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 ىنية: الوطن ليس حكرًا عمى أحد والتمرد يكون ضد االحتالل 2
أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية أف الوطف يتسع لمجميع، وليس حكًرا عمى : جماؿ غيث -غزة

 شدًدا في الوقت نفسو عمى أف التمرد يكوف ضد االحتالؿ.أحد، م
وقاؿ ىنية خالؿ مشاركتو في حفؿ افتتاح "البرنامج الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية"، في مدينة 
غزة، اليوـ األربعاء: "الوطف يتسع لمجميع وليس حكًرا عمى أحد، وفمسطيف التي يضحي مف أجميا 

 كؿ الفمسطينييف، وغزة التي حررىا أىميا ىي ممكيـ".الفمسطينيوف ىي وطف ل
وتابع: "ال يمكف ألحد _ميما بمغ مف القوة_ أف يحسـ وحده صراًعا حضاريًّا عميًقا مع االحتالؿ، دعوتنا 

نياء االنقساـ، والعودة مجدًدا إلى المسارات الجامعة لمفمسطينييف".  ىي الوحدة والشراكة وا 
ر وطني، لسنا في ظؿ دولة مستقمة وال نظـ مستقرة، وليذه المرحمة قانوف وأضاؼ: "نحف في مرحمة تحر 

يمنع إقصاء أو استثناء أحد، ويركز عمى تكامؿ اليمـ واالستفادة مف كؿ الجيود، ويدعو الجميع لالنخراط 
 مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ التحرر".

عبنا إلعادة االعتبار لمعمؿ وأشار إلى أف الطريؽ طويؿ وصعب وعميؽ ومميء بالتضحيات، داعًيا أبناء ش
المشترؾ والوحدة الوطنية، "وال يعترينا أي حرج حينما نقوؿ: نحف نريد لفمسطيف حكومة وقيادة وسمطة واحدة 

 وبرنامج وطني مشترؾ؛ لتحرير األرض واألسرى، ونستعيد المقدسات".
تثناء في الحياة الوطنية الداخمية، وشدد ىنية عمى "أف القضايا الوطنية تعالج بالحوار، وأف العراؾ الدموي اس

وال نيجنا، بؿ وقمنا ومازلنا نقوؿ إف الصراع الذي جرى في الساحة الفمسطينية لـ يكف خيارنا وال برنامجنا 
ىو حالة اضطرارية ناتجة عف التطور السمبي لمخالؼ السياسي آنذاؾ، فاالنقساـ استثناء في حياة 

 عب".الفمسطينييف واألصؿ وحدة األرض والش
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ودعا إلى إطالؽ مشروع الحوار الوطني الشامؿ، وقاؿ: "نعـ تبدو القضية بيف فتح وحماس، لكف القضية 
أوسع مف الحركتيف عند الحديث عف الوطف ومستقبمو والصراع مع العدو". وتابع: "أنا مع حركة التمرد في 

 قطاع غزة، ولكف التمرد يكوف ضد العدو اإلسرائيمي".
متمرد عمى المحتؿ، ولكف يجب أال تستخدـ ىذه المغة ضدنا وال نريد أف نستدعي  وأضاؼ: "نحف شعب

 العالقات في بعدىا الدموي وال نحب وال نرغب في ذلؾ".
مف  180مف فتح و 260، بينيـ 2007قتياًل في األحداث المؤسفة عاـ  450واشار إلى سقوط "قرابة 

ت، لذلؾ ال نريد أف نذىب ليذا المربع الصعب، وال حماس وحوليـ شباب آخريف ال عالقة ليـ بالتنظيما
 نريد أف نستدعي العالقات في بعدىا الدموي".

كما دعا "الشباب إلى عدـ المجوء نحو ىذا االتجاه، لما لو مف خطر حقيقي عمى شعبنا ووطننا، فيذا 
لبا القيادات التي تشكؿ االتجاه لو نتائج صعبة عمى وحدتنا"، كما دعاىـ إلى جعؿ الحوار لغة التفاىـ، مطا

 بأف تتسـ بعقالنية وتجنب شعبنا المخاطر". الحركاتغطاء لتمؾ 
وأكد أنو ال خيار أماـ الشعب الفمسطيني إال خيار الوحدة والتفاىـ، مشدًدا عمى ضرورة تحقيؽ الوحدة 

كة حتى لو اضطرب الوطنية "شعبنا ينتظرنا وقضيتنا مقدسة فعمينا حماية قضيتنا ألنيا جامعة وموحدة ومبار 
 الوضع مف حولنا لنبقي قضيتنا في مكانيا الصحيح".

مف جانب ثاف؛ ثمف ىنية دور وزارة الداخمية في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وانجاز 
"البرنامج الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية والييئات األىمية، وتجاوزىا النظريات األمنية في 

 مع المجتمع إلى تكريس الشراكة المدنية. عالقتيا
نياء االنقساـ السياسي  وقاؿ: "إف تحرير الوطف لف يتحقؽ إال بوحدة الجميع، داعًيا إلى تحقيؽ الشراكة وا 
بيف الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكًدا عمى ضرورة تحقيؽ الشراكة االستراتيجية بيف الوزارات الحكومية 

 ومنظمات المجتمع المدني.
أالؼ دوالر لمجمعيات التي تحصؿ عمى المرتب األوؿ في المؤشرات  5وأعمف عف تقديـ منحة قدرىا 

األربعة العامة التي وضعتيا وزارة الداخمية بالتعاوف مع المؤسسات والجمعيات الخيرية واألىمية، وأيد قرار 
في التعامؿ مع منظمات المجتمع  وزير الداخمية بإلغاء قانوف السالمة األمنية وعدـ تدخؿ األجيزة األمنية

 المدني والمنظمات والجمعيات األىمية والخيرية".
وأكد ىنية، التزامو "بإعادة فتح كؿ المؤسسات والجمعيات التي أغمقت إباف أحداث االنقساـ، وأف تكوف ىذه 

يع المشاركة خطوة وطنية متقدمة، عمى أف تقابؿ بخطوة مماثمة في الضفة لتجسير اليوة"، داعيا إلى توس
 في إدارة القطاع لحيف تشكؿ حكومة وحدة وطنية.

وفي سياؽ آخر؛ استذكر رئيس الوزراء: "الذكرى العاشرة الغتياؿ القيادي إسماعيؿ أبو شنب، والذكرى 
 الرابعة واألربعيف لحرؽ المسجد األقصى المبارؾ".

ة"، الفتًا النظر إلى تجاوز "المخطط وأكد أف المسجد األقصى المبارؾ يتعرض ألخطر حممة تيويد إسرائيمي
اإلسرائيمي الحفريات والتيويد واالستيطاف، وابعاد النواب والوزراء إلى التفكير في تقسيـ المسجد زماًنا 

 ومكاًنا".
وأوضح أف االحتالؿ يحاوؿ تطبيؽ خطة مماثمة لما طبؽ عمى الحـر اإلبراىيمي بالخميؿ مف تقسيـ"، مؤكًدا 

ني حكومتو متمسكوف بالحقوؽ والمقاومة والوحدة والقدس وعودة الالجئيف المشرديف إلى أف شعبنا الفمسطي
 أرضيـ ووطنيـ في فمسطيف.



 
 

 

 

 

           6ص                                    1955العدد:                22/8/1023الخميس  التاريخ:

وعمى صعيد منفصؿ؛ شدد ىنية عمى ضرورة "أال يكوف فتح معبر بيت حانوف )أيرز( شماؿ قطاع غزة 
ييف: "إف معبر رفح معبر عمى حساب معبر رفح، تحت أي ظرؼ كاف". وقاؿ ىنية، رًدا عمى أسئمة الصحف

 فمسطيني مصري وتـ تحقيؽ ذلؾ بفعؿ التضحيات والصمود والتحرير".
وناشد مصر بإعادة فتح معبر رفح، والعمؿ فيو بشكؿ طبيعي وبكامؿ طاقتو، "خاصة أنو ال يوجد ىناؾ أي 

عقب مقتؿ  سبب أو مبرر إلغالقو". وكانت السمطات المصرية قد أغمقت معبر رفح حتى إشعار آخر وذلؾ
 مجنًدا مصرًيا في رفح المصرية عمى يد مسمحيف مجيوليف. 26

 21/8/2013فمسطين، أون الين، 
 

 عريقات ينفي تشكيل سبع لجان تفاوضية 2
االربعاء تشكيؿ  نفى اكد الدكتور صائب عريقات رئيس وفد المفاوضات الفمسطيني: وليد عوض -راـ اهلل

مسطينية االربعاء بأف ما ىو موجود ىو قناة تفاوضية واحدة يرأسيا سبع لجاف تفاوضية، مؤكدا لالذاعة الف
ىو عف الجانب الفمسطيني وتضـ في عضويتيا محمد اشتية فيما ترأسيا عف الجانب االسرائيمي تسيبي لفني 

 وتضـ اسحاؽ مولخو.
ما زاؿ  وشدد عريقات عمى إنو مف السابؽ ألوانو الحديث عف تشكيؿ لجاف تفاوضية، موضحا بأف البحث

 ينصب عمى االتفاؽ عمى مفاىيـ تتصؿ بكؿ قضايا الوضع النيائي دوف استثناء. 
 22/8/2013القدس، العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيمي كبديل لمعبر رفح "إيرز" تعمن رفضيا استخدام معبر الحكومة في غزة 3

أف حكومتو ي قطاع غزة فأشرؼ اليور: قاؿ الميندس إيياب الغصيف الناطؽ باسـ الحكومة المقالة  -غزة 
ترفض ما طرحتو الشؤوف المدنية إليجاد ثغرات بديمة بعد إغالؽ معبر رفح والتوجو إلى معبر بيت حانوف 

 إلخراج العالقيف وبعض األجانب وحممة اإلقامات لمغادرة القطاع. "إيرز‘
ؿ يرفض ذلؾ، كما ىذا األمر مرفوض نظرًا لخطورة السفر عف طريؽ معبر بيت حانوف كوف االحتال‘وقاؿ 

، مشيرا إلى أف المعبر الرسمي ىو الذي بيف الحكومة ’أنو ييدد باعتقاؿ ومالحقة مف يدعي أنو مشتبو بو
 ’.العربي واالستراتيجي لمشعب الفمسطيني‘الفمسطينية والجانب المصري كونيـ 

يجاد بديؿ‘الحكومية ’ الرأي‘وأضاؼ في تصريح لوكالة  لممعبر ىذا أمر بعيد  االعتماد عمى االحتالؿ وا 
عف المنطؽ، ألف االحتالؿ يريد محاصرتنا وقتمنا واعتقالنا وتدميرنا وال يمكف أف نعتمد عميو في حياتنا 

وكاف الغصيف حذر في تصريحات سابقة لػ ’. اليومية إف كاف في المعابر التجارية أو الخاص باإلفراد
 ع جراء إغالؽ معبر رفح البري.في القطا’ كارثة إنسانية‘مف حدوث ’ القدس العربي‘

 22/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 عشراوي: كافة المستوطنات غير قانونية وتقطع أوصال الدولة الفمسطينية 4
أكدت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي، أف كافة المستوطنات غير  :القدس المحتمة

 دد الجيود الدولية المبذولة لتفعيؿ عممية السالـ.قانونية، وبناؤىا يقوض حؿ الدولتيف، ويب
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« جيمو»جاء ذلؾ خالؿ جولة ميدانية نظمتيا دائرة شؤوف المفاوضات لمنظمة التحرير، امس، في حي 
االستيطاني جنوبي القدس المحتمة ومنطقة كريميزاف في بيت جاال، لالطالع عمى أرض الواقع عمى 

 عف المخططات االستيطانية الجديدة.المشاريع االستيطانية، وعرض خرائط 
وقالت عشراوي، إف االحتالؿ ماٍض في سياساتو االستيطانية غير الشرعية، مؤكدة أف ىذه السياسات تحوؿ 
دوف قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة ومتواصمة ومترابطة جغرافيا، متطرقة إلى سياسات االحتالؿ وىدمو 

فقط  20منزال في القدس ومحيطيا منذ بداية العاـ و 71االحتالؿ ىدـ »لمنازؿ المواطنيف بالقدس، قائمة: 
أمالؾ »منذ استئناؼ المفاوضات، إضافة إلى محاولتو االستيالء عمى أمالؾ المواطنيف عف طريؽ قانوف 

، وشؽ طرؽ والجدار وغيرىا مف السياسات وجميعيا تعمؿ عمى تقطيع أوصاؿ الدولة «الغائبيف
 «.الفمسطينية
نحف ننظر إلى ىذه السياسات بعيف الخطورة، ونحذر إف استمرت إسرائيؿ بخطواتيا فمدينا كامؿ : »وأضافت

 «.الحؽ بالتوجو إلى المحاكـ والقوانيف الدولية لردعيا ومساءلتيا
مف جانبو، قاؿ مسؤوؿ ممؼ القدس في دائرة شؤوف المفاوضات فؤاد الحالؽ، إف إسرائيؿ ومنذ استئناؼ 

وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس المحتمة، بينيا  3900أصدرت قرارات لبناء محادثات السالـ 
 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس المحتمة. 1900

 22/8/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 رام اهلل: ال يوجد أي توجو باعتماد معبر بيت حانون بدياًل لمعبر رفحفي حكومة ال 5
تحدث باسـ الحكومة مدير المركز اإلعالمي الحكومي، ايياب بسيسو، حؽ المواطنيف راـ اهلل: أكد الم

 الفمسطينييف في التنقؿ والحركة، نافيًا أف يكوف ىناؾ أي توجو باعتماد معبر بيت حانوف بدياًل لمعبر رفح.
ؿ شبو يومي وقاؿ بسيسو في تصريح صحفي، 'ىناؾ العديد مف الحاالت اإلنسانية والطبية التي تتنقؿ بشك

إلى المستشفيات في الضفة الغربية وغيرىا'، مؤكدا ضرورة اعتماد معبر رفح كمعبر فمسطيني مصري يقـو 
 عمى تسييؿ حركة المسافريف وتحييد الحاالت اإلنسانية.

وشدد عمى رفض الحكومة الُمطّمؽ ألف يكوف معبر بيت حانوف بدياًل عف معبر رفح 'لما يمثمو ىذا مف 
 وؽ الفمسطينييف في الحركة والتنقؿ التي كفمتيا كافة المواثيؽ الدولية'.انتقاص لحق

وأكد بسيسو المساعي الحثيثة التي تبذليا القيادة والحكومة مف أجؿ استئناؼ العمؿ عبر معبر رفح أماـ 
أىمنا في قطاع غزة، بما يخدـ المصمحة الفمسطينية والمصرية، دوف أف يشكؿ ىذا بأي حاؿ مف األحواؿ 

 تدخاًل في الشأف المصري الداخمي.
 22/8/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 منى منصور: المفاوضات توفر غطاًء لالحتالل لمنيل من "األقصى" 6

نابمس: اعتبرت عضو المجمس التشريعي الفمسطيني عف محافظة نابمس، منى منصور، أف جريمة إحراؽ 
ا زالت قائمة مف خالؿ مواصمة انتياؾ حرمة المقدسات عامًا لـ تنتو، وم 44المسجد األقصى المبارؾ قبؿ 

 في مدينة القدس المحتمة دوف محاسبة أو حتى سؤاؿ.
النائب عف كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية، في تصريحات خاصة لػ"قدس برس"،  وقالت منصور،

مسجد األقصى والتي (، "إف طبيعة تعامؿ الدوؿ والمنظمات الدولية مع جريمة حرؽ ال8|21األربعاء )
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ألحقت أضرارًا كبيرة ببعض محتوياتو، شّجعت االحتالؿ عمى التمادي في انتياكاتو لحرمة األقصى 
 والمقدسات كافة".

وأشارت النائب عف حركة "حماس" إلى أف "ذكرى اإلحراؽ تأتي ىذه المرة في ظؿ ىجمة مسعورة مف قبؿ 
 االحتالؿ عمى األقصى والمقدسات.

المفاوضات، أفادت النائب منصور: "البعض الفمسطيني لـ ينتصر لممسجد األقصى واستأنؼ وعف استئناؼ 
المفاوضات مع االحتالؿ الذي يواصؿ انتياؾ حرمات األقصى وييدؼ لفرض أمر واقع عمى الوضع العاـ 
في األقصى، ويحارب كؿ شيء فمسطيني ويدمر ممتمكات ويعتقؿ ويقتؿ بشكؿ يومي وفي المقابؿ تذىب 

 لسمطة لممفاوضات دوف وقفيا احترامًا لدماء الشيداء عمى األقؿ".ا
 21/8/2013، قدس برس

 
 غزة: المجمس التشريعي يقر قانون "المخدرات والمؤثرات العقمية" 7

(، قانوف "المخدرات والمؤثرات العقمية" 8|21غزة: أقّر المجمس التشريعي الفمسطيني في غزة، يوـ األربعاء )
 ة.بالقراءة الثاني

جاء ذلؾ خالؿ جمسة لممجمس التشريعي عقدت يـو االربعاء في مقره بغزة، حيث يتميز ىذا القانوف بشدة 
 العقوبات التي قد تصؿ لإلعداـ.

في تصريح مكتوب لو  وأكد النائب المستشار محمد فرج الغوؿ رئيس المجنة القانونية في المجمس التشريعي
 بالقراءة الثانية، تمييدا لنشره في الصحيفة الرسمية. قانوف المخدرات  أف المجمس أقر مشروع

وقاؿ أف القانوف تميز بشموليتو وشدة العقوبات التي أقرىا المجمس التشريعي لردع المجرميف في ىذه 
الجريمة، ووضع حد نيائي ليذه الجريمة مف خالؿ تشديد العقوبات التي قد تصؿ إلى اإلعداـ في بعض 

 الحاالت.
 21/8/2013، قدس برس

 
 تيسير خالد: االنتخابات التشريعية دون مشاركة غزة أمر سابق ألوانو 8

راـ اهلل: أكد عضو المجنة التنفيذية لػ منظمة التحرير الفمسطينية" تيسير خالد أف المجنة التنفيذية لممنظمة لـ 
 غزة.تناقش إمكانية إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية ال يشارؾ فييا المواطنوف في قطاع 
إف "استعجاؿ  (21/8وقاؿ تيسير خالد في تصريح صحفي مكتوب تمقتو "قدس برس" اليوـ األربعاء )

الخالؼ حوؿ االنتخابات ىو أمر سابؽ ألوانو ولـ يطرح عمى جدوؿ أعماؿ المجنة التنفيذية، وال اعتقد أنو 
 ف األطراؼ".يمكف أف ُتجرى انتخابات ويستثنى منيا قطاع غزة او يستثنى منيا أي طرؼ م

أنو موقؼ "يعود بالضرر  مؤكدا واعتبر تيسير خالد إف موقؼ "حماس" مف االنتخابات بأنو "غير مفيوـ"،
عمى حماس ذاتيا ويقدميا لمرأي العاـ الفمسطيني بأنيا تتعامؿ مع الممارسة الديمقراطية كما لو كانت حؽ 

 دة وحسب" لممواطف لمرة واحدة أو صوت واحد لمناخب الواحد ولمرة واح
 21/8/2013قدس برس، 

 
 ماليين درىم 8منحة دراسية لمطمبة بـ  79قنصمية فمسطين في دبي تقدم  9
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منحة لمطمبة المتفوقيف في شيادة  79كشفت قنصمية دولة فمسطيف في دبي، عف تقديـ  يمامة بدواف: -دبي
يف درىـ، موزعة في مختمؼ الجامعات مالي 8الثانوية العامة ألبناء الجالية الفمسطينية، بقيمة إجمالية تبمغ 

 والكميات .
وقاؿ قاسـ رضواف، قنصؿ عاـ دولة فمسطيف في دبي، إنو تـ الحصوؿ عمى ىذه المنح والخصومات 
الدراسية، نتيجة عقد اتفاقات تعاوف مع ىذه الجامعات والكميات، مساىمة منا في تكريـ الطمبة المتفوقيف، 

 عمًا لمسيرتيـ التعميمية، التي تعتبر عماًل وطنيًا يخدـ القضية الفمسطينية.الذيف يستحقوف منا كؿ اىتماـ، د
%، تركزت في جامعة الغرير، حيث بمغ 75وأوضح أف المنح الكاممة والخصومات التي بمغت أغمبية قيمتيا 

منحة دراسية،  17طالبا، فيما شممت كمية األفؽ عمى  40ألؼ درىـ شممت  400مالييف و 4إجماليا 
منحة  16%، في حيف قدمت الكمية األمريكية 50ألؼ درىـ، وبقيمة خصـ بمغت  200مالي مميوف وبإج

%، كما قدمت 50ألؼ درىـ، توزعت بيف منح كاممة وخصومات تصؿ إلى  900دراسية بإجمالي مميوف و
 %، وبقيمة إجمالية بمغت نحو نصؼ مميوف درىـ. وأشاد30منح دراسية بخصـ بمغ  6جامعة الجزيرة 

رضواف بتعاوف مختمؼ المؤسسات والجيات التعميمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع القنصمية 
الفمسطينية، األمر الذي يعد داللة عمى التأييد والدعـ المستمر مف قيادة اإلمارات وشعبيا لمفمسطينييف 

 وقضيتيـ العادلة.
 22/8/2013الخميج، الشارقة، 

 
 عمى ضاحية بيروت الجنوبية و متيمين بإطالق صواريخأ نمطموبيليس لدينا حماس:  20

الوثيػؽ »تعػاوف الحركػة أكد ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة ، أف 11/8/1023الحياة، لندن، ذكرت 
مع مخابرات الجيش المبناني ألننا نعتبر أف امف لبناف واستقراره قوة لمقضية الفمسطينية ولف نسمح بػأف يػؤتى 

اننػا رفضػنا تسػميـ متيمػيف بػإطالؽ »، نافيًا ما تردد في وسائؿ اعالمية امس، عػف «المخيماتلبناف مف قبؿ 
تواصػؿ اليػـو مػع مديريػة المخػابرات »، مشػيرًا الػى انػو «صواريخ عمى الضاحية او عمى اي منطقة في لبناف

 «.ألنو غير صحيح ونفوا اف يكونوا اصدروا بيانًا بيذا الصدد وقالوا لنا بإمكانكـ اف تنفوا ىذا الخبر
بػرزت تباينػػات بػيف مخػػابرات الجػيش وحركػػة حمػاس حػػوؿ مسػػتوى ، 11/8/1023، الســفير، بيــروتونشػرت 

 تعاوف الحركة في شأف تسميـ بعض المطموبيف، عمى خمفية إطالؽ الصواريخ عمى الضاحية.
، مشػػيرا «صػواريخلػيس لػدينا مطمػػوبيف او متيمػيف بػإطالؽ »وقػد أكػد ممثػؿ حمػػاس فػي لبنػاف عمػي بركػػة أنػو 

الػػػى أف مديريػػػة المخػػػابرات فػػػي الجػػػيش المبنػػػاني كانػػػت قػػػد طمبػػػت مػػػف حمػػػاس تسػػػميـ شػػػقيؽ المػػػّتيـ بػػػإطالؽ 
وقػػػد تجاوبػػػت الحركػػػة فػػػورًا مػػػع ىػػػذا الطمػػػب وسػػػّممت المخػػػابرات الشػػػخص المطمػػػوب »الصػػػواريخ احمػػػد طػػػو، 

 «.ونسيب آخر لطو كشاىديف لمعرفة بعض المعطيات عف تحركات طو
« حماس»أف تسميـ الشاىديف ليس كافيا، مشيرا الى أف المطموب مف « السفير» صدرا عسكريا أبمغ إال اف م

 أف تسمـ شخصا في مخيـ الرشيدية، ينتمي الييا، وُيشتبو بتورطو في ممؼ إطالؽ الصواريخ عمى الضاحية.
أي اسػػػتفزاز أو  أف الجػػيش سػػػيرّد بكػػؿ حػػػـز وقػػوة عمػػػى« السػػػفير»ػالػػى ذلػػػؾ، أكػػدت مصػػػادر أمنيػػة موثوقػػػة لػػ

اعتػػداء يمكػػف اف يتعػػّرض لػػو مػػف قبػػؿ المسػػمحيف المتشػػّدديف الػػذيف ينتشػػروف فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة او فػػي 
التعمير، وذلؾ بعد اكتشاؼ مكاف اختباء أحمد األسير، مشددًة عمى أف الفصائؿ الفمسػطينية مجتمعػة تبمغػت 

 ىذا القرار مف مرجع امني كبير.
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بعدـ « حماس»مصادر أمنية رسمية اتيمت حركة  ، مف صيدا، أف11/8/1023األخبار، بيروت، وأضافت 
التعاوف جديًا في توقيؼ مشتبو في تورطيـ في عمميات قصؼ الضاحية الجنوبية في أيػار الماضػي. وقالػت 
المصادر إنو بعد توافر معطيات لمديرية المخابرات في الجػيش المبنػاني حػوؿ عمميػة إطػالؽ الصػواريخ عمػى 

، ويسػكف فػي 2983، جرى التعرؼ إلػى ىويػة أحمػد محمػود طػو، فمسػطيني مػف مواليػد بيػروت عػاـ الضاحية
الشػػػارع العػػػريض فػػػي حػػػارة حريػػػؾ، ولديػػػو محػػػؿ لتصػػػميح وبيػػػع أجيػػػزة التمفزيػػػوف. وتشػػػتبو االجيػػػزة المعنيػػػة 

ت أنيػـ بالتحقيقات في أف طو مسؤوؿ عف عممية إطالؽ الصػواريخ، بالتعػاوف مػع آخػريف، تبػيف مػف التحقيقػا
 فمسطينيوف، يقيموف في أكثر مف مخيـ في لبناف، وتربطيـ عالقة بحركة حماس.

مسػاعدتيا فػي الوصػوؿ الػى أحمػد طػو، فنفػت عمميػا بمكانػو، مؤكػدة أنػو « حماس»وطمبت االستخبارات مف 
دي ليس عنصرًا فييا، حتػى ولػو كػاف أفػراد مػف عائمتػو أعضػاًء فػي الحركػة. ثػـ لّبػت طمػب الجػيش تسػميمو فػا

ف كػػاف  طػػو، شػػقيؽ أحمػػد، بػػداعي سػػؤالو عػػف أخيػػو، وىػػو ال يػػزاؿ موقوفػػًا لػػدى االسػػتخبارات رىػػف التحقيػػؽ، وا 
 ليس متيمًا كما تقوؿ االجيزة المعنية.

، أيضػًا، تسػميميا أحػد مسػؤولييا «حمػاس»لكف المصادر الرسمية قالت إف االستخبارات العسكرية طمبت مػف 
والدتػو انجػي أحمػد  2/6/2989مدعو عالء الديف محمود ياسػيف )مواليػد في مخيـ الرشيدية جنوبي صور، ال

ياسيف، ويقيـ في شارع ياسيف فػي المخػيـ نفسػو(، وذلػؾ لكػوف المعطيػات تشػير الػى أنػو كػاف مػف يشػّغؿ طػو 
 لـ تمّب الطمب بعد.« حماس»في عممية قصؼ الصواريخ واإلعداد لعمميات إرىابية أخرى. لكف 

برئاسة ممثميا في لبناف عمي بركة بزيارة لرئيس فرع مخابرات « حماس»ف يقوـ وفد مف وكاف مقررًا، أمس، أ
الجنػػوب فػػي الجػػيش العميػػد عمػػي شػػحرور فػػي مكتبػػو فػػي ثكنػػة زغيػػب فػػي صػػيدا، وذلػػؾ فػػي إطػػار زياراتيػػا 

بييػة  الدورية لمقيادات األمنية. لكف الزيارة لـ تحصػؿ واقتصػرت وجيػة الوفػد عمػى مجػدليوف حيػث زار النائبػة
 الحريري.

كشفت أف الزيارة أرجئت بطمب مف شحرور الذي فّضؿ تأجيميا إلى موعد يحدده « حماس»أوساط قريبة مف 
قيػاـ الحركػػة بتسػػميـ شػػخص تريػده مخػػابرات الجنػػوب لمتحقيػػؽ معػو فػػي أعمػػاؿ أمنيػػة. وقػد طمبػػت األخيػػرة مػػف 

الجنػػػوب، لكنيػػػا ال تػػػزاؿ تتنظػػػر تمبيػػػة المسػػػاعدة فػػػي توقيفػػػو، إذ تتػػػوافر معمومػػػات أنػػػو موجػػػود فػػػي « حمػػػاس»
 طمبيا.

وفي ما خص ممؼ مخيمات بيروت، جرى تواصؿ بيف مسؤولي حماس في لبنػاف مػع مديريػة المخػابرات فػي 
اإلشػػاعات »ػالجػػيش ومػػع قػػوى األمػػف الػػداخمي وحػػزب اهلل، وكانػػت حمػػاس مشػػغولة فػػي الػػرد عمػػى مػػا تصػػفو بػػ

 «.ىابيةعف مشاركة عناصر منيا في بعض االعماؿ االر 
كذلؾ عقدت «. التنسيؽ مع حزب اهلل شّغاؿ، ولـ ينقطع التواصؿ مع قيادات الحزب لمحظة»ويقوؿ بركة إف 

الحركة لقاًء مع أىالي المخيمات ووجيائيا ومسؤولي الفصائؿ فييا لمعمؿ عمى منع االنجرار الػى أي إشػكاؿ 
« حمػػاس»ابرات فػػي الجػػيش طمبػػت مػػف مػػع حػػزب اهلل. وفػػي ىػػذا اإلطػػار، كشػػؼ بركػػة نفسػػو أف مديريػػة المخػػ

تسػػػميـ فػػػادي طػػػو، شػػػقيؽ المشػػػتبو فيػػػو بػػػإطالؽ الصػػػواريخ عمػػػى الضػػػاحية الجنوبيػػػة الفمسػػػطيني أحمػػػد طػػػو. 
وبحسب بركة، تجاوبت الحركة فورًا مع المطمب وسممتو قبؿ ثالثة أياـ إلى مسػؤوؿ المخػابرات فػي الضػاحية 

 الجنوبية. 
زدادت التحقيقػػات والتواصػػؿ، خصوصػػًا بعػػدما تبػػيف أف الصػػواريخ التػػي وبعػػد تفجيػػري الػػرويس وبئػػر العبػػد، ا

أطمقت عمى الضاحية تـ شراؤىا مف تاجر سالح في مخيـ البرج )أ. خ.(. ومػف المعػروؼ عػف التػاجر الػذي 
أّمنيا أنو مف أشد المؤيديف لممقاومة. وقاؿ إنو باعيا لجيات يعتقد أنيػا تريػد إطالقيػا عمػى العػدو االسػرائيمي 
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ما جرت العادة. وأّكد أنو باع في السابؽ صواريخ أطمقت مف الجنوب باتجاه العدو االسرائيمي. وبعد سقوط ك
 عمى الضاحية، أبمغ حزب اهلل أنو باع صواريخ لطرؼ ثاف باعيا بدوره الى طو. 207ػ صاروخي ال

ا نقمت، بعد سرقتيا مف صاحبتيا التي فّجرت في بئر العبد، فيتردد بقوة أني« كيا»ػ أما في ما يتعمؽ بسيارة ال
فػػػي منطقػػػة خمػػػدة، الػػػى مخػػػيـ بػػػرج البراجنػػػة، ومػػػف ىنػػػاؾ خرجػػػت الػػػى المػػػرأب الػػػذي انفجػػػرت فيػػػو. وحصػػػمت 

 مداوالت وعمميات تفتيش لمتأكد مما إذا كاف تفخيخيا تـ في المخيـ نفسو.
يـ. ويقػػػوؿ أحػػػدىـ إف لكػػػّف مسػػػؤولي الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية يسػػػتبعدوف أف تكػػػوف السػػػيارة قػػػد فّخخػػػت فػػػي المخػػػ

أغمػػب المالجػػم الموجػػودة فػػي المخػػيـ والتػػي يمكػػف العمػػؿ فييػػا مػػف دوف مراقبػػة تقػػع تحػػت سػػيطرة الفصػػائؿ »
ىناؾ احتمااًل أف تكوف قد فّخخػت فػي صػبرا، حيػث »يضيؼ ىؤالء إف «. الموالية لحزب اهلل والنظاـ السوري
خػػارج »ؿ فييػػا، يسػػّمي الرجػػؿ منػػاطؽ تقػػع وعػػف األمػػاكف المحتمػػؿ العمػػ«. تعمػػؿ مجموعػػات ضػػد حػػزب اهلل
 «.حدود المخيـ حيث ال سمطة لنا

 24أف الفمسطيني نعيـ ع. خرج مف عػيف الحمػوة بتػاريخ « األخبار»ػ في السياؽ نفسو، كشؼ مصدر أمني ل
آب الجاري وأمضى خارج المخيـ أكثر مف ست ساعات قبؿ أف يعود متخفيًا بطريقػة غيػر شػرعية عبػر أحػد 

وفػػي الخػػروج الػػذي سػػجؿ قبػػؿ يػػوـ واحػػد مػػف تفجيػػر الػػرويس، حمػػؽ عبػػاس لحيتػػو وغّيػػر فػػي شػػكمو  المسػػارب.
الخػارجي. وتػػرددت معمومػػات أنػو غػػادر المخػػيـ فػي شػػير رمضػػاف الفائػت أيضػػًا ومكػػث خػارج المخػػيـ حػػوالى 

 ثالثة أياـ قبؿ أف يعود.
ي الفتػرة األخيػرة، خروجػًا وعػودة إلػى وقاؿ المصدر إف نعيـ واحد مف أبرز المطموبيف، وكانت حركتو الفتة ف

مكاف إقامتو في حي حطػيف فػي المخػيـ، إذ غػادر المخػيـ قبػؿ أسػبوع مػف إطػالؽ صػاروخيف عمػى الضػاحية 
الجنوبية. وكاف الفتًا غيابو الطويؿ مرة واحدة، إلى أف عػاد منتصػؼ تمػوز الماضػي. وتكتسػب عمميػة تعقػب 

ابقًا باإلعػػػداد أو بتنفيػػػذ عمػػػؿ تخريبػػػي. وقػػػد ارتػػػبط اسػػػمو تحركػػػات نعػػػيـ أىميػػػة خاصػػػة، لكونيػػػا ارتبطػػػت سػػػ
بعمميػػػات إطػػػالؽ صػػػواريخ باتجػػػاه األراضػػػي المحتمػػػة انطالقػػػًا مػػػف الجنػػػوب، والتػػػي كانػػػت شػػػبيية بصػػػواريخ 
الضاحية. المصدر رّجح ارتباط نعيـ بمجموعة داريا، التي كشؼ قياـ عناصرىا بزرع ثالث عبوات لػـ تحػدد 

صػػدر إلػػى أف نعػػيـ موجػػود حاليػػًا فػػي حػػي حطػػيف فػػي عػػيف الحمػػوة حيػػث يشػػكؿ منزلػػو أمكنتيػػا بعػػد. ولفػػت الم
، عممًا بأنو لـ يغادر الحي باتجػاه حػي «فتح اإلسالـ»و« جند الشاـ»مركز لقاءات مسؤولي مجموعات بقايا 

 الطوارئ الذي لجأ إليو معظـ أمراء ومسؤولي الجماعات، مثؿ بالؿ البدر وىيثـ الشعبي.
، «فػػتح اإلسػػالـ»و« القاعػػدة»عامػػًا( أحػػد الناشػػطيف فػػي الػػدائرة المشػػتركة بػػيف تنظيمػػي  43ع. )ويعػػّد نعػػيـ 

ويمتػػػاز باالحتياطػػػات األمنيػػػة العاليػػػة التػػػي يتخػػػذىا. فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، ال يتػػػوافر رسػػػـ أو صػػػورة لػػػو لػػػدى 
 األجيزة األمنية الفمسطينية والمبنانية.

 
 
 

 زة "منطقة متمردة": لم ُيتخذ قرار بإعالن غاألحمدعزام  22
أكد عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة "فػتح" ورئػيس وفػدىا لمحػوار عػزاـ األحمػد، أف ممػؼ المصػالحة مجمػد منػذ 
فترة، موضًحا أف ىدؼ وفد الحركة برئاسة أميف سػر المجمػس الثػوري أمػيف مقبػوؿ لػـ يكػف لبحػث المصػالحة 

نما التردد عمى قطاع غزة مف قبؿ كوادر الحركة.  وا 
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مػػا أثيػػر حػػوؿ عػػودة حػػرس الػػرئيس لمعبػػر رفػػح واعػػالف قطػػاع غػػزة منطقػػة متمػػردة، أكػػد االحمػػد فػػي وبشػػأف 
 تصريحات لو اليـو االربعاء أف ىذه األمور مجرد أفكار شخصية، وأنو لـ يتـ أخذ قرارات حتى اآلف.

الميمػػػة وحػػػوؿ لقػػػاء وفػػػدي التفػػػاوض الفمسػػػطيني برئاسػػػة صػػػائب عريقػػػات واالسػػػرائيمي برئاسػػػة تسػػػيبي ليفنػػػي 
الماضػػية، اسػػتبعد االحمػػد ألف يصػػػدر اي شػػيء عػػف المقػػػاءات التفاوضػػية قبػػؿ موعػػػد السػػتة اشػػير المحػػػددة 
لػػػذلؾ، وأشػػػار الػػػى اف القػػػرارات حػػػوؿ ذلػػػؾ سػػػتتخذ مػػػف قبػػػؿ الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس ورئػػػيس حكومػػػة اسػػػرائيؿ 

 بنياميف نتنياىو.
 12/8/1023، فمسطين أون الين

 
 غزة ثنين من كوادرىا المعتقمين فيفتح تحمل حماس مسؤولية حياة ا 21

حممت حركة فتح األجيزة األمنية التابعة لمحكومة الفمسطينية المقالة التي تقودىا حركة : يو بي أي -القدس 
 "حماس" المسؤولية عف حياة اثنيف مف كوادرىا المذيف تعتقميما في سجوف غزة.

ختطػؼ لػدى جيػاز مػا يسػمى بػاألمف الػداخمي وقالت فتح فػي بيػاف، إف 'أجيػزة حمػاس نقمػت مسػاء أمػس، الم
بمدينػػة غػػزة، عبػػد العزيػػز المقادمػػة، عضػػو قيػػادة إقمػػيـ شػػماؿ غػػزة إلػػى المستشػػفى بعػػد تػػدىور حالتػػو الصػػحية 

 بشكؿ مفاجم'.
وأضػاؼ البيػػاف، أف "الحالػػة الصػػحية لممختطػػؼ المقادمػػة )اعتقػػؿ قبػػؿ عػػدة أيػػاـ( تػػدىورت بشػػكؿ مفػػاجم، مػػا 

السرعة إلى قسـ الطوارئ بمستشفى الشفاء، حيث أنو ومػف خػالؿ إجػراء الفحوصػات استدعى نقمو عمى وجو 
األولية، أكد أطباء المستشفى أف حالة المقادمة قد تدىورت جراء خمؿ في عمػؿ اليرمونػات وبعػض المشػاكؿ 

 الصحية األخرى".
د حسيف في رفح، منذ وأشار الى أف أجيزة حماس تواصؿ أيضًا اعتقاؿ، القيادي في فتح وأميف سرىا، محمو 

نحو أسبوعيف، الفتة إلى أنو يعاني مف وضع صحي متدىور بسػبب االعتقػاؿ، كمػا تواصػؿ اعتقػاؿ القيػادي 
 أياـ. 4صالح عويصي عضو قيادة إقميـ رفح منذ 

 11/8/1023، الحياة، لندن
 

 أي شخص يطمب لمسمطات المبنانية يسمم فورا: العرداتفتحي أبو  23
أف « الشػرؽ األوسػط»د أمػيف سػر منظمػة التحريػر الفمسػطينية فتحػي أبػو العػردات ؿأكػ: نذير رضػا - بيروت

أننػا شػكمنا خميػة أزمػة بعػد »، كاشفا «كامؿ قبؿ انفجار الضاحية وبعده»التعاوف مع األجيزة األمنية المبنانية 
ميػػا، بمػػا فييػػا تفجيػػر الضػػاحية، إذ رفعنػػا مػػف وتيػػرة التنسػػيؽ بػػيف الفصػػائؿ والتواصػػؿ مػػع القػػوى الفمسػػطينية ك

 «.اإلسالمية، ورفعنا مستوى التعاوف مع األجيزة األمنية المبنانية كافة لما فيو مصمحة البمد
سػػاىـ فػػي وضػػع حػػد لجػػزء مػػف »وقػػاؿ أبػػو العػػردات إف التجربػػة أثبتػػت أف التعػػاوف والتواصػػؿ بػػيف الفصػػائؿ 

كمػػا سػػاعدنا األجيػػزة األمنيػػة  أننػػا قػػادروف عمػػى ضػػبط بعػػض الحػػاالت،»، وأكػػد «التفمػػت األمنػػي فػػي الػػداخؿ
 «.المبنانية عمى وضع حد لمخروقات

أي شػخص يطمػب لمسػمطات المبنانيػة، يسػمـ فػورا. وىػذا الموضػوع محسػـو بالنسػبة »وأوضح أبػو العػردات أف 
أننا نمارس سياسة رفع الغطاء عف المتورطيف باألحداث األمنيػة منػذ وقػت طويػؿ، ويخضػعوف »، مؤكدا «لنا

 «.ناني، ونرفض أف تكوف المخيمات مأوى ألي مخؿ باألمفلمقانوف المب
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ذ أبدى استغرابو لتسميط الضػوء عمػى المخيمػات، عممػا بػأف الموقػوفيف منيػا ثالثػة أشػخاص، أحػدىـ سػممتو  وا 
حمػػاس السػػتخبارات الجػػيش، واثنػػاف موقوفػػاف لػػدى األمػػف العػػاـ، قػػاؿ إف الفمسػػطينييف، بتعػػاونيـ مػػع الدولػػة، 

 «.ؿ أساسي مف عوامؿ االستقرار بالبمد وال يمكف أف يكونوا غير ذلؾأثبتوا أنيـ عام»
 11/8/1023، الشرق األوسط، لندن

 
 في أي صراع داخمي لبنانيالفمسطينية حد أن يزج المخيمات أللن نسمح : األنصارعصبة  24

شػػبابيا فػػي المخػػيـ الشػػيخ أبػػو طػػارؽ السػػعدي، بعػػد لقائػػو وفػػدا « عصػػبة األنصػػار»شػػّدد أميػػر : محمػػد صػػالح
حػػد أف يػػزج ألأننػػا سػػنعمؿ لمحفػػاظ عمػػى أمػػف وحمايػػة شػػعبنا داخػػؿ المخيمػػات، ولػػف نسػػمح »فمسػػطينيا، عمػػى 

 «.المخيمات في أي صراع داخمي لبناني
 11/8/1023السفير، بيروت، 

 
 ليس ىناك معمومات أكيدة عن وجود األسير داخل حي  الطوارئمنير المقدح:  25

ليس ىناؾ معمومات أكيدة عػف وجػود »منير المقدح أف « داء األقصىكتائب شي»أوضح قائد : محمد صالح
 «.في لبناف األمنيمحاوالت جعؿ المخيمات بؤرة انطالؽ لمتوتر »، مستنكرا «األسير داخؿ حّي الطوارئ

 11/8/1023السفير، بيروت، 
 

 األقصى المسجد حماس تجدد تمسكيا بالمقاومة لتحرير.. في ذكرى إحراقو 26
ة حماس تمسكيا بالمقاومة والمضي قدمًا نحو تحرير القدس المحتمػة والمسػجد األقصػى مػف أكدت حرك: غزة

االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، مؤكػػػدة أف كػػػؿ محػػػاوالت التيويػػػد واالسػػػتيطاف لػػػف تػػػنجح فػػػي طمػػػس ىويػػػة األقصػػػى 
 والقدس.

جد األقصى عمى يد وقالت الحركة في بياف ليا أمس األربعاء؛ بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعيف لحريؽ المس
متطػػػرؼ ييػػػودي، إف  خيػػػار المقاومػػػة والصػػػمود والتمسػػػؾ بػػػالحقوؽ والثوابػػػت وتوحيػػػد الصػػػؼ الػػػوطني ضػػػمف 

  استراتيجية موّحدة ىو السبيؿ لمواجية االحتالؿ ومخططاتو وتحرير القدس واألقصى.
ـّ التوافػؽ عميػو رزمػة واحػ»وأكدت تحقيػؽ  دة وبػالتزامف يشػّكؿ أولويػة المصػالحة الوطنيػة الشػاممة، وتنفيػذ مػا تػ

خطػورة االنجػرار وراء سػراب التسػوية السػالـ المزعػـو والمفاوضػات »، محػّذرة مػف «وطنية نسعى إلى تحقيقيا
 «.العبثية التي ثبت فشميا وعقميا في حماية المقدسات

والت ووجيػػت الحركػػة التحيػػة إلػػى أىػػؿ القػػدس وأكنافيػػا الػػذيف يػػذودوف عػػف المسػػجد األقصػػى ويتصػػدوف لمحػػا
بعػاد ُممػنيج عبػر  المستوطنيف وقوات االحتالؿ تػدنيس األقصػى وتيويػده رغػـ مػا يتعر ضػوف لػو مػف تيجيػر وا 

  ىدـ المنازؿ واالعتقاؿ والتضييؽ والمالحقة.
ودعػت جمػاىير الشػعب الفمسػطيني فػي الػداخؿ والشػػتات إلػى مواصػمة صػمودىـ وتمسػكيـ بػالحقوؽ والثوابػػت 

ألمة العربية واإلسالمية وأحرار العػالـ إلػى نصػرة أىػؿ القػدس، ودعػـ صػمودىـ الوطنية، كما دعت جماىير ا
 في أرضيـ.

مف جانبيػا، أكػدت لجػاف المقاومػة وذراعيػا العسػكري ألويػة الناصػر صػالح الػديف أف ىػذه المناسػبة يجػب أف 
ؿ باسػتباحتو تكوف عالمة وقفة مع النفس، ومراجعة المواقؼ تجاه المسجد األقصى الذي يعاني ويالت المحت

وشػػػددت المجػػػاف فػػػي بيػػػاف وصػػػؿ  وخنقػػػو بػػػالكنس الييوديػػػة وناطحػػػات السػػػحاب والحفريػػػات تحػػػت أساسػػػاتو.



 
 

 

 

 

           24ص                                    1955العدد:                22/8/1023الخميس  التاريخ:

عمػػى أف اسػػتمرار االحػػتالؿ فػػي مخططاتػػو بالحفريػػات تحػػت لممسػػجد األقصػػى ينػػذر بانفجػػار كبيػػر « صػػفا»
 يتحمؿ االحتالؿ وحده كامؿ المسؤولية بشأنيا.

 11/8/1023، السبيل، عم ان

 
 ةة الوطنيتنفيذىا مدخاًل لتحقيق الوحد وتعد  بية الشعبية ترحب بتصريحات ىنية الج 27

رحبػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف بتصػػريحات رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية بغػػزة إسػػماعيؿ ىنيػػة : غػػزة
يؽ الوحدة الداعية لموحدة وتوسيع المشاركة في إدارة قطاع غزة، مؤكدة أف "إيجابية" وتنفيذىا يعد مدخال لتحق

 الوطنية.
وقػػػػاؿ عضػػػػو المكتػػػػب السياسػػػػي لمجبيػػػػة الشػػػػعبية ربػػػػاح مينػػػػا فػػػػي تصػػػػريح مكتػػػػوب وزعتػػػػو الجبيػػػػة وتمقػػػػت 
طػػالؽ الحريػػات طالمػا دعػػت إلييػػا الجبيػة فػػي إطػػار  وكالة)سػما( نسػػخة منػو األربعػػاء إف إجػػراء االنتخابػات وا 

اًل إلعػػادة الجيػػود مػػف أجػػؿ تنفيػػذ اتفػػاؽ لقاءاتيػػا الثنائيػػة مػػع حمػػاس، أو فػػي تصػػريحاتيا، معتبػػرًا ذلػػؾ مػػدخ
 المصالحة.

وأكد مينا أف وجود إرادة حقيقية لتنفيذ ذلؾ سيؤدي إلػى تفعيػؿ خاليػا المجتمػع، ومؤسسػاتو الشػعبية والنقابيػة، 
وتخفيؼ حدة االحتقاف في الشارع الفمسطيني، وخاصة قطاع غزة، وتوحد كؿ الطاقات لالستمرار في معركػة 

 االحتالؿ. الصمود، ومواجية
 12/8/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 مصرفي  االستقرارإعادة بنتنياىو يطالب بالسماح لمجيش المصري  18

رأى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، أنو ينبغي السماح لمجيش المصري بأف : يو بي أي -القدس 
ىو حاصؿ في سورية، فيما سيزور  يعيد اإلستقرار إلى مصر تحسبًا مف تدىور األوضاع فييا مثمما

 مستشاره األمني، يعقوب عميدرور، واشنطف إلجراء محادثات حوؿ األوضاع في مصر.
وذكرت صحيفة "معاريؼ"، أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية بعثت في بداية األسبوع الحالي برقية سرية إلى 

ا الشمالية، وتضمنت مواقؼ إسرائيؿ تجاه عدد مف كبار السفراء اإلسرائيمييف في أوروبا الغربية وأميرك
 الوضع في مصر.

وأضافت أف البرقية أرسمت بعد مصادقة نتنياىو، الذي يتولى منصب وزير الخارجية أيضًا، وتيدؼ إلى 
 تزويد السفراء اإلسرائيمييف بأجوبة عمى أسئمة يتـ طرحيا عمييـ في الدوؿ التي يخدموف فييا.

لدبموماسية، أف الوضع الحالي في مصر مف شأنو أف يؤثر بشكؿ بالغ ومباشر ونقمت الصحيفة عف البرقية ا
عمى إسرائيؿ بسبب حدودىا مع مصر، وأنو خالفًا لدوؿ أخرى فإف إسرائيؿ ليست دولة متفرجة عمى 

 األحداث في مصر.
قت إللقاء وتابعت البرقية "لذلؾ، فإنو في وضع يتقوض فيو الحكـ المركزي ويتدىور االقتصاد، ال يوجد و 

الموـ عمى أحد األطراؼ في مصر، ليس عمى الجيش وال عمى اإلخواف المسمميف، وفي المرحمة األولى 
ال فإف مصر قد تسير عمى طريؽ سورية".  ينبغي السماح لمجيش بإعادة االستقرار إلى الدولة، وا 

منذ عزؿ الرئيس محمد  وىذه المرة األولى التي يصدر فييا موقؼ إسرائيمي رسمي تجاه األوضاع في مصر
مرسي في بداية شير تموز/يوليو الفائت، كما أف نتنياىو طالب وزراءه في نياية األسبوع الماضي بعدـ 

 إطالؽ تصريحات بشأف مصر عقب فض اعتصامات اإلخواف المسمميف وسقوط مئات القتمى.
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 22/8/2013، الحياة، لندن
 

 لة الفمسطينية ماتتا: أوسمو وفكرة الدو اإلسرائيمي االقتصادوزير  19
قاؿ زعيـ الحزب اليميني المتطرؼ وزير االقتصاد في حكومة نتنياىو نيفتالي  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

بينيت اف اتفاقية أوسمو التي تـ التوصؿ ليا بيف اسرائيؿ والفمسطينييف ومفيوـ اقامة الدولة الفمسطينية قد 
تواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ" ليمة الثالثاء االربعاء، "أعمـ اف وكتب بينيت عمى صفحتو عمى موقع ال ماتا.

الحكومة االسرائيمية تجري مفاوضات مع ابو مازف )الرئيس محمود عباس(، وال أصدؽ انيا ستأتي بشيء، 
 وىذا ما يبقيني فييا".

منع واضاؼ بينيت "اف واجبي اف أقدـ الحقيقة لمشعب االسرائيمي، وسأعمؿ كؿ شيء وبكؿ طاقتي أل
واوضح اف حزبو صوت ضد اطالؽ سراح أسرى فمسطينييف وانو لـ يستطع منع اطالؽ الدفعة  الكارثة".

 االولى منيـ ولكنو سيبقى يعمؿ مف اجؿ منع اطالؽ الباقيف.
وقاؿ "نحف حقًا بحاجة الى اقناع الشعب االسرائيمي بحقيقة اف فكرة الدولة الفمسطينية داخؿ الدولة 

 اتت".االسرائيمية قد م
 22/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تؤكد أن تصريحاتو ال تستحق الرد "الخارجية"و ة..النازيبليبرمان يتيم أردوغان  20

زىير أندراوس: سخر اإلعالـ العبري في إسرائيؿ مف تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب  -الناصرة
بعزؿ الرئيس محمد مرسي، بواسطة انقالب  طيب أردوغاف، الذي اتيـ إسرائيؿ بأنيا ىي التي قامت

عسكري، وقالت القناة العاشرة في التمفزيوف اإلسرائيمي إف المثقؼ الييودي، الذي لـ يذكر اسمو أردوغاف في 
تصريحاتو، ىو برنارد ىنري ليفي، في ما قاؿ الناطؽ بمساف رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، إف 

 التركي ال تتعدى كونيا ىراًء.أقواؿ رئيس الوزراء 
مف ناحيتو قاؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي السابؽ ورئيس لجنة الخارجية واألمف في الكنيست، المتطرؼ 
أفيغدور ليبرماف، أمس األربعاء، كما أفاد موقع صحيفة ىآرتس عمى اإلنترنت إف رئيس الوزراء التركي ىو 

إلعالـ النازي غوبمز، إباف الحكـ النازي في ألمانيا.وأضاؼ ليبرماف الذي ُيكمؿ الطريقة التي انتيجيا وزير ا
إف كؿ مف سمع أقواؿ رجب طيب أردوغاف ضد إسرائيؿ، المميئة بالكراىية والحقد والتحريض يصؿ إلى 
نتيجة واحدة وىي أف أردوغاف ىو مكمؿ طريؽ الوزير النازي غوبمز، وما قالو أردوغاف يشبو إلى حد كبير 

لضابط الييودي الفرنسي درايفوس وبروتوكوالت وحكماء بني صييوف. وأردؼ ليبرماف، وىو زعيـ محاكمة ا
حزب )اسرائيؿ بيتنا( اليميني المتطرؼ قائاًل إف كؿ مف ىاجـ حزبو لرفضو االعتذار لتركيا حوؿ أحداث 

 سفينة مرمرة يتحتـ عميو اآلف إعادة حساباتو، عمى حد قولو.
العبرية فقد نشرت أف الناطؽ بمساف وزارة الخارجية اإلسرائيمية يغئاؿ ’ نوتيديعوت أحرو ‘أما صحيفة 

بالمور قاؿ أمس إف التصريحات التي أدلى بيا رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغاف وادعى فييا أنو 
يممؾ وقائع عمى وقوؼ إسرائيؿ وراء االنقالب عمى سمطة الرئيس المصري محمد مرسي، ىي تصريحات ال 

وأشارت الصحيفة أيًضا إلى أف ديواف وزيرة القضاء تسيبي ليفني أصدر بياًنا شدد فيو عمى  ستحؽ الرد..ت
أف إسرائيؿ ال تتدخؿ في شؤوف مصر الداخمية، وأف أي محاولة لربط آخر التطورات في مصر بإسرائيؿ ال 

 تمت إلى الواقع بأي صمة، كما ذكر البياف.
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في  2011زراء التركي قصد في تصريحاتو المؤتمر الذي ُعقد في العاـ كما ذكرت الصحيفة أف رئيس الو 
كمية العموـ السياسية في جامعة تؿ أبيب حوؿ تداعيات الربيع العربي عمى إسرائيؿ، وشاركت فيو ليفني، 
لى جانبيا الفيمسوؼ الفرنسي الييودي برنارد ىنري ليفي، والذي قاؿ  التي كانت آنذاؾ رئيسة المعارضة، وا 

ي مداخمتو إنو في حاؿ صعود اإلخواف المسمميف إلى سدة الحكـ في مصر، ال ُيمكنني أْف أقوؿ إف ىذه ف
 إرادة الديمقراطية، ألف الديمقراطية ليس انتخابات فقط، إنما قيـ أيًضا، عمى حد تعبيره.

ؿ إلى السمطة وعندما ُسئؿ في ما إذا كاف ُيوصي الجيش المصري بمنع حركة اإلخواف المسمميف مف الوصو 
 رد قائاًل: نعـ، إنني ُأشجع الجيش بمنعيـ مف الوصوؿ إلى السمطة. 

 22/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 : ما يحدث في مصر سينتقل لدول أخرى وُيسقط حكومات إسالميةكاديما حزبعن نائب  21
ط نظاـ اإلخواف ، يسرائيؿ حسوف، إف سقو «كاديما»قاؿ عضو الكنيست اإلسرائيمي عف حزب : حساـ دياب

في مصر سيتسبب في سقوط عدد مف الحكومات اإلسالمية المتطرفة في دوؿ أخرى، وأشاد حسوف بموقؼ 
 رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، باعتبار ما يجري في مصر شأًنا داخمًيا.
حتى »ية في مراحؿ كثيرة: وقاؿ النائب اإلسرائيمي، الذي كاف حمقة وصؿ بيف الحكومتيف اإلسرائيمية والمصر 

اآلف، أدار رئيس الوزراء التوجيات في األحداث التي تدور حولنا بحكمة كبيرة، وأنا أثؽ جًدا أنو لف يرتكب 
 «.خطًأ كبيًرا. إسرائيؿ ليس ليا ال يد وال قدـ فيما يدور في مصر، وممنوع أف يكوف ليا

الحرب التي أعمنتيا السمطات »رائيمي إلى أف اإلس« القناة السابعة»وأشار حسوف، في تصريحات لموقع 
المصرية عمى الجماعات المتطرفة، سيكوف ليا تأثير كبير عمى اإلخواف المسمميف الذيف بدأوا مسيرتيـ مف 

التغيير سينتقؿ مف مصر لدوؿ أخرى، كما سيؤدي إلى تغيير حكومات »، وحسب تقديره فإف «مصر
المصرييف بدأوا اآلف مسيرة ُمعاكسة وليس لدي شؾ أنو مف »أف  مضيًفا«. إسالمية الواحدة تمو األخرى

األمور ستستمر في مصر »وتابع عضو الكنيست اإلسرائيمي:  «.ىناؾ ستنتقؿ المسيرة إلى أماكف أخرى
لعشرات السنوات، ستحاوؿ مصر خالليا أف تبني نفسيا مف األلؼ إلى الياء، وأف تغير الواقع الذي يشير 

يجيدوف القراءة والكتابة، حسبما تفيد معطيات رسمية في مصر نفسيا، وأجر العامؿ في  % ال60إلى وجود 
 «.اليـو ىبط لدوالر واحد في اليوـ

 22/8/2013، المصري اليوم، القاىرة
 

 رجل وطني.. والسيسي أنقذ مصر من اإلخوان مباركبن إليعازر:  22
يوـ األربعاء إف الرئيس المخموع حسني مبارؾ كاف قاؿ وزير الدفاع الصييوني السابؽ بنياميف بف إليعازر ال

ف وزير الدفاع المصري الحالي الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي "أنقذ مصر مف حكـ  "رجال وطنيا"، وا 
وأضاؼ بف إليعازر ػ في تصريحات نقمتيا صحيفة معاريؼ الصييونية ػ أف "ما يحدث  اإلخواف المسمميف".

وتابع أف  ئتو، بعد الذىاب بو لممحكمة بشكؿ مذؿ، يعد مفارقة عجيبة".مع مبارؾ، مف صدور قرار بتبر 
"المفارقة ىي أف حسني مبارؾ ُخمغ مف الحكـ بعد اتيامو بالديكتاتورية العسكرية، وبعد عاـ جاءوا بما ىو 

 أخطر مف مبارؾ، ديكتاتورية إسالمية أجبرت الجيش عمى محاربتيا".
سائؿ إعالـ إسرائيمية صديقا مقربا لمرئيس المخموع إلى أف "مبارؾ لـ يكف وأشار بف إليعازر، والتي تعتبره و 

مؤيًدا لمكياف الصييوني بؿ كاف مصريا وطنيا، كاف قمقا عمى شعبو وكاف يؤمف بالسالـ حيث كاف يقدر 
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 ولفت الوزير الصييوني السابؽ إلى الكياف الصييوني ، ويقدر أىميتيا كعامؿ استقرار في الشرؽ األوسط".
أنو "ال يمكف تجاىؿ مساىمة مبارؾ الكبيرة الستقرار المنطقة، وىو غير معصوـ مف األخطاء، ىو مصري 

 يحب شعبو، وساىـ مساىمة كبيرة الستقرار الشرؽ االوسط ولمغرب بشكؿ خاص".
 21/8/2013، موقع رصد، القاىرة

 
 ريخ منياالصوا إطالقفمسطيني سيوقف  500قتل  :لغزة سابقاً  اإلسرائيميالحاكم  23

فمسطيني وعشرة قذائؼ مدفعية مقابؿ كؿ صاروخ يطمؽ مف قطاع غزة سيجمب  500"قتؿ  :القدس المحتمة
، عف رأيو حوؿ 1972اليدوء"، ىكذا عبر العميد المتقاعد "اسحؽ فونزؿ" الحاكـ االسرائيمي لقطاع غزة عاـ 

حفؿ أقيـ أمس الثالثاء لتقميده رتبة  حؿ مشكمة استمرار إطالؽ الصواريخ مف القطاع عمى "إسرائيؿ"، خالؿ
 جنراؿ.

ونقؿ موقع القناة السابعة االسرائيمية االلكتروني اليوـ االربعاء، عف "فونزؿ" الطعف في السف والبالغ مف 
ماذا عميو اف يفعؿ، ولكني أشعر  اإلسرائيميعاـ قولو: "أنا ال أستطيع اليوـ أف أقواؿ لمجيش  100العمر 

 نعالج ىذه الظاىرة بالطريقة الصحيحة".باألسؼ ألننا ال 
حاكمًا عسكريًا لقطاع غزة وخالؿ  1972حتى عاـ  1970وأضاؼ العميد المتقاعد: "لقد كنت منذ عاـ 

ىاذيف العاميف ىدأت غزة بشكؿ تاـ، وعندما كانوا يمعبوف الكرة أنا مف كاف يضرب الكرة االولى، ولقد 
حفمة مف أجؿ وداعي، ولكنيـ اليوـ يطمقوف  12ىناؾ أقيـ لي حصمت عمى جوائز وعندما انييت ميمتي، و 

الصواريخ ونحف نرد عمييـ مف خالؿ سالح الجو وقصؼ االنفاؽ، وىذا مؤسؼ ونحف نجمس في المالجم، 
 فيؿ كتب عمينا أف نجمس طواؿ حياتنا في المالجم؟".

اليوـ يجب عمينا؟، وأجاب: أف  وأضاؼ "فونزؿ" متسائاًل ماذا يجب أف يكوف الرد عمى كؿ صاروخ يطمقونو
منيـ سوؼ يتوقفوف  500نطمؽ مقابؿ كؿ صاروخ يطمقونو عشرة قذائؼ مدفعية مف الدبابات، واذا قتمنا 

 حااًل وصدقوني لي تجربة كبيرة في ىذا المجاؿ لقد تعاممت مع العرب خمسة سنوات".
أشير، باف الجيش االسرائيمي بالفعؿ ىـز يذكر أف الجنراؿ "فونزؿ" صرح إلذاعة الجيش االسرائيمي قبؿ عدة 

بعد أف دمر الكثير القرى العربية، وىو ال يأسؼ عمى ذلؾ، وقاؿ: "لو لـ  1948في حرب االستقالؿ عاـ 
وشغؿ "فونزؿ" منصب قائد الجبية الجنوبية خالؿ حرب  نكف قمنا بذلؾ لكاف ىنا مميوف عربي أخر".

عيف  1970قاد اسمحة المدرعات، وعاـ  1953لناحاؿ، وعاـ االستقالؿ، وبعد الحرب أشرؼ عمى لواء ا
وعده وزير الجيش االسرائيمي في حينيا "موشي دياف"  1954حاكمًا عسكريًا عمى قطاع غزة، وفي عاـ 

 عاـ تقريبًا تـ تنفيذ القرار. 60بمنحو رتبة جنراؿ، ولكف ذلؾ لـ يتـ واالف وبعد 
 21/8/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 إشراك "الرباعية" وتفضل بقاء انديك بعيدا عن المفاوضات ترفض ئيل""إسرا 24

ذكر مصدر إسرائيمي مطمع امس، أف الوفد الفمسطيني طمب مف الجانب  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
اإلسرائيمي خالؿ الجولة الثالثة مف المفاوضات المباشرة التي جرت الثالثاء في القدس إشراؾ ممثميف عف 

 نة الرباعية في مفاوضات السالـ.المج
واوضحت المصادر أف وزيرة القضاء المسؤولة عف ممؼ المفاوضات بالحكومة االسرائيمية تسيبي ليفني لـ 

 تبد معارضتيا ليذا الطمب إال أف الطرؼ اإلسرائيمي وكذلؾ األميركي، عمى ما يبدو، تحفظا عميو.
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ىناؾ خالفا بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي حوؿ  وفي سياؽ آخر افادت صحيفة "ىآرتس" العبرية اف
 انخراط مارتف انديؾ مبعوث الواليات المتحدة لمسالـ بالشرؽ االوسط في جوالت التفاوض.

حيث طالب الوفد الفمسطيني باف يكوف انديؾ حاضرا في جميع جوالت المفاوضات في حيف طمبت اسرائيؿ 
ؼ، معتبرة انو ال يوجد حاجة لحضور المبعوث األميركي لممحادثات اف يكوف التواصؿ مع انديؾ عبر اليات

واوضح مصدر اسرائيمي مقرب مف المفاوضات اف اسرائيؿ تفضؿ اف يبقى انديؾ بعيدا عف  المباشرة.
 المحادثات االسرائيمية الفمسطينية مكتفية باطالعو عمى نتائج كؿ جولة.

 22/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مم" تطالب الحكومة اإلسرائيمية باالعتراف بحقوق عرب الكعابنة"بتسي 25
طالبت منظمة بتسيمـ الحقوقية، الحكومة اإلسرائيمية باالعتراؼ بحقوؽ سكاف تؿ  :القدس دوت كوـ -القدس

 العداسة الذيف يسكنوف المنطقة منذ عشرات السنوات.
ال يممكوف أّي مكاف بديؿ لمسكف ويجب عمى  وقالت المنظمة في بياف ليا إف "أبناء ىذا التجمع السكاني

السمطات أف تجد حال لضائقتيـ يكوف مقبوال عمييـ"، مشيرة إلى أف ىدـ البيوت وطردىـ أمراف منافياف 
 لمقانوف الدولي ويبقيانيـ دوف مأوى ومصدر رزؽ".

ىا ستة مباف، تابعة وكانت وزارة الداخمية االسرائيمية ىدمت االحد الماضي، كّؿ المباني السكنية، وعدد
 لمتجمع السكاني البدوي تؿ عداسة، والذي يصؿ تعداد سكانو إلى عشرات األشخاص.

وأضافت بيتسيمـ أف "ىذا التجمع السكاني الذي يتبع قبيمة الكعابنة، بجوار بمدة بيت حنينا، يدخؿ في نطاؽ 
عمييـ إخالء المكاف فوًرا، وأنو في حاؿ منطقة نفوذ بمدية القدس، وقد أعمـ المراقبوف أبناء ىذا التجمع بأّف 

 لـ يخموه في خالؿ عشرة أياـ فسيجري إخالءىـ بالقوة".
 22/8/2013، القدس، القدس

 
 في مصر قرر القضاء عمى حركة اإلخوان المسممين النظام االنتقالي: تسفي بارئيل 26

برية، د. تسفي بارئيؿ، إف زىير أندراوس: قاؿ محمؿ شؤوف الشرؽ األوسط في صحيفة ىآرتس الع -الناصرة
اعتقاؿ المرشد العاـ لحركة اإلخواف المسمميف في مصر يؤكد عمى أف النظاـ االنتقالي قرر القضاء عمى 
الحركة بزج جميع قياديييا في السجف، األمر الذي سيمنعيـ مف الترشح لالنتخابات القادمة، وسيضطروف 

 إلى ترشيح منافسيف مف الصؼ الثاني أو الثالث.
وأضاؼ أف الجيش يعمؿ بناًء عمى فرضيتيف في قضية االعتقاالت لقادة الحركة: األولى أف االعتقاالت قد 
تودي إلى تراجع اإلخواف المسمميف عف موقفيـ الرافض جممة وتفصياًل التعاوف مع الحكومة الحالية، لكي ال 

بحسب المحمؿ اإلسرائيمي، فيي أف يختفوا نيائًيا عف الساحة السياسية في مصر، أما الفرضية الثانية، 
الحركة تمقت ضربة قاصمة مف الناحية السياسية مع اعتقاؿ القيادة مف مرسي إلى الشاطر مروًرا بالمرشد 

 العاـ، محمد بديع.
 22/8/2013، القدس العربي، لندن

 
  في وتيرة نقل مصابي المعارضة السورية إلى المستشفيات اإلسرائيمية ارتفاع حاد  ىآرتس:  27
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في أواخر شير آذار )مارس( الماضي أعمف المتحدث الرسمي بمساف جيش : زىير أندراوس -الناصرة 
االحتالؿ اإلسرائيمي رسمًيا عف أف رئيس ىيئة األركاف العامة الجنراؿ بيني غانتس، وافؽ عمى نقؿ جرحى 

وتيرة نقؿ الجرحى ومصابيف سورييف لمعالج في المستشفيات اإلسرائيمية، ومنذ ذلؾ الحيف، ارتفعت 
السورييف، الذيف ينتموف لقوات المعارضة المسمحة إلى المستشفيات في شماؿ الدولة العبرية، كما أفادت 

 أمس األربعاء صحيفة ىآرتس العبرية.
ولفتت الصحيفة في سياؽ تقريرىا إلى أف مدراء مستشفيات الشماؿ: زيؼ في صفد، الجميؿ الغربي في 

ورمباـ في حيفا أعمنوا أنيـ لف يكونوا قادريف عمى استقباؿ المزيد مف  ،ي طبريامدينة نياريا، بوريا ف
المصابيف السورييف بعد أف تنصمت وزارة األمف اإلسرائيمية والجيش مف تكاليؼ عالجيـ، وفؽ ما كاف 

 االتفاؽ منذ البداية.
حى السورييف بيف الجيش ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنو عمى الرغـ مف الخالؼ حوؿ تمويؿ عالج الجر 

والمستشفيات، فإف وتيرة نقؿ الجرحى مف سورية إلى مستشفيات الشماؿ في ارتفاع مستمر، مؤكدة عمى أنو 
مصاًبا  145بحسب المعطيات الرسمية في تؿ أبيب، تقوـ المستشفيات اإلسرائيمية بتقديـ العالج ألكثر مف 

مقاتميف مف المعارضة المسمحة ومواطنيف سورييف مف السورييف، وىذا العدد يشمؿ، بحسب الصحيفة، 
عادييف، لـ يتمكنوا مف الحصوؿ عمى العالج المناسب في المستشفيات السورية بسبب الحرب األىمية الدائرة 

 في بالد الشاـ، عمى حد قوؿ الصحيفة.
 22/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 ةشيداء بالمخيمات الفمسطينية في سوري سبعة 18

الجئػػيف فمسػػطينييف استشػػيدوا  سػػبعةقالػػت مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية إف : فاصػػ – دمشػػؽ
 األربعاء جراء تواصؿ عمميات القصؼ واليجمات عمى المخيمات الفمسطينية في سورية.

عامر ياسيف مف أبناء و  نضاؿ جماؿ صنديدالشيداء ىـ: وأوضحت المجموعة في بياف صحفي الخميس أف 
ؿ الضػػاىر ومحمػػد كايػػد حسػػونة ومحمػػود جػػالؿ مرضػػعة مػػف أبنػػاء مخػػيـ النيػػرب بحمػػب، فيصػػ مخػػيـ درعػػا،

 وكذلؾ استشيد الشاب نسيـ حجير، والشاب أكـر عمي حسيف.
11/8/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
 قراقع: عمى االتحاد األوروبي أن يدعم بقوة عممية إطالق سراح األسرى تحقيقا لمسالم 19

وفػػدا  األسػػيرالتقػػى وزيػػر األسػػرى عيسػػى قراقػػع والمحاميػػة فػػدوى البرغػػوثي وقػػدورة فػػارس رئػػيس نػػادي  :راـ اهلل
مػػف الطمبػػة األوروبيػػيف المتضػػامنيف مػػع الشػػعب الفمسػػطيني والػػذيف يشػػاركوف فػػي حممػػة دوليػػة لنصػػرة حقػػوؽ 

 الشعب الفمسطيني.
امف أوضػػاع األسػػرى اإلنسػػانية بالسػػجوف وخػػالؿ المقػػاء الػػذي عقػػد فػػي مدينػػة راـ اهلل شػػرح قراقػػع لموفػػد المتضػػ

 واالنتياكات الخطيرة التي يتعرضوف ليا بما يخالؼ المبادئ والقيـ اإلنسانية.
ودعػػا قراقػػع الطمبػػة إلػػى الضػػغط لتعميػػؽ عمميػػة السػػالـ مػػف خػػالؿ اإلفػػراج عػػف األسػػرى كاسػػتحقاؽ إنسػػاني 

 مسطيني العادلة بالحرية واالستقالؿ.وقانوني واف يكونوا سفراء في مواقعيـ لمساندة حقوؽ الشعب الف
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وأشػػار قراقػػع إلػػى أىميػػة الموقػػؼ األوروبػػي فػػي دعػػـ حقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني خاصػػة الموقػػؼ األخيػػر مػػف 
المسػػتوطنات داعيػػا االتحػػاد األوروبػػي إلػػى مسػػاندة الػػرئيس أبػػو مػػازف والقيػػادة الفمسػػطينية فػػي إطػػالؽ سػػراح 

 بما يعزز عممية التسوية وينيي معاناة اآلالؼ مف المعتقميف. األسرى تحقيقا لمسالـ العادؿ في المنطقة
11/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 األقصى إلحراق المسجد 44ستذكر الذكرى الـ ت فمسطينيةفعاليات  30

المبػارؾ  األقصػىالحػراؽ المسػجد  44الػذكرى الػػ  األربعػاءراـ اهلل ػ وليػد عػوض: اسػتذكر الشػعب الفمسػطيني 
، بعد أف أقدـ الييودي المتطرؼ مايكؿ دينػيس بإشػعاؿ النيػراف فػي 2969ادي والعشريف مف آب عاـ في الح
 المسجد.

سػػالمية فمسػػطينية  المجتمػػع الػػدولي، وىيئػػات  األربعػػاءوفػػي ذلػػؾ االتجػػاه دعػػت مؤسسػػات وفعاليػػات وطنيػػة وا 
تشػػػويو معػػػالـ المدينػػػة المقدسػػػة األمػػػـ المتحػػػدة المختمفػػػة، إللػػػزاـ إسػػػرائيؿ بوقػػػؼ انتياكاتيػػػا التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى 

 اإلسالمية والمسيحية.
وأكدت وزارة اإلعالـ الفمسطينية في بيػاف ليػا، أف جريمػة إحػراؽ المسػجد األقصػى لػف تسػقط بالتقػادـ، معتبػرة 

 .أنيا أتت مف عقمية عنصرية إرىابية
تمر فػي اعتداءاتػو عمػى بدورىا، أكدت الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القػدس والمقدسػات أف االحػتالؿ مسػ

المسجد األقصى مػف خػالؿ عمميػات الحفػر والتػدمير ومواصػمة عمميػات االسػتيطاف فػي محيطػو، إضػافة إلػى 
بناء الكنس والحدائؽ التمموديػة، ناىيػؾ عػف االقتحامػات اليوميػة التػي تمارسػيا قػوات االحػتالؿ والمسػتوطنوف 

 لساحاتو.
ا فػػي القػػدس إلػػى أف المسػػجد األقصػػى مسػػتيدؼ، وأف الحرائػػؽ ال مػػف جانبيػػا، أشػػارت الييئػػة اإلسػػالمية العميػػ

تػػػزاؿ متالحقػػػة بػػػو وبصػػػور متعػػػددة منيػػػا االقتحامػػػات التػػػي تنفػػػذىا الجماعػػػات واألحػػػزاب الييوديػػػة المتطرفػػػة، 
بحماية مف الجػيش اإلسػرائيمي، والحفريػات التػي تيػدد أساسػات المسػجد القبمػي األمػامي مػف المسػجد، إضػافة 

لمسػػؤوليف فػػي الحكومػػة اليمينيػػة المتطرفػػة، وأعضػػاء الكنيسػػت التػػي تمػػس حرمػػة األقصػػى إلػػى تصػػريحات ا
 المبارؾ، وتكشؼ عف أطماع الييود باألقصى.

11/8/1023القدس العربي، لندن،   

 
 بات قاب قوسين أو أدنى "األقصى"في فمسطين: انييار  "قضاء الشرعيالمجمس "رئيس  32

مػػػة العميػػػا الشػػػرعية، رئػػػيس المجمػػػس األعمػػػى لمقضػػػاء الشػػػرعي فػػػي أكػػػد رئػػػيس المحك: معػػػا –القػػػدس المحتمػػػة 
تػػأتي عمينػػا فػػي الوقػػت الػػذي مػػا »فمسػػطيف الشػػيخ يوسػػؼ ادعػػيس أف ذكػػرى إحػػراؽ المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ 

زاؿ المسجد يعاني مف االعتداءات اليومية عميو مف المتطرفيف الييػود الػذيف يدنسػونو مػف خػالؿ االقتحامػات 
و وباحاتو ومواصػمة الحفريػات أسػفمو، إضػافة إلػى منػع المصػميف المسػمميف مػف أداء شػعائرىـ المتكررة لساحات

 «.الدينية فيو
المؤشرات والمعطيات كافة تؤكد أف انييار المسجد األقصى بات قاب قوسيف أو أدنى، »وأوضح ادعيس أف 

المحيطة بو، والتي كاف آخرىا  وىذا ما تؤكده االنييارات المتتالية في ساحات المسجد األقصى وفي المناطؽ
متػػرًا عػػف بػػاب السمسػػمة نتيجػػة لمحفريػػات  20االنييػار الكبيػػر الػػذي وقػػع فػػي أرضػػية حػػوش عسػػيمة الػذي يبعػػد 

وأضػػاؼ أف سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، وبالتنسػػيؽ التػػاـ مػػع مػػا يسػػمى بمديػػة االحػػتالؿ «. المسػػتمرة أسػػفمو
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ئيمية وقػػادة المجموعػػات الييوديػػة المتطرفػػة، يسػػعوف إلػػى تقسػػيـ اإلسػػرائيمي فػػي القػػدس وسػػمطة اآلثػػار اإلسػػرا
قامة الييكؿ المزعوـ مكانو  «.المسجد األقصى عمى غرار الحـر اإلبراىيمي الشريؼ تمييدًا ليدمو وا 

11/8/1023الحياة، لندن،   
 

 فمسطينفي المستوطنات "دولة رفاه" لمييود : فمسطينيونباحثون  31
تحويػؿ المسػتوطنات  2993كػاف مػف نتػائج اتفاقيػة أوسػمو الموقعػة عػاـ : وتد محمد محسف - القدس المحتمة

اإلسرائيمية في األراضي المحتمة إلى أماكف لمرفاه، حتى تخطػت المفيػـو األيػديولوجي لالسػتيطاف إلػى فػرض 
 رائيؿ.حقائؽ أمنية وسياسية وبسط السيطرة والسيادة عمى الضفة، تمييدا لضميا بالكتؿ االستيطانية لنفوذ إس

مواصػمة القيػادات  وانتقد مدير دائرة الخرائط ونظـ المعمومات بمركز الدراسات العربية الدكتور خميؿ التفكجػي
الفمسػػطينية لممفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ والتػػي قػػاؿ إنيػػا سػػتؤدي لتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية مػػع إقامػػة عشػػرات 

ئيمييف، خصوصػػػا وأف اتفاقيػػػة أوسػػػمو المسػػػتوطنات أيضػػػا عمػػػى الخػػػط األخضػػػر وتػػػوطيف مئػػػات آالؼ اإلسػػػرا
 .2967شكمت رافعة لمشاريع استيطانية شرسة لـ تعيدىا األراضي الفمسطينية منذ االحتالؿ في العاـ 

مف جانبو، رصد الباحث في االقتصاد السياسي إمطانس شحادة مف خالؿ دراسة لو كيؼ عممت الحكومػات 
ؿ عقديف مف الزمف أعقبا اتفاقية أوسمو عمى تحويؿ األراضي الفمسطينية في الضفة اإلسرائيمية المتعاقبة خال

الغربيػػػة كبيئػػػة جاذبػػػة لاجيػػػاؿ الشػػػابة مػػػف الييػػػود الػػػذيف ولػػػدوا بنفػػػوذ إسػػػرائيؿ، لتمػػػنحيـ التسػػػييالت واليبػػػات 
 واإلغراءات والدعـ المالي إلقامة دولة رفاه لممستوطنيف.

سػػة اقتصػػادية اجتماعيػػة خاصػػة بػػػ "دولػػة االسػػتيطاف" تختمػػؼ كميػػا عػػف وأضػػاؼ أنػػو بػػات واضػػحا وجػػود سيا
السياسػػة االقتصػػادية بإسػػرائيؿ، وعميػػو نالحػػظ ىجػػرة إيجابيػػة إلػػى المسػػتوطنات التػػي تجػػذب وتسػػتقدـ سػػنويا 

 عشرات اآلالؼ مف اإلسرائيمييف.
11/8/1023الجزيرة نت الدوحة،   

 
 انون" لعبور األفراد "غير مطروح"الييئة المدنية في قطاع غزة: فتح معبر "بيت ح 33

قػػاؿ رئػػيس الييئػة المدنيػػة فػػي قطػػاع غػػزة مػاىر أبػػو عػػوؼ، إف فكػػرة اسػػتقباؿ المػػواطنيف : نبيػػؿ سػػنونو - غػزة
لمسفر عبر معبر بيت حانوف "إيريز" شماؿ القطاع "غير مطروحة"؛ لكنو أوضػح فػي ذات الوقػت أف "الييئػة 

 عالؽ مف غزة خالؿ اليوميف الماضييف". 700رصدت حركة غير طبيعية بعبور ما يقارب 
كانػت الييئػة قػد تقػدمت بطمػب إلػى االحػتالؿ اإلسػرائيمي، السػتقباؿ الحػاالت العالقػة، فػي ظػؿ إغػالؽ معبػر و 

رفح الحدودي بيف القطاع ومصر، لكنيا لـ تتمؽ أي "نتائج إيجابية عمى طمبيا الذي تقػدمت بػو إلػى الجانػب 
 "، وفؽ أبو العوؼ.اإلسرائيمي؛ لعبور العالقيف

وأوضػػػح لػػػػ"فمسطيف"، أف ىػػػؤالء العػػػالقيف ىػػػـ أصػػػحاب اإلقامػػػات، واألجانػػػب، والمرضػػػى الػػػذيف يعػػػالجوف فػػػي 
مصػػر عمػػى حسػػابيـ الشخصػػي، مشػػيًرا إلػػى أف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي يضػػع قػػوائـ مصػػنفة حسػػب معػػاييره، وال 

 تعمـ ىيئتو بيا.
12/8/1023فمسطين أون الين،   

 
 اإلسرائيميةبسبب الحفريات  "األقصى"لقدس القديمة قرب با أرضيانييار  34
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أف إنييارًا أرضيا وقػع ليمػة أمػس  22/8/2203 األربعاءفي بياف ليا ” لموقؼ والتراث األقصىمؤسسة “قالت 
عنػػد مػػدخؿ بيػػت محمػػود عسػػيمي الواقػػع فػػي حػػي عسػػيمي بالقػػدس القديمػػة، عمػػى بعػػد عشػػريف متػػرًا مػػف بػػاب 

 –مما تسبب بإحداث حفرة بعمؽ  ستة أمتار وعػرض عشػريف متػرًا  -األقصىلمسجد ا أبوابأحد  –السمسمة 
حي العسيمي أف سػبب ىػذه االنييػارات ىػو  أىالي، ويعتقد  -ىي باألصؿ عبارة عف بناء مقنطر أسفؿ الحي

 األقصى.المسجد  وأسفؿوالنفؽ الواقع أسفؿ بيوتيـ بجوار  اإلسرائيميةالحفريات 
اعيات ومخػػػػاطر ىػػػػذه االنييػػػارات، التػػػػي تػػػػدلؿ عمػػػػى مواصػػػػمة حفريػػػػات االحػػػػتالؿ حػػػّذرت المؤسسػػػػة مػػػػف تػػػػدو 

 .األقصىأسفؿ وفي محيط المسجد  اإلسرائيمي
12/8/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 ومستوطنون يقتحمون نابمس ..حدائق تممودية في القدس إلقامةأراضي  يجرفاالحتالل  35

االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي أمػػس مسػػاحات واسػػعة مػػف أراضػػي منطقػػة جرفػػت سػػمطات وكػػاالت:  –القػػدس المحتمػػة 
الواقعة بيف حي جبؿ الزيتوف والطور الُمطؿ عمػى القػدس القديمػة وبمػدة العيسػوية وسػط القػدس « خمة العيف»

إف أعمػاؿ التجريػؼ تتركػز »المحتمة. وقػاؿ الباحػث الميػداني فػي شػؤوف االسػتيطاف بالقػدس أحمػد صػب لػبف 
وأضػػاؼ اف «. مػػف منػػزؿ عائمػػة غيػػث الػػذي ىدمتػػو سػػمطات االحػػتالؿ قبػػؿ بضػػعة أشػػيرفػػي األرض القريبػػة 

مف شػأنيا وضػع يػد االحػتالؿ عمػى « حدائؽ تممودية وطنية»عمميات التجريؼ تأتي لصالح ما يسمى إنشاء 
 مساحات شاسعة مف أراضي المواطنيف.

خطػػػوا شػػػعارات عنصػػػرية عمػػػى و  إسػػػرائيؿمتطرفػػػوف زجاجػػػة حارقػػػة عمػػػى ديػػر كػػػاثوليكي فػػػي  ألقػػػىإلػػى ذلػػػؾ، 
 أمس. اإلسرائيميةمتحدثة باسـ الشرطة  أعمنتجدرانو، بحسب ما 

فػػػي السػػػياؽ، اقػػػتحـ مئػػػات المسػػػتوطنيف أمػػػس المنطقػػػة الشػػػرقية مػػػف مدينػػػة نػػػابمس، شػػػمالي الضػػػفة الغربيػػػة. 
دينػػة وذكػػرت مصػػادر فمسػػطينية اف مئػػات المسػػتوطنيف اقتحمػػوا مػػا يػػدعوف انيػػا منطقػػة قبػػر يوسػػؼ شػػرقي الم

انػػدالع مواجيػػات بػػيف  إلػى أدىحػػافالت، مػػا  20وأدوا طقوسػا دينيػػة بحمايػػة عسػكرية كبيػػرة ترافقيػػا اكثػػر مػف 
 شباف فمسطينييف ومستوطنيف.

11/8/1023الدستور، عمان،   
 

 ةبجبية النصرة في سوري فمسطينيًا من بمدة الطيبة بتيمة التحاقو طالباً  يعتقل"الشاباك"  36
"الشػػػػاباؾ" عػػػػف اعتقالػػػػو طالبػػػػا  اإلسػػػػرائيميالعػػػػاـ  األمػػػفكشػػػػؼ جيػػػػاز : الشػػػػرباتي عيسػػػػى -القػػػدس المحتمػػػػة 

حيػػػث يػػػدرس  األردفبعػػػد عودتػػػو مػػػف  ،عامػػػا 26مػػػف بمػػػدة الطيبػػػة يػػػدعى عبػػػد القػػػادر عفيػػػؼ التمػػػة  فمسػػػطينيا
 .ةحاليا باالنضماـ لجبية النصرة في سوريالصيدلة، 

تعػرؼ عمػى نشػطاء فػي  األردنيػةلة فػي الجامعػة "فػاف عبػد القػادر وىػو طالػب صػيد إسرائيميةوحسب مصادر 
لمقابمة احد المسؤوليف في جبية النصرة قبؿ االنضماـ  ةسوري إلىحيث توجو بعدىا  ،التيار السمفي الجيادي

 صفوفيا والتدرب عمى السالح. إلى
االتصػاؿ  حيػث تضػمنت الالئحػة ،وقدمت النيابة الئحة اتياـ ضد عبد القادر في المحكمػة المركزيػة فػي المػد

 .إرىابيةواالنضماـ لمنظمات  ،والسفر خارج البالد بطريقة غير قانونية ،بعميؿ خارجي
11/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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 أبو سيسي ومشعل والشوامرة المضربين: الصحي لألسرى الوضعتدىور  37
أف الوضػػع الصػػحي والنفسػػي  األيػػػاـ": أكػػد محػػامي وزارة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف رامػػي العممػػي، -راـ اهلل 

وأشػار العممػي فػي بيػاف صػحافي صػادر ر. عامػا( فػي تػدىور مسػتم 44لاسير المعزوؿ ضرار أبو سيسي )
عػػػف "شػػػؤوف األسػػػرى"، أمػػػس، إلػػػى أف األسػػػير أبػػػو سيسػػػي يعػػػاني مػػػف مشػػػاكؿ فػػػي القمػػػب والمػػػرارة والكمػػػى 

وفػػي  كؿ فػػي عينػػو اليسػػرى.وغضػػروؼ فػػي الظيػػر ومشػػاكؿ فػػي المعػػدة وضػػعؼ فػػي الػػدـ إضػػافة إلػػى مشػػا
عامػػا( مػػف بمػػدة حمحػػوؿ  27السػػياؽ ذاتػػو، أفػػاد المحػػامي العممػػي بػػأف األسػػير المػػريض نفسػػيا ليػػث مشػػعؿ )

، يتعرض لمضػرب بشػكؿ 2022-6-4بمحافظة الخميؿ والمصاب برصاص قوات االحتالؿ عند اعتقالو في 
 ر في وضع صحي ونفسي خطيػر لمغايػة.يومي عمى يد السجانيف في عزؿ "إيشؿ"، كما يتـ رشو بالغاز ويم

مػف جيتػػو، بػيف محػػامي الػػوزارة كػريـ عجػػوة، أف الوضػػع الصػحي لاسػػير نعػيـ يػػونس محمػػد شػوامرة مػػف بمػػدة 
خطيػػػر لمغايػػة بعػػػد أف أقػػػر األطبػػاء أنػػػو يعػػػاني مػػػف  2995دورا جنػػوب الخميػػػؿ والمحكػػػوـ بالمؤبػػد منػػػذ العػػػاـ 

 ضمور متواصؿ في العضالت.
11/8/1023 األيام، رام اهلل،  

 
 "اتحاد الصحافيين اإلسرائيميين"يطالبون بتجميد عضوية  فمسطينيونصحفيون  38

بتجميد عضوية اتحاد الصحافييف اإلسرائيمييف في االتحاد  أمسطالب صحافيوف فمسطينيوف  :بترا –غزة 
 ."ييفلـ تستجب إسرائيؿ وتسمح بحرية الحركة والتنقؿ لمصحافييف الفمسطين "إفالدولي لمصحافييف 

 أمسوطالب الصحافيوف خالؿ لقاء نظمو المعيد الفمسطيني لالتصاؿ والتنمية في مقره في مدينة غزة 
موضوع حرية الحركة "بضرورة طرح  "حرية الحركة لمصحافييف في القوانيف المحمية والمواثيؽ الدولية"بعنواف 

لى فتح الممر اآلمف بيف الضفة "يةاإلسرائيم-لمصحفييف الفمسطينييف عمى طاولة المفاوضات الفمسطينية ، وا 
نساني.الو   قطاع كحؽ سياسي وقانوني وا 

11/8/1023الرأي، عمان،   
 

 بيرزيتجامعة إصابات باعتداء "فتح" والسمطة عمى معتصمي  : ستالينفمسطين أون  39
مػف الطػالب المضػربيف عػف الطعػاـ جػراء اعتػداء مػف قبػؿ عناصػر الشػبيبة  ستةأصيب :محمد جاسر - غزة
 لفتحاوية عمى اعتصاـ الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت بمدينة راـ اهلل في الضفة الغربية.ا

وكانت الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت قد أعانت عف بدء اعتصاـ مفتوح داخؿ حـر الجامعػة فػي مدينػة 
اج عػػف قياداتيػػا راـ اهلل، فػػي الحػػادي عشػػر مػػف الشػػير الجػػاري، وخػػوض إضػػراب عػػف الطعػػاـ إلػػى حػػيف اإلفػػر 

 بالجامعة، المختطفيف لدى جياز المخابرات الفمسطيني.
ووصػػػؼ منسػػػؽ الكتمػػػة محمػػػد زيػػػد فػػػي تصػػػريح لػػػػ"فمسطيف أوف اليػػػف"، األربعػػػاء، إصػػػابة أحػػػد المعتصػػػميف 
بالخطيرة، نتيجة ضربو بآلة حادة في منقطة الرأس مف قبؿ عناصر الشبيبية الفتحاوية، ونقؿ عمى إثرىا إلى 

 ى، مؤكدًا أف األجيزة األمنية تحاصر الجامعة مف جميع الجيات.المستشف
وأضػػاؼ: "لقػػد حػػاوؿ بضػػع مػػف أبنػػاء الكتمػػة الخػػروج مػػف الجامعػػة، ففوجئػػوا باعتقػػاليـ مػػف قبػػؿ جيػػاز األمػػف 
الوقػػػائي"، مشػػػددًا عمػػػى مواصػػػمة اعتصػػػاميـ إلػػػى حػػػيف وقػػػؼ أجيػػػزة أمػػػف السػػػمطة بالضػػػفة الغربيػػػة سياسػػػة 

ة بحقيػػـ والكػػؼ عػػف مالحقػػتيـ خػػارج الجامعػػة عمػػى خمفيػػة نشػػاطيـ الطالبػػي وانتمػػائيـ االسػػتدعاءات األمنيػػ
 السياسي.
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12/8/1023فمسطين أون الين،   
 

 غزة في حكم حماس إلنياءتحدد تشرين الثاني المقبل موعدا  الفمسطينية "تمرد"حركة  40
و حركػة حمػاس، وذلػؾ بتحديػد فػي وجػ األحمرالفمسطينية الضوء ’ تمرد‘حركة  أشعمتراـ اهلل ػ وليد عوض: 

 .لقطاع غزة اإلسالميةحكـ الحركة  إلنياءشير تشريف الثاني )نوفمبر( المقبؿ موعدا 
لقػد بمػغ ’ عمػى موقػع اليوتيػوب قالػت فيػو أيػاـالفمسطينية أصدرت بيانا مصورا بثتو قبػؿ ’ تمرد‘وكانت حركة 

ى قيرنا خاب وخسر، ومف راىف عمى صبرنا فينا الظمـ والقير مبمغو، ولـ نعد نطيؽ الصمت، فمف راىف عم
فالصبر قد نفد، ومف راىف عمى خنوعنا فيو ليس مف طينتنا، وال يعرؼ اف لحمنػا مػر وعظامنػا سػممناىا مػف 

’. لػػو الخالئػػؽ فػػي السػػموات واالرضصػػخور جبالنػػا، و أف جباىنػػا لػػـ تعػػرؼ السػػجود يومػػا اال لمػػف سػػجدت 
وىويتنػػا وموروثنػػا النضػػالي الػػذي بنينػػاه  أخالقنػػاد مػػا، تيػػدؼ النقػػاذ حركػػة تمػػر ‘ وتػػابع البيػػاف المصػػور قػػائال 

، حمػاس األمػسبدماء العظماء مف شعبنا بكؿ فصائميـ بمػا فػييـ حمػاس، ولكػف حمػاس اليػـو ليسػت حمػاس 
ننيييػػػا، فيػػػي جػػػزء مػػػف نسػػػيجنا  أونقصػػػي حمػػػاس  أفالػػػداخمي، وال غايػػػة لنػػػا  األمػػػفالياسػػػيف ليسػػػت حمػػػاس 

 ’. حسنة وأسوةلقدوة  إخوتوولكف كاخوة يوسؼ، ولنا في يوسؼ مع  الوطني، ىـ اخوتنا
لػػػف نطمػػػب مػػػنكـ الرحيػػػؿ، فػػػانتـ بضػػػعة منػػػا، ولكػػػنكـ لػػػف ‘وأختتمػػػت حركػػػة تمػػػرد عمػػػى حمػػػاس بيانيػػػا بػػػالقوؿ 

، وخياراتنػا مفتوحػة إال السػالح، فػنحف نختمػؼ عػنكـ، لػيس نحػف مػف أفنيتمونػاحتػى لػو  22/22تحكمونا بعػد 
وجو اخيو بؿ انتـ، لسنا نحف مف افتينا بسػفؾ الػدماء بػؿ انػتـ، لسػنا نحػف مػف سػحؿ الجثػث  يرفع السالح في

في الشوارع بؿ انتـ، لسػنا مػف قتػؿ الطفػؿ والشػيخ والمػرأة والشػباب بػؿ انػتـ، لسػنا نحػف مػف ىػدـ المسػاجد بػؿ 
ورنا العاريػػة، امػػا انػػتـ، لسػػنا نحػػف مػػف اىمػػؾ شػػبابنا بتيريػػب المخػػدرات مػػف االنفػػاؽ بػػؿ انػػتـ، سػػنواجيكـ بصػػد

 ’. فمسطيف وشعبيا وارادتيا وعزتيا وكرامتيا فيـ نحف ال انتـ
11/8/1023القدس العربي، لندن،   

 
 مميون دوالر رواتب شيرية 230حتاج لـ.. تتمر بأزمة مالية صعبة الفمسطينيةالسمطة  42

عػػف عجػػز السػػمطة المػػالي  االناضػػوؿ: كثّػػؼ المسػػؤولوف الفمسػػطينيوف فػػي اآلونػػة األخيػػرة الحػػديث –راـ اهلل 
خالؿ العاـ الحالي، ومحاوالتيـ البحث عف مانحيف يمولوف خزينػة السػمطة شػبو الخاويػة، بحسػب تصػريحات 

 متعددة لوزراء ومسؤوليف في الحكومة والرئاسة.
وال يمكػػف ألحػػد تصػػور الوضػػع الصػػعب ‘ماليػػة صػػعبة، ’وقػػاؿ الحمػػد اهلل إف الحكومػػة الفمسػػطينية تمػػر بأزمػػة

’ مميػوف دوالر 230عيشو الخزينة، خاصػة عنػد نيايػة كػؿ شػير، حيػث يتوجػب عمييػا تػوفير أكثػر مػف الذي ت
ألػؼ موظفػًا  255وىو المبمغ الذي يمثؿ فػاتورة رواتػب مػوظفي القطػاع الحكػومي شػيريًا والبػالغ عػددىـ نحػو 

 مدنيًا وأمنيًا.
ف الحكومػة األمريكيػة مطمػع األسػبوع كما أشار رئيس الحكومػة خػالؿ توقيعػو عمػى اتفاقيػة دعػـ مػالي مقػدـ مػ

مميػوف دوالر حتػى  600مميوف دوالر إلى إف السمطة تعاني مف مشاكؿ مالية تقدر بنحو  248الجاري بقيمة 
 نياية العاـ الجاري، لتستطيع القياـ بواجباتيا المالية وتغطية نفقاتيا أماـ المجتمع.

مميػػػار دوالر،  4.3وؿ مػػف العػػػاـ الجػػػاري أكثػػر مػػػف وتبمػػغ ديػػػوف السػػمطة الفمسػػػطينية حتػػػى نيايػػة النصػػػؼ األ
لصػػالح البنػػػوؾ العاممػػة فػػػي فمسػػػطيف والقطػػاع الخػػػاص، وبعػػض الػػػدوؿ األجنبيػػػة والمؤسسػػات الماليػػػة العػػػابرة 

 لمقارات.
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الماضي عف الوضع المالي لمسمطة خالؿ لقائو  األحدشكري بشارة  الفمسطينيمف جيتو تحدث وزير المالية 
ف وقاؿ اف سبب األزمة ارتفاع مديونية السمطة وعدـ التزاـ الدوؿ العربية بدفع األمواؿ التػي مع اتحاد المعممي

مميػوف  600وعدت بيا خالؿ فترات سابقة، مشيرًا الى أف تحقيؽ مطالب المعمميف يكمؼ السمطة سنويًا نحو 
ية أف المػػانحيف قػػدموا وتكشػػؼ بيانػػات رسػػمية صػػادرة عػػف وزارة الماليػػة الفمسػػطين مميػػوف دوالر(. 269شػػيكؿ )

 342، مقابػػؿ 2023مميػػار دوالر خػػالؿ األشػػير األربعػػة األولػػى مػػف العػػاـ الجػػاري  2.2لمسػػمطة الفمسػػطينية 
وقدرت قيمة عجز موازنة  .2022مميوف دوالر منح حصمت عمييا السمطة في نفس الفترة مف العاـ الماضي 

مميػار دوالر، يفتػرض تغطيتيػا مػف خػالؿ الػػدعـ  2.2السػمطة عنػد إعالنيػا نيايػة آذار/مػارس الماضػي بنحػػو 
 والمساعدات المالية التي تقدميا الدوؿ المانحة خالؿ العاـ الحالي.

11/8/1023القدس العربي، لندن،   
 

 تبحث مع وفد تركي مستجدات مشروع مدينة جنين الصناعية بالضفة االقتصادوزارة  41
ني، جػػواد النػػاجي، مسػػاء الثالثػػاء، مػػع وفػػد تركػػي ضػػـ األناضػػوؿ: بحػػث وزيػػر االقتصػػاد الفمسػػطي –راـ اهلل 

القنصػػػؿ التركػػػي شػػػاكر اوزكػػػاف ومػػػدير الشػػػركة المطػػػورة جفػػػف سػػػاؾ، أخػػػر التطػػػورات والمسػػػتجدات المتعمقػػػة 
ناقشػػا ’وجػػاء فػػي بيػػاف صػػادر عػػف وزارة االقتصػػاد الفمسػػطينية، أف الجػػانبيف بمشػػروع مدينػػة جنػػيف الصػػناعية.

آلليات المتبعة لتطوير أعمػاؿ البنيػة التحتيػة لممدينػة الصػناعية الواقعػة فػي شػماؿ الخطة التنفيذية لممشروع وا
الضفة الغربيػة، وىػي واحػدة مػف ثػالث مػدف جػاري العمػؿ عمػى إقامتيػا فػي كػؿ مػف أريحػا وبيػت لحػـ إضػافة 

يػػػذ وأشػػػار الطرفػػػاف إلػػػى أف المرحمػػػة القريبػػػة ستشػػػيد تطػػػورًا ممموسػػػًا وعمػػػى أرض الواقػػػع فػػػي تنف إلػػػى جنػػػيف.
المشػػروع، مشػػدديف عمػػى ضػػرورة تػػذليؿ العقبػػات التػػي تعتػػرض سػػير عجمػػة المشػػروع وتػػوفير كافػػة المتطمبػػات 

 التي تمكف مف إنجاز ىذا المشروع الميـ والحيوي الذي يعود بالنفع والفائدة عمى االقتصاد الفمسطيني.
11/8/1023القدس العربي، لندن،   

 
 مى الثورات العربية تعيد إطالق يد الصياينة في فمسطين: ىجمة الردة عاألقصى" عنلدفاع ا "ىيئة 43

والمقدسات أف ىجمة الردة عمى الثورات  األقصىلمدفاع عف المسجد  األردنيةقالت الييئة الشعبية  :عماف
سيـ فييا ىي مف تعيد إطالؽ يد العدو الصييوني في فمسطيف، وأف كؿ ما سيقـو أالعربية وكؿ مف قادىا و 

 وأضافتويد وعدواف إنما يتـ بغطاء ودعـ يصؿ حد الشراكة مف االنقالبييف وأنصارىـ. بو المحتؿ مف تي
ننا عمى يقيف مطمؽ أ، األقصىبمناسبة الذكرى الرابعة واألربعيف لحرؽ المسجد  أمسفي بياف ليا  ،الييئة

قبؿ الثورات  أف ىذه اليجمة ستفشؿ ولو بعد حيف، ولف تحقؽ مآربيا، وأف عقارب الساعة لف ترتد لزمف ما
 ميما حاوؿ أصحاب ىذا الوىـ تحقيؽ وىميـ.

كد البياف أف تحرير المسجد األقصى تقوده جيوش تحمؿ عقيدة الحؽ، وترى عدوىا الحقيقي في الصياينة أو 
ال في أبناء شعوبيا. ودعا البياف الشعوب العربية واإلسالمية لاللتفات لاقصى في ظؿ حركتيا المستمرة 

 ى ال تمكف الصياينة مف فرصة سانحة لتيويد األقصى بال رقيب.نحو حريتيا، حت
اليجمة التي أعادت العالـ العربي إلى مربع األزمة واالنشغاؿ بالمواجيات الداخمية شكمت  البياف إفوقاؿ 

فرصة تيويد غير مسبوقة، بات خالليا التقسيـ الزماني لممسجد األقصى بمثابة أمر واقع، ونسقت فيو 
لييودية المتطرفة جيودىا لتيويد األقصى واقتحامو بكثافة غير مسبوقة، ووصؿ األمر إلى الجماعات ا
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تسجيؿ جمعية صييونية تعمف صراحة أف غايتيا بناء كنيس ييودي فوؽ المصمى المرواني كجزء مف بناء 
 المعبد المزعوـ.

 11/08/1023، الدستور، عم ان
 

 "إسرائيل"ع تبادل المياه م يمرفضعمنون ي أردنيوننشطاء  44

عّماف: رفض متقاعدوف عسكريوف وناشطوف أردنيوف، أمس، إعالف رئيس الوزراء عبد اهلل النسور اعتزاـ 
وقاؿ رئيس المجنة الوطنية لممتقاعديف العسكرييف  واعتبروا ذلؾ يسيء إلى الوطف. "إسرائيؿ"تبادؿ المياه مع 

أعمف عنو النسور بقيمة تصؿ إلى مميار دوالر يخدـ إف مشروع المياه الذي "العميد المتقاعد عمي الحباشنة 
إف المياه التي تريد الحكومة ". وأضاؼ "الكياف الصييوني ويدعـ مصالحو االستيطانية وغايات الوطف البديؿ

الحصوؿ عمييا مف الكياف ىي غير صالحة لالستيالؾ بينما سنمنحو تعويضا يستنزؼ احتياطنا ويساعده 
داعيًا جميع أبناء الشعب  "سنتصدى ليذا المشروع بكؿ ما أوتينا مف قوة"وتابع  ."عمى بناء مفاعؿ نووي

وأطمؽ ناشطوف عبر مواقع إلكترونية حمالت ضد مد محافظات  األردني لموقوؼ بوجيو وعدـ قبولو.
وقالوا المممكة الشمالية بمياه إسرائيمية عادمة وتسييؿ التجارة والتطبيع وفتح الباب أماـ ذلؾ عمى مصراعيو. 

نحف بذلؾ نؤّيد قتؿ وتشريد وتعذيب الفمسطينييف واالستيالء عمى ممتمكاتيـ نحو تبادليا ونشرب ونأكؿ عمى "
 ."دماء أىمنا في الداخؿ وىذا مرفوض تماماً 

 11/08/1023، الخميج، الشارقة

  
 لتعزيز ثقافة الوعي بالحق العربي الفمسطيني في فمسطين كميا يدعومفتي لبنان  45

تعزيز ثقافة الوعي بالحؽ العربي الفمسطيني في "محمد رشيد قباني إلى  المبنانية الشيخ تي الجميوريةمف ادع
أف إحراؽ "لجريمة إحراؽ المسجد األقصى،  44 في بياف في الذكرى الػ ،واعتبر قباني "،فمسطيف كميا

ضد الشعب الفمسطيني منذ  المسجد األقصى ىو نموذج لمجرائـ العنصرية والطائفية واإلرىابية الذي يمارس
ذلؾ يكشؼ النيات العدوانية ضد الفمسطينييف لتحقيؽ أىداؼ "، مضيفا أف "وحتى يومنا ىذا 2948العاـ 

خراجيـ جميعا مف وطنيـ  ."العدو اإلسرائيمي في السيطرة عمى كؿ فمسطيف وا 
 11/08/1023، السفير، بيروت

  
 
 

 تعميرالمخيم عين الحموة أو  منة عمى أي اعتداء المبناني سيرد  بكل حزم وقو  الجيش"السفير":  46
دخؿ مخيـ عيف الحموة بشكؿ مباشر في صمب األزمة األمنية المبنانية، بعد أف ُحكَي عف  :محمد صالح
مختبئًا في احد مساجد المخيـ، وتحت حماية احد  األسيرحمد أالشيخ  "مسجد بالؿ بف رباح"وجود إماـ 
. ىذه المعمومات أعادت توجيو البوصمة "فتح اإلسالـ"ف في المخيـ المقرب مف السمفيي اإلسالمييفالناشطيف 
سيرّد بكؿ  المبناني موثوقة أف الجيش أمنيةفي المقابؿ، تؤكد مصادر  .األسيرالمخيـ مف بوابة  إلىاألمنية 

ينتشروف في  حـز وقوة عمى أي استفزاز أو اعتداء يتعّرض لو مف قبؿ المسمحيف السمفييف المتشّدديف الذيف
، وذلؾ بعد اكتشاؼ مكاف اختباء األسير، مشددًة عمى أف عيف الحموة في تعمير أومخيـ عيف الحموة 

الفصائؿ الفمسطينية مجتمعة قد تبمغت ىذا القرار مف مرجع امني كبير. وتمفت المصادر االنتباه إلى أف 
وضرورة وقؼ االستفزازات، مطالبا  المرجع األمني حّذر مف ارتكاب أي خطأ مع الجيش في ىذه المنطقة
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الفصائؿ الفمسطينية باتخاذ القرار المناسب، مشيرًة إلى أف حي التعمير تحّوؿ مؤخرًا إلى بؤرة أمنية 
 لممتشدديف بعد مكوث مجموعة مف أنصار األسير فيو.

 11/08/1023، السفير، بيروت

  
 فاعمة في المخيمات الفمسطينيةمع جيات  نسيق أمني: ت"الشرق األوسطـ"ل لبنانيمصدر أمني  47

تعاونا أمنيا مع جيات "إف ىناؾ  :الشرؽ األوسطصحيفة قاؿ مصدر أمني لبناني ل :نذير رضا - بيروت
. وينطمؽ التعاوف مف مبدأ ضرورة "فاعمة في المخيمات الفمسطينية، مف ضمنيا تنسيؽ في القضايا األمنية

، كما قالت مصادر "ة عدـ إقحاـ المخيمات بالصراع المبنانيالنأي بالنفس عف التطورات المبنانية، وضرور "
تجمع عميو الفصائؿ، ومف ضمنيا اإلسالمية "، مشيرة إلى أف ىذا القرار "الشرؽ األوسط"فمسطينية بارزة لػ

 ."مثؿ عصبة األنصار، إذ تتعاوف مع األجيزة األمنية المبنانية، وتستجيب لمطالبيا
 11/08/1023، الشرق األوسط، لندن

 
 
 سبعة فمسطينيين مبيني في سيناء مطموباً   يعتقلالجيش المصري "الشرق األوسط":  

واصمت قوات الجيش المصري العمميات األمنية لمالحقة العناصر المسمحة في : الشرؽ األوسط - القاىرة
ف، وتقرر مطموبا، وقالت المصادر األمنية إف بينيـ سبعة فمسطينيي سيناء، وألقت أمس القبض عمى 

وأضاؼ المصدر األمني نقال عف وكالة أنباء الشرؽ األوسط  إحالتيـ لمجيات المعنية لمتحقيؽ معيـ.
جرى ضبط المتيميف في بعض الشقؽ المفروشة ومناطؽ زراعية جنوب العريش، ومف بينيـ "الرسمية إنو 

رتكاب حوادث عنؼ واالعتداء الفمسطينييف السبعة، وكذا مطموبوف جنائيوف إضافة إلى المشتبو فييـ في ا
وقاؿ المصدر إف الحمالت مستمرة لضبط عدد آخر  ."عمى قوات األمف ومياجمة المنشآت األمنية والعامة

 قبؿ ثالثة أياـ. مف المتيميف والمشتبو فييـ عمى خمفية استشياد جنود األمف المركزي الػ
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 في الحرب عمى سورية وىي المستفيد من تدميرىا واضحاً  باتت طرفاً  "إسرائيل"المعمم: وليد  

اعتبر نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الخارجية والمغتربيف وليد المعمـ أف المصمحة : سانا - دمشؽ
اإلسرائيمية باتت واضحة فيما تشيده سورية والمنطقة مف أحداث األمر الذي تدلؿ عميو تصريحات مسؤولييا 

يسمحوا لمحور المقاومة باالنتصار ولذلؾ فإف إسرائيؿ تشعر بالسعادة لما تشاىده مف تصاعد  بأنيـ لف
لإلرىاب في المنطقة وتدمير البنى التحتية واستنزاؼ االقتصادات والجيوش العربية وخاصة في سورية 

حا فيما تشيده والعراؽ ومصر وىي منتشية بما ترى مف خراب يعـ المنطقة مشيرا إلى أف ىناؾ ترابطا واض
المنطقة العربية مف أحداث لجية وضوح شكؿ الصراع وىوية القوى المتصارعة وتوزعيا بيف قوى شعبية 
وطنية وقومية تقدمية تعمؿ بقرار وطني مستقؿ وأخرى متطرفة إرىابية تتحرؾ بدفع ودعـ مف قوى إقميمية 

سرائيؿ.ودولية عمى رأسيا السعودية وقطر وتركيا والواليات المتحدة األ  مريكية وا 
وقاؿ المعمـ إف أي تحميؿ سياسي لما يجري في سورية يجب أف يبدأ مف مراقبة الموقؼ اإلسرائيمي فإسرائيؿ 
دخمت كطرؼ رئيسي في الميداف عندما أغارت واعتدت عمى ثالثة مواقع سورية واستقبمت جرحى 

لضرب محور المقاومة وخشيتيا مف  اإلرىابييف في مشافييا عمنا وكؿ ذلؾ انسجاما مع موقفيا الساعي
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انتصاره الفتا إلى االنسجاـ بيف الموقؼ اإلسرائيمي وموقؼ معارضة الخارج التي رحبت بالقرار اإلسرائيمي 
 بالسماح بتسميح المجموعات اإلرىابية في سورية.

 //وكالة سانا، سوريا، 
 
 فتمك كارثة: إذا كان اإلخوان يتمقون تدريبيم عند حماس خمفانضاحي  

القائد العاـ لشرطة دبي في تغريدة لو عمى تويتر: "الفرؽ بيف حسني وبيف  ضاحي خمفاف قاؿشيريف فرغمي: 
أف يواجو العدالة الثاني  الالمرشد فرؽ السماء مف األرض األوؿ لما قاـ الناس ضده أتيح لو اليروب فأبى إ

 فر ىارًبا في مالبس ستات".
تياـ إلى لإلى أف بعض المعمومات تشير بأصابع ا إلخواف تدريبيـ"، مشيراً "أيف يتمقى جماعة ا وتسأؿ

 "إذا كاف ذلؾ مؤكًدا فتمؾ كارثة يا حماس وعيب، أتمنى غير ذلؾ".حماس"، معمًقا:
 //الوفد، الجيزة، 

 
 األسبوعورام اهلل نياية  "إسرائيل" يزورالفرنسي  الخارجيةوزير  

سرائيؿالفمسطينية  لاراضيقوـ وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس بزيارة ي: رندة تقي الديف -باريس   وا 
الحالي يمتقي خالليا كاًل مف الرئيس محمود عباس ورئيس حكومتو رامي الحمد اهلل ورئيس  األسبوعنياية 

ير الدفاع بنياميف نتانياىو ووزيرة القضاء المكمفة ممؼ المفاوضات تسيبي ليفني ووز  اإلسرائيميالحكومة 
يبحث مع عباس ونتانياىو العالقات الثنائية، واف يطمع عمى  أفومف المقرر  موشيو يعالوف. اإلسرائيمي

 إف "الحياة"مطمع لػ دبموماسيفي واشنطف. وقاؿ مصدر  اإلسرائيمية -استئناؼ المفاوضات الفمسطينية 
الجانب  أفالموضوع، مضيفًا جديد، ولـ يتـ الدخوؿ في صمب  أي أوتقدـ  أيالمفاوضات لـ تشيد 

 في ىذه المفاوضات. األميركيةيرفض المشاركة  اإلسرائيمي
 //الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"يدعو الموسيقيين إلى مقاطعة  السابق روجر ووترز البريطانيالمغني  

مالءه نجوـ موسيقى ، روجر ووترز، ز "بينؾ فمويد"دعا المغني السابؽ لمفرقة اإلنكميزية : يو بي آي -لندف 
 الروؾ إلى مقاطعة إسرائيؿ في رسالة مفتوحة وجييا إلييـ.

التصدي لجرائـ إسرائيؿ مف الفصؿ العنصري والتطيير العرقي، "وحّضت رسالة ووترز الموسيقييف عمى 
ب أكت". وقاؿ: "بسبب تنصؿ الحكومات الغربية ومجمس األمف الدولي التابع لامـ المتحدة عف القياـ بذلؾ

لى آالؼ  إليكـ اآلف أييا اإلخوة واألخوات في عائمة موسيقى الروؾ أند روؿ ألطمب منكـ أف تنضموا إلي، وا 
 ."الفنانيف اآلخريف في جميع أنحاء العالـ، لإلعالف عف مقاطعة ثقافية ضد إسرائيؿ

 //الحياة، لندن، 
 
 ميينبمجيكا تمنع إطالق اسم "القدس" عمى مولودة ألبوين إسرائي 

ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" نقال عف الموقع االلكتروني  :ترجمة خاصة -راـ اهلل 
يقيماف  إسرائيمييف ألبويف" أف بمدية بروكسؿ رفضت إطالؽ اسـ القدس عمى مولودة ييودية "

 في بمجيكا منذ ثالث سنوات.
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المسموح إطالقيا عمى المواليد في  األسماءسـ القدس مف بيف وبررت السمطات البمجيكية ذلؾ بعدـ وجود ا
في بروكسؿ تسمح فييا إطالؽ  اإلسرائيميةالبالد، واشترطت عمى الوالديف إحضار كتاب رسمي مف السفارة 

 اسـ القدس عمى المولودة.
 ألسماءاواقترح موظؼ البمدية المسؤوؿ عمى العائمة إطالؽ اسـ "بيت لحـ" عمى المولودة كونو مف 

تمنع إطالقيا عمى المواليد  األسماءالعديد مف الدوؿ تضع قائمة مف  أف إلىويشار  المسموحة في البالد.
، الثاني، الثالث، الرابع، األوؿ أسماءإطالؽ  النيوزلنديةالجدد فييا، وعمى سبيؿ المثاؿ فقد منعت السمطات 

 إحدى العائالت. أبناءالخامس عمى 
 //القدس، القدس، 

 
 بخطأ اكتشفو فمسطيني يعترف "فايسبوك" 

رسميًا عف عدد مف التغييرات في برنامج اإلبالغ عف الثغرات  "فايسبوؾ"أعمف موقع التواصؿ االجتماعي 
 وسياسة التواصؿ مع القراصنة األخالقييف، لعدـ تكرار واقعة المبرمج الفمسطيني خميؿ شريتح.

لفمسطيني بعدما اكتشؼ األخير ثغرة في الموقع تتيح ألي مف رفض مكافأة المبرمج ا "فايسبوؾ"وكاف 
 المستخدميف الكتابة أو نشر روابط عمى حائط أي مستخدـ آخر مف دوف أف يرتبط بصداقة معو.

نو تـ اتخاذ قرار بتحسيف طريقة التراسؿ عبر البريد أجو سوليفاف  "فايسبوؾ"وأوضح رئيس القسـ األمني في 
فريؽ األمني لمموقع وبيف المتقدميف ببالغات حوؿ ثغرات، بطريقة تضمف التحقؽ مف اإللكتروني ما بيف ال

 وصوؿ رسالة واضحة لصاحب البالغ.
 //السفير، بيروت، 

 
 في غوطة دمشق "مجازر كيماوية"من األطفال في  معظميمقتياًل   

 مف  أكثرسورية أف أعمنت المعارضة ال: أ ؼ ب - رويترز –الحياة  -لندف، دمشؽ، بيروت 
شخصًا، معظميـ مف األطفاؿ، ُقتموا في مجازر ارتكبتيا قوات نظاـ الرئيس بشار األسد بقصؼ مناطؽ 
سكنية في الغوطتيف الشرقية والغربية لدمشؽ بصواريخ وقذائؼ مزودة غازات كيماوية سامة. وأكد شيود 

مف مطار المزة العسكري  األربعاء - ءلثالثااليؿ  "غير مسبوقة"عياف أف قوات النظاـ بدأت حممة قصؼ 
 وجبؿ قاسيوف عمى الغوطة الشرقية.

المعارض المجتمع الدولي بالمشاركة مع النظاـ السوري في قتؿ الشعب « الئتالؼ الوطني السوريا»واتيـ 
جورج صبرة في مؤتمر صحافي دعا  "المجمس الوطني السوري"السوري بسبب صمتو وعجزه. وقاؿ رئيس 

ما يجري يطمؽ رصاصة الرحمة عمى كؿ ىذه الجيود السياسية السممية »في إسطنبوؿ، إف  "االئتالؼ"و ليإ
 «.ويجعؿ الحديث عنيا نوعًا مف العبث

التي شنيا نظاـ الرئيس العراقي السابؽ  "حممة األنفاؿ"وشبو معارضوف الحممة التي بدأىا نظاـ األسد بػ
، مشيريف إلى أف قوات النظاـ بدأت عمميات برية في  صداـ حسيف عمى مناطؽ كردية عراقية في

 حي جوبر شرؽ دمشؽ تمييدًا القتحاـ باقي مناطؽ شرؽ دمشؽ.
قتيال بينيـ عشرات األطفاؿ والسيدات،  أف حصيمة القتمى بمغت  "لجاف التنسيؽ المحمية"وأوضحت 

 في عيف ترما و بطنا وفي كفر  في دوما و في حمورية و في زممكا و وىـ: 
 في جسريف وخمسة في حرستا. في عربيف و في سقبا و قتمى في المعضمية وداريا و
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 //الحياة، لندن، 
 
  يزيد صايغ.. في مصر "األمنية الدولة"إعادة بناء  

سيسي الذي قاؿ فيو الفتاح ال يبدو أف تصريح وزير الدفاع وقائد القوات المسمحة المصرية الفريؽ أوؿ عبد
في مصر يشير إلى االستعداد لمتفاوض عمى مخرج مف األزمة الدامية التي  "ىناؾ مّتسعًا لمجميع"إف 

التي  "اإلخواف المسمميف"تشيدىا البالد. فقد خاطب السيسي أنصار الرئيس المعزوؿ محمد مرسي، وجماعة 
 الديمقراطي"إعادة بناء المسار " آب )أغسطس( عمى المساعدة في ينتمي إلييا، وحّضيـ يـو 

تموز )يوليو(، والذي  . ومف الواضح أف الجنراؿ الذي خمع مرسي في "االندماج في العممية السياسية"و
يبدو واضحًا أنو يؤمف بوصفو عمى أنو مخّمص مصر، يتوقع أف يتـ ذلؾ عمى طريقتو ووفقًا لشروطو. 

ّير شيئًا. فالحكاـ الحقيقيوف لمبالد وضعوىا عمى مسار يؤّدي استجابة معسكر مرسي سمبًا أو إيجابًا لف تغ
 التي كاف قد بناىا الرئيس السابؽ حسني مبارؾ. "الدولة األمنية"إلى إحياء 

تموز )يوليو( إال بوصفيا واجية مدنية  قتة التي تشكمت في ؤ ويبدو مف الصعب النظر إلى الحكومة الم
ذا ما أرادت أف تثبت خالؼ ذلؾ، فإنو يتعّيف عمى لقيادة القوات المسمحة المصرية، ول مسيسي بخاصة. وا 

قتة إطالؽ جيود جاّدة إلصالح وزارة الداخمية، التي تقود قطاعًا أمنيًا يتراوح عدد أفراده بيف ؤ الحكومة الم
مميوف مف ضباط الشرطة والقوات شبو العسكرية ورجاؿ المخابرات والمباحث والمخبريف. فقد  و  

كانوف الثاني )يناير(  انت االنتياكات المنيجية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف نقطة محورية في انتفاضة ك
 ، ولكف ال المجمس األعمى لمقوات المسمحة، الذي حكـ مصر في الفترة مف شباط )فبراير( 

 ذا القطاع الضخـ.، وال إدارة مرسي في السنة التالية قامت بميمة إصالح ىحتى حزيراف )يونيو( 
كاف إصالح قطاع األمف المصري أمرًا بالغ الصعوبة حتى عندما كانت الظروؼ السياسية مواتية، وىو 
يشّكؿ تحّديًا أكبر حتى في الوقت الذي تنزلؽ فيو البالد إلى أتوف أزمة شاممة. إذ تعتمد الحكومة الموّقتة، 

اإلخواف "لداخمية لتكوف رأس الحربة ضد جماعة ومعيا قيادة القوات المسمحة المصرية، عمى وزارة ا
وغيرىا مف اإلسالمييف، ولذلؾ لف يتـ النظر إلى اإلصالح باعتباره أولوية ممّحة. بيد أف الحكومة  "المسمميف

الموقتة تخاطر في أف تصبح رىينة لقطاع األمف، والذي يستخدـ مرة أخرى القوة غير المتناسبة ضد 
 لبيتيـ، وىي واثقة مف اإلفالت مف العقاب تمامًا.المحتجيف الُعز ؿ في غا

تبدو العواقب واضحة في عدد القتمى الذي وصؿ إلى أكثر مف ألؼ شخص منذ اإلطاحة بمرسي، وفي 
الضرر المتزايد الذي أصاب عالقات مصر مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. إذ يتصّرؼ قطاع 

، الشعور باليزيمة واإلىانة المتيف لحقتا بو منذ انتفاضة العاـ األمف كما لو أنو لـ يتخّمص فقط مف 
بؿ كما لو أنو انتصر بالفعؿ، ويسعى اآلف لالنتقاـ. فقد طالب ضباط األمف مرارًا بالمزيد مف األسمحة 
ا النارية، وقواعد اشتباؾ أكثر مرونة وحماية قانونية مف المقاضاة عمى مدى العاميف الماضييف، ولـ يحصمو 

سياسي )أي حرية التصرؼ( الستخداـ العنؼ مف  "شيؾ عمى بياض"عمى ذلؾ. ولكف اآلف أصبح لدييـ 
 دوف مساءلة.

إف الفشؿ في مواجية ىذه الممارسات سيؤّدي إلى تعميؽ االنقسامات االجتماعية والسياسية المريرة بالفعؿ 
ز منذ فترة طويمة باستخداـ الوسائؿ الفّظة في البالد، ويمّيد الطريؽ لعممية نكوص كاممة لمقطاع الذي تميّ 

 والفساد المتفّشي.
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قتة ؤ واإلدماج السياسي، ينبغي عمى الحكومة الم الديمقراطيولكي تضفي صدقّية عمى حديثيا عف المسار 
استخداـ ما لدييا مف رأسماؿ سياسي لمداورة القوات المسمحة كي تدعـ عممية إصالح وزارة الداخمية. 

قتة ضعيفة، بيد أف الجيش يحتاج إلييا بغية الحفاظ عمى مطالبتو بالشرعية السياسية محميًا ؤ الحكومة الم
ذا رغب في القياـ  ودوليًا عمى حد سواء، وتحقيؽ االستقرار في األسواؽ، وجذب المساعدات واالستثمارات. وا 

 ية.بذلؾ، فإف الجيش ىو القوة الوحيدة في البالد التي يمكنيا إخضاع وزارة الداخم
قتة بعد ؤ كما أف لمقيادة العسكرية مصمحة في منع حدوث المزيد مف االنشقاقات في صفوؼ الحكومة الم

قت. إذ مف المرجح أف يؤّدي العنؼ الذي تمارسو ؤ االستقالة المحرجة لمحمد البرادعي نائب الرئيس الم
مصالحة مف "مرارًا وتكرارًا الشرطة إلى تعميؽ االنقسامات. ففي حيف رفض رئيس الوزراء حاـز الببالوي 

قت زياد ؤ ، يسعى نائب رئيس الوزراء الم"تمّطخت أيدييـ بالدماء ومف وّجيوا السالح إلى الدولة ومؤسساتيا
آب وتوفير ضمانات لمشاركة جميع األحزاب  حالة الطوارئ التي أعمنت في  إنياء إلىبياء الديف 

 السياسية وحماية حقوؽ اإلنساف.
إف إصالح القطاع األمني قد يكوف المجاؿ الوحيد في السياسة الذي يمكف أف تحرز فيو ولممفارقة، ف
قتة بعض التقدـ. فأولويتيا الرسمية تتمّثؿ في تحقيؽ االستقرار المالي واستعادة النمو ؤ الحكومة الم

ر بفضؿ االقتصادي، ولكف في حيف يمكنيا االّدعاء بتحقيؽ النجاح في المجاؿ األوؿ عمى المدى القصي
بميوف دوالر في صورة مساعدات ونفط مف عدد مف الدوؿ الخميجية، فإف المجاؿ الثاني  تعيدات بتقديـ 

يتطّمب إجراء إصالحات جوىرية في جياز الدولة والشركات التجارية الممموكة لعدد مف مؤسسات الدولة 
زة الشرطة واألمف الداخمي، فيمكنو أف ومف بينيا المؤسسات العسكرية. وبما أف الوّد مفقود بيف الجيش وأجي

 يستفيد سياسيًا مف التظاىر بأنو يكبح جماح ىذه الشركات.
مف المحافظيف الجدد اليميف الدستورية  آب أف ىذا ليس توّجو السيسي، عندما أّدى  بدا واضحًا يوـ 
كاف مرسي قد عّيف قت عدلي منصور الذي تـ تعيينو مف جانب المجمس العسكري. و ؤ أماـ الرئيس الم

بالفعؿ ثالثة عشر محافظًا جديدًا في حزيراف، ولكف تـ تجاىؿ ذلؾ ببساطة. وفي حيف كاف جميع الذيف 
عّينيـ مرسي مف المدنييف، فإف ثمانية عشر مف أصؿ الخمسة وعشريف محافظًا الذيف تـ تعيينيـ في آب 

الناصر في أوائؿ  أّسسيا الرئيس جماؿ عبدىـ جنراالت متقاعدوف، ما يعيد إلى األذىاف الممارسة التي 
ستينات القرف المنصـر وحافظ عمييا جميع مف جاءوا بعده، بما في ذلؾ المجمس األعمى لمقوات المسمحة 

. ال بؿ إف السمطات الموقتة حالّيًا لـ تحاوؿ حتى القياـ بما يشبو اإلصالح أو إشراؾ -في 
سبعة الجدد ىـ أعضاء أو مناصروف سابقوف في الحزب الوطني اآلخريف. فالمحافظوف المدنيوف ال

المنحؿ الذي كاف يتزعمو مبارؾ، بدؿ أف يكونوا مف الحمفاء السياسييف لمحكومة االنتقالية مثؿ  الديمقراطي
 االجتماعي، أو حزب الدستور الميبرالي أو الناصرييف. الديمقراطيحزب الوفد، أو الحزب 

ة القوات المسمحة المصرية ووزارة الداخمية لـ تتخّميا عف أي جزء مف عقميتيما ولعؿ ىذا يوحي بأف قياد
السمطوية أو ثقافتيما القسرية التي ال تثؽ بالمدنييف. وىذا ال يمّثؿ مشكمة خاصة بالنسبة إلى وزارة الداخمية 

، طالما أنو لف يتـ والجيادييف اإلسالمييف لمدة ثالثيف عاماً  "اإلخواف المسمميف"التي قادت المعركة ضد 
تقديميا ككبش فداء بسبب أخطاء جياز الدولة الذي عّزز حكـ مبارؾ، كما كاف عميو الحاؿ في العاـ 

تكوف لديو أي طموحات رئاسية، سوى خيارات  أف. لكف ذلؾ ال يبقي أماـ السيسي، الذي ينفي 
 ومة الموقتة.محدودة، ال سّيما في ضوء ضعؼ األحزاب السياسية التي تدعـ الحك



 
 

 

 

 

           31ص                                    1955العدد:                22/8/1023الخميس  التاريخ:

، بداًل مف "مكافحة اإلرىاب"تحت شعار  "اإلخواف المسمميف"وىذا يفسر لماذا يتـ تنفيذ الحممة ضد جماعة 
التركيز عمى القياـ بإصالحات ديموقراطية حقيقية، مثؿ إخضاع قطاع األمف لإلدارة المدنية أو االستعداد 

ة معظـ المسؤوليف عنيا إلى جسـ منتخب. بيد أف قمع لتحويؿ الحكومة المحمية التي تعّيف السمطة التنفيذي
يمكف أف نشيد  -يتطّمب القياـ باعتقاالت جماعية  "اإلخواف المسمميف"حركة اجتماعية كبيرة مثؿ جماعة 

 ألؼ سجيف سياسي في عيد عبد إعادة فتح المعسكرات الصحراوية التي كانت تضـ ما يصؿ إلى 
ويمكف أف يؤّدي ذلؾ أيضًا إلى  -ًا في عيد مبارؾ في التسعينات ألف الناصر في الخمسينات أو 

سواء مف جانب  -عمميات اغتياؿ سرية واختفاء قسري. وستخدـ عمميات االنتقاـ التي تبدو محتومة 
السمطات الموقتة بأثر رجعي بوصفيا إثباتًا عمى مشروعّية حربيا  -أو اإلسالمييف األكثر تشّددًا  "اإلخواف"

ال يمكف مصر تجّنب ىذه النتيجة إال إذا استخدـ الفريؽ السيسي والقوات المسمحة نفوذىـ  ."رىاباإل"ضد 
الكبير لمقياـ بذلؾ. لكف يبدو أف قطاع األمف يمتمؾ اآلف الحرية الكاممة في تنفيذ أوامر الجيش. صحيح أف 

 مبارؾ قد ذىب، ولكف دولة مبارؾ األمنية تعود مف جديد.
 //الحياة، لندن، 

 
 في سيناء؟ "الشاباك" عملما داللة  57

أعمنػت صػػحؼ صػػييونية صػباح الثالثػػاء أف جيػاز األمػػف العػػاـ الصػييوني "الشػػاباؾ" شػػكؿ : خػػاص -المجػد
حبػػاط أيػػة عمميػػات تخػػرج مػػف شػػبو جزيػػرة سػػيناء، أو  فرقػػة خاصػػة ميمتيػػا األساسػػية جمػػع المعمومػػات لمنػػع وا 

 لة الكياف".محاوالت إطالؽ صواريخ منيا باتجاه "دو 
إال أف ىذا االعالف ال يعد أمرًا بسػيطًا أوعػابرًا، ألف منطقػة سػيناء تنػدرج فػي االطػار الجغرافػي لعمػؿ  جيػاز 

 المخابرات الخارجية "الموساد"، وىو ما يطرح تساؤالت عدة حوؿ ىذه القضية.
تبط بمنظمػػات جماعػػة جياديػػة تنشػػط فػػي سػػيناء، وتػػر  25وقالػػت صػػحيفة ىػػآرتس أف "الشػػاباؾ رصػػد وجػػود 

الجياد العالمية"، مشيرة إلى أف أجيزة األمف اإلسرائيمية رصدت وجود أربع مجموعات تنشط أكثر مف غيرىا 
 المصرية. -في مجاؿ تنظيـ عمميات ضد القوات الصييونية عمى امتداد الحدود الصييونية

بػػػذلتيا وتبػػػذليا فػػػي الضػػػفة وكشػػػفت الصػػػحيفة أف أجيػػػزة األمػػػف الصػػػييونية تبػػػذؿ جيػػػوًدا موازيػػػة لتمػػػؾ التػػػي 
الغربيػػة، وتقػػوـ بجمػػع معمومػػات عمػػا يحػػدث فػػي سػػيناء، عبػػر اسػػتخداـ مناطيػػد التصػػوير أيًضػػا، ومػػف خػػالؿ 

 الكاميرات المنصوبة عمى امتداد الحدود مع سيناء.
 

 خالف جغرافي
لصػػػييوني والمراقػػػب لحركػػػة التجسػػػس الصػػػييونية فػػػي الػػػداخؿ الفمسػػػطيني والخػػػارج الػػػدولي  يجػػػد أف العػػػدو ا

وأجيزتػػو المختمفػػة تعتمػػد أسػػاليب تجسسػػية واسػػتخبارية متشػػابية ويبقػػى الخػػالؼ فػػي الجغرافيػػة والجيػػاز الػػذي 
يقوـ بالميمات االستخبارية، وكما ىو معروؼ فػإف جيػاز األمػف الصػييوني المعػروؼ بػػػ"الشاباؾ" ىػو جيػاز 

 ييف والمقاومة.يعمؿ في الداخؿ الفمسطيني ومف ميامو الرئيسية متابعة الفمسطين
أمػػا جيػػاز الموسػػاد فيػػو جيػػاز المخػػابرات الخػػارجي  الػػذي يعمػػؿ  فػػي أنحػػاء مختمفػػة مػػف العػػالـ حيػػث يركػػز 
الموسػػػاد فػػػي عممياتػػػو االسػػػتخبارية  عمػػػى الػػػدوؿ العربيػػػة المحيطػػػة بالكيػػػاف كمبنػػػاف ومصػػػر واألردف وسػػػوريا 

 وبعض الدوؿ العربية وغيرىا و كذلؾ األجنبية.
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 تفصيل أكثر
موسػػػاد ىػػػو : وكالػػػة االسػػػتخبارات الصػػػييونية "الموسػػػاد" )معيػػػد االسػػػتخبارات والميمػػػات الخاصػػػة(، ولفظػػػو ال

 بالعبرية )ىاموساد لموديعيف أولتافكديـ ميوحادي(.
، ليقػوـ بجمػع المعمومػات، والدراسػات االسػتخباراتية، وبتنفيػذ 2949ديسمبر مػف عػاـ  23تأسس"الموساد" في 

ويعمػػؿ "الموسػػاد" بصػػفتو مؤسسػػة رسػػمية بتوجييػػات مػػف قػػادة دولػػة  دود إسػػرائيؿ.العمميػػات السػػرية خػػارج حػػ
الكيػػاف، وفقًػػا لممقتضػػيات االسػػتخباراتية والعمميػػة المتغيػػرة، مػػع مراعػػاة الكتمػػاف والسػػرية فػػي أداء عممػػو. وتقػػع 

أطػػراؼ  عمػػى عػػاتؽ "الموسػػاد" العديػػد مػػف الميػػاـ التػػي تنػػدرج ضػػمف مجػػاالت متنوعػػة، كالعالقػػات السػػرية مػػع
 أخرى، وقضايا األسرى والمفقوديف، والتقنيات واألبحاث، وعمميات االغتياؿ.

وتػػورط "الموسػػاد" فػػي عمميػػات كثيػػرة ضػػد الػػدوؿ العربيػػة واألجنبيػػة، منيػػا: عمميػػات اغتيػػاؿ لعناصػػر تعػػػد ىا 
 يػزاؿ يقػوـ حتػى إسرائيؿ معادية ليا، واغتياؿ العديد مف قيػادات منظمػة التحريػر الفمسػطينية  فػي الخػارج، وال
 اآلف بعمميات التجسس حتى ضد الدوؿ الصديقة والتي إلسرائيؿ عالقات دبموماسية معيا.

جياز "الشاباؾ" ىو : ىػو جيػاز األمػف الػداخمي فػي دولػة الكيػاف،  يخضػع مباشػرة لػرئيس الحكومػة، ويػدعى 
( الػػذي يعنػػي جيػػاز األمػػف أحياًنػػا "بالشػػيف بيػػت" )ش ب(؛ اختصػػاًرا السػػمو العبػػري )شػػيروت بيتحػػوف كاللػػي

 العاـ.
يعػػّد "الشػػاباؾ" مػػف أصػػغر األجيػػزة االسػػتخبارية، ويتكػػوف مػػف بضػػعة آالؼ مػػف العناصػػر، ويتخصػػص فػػي 
محاربػة حركػات المقاومػػة الفمسػطينية والسػػعي إلحبػاط عممياتيػػا ضػد دولػة الكيػػاف، ومػف ميماتػػو أيًضػا، جمػػع 

 سة.معمومات حوؿ األشخاص المرشحيف لمناصب ووظائؼ حسا
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف "الشػػػاباؾ"، ىػػػو أصػػػغر األجيػػػزة االسػػػتخبارية فػػػي دولػػػة االحػػػتالؿ؛ إال أنػػػو يعتبػػػر أكثػػػر 
األجيزة األمنية حضورًا وتأثيرًا عمى عممية صنع القرار السياسي والعسكري، وال يمكػف مقارنػة تػأثيره الطػاغي 

 بتأثير أي جياز أمني آخر في دولة الكياف.
انػػػػدالع االنتفاضػػػػة الفمسػػػػطينية ميمػػػػة إحبػػػػاط عمميػػػػات المقاومػػػػة، وجمػػػػع المعمومػػػػات  تػػػػولى "الشػػػػاباؾ" منػػػػذ

 االستخبارية التي تـ توظيفيا في شف عمميات التصفية واالعتقاؿ بحؽ قادة ونشطاء حركة المقاومة.
ولػذلؾ اذا السؤاؿ األبرز في الوقت الحالي : ىؿ باتت دولة الكياف تعتبر سيناء جزًء مف أراضييا المزعومة، 

 يعمؿ فييا جياز األمف العاـ الداخمي "الشاباؾ"؟؟
 10/8/1023، المجد االمني
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 محمد خالد األزعر 
الشػػارات والرمػػوز والشػػعارات الرسػػمية فػػي إسػػرائيؿ تحمػػؿ تعبيػػرات ييوديػػة صػػرفة:  -إف لػػـ يكػػف كػػؿ-معظػػـ 

نشػػيد الػػوطني وكمماتػػو، الطوابػػع والقطػػع النقديػػة والصػػور واألشػػكاؿ المطبوعػػة عمييػػا، األعيػػاد العمػػـ وألوانػػو، ال
ومناسباتيا، القوانيف ذات الدالالت الدينية، كقانوني العودة والجنسية، مناىج التعمػيـ، السػيما الموصػوؿ منيػا 

والقرويػة األكثػر ازدحامػًا وحيويػة... بالتاريخ ونوعية الثقافة وصناعة اليويػة، أسػماء المػدف والمراكػز المدينيػة 
ىذه النماذج ونحوىا، إلى جانب محاولة عبرنػة كػؿ شػيء وتيويػده فػي الػدوائر والمكاتبػات الحكوميػة، تضػيؽ 
مجاؿ التفكير في إسرائيؿ الدولة خارج السياؽ الييودي. ويشيد بيذا السياؽ أيضًا قراُر الجمعية العامة لامـ 
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المنشم إلسرائيؿ، الذي سماىا صراحة ونصًا في كػؿ فقراتػو، وأشػار إلييػا فػي  2947لعاـ  282المتحدة رقـ 
 «.الدولة الييودية»خريطتو التوضيحية بػ 

إسرائيؿ أعمنت ييوديتيا منذ يوميا األوؿ، عبر ما يعرؼ بوثيقة االستقالؿ، بؿ ولنا أف نفترض أنيا أضمرت 
حركة الصييونية مشاريع التسػوية كافػة القائمػة عمػى مضمونيا الييودي قبؿ ذلؾ اليـو بكثير، حيف رفضت ال

الحػؿ الػديموقراطي فػي كيػاف فمسػػطيني جػامع لمعػرب والييػود، وآثػرت الحػػؿ االنعزالػي الرامػي إلػى إنشػاء دولػػة 
لمييود فقط، واتجيت إلى تكريس المؤسسات الييودية الالزمة لتفعيؿ ىذا الحؿ. ولماذا نبتعد؟ ألـ ييدؼ آبػاء 

حػػالًّ نيائيػػًا لمػػا اشػػتير بالمسػػألة الييوديػػة؟  -بػػزعميـ-وني إلػػى تأسػػيس دولػػة ييوديػػة تكػػوف المشػػروع الصػػيي
وىنػػاؾ فػػي ىػػذا المضػػمار الكثيػػر الكثيػػر، مػػا يؤكػػد أف التركيػػز عمػػى المضػػموف الييػػودي إلسػػرائيؿ كػػاف دومػػًا 

ميمػي ومحيطيػا قائمًا عمى قدـ وساؽ، وأف األطػراؼ المنغمسػة فػي الصػراع عمػى أرض فمسػطيف وجوارىػا اإلق
الدولي كانت عمى دراية يقينية بيذا المضموف قبؿ قياـ ىذه الدولة وبعػده. وىكػذا، فػإف مػا يحتػاج إلػى تفسػير 
ىػػػو مطالبػػػة الجانػػػب العربػػػي بعامػػػة والفمسػػػطيني بخاصػػػة، بػػػاالعتراؼ الموثػػػؽ فػػػي صػػػمب عمميػػػة التفػػػاوض 

 والتسوية بيذا المضموف خالؿ السنوات العشر األخيرة.
مف شأف االجتيادات الثرية بيذا الخصوص أْف َوَضَعنا أيدينا عمى معظـ األضػرار المتوقعػة بحقػوؽ لقد كاف 

العػػرب والفمسػػطينييف إذا مػػا اسػػتجابوا ليػػذا المطمػػب، وأىميػػا بػػال حصػػر المػػػػوافقة شػػبو الضػػمنية عمػػى الروايػػة 
لالنكشػػاؼ واحتمػػاؿ طػػردىـ  48الصػػييونية حػػوؿ التػػاريخ السياسػػي القػػديـ لفمسػػطيف، وتعػػريض فمسػػطينيي الػػػ 

مف ديارىـ، أو القناعة بدونيتيـ والقبوؿ بحالة انعػداـ المسػاواة التػي يخضػعوف ليػا بشػكؿ قػانوني صػريح. إف 
توثيؽ القبوؿ بييوديػة إسػرائيؿ سػيفتح مصػير ىػذه الجماعػة عمػى أفػؽ سػػػياسة التػػػػمييز األكثػر قتامػة ممػا ىػو 

 .2948قائـ بالفعؿ منذ عاـ 
األدبيػػات العربيػػة والفمسػػطينية، التفاوضػػية بالػػذات، قػػدمت وال تػػزاؿ دفوعػػًا وحججػػًا قويػػة بػػيف يػػدي  تقػػديرنا أف

رفض االنصياع لممطمب اإلسرائيمي، غير أف االستغراؽ فػي مضػمار ىػذه الػدفوع يكػاد يصػرؼ األنظػار عػف 
لتوكيػػػد عمػػػى ىويتيػػػا التػػػدبر فػػػي بعػػػض السػػػمبيات، التػػػي ربمػػػا تنػػػاؿ مػػػف إسػػػػػرائيؿ ذاتيػػػا، جػػػراء إفراطيػػػا فػػػي ا

الييودية، والتي ربما كانت أحد أىػـ األسػباب التػي جعمػت اإلسػرائيمييف يتجػاىموف مطمػبيـ الحػالي مػف العػرب 
والفمسطينييف لعشرات السػػنيف؟ ويشػػػي بتوقع مثػؿ ىػذه السػمبيات وجػود جػدؿ إسػرائيمي كبيػر حػوؿ جػدوى ىػذا 

رحمػػة الراىنػػة. عطفػػًا عمػػى ىػػذا التصػػور، نالحػػظ أف بعػػض المطمػػب ورفػػع لػػواء البعػػد الييػػودي لمدولػػة فػػي الم
اإلسػػػرائيمييف يتحسسػػػوف مػػػف إمكانيػػػة بػػػروز التنػػػاقض بػػػيف االدعػػػاء بػػػأف دولػػػتيـ ذات نظػػػاـ ديمػػػوقراطي وبػػػيف 
االتجاه إلى اعتبارىا دولة ييودية، ففقو الديموقراطية ال يجيز حصػر ىويػة الدولػة فػي زقػاؽ الػديف، واعتبارىػا 

 ود فقط.بكؿ فجاجة لميي
وترتفػػع الحساسػػية مػػف ىػػذا التنػػاقض بػػالنظر إلػػى أنػػو قػػد يسػػوؽ الغػػرب الػػديموقراطي إلػػى التػػوجس مػػف دعػػوى 
انتمػػػاء إسػػػرائيؿ إلػػػى منظومتػػػو الفكريػػػة وأسػػػموبو وتقاليػػػده. مػػػف جيػػػة أخػػػرى، يخشػػػى ىػػػؤالء مػػػف تصػػػاعد ردود 

يـ المفيـو الديني لمصراع مع إسرائيؿ، األفعاؿ اإلقميمية، العربية واإلسالمية، التي ربما جنحت أكثر إلى تعو 
بمػا يػػؤدي إلػػى توسػػيع دائػرة الػػذيف يطمبػػوف رأسػػيا فػي سػػياؽ حػػرب مقدسػػة عمييػا. كػػأف اإلفصػػاح عػػف ييوديػػة 

 إسرائيؿ ربما عّمؽ عزلتيا في عالمي الغرب والشرؽ.
دعات فػػي إلػػى ذلػػؾ، ثمػػة مخػػاوؼ مشػػروعة مػػف أف يػػؤدي اإليغػػاؿ فػػي التعريػػؼ الييػػودي إلسػػرائيؿ، إلػػى تصػػ

العالقػػػة بػػػيف قطاعػػػات المسػػػتوطنيف الييػػػود وقطاعػػػات المسػػػتوطنيف غيػػػر الييػػػود داخػػػؿ الدولػػػة. لقػػػد اسػػػتقبمت 
ألؼ مف المياجريف المشكوؾ في ييوديتيـ، وبمجػرد التركيػز  300إسرائيؿ خالؿ العقديف األخيريف أكثر مف 
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وجس بيف ىذه القطاعات. نػدفع بػذلؾ عمى النسب الييودي البحت إلسرائيؿ، فسوؼ تزداد موجة التربص والت
وفػػػي الػػػذىف ذلػػػؾ التصػػػاعد الواضػػػح فػػػي نفػػػوذ المتشػػػدديف )الحريػػػديـ( ىنػػػاؾ بػػػوتيرة ال ينبغػػػي معيػػػا اسػػػتبعاد 
ذا مددنا ىذه المالحظة عمى  الصداـ مع العممانييف الييود، فكيؼ تكوف الحاؿ مع العممانييف غير الييود؟! وا 

عمػػػى اسػػػتقطاب ميػػػاجريف غيػػػر ييػػػود مػػػف « الييوديػػػة»جػػػع قػػػدرة إسػػػرائيؿ اسػػػتقامتيا، وصػػػمنا إلػػػى إمكانيػػػة ترا
األصؿ، لعمـ ىؤالء األخيريف بأنيـ سيواَجيوف بشروط حياة ال تناسبيـ، في دولة تميؿ عالنية لمييود وتنطؽ 
باسميـ فقط. وخطورة ىذا التطور أنو سيفاقـ واقع الضعؼ السكاني إزاء الفمسطينييف داخؿ الدولة، وكػذا فػي 
حدود فمسطيف التاريخية، لضمور المدد البشري غير الييودي عنيا أو انقطاعو مف جية، وعزوؼ كثير مػف 

 القطاعات الييودية القحة عف اليجرة إلييا مف جية أخرى.
تنامي العداء والكراىية لمييود »يقوؿ تقرير معيد سياسات الشعب الييودي الصادر في حزيراف الماضي، إف 

نما إلى مػواطف أخػرى مثػؿ كنػدا والواليػات في أوروبا، دفع  العديد منيـ إلى اليجرة ولكف ليس إلى إسرائيؿ، وا 
ثـ إف المستوطنيف غير الييود قد يتساءلوف عف جدوى الدفاع عف دولػة تجػاىر بأنيػا ليسػت ليػـ، «. المتحدة

اذير بالنسػبة إلػى . نحػف بصػدد ممػؼ ينطػوي عمػى تعقيػدات ومحػ48تمامًا كما ىو الحاؿ بالنسبة لفمسػطينيي 
الداخؿ اإلسػرائيمي، السػيما فػي األجمػيف المتوسػط والطويػؿ، ومػع ذلػؾ فػإف المفاوضػيف اإلسػرائيمييف ُيظيػروف 
إصرارًا عمى مقاربتو بعيوف عوراء، ال ترى فيو غيػر مػا يفيػد مشػروعيـ فػي األمػديف القصػير والمنظػور. وآيػة 

رتدادات السمبية ليذا الممؼ، األمػر الػذي يحػوؿ دوف إيفائيػا ذلؾ أف معظـ اإلسرائيمييف ال يفضموف البوح باال
حقيا مف التحري والبحث في مناظراتيـ ذات الصمة. غير أف الطرؼ العربي الفمسطيني يظؿ معنيًا باستكناه 

 ىذه االرتدادات وتوظيفيا في صراعو التاريخي االجتماعي الممتد مع إسرائيؿ.
 12/8/1023، القدس، القدس
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 سييؿ كيواف
ازدىػػػرت صػػػناعة شػػػيطنة الخصػػػـو السياسػػػييف، تخػػػوينيـ والعمػػػؿ عمػػػى حشػػػرىـ فػػػي خانػػػة اإلرىػػػابييف بيػػػدؼ 

 استئصاليـ.
ىنػػاؾ مػػػف يتصػػػرؼ بغبػػػاء مفػػػرط ويبحػػػث اقتػػػراح إخػػػراج اإلخػػػواف عػػػف القػػػانوف وتحػػػويميـ إلػػػى تنظػػػيـ إرىػػػابي 

فييا الحركة سواء تحت اسـ اإلخػواف أو أي اسػـ  محظور، وىذه بالذات التربة الخصبة جًدا التي نمت وتنمو
آخر يحمؿ الفكرة نفسيا، خصوصا بعد الطريقة اإلجرامية التي تـ التعامؿ معيـ فييا وكأنيـ ليسػوا مصػرييف 
وال بشر، بؿ غزاة وصموا مف كوكب آخر واحتموا مياديف مصر وشوارعيا، وبات عمػى القػوات المسػمحة إنقػاذ 

د تمػت شػيطنتيـ بمثػابرة ونجػاح إلػى أف حػاف وقػت قطػافيـ، صػاروا شػياطيف، ولػيس الوطف مف احتالليـ، فقػ
لغائػو وقتمػو وسػجنو واعتقالػو، لػيس لمشػيطاف أـ وال أب وال أبنػاء يبكونػو،  مع الشيطاف تفػاىـ سػوى محاربتػو وا 

لشػيطاف ال يعيػؿ الشيطاف ال يتألـ عندما ُيضرب أو حتى ُيحرؽ، الشيطاف ال يبكيو وال يرثيو إال أبناء ممتو، ا
ذا كاف لو فيي شيطانة، وقتؿ الشيطاف مباح، فميس لدمػو حرمػة ولػف  أسرة وال أسرة تيتـ بو، ليس لو زوجة وا 
يطالب بحقو سوى شيطاف مثمػو، وحينئػذ ال مشػكمة بقتمػو ىػو اآلخػر ألنػو متحػالؼ مػع الشػيطاف بيػدؼ نكػاح 

ا يفسػػد فػػي األرض، وقتػػؿ الشػػيطاف قبػػؿ والدتػػو شػػيطانة، ومػػف يػػنكح شػػيطانو يقتػػؿ، ألنيمػػا قػػد ينجبػػاف شػػيطانً 
أفضػػؿ مػػف انتظػػار والدتػػو ثػػـ اعتقالػػو والتحقيػػؽ معػػو، ألنػػو يعػػرؼ كيػػؼ يػػتممص مػػف المحققػػيف، ولديػػو صػػبر 
ذا اعتقػؿ بالخطػأ ولػـ  ىائؿ عمى تحمؿ السجف، وىو يخطط مف وراء القضػباف ليواصػؿ أعمالػو الشػيطانية، وا 
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بو، فاألولى قتمو في السجف، ألنو سيحاوؿ اليػرب أو قتػؿ السػجانيف، ال  يقتؿ، أي إذا أخذت قوى الخير رأفة
أحد يشفؽ عمى الشيطاف أو يترّحـ عميػو، فػالجميع سػيقوؿ شػكًرا لميػد التػي قتمتػو، باإلضػافة إلػى أف كثيػًرا مػف 

 الشياطيف ينتحروف عندما تضيؽ بيـ السبؿ كي يظيروا أنفسيـ ضحايا ويتيموا األبرار بقتميـ. 
مالئكػػة اإلنقػػالب المالئكػػي فػػي مصػػر أف العػػالـ سػػيتفيـ مػػا يفعمونػػو وسػػيتعاطؼ معيػػـ ضػػد الشػػياطيف،  قػػّدر

رىابييف ومحاربة اإلرىاب كافية لمفػرز بػيف نػور المالئكػة اإلنقالبػي الػذي  وكممات ومصطمحات مثؿ إرىاب وا 
مػا كػاف وبػيف ظػالـ الشػياطيف، يجب أف ُيدعـ مػف قػوى السػمـ والتقػدـ واإلزدىػار اإلقميمػي والػدولي المتنػور أين

وىذا مصداقا لمػا أكػده شػمعوف بيػريس وغػػػػػػيره مػف قيػادات صيػػػػػيونية عريقػة ومتجػددة مػراًرا بػأف الصػراع فػي 
المنطقة ليس بػيف إسػرائيؿ والعػرب أو الفمسػطينييف، بػؿ أف الصػراع باألسػاس ىػو بػيف المالئكػة مػف صػياينة 

رىاب وظالـ الشياطيف مف جية ثانية. وعرب معتدليف وشعوب متنورة مف جية و   ا 
أمػػا أفضػػؿ الطػػرؽ لمحاربػػة الشػػياطيف وأقميػػا تكمفػػة بػػؿ والمربحػػة جػػًدا فيػػي عنػػدما يتقاتػػؿ الشػػياطيف ويصػػّفوف 
بعضيـ بعًضا بدوف تدخؿ المالئكة، وخير مثاؿ عمى ذلؾ عندما يكوف شياطيف حزب اهلل الشػيعي فػي حالػة 

 ف اإليراني في مواجية شياطيف وأفاعي العراؽ وبالد الشاـ. حرب مع شياطيف أىؿ السنة، والشيطا
رافػػؽ عمميػػػة الشػػػيطنة واألرىبػػػة لإلخػػػواف فػػػي مصػػر) أي إتيػػػاميـ باإلرىػػػاب( تحػػػريض عمػػػى شػػػيطاف إرىػػػابي 
صػػغير اسػػمو )حمػػاس(، فقػػد امتػػدت خيػػوط التنسػػيؽ المالئكػػي الػػرحيـ مػػف تػػؿ أبيػػب وراـ اهلل إلػػى القػػاىرة الػػى 

ور والرومانسػػية، فجػػأة أصػػبح لسػػمطة راـ اهلل حػػديث وموقػػؼ مػػف اإلرىاب،عمًمػػا أننػػا لػػـ السػػعودية نصػػيرة النػػ
نسػػػمعيا تسػػػـ باإلرىػػػاب مػػػف يحػػػرؽ المسػػػاجد ويدنسػػػيا ويحػػػرؽ المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة ويقتمػػػع الزيتػػػوف ويمنػػػع 
الفمسػػطيني مػػف الوصػػوؿ الػػى أرضػػو ويطػػرده مػػف بيتػػو فػػي القػػدس ويقتمػػو بػػدـ بػػارد فػػي الخميػػؿ ويمقػػي عميػػو 
القمامة، لـ نرىـ يحرضوف العالـ عمى مرسػمي مرتكبػي ىػذه الجػرائـ بػؿ نػراىـ يصػافحونيـ ويتبػادلوف الصػور 

 التذكارية معيـ ويسموف ىذا مفاوضات.
ُيعممنا تراكـ العفف بأنو يجب إعادة النظر بتيمة اإلرىاب والتوقؼ ممًيا والتمحيص ومعرفة مف الػذي يطمقيػا، 

 يختبم وراء كممة كيذه! ضد مف، متى ولماذا، وماذا 
الصػػراع مػػع اإلرىػػاب قػػديـ منػػذ كػػاف عمػػى األرض ظػػالـ ومظمػػوـ، فقػػد أطمػػؽ الحكػػاـ الظممػػة صػػفة اإلرىػػاب 
والتخريب والرّدة واإللحاد عمى مف يعارضونيـ أو يقاوموف نفوذىـ أو ينافسونيـ، حتى اإلخواف المسػمموف لػـ 

 مة وعممًيا استباحة دمائيـ.ينجوا مف تيمة الردة عف اإلسالـ والخروج عف الم
المخػػػرب أو اإلرىػػػابي لػػػيس اختراًعػػػا إسػػػرائيميا، فقػػػد سػػػبقيـ فيػػػو الفرنسػػػيوف واإلنكميػػػز، وال أعػػػرؼ مػػػاذا أطمػػػؽ 

 األمريكي األبيض عمى اليندي األحمر،ولكف بالتأكيد سيكوف توصيفا يضاىي كممة إرىابي أوأسوأ منيا.
مػػة اإلرىػػاب الممصػػقة باإلسػػالمييف، ويشػػاركوف األنظمػػة فييػػا العػػرب لتبنػػي تي’ العممانيػػة’يسػػرع معظػػـ مػػدعي

لكسػػػب ودىػػػا والنفػػػاؽ ليػػػا مػػػف أقصػػػر الطػػػرؽ وأحقرىػػػا فيضػػػعوف كػػػؿ مظػػػالـ السػػػمطاف جانبػػػا ويمػػػاوف الػػػدنيا 
ضػػػجيًجا عػػػف حريػػػة اإلعتقػػػاد والتعبيػػػر ومحاربػػػة التكفيػػػرييف وحمايػػػة األقميػػػات، وينظّػػػروف عػػػف ديػػػف الرحمػػػة 

تباحة دـ اإلنسػػاف، ولكػػنيـ يتفيمػػوف بطػػش السػػمطاف ويجػػدوف لػػو المبػػررات عنػػدما المتسػػامح الػػذي يحػػـر اسػػ
يستبيح الدـ خصوصا عندما يكوف إسػالمًيا )سػبحاف اهلل كػؿ الػدـ حػراـ إال دـ المسػمـ(، وكػي يحممونػو فيجػب 

ضافة التاء واليمزة لكممة مسػمـ ىػي حجػة مقنعػة لقتمػو، أو عمػى األقػؿ  نزع صفة المسمـ عنو، فيو متأسمـ، وا 
 نامو.  -نامو أو المّزة -مو أو طّره-العتقالو في أبو زعبمنا

إف عجػػز العممػػانييف تنظيميػػا وفكرًيػػا أمػػاـ اإلخػػواف يجعميػػـ يمجػػأوف إلػػى أسػػيؿ الطػػرؽ وىػػي تيمػػة اإلرىػػػاب 
يػا -والشيطنة، فيي طريقة سيمة وفعالة، إسػرائيؿ جربتيػا ومػا زالػت تسػتخدميا حتػى وصػؿ الػدور الػى أغنيػة 
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. مف الظمـ لمعممانية أف نسمي أعداء التيار اإلسالمي العرب بالعممانييف، فيػـ عمومػا فاسػدوف -الطايرطير 
 طامعوف في السمطة لنيب خيرات الوطف كما فعؿ حسني مبارؾ وأبناء أسرتو ووزراؤه األبرياء .

جاًزا أمنًيا، فيؤالء لـ مف المخجؿ اعتبار القبض عمى رئيس الدولة المنتخب وعمى مرشد اإلخواف وقياداتيـ إن
 يأتوا مف مالي وال مف الشيشاف، ولكنو إمعاف في الشيطنة وتبرير الجريمة المذىمة والتنصؿ مف تبعاتيا.

ما يقوـ بو اإلنقالبيوف المرتبكوف الفوضويوف المذىولوف مما فعمت أيدييـ اآلف، ىو عممية استئصػاؿ واسػعة 
الؼ وربمػػا ماليػػيف المصػػرييف، وىػػو يشػػبو عمميػػة اجتثػػاث لتبريػػر الػػبطش بحػػزب يضػػـ فػػي صػػفوفو مئػػات اآل

 البعث في العراؽ والتي يعرؼ الجميع نتائجيا الكارثية.
اإلخواف المسمموف ليسػوا عضػًوا زائػًدا فػي جسػد الشػعب المصػري والمنطقػة العربيػة ولػف يػتـ استئصػاليـ بيػذه 

ـ العربػػي كمو،عمميػػة اإلستئصػػاؿ البسػػاطة، ألنيػػـ مركػػب عضػػوي أساسػػي فػػي حركػػة الشػػعب المصػػري والعػػال
 المزمعة ىذه لف تؤدي إلى شفاء الجسد بؿ إلى إصابتو بمرض عضاؿ قد يستمر أجياال.

مػف حقػؾ أف تكػوف ضػد الفكػر الػديني واإلخػواني، مػػف حقػؾ أف تكفػر أو تػؤمف، ولكػف عميػؾ أف تقػاـو الفكػػرة 
فكػرة مػا، وأف تكػوف حضػرتؾ بػديال حقيقًيػا  بالفكرة والحجة بالحجة، وتجفيؼ منابع ومصادر البيئة التػي تنػتج

لمنػػاس وتطمعػػاتيـ فػػي العػػيش الكػػريـ والحريػػة ولػػيس نّيابػػا جديػػًدا لخيػػرات البمػػد حتػػى ولػػو ارتػػديت عبػػاءة جػػاف 
 ….جاؾ روسو،ورداء سيدنا الخضر أو القديس جرجس الذي يحارب التنيف
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ضػابطا كبيػرا، يتنػدموف ألنيػـ لػـ يبػادروا الػى العمػؿ لمواجيػة سػيطرة  250يوجد في السجف التركي نحو مػف 
 رجب طيب اردوغاف عمى بمدىـ.

كػػانوا يممكػػوف رخصػػة قانونيػػة لمنػػع صػػعود االسػػالـ فػػي تركيػػا. فقػػد أمػػرىـ الدسػػتور الػػذي أورثيػػـ أتػػاتورؾ إيػػاه 
 لديني عمى ضفة البوسفور.بمنع تجديد الحكـ ا

وأضػػاعوا الفرصػػة وسػػجنوا بػػال ذنػػب جنػػوه، لكػػف مػػف المعقػػوؿ اف نفػػرض اف اردوغػػاف يخػػاؼ مػػنيـ حتػػى مػػع 
 عجزىـ وراء باب السجف. وىـ وىو ينظروف في األحداث الدراماتية في مصر.

ذيف منعوا "تتريؾ" ومف ىنا يأتي غضبو ايضا عمى الفريؽ عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش المصري ال
ارض النيؿ ونقموا محمد مرسي مػف القصػر الرئاسػي الػى السػجف مباشػرة. ويعمػـ اردوغػاف أف ىػذه االجػراءات 

 تنتشر بالجممة في حوض البحر المتوسط وقد تيدد حكومتو ايضا.
صػييونية يكػره ال –لكف ما الذي يدعوه في ىذه الفرصة الى أف يقوؿ العضاء حزبػو إف مفكػرا ييوديػا يسػاريا 

أف االخواف المسمميف لف يستطيعوا االحتفاظ بالسمطة حتى لو  2022قدر في  –إف لـ نقؿ إنو يكره صييوف 
حصموا عمى أكثريػة فػي صػناديؽ االقتػراع؟ ومػف أيػف اختمػؽ فػي األسػاس سػخافة أف اسػرائيؿ قػد شػاركت فػي 

و اذا كػاف يػؤمف بػذلؾ فيػو برىػاف االنقالب العسكري عمى حكـ االسالـ؟ إنو يعمػـ اف ذلػؾ غيػر صػحيح. لكنػ
 عمى أنو فقد كؿ صمة بالواقع وبالحاجة الى اف يقيـ انتقاده عمى حقائؽ.

إف اسػػػرائيؿ فػػػي الحقيقػػػة نشػػػيطة فػػػي الميػػػداف الدبموماسػػػي وتحػػػاوؿ اف تفػػػتح عيػػػوف الغػػػرب لفيػػػـ أف الحكػػػـ 
سػػكري أصػبح حقيقػة فقػػط العسػكري أفضػؿ مػػف االخػواف المسػمميف. لكػػف ىػذا حػدث بعػػد أف كػاف االنقػالب الع
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وبػػازاء الموقػػؼ الغػػػامض لمواليػػات المتحػػػدة التػػي تضػػػر بػػالجنراالت خدمػػػة لممتػػدينيف الظالميػػػيف. وقػػد تنحػػػت 
 اسرائيؿ جانبا عف االنقالب نفسو.

وحدث عكس ذلؾ، ففي حيف شارؾ اردوغاف بقسوة في الحرب األىمية في سوريا بؿ إنو استعمؿ لغة التيديػد 
اسرائيؿ عمى االبتعػاد عػف السػاحة واالمتنػاع عػف اتخػاذ موقػؼ. فػاذا كانػت قػد سػمكت لبشار االسد، حرصت 

ىػػذا السػػموؾ فػػي االزمػػة الجاريػػة عمػػى حػػدودىا الشػػمالية فمػػف الواضػػح تمامػػا أنػػو لػػـ يخطػػر بباليػػا اف تػػدبر 
 صدامًا داميا كيذا في الجنوب.

ىرة لكنيػا كانػت تسػير عمػى أطػراؼ كانت في سنة حكـ مرسي تنظر في قمؽ الى التطرؼ االسالمي فػي القػا
أصػػابعيا فػػػي كػػؿ مػػػا يتعمػػؽ بػػػالرئيس المصػػري خوفػػػا عمػػى التعػػػاوف اليػػش مػػػع الجػػيش المصػػػري عمػػى صػػػد 
االرىػاب فػي شػبو جزيػرة سػػيناء. وكػاف عنػدىا سػبب حقيقػػي لتخػاؼ مػف أف يزيػد كػػؿ تػدخؿ فػي عػداوة مرسػػي 

 ليا.
كاف وزير الشػؤوف االسػتخبارية الػدكتور يوفػاؿ لـ يشرؾ الجيش المصري اسرائيؿ في خططو. ولو كنت في م

شتاينيتس لفحصت )مف اجؿ استخالص الدروس فقػط( عمػا عرفتػو كػؿ الجيػات االسػرائيمية المشػغولة بجمػع 
 معمومات عف االنقالب القريب لمجيش المصري كي ال نفاجأ بالجولة الثانية اذا حدثت.

بة االنقالب في مصر الػى اسػرائيؿ نمػط راتػب يتػردد وعمى ذلؾ فال صدؽ في انفجار اردوغاف الكالمي. فنس
 عمى ألسنة معادي السامية مف النوع القديـ واردوغاف معدود فييـ.

 12/8/1023، اسرائيل اليوم
 11/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 د. رؤوبيف باركو
االوسػػط يعبػػر عنيػػا المثػػؿ العربػػي: "المػػي بتجػػوز إمػػي ىػػو إف خالصػػة تصػػور السياسػػة التطبيقيػػة فػػي الشػػرؽ 

عمي". وىذا تصور سياسي واقعي يسمـ بحقائؽ غير لذيذة كما في ىذا المثؿ الذي يتحدث عػف رجػؿ اجنبػي 
لو عالقة حميمػة بػاألـ. وىػذا الفيػـ لقػوانيف الشػرؽ االوسػط غيػر موجػود عنػد الساسػة الغػربييف ويفضػي أكثػر 

قػادة الغػػرب بأخطػاء قاتمػػة فػػي كػؿ مػػا يتعمػؽ بتػػدخميـ فػػي الصػراعات واالزمػػات فػػي  مػف مػػرة الػى عػػدـ معرفػػة
 منطقتنا، وبخطوات محرجة حقا احيانا.

ويعػػوض تعويضػػا مػػا عػػف ىػػذا الػػنقص، بنجػػاح جزئػػي وبغيػػر قميػػؿ مػػف الضػػرر احيانػػا، تمػػوف ونفػػاؽ الساسػػة 
حػػػدود الظيػػػور بمظيػػػر المستشػػػرقيف االوروبيػػػيف واالميػػػركييف الػػػذي ال حػػػدود لػػػو وىػػػـ الػػػذيف يػػػدعوف بنجػػػاح م

بأسػػموب "لػػورنس العػػرب". وتسػػتقبؿ بػػادرة الخيػػر ىػػذه التػػي ال إحكػػاـ فييػػا بقػػدر مػػا مػػف سػػخرية العػػرب الػػذيف 
يػػدركوف اف الحػػديث عػػف جيػػد الرضػػائيـ، لكػػف يوجػػد فػػي ىػػذا النفػػاؽ الظػػاىر شػػيء مػػف التممػػؽ المضػػعؼ 

فػي الشػرؽ االوسػط الغػارؽ  –الييػود والعػرب  –لػدىاة والشفاؼ في نظر أكثر الساسة الساخريف والمحنكيف وا
 في المؤامرات.

يمكف أف نذكر مف األمثمة عمى ىػذا التمػوف الضػحؿ صػورة اعػالف االتحػاد االوروبػي فػي اآلونػة االخيػرة بػأف 
حػػػزب اهلل منظمػػػة ارىابيػػػة. وفػػػي نفػػػس الوقػػػت وصػػػدورا عػػػف مصػػػالح مقرونػػػة باألسػػػاس بػػػالخوؼ مػػػف جمػػػوع 

بييف" فػػػي الػػػداخؿ، دفػػػع االتحػػػاد االوروبػػػي ميػػػرًا لممسػػػمميف وأعمػػػف مقاطعػػػة مػػػع منتوجػػػات المسػػػمميف "االرىػػػا
المسػػتوطنات فػػي "ييػػودا والسػػامرة". وىنػػاؾ مثػػاؿ آخػػر عمػػى النفػػاؽ والتمػػوف واالخػػالؽ المزدوجػػة وىػػو معاممػػة 
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ي قػد تتعػرض وزير الخارجيػة االميركػي جػوف كيػري التالعبيػة والميػددة والمشػحونة بالمنشػطات، السػرائيؿ التػ
كما قاؿ لمقاطعات اخرى اذا لـ تطع مبادرتػو، وذلػؾ فػي وقػت مقػارب بصػورة مريبػة جػدا لخطػوات المقاطعػة 

 التي أعمنيا االتحاد االوروبي مع المستوطنات.
إف الواليػػػػات المتحػػػػدة وىػػػػي القػػػػوة العظمػػػػى التػػػػي ىربػػػػت فػػػػي جػػػػبف سػػػػفراءىا مػػػػف المنطقػػػػة وقػػػػوت "االرىػػػػاب" 

معت نبػػأ ىػػرب معتقمػػي القاعػػدة مػػف السػػجوف فػػي العػػراؽ واالنػػذار بعمميػػة تقػػـو بيػػا االسػػالمي بػػذلؾ حينمػػا سػػ
تطمب اآلف مف اسرائيؿ تنػازالت وانسػحابات تعػرض مواطنييػا لمخطػر، والنسػاء واالوالد  –المنظمة في اليمف 

ي الػػذيف يتعرضػػوف فػػي كػػؿ يػػـو النػػذارات أخطػػر بأضػػعاؼ مػػف تمػػؾ التػػي أصػػدرتيا االسػػتخبارات االميركيػػة فػػ
 اليمف.

وتظير الواليات المتحدة مثاال عمى االخالؽ المزدوجة حينما تطمب مف اسرائيؿ اف تفرج عػف سػجناء امنيػيف 
"قتمة" باسـ تفاوض ىاذ ال أمؿ منو، في حيف تصر عمى عدـ االفراج عف معتقمي غوانتانامو وال عػف بػوالرد 

 اميركي.وىو سجيف ييودي لـ يقتؿ أحدا ولـ يعرض لمخطر قط أي مواطف 
في حيف ال يقترب حػؿ الصػراع االسػرائيمي الفمسػطيني مػف قمػة سػمـ أولويػات الكػوارث والمواجيػات العسػكرية 
فػي الشػرؽ االوسػط، تصػػر الواليػات المتحػدة عمػػى حصػر العنايػة فيػػو لسػبب مػا، أي عمػػى البحػث عػف قطعػػة 

 في الشرؽ االوسط. النقد المفقودة تحت المصباح االسرائيمي الذي ىو المكاف المضاء الوحيد
إف حقيقػة أف الواليػػات المتحػػدة واوروبػا ال تحركػػاف سػػاكنا فػػي مواجيػة مػػذابح جماعيػػة فػي العػػالـ ال سػػيما فػػي 
الشرؽ االوسط، تناقض منطقي. ويقؼ الغرب عاجزا متنحيػا فػي مواجيػة تسػمح ايػراف بالطاقػة الذريػة ووقاحػة 

سػيا التػي تزيػد قوتيػا فػي سػوريا وامػاكف اخػرى، وال يحػرؾ كوريا الشمالية الذرية وتحدي الحرب البػاردة مػف رو 
 ساكنا.

أجػؿ ىػو انقػالب  –بازاء العقوبات العاجمة مف القوى الكبرى لالنقالب العسكري الذي وقع في مصر خاصػة 
يثور انطباع أف ليس الحديث عػف نفػاؽ فقػط. فمػو تمخػص رد الغػرب بالنفػاؽ واالخػالؽ المزدوجػة  –عسكري 

ار السذاجة المريبة نحػو االسػالـ كمػا يفعػؿ اوبامػا لقمنػا "معمػش". لكػف نفػاؽ الغػرب وتقػديرات والجبف أو باظي
العقوبات الكاذبة والتي ال أساس ليا تثير القمؽ مف أف الحديث عف مجرد عدـ فيـ. وقد قػاـ الفريػؽ السيسػي 

االرىاب" االسالمي آخر االمر وقضى عمى االخواف المسمميف في مصر وسيناء التي ىي مصدر مركزي لػ "
العػػالمي وىػػو يحقػػؽ بػػذلؾ حمػػـ الغػػرب المذيػػذ. ويقػػوؿ المثػػؿ العربػػي: "المبمػػوؿ مػػا بخػػاؼ مػػف المطػػر". ولػػيس 
لمسيسػػي خيػػار سػػوى أف ينتصػػر مػػع المسػػاعدة الغربيػػة أو بغيرىػػا. فيحسػػف أف يسػػتثمر الغػػرب فيػػو اآلف وأف 

 ز عمى أحد.ينيي سريعا "التمثيمية الديمقراطية" البائسة التي ال تجو 
 12/8/1023، اسرائيل اليوم
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