظاىرة
سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، قبؿ أف تفرقيا قوات االحتالؿ بقنابؿ الغاز المسيمة لمدموع والرصاص المطاطي 

وقد اعتصـ المتضامنوف أمس "لمدة ساعة أماـ مقر مكتػب الصػميب األحمػر فػي منطقػة  مما أوقع إصابات.
 ى والفصػػائؿ الوطنيػػة"، وفػػؽ الناشػػط أحمػػد أبػػو رحمػػة.البيػػرة فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، بمشػػاركة كافػػة القػػو 

وألقيػػت خػػالؿ الفعاليػػة كممػػات غاضػػبة مػػف قبػػؿ نػػادي األسػػير الفمسػػطيني ووزارة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف 
والفصػػػائؿ الوطنيػػػػة لمتنديػػػػد باحتجػػػػاز سػػػػمطات االحػػػػتالؿ زىػػػػاء خمسػػػػة آالؼ أسػػػػير فػػػػي سػػػػجونيا، واسػػػػتنكار 

وتوقفت الكممات عند األسرى المضربيف عف الطعاـ، الذيف وصؿ عددىـ  يـ.سياستيا القمعية والعدوانية بحق
 إلى تسعة، مف بينيـ األسير األردني عالء حّماد، والمطالبة باإلفراج عنيـ جميعًا.

12/8/1023الغد، عمان،   
 

 بالقدس يتجه نحو االنهيار الصحيالجهاز  41
المحتمػة تحػديات ومعوقػات ابتكرتيػا ووظفتيػا يواجو الجياز الصػحي فػي القػدس : محمد محسف وتد - القدس

سػػمطات االحػػتالؿ لمضػػغط عمػػى الفمسػػطينييف لييجػػروا المدينػػة، ضػػمف أسػػاليب مختمفػػة تحػػـر المقدسػػييف مػػف 
الخػػدمات الطبيػػة والصػػحية واالجتماعيػػة والتعميميػػة، وتحػػوؿ العػػالج والػػدواء إلػػى سػػيؼ مصػػمت عمػػى رقػػاب 

 سياسات االحتالؿ في مختمؼ مناحي الحياة.الفمسطينييف الذيف تحولوا إلى رىينة ل
االمتنػاع عػف  -رغـ تشريعيا لقانوف يقضػي بضػـ القػدس الشػرقية إلػى نفوذىػا وسػيادتيا-فقد تعمدت إسرائيؿ 

تقديـ الخدمات الطبية والعالجية لممقدسييف، مما ينذر بانييار تاـ لمجياز الصحي في المدينة، وذلؾ رغـ أف 
تػأميف الػوطني اإلسػرائيمية رسػـو التأمينػات الصػحية بانتظػاـ، إلثبػات وجػودىـ فػي السكاف يػدفعوف لمؤسسػة ال

بعد أف أغمقت إسرائيؿ -وساىمت سياسات االحتالؿ  المدينة ولمنع سحب اإلقامة منيـ وطردىـ مف القدس.
في خمؽ فوضى في الجياز الصحي، وذلؾ  حيف غيبػت  -المستشفى الحكومي األردني بالقدس 2485عاـ 
القػػانوف لمنػػع تػػوفير الخػػدمات الطبيػػة، وشػػجعت عمػػى خصخصػػة الجيػػاز الصػػحي والعيػػادات الطبيػػة  سػػمطة

مػػف المسػؤولية التػي يمزميػا بيػا القػػانوف الػدولي تجػاه صػحة وسػالمة السػػكاف  -وىػي الدولػة المحتمػة-لتتيػرب 
نػػػادر السػػػاليمة ووصػػػؼ رئػػػيس المجنػػػة الفرعيػػػة لنقابػػػة الصػػػيادلة بالقػػػدس الػػػدكتور  الػػػرازحيف تحػػػت االحػػػتالؿ.

الوضػػع الصػػحي فػػي المدينػػة بأنػػو كارثػػة إنسػػانية، وحػػذر مػػف مغبػػة انييػػار الجيػػاز الصػػحي بسػػبب تضػػييؽ 
 االحتالؿ وحظر نشاط العيادات الطبية عمى مختمؼ أنواعيا والمستشفيات العاممة وفؽ القانوف الفمسطيني.

10/8/1023الجزيرة نت، الدوحة،   
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 الفمسطينية المشتركة األردنية المجنة الزراعية اجتماعاتبدء  43

الفمسطينية المشتركة في  األردنيةبدأت أمس اجتماعات المجنة الزراعية الفنية  :محمود كريشاف -عماف 
اهلل  عبد .راضي الطراونة ووكيؿ وزارة الزراعة الفمسطينية ـ .د األردني عاـ وزارة الزراعة أميفعماف برئاسة 

في الوزارة د.نمر  اإلعالـناقشة العديد مف القضايا الفنية الزراعية، وفقا لمدير لحموح والفنييف مف الجانبيف لم
 حداديف.

 12/8/1023، الدستور، عّمان

 
 األقصى بمواجهة استمرار التعدي اإلسرائيمي عميهالمسجد مطالبات في ذكرى إحراق األردن:  44

 اإلسالمية في القدس الشيخ عبد قاؿ رئيس مجمس األوقاؼ :عماف زياد الشخانبةمراسؿ وكالة بترا في 
العظيـ سميب إف إحراؽ المسجد األقصى جريمة مست مشاعر جميع المسمميف، وأضاؼ أف جرائـ االعتداء 

 إلىوالمساس بالمسجد األقصى لـ تتوقؼ بالحفريات تحت أساساتو ومحيطو منذ بداية االحتالؿ  اإلسرائيمي
قصى ىو محاولة مف الجماعات المتطرفة لفرض واقع جديد ليـ اثآف، مبينا أف االقتحاـ اليومي لممسجد األ

عمارة في حي المغاربة تحتوي عمى المدارس  238أنو تـ تدمير  إلى مشيراً  فيو ويجب عمينا التصدي لو.
تدمير المنطقة الجنوبية لممسجد المبارؾ بما فييا مف قصور  إلىالتاريخية والمقامات والمساجد، إضافة 

اهلل كنعاف إف إحراؽ المسجد األقصى  لشؤوف القدس عبد األردنية يف عاـ المجنة الممكيةقاؿ أمو  أموية.
تشكيؿ خطوة تيويدية فعمية نحو بناء  إلىجريمة مف أبشع االعتداءات بحؽ الحـر القدسي الشريؼ وىدفت 

 الييكؿ الييودي المزعـو مكاف المسجد األقصى.
األقصى الشيخ محمد عزاـ الخطيب إف الوقوؼ في وجو وقاؿ مدير عاـ أوقاؼ القدس وشؤوف المسجد 

اإلجراءات البشعة التي تستيدؼ المسجد األقصى ال يكوف بالشجب واالستنكار بؿ يجب أف تتخذ إجراءات 
 حاسمة لردع إسرائيؿ ووقؼ االعتداءات عمى المقدسات والسكاف المجاوريف ليا.

ؼ نجـ األمتيف العربية واإلسالمية لعدـ االنشغاؿ عف رائ .ودعا نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى ـ
ودعميا لممتطرفيف لمقياـ بمزيد مف اإلجراءات التي إف  "إسرائيؿػ"القدس والمقدسات  مما يفسح المجاؿ ل

 استمرت سوؼ نخسر بيا أولى القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف.

 12/8/1023، الغد، عّمان

  
 تبمغ بهية الحريري ضرورة التنبه إلى ما يجري في عين الحموة يةلبنانأمنية  مراجع"السفير":  45

سير موجود في مسجد عبد اهلل بف الزبير في مخيـ األالشيخ أحمد ف أالسفير صحيفة ل أمنيةأكدت مصادر 
فمسطيني ىو ىيثـ الشُّعبي. وأشارت المصادر  إسالميعيف الحموة، وانو موضع رعاية مف قيادي في تنظيـ 

النائبة بيية الحريري تبمغت أمس مف  أفوفي المعمومات  جيش عزز إجراءاتو عمى مدخؿ المخيـ.ال أف إلى
 إفما يجري في مخيـ عيف الحموة، وخصوصا في حي التعمير، وقيؿ ليا  إلىمراجع أمنية ضرورة التنبو 

لقاء كاف  أفوُعمـ  ليا.إقفا إلىبات يتسبب بثغرة أمنية، يجب السعي  بارزاً  إسالمياً  فمسطينياً  ىناؾ تنظيماً 
بيف مخابرات الجيش في الجنوب ووفد مف حركة حماس برئاسة عمي بركة قد ألغي، بسبب عدـ تسميـ  مقرراً 

 الحركة أحد المطموبيف في مخيـ الرشيدية.

 12/8/1023، السفير، بيروت
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 وراء االنقالب العسكري في مصر "إسرائيل"أردوغان: لدينا ما يثبت أن  
إسرائيؿ "د ب أ: قاؿ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف إف لديو مف الوثائؽ ما يثبت أف  -القاىرة

ونقمت وسائؿ إعالـ تركية عف أردوغاف القوؿ الثالثاء خالؿ لقاء  ."وراء االنقالب العسكري في مصر
صر، ولدينا الوثائؽ إسرائيؿ تقؼ وراء االنقالب العسكري في م“مسؤوليف كبار في حزبو )العدالة والتنمية( 

بيف أحد  وتحدث أردوغاف عف اجتماع عقد قبؿ االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ ."التي تؤكد ذلؾ
لف يصؿ اإلخواف "المفكريف ووزير العدؿ في فرنسا، وقاؿ أردوغاف إف المفكر الييودي قاؿ لموزير :

ف فازوا في االنتخابات، ألف  ."الديمقراطية ليست صناديؽ االقتراع المسمموف إلى السمطة حتى وا 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 باالنقالب ل"إسرائي"المتحدة تنفيان دور  والوالياتمصر  

نفت الحكومة المصرية الثالثاء تصريح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف والتي اتيـ فييا إسرائيؿ 
واتيـ بياف صادر عف  ت الواليات المتحدة االتيامات التركية.بأنيا تقؼ وراء االنقالب في مصر، بينما دان

رئاسة الوزراء المصرية أردوغاف بالسعي لػ "ضرب وحدة المصرييف" وحذر مف أف "رصيد مصر مف الصبر 
وأكد البياف أف ىذه االتيامات "ال أساس ليا مف الصحة، وال يقبميا أي عاقؿ أو  قد قارب عمى النفاد".
ودعا البياف الحكومة التركية  نيا ضرب وحدة المصرييف والنيؿ مف مؤسساتيـ الوطنية".منصؼ، واليدؼ م

وفي ذات  "أف تدرؾ أف األولوية الوحيدة في مصر اثآف ىي تنفيذ إرادة الشعب المصري وخارطة المستقبؿ".
لتركي التي اتيـ اإلطار داف متحدث باسـ البيت األبيض األميركي اليوـ الثالثاء "تعميقات رئيس الوزراء ا

وقاؿ المتحدث جوش إيرنست  فييا إسرائيؿ بأف ليا دورا في إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي".
، واإلشارة إلى أف إسرائيؿ  لمصحفييف "نديف بقوة التصريحات التي أدلى بيا رئيس الوزراء أردوغاف اليـو

 ييف وال أساس لو وخاطئ".مسؤولة بشكؿ ما عف األحداث األخيرة في مصر )ىذا( أمر م
 //الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 تستنكر مخططات االستيطان بالقدس العربية الدول جامعة 

استنكرت جامعة الدوؿ العربية اليـو الثالثاء، المخططات اإلسرائيمية الرامية لالستحواذ : مراد فتحي -القاىرة 
لمجتمع المدني إلى التصدي لتمؾ المحاوالت التي عمى المسجد األقصى والسيطرة عميو، ودعت منظمات ا

سيكوف ليا الكثير مف التداعيات السمبية عمى المسار التفاوضي لمعممية السممية والذي بدأ مؤخرا بيف 
الجانب الفمسطيني واإلسرائيمي برعاية أمريكية مما قد يفضي ال محالة إلى تعثر المفاوضات وزعزعة 

 ة.االستقرار واألمف في المنطق
 //الشرق، الدوحة، 

 
 قبيل اعتقاله: نستمد ثباتنا وصمودنا من أهل فمسطين اإلخوانمرشد  

أكد المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف الدكتور محمد بديع أف مواقؼ الثبات والصمود التي : القاىرة
مسطيف الذيف لـ ترىبيـ يعيشيا أحرار مصر الرافضوف لالنقالب العسكري، استمدىا أىؿ مصر مف أىؿ ف

في رسالتو التي كتبيا قبيؿ اعتقالو: أعتقد أف مف أراد أف يعتبر  –وقاؿ المرشد العاـ  آلة الحرب الصييونية.
مف مواقؼ الثبات والصبر والبطولة فمينظر إلى أىؿ فمسطيف وال نزكييـ عمى اهلل لـ ترىبيـ آلة الحرب 
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صرارىـ ورفضيـ التاـ كؿ يوـ  الصييونية التي تنتيؾ كؿ الحرمات كؿ يوـ  االعتراؼولـ تنؿ مف عزيمتيـ وا 
باألمر الواقع لمص السفاح ولذالؾ بشرىـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أنيـ منصوروف ال يضرىـ مف 

 خالفيـ وال مف خذليـ وتخمى عنيـ )َوَلَينُصَرفَّ المَُّو َمف َينُصُرُه إفَّ المََّو َلَقِويٌّ َعِزيٌز(
 //ز الفمسطيني لإلعالم، المرك

 
 تركيا ثالث أكبر مستورد عالمي من الكيان: هد التصدير اإلسرائيميمع 

ارتفع حجـ الواردات التركية مف البضائع والسمع اإلسرائيمية خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي بنسبة : واـ
مميار دوالر، ما وضع تركيا  االستيراد وبمغ حجـ  % قياسًا بالفترة الزمنية ذاتيا مف العاـ الماضي.

في موقع ثالث أكبر مستورد لمبضائع اإلسرائيمية، وفقًا لمعطيات ما يسمى معيد التصدير اإلسرائيمي التي 
إف بريطانيا تحتؿ المرتبة الثانية عمى سمـ أىداؼ البضائع اإلسرائيمية  "معيد التصدير"وقاؿ  نشرت أمس.

 اليات المتحدة المرتبة األولى لتأتي تركيا في المرتبة الثالثة.   المصدرة، فيما تحتؿ الو 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 : فشل االنقالب العسكري سينعكس إيجابًا عمى فمسطينةالحرية والعدال حزبقيادي في  

رئيس محمد قاؿ القيادي في حزب الحرية والعدالة د. سعد عمارة إف: "عودة ال: محمد سعيد - غزة – القاىرة
مرسي إلى سدة الحكـ في مصر، سينعكس إيجابًا عمى الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ وسكاف قطاع غزة 
بشكؿ خاص"، مشيرًا إلى أف القيادة العسكرية لدولة االحتالؿ اإلسرائيمي واألمريكي قمقة مف احتماؿ كبير 

 بفشؿ االنقالب العسكري في مصر.
فمسطيف أوف اليف"، الثالثاء، أف الشعب الفمسطيني طيمة حياتو وأوضح عمارة في تصريح خاص لموقع "

الجيادية لـ يمحؽ أي أذى بشقيقو الشعب المصري، متسائاًل لمصمحة مف ُيزج الفمسطينييف باألحداث 
 المصرية الجارية الحالية، مباشرًا بعد انقالب عبد الفتاح السيسي عمى الرئيس المصري محمد مرسي؟.

% عمى أمف الشعب الـ المصري بعدـ تداوؿ بأف الفمسطينييف يشكموف خطرًا ولو نسبة وطالب عمارة اإلع
 المصري، متأماًل مف انتياء األزمة المصرية في أقرب وقت ممكف حقنا لدماء الشرفاء مف أبناء مصر.

 //فمسطين أون الين، 
 
 لميبي له حق في مجانية الخدماتقرار معاممة الفمسطيني معاممة ا إلصدارليبيا تستعد صحفي ليبي:  

قيمة صحفي وكاتب ليبي مستقؿ ومراسؿ موقع صيدا اوف اليف في تصريحات صحفية  قاؿ اسعد امبية ابو
 القسـ العربي الثالثاء,  لعدد مف اإلذاعات العالمية وخاصة ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف اليابانية 

عف المشيد الميبي والجديد في المشيد الميبي تفيد مصادر  زلنا نتابع كؿ صغيرة وكبيرة ما أغسطس, 
القادمة سوؼ يصدر قرار ينص  األياـالبرلماف الميبي وفي خالؿ  إفالوسط الميبي و تفيد مصادر مطمعة 

عمي معاممة الفمسطيني معاممة الميبي لو حقوؽ وعميو واجبات المواطف الميبي مثؿ االستفادة مف مجانية 
أكدرئيس  آخردات النفط الميبي لدعـ القضية الفمسطينية مف جانب اير إمف  أمواؿج وتخصيص التعميـ والعال

المؤتمر الوطني العاـ ) البرلماف الميبي ( نوري أبو سيميف يوـ السبت الماضي وقوؼ ودعـ ليبيا لفمسطيف 
 وقيادتيا التاريخية وحرص ليبيا عمى مساندة الشعب الفمسطيني لنيؿ حقوقو كاممة.
 //دا أون الين، صي



 
 
 

 

 

           17ص                                    1954العدد:                12/8/1023األربعاء  التاريخ:

 
 : سورية وغزة وجنوب لبنان في يد خامنئيإيرانيرجل دين  

أعمف رئيس مجمس أئمة الجمعة في إيراف رجؿ الديف رضا تقوي, أف المرشد األعمى في إيراف عمي خامنئي 
و في خطاب "العربية نت" عف تقوي قولت ونقم يمسؾ بيده "إدارة" األمور في الجنوب المبناني وغزة وسورية.

لو بمدينة كرماف جنوبي إيراف, مساء أوؿ مف أمس, "اليـو القائد )خامنئي( ىو الذي يقود الوضع في جنوب 
 لبناف, وىو الذي رفع رأس غزة بقيادتو, ويمنح سورية المناعة في تصدييا لمتكفيرييف".

 //السياسة، الكويت، 
 
 "إسرائيل"مرتبطة بالقاعدة وتخترقها  : الجماعات المتطرفة في سيناءمصريخبير أمني  

الدائرة في ” األعماؿ اإلرىابية“يو بي اي: قاؿ الخبير األمني المصري محمد مجاىد الزيات، إف  - القاىرة
سيناء حاليًا ترتكبيا جماعات متطّرفة مرتبطة بتنظيـ القاعدة، وىي ُمخترقة مف جانب االستخبارات 

 اإلسرائيمية.
اسات الشرؽ األوسط( الدكتور محمد مجاىد الزيات، ليونايتد برس انترناشوناؿ الثالثاء، وقاؿ مدير )مركز در 

إف الجماعات المتطّرفة موجودة عمى أراضي سيناء منذ سنوات عديدة، وىي ترتبط بتنظيـ القاعدة، مشيرًا 
 أف المنتميف إلييا وىـ مصريوف وغير مصرييف يعمموف بتيريب السالح وتجارتو. إلى

إلى أنو خالؿ األعواـ القميمة الماضية، والتي شيدت فمتانًا أمنيًا واسع النطاؽ، شيدت عمميات تيريب ولفت 
 السالح ازدىارًا واضحًا حيث يصؿ السالح إلى تمؾ المجموعات مف ليبيا والسوداف.

باختراؽ  ىناؾ حضورًا واضحًا لالستخبارات اإلسرائيمية في مناطؽ عدة مف سيناء حيث قامت"وقاؿ الزيات 
العناصر التكفيرية مف خالؿ عناصر فمسطينييف يقوموف بتدريب تمؾ العناصر التكفيرية عمى استخداـ 

إسرائيؿ حققت مصمحة كبيرة ألمنيا بجعؿ سيناء منطقة "، مبيِّنًا أف "األسمحة وجمع المعمومات وتحميميا
 ."لتيريب السالح، وبذلؾ ابتعد السالح عنيا ليتوجو إلى ناحية أخرى

 //القدس العربي، لندن، 
 

 " والسعودية واإلمارات عمى سحق "اإلخوان"إسرائيل" توافق غير مسبوق بين": جورنالل ستريت وو " 55

ال تزاؿ الصحؼ األميركية توجو االنتقاد تمو اثآخر لما أسماه عدد مف المحمميف الفشؿ األميركي في  :السفير
األحػداث المصػرية األخيػرة. إلػى جانػب ذلػؾ، فػإّف األضػواء بػدأت تمقػى فػي الصػحؼ األميركيػػة  التعػاطي مػع

سػػرائيؿ بيػػدؼ دعػػـ موقػػؼ الجػػيش  بشػػكؿ أكبػػر عمػػى تقػػارب المصػػالح الثالثػػي، بػػيف السػػعودية واإلمػػارات وا 
لمنفػػوذ  المصػػري ومحاولػػة احتػػواء الضػػغوطات الغربيػػة المفروضػػة عميػػو، مػػا تُػػرجـ عمػػى أرض الواقػػع إضػػعافاً 

، لثالثػػة كتػػاب مػػف واشػػنطف «واؿ سػػتريت جورنػػاؿ»وفػػي ىػػذا الصػػدد، نقػػؿ مقػػاؿ نشػػرتو صػػحيفة  األميركػػي.
الجيػػػود المتوازيػػػة التػػػي تقػػػـو بيػػػا إسػػػرائيؿ »والريػػػاض وتػػػؿ ابيػػػب، عػػػف مسػػػؤوليف عػػػرب وأميػػػركييف قػػػوليـ إّف 

 «.سكرية في مصروالسعودية واإلمارات قد أضعفت نفوذ الواليات المتحدة تجاه القيادة الع
مػػف « اإلخػػواف المسػػمميف»وبحسػب الديبموماسػػييف، يريػػد السػػعوديوف واإلمػاراتيوف التوصػػؿ إلػػى صػػفقة تطػيح بػػػ

 جية، وتقمؿ مف تأثير حمفائيـ في المنطقة، أي قطر وتركيا.
ي أمػػا إسػػرائيؿ فتريػػد حكومػػة مصػػرية تحػػارب اإلسػػالمييف بشػػدة وتحمػػي الحػػدود. ويػػرى القػػادة اإلسػػرائيميوف فػػ

مركػز إسػرائيؿ فمسػطيف »، وفقػًا لػرئيس «فرصة لضرب اإلسالـ السياسي في المنطقة كافة»اإلطاحة بمرسي 
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ويشػػير المقػػاؿ إلػػى أّف إسػػرائيؿ ال تنسػػؽ بشػػكؿ مباشػػر مػػع الػػدوؿ  غيرشػػوف باسػػكيف.« لألبحػػاث والمعمومػػات
يػػذكر أف قبػػؿ  المنطقػػة. الخميجيػػة، إال أف السػػعودية واإلمػػارات تتعاونػػاف بشػػكؿ جػػدي، بحسػػب مسػػؤوليف فػػي

تػػدخؿ الجػػيش فػػي الثالػػث مػػف تمػػوز، حػػاوؿ وزيػػر الػػدفاع األميركػػي تشػػاؾ ىايغػػؿ ومسػػؤولوف آخػػروف إقنػػاع 
السيسػػػي بمػػػنح مرسػػػي المزيػػػد مػػػف الوقػػػت، إال أف السػػػعودية واإلمػػػارات قممتػػػا مػػػف أىميػػػة العػػػرض، مػػػا شػػػجع 

 الجنراالت عمى عدـ التراجع.
ميركػػػي جػػػوف كيػػػري الجمػػػع بػػػيف موقػػػؼ السػػػعودية واإلمػػػارات والموقػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ، حػػػاوؿ وزيػػػر الخارجيػػػة األ

بػػدا واضػػحًا أنػػو كػػاف »األميركػػي قبػػؿ وبعػػد اإلطاحػػة بمرسػػي، إال أنػػو، وفقػػًا لمسػػؤوؿ فػػي اإلدارة األميركيػػة، 
اذىبػوا »أما رسالة السعودية واإلمارات إلػى الجنػراالت فكانػت اثآتيػة  «.لدييما قرارات محددة بشأف سياساتيما

 ، وفعاًل دعموا ذلؾ بمميارات الدوالرات، يقوؿ مسؤوؿ في اإلدارة األميركية.«واقبضوا عمييـ
 21/8/1023السفير، بيروت، 

 
 
 عن تجدد التوتر في الجوالن المحتل  تتحدثاألمم المتحدة  

مس، أف أعمف مساعد األميف العاـ لألمـ المتحدة لمشؤوف السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو، أ: )أ.ؼ.ب(
، منذ بضعة أياـ في ىضبة الجوالف المحتمة، ما ”تصاعدت“الحوادث المتصمة بتداعيات النزاع السوري 

وقاؿ تارانكو أماـ مجمس األمف إف ىذه الحوادث أجبرت الجنود  ييدد قوة األمـ المتحدة المنتشرة ىناؾ.
جود مستمر لحواجز عمى الطرؽ الدولييف الذيف ينتشروف في ىذه المواقع عمى االحتماء، وأشار إلى و 

” التي تحد مف حرية تحرؾ"تستخدـ فييا عبوات ناسفة يدوية الصنع، قرب ثالثة مواقع لألمـ المتحدة 
تتبناه عناصر مسمحة في المعارضة السورية حياؿ  "موقؼ معاد"جنودىا. ولفت المسؤوؿ األممي إلى 

أغسطس/آب إلطالؽ نار مف جانب  ة في القبعات الزرؽ، مشيرًا إلى تعرض آليتيف لألمـ المتحد
 .  "مياجـ لـ تحدد ىويتو"

 //الخميج، الشارقة، 
 
 في المنطقة "التفوق النوعي إلسرائيل"حافظ عمى دعم أمريكي إضافي ي": ديفينس نيوز" 

كية ديفينس نيوز األمريكية عف إضافة بند جديد لممساعدات األمري‘القدس العربي: تحدثت مجمة  -لندف 
 في المنطقة. "التفوؽ النوعي إلسرائيؿ"العسكرية إلسرائيؿ لتشمؿ تمويال إضافيا يحافظ عمى 

، بقيمة ويعكؼ المسؤولوف األمريكيوف واإلسرائيميوف عمى إضافة بند جديد لممساعدات المقررة عاـ 
العسكري النوعي  مويال إضافيا بيدؼ المحافظة عمى التفوؽ"مميار دوالر لعشرة سنوات، ليتضمف  

مميار  ، بحيث تأخذ بعيف االعتبار "إلسرائيؿ في ظؿ تزايد صفقات األسمحة األمريكية المتطورة لممنطقة
 دوالر أنفقتيا إسرائيؿ عمى إجراءات لتعزيز حدودىا مع مصر ولبناف وسورية.

، دوؼ زخايـ، أف األمريكية نقمت عف المسؤوؿ المالي السابؽ في البنتاغوف "ديفينس نيوز"أسبوعية 
تمكيف إسرائيؿ مف الدفاع عف نفسيا بنفسيا ضد أي تحالؼ لخصوميا في "المقصود بالتفوؽ النوعي ىو 

الشرؽ األوسط، والذي كاف يعرؼ ضمنيًا، بيد أنو لـ يحدد بصيغة أدؽ، في إطار المساعدات األمنية أو 
مميار دوالر، كما إف مبيعات  بمغ اتفاقيات األسمحة. يذكر أف حجـ المساعدات العسكرية الحالي ي
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ولغاية  مميار دوالر منذ عاـ  بمغت  -باستثناء إسرائيؿ  -األسمحة األمريكية لممنطقة 
 ."الخدمات البحثية لمكونغرس"، حسبما أفادت ىيئة 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 لط "اليونسيف" جنوب الخميل  طاقماً االحتالل يحتجز  
(، احتجاز طاقـ تابع لمنظمة /تواصؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمية منذ ساعات صباح الثالثاء ): لخميؿا

 األمـ المتحدة لمطفولة "اليونيسيؼ" بالقرب مف بمدة يطا قضاء الخميؿ الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتمة.
ا، أف قوة مف جيش االحتالؿ تحتجز وذكر راتب الجبور منسؽ "المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف" بيط

طاقمًا مؤلفًا مف ثالثة أفراد عامميف في منظمة "اليونيسيؼ" في منطقة بئر العد القريبة مف بمدة يطا جنوب 
وأوضح الجبور في حديث لمراسؿ "قدس برس"، أف الطاقـ األممي كاف يعتـز التوجو إلى منطقة  الخميؿ.

ع عمى ظروؼ سكانيا والعقبات التي يواجييا الطمبة الفمسطينيوف مسافر يطا في زيارة ميدانية لإلطال
 لموصوؿ لمدارسيـ قبؿ أياـ مف بدء العاـ الدراسي الجديد.

 //قدس برس، 
 
 األوسطفي تحقيق السالم في الشرق  األمريكيةالواليات المتحدة  فشل ": أسباب"هآرتس 

مقاال تحميميا لمبروفيسور الفخري في معيد  سرائيميةاإلنشرت اليوـ صحيفة "ىآرتس"  :القدس – أبيبنؿ 
عاما ظمت الواليات المتحدة  أربعيف"ابرىاـ ىارماف" في الجامعة العبرية ييودا باور يقوؿ فيو انو عمى مدى 
نيامتمسكة بمفيوميف خاطئيف: ىما االفتراض باف الجانبيف يريداف السالـ  تفرض بالقوة  أفال تستطيع  وا 

 ما. وفيما يمي ما جاء في ىذا التقرير:عميي إرادتيا
فرص النجاح ضئيمة، الف  أف. غير األميركييفوالفمسطينييف تحت ضغط  إسرائيؿتسير المحادثات بيف 

 .اثآخرلمطالب الطرؼ  األدنىالطرفيف التنازؿ عنو ال يحقؽ الحد  ألحدالذي يمكف  األقصىالحد 
نتيجة مفاوضات  إالالسالـ ال يتحقؽ  أف األسبوعنياىو ىذا بنياميف نت اإلسرائيميرئيس الوزراء  أعمففقد 

بيف الجانبيف، وليس نتيجة ضغوط خارجية. لكف الحقيقة ىي عكس ذلؾ عمى وجو التحديد: فالضغوط 
تحقؽ السالـ، مثمما قاؿ ذات يـو شمومو بف عامي، وزير  أفالخارجية دوف غيرىا ىي وحدىا التي تستطيع 

 باراؾ، قبؿ عقد مف الزمف. أييودس الوزراء الخارجية في حكومة رئي
حؿ وسط بيف الجانبيف يقوـ عمى  إليجاديحاولوف التوسط  األميركيوفعاما تقريبا، ظؿ  وعمى مدى 

السياسة  أفالسالـ. والثانية ىي  إلىالجانبيف يتوقاف  أفىي االفتراض  األولىوجيتي نظر خاطئتيف: 
 .اإلسرائيميةالحكومات  إرادة، عمميا ضد إرادتيماضغط عمى الجانبيف ضد ال تساعد في ال األميركيةالداخمية 

 إليولو عيوب، الف السالـ الذي يريده كؿ طرؼ يختمؼ تماما عف السالـ الذي يسعى  األوؿواالفتراض 
بحؽ العودة، وبتقسيـ القدس واستقالؿ فمسطيني  إسرائيؿتعترؼ  أف. فالفمسطينيوف يريدوف اثآخرالطرؼ 
 فإنيا اإلسرائيميةالحكومة  أما. األراضيمع اقؿ قدر مف التعديالت في  يريدوف حدود العاـ  إنيـ. حقيقي

في غور  إسرائيميالضفة الغربية، ووجود  أراضيتريد بقاء القدس تحت سيطرتيا، وضـ قطاع واسع مف 
 إذا – إسرائيؿكمية عمى  الواقع التي تعتمد األمر، ودولة فمسطينية منزوعة السالح تماما، ودولة األردف
بيوية  أيضابقيادة رئيس الوزراء ليس عمى ثقة  اإلسرائيميتحقيؽ ذلؾ بصورة شاممة. والجناح اليميني  أمكف

الييودية، لذلؾ فانو يحتاج الى رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس لالعتراؼ بيا. والحؿ الوسط  إسرائيؿ
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تستمر لعدة  أفالمحادثات يمكف  أفحدثت معجزة، رغـ  إذا إال يتحقؽ بالمحادثات المباشرة أفال يمكف 
 .أشير
 األميركيةالمجنة  أفالديمقراطية تعتقد خطًأ  اإلدارةالداخمية، فاف  األميركيةفيما يتعمؽ بالمشاكؿ  أما

 في واشنطف، تمثؿ إسرائيؿلمشؤوف العامة )آيباؾ(، وىي مجموعة ييودية لمضغط بالنيابة عف  اإلسرائيمية
مف  ألفا و ألفا ما بيف  إالفي الواقع ال تمثؿ  أنياالمواطنيف الييود في الواليات المتحدة. غير 

الساحقة لمييود  األغمبيةالكبرى فييـ مف المحافظيف ويدعموف الجميورييف، بينما  األغمبيةالموسريف الييود، 
سرائي. أوباماتدعـ الديمقراطييف والرئيس باراؾ  األميركييف ، األميركييفتحظى بقدر مف اىتماـ الييود  ؿوا 

لكف القضايا االقتصادية واالجتماعية تحظى بقدر اكبر مف اىتماميـ. وال ُيعتقد بقياـ معارضة ييودية 
 عبر تحقيؽ السالـ. إسرائيؿ ألمفكانت النتيجة النيائية التأكيد والدعـ  إذا، إسرائيؿلمضغط عمى 

، فانو يصدر عف مجموعات احتجاج متطرفة ينتمي إسرائيؿعمى قضية  وفيما يتعمؽ بالضغط غير الييودي
حاؿ  بأيلصالح الجميورييف  بأصواتيـ. ومع ىذا فاف ىؤالء سيدلوف األميركييفعشرات المالييف مف  إلييا
 .األحواؿمف 

لتي ، اأوباماسياسة الواليات المتحدة خالؿ فترة رئاسة  أفالنظر في ىاتيف النقطتيف، يتضح  وبإعادة
روسيا واالتحاد  إفتعارض مف حيث المبدأ استخداـ الضغط عمى الجانبيف، خاطئة حتى النخاع. ثـ 

والصيف والمممكة السعودية وتركيا تبدي اىتماما بالصراع المستمر بسبب تأثيره السمبي عمى  األوروبي
 سياساتيـ الخاصة في المنطقة.
يسيؿ العممية خالؿ  أفدر مناسب مف الضغط الذي يمكف الستخداـ ق إمكانيةومف الناحية النظرية، ىناؾ 

مراحؿ المحادثات. ويمكف ليذا الضغط استخداـ وسائؿ بسيطة كافية لمضغط بالتساوي عمى الطرفيف 
تنازالت مشتركة، مف دوف تحديد لتفاصيؿ الحؿ. فاف لـ يحصؿ ذلؾ، فانو  إلىلمواصمة الحديث والتوصؿ 

مفاوضات جادة. وما يقؼ حائال في  إلىالجانبيف عمى العودة  إلجبارية يمكف استخداـ الضغوط االقتصاد
عاما "مساعدة"  مف  ألكثرالتي حاولت  األميركيةوقبؿ كؿ شيء السياسة  أوالوجو ىذا التطور ىو 

الواليات  إصراراتفاؽ. فيذه السياسة ال تقوـ عمى ركائز ويصعب فيـ السبب وراء  إلىالجانبيف لمتوصؿ 
 الفشؿ. إلى، فيو بالضرورة سيؤدي األسموبعمى مواصمة ممارسة ىذا  المتحدة

 //القدس، القدس، 
 

 وما فيه اإلناء 60
 جياد الخازف
يػػوـ الجمعػػة الماضػػي كتبػػت مقػػااًل عػػف أحػػداث مصػػر لمنشػػر السػػبت وسػػممتو الػػى جيػػاز التحريػػر ظيػػرًا ألف 

ار حتػى كػاف الممػػؾ عبػداهلل بػف عبػدالعزيز يػػتكمـ تنجػز مبكػرة، فمػـ يػػنقِض النيػ« الحيػػاة»الصػفحة األخيػرة فػي 
مؤيػػػدًا النظػػػاـ االنتقػػػالي فػػػي مصػػػر ومنتقػػػدًا موقػػػؼ االدارة االميركيػػػة مػػػف الثػػػورة الشػػػعبية التػػػي أطاحػػػت حكػػػـ 
االخواف. وقاؿ الممػؾ عبػداهلل الثػاني كالمػًا مشػابيًا، وأعػرؼ أف لػدوؿ الخمػيج مواقػؼ ثابتػة فػي معارضػة فكػر 

 الريبة مف نواياىـ وأىدافيـ.االخواف المسمميف و 
كنػػػت سػػػجمت كػػػؿ ىػػػذا فػػػي مقػػػالي اعتمػػػادًا عمػػػى مػػػا سػػػمعت مػػػف قػػػادة الخمػػػيج عبػػػر سػػػنوات وعقػػػود، وجػػػاءت 
التصػريحات الرسػمية لتثبػت مػا يعػرؼ االخػواف وأي مراقػب عربػي ومػا تنكػر ادارة اوبامػا التػي انتقػدت إعػالف 

 سنة مف حكـ حسني مبارؾ. 30الطوارئ عبر الطوارئ في مصر بعد أف سكتت اإلدارات األميركية عف 
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المممكػػة العربيػػة السػػعودية تتعػػرض لحمػػالت يوميػػة فػػي الغػػرب ألف سياسػػتيا مسػػتقمة، وأرجػػو مػػف القػػارئ أف 
نمػػا مسػػتقمة، فالبمػػد عنػػده مػػػف القػػدرات أف يمػػارس السياسػػة التػػػي  يالحػػظ أننػػي ال أقػػوؿ عظيمػػة أو مثاليػػػة، وا 

 أو إسرائيؿ.تناسبو، وليس التي تناسب أميركا 
سػػعودية شػػغمت « أميػػرة»بعػػض الحمػػالت يكػػاد يكػػوف مضػػحكًا السػػتحالة أف يكػػوف صػػحيحًا، كمػػا فػػي قضػػية 
وال يمكػػف أف « حضػػرمي»الصػػحافة الغربيػػة أسػػابيع عمػػى مػػدى شػػيريف. غيػػر أف إسػػـ المػػرأة المعنيػػة الكامػػؿ 

 تحممو أميرة سعودية.
ت المتحػدة سػتتقدـ عمػى السػعودية فػي إنتػاج الطاقػة مػع قبؿ ىذا وبعده ىناؾ أخبػار صػحافية تقػوؿ إف الواليػا

. وكالػػػػة الطاقػػػػة الدوليػػػػة قػػػػررت ىػػػػذا إعتمػػػػادًا عمػػػػى تكنولوجيػػػػا جديػػػػدة السػػػػتغالؿ مػػػػوارد 1010حمػػػػوؿ سػػػػنة 
ىايدروكاربونية مخزونة في الصخر والرمؿ. غير أف ادارة معمومات الطاقة األميركيػة قالػت إف إنتػاج الطاقػة 

فػػي المئػػة عػػف توقعػػات  91وأرقاميػػا أظيػػرت أنػػو يقػػؿ  1010سيصػػؿ الػػى ذروتػػو سػػنة فػػي الواليػػات المتحػػدة 
 وكالة الطاقة الدولية.

أتمنػػػى لػػػو أف دواًل فػػػي الشػػػرؽ والغػػػرب تسػػػبؽ المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية فػػػي إنتػػػاج الػػػنفط. أسػػػبابي بسػػػيطة 
نتػػاج مػػا يمبػػي حاجػػة واضػػحة، فقػػدرة السػػعودية عمػػى إنتػػاج الػػنفط تجعميػػا تتعػػرض لضػػغوط ىائمػػة مسػػتمرة ال

البمداف األخرى، حتى وىو يفوؽ ما تحتاج اليو السعودية نفسيا مف دخؿ لتنفيذ مشاريعيا االنمائيػة. والنتيجػة 
 تناقص مادة ناضبة تمبية لحاجات اثآخريف.

النتيجػػػة أيضػػػًا أف القيػػػادة السػػػعودية تتعػػػرض لحممػػػة ابتػػػزاز غربيػػػة مسػػػتمرة تأخػػػذ أشػػػكااًل عػػػدة، إال أف القػػػدرة 
االقتصادية لمسعودية تحمي قرارىا السياسي كما رأينا في التصريحات األخيرة تأييدًا لتغيير النظػاـ فػي مصػر 

 عبر ثورة شعبية ساندىا الجيش.
جميعػػًا عنػػدىـ أيضػػًا مػػف الحريػػة التػػي يضػػمنيا الناشػػر لمتعبيػػر عّمػػا يريػػدوف مػػف آراء فتنشػػر « الحيػػاة»ُكتّػػاب 

حػػػد، وقػػػد أّيػػػدت دائمػػػًا موقػػػؼ دوؿ الخمػػػيج مػػػف تعامػػػؿ جماعػػػة االخػػػواف جريػػػدتنا الػػػرأي وعكسػػػو فػػػي عػػػدد وا
المسػػمميف معيػػا ودعػػـ جماعػػات سػػرية أىػػدافيا مشػػبوىة، حتػػى ال أقػػوؿ أكثػػر. إال أننػػي فػػي الوقػػت نفسػػو أؤيػػد 

 اإلخواف المسمميف ضد اسرائيؿ وأنصارىا مف المحافظيف الجدد وليكود أميركا ولوبي اسرائيؿ.
، وأدعو أف يسػحؽ ربنػا ويمحػؽ أعػداء االنسػانية فػي كػؿ «إسحقوا اإلخواف المسمميف»وانو قرأت مقااًل ليـ عن

مكػػاف، المقػػاؿ يػػتيـ اإلخػػواف المسػػمميف بػػأنيـ إرىػػابيوف مػػع أف غػػالبيتيـ نػػاس متػػدينوف وبسػػطاء، وقػػد طمعػػت 
رىػػػاب فػػػي جماعػػػات إرىابيػػػة مػػػف فكػػػر االخػػػواف، إال أف الجماعػػػة حتمػػػًا ليسػػػت إرىابيػػػة، فاسػػػرائيؿ تحتكػػػر اال

منطقتنػػػا وتمارسػػػو وتبػػػرر كػػػؿ إرىػػػاب مضػػػاد. والػػػذيف ييػػػاجموف الكنػػػائس فػػػي مصػػػر، كمػػػا زعػػػـ مقػػػاؿ آخػػػر، 
 إرىابيوف وليسوا مف الجماعة.

والحديث ىنا عف دعـ ادارة اوباما اإلخواف. أقوؿ ألنصار « ال تدعموا الجانب الخطأ في مصر»قرأت أيضًا 
المصػػرييف جميعػػًا ىػػو كػػره اسػػرائيؿ، يسػػتوي فػػي ذلػػؾ المتػػدينوف  اسػػرائيؿ إف الشػػيء الوحيػػد الػػذي يجمػػع بػػيف

 والعممانيوف، واإلخواف والقوات المسمحة، والسمفيوف والميبراليوف.
، وىو عنواف مقػاؿ آخػر ليػـ، ال يفيػد عصػابة «عززوا عالقات العسكر مع العسكر في مصر»وىكذا فطمب 

 كثر.اسرائيؿ ألف عسكر مصر ضد اسرائيؿ مثؿ اإلخواف أو أ
اإلخػػواف ال يصػػمحوف لمحكػػـ إال أننػػي أنتصػػر ليػػـ كجػػزء أساسػػي مػػف مكونػػات الشػػعب المصػػري، وأرجػػو أف 

 يتسع النظاـ الديموقراطي القادـ الذي ُوِعَد بو المصريوف لإلخواف كحزب سياسي فاعؿ.
 12/8/1023، الحياة، لندن
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 عمى االستيطان؟! ُيّردأهكذا  62

 رشاد أبو شاور
 28المجنة التنفيذية( التي اجتمعت في راـ اهلل، وأصدرت بيانػا عػف اجتماعيػا يػـو األحػد  السؤاؿ موجو إلى )

الجػػػاري، يفتػػػرض أنػػػو موجػػػو لمشػػػعب الفمسػػػطيني لتبصػػػيره بمػػػا يجػػػري، ولالحػػػتالؿ، واإلدارة األمريكيػػػة ممثمػػػة 
از ) بػػػػالمبعوث األمريكػػػػي لممفاوضػػػػات، وىػػػػو لػػػػيس حكمػػػػا، وال راعيػػػػا، ولكنػػػػو فػػػػي واقػػػػع الحػػػػاؿ طػػػػرؼ منحػػػػ

 إسرائيميا(، وىذا ما يعرفو أبسط مواطف فمسطيني.
الطػػرؼ الفمسػػطيني المفػػاوض يصػػؼ نفسػػو ب) القيػػادة الفمسػػطينية( موحيػػا بأنيػػا أوسػػع مػػف المجنػػة التنفيذيػػة، 
وىو ما يتيح لو حرية التصرؼ بالقضية الفمسطينية، وتبرير جمػب الخسػائر المتواليػة منػذ أوسػمو وحتػى يومنػا 

حػػػيف ) إنيػػػاء( القضػػػية الفمسػػػطينية بعػػػد أف تػػػتمكف ) إسػػػرائيؿ( مػػػف تيويػػػد القػػػدس تمامػػػا،  ىػػػذا، وربمػػػا إلػػػى
واالسػػػتيالء عمػػػى كػػػؿ األراضػػػي المحيطػػػة بالمػػػدف والبمػػػدات الفمسػػػطينية، وتحويػػػؿ التواجػػػد الفمسػػػطيني إلػػػى ) 

 معازؿ(، يمكف أف تسمى في نياية المطاؼ )مناطؽ الحكـ الذاتي(، أو اإلدارة الذاتية!
لحػاح  2000كومة نتينياىو إقامة قرابة قرار ح وحدة استيطانية، وبعد العودة لممفاوضػات بتشػجيع أمريكػي، وا 

مف وزير الخارجية كيػري وزياراتػو المكوكيػة..محرج ) لمقيػادة الفمسػطينية(، و المجنػة التنفيذيػة، وقيػادة السػمطة 
جتماعيػػا األخيػػر، والػػذي ال يعػػد بفعػػؿ المنخرطػػة فػػي المفاوضػػات، لػػذا أصػػدرت المجنػػة التنفيذيػػة بيانيػػا بعػػد ا

 شيء جّدي في مواجية االستيطاف، ويتممص مف المأزؽ بالكالـ المتوعد! 
انتيت الجولة األولى مف المفاوضات، والجولة األولى تكوف دائما الكتشػاؼ النوايا..عممػا أف نوايػا )إسػرائيؿ( 

طاف، والتيويػد والمزيػد مػف التيويػد، وتغييػر مالمػح ال تتغّير، فيي ثابتة دائما: االستيطاف، والمزيد مف االستي
القدس والحقائؽ فييا، وتحويؿ العرب الفمسطينييف إلى أقمية معزولة يتواصػؿ خنقيػا عمػى كافػة صػعد الحيػاة: 
معيشيا، صحيا، عمرانيا، تعميميا..حتى التالشي والنسياف، بالترافؽ مع التييئة ليػدـ المسػجد األقصػى، وبنػاء 

 ييكؿ لتكوف القدس )أورشميـ( الموحدة عاصمة الدولة الييودية.ما يسمونو ال
جاء في بياف المجنة التنفيذية _ القيادة الفمسطينية، المنشور في جريدة األياـ الفمسػطينية الصػادرة فػي راـ اهلل 

ؿ ىػي الجاري ما يمي: القرارات االستيطانية غير المسبوقة التي أعمنت عنيا حكومػة االحػتال 24يوـ اإلثنيف 
بمثابة الدليؿ القاطع مرة أخرى عمى أف خيار )إسرائيؿ( األوؿ واألخير ىو التوسع، والتيويد، وسػمب األرض 

 .2491الفمسطينية، وليس التوجو إلى إنياء االحتالؿ، وتطبيؽ حؿ الدولتيف عمى أساس حدود العاـ 
..عيبو أنو جاء عمى لسػاف المجنػة كالـ )مزبوط( كما يقاؿ في ليجتنا الشعبية الفمسطينية، وتشخيص صحيح

 … القيادة الفمسطينية المنخرطة في التفاوض منذ أوسمو وحتى اليوـ، وال نعرؼ إلى متى -التنفيذية
لمػػػاذا لػػـ يكػػػف قاطعػػا فػػػي سػػابؽ المػػػرات االسػػػتيطانية  -إذا كػػاف قػػػرار حكومػػة االحػػػتالؿ يشػػكؿ دلػػػياًل قاطعػػا 

فمػػاذا سػػتفعؿ المجنػػة التنفيذيػػة والقيػػادة  -فػػي الضػػفة الغربيػػة؟! التوسػػعية التػػي التيمػػت األراضػػي الفمسػػطينية 
 الفمسطينية لمواجية ىذا االستيطاف غير المسبوؽ؟!

مػػػا ىػػػو قػػػرار المجنػػػة التنفيذيػػػة، والقيػػػادة الفمسػػػطينية، غيػػػر المسػػػبوؽ الػػػذي يتناسػػػب طػػػردا مػػػع غيػػػر مسػػػبوؽ 
 االحتالؿ الصييوني االستيطاني؟!

ذيػػػة_ القيػػػادة الفمسػػػطينية، غيػػػر المسػػػبوؽ، الػػػذي يحمػػػؿ التيديػػػد والوعيػػػد لحكومػػػة انتبيػػػوا لكػػػالـ المجنػػػة التنفي
نتينياىو االسػتيطانية التػي رفضػت القبػوؿ بأيػة شػروط لمعػودة لممفاوضػات، واسػتأنفت االسػتيطاف فػور العػودة 

 ليذه المفاوضات!
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ة التوسػػػع االسػػػتيطاني غيػػػر والقيػػػادة الفمسػػػطينية بعممػػػو فػػػي مواجيػػػ -انظػػػروا إلػػػى مػػػا تتوعػػػد المجنػػػة التنفيذيػػػة 
المسػػػبوؽ: وأكػػػدت المجنػػػة التنفيذيػػػة أف قيػػػاـ )إسػػػرائيؿ( بػػػأي خطػػػوة عنصػػػرية فػػػي ىػػػذا االتجػػػاه سػػػيدفع القيػػػادة 
الفمسػػػطينية عمػػػى المطالبػػػة بتػػػدخؿ المؤسسػػػات والمحػػػاكـ الدوليػػػة التػػػي تتػػػولى مسػػػؤولية المعاقبػػػة عمػػػى ىػػػذه 

 ضد اإلنسانية، وانتياكا لمقوانيف والشرائع الدولية!األعماؿ باعتبارىا جرائـ حرب، وأعمااًل عنصرية 
المجنػػة التنفيذيػػة بيػػذا التيديػػد والوعيػػد؟! وىػػؿ أبيػػت  -ىػػؿ سػػتأبو )إسػػرائيؿ( التػػي تتوعػػدىا القيػػادة الفمسػػطينية 

يومػػػا بػػػأي قػػػرارات دوليػػػة، وأبرزىػػػا قػػػرار حػػػؽ عػػػودة الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف إلػػػى ديػػػارىـ؟ وىػػػؿ عوقبػػػت فعػػػاًل 
 وسياسيا، وىي دائما في حماية الييمنة والفيتو األمريكي؟!دبموماسيا، 

ىػػي ال تأبػػو بػػػأي قػػرار دولػػػي ألنيػػا تعيػػد رسػػػـ الحقػػائؽ عمػػػى األرض، وىػػي ال تواجػػو بمقاومػػػة جديػػة تكمفيػػػا 
خسائر فادحة، وتحّرؾ ما يسمى بالجيات الدولية التي سُتحرج وىي ترى الصراع عمػى أرض فمسػطيف، وىػو 

 فجيرية في ما يسمى ب)المنطقة(!يذىب إلى اتجاىات ت
أميف سر المجنة التنفيذية بعد تالوة البياف رد عمى أسئمة الصحفييف، وحدد المطموب بالتالي: المطموب حاليا 
ىػػو دور أمريكػػي أوسػػع فػػي العمميػػة السياسػػية، حيػػث كنػػا نأمػػؿ أف يكػػوف دور المبعػػوث األمريكػػي _ يقصػػد 

اىو، ومػف قبػؿ مػع شػاروف !_ مراقبػا عمػى سػير المفاوضػات، ولكػف مارتف أنديؾ المتطابؽ صييونيا مػع نتينػ
الجانػػب )اإلسػػرائيمي( يصػػر عمػػى أف يكػػوف وجػػوده شػػكميا، وىػػذا مؤشػػر عمػػى أف )إسػػرائيؿ( ال تريػػد ألحػػد أف 

 …يبذؿ جيدا إيجابيا، وىذا مسؤولية اإلدارة األمريكية حاليا
ا فمماذا عػادت القيػادة الفمسػطينية لممفاوضػات؟! وىػؿ إذا كانت )إسرائيؿ( تريد لمدور األمريكي أف يكوف شكمي

 حقا اإلدارة األمريكية تريد لممثميا أف يكوف فاعاًل وعاداًل، وىي قد اختارتو ييوديا صييونيا؟!
قرأنا في البياف: ال يمكف الجمع بيف المفاوضات واستمرار االنتياكات )اإلسرائيمية(، خاصة االستيطاف الػذي 

 ؽ.يجري عمى قدـ وسا
إذا ماذا ستفعؿ القيادة الفمسطينية مع القدـ والساؽ )اإلسػرائيمية( التػي تتػنطط فػوؽ األرض الفمسػطينية محتمػة 
لممزيػػػد مػػػف األرض، ممغيػػػة أي إمكانيػػػة لدولػػػة فمسػػػطينية حقيقيػػػة ليػػػا عاصػػػمة، وحػػػدود، وأرض متواصػػػمة ال 

 900عػػف اؿ  2491حتمػػة منػػذ العػػاـ مسػػتوطنات فييػػا، وال مسػػتوطنوف زاد عػػددىـ فػػي الضػػفة الفمسػػطينية الم
 ألؼ مستوطف؟!

لقد صرح وزير خارجية أميركا كيري الذي دفع بالقيادة الفمسطينية لمعودة لمتفػاوض بمػا يمػي تعميقػا عمػى قػرار 
حكومػػة نتنيػػاىو ببرنػػامج بنػػاء قرابػػة ألػػؼ وحػػدة سػػكنية جديػػدة عمػػى جبػػؿ أبػػو غنػػيـ وعػػدة مسػػتوطنات أخػػرى: 

 …نيوف يدركوف ذلؾالقرار متوقع، والفمسطي
لػـ تػػرد )القيػػادة الفمسػػطينية( عمػػى تصػػريح كيػػري وبمعػػت لسػػانيا، والتقػػى الوفػػد المفػػاوض الفمسػػطيني مػػع الوفػػد 

 )اإلسرائيمي( في فندؽ الممؾ داوود!.
القيػادة الفمسػطينية األوسػموية تعػتـ عمػى مػا تفعمػو، وتقػوؿ  -ىذا البياف برىاف جديػد عمػى أف المجنػة التنفيذيػة 

يبدو حادا، وىو فػي الجػوىر مجػرد دخػاف يغطػي عمػى مػا )ُيطػبخ( سػرا برعايػة أمريكيػة فاعمػة، وليسػت  كالما
صػػاحبة دور ىامشػػي فػػي المفاوضػػات، فيػػي ترعػػى عمميػػا تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية مسػػتغمة حالػػة االرتبػػاؾ 

ؽ طػرؼ فمسػطيني في الوطف العربي، وتغييب الشعب الفمسطيني الذيف أنيكػو االنشػقاؽ بػيف السػمطتيف، وغػر 
ليػػائيـ عػػف  فػػي الصػػراعات الػػدائرة فػػي مصػػر، وسػػورية، وتشػػريد فمسػػطينيي المخيمػػات فػػي سػػورية إلشػػغاليـ وا 

 …قضيتيـ
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المجنػػػة التنفيذيػػػة سػػػعيدة بتغييػػػب شػػػعبنا الفمسػػػطيني، وعػػػدـ انتفاضػػػو عمػػػى االسػػػتيطاف  -القيػػػادة الفمسػػػطينية 
 ا الحضارية.الصييوني الذي يبتمع القدس، ويغير مالمحيا وشخصيتي

ىػذا البيػاف مجػرد لغػو تضػميمي، وشػراء المزيػد مػػف الوقػت عمػى طريػؽ إنيػاء القضػية الفمسػطينية، ومػف يغيػػب 
 شعب القضية ال يمكف أف يكوف حريصا عمى القضية.

 12/8/1023، القدس العربي، لندن
 
 
 

 العاصفة مركزالكيان في  61
 أ.د. يوسؼ رزقة

توجيييػػة أف مػػا يبعػػث الفػػرح فػػي دولػػة الكيػػاف اإلسػػرائيمي ، ال يمكػػف أف مػػف المفػػاىيـ البدىيػػة ذات الػػدالالت ال
 يحدث مشاعر الفرحة نفسيا في النفس العربية واإلسالمية . ومف ىذه التصريحات المثيرة :

 قوؿ إيالند : ) األحداث في كؿ مف مصر وسورية تبشر بالخير إلسرائيؿ .( -2
 سمموف يشكموف التيديد األكبر إلسرائيؿ .(وقوؿ مركز بيغف لمسالـ : ) اإلخواف الم -1

إنػػػؾ إذا نظػػػرت فػػػي تصػػػريح مركػػػز بػػػيغف لمسػػػالـ تجػػػد أنػػػو يقػػػرر حقيقػػػة عمميػػػة وواقعػػػا يتشػػػكؿ بشػػػكؿ معػػػاٍد 
لالحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف ، ولكف في صياغة التصريح )تمبيس( متعمد حيف يحصر التيديد في اإلخواف 

ف شئ ت قمت العودة لإلسالـ فػي مراكػز القيػادة سػواء أكانػت مػف اإلخػواف أو ، واألصؿ أنو اإلسالـ نفسو ، وا 
مػػف غيػػرىـ مػػف التيػػارات اإلسػػالمية ,مػػا ييػػدد الكيػػاف الصػػييوني ، وىػػذا الخػػوؼ أو التيديػػد الػػذي يشػػير إليػػو 
تصريح مركز بيغف ىو تيديد موروث مف القراءة الييودية لتاريخ عالقة اإلسالـ بالييود في جزيرة العرب في 
العصػر األوؿ . إف حصػره فػي اإلخػػواف فقػط يسػتيدؼ اسػػتجالب عػداء دولػي لإلخػػواف كتنظػيـ سياسػي كبيػػر 
وصػػػؿ إلػػػى سػػػدة الحكػػػـ فػػػي مصػػػر ، وكػػػؿ المؤشػػػرات تقػػػوؿ إف دولػػػة الكيػػػاف تعمػػػؿ اثآف ضػػػد حػػػزب العدالػػػة 

 يا .والتنمية التركي وستفرح كثيرًا فيما لو تـ إسقاط أردوغاف وحزبو مف مقعد القيادة في ترك
إف تصريح مركز بيغف لمسالـ يفسر مفيوـ ) الخير إلسرائيؿ ( الوارد في تصريح إيالنػد ، ألف مػا حػدث فػي 
مصػػر مػػف إقصػػاء عنيػػؼ لحركػػة اإلخػػواف المسػػمميف ، ومػػف ثمػػة لمجمػػؿ التيػػار اإلسػػالمي مػػف الحكػػـ ، يػػريح 

حػػػزف والغػػػـ فػػػي الػػػنفس اإلسػػػالمية الطػػرؼ اإلسػػػرائيمي ، ويبعػػػث الفػػػرح فػػػي الػػػنفس اإلسػػػرائيمية ، بينمػػا يثيػػػر ال
 والعربية الشريفة ال في مصر فحسب، بؿ وفي العالـ كمو .

ذا اختمػؼ   )إسػرائيؿ( تشػعر بػأف خيػرًا جاءىػا ، وأف يػد خيػر امتػدت إلييػا بيػذا اإلقصػاء العنيػؼ والسػريع ، وا 
يريػػػػة ىنػػػػا تتشػػػػكؿ المجتمػػػػع المصػػػػري داخميػػػػًا وزاد االرتبػػػػاؾ واالحتقػػػػاف واقتتػػػػؿ الجػػػػيش مػػػػع الشػػػػعب فػػػػإف الخ

)إلسرائيؿ( مف تكرار النموذج السوري الذي يعني تفكؾ الجيش ، وتفكػؾ الدولػة ، وتفكػؾ المجتمػع ، وتفكيػؾ 
 االقتصاد، وتدمير عناصر القوة فيو لعقود طويمة ومديدة.

ية دولة االحتالؿ سعيدة اثآف بما يجري في سوريا وبما يجػري فػي مصػر ، وىػي القػوة العسػكرية ، واالقتصػاد
 األكبر المؤثرة في المنطقة والمؤثرة في المواقؼ الدولية وبالذات الموقؼ األميركي .

ومػػف ىنػػا جػػاء تصػػريح ييػػود بػػاراؾ القائػػؿ ) عمػػى العػػالـ الحػػر دعػػـ السيسػػي ( ، وقػػوؿ نيويػػورؾ تػػايمز إف ) 
الجػيش (. ومقتػرح حممة إسرائيمية إعالمية ودبموماسية تجري لدعـ الحكومػة المصػرية المؤقتػة المدعومػة مػف 

 معيد أبحاث األمف القومي اإلسرائيمي ) بوضع خطة إلنقاذ االقتصاد المصري ( .
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ىذه التصريحات المضممة ُتعّبػر عػف المصػالح اإلسػرائيمية ، وال تحقػؽ أي خػدمات لمشػعب المصػري ، بغػض 
ديمقراطية ، فكانت النظر عمف يحكـ في مصر ، ولإليضاح نقوؿ لقد دخمت أميركا العراؽ لخدمة الشعب وال

فالسو ، وتقسيمو.  النتيجة تدمير العراؽ وتمزيقو ، وا 
 10/8/1023، فمسطين أون الين

 
 
 

 والعالم يدين له بثالثين سنة استقرار ارواحلمبارك تسع  63
 بنياميف بف اليعيزر

ىػا ىػو، بعػد إنيا لميزلة القدر، حسني مبارؾ اطيح مف الحكـ بعد أف اتيمو ابناء شعبو بالطغياف العسكري و 
نحو سنة فقط فيـ المصريوف انيـ تمقوا بدال مف مبارؾ شيئا ما اسوأ بكثير ػ الطغياف االسالمي، الػذي أجبػر 
الجػػيش عمػػى القتػػاؿ ضػػده. مشػػوؽ اف نشػػيد كيػػؼ يمعػػب القػػدر. فحسػػب التقػػارير، مبػػارؾ ايػػاه بػػرأت المحكمػػة 

تػو. ييػزأ القػدر بػذات االنسػاف والػزعيـ الػذي المصرية أمس ساحتو، بؿ ثمة تقارير عف أنو سيفرج عنو الػى بي
عمى مدى ثالثيف سنة عػرؼ كيػؼ يمسػؾ بالشػرؽ االوسػط وظمػت مصػر كالصػخرة المسػتقرة. فقػد أيػد مبػارؾ 
المسيرة السممية تأييدا ىائال. وكاف احد عناصر االستقرار في المنطقة. وفػي النيايػة اطػيح عػف كرسػيو ونقػؿ 

 وىو مستمٍؽ عمى حمالة.مكمال بالعار الى قاعة المحكمة 
بودي اف اؤكد انو خالفا لما يميؿ بعض الناس الى التفكير بو، فاف مبارؾ لـ يكف مؤيػدا السػرائيؿ. لقػد كػاف 
أوال وقبؿ كؿ شيء وطنيا وقوميا مصريا فخورا. حرص عمى مصػمحة ابنػاء شػعبو وبػالده، واعتقػد اف السػالـ 

رفتػػي بػػو، قػػدر اسػػرائيؿ جػػدا. قػػدر قوتيػػا وأىميتيػػا كجيػػة مػػع اسػػرائيؿ جيػػد لمصػػر. مبػػارؾ، اسػػتنادا الػػى مع
 استقرار في الشرؽ االوسط، ولكف كؿ شيء كاف مف زاوية نظر المصالح المصرية. 

اعتقد اف الشرؽ االوسط مديف لو بديف كبير، بثالثيف سنة مف االستقرار. فضػال عػف ذلػؾ فػاف الغػرب ايضػا 
الفعؿ وافرج عنو في االيػاـ القريبػة القادمػة، فمػيس عنػدي مػا اقولػو مديف لو بيذا الديف. واذا ما برئت ساحتو ب

اال اف ليذا الرجؿ تسع أرواح، فبعد أف اطاحوا بو، جروه مكمػال بالعػار الػى المحكمػة، صػمبوه وأبنػوه، والرجػؿ 
 كفيؿ باف يعود الى بيتو االف. 

اطيػة. لكػؿ مػف يػدعي ذلػؾ بػودي ثمة مف يدعي اف الجنراؿ السيسي أطاح برئيس انتخب في انتخابات ديمقر 
أف اقوؿ اف الديمقراطية في مصر لـ تؤدي الى صعود االخواف المسمميف، بؿ الى صعود االخواف المسمميف 
المتطػػرفيف. برأيػػي لػػو لػػـ يتخػػذ الجنػػراؿ السيسػػي خطػػوات كاسػػحة فػػي غضػػوف وقػػت قصػػير الصػػبح النظػػاـ 

 جنوبية كنا سنرى حراس ثورة بصيغة مصرية.المصري نظاما يشابو النظاـ في ايراف، وعمى حدودنا ال
قمت في حينو اف المصرييف ال بد سيشتاقوف الى مبارؾ. انا ال اقوؿ انػو بػريء مػف كػؿ خطػأ. ولكػف محيطػو 
منعػو مػف أف يفيػػـ عمػى نحػو سػػميـ مػا يحصػؿ لمشػػعب، وىػذا ربمػا ىػػو مػا ادى الػى ثػػورة الشػباب. ولكػف رغػػـ 

 تتحدث عف الشوؽ الى مبارؾ. وعف ىذا نقوؿ ػ دىاء التاريخ.  ذلؾ اسمع اليـو بوضوح اصواتا في مصر
 10/8/1023معاريف 
 12/8/1023، القدس العربي، لندن
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 داف مرغميت
إف تجنيد الدبموماسية االسرائيمية لخدمة النظػاـ العسػكري فػي مصػر خطػوة سػيئة جػدا. سػيئة السػرائيؿ وسػيئة 

 أخؼ الضرر ألنو ال يوجد أفضؿ منيا. لجيش مصر. لكنيا
إف عودة االخواف المسمميف الى الحكـ الذي تركوه برغـ أنوفيـ قبؿ عػدة اسػابيع سػتكوف نػدبًا طػويال. إف ىػذا 
المسار سيغرؽ مصر في العصور الوسطى. فكرامة المرأة عندىـ ىي في الداخؿ في المطبخ فقط  وسػتخمي 

 انيما لمتدينيف متطرفيف وغوغائييف بال حموؿ.االكاديميا والتقدـ التكنولوجي مك
وسيكوف ذلؾ ندبا طويال لممنطقة كميا حينما يسيطر آيات اهلل عمى اختالفيـ في طيػراف وأنقػرة والقػاىرة وفػي 
بيػػروت ايضػػا بقػػدر كبيػػر  وسػػيكوف نػػدبا طػػويال الوروبػػا التػػي ييػػدد اثآف ارىػػابيوف اسػػالميوف بػػاليجـو عمػػى 

غيػػر مباليػػة أو مػػذعورة ال تسػػتيقظ  وسػػيكوف نػػدبا طػػويال السػػرائيؿ ايضػػا. فػػاف ىػػذا قطػارات فػػي داخميػػا وىػػي 
النظػػػاـ سػػػيكوف تيديػػػدا دائمػػػا التفػػػاؽ السػػػالـ الػػػذي وقػػػع عميػػػو منػػػاحيـ بػػػيغف وأنػػػور السػػػادات وثبػػػت المتحػػػاف 

 .2414األحداث القاسية التي حدثت منذ 
ة. وال يوجد مػف يسػتطيع أف يتخيػؿ رئػيس حينما قتؿ متطرؼ ظالمي السادات فرض بيغف حضوره في الجناز 

وزراء اسػػرائيميا يسػػير وراء الػػنعش لػػو أف المتػػآمريف قتمػػوا حسػػني مبػػارؾ )يبػػدو انػػو يوجػػد عػػدؿ لكػػف ال يوجػػد 
منطؽ في اف يفرج النظاـ العسكري عنو مف السجف ويسكب زيتا آخر عمى الموقد(. وستدفع اسرائيؿ ثمنا ما 

ة مسػتقرة ألنػو سيضػطر الػى إظيػار تباعػد وانفصػاؿ عنيػا. ألف الػدوائر حتى لو نجح الجيش فػي جعػؿ الدولػ
يثيروف طمب الغاء اتفاؽ السالـ، واذا تغمب الفريؽ عبػد  –ال االخواف المسمميف  –الميبرالية عمى الخصوص 

 الفتاح السيسي عمى خصومو فسيضطر الى اف يستجيب لمصرخة المخيفة مف ميداف التحرير.
المػريح ألنػو اذا نجحػت اميركػا واوروبػا فػي اسػقاط الحكػـ العسػكري واعػادة العجمػة الػى  لكف ىػذا ىػو االمكػاف

الوراء فستصبح العالقات بيف القاىرة والقدس أصعب مف اف ُتحتمػؿ. ولػف يتجاىػؿ مػف سػيكوف مرسػي القػادـ 
دفعو اسػرائيؿ الجيد الدبموماسي االسػرائيمي لتمييػؿ قمػب اميركػا واوروبػا الػى الجػيش. وسػيكوف الػثمف الػذي سػت

 أكبر كثيرا بما ال يقبؿ المقارنة.
يوجد شيء مػا مقمػؽ فػي مجػرد حاجػة اسػرائيؿ الػى قػرع أبػواب وزارات الخارجيػة فػي الغػرب وبيػاف ذلػؾ. ألنػو 
يخطر بالباؿ انو كاف يجب اف تفيـ ذلؾ دوف مسػاعدة دبموماسػية مػف الخػارج. ويقتضػي سػموؾ الغػرب الػذي 

يكػػػوف ضػػػعفت قوتػػػو وفقػػػد رغبتػػػو فػػػي النضػػػاؿ ألجػػػؿ جػػػوىر الحكومػػػة التػػػي  يثيػػػر العجػػػب نظػػػرا أساسػػػيا. قػػػد
ستسيطر عمػى القنػاة المائيػة الصػناعية التػي تػربط آسػيا باوروبػا  وقػد يكػوف اوبامػا سػاذجا  وقػد تكػوف اوروبػا 

 محجمة عف إغضاب االسالـ بسبب كثرة العرب الذيف استوطنوىا.
ميركػػا واوروبػػا المتػػيف تنظػػراف الػػى األحػػداث المصػػرية فػػي إف شػػيئا مػػا مػػف كػػؿ ىػػذه االحتمػػاالت موجػػود فػػي ا

ذىػػوؿ. فيجػػب عمػػى اسػػرائيؿ اذا اف تػػنقض عػػدـ التػػدخؿ الػػذي ميػػز سػػموكيا الػػى اثآف فػػي مصػػر وسػػوريا. إف 
سػػيولة ضػػغط الجػػيش المصػػري عمػػى الزنػػاد فػػي ميػػداف التحريػػر تثيػػر االرتػػداع حقػػا. لكػػف ىػػذه المواجيػػة اثآف 

ي سيضػػػعؼ أوال ىػػػو الػػػذي سيستسػػػمـ لمضػػػغط الخػػػارجي، والػػػذي ال يسػػػير الػػػى مواجيػػػة حيػػػاة أو مػػػوت. والػػػذ
النياية لػف يسػتطيع اف يسػير ألبتػة. والسيسػي يعمػـ ىػذا وكػذلؾ االخػواف المسػمموف. ويتظػاىر اوبامػا وكػاثريف 

 آشتوف فقط بأنيما ال يعمماف.
 10/8/1023، اسرائيل اليوم
 12/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 اليكس فيشماف
حينما بدأت االضطرابات في القاىرة في منتصؼ االسبوع الماضي، أخرج الجيش المصري وحدات صاعقتو 

الػذيف ذبحػوا أمػس )االوؿ( فػي سػيناء نتيجػة مباشػرة  15مف سيناء. إف جثث رجاؿ قوات االمػف المصػرية الػػ 
 لذلؾ االجراء.

سرائيؿ بادخاليا الى سيناء رأس الحربة في قتاؿ خاليا الجيػاد العػالمي كانت وحدات الصاعقة التي سمحت ا
وفػػػي جممتيػػػا الػػػدبابات ونػػػاقالت الجنػػػود  –والقبائػػػؿ البدويػػػة المتمػػػردة فػػػي سػػػيناء. وكػػػاف مػػػا بقػػػي مػػػف القػػػوات 

غالؼ األمف فقط. وقد تـ القضاء عمى خاليا الجياد العالمي بمروحيات حربيػة وعمميػات خاصػة  –المدرعة 
 وحدات الصاعقة. مف

نقمت االستخبارات المصرية إنذارا بػأف االخػواف المسػمميف ينػووف فػي اطػار مقػاومتيـ اف يمسػوا بالمالحػة فػي 
قنػػػاة السػػػويس الحػػػراج السػػػمطات. ولمواجيػػػة ىػػػذا التيديػػػد سػػػحب الجػػػيش بسػػػرعة القػػػوات الخاصػػػة مػػػف سػػػيناء 

المحظػة التػي ُنقمػت فييػا كتائػب الصػاعقة لػـ وأرسميا الى اماكف اخرى وبخاصة بور سػعيد ومػا حوليػا. ومنػذ 
يعػػد المصػػريوف يحػػاربوف الجيػػاد العػػالمي فػػي سػػيناء ونشػػأ فػػراغ مػػرة اخػػرى. والحػػظ البػػدو الػػذيف يتػػابعوف كػػؿ 
تحرؾ لمجيش المصري نقطة الضعؼ وىـ يياجموف وحدات الغالؼ التي بقيت فػي سػيناء وسيسػتغؿ الجيػاد 

 ىذا الفراغ حتى النياية.
فقػدت  –التػي لػـ تكػف ناجعػة بصػورة خاصػة  –يوف مصريوف بػأف محاربػة االرىػاب فػي سػيناء اعترؼ عسكر 

الػػزخـ مػػع اخػػراج القػػوات الخاصػػة. والتزمػػوا بػػأف يعيػػدوا قػػوات الصػػاعقة الػػى سػػيناء حينمػػا يسػػتقر الوضػػع فػػي 
 القاىرة، ولـ يحدث ىذا الى اثآف وال يوجد أجؿ مسمى ايضا.

يناء قبػػػؿ أكثػػػر مػػػف سػػػنة، لػػػـ يػػػرد المصػػػريوف عمػػػى ذلػػػؾ. ولػػػـ يجػػػروا شػػػرطيا مصػػػريا فػػػي سػػػ 29حينمػػػا ُقتػػػؿ 
اعتقاالت ايضا حتى حينما كاف لدييـ معمومات عػف النػاس الػذيف نفػذوا المذبحػة. وقػد زعمػوا آنػذاؾ أف لػذلؾ 
صمة بسياسة مرسي بازاء االسالمييف ولـ تعد توجد اليـو ذريعة مرسي اليوـ. فاذا لـ يعمػؿ الجػيش المصػري 

اـ القريبة عمى نحو حاد حاسـ في سيناء فمف يكوف مذبحة أمس ىي األخيرة. ولف تنتقؿ النار الى ما في االي
 بقي مف الجيش المصري في شبو الجزيرة فقط بؿ نحو الحدود مع اسرائيؿ ايضا.

اعتػػػرؼ حتػػػى متحػػػدث الفريػػػؽ السيسػػػي أمػػػس )االوؿ( بأنػػػو مػػػف الممكػػػف اف ينتقػػػؿ االرىػػػاب فػػػي سػػػيناء الػػػى 
 فماذا ستفعؿ اسرائيؿ اثآف مع بالمعمومات عف عممية تتدحرج مف سيناء الى داخؿ أرضيا؟ اسرائيؿ.

 10/8/1023، يديعوت
 12/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل 
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 يوآؼ ليمور
الفرؽ بػيف الشػر الضػروري والشػر لممرة الثانية في غضوف سنة ذّكر االسػالـ المتطػرؼ مصػر والعػالـ أمػس بػ

المطمؽ: ففي الوقت الذي ينددوف فيو في عواصـ الغرب بالحكـ العسكري بسبب القوة التي تـ اسػتعماليا فػي 
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تفريؽ المظاىرات العنيفة في القاىرة، برىنت عناصر االسالـ المتطرؼ عمى مبمغ جنوف وخطر البديؿ الذي 
 نحاء مصر.قد ينشأ مف الفوضى الموجودة اثآف في أ

جنديا، الذي بدا كأنما ُأخػذ مػف شػوارع بغػداد أو مػف أزقػة دمشػؽ، الػى العػالـ مػرة اخػرى أنػو  15أشار مقتؿ الػ
قد ثبت اف في سيناء قاعدة ارىابية مصممة وعنيفة ُتحػؿ كػؿ ىػدؼ. وحتػى لػو لػـ تكػف توجػد صػمة عممياتيػة 

خيػػرة بعمميػػات فػػي سػػفارات امريكيػػة فػػي الشػػرؽ مباشػػرة بػػيف االنػػذار الػػذي تػػـ التشػػويش عميػػو فػػي االسػػابيع اال
االوسػػط وبػػيف صػػاروخ غػػراد الػػذي تػػـ اعتراضػػو فػػي االسػػبوع الماضػػي فػػوؽ ايػػالت، وبػػيف المذبحػػة فػػي سػػيناء 
أمػػس، فانػػو يػػربط بينيػػا خػػط واضػػح مػػف جيػػة ايديولوجيػػة، وىػػو اف االسػػرائيمييف والمصػػرييف واالجانػػب كميػػـ 

 مستيدفوف.
األخيػػػار ‘طػػػؽ واضػػػحا لكػػػؿ مػػػف يشػػػارؾ فػػػي مكافحػػػة االرىػػػاب وفػػػي صػػػراع كػػػاف يجػػػب اف يكػػػوف ىػػػذا المن

وكاف يفترض اف يشجع االمريكيػوف فػي ظػاىر االمػر الفريػؽ السيسػي عمػى الخػروج لعمميػة واسػعة ’. لألشرار
فػي سػيناء، ألف القضػاء عمػى البنػى التحتيػة لمجيػاد العػػالمي ىنػاؾ سػينقؿ رسػالة واضػحة الػى المنطقػة كميػػا، 

لػػيس لممخػػربيف ممجػػأ أو مػػالذ. لكػػف الواليػػات المتحػػدة فػػي واقػػع االمػػر ال تضػػيع فرصػػة الضػػاعة فحواىػػا انػػو 
فرصة  وكاف يصعب اف نجد في االياـ االخيرة حتى جية واحدة ميمة في الجياز السياسي األمنػي لػـ تقػؼ 

 متأثرة وغاضبة ومرعوبة ازاء السموؾ االمريكي في الشأف المصري.
واسرائيؿ وحدىما )ومعا( معنيتاف بشأف مكافحة االرىاب في سيناء. إف المعضػمة وفي ىذه الحاؿ فاف مصر 

المباشرة واضحة بالنسبة لمقاىرة وىي: ىؿ يتـ العمؿ بصورة غريزية وبحممة تكوف فييا ايضػا عناصػر انتقػاـ 
رسػػاؿ قػػوات كبيػػرة لمكافحػػة االرىػػاب فػػي شػػبو الجزيػػرة، أـ يػػتـ ابػػتالع المذلػػة والعمػػؿ ال صػػادر عػػف واضػػحة، وا 

تفكير، بحيث يتـ تثبيت األقػداـ فػي القػاىرة أوال وفػي سػائر المػدف الكبيػرة فػي مصػر نفسػيا وبعػد أف ُتسػتكمؿ 
 السيطرة يتـ االتجاه الى صنع نظاـ في شبو الجزيرة العاصي ايضا.

اف ُتمّكػنيـ يأمموف في القدس اف تختار القاىرة الخيار األوؿ بصورة كاممة أو جزئية. واسػرائيؿ مسػتعدة لػذلؾ 
مف إدخاؿ قوات عسكرية اخػرى الػى سػيناء، رغػـ أنػو لػـ ُينقػؿ طمػب رسػمي مصػري كيػذا حتػى أمػس. واليػوـ 

كتائػػػب مشػػػاة  20تسػػػتعمؿ قػػػوات االمػػػف المصػػػرية فػػػي سػػػيناء قػػػوة تعػػػادؿ أقػػػؿ مػػػف فرقػػػة عسػػػكرية أي نحػػػو 
ت اسػػتخبارية ميمػػة، مروحيػػات أباتشػػي لكػػف مشػػكمتيا الرئيسػػة ىػػي عػػدـ وجػػود معمومػػا 8ومػػدرعات تػػدعميا 

 وذلؾ نتاج إىماؿ داـ سنوات لمبنية التحتية البدوية في سيناء.
 

 ثمن إهمال االستخبارات
إف الفرض في اسرائيؿ ىو أنو حتى لػو اسػتقر رأي مصػر عمػى عمميػة فانػو سػيمر وقػت طويػؿ الػى اف تثمػر 

ة عمػى أىػداؼ اسػرائيمية ايضػا. نتائج ميمة. ويتوقع في ىذه المدة عمميات قاتمة اخرى يمكف اف تكوف موجيػ
وكاف يمكف اف تختار الجيات االرىابية في سيناء ىدفا اسرائيميا أمس، وكاف يمكف اف تنجح ايضا، ال سمح 

التػػي بػدأت بقتػػؿ الجنػػود  1021فػي آب/اغسػػطس ’ االطػارات المحروقػػة‘اهلل، كمػا حػػدث بالضػبط فػػي عمميػػة 
ؽ عنيػؼ الرض اسػرائيؿ. ويحتػاج الجػيش االسػرائيمي لمنػع المصرييف في الموقع العسكري وانتيت الى اختػرا

ذلؾ في المسػتقبؿ الػى زيػادة عمػؽ قاعدتػو االسػتخبارية العممياتيػة عمػى طػوؿ الحػدود وفػي شػبو الجزيػرة، وأف 
يتعػػاوف مػػع القيػػادة فػػي القػػاىرة وأف يػػدعو اهلل اف تػػنجح فػػي إقػػرار الحكػػـ فػػي الدولػػة. واذا لػػـ يحػػدث ذلػػؾ فػػاف 

 يناء أمس قد تبدو لنا مثؿ لعبة أوالد.المذبحة في س
 10/8/1023اسرائيل اليوم 
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