
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  
  
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 طفالألا من جميم ...دمشق مجزرة ريف بالكيماوي في فمسطينياً  22استشياد 

 لـ"السفير": أمن الضاحية والمخيمات واحد .. عمي بركةوفد فمسطيني عند حزب اهلل
 ذى بنا: سنضرب كل من يحاول إلحاق األمن جنوب لبنان نتنياىو عقب إطالق الصواريخ

 واألردن "إسرائيل": مشروع "تبادل مياه" بين "يديعوت"
 تتيم الجماعات الجيادية و"إسرائيل"صواريخ من جنوب لبنان عمى شمال فمسطين  أربعة إطالق

عبـاس: لـن نطالـب بـالعودة إلـى يافـا 
وتحريــر األســرى لــيس  وعكــا وصــفد

 مشروطًا باستمرار المفاوضات 
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           2ص                                    2956العدد:                34/8/2023الجمعة  التاريخ:

  السمطة:
 6 ويؤكد أن االستيطان يشكل خطرًا عمييا عبد ربو ينتقد غياب الراعي األمريكي عن جوالت المفاوضات  2

 7 التوافق الوطني إطاررزقة: دعوة ىنية لمشراكة تأتي في   3

 7 : االستيطان ييدد بتقويض مفاوضات السالمفي الضفةوزارة الخارجية   4

سالمية ودولية إلنياء حصار غزة  إلىالخضري يدعو   5  8 واالحتاللتشكيل قوة عربية وا 

 8 ن التطرق لمصر وسوريافي الضفة م أئمة المساجد يحذرليباش لنائب الحاليقة: اا  6

ًً : مدير ىيئة المعابر في غزة  7  8 " السبتمصر تعيد فتح معبر رفح "جزئيًا

 9 الحكم المحمي وزارة .. أصغر وزيرة بالعالم تتسمم ميام"فمسطينية"  8

  
  المقاومة:

 9 شق: نحذر من خطورة االنفراد بالقرارات المصيرية دون التوافق واإلجماع الوطنيالر    9

 01 "الجياد اإلسالمي" تدين مشاركة الشرطة اإلسرائيمية في مؤتمر حول إنفاذ القانون بأريحا  01

 01  ا وأنصارىا في الضفةحماس تحذر من مواصمة االعتداء عمى طالبي  00

 00 لـ"السفير": أمن الضاحية والمخيمات واحد .. عمي بركةوفد فمسطيني عند حزب اهلل  02

 02 : ال وجود لألسير"عين الحموةالفصائل الفمسطينية في مخيم "  03

 02 ةمسيرة تضامنية مع مصر وسوري السمطة ىددتنا بقمع أي   اس بالضفة:قيادي في حم  04

 02 حسام خضر يشن  ىجوًما الذًعا عمى فتح وقياداتيا  05

 03 ة جنوب بيروتفي الناعم "القيادة العامة" سرائيمية عمى مواقعإغارة   06

 03 حماس وحزب اهلل.. تقارب بعد فتورتقرير:   07

 05  السمطات المبنانية تفرج عن عن فادي طو.. وحماس ترفض التحريض"الجئ نت":   08

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 05 ذى بنان يحاول إلحاق األ: سنضرب كل ممن جنوب لبنان نتنياىو عقب إطالق الصواريخ  09

 07  لألمن القومي خمفا لمجنرال عميدرور نتنياىو يعين نائب رئيس الموساد مستشاراً   21

 07 صواريخ أربعةعترض فقط من بين الجيش اإلسرائيمي: صاروخ واحد ا    20

 07 أمسمن ىجوم صاروخي  قرب الناعمة انتقاماً  لبنانياً  تقصف ىدفاً  "ائيلإسر "  22

 08 يوفال شتاينتز: العالم يقف مكتوف اليدين عن ىجمات األسد  23

 08 وباما والعالمأبن اليعازر: األسد تجاوز الخطوط الحمر التي وضعيا   24

 09 سورية يشكل خطرًا كبيراً  إلى 48خروج فمسطينيي ئيس الحكومة اإلسرائيمية: الناطق باسم ر   25

 09  شطب حنين زعبي في االنتخابات األخيرة بإلغاءقرارىا ل اً تنشر تفسير  اإلسرائيمية العمياالمحكمة   26

 21 الرقابة العسكرية اإلسرائيمية تسمح بنشر صور لمفاعل ديمونا وقت إنشائو قبل خمسين عاماً   27

 21 الحكومة اإلسرائيمية تخصص أربعة ماليين دوالر لتطوير الحديقة التوراتية في سموان  28

 20 بمدية القدس يدعو لـ"تنظيف الحدائق من العرب" النتخابات اليميني مرشحىآرتس: ال  29

 20 كيون يقودون كتيبة معارضة باتجاه دمشقي: ضباط إسرائيميون وأمر "لو فيغارو"  31

 20 واألردن "إسرائيل": مشروع "تبادل مياه" بين "يديعوت"  30
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  األرض، الشعب:

 22 طفالألا من جميم ...دمشق مجزرة ريف بالكيماوي في فمسطينياً  22استشياد   32

 22 مصر تعيد فتح معبر رفح جزئيًا غدًا لمحاالت اإلنسانية  33

 22 القطاعتح ممر مائي إلى طالب بفغزة يرئيس المجنة الشعبية لكسر حصار   34

 23 األقصىاقتحام المسجد  إلىالطالب اإلسرائيميين  "ديانتحذر من دعوة "مؤسسة األقصى   35

 23 يقتحمون المسجد األقصى ياً ييود اً مستوطنأربعون   36

 23 "برج النواطير" تتعرض لنسف تاريخي وتيويد متواصلالقدس:   37

 24 ما حصل لعشيرة الكعابنة نكبة متجددة ومحاولة تطيير عرقي :"مؤسسة القدس لمتنمية"  38

 24 مى إقامة بعد وفاة زوجيالم تحصل ع مقدسيةعزم االحتالل طرد  تديناإلسالمية المسيحية الييئة   39

 24 إضرابًا عن الطعاميبدأ ضرار أبو سيسي األسير   41

 25 كنائس القدس تعتبر حرق الكنائس في مصر "فضيحة غير مسبوقة"  40

 25 ة عشر سنواتإبعاد أسير فمسطيني إلى غزة لمد  42

 25 فمسطينيين بالضفة ومواجيات في جنين خمسةاعتقال   43

 26 إلرغاميم عمى االعترافأثناء التحقيق  فمسطينيينال األطفال بتعذالشرطة اإلسرائيمية : "بتسيمم"  44

 27 "االنبعاث الوطني"ينيون يخوضون معركة أسرى فمسط  45

 27 رىن االعتقال اإلداري جميعيم أسرى محررون فمسطينياً  225معطيات:   46

 28 البارد عمى وقف األونروا مساعداتيامخيم نير احتجاج في لبنان:   47

 28 دير القديس ىيالريون... ومنيا ثرية لالندثاراأل مواقع الض عر  يغزة: الزحف العمراني   48

  

  : اقتصاد

 28 الفمسطينية مميار دوالر ثمثاىا قطرية "مدينة روابي" إلنشاءاالستثمارات المتوقعة   49

  

  : ثقافة

 31 .. المثقفون الفمسطينيون وطرق الحرية"فمسطين وقضية الحرية"كريم مروة في   51

  

  األردن: 

 31 الفمسطينية المشتركة -توقيع محضر اجتماع المجنة الزراعية العميا األردنية   50

 30  سرائيمية بمدة أردنية ترفض افتتاح مدرسة رياضية إ  52

 30 تشكيل لجنة لدراسة تسييل عبور الحجاج الفمسطينيين لألردن  53

  

  لبنان: 

 30 تتيم الجماعات الجيادية و"إسرائيل"صواريخ من جنوب لبنان عمى شمال فمسطين  أربعة إطالق  54

 32 ن يدين إطالق الصواريخ تجاه األراضي الفمسطينيةلبنا  55

 33 حزب اهلل يستقبل وفدًا من الفصائل الفمسطينية ويؤكد أىمية تفعيل المقاءات  56



 
 
 

 

 

           4ص                                    2956العدد:                34/8/2023الجمعة  التاريخ:

 33 األسير"السفير": إجراءات أمنية مرتقبة حول مخيم عين الحموة.. وفصائل فمسطينية تنفي وجود   57

  

  عربي، إسالمي:

 33 "إسرائيل"تركيا تزيد استيرادىا من   58

 33 أبو تريكة بتيمة التخابر مع حماس الالعب  اعتقال مصر:  59

  

  دولي:

 33 روسيا تدعو إلى متابعة مفاوضات السالم  61

 34 دينا بالتخطيط ليجمات ضد إسرائيميين في تايالندأحكام بالسجن إليرانيين أ    60

 34 "قصر نظر" "إسرائيل"الخوف عمى اتفاق السالم بين مصر وباحث أمريكي:   62

  
  مختارات:

 34 مميارات مشترك سبعةل إلى يستيدف الوصو "فايسبوك"  63

  

  :تقارير

 35 في مصر "اإلخوان المسممين"سرائيمي من الموقف األميركي الداعم لإقمق   64

  
  حوارات ومقاالت:

 38 أسعد عبد الرحمف"... اليجرة المعاكسة"وجديد  "إسرائيل"  65

 39 د.ناصر المحاـ... الرئاسة مترددة في اعالن قطاع غزة اقميما متمردا  66

 41 ىاني عوكؿ... تبني دولة في الضفة!! "إسرائيل"  67

 42 أوف -عامي دور ... اإلسرائيمي غير قابل لمحل -الصراع الفمسطيني  68

 44 يوسي بيميف... مفترق طرق الفريق السيسي  69

 45 بوعز بسموت... الوضع في سوريا.. اوباما ال يريد أو ال يستطيع  71

  
 46 :كاريكاتير

*** 
 

 شروطًا باستمرار المفاوضاتوتحرير األسرى ليس م عباس: لن نطالب بالعودة إلى يافا وعكا وصفد 2
لقاء ، أف الرئيس محمود عباس صرح خبلؿ 23/8/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(ذكرت 

"أنا أعمـ مدى خشيتكـ )االسرائيمييف( وأريد أف اوضح  جمعو الخميس بأعضاء مف حزب ميرتس براـ اهلل 
ة لممفاوضات االلتزاـ بإنياء كؿ الدعاوى جممة مف االمور، أنا استطيع أف اضمف لكـ عشية نياية ناجح

 .ولف نطالب بالعودة الى يافا وعكا وصفد"
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وحظيت ىذه التصريحات بتغطية مكثفة مف القناة الثانية االسرائيمية خبلؿ نشرتيا المسائية الخميس، حيث 
ة طمأنة الى وصؼ مراسؿ القناة "أوىاد حمو" أبو مازف بالشجاع جدًا، وأوضح أنو يقصد بذلؾ ارساؿ رسال

 االسرائيمييف لدفع عجمة المفاوضات العالقة حتى االف.
ونقؿ المراسؿ عف ابو مازف خبلؿ لقائو ستة اعضاء مف حزب ميرتس االسرائيمي المعارض، زاروا مقر 
المقاطعة اليوـ، قولو:" أنا أمؿ أننا ال نضيع الوقت، وأنا لست متفائبًل"، مضيفًا: "الشرؽ االوسط يشتعؿ 

 ىي الفرصة الوحيدة لنا، نحف نستطيع أف نتوصؿ الى اتفاؽ سبلـ خبلؿ ستة شيور".وىذه 
وركز المراسؿ عمى الفترة التي حددىا ابو مازف إلنجاز اتفاؽ سبلـ وىي ستة شيور واعتبرىا ميمة جدًا، 

 حسبما ذكر المراسؿ. -مشيرًا الى أف ابو مازف يبدي تفاؤاًل وىو يحاوؿ تيدئة الوضع 
اسؿ القناة الى أف ابو مازف وجو انتقادات لمحكومة االسرائيمية، قائبًل: "عمى كؿ أمامنا وقت محدد وأشار مر 

ما بيف ستة الى تسعة شيور، أنا أردت أف تجري لقاءات تفاوض يوميًا واقصاىا كؿ يوميف ألف وقتنا 
 اوضات".محدود ولكف إسرائيؿ رفضت، وأكثر مف ذلؾ أيضًا رفضت تدخؿ أمريكي فاعؿ في المف

لى ذلؾ أوضح المراسؿ أف أبو مازف تمقى وعدا مف رئيسة حزب ميرتس "زىافا جالوف" التي حضرت المقاء إ
بتأييد كؿ اتفاؽ يمكف التوصؿ اليو بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف، وذلؾ عمى الرغـ مف وجود الحزب في 

 عمى حد ذكر المراسؿ. –المعارضة االسرائيمية 
مشيورة في القناة الثانية االسرائيمية "يونيت ليفي" النشرة االخبارية، قائمة: "أنو لف يكوف أماـ وأنيت المذيعة ال

 إسرائيؿ دعاوى قضائية لممطالبة بعكا ويافا وصفد حسب ما قالو أبو مازف".
اليساري « ميرتس»عباس أبمغ عددًا مف نواب حزب مف راـ اهلل، أف  23/8/2013الحياة وأضافت 
أمس أف استمرار النشاطات االستيطانية في األرض الفمسطينية ييدد ليس فقط بانييار  االسرائيمي

 المفاوضات الحالية، وانما أيضا بانييار حؿ الدولتيف.
اليساري ضمف حممة تقوـ بيا القيادة الفمسطينية في المجتمع « ميرتس»وجاء لقاء عباس مع نواب حزب 

ع القرار والرأي العاـ في الدولة العبرية لمتحذير مف األضرار اإلسرائيمي، وتيدؼ إلى الوصوؿ إلى صنا
إف اإلفراج عف »المترتبة عمى سياسة الحكومة اإلسرائيمية، وفي مقدميا انييار حؿ الدولتيف. وقاؿ عباس: 

، محذرًا مف انييار ىذه المفاوضات في حاؿ واصمت «األسرى ىو قضية منفصمة عف انطبلؽ المفاوضات
 رائيمية سياسة التوسع االستيطاني.الحكومة اإلس

وقاؿ عباس لموفد إنو ممتـز تحقيؽ السبلـ العادؿ والدائـ القائـ عمى حؿ الدولتيف إلقامة دولة مستقمة 
إف القيادة معنية بإنجاح المفاوضات التي انطمقت مع ». وأضاؼ: 1967وعاصمتيا القدس عمى حدود عاـ 
 «.اإلسرائيمي -متحدة األميركية إلنياء الصراع الفمسطينيالجانب اإلسرائيمي برعاية الواليات ال

بدورىا، أكدت غالئوف دعـ حزبيا لتحقيؽ السبلـ بيف الشعبيف الفمسطيني واإلسرائيمي عمى أساس حؿ 
قامة دولة فمسطينية مستقمة عمى حدود عاـ  ، وقالت إف حزبيا يدعـ أيضًا المفاوضات 1967الدولتيف وا 

 استمرارىا إلنياء الصراع وتحقيؽ السبلـ واألمف.التي انطمقت أخيرًا و 
في قاؿ عباس،  أف ،زىير أندراوسنقبًل عف مراسميا الناصرة مف  23/8/2013القدس العربي، وأوردت 

لقائو وفد الجبية الديمقراطية لمسبلـ والمساواة، برئاسة النائب محمد بركة، رئيس الجبية، أف اطبلؽ سراح 
والقرار ال يستثنى منيـ احدا مف االسرى في سجوف االحتبلؿ  مرارية المفاوضاتاألسرى ليس مشروطا باست

، وشدد عمى أف جميع االسرى سيعودوف الى بيوتيـ اي أنو لف يكوف ابعاد، وقاؿ، 1994منذ ما قبؿ العاـ 
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ح إف اطبلؽ سراح االسرى كاف مقابؿ تجميد التوجو لممؤسسات الدولية، اذا أخّمت إسرائيؿ بإطبلؽ سرا
 االسرى فمنظمة التحرير تممؾ في ىذا السياؽ ورقة ىامة.

وقاؿ أبو مازف، إف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري طمب مشاركة األمريكييف في المفاوضات، مف 
خبلؿ موفد دائـ، وىو مارتيف انديؾ، ونحف مف جيتنا وافقنا، ليس مف باب االعتقاد أف انديؾ سيقؼ الى 

ىدا ثالثا عمى المسار التفاوضي، وكشؼ ابو مازف، عف أف اسرائيؿ ىي التي تبدي جانبنا، بؿ ليكوف شا
 تحفًظا مف وجود انديؾ في المفاوضات.

، مع جيوب ضئيمة، لنبادؿ أراضي 1967وأكد عباس، عمى أف الحؿ الذي نطرحو ىو حدود العاـ 
في أي معادلة ’ تبادؿ سكاني‘ متساوية، مف حيث المساحة والقيمة، ولكف ال مكاف عمى االطبلؽ لما يسمى

 كانت.
، عمى أف منظمة التحرير الفمسطينية، ورغـ عمميا بصعوبة التوصؿ الى اتفاؽ في ظؿ سياسة عباسوأكد 

حكومة نتنياىو اال انيا جدية في الجيود لمتوصؿ الى حؿ شامؿ، وقاؿ، إنو لو ارادت حكومة اسرائيؿ 
ـ باالستناد الى الشرعية الدولية، مف خبلؿ االستناد الى التوصؿ الى حؿ يشمؿ جميع قضايا الحؿ الدائ

المفاوضات التي جرت مع الحكومات السابقة، ستجد اغمبية غير مسبوقة حتى في الكنيست الحالي، وليذا 
فإف نتنياىو ال يستطيع التذرع بمصاعب متعمقة بالوضع السياسي أو بمصاعب االئتبلؼ. وقاؿ عباس، إف 

ة، يجب اف تزيد مف جاىزية الجانبيف، مف أجؿ التوصؿ الى اتفاؽ مف خبلؿ العممية التطورات في المنطق
التفاوضية، ألف اتفاقا اسرائيمية فمسطينيا، سيكوف عامبل اساسيا في استقرار المنطقة. وقاؿ الرئيس عباس، 

مف إنو يحتـر معارضة فصائؿ في منظمة التحرير الفمسطينية لمذىاب الى مفاوضات، واضاؼ، أنو 
الضروري التأكيد عمى اننا نفاوض دوف اف نفرط باي مف ثوابتنا، وفي اسوأ االحواؿ اذا لـ نتوصؿ الى 
شيء، فإننا لف نخسر شيئا وانا اتحمؿ المسؤولية الكاممة، واذا حققنا اتفاقا فسيكوف ذلؾ في صالح شعبنا 

 ومرىوف بموافقة الشعب عمى االتفاؽ في استفتاء عاـ.
، وقاؿ، لف نوافؽ عمى شرط ’ييودية اسرائيؿ‘رفض منظمة التحرير لبلعتراؼ بما يسمى وشدد عباس عمى 

يتعمؽ باإلقرار بييودية اسرائيؿ واذا ارادت اسرائيؿ اف تغير اسميا فمتذىب الى االمـ المتحدة، اما نحف فقد 
عريؼ ايديولوجي بيف المنظمة وبيف دولة اسرائيؿ ولف نعترؼ بت 94وقعنا عمى االعتراؼ المتبادؿ عاـ 

إلسرائيؿ، كما لـ يطرح ىذا الشرط لتوقيع اتفاقيتي السبلـ مع مصر واالردف فبل مكاف لطرحو في التفاوض 
 معنا.

 
 ويؤكد أن االستيطان يشكل خطرًا عمييا عبد ربو ينتقد غياب الراعي األمريكي عن جوالت المفاوضات 2

جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية يوـ أمس أشرؼ اليور: انتقد ياسر عبد ربو أميف سر الم -غزة 
غياب الراعي األمريكي عف جوالت المفاوضات التي جرت مع الجانب اإلسرائيمي وآخرىا عقد الثبلثاء 

 الماضي في مدينة القدس.
 طرفًا مباشرًا في‘وأكد عبد ربو في تصريحات لئلذاعة الفمسطينية الرسمية أف واشنطف أكدت بأنيا ستكوف 

صرار ‘، مضيفا ’أي مفاوضات فمسطينية إسرائيمية لكف األمر لـ يحدث حتى المحظة بناء عمى طمب وا 
 ’.إسرائيؿ
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وخاصة أنيا لـ تستطع ’ مشكمة‘وقاؿ أف عدـ مقدرة الجانب األمريكي حضور جمسات المفاوضات يسبب 
اعي تحقيؽ تقدـ في ما يعني أنو لف يكوف ليا تأثيرًا مباشرًا عمى مس‘أف تفرض وجودىا، وأضاؼ 

 ’.المفاوضات
إلى ذلؾ فقد تطرؽ المسؤوؿ الفمسطيني إلى عممية مواصمة إسرائيؿ لمبناء االستيطاني بدوف قيود، وقاؿ أف 

يشكؿ خطرًا عمى استئناؼ المفاوضات وعمى العممية السياسية وتكوف فقط مجرد غطاء سياسي عمى ‘ىذا 
وأكد عمى ضرورة استعماؿ كؿ الجيود السياسية ’. نتائج كارثية استئنافيا، وبالتالي تنتيي المفاوضات إلى

 مع األطراؼ اإلسرائيمية كافة، لتحذيرىـ مف عواقب انييار العممية السياسية.
وفيما يتعمؽ بدعوة رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيؿ ىنية لتوسيع رقعة المشاركة في الحكـ بقطاع غزة 

فييا عناصر جيدة ومفيدة ويمكف البناء عمييا، وخاصة إمكانية بناء أرى ‘رحب عبد ربو بيذه الدعوة وقاؿ 
أو إقامة ائتبلؼ وطني موحد، ولكف ليس المشاركة في حكومة إسماعيؿ ىنية في قطاع غزة وحده، ألنو 

وأشار عبد ربو ’. يعمؽ االنقساـ، ولكف حكومة وحدة وطنية لمضفة وغزة ألنو سيخفؼ مف مظاىر االنقساـ
ال أرى مانعًا إف ‘تريد تجنب االنتخابات السياسية، وتريد استبداليا بانتخابات بمدية، مضيفُا  إلى أف حماس

 ’. كاف سيساعد بالتقدـ في إنياء االنقساـ
 23/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
 طار التوافق الوطنيإرزقة: دعوة ىنية لمشراكة تأتي في  3

أف موافقة حكومتو عمى  اء الفمسطيني اسماعيؿ ىنية،قاؿ د.يوسؼ رزقة المسشار السياسي لرئيس الوزر 
عودة عناصر أمف الرئاسة الفمسطينية لمعمؿ في معبر رفح، ليست بجديدة وتأتي في إطار التوافؽ 

 الفمسطيني. –الفمسطيني 
وأضح رزقة خبلؿ تصريحات صحفية، أف دعوة ىنية ال تعدو عف إجراء فني ليس أكثر الستمرار العمؿ في 

ح، مبنيا أنو تـ االتفاؽ عمي مثؿ ىذه الخطوة في وقت سابؽ خبلؿ جوالت الحوار الوطني التي لـ معبر رف
 تكتمؿ.

أصبحت في عداد الموتى وانتيت بعد عاـ مف توقيعيا"،  2005 قاؿ مستشار ىنية "إف ىذه اتفاقية المعابرو 
ثالث مكاف فيو، حسب  فمسطيني وال يمكف أف يكوف لطرؼ -مشددا عمى أف معبر رفح ىو معبر مصري 

 تأكيده.
وأّكد رفض حكومتو العتماد معبر بيت حانوف "إيرز" شماؿ القطاع كبديؿ عف معبر رفح، محذرًا مف تحوؿ 
معبر بيت حانوف إلى "مصيدة لمفمسطينييف"، كوف قوات االحتبلؿ ىي مف تسطر عميو وتتحكـ في مدخمو 

 ومخرجو.
 .ادة فتح معبر رفح البري أماـ المواطنيف الفمسطينييفوطالب رزقة، السمطات المصرية بضرورة إع

 22/8/2013، فمسطين أون الين
 

 : االستيطان ييدد بتقويض مفاوضات السالمفي الضفةوزارة الخارجية  4
وقالت  أدانت وزارة الخارجية التصعيد االستيطاني وحذرت مف تداعياتو الخطيرة عمى المفاوضات.: راـ اهلل

االسرائيمية، تقوـ الحكومة االسرائيمية بتصعيد عدوانيا  –ء المفاوضات الفمسطينية الوزارة انو منذ بد
 .االستيطاني عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، سواء عمى مستوى سف القوانيف والقرارات االحتبللية الجائرة
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ا الراعي األساسي وطالبت وزارة الخارجية الرباعية الدولية، خاصًة الواليات المتحدة األميركية بصفتي
لممفاوضات، بالعمؿ لوضع حد فوري لكافة األنشطة االستيطانية باعتبارىا غير قانونية، وغير شرعية، 
وتشكؿ اعتداءًا صارخًا عمى القانوف الدولي واتفاقيات جنيؼ، وتدميرًا مباشرًا لممفاوضات وإلرادة السبلـ 

 الدولية.
 23/8/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
سالمية ودولية إلنياء حصار غزة  إلىخضري يدعو ال 5  واالحتاللتشكيل قوة عربية وا 

أكد رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار النائب جماؿ الخضري، أف الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 
سر يشتد يوًما بعد يوـ"، مشدًدا عمى ضرورة تشكيؿ قوة ضاغطة دولية عمى المستوييف الرسمي والشعبي لك

 ىذا الحصار وكمقدمة إلنياء االحتبلؿ عف كافة األراضي الفمسطينية.
وأوضح الخضري، خبلؿ مؤتمر صحفي عقد في ميناء غزة البحري، في الذكرى الخامسة لوصوؿ أوؿ 
سفينتيف لكسر الحصار عف القطاع الساحمي، أف االحتبلؿ اإلسرائيمي يحاوؿ توريط الفمسطينييف في شؤوف 

 والغربية واتخاذىـ أعداء، مؤكًدا أف العدو الوحيد لمشعب الفمسطيني ىو االحتبلؿ اإلسرائيمي. الدوؿ العربية
نياء االنقساـ السياسي بيف  وشدد عمى ضرورة إنياء الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وا 

 الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قاؿ إنو أدى إلى أضعاؼ الكؿ الفمسطيني.
نياء الطوؽ البحري والسماح لمصياديف بمزاولة  وجدد الخضري دعوتو لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة، وا 

عادة تشغيؿ مطار غزة الدولي، والسماح لبلستيراد والتصدير دوف القوائـ الممنوعة.  مينتيـ، وا 
 22/8/2013، فمسطين أون الين

 
 لمصر وسوريا أئمة المساجد في الضفة من التطرق يحذراليباش النائب حاليقة:  6

قالت النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني في الضفة الغربية سميرة الحبليقة إف وزير األوقاؼ في 
 حكومة الضفة الغربية محمود اليباش ىدد أئمة المساجد مف التطرؽ لؤلحداث الجارية في مصر وسوريا.

ؾ" مساء الخميس إف "اليباش قاؿ وقالت الحبليقة عمى صفحتيا عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بو 
خبلؿ اجتماع إجباري ألئمة المساجد في الضفة الغربية يقسـ أنو سيعاقب كؿ إماـ مسجد يتطرؽ في خطب 

 الجمعة ألحداث مصر أو سوريا".
 23أنو سيتـ العمؿ بيذا القرار مف ابتداء مف يوـ غد الجمعة الموافؽ الػ -بحسب الحبليقة  -وأكد اليباش 

 واعتبر اليباش أف ما يحدث في مصر "ليس ضد اإلسبلـ". س الجاري.مف أغسط
 22/8/2013السبيل، عمان، 

 
 مصر تعيد فتح معبر رفح "جزئياً" السبت: مدير ىيئة المعابر في غزة 7

اكد مسؤوؿ في حكومة "حماس" التي تسيطر عمى قطاع غزة اف "السمطات المصرية : ا ؼ ب -غزة 
 ي جزئيًا، السبت أماـ المسافريف الفمسطينييف ذوي الحاالت االنسانية".ستعيد فتح معبر رفح الحدود

وقاؿ مدير ىيئة المعابر في غزة ماىر ابو صبحة في تصريح صحافي بثتو وكالة "الرأي" الناطقة باسـ 
ساعات  4حكومة "حماس" اف "معبر رفح سيفتح اماـ المواطنيف بدءا مف يـو السبت المقبؿ وذلؾ لمدة 

 محاالت االنسانية".يوميًا ل
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 23/8/2013الحياة، لندن، 
 

 الحكم المحميوزارة .. أصغر وزيرة بالعالم تتسمم ميام "فمسطينية" 8
عامًا( الخميس مف وزير الحكـ المحمي  16تسممت التمميذة الفمسطينية بشائر عثماف ) : أ ؼ ب -راـ اهلل 

عالـ تتولى مياـ إدارة الوزارة ولكف ليوـ واحد سائد الكوني ميامو الوزارية لتصبح بذلؾ أصغر وزيرة في ال
 فقط.

وقاؿ الكوني خبلؿ تسميمو بشائر)مف بمدة عبلر في قضاء طولكـر شماؿ الضفة الغربية( كتاب التكميؼ 
تعد مباردة ريادية تقودىا وزارة الحكـ المحمي، ىامة في غايتيا »بتولي الوزارة ليوـ واحد إف ىذه الخطوة 

جابية عمى مسيرة بناء الدولة المستقبمية وعاصمتيا القدس الشريؼ، وتيدؼ لتفعيؿ دور وانعكاساتيا اإلي
براز دوره في الحياة العممية وفي المؤسسات العامة  «.الشباب الفمسطيني وا 

فور تولييا مياـ المنصب باالطبلع عمى البريد الوارد والصادر لموزارة، إضافة « الوزيرة»مف جانبيا باشرت 
ا بإصدار عدد مف الكتب الخطية وجيتيا لمجيات الرسمية والمانحيف، تحمؿ عددًا مف الرسائؿ إلى قيامي

 بصفتيا ممثمة لمشباب الفمسطيني.
وتضمنت كتبيا مواضيع عدة منيا توفير حماية لطمبة المدارس، وتنظيـ عممية المرور، وضرورة العمؿ عمى 

 تشجيع المجالس المحمية الشبابية.
عثماف بحضور الوزير الكوني مع ممثميف عف الجيات المانحة والممولة « الوزيرة» وعقب ذلؾ اجتمعت

 لوزارة الحكـ المحمي، وطالبت خبلؿ االجتماع بدعـ المجالس المحمية الشبابية وتفعيؿ دورىا.
ف كانت ىذه المدة قصيرة إال أنيا »وشدد المتحدث الرسمي باسـ الحكومة إيياب بسيسو عمى أنو  حتى وا 

 «.في طياتيا العديد مف الرسائؿ اليامة تحمؿ
 23/8/2013الحياة، لندن، 

 
 حذر من خطورة االنفراد بالقرارات المصيرية دون التوافق واإلجماع الوطنينالر شق:  9

أكَّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عّزت الّرشؽ أفَّ استمرار السمطة الفمسطينية في خطيا التفاوضي 
ة مػػع االحػػتبلؿ وتنكّرىػػا السػػتحقاقات المصػػالحة الوطنيػػة يضػػّر بواقػػع ومسػػتقبؿ القضػػية وعقػػد المقػػاءات السػػريّ 

 الفمسطينية. وحذر مف خطورة االنفراد بالقرارات المصيرية دوف التوافؽ واإلجماع الوطنييف.
واسػػتيجف الّرشػػػؽ فػػػي تصػػريحات صػػػحفية اليػػػوـ الخمػػيس، بشػػػدَّة إصػػػرار الفريػػؽ المفػػػاوض الفمسػػػطيني عمػػػى 

يؽ مع االحتبلؿ ومواصمة المفاوضات الثنائية السرية في ظؿ اليجمة الشرسة التي تتعّرض ليا األرض التنس
الفمسطينية والمقدسات، والتي كاف آخرىا مخطط بناء كنيس فػوؽ المصػّمى المروانػي داخػؿ المسػجد األقصػى 

ي القػدس مػف خطػر الزلػزاؿ، ومخطط ثػاف  باسػـ المخطػط الييكمػي اإلقميمػي بحمايػة المبػاني القديمػة القائمػة فػ
 باإلضافة إلى االنتياكات اليومية مف ىدـ لممنازؿ وتيجير وقتؿ متعّمد.

وقمّػػؿ الّرشػػؽ: "إفَّ كػػؿ القػػرارات والخطػػوات االنفراديػػة التػػي تفضػػي إلػػى تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية ترفضػػيا 
ي حقوقيػػا وثوابتيػػػا الوطنيػػػة، الفصػػائؿ الفمسػػػطينية كافػػة ومعيػػػا جمػػػاىير شػػعبنا الفمسػػػطيني التػػػي لػػف تفػػػّرط فػػػ

 وستقؼ ضد كؿ محاوالت التنازؿ والتفريط"، عمى حد تعبيره.
 22/8/2023، فمسطين أون الين
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 " تدين مشاركة الشرطة اإلسرائيمية في مؤتمر حول إنفاذ القانون بأريحااإلسالمي"الجياد  20
مػؤتمر شػرطي حػوؿ إنفػاذ القػانوف  أدانت حركة "الجياد اإلسبلمي" في فمسطيف، انعقػاد: يو بي أي -القدس 

 في أريحا برعاية السمطة الفمسطينية ومشاركة الشرطة اإلسرائيمية.
وقالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف تمقػػت يونايتػػد بػػرس انترناشػػوناؿ نسػػخة منػػو، إف اليػػدؼ مػػف انعقػػاد ىػػذا المػػؤتمر ىػػو 

"، معتبػػرة أف "ىػػذه األنشػػطة التطبيعيػػة ثمػػرة مباشػػرة لممفاوضػػات التػػي  "التطبيػػع المباشػػر مػػع االحػػتبلؿ المجػػـر
 تسعى إسرائيؿ مف خبلليا إلى التوسع في كؿ االتجاىات".

وكانػػت أعمػػػاؿ مػػؤتمر الشػػػرؽ األوسػػط الثالػػػث إلنفػػاذ القػػػانوف، الػػذي نظمتػػػو الشػػرطة الفمسػػػطينية فػػي أريحػػػا، 
ومػدير الشػرطة اختتمت أمس، بعدما شارؾ فييا كػؿ مػدير األمػف العػاـ األردنػي الفريػؽ اوؿ توفيػؽ الطوالبػة، 

اإلسػػػرائيمية المفػػػتش يوحنػػػاف دنينػػػو، وعػػػدد مػػػف مػػػدراء اإلدارات والضػػػباط المتخصصػػػيف مػػػف مختمػػػؼ الوفػػػود، 
واليػػات امريكيػػة وىػػي واشػػنطف، وفيبلدلفيػػا، ومينػػابولس، وبوسػػطف، ومنتػػدى األبحػػاث  6ومػػدراء شػػرطة مػػف 

 أياـ. 4التنفيذية لمشرطة األمريكية، واستمر لمدة 
 23/8/2023، الحياة، لندن

 
 االعتداء عمى طالبيا وأنصارىا في الضفة  مواصمةحماس تحذر من  22

حػػػذرت حركػػػة حمػػػاس مػػػف مواصػػػمة مػػػا اسػػػمتو "الجػػػرائـ التػػػي ترتكػػػب بحػػػؽ أبنػػػاء الشػػػعب : غػػػزة )فمسػػػطيف(
 الفمسطيني والكتمة اإلسبلمية" في الضفة الغربية مف قبؿ أجيزة أمف السمطة.

ركػػػة النائػػػب مشػػػير المصػػػري خػػػبلؿ وقفػػػة تضػػػامنية نظمتيػػػا الكتمػػػة جػػػاء ذلػػػؾ عمػػػى لسػػػاف القيػػػادي فػػػي الح
( في غزة تضامًنا مع زمبلئيـ الذيف تعرضوا لبلعتػداء مػف قبػؿ أمػف السػمطة 9|33االسبلمية اليوـ الخميس )

 وعناصر الشبيبة الفتحاوية وبمطجية في الضفة الغربية حيث أصيب عدد منيـ بجراح.
االستدعاءات لعناصر حركة "حماس" والكتمة االسػبلمية ومواصػمة التضػديؽ وأشار إلى استمرار االعتقاالت و 

 عمييـ.
وطالػػب المصػػري طمبػػة الكتمػػة اإلسػػبلمية المعتصػػميف باالسػػتمرار فػػي مسػػيرتيـ والصػػبر والوقػػوؼ فػػي "وجػػو 

 أعواف االحتبلؿ"، عمى حد تعبيره.
مػف الشػبيبة الفتحاويػة عمػى اعتصػاـ  وقاؿ :"إف ما حدث مف اعتداء مف قبػؿ أفػراد األجيػزة األمنيػة وعناصػر

طمبػػػػػة الكتمػػػػػة داخػػػػػؿ حػػػػػـر جامعػػػػػة بيرزيػػػػػت بػػػػػراـ اهلل أمػػػػػس محاولػػػػػة الرتكػػػػػاب جريمػػػػػة بحػػػػػؽ المعتصػػػػػميف 
السممييف".ورفض المصري ما اسماه "سياسة االنقبلب عمى الشرعية في الضفة الغربية، والمغة اليمجيػة التػي 

ائؽ ظمػػػػػـ الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني و"حمػػػػػاس" فػػػػػي الضػػػػػفة يسػػػػػوقيا نظػػػػػاـ فػػػػػتح"، داعيػػػػػًا إلػػػػػى الوقػػػػػوؼ أمػػػػػاـ حقػػػػػ
الغربية.وقاؿ: "الدـ الفمسطيني ميمػا تنػاثر ىػو دـ واحػد، والمقاومػة ميمػا ضػعفت فػي بعػض األمػاكف فنفسػيا 

 لف يكوف إال طويبًل"، مؤكدًا استعادة قوة المقاومة في القريب العاجؿ.
 22/8/2023قدس برس، 
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الفمسػػطينية، الرسػػمية والحزبيػػة،  -تكثفػػت فػػي السػػاعات القميمػػة الماضػػية االجتماعػػات المبنانيػػة : قاسػػـ قصػػير
لمتابعػػة الممػػؼ الفمسػػطيني واوضػػاع المخيمػػات، بينمػػا اكػػد المسػػؤولوف فػػي حركػػة "حمػػاس" و"حػػزب اهلل" عػػدـ 

ر مػف "حمػاس" فػي التفجيػرات االخيػرة واكػدوا التعػاوف المسػتمر مػع االجيػزة صحة ما يشاع عف تورط لعناصػ
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االمنية والقضائية والتجاوب مع طمبات جياز المخابرات في الجيش المبنػاني لتسػميـ كػؿ مػف يثبػت تورطػو او 
 يحتاج لمتحقيؽ معو. 

ة تتعػاوف مػع حػزب واكد ممثؿ حركة "حماس" فػي لبنػاف عمػي بركػة فػي حػوار خػاص مػع "السػفير" اف "الحركػ
اهلل واالجيزة االمنية المبنانية لمواجية التفجيرات المتنقمة، واف المتيـ باطبلؽ الصواريخ عمػى الضػاحية احمػد 
طػػو ال ينتمػػي لمحركػػة، واف شػػقيقو فػػادي طػػو مػػف كػػوادر الحركػػة ولػػيس لػػو عبلقػػة بنشػػاطات اخيػػو، وانػػو تػػـ 

 لمتحقيؽ معيـ". تسميمو لجياز المخابرات في الجيش مع اشخاص آخريف
واضاؼ بركة: "اف حمػاس تؤكػد حمايػة االسػتقرار فػي لبنػاف والمخيمػات وىػي، مػع كػؿ الفصػائؿ الفمسػطينية، 
حريصػػة عمػػى امػػف واسػػتقرار لبنػػاف، وتػػرفض اسػػتخداـ المخيمػػات الفمسػػطينية والوجػػود الفمسػػطيني فػػي ضػػرب 

مػػاس تػػرفض التػدخؿ فػػي الشػػأف المبنػػاني اسػتقرار لبنػػاف او لتصػػفية حسػابات محميػػة او عربيػػة او خارجيػة، وح
 واف تكوف المخيمات صندوؽ بريد الحد".

وحوؿ العبلقػة مػع "حػزب اهلل" قػاؿ بركػة: "اف العبلقػة قويػة، وىنػاؾ تواصػؿ وتنسػيؽ وتعػاوف عمػى المسػتوييف 
االمني والسياسي، ونحف حريصوف عمػى تطويػؽ ايػة جيػة تعمػؿ لتفجيػر الوضػع فػي المخيمػات او الضػاحية 

لبناف، ونعتبر اف امف الضاحية الجنوبية مف امف المخيمات الفمسطينية، ونحف عمى تواصؿ مع مخابرات او 
 الجيش وكافة االجيزة االمنية".

وفي اطار التعاوف والتنسيؽ بيف "حزب اهلل" والفصائؿ الفمسطينية استقبؿ امس عضػو المجمػس السياسػي فػي 
عطػا اهلل حمػود، وفػدا قياديػا مشػتركا مػف فصػائؿ المقاومػة  حزب اهلل حسػف حػب اهلل، بحضػور معاونػو الشػيخ

الفمسػػطينية فػػي بيػػروت ضػػػـ مسػػؤوليف مػػف فصػػػائؿ قػػوى "التحػػالؼ الفمسػػػطيني" وفصػػائؿ "منظمػػة التحريػػػر". 
وتأتي ىذه الزيارة في سياؽ سمسمة مف الزيارات والمقاءات التنسيقية التي يقوـ بيا الوفد عمى أحزاب وفعاليات 

 الفتنة ونبذ اإلرىاب الذي يطؿ برأسو عمى لبناف. لبنانية لدرء
وجػػػدد الوفػػػد إدانتػػػو التفجيػػػر "اإلرىػػػابي المجػػػـر الػػػذي نفػػػذه أعػػػداء الػػػديف واإلنسػػػانية فػػػي منطقػػػة الػػػرويس فػػػي 
الضاحية الجنوبيػة، والػذي طػاؿ األبريػاء مػف النسػاء واألطفػاؿ والمػدنييف، مؤكػدًا حرصػو عمػى التنسػيؽ الػدائـ 

ئفيػة والمذىبيػة التػي يسػعى الػبعض إلػى تأجيجيػا مػف خػبلؿ ىػذه العمميػات المشػينة، مشػدديف لدرء الفتنػة الطا
 عمى أف الذي يصيب الضاحية الجنوبية يصيب قمب مخيماتنا.

وأّكػػػد المتحػػػدث باسػػػـ قػػػوى "المنظمػػػة" فػػػي الوفػػػد سػػػمير أبػػػو عفػػػش "وحػػػدة الصػػػؼ بػػػيف أىػػػؿ الضػػػاحية وأىػػػؿ 
ىداؼ واحدة مف أجػؿ تحصػيف الضػاحية بمخيماتيػا وقطػع الطريػؽ المخيمات، ألننا أصحاب مبادئ واحدة وأ

 أماـ المصطاديف بالماء العكر، ليس في الضاحية فحسب بؿ في كؿ مخيمات لبناف".
كمػػا دعػػا أبػػو موسػػى صػػبري المتحػػدث باسػػـ "التحػػالؼ" إلػػى "التنسػػيؽ التػػاـ فػػي ىػػذه الظػػروؼ بػػيف المقاومػػة 

 ى درء الفتنة وتوحيد الصؼ".والمخيمات، وذلؾ عبر خمية طوارئ تعمؿ عم
مف جيتو اكد مسوؤؿ الممؼ الفمسطيني في "حزب اهلل" حسػف حػب اهلل أف "التنسػيؽ مػع الفصػائؿ الفمسػطينية 
كافػػػة قػػػائـ ومسػػػتمر وسػػػيبقى، ألف أىػػػدافنا واحػػػدة وبوصػػػمتنا واحػػػدة ىػػػي فمسػػػطيف"، مشػػػيرًا إلػػػى أىميػػػة تفعيػػػؿ 

 عض تأجيجيا خدمة لمعدو الصييوني وعمبلئو في المنطقة".المقاءات "في سبيؿ درء الفتنة التي يريد الب
 23/8/2023، السفير، بيروت
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سارعت معظـ الفصائؿ الفمسطينية االسبلمية الى التنصؿ مف امكاف وجػود االسػير، لػيس فػي : محمد صالح
بؿ فػي التعميػر وفػي مخػيـ الطػوارئ، ونفػي فرضػية وجػود األسػير فػي  أحد مساجد مخيـ عيف الحموة فحسب،
 مصمى عبد اهلل بف الزبير في المخيـ.

 23/8/2023، السفير، بيروت
 

 يةمسيرة تضامنية مع مصر وسور  : السمطة ىددتنا بقمع أي  قيادي في حماس بالضفة 24
جيزة األمنية التابعة لمسمطة الوطنيػة اتيـ جماؿ الطويؿ، القيادي بحركة حماس الفمسطينية، األ: )األناضوؿ(

الفمسطينية بالضفة الغربية بتيديد أنصػار حمػاس باسػتخداـ العنػؼ لفػض أي مظػاىرة تضػامنية مػع األحػداث 
 في مصر وسوريا.

وقػػاؿ الطويػػؿ لمراسػػؿ وكالػػة األناضػػوؿ التركيػػة اليػػـو الخمػػيس: "وجيػػت األجيػػزة األمنيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة 
 تيدد عبرىا باستخداـ العنؼ لفض أي مظاىرة تضامنية مع مصر وسوريا".رسالة لحركة حماس 

بتوقيػػػت  66;:2ولػػػـ يتسػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى رد مػػػف السػػػمطات الفمسػػػطينية عمػػػى ذلػػػؾ االتيػػػاـ حتػػػى السػػػاعة 
غرينتش.وقاؿ القيػادي فػي حركػة حمػاس الشػيخ جمػاؿ الطويػؿ لمراسػؿ األناضػوؿ: "لقػد وصػمنا تيديػد واضػح 

 ؼ".بقمع المسيرات بعن
 23/8/2023، السبيل، عم ان
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شّف القيادي في حركػة فػتح والنائػب السػابؽ فػي المجمػس التشػريعي حسػاـ خضػر، ىجومػًا الذعػًا عمػى سػمطة 
يػػػػادة "فػػػتح" وقياداتيػػػا، واصػػػػًفا المسػػػؤوليف فػػػػي السػػػمطة بمفػػػػردات مثػػػؿ: "أوسػػػػخ النػػػاس" و"رمػػػػوز العيػػػر" و"الق

 الحقيرة".
وقػػاؿ خضػػر فػػي تصػػريح نشػػره عمػػى صػػفحتو فػػي موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي "فػػيس بػػوؾ"، أوؿ مػػف أمػػس، 
واصًفا حاؿ الضفة ومجتمعيا في ظؿ حكـ السمطة: "لؤلسؼ ىالوطف الجميؿ المي كنا نحمـ فيو ونمػوت مػف 

 أجؿ أف يبقى، ما عاد يصمح لشيء! ىدموا كؿ شيء جميؿ فيو".
الجػػرائـ.. القتػػؿ والسػػرقات والمخػػدرات والمعاكسػػات الوقحػػة والخيانػػةب لػػـ نعػػد نشػػعر بػػاألمف  وأضػػاؼ: "زادت

واألمافب كـ مف مسؤوؿ مف أوسخ الناس في البمد عايشيف تحت حراسات ومػرافقيف وسػيارات وبػدي جػاردات 
فيف بػبل وسفر وخدـ وحشـ وطيارات ليؿ نيارب وبقيػة الشػعب عايشػيف تحػت ازيػز الرصػاص والمفرقعػات خػاي

 أمف وال أماف، عرضة ألف يكونوا ضحية حبوب اليموسة واألفيوف والحشيش والمخدرات"، عمى حد تعبيره.
وتابع: "أيف السمطة إف كانت ىناؾ سمطةب لماذا نتراجع وعمى كافة المسػتويات وبانحػدار مػا كػاف حتػى زمػف 

نػػػا وتمزيػػػؽ نسػػػيجنا االجتمػػػاعي االحػػػتبلؿ الػػػذي كػػػاف يخطّػػػط ليػػػؿ نيػػػار لتػػػدمير شػػػعبنا وضػػػرب منظومػػػة قيم
الجميػػؿب أيػػف المحػػافظوف واألجيػػزة األمنيػػة والحكومػػة وكػػؿ وزيػػرب أيػػف القضػػاءب بػػؿ أيػػف الػػرئيس إف كػػاف لنػػا 
رئيس يدري ويعمـ أو حتى يسمع عف كؿ ما يجري في مجتمعنا مف دمار وانييارب واهلل ما بقي شيء نعػيش 

 قيادة حقيرة وخسيسة ومتآمرةب"، وفؽ قولو. مف أجمو في ىالبمد، ىنيئا لبلحتبلؿ بمثؿ ىيؾ
وعّدد خضر األمراض االجتماعية التي بات يعانييا المجتمع بسبب سمطة فتح، قائبًل: "أوالدنا ضحاياىا بكؿ 
وضوح وسبؽ إصػرارب وتحولنػا إلػى مجتمػع غػاب بفضػؿ جيػودكـ ونيػبكـ وسػمبكـ وخيانػاتكـ يػا رمػوز العيػر 

اباتكـ فػي كػؿ بنػؾ أجنبػي، وأوالدكػـ فػي كػؿ جامعػات الغػرب، وتػذاكر سػػفركـ والفجػور والفسػاد واإلفسػادب حسػ
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في حقائب سفركـ الجاىزة لمرحيؿ إذا ما اقترب الخطر منكـ، أال تّبت أيػاديكـ يػا وكػبلء االحػتبلؿ وسماسػرتو 
 الرخصاءب"، بحسب تعبيره.

 23/8/2023، فمسطين أون الين
 

 ة جنوب بيروتفي الناعم ة""القيادة العامعمى مواقع  سرائيميةإغارة  26
، صػاروخاف : "الوكالة الوطنية لبلعبلـ" اطمقت إحدى الطائرات الحربية اإلسرائيمية في الرابعػة مػف فجػر اليػـو

بإتجاه مواقع "الجبية الشػعبية القيػادة العامػة"، الواقعػة فػي منطقػة تػبلؿ الناعمػة شػرؽ البمػدة، فسػقط الصػاروخ 
وف اف يسػػفر عػػف وقػػوع ضػػحايا او اصػػابات فػػي صػػفوؼ عناصػػر الجبيػػة فػػي الػػوادي المحػػاذي لممواقػػع مػػف د

 الشعبية، والتي يتواجد معظـ عناصرىا في مواقع داخؿ انفاؽ في الوادي المذكور.
وأكد مسؤوؿ الجبية ابو عماد رامز مصطفى وقوع الغػارة االسػرائيمية عمػى مواقػع الجبيػة فػي الناعمػة، مشػيرا 

لناعمػػة ولػػـ تصػػب المواقػػع"، الفتػػا الػػى عػػدـ وقػػوع خسػػائر بشػػرية، مسػػتغربا الػػى "اف الغػػارة اسػػتيدفت وادي ا
حصوؿ الغػارة االسػرائيمية عمػى مواقػع الجبيػة ردا عمػى الصػواريخ التػي اطمقػت بػاالمس عمػى شػماؿ فمسػطيف 
المحتمػػة وعمػػى الػػرغـ مػػف اعػػبلف كتائػػب عبػػداهلل عػػزاـ مسػػؤوليتيا عػػف اطػػبلؽ الصػػواريخ، معتبػػرا "اف كتائػػب 

 عػػػزاـ لػػػيس عنوانيػػػا الناعمػػػة، بػػػؿ اف العنػػػواف ىوالجبيػػػة الشػػػعبية القيػػػادة العامػػػة"، مؤكػػػدا "اف اسػػػرائيؿ عبػػػداهلل
تسػعى دائمػػا الػى الفتنػػة وتيػػدؼ مػف الغػػارة ايقػاع الفتنػػة بػػيف الفمسػطينييف والدولػػة المبنانيػة"، مؤكػػدا "اف القيػػادة 

 ددا عمى "الوقوؼ الى جانب الدولة المبنانية".العامة خيارىا المقاومة في مواجية االحتبلؿ االسرائيمي"، مش
 23/8/2023، النيار، بيروت

 
   حماس وحزب اهلل.. تقارب بعد فتورتقرير:  27

قاؿ محمموف وخبراء في الشأف الفمسطيني واإلسبلمي إف العبلقة التي كانت فاترة بيف حػزب : ضياء الكحموت
ذي ظيػر بمواقػؼ الطػرفيف مػف األزمػة السػورية باتػت اهلل المبناني وحركة حمػاس الفمسػطينية عقػب الخػبلؼ الػ

 تعود إلى طبيعتيا.
ويعتقد ىؤالء أف تغير الظروؼ اإلقميمية تدفع الطرفيف إلعادة ترتيػب العبلقػة وتطويرىػا رغػـ اسػتمرار التبػايف 
حػػوؿ مػػا يجػػري فػػي سػػوريا، إذ ال تػػزاؿ حمػػاس مصػػرة عمػػى الوقػػوؼ إلػػى جانػػب الشػػعب فػػي ثورتػػو بينمػػا يقػػؼ 

 اهلل إلى جانب النظاـ ىناؾ.حزب 
وأكدت حماس في ذات السػياؽ أف لقػاءات عقػدت مػؤخرا عمػى مسػتويات متعػددة رغػـ أنيػا لػـ تفصػح عػف مػا 
جػػػػرى فييػػػػا، لكنيػػػػا قالػػػػت إف الحركػػػػة ترحػػػػب بكػػػػؿ دعػػػػـ مػػػػف إيػػػػراف وحػػػػزب اهلل والعػػػػرب لمقضػػػػية والمقاومػػػػة 

 الفمسطينية.
ف الفتػػػرة األخيػػػرة شػػيدت لقػػػاءات بأشػػػكاؿ متعػػػددة بػػػيف وقػػاؿ عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لحمػػاس خميػػػؿ الحيػػػة إ

يراف وحزب اهلل "لـ تنقطع نيائيا ولكنيا عانت مف  قياديي حماس وحزب اهلل، مؤكدا أف العبلقة بيف الحركة وا 
 الفتور في الفترة األخيرة".

 احترام متبادل
تبادؿ واالستفادة فمسػطينيا مػف كػؿ وقاؿ الحية في تصريح لمجزيرة نت إف ىذه العبلقة مبنية عمى االحتراـ الم

سػػبلمي لممقاومػػة ولمشػػعب الفمسػػطيني لتعزيػػز صػػموده، مبينػػا أف حمػػاس ال تخجػػؿ مػػف إعػػبلف  دعػػـ عربػػي وا 
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ىويػػة مػػف يػػدعميا "وتقػػيـ عبلقاتيػػا وسياسػػاتيا وتحالفاتيػػا مػػع الخػػريف بمػػا يخػػدـ القضػػية الفمسػػطينية ويخػػدـ 
 المقاومة".

يػػراف وكػػؿ وشػػدد عمػػى أف حمػػاس ترحػػب بكػػؿ دعػػ  سػػبلمي لممقاومػػة وقػػاؿ "أىػػبل بػػدعـ حػػزب اهلل وا  ـ عربػػي وا 
األشقاء العرب والمسمميف"، ورغػـ ذلػؾ فإنػو أكػد عمػى أف حمػاس إذا طمػب منيػا موقػؼ ال يتوافػؽ مػع رؤيتيػا 

 ومبادئيا أو ُقدـ ليا دعـ مشروط فإنيا ال تقبؿ بو.
 يصػب فػي مصػمحة المقاومػة التػي تحتػاج وأوضح الحية أف حماس ال تناصػب أي جيػة العػداء، ألف ذلػؾ ال

إلػػػى الػػػدعـ مػػػف الشػػػعوب واألنظمػػػة والجيػػػات المختمفػػػة، مشػػػيرا إلػػػى أف حمػػػاس عمػػػى مػػػدار تاريخيػػػا نسػػػجت 
عبلقاتيػػػا مػػػع الكػػػؿ العربػػػي الرسػػػمي والشػػػعبي حرصػػػا عمػػػى مصػػػمحة المقاومػػػة والقضػػػية ولػػػيس لمصػػػالحيا 

 الشخصية.
امعػة األمػة بغػزة عػدناف أبػو عػامر أف تشػيد األيػاـ المقبمػة "عػودة مف ناحيتو، توقع أستاذ العمػـو السياسػية بج

 العبلقة بيف الطرفيف إلى ما كانت عميو قبؿ األزمة السورية مع تمسؾ كؿ طرؼ بموقفو منيا".
عمػػى إبقػػاء العبلقػػة وتطورىػػا بعػػد الفتػػور الػػذي  -كمػػا حمػػاس-وقػػاؿ أبػػو عػػامر لمجزيػػرة نػػت إف إيػػراف تحػػرص 

مػػاس بعػػد مػػا جػػرى فػػي مصػػر وخسػػارتيا التػػي ال تقػػدر بػػثمف باتػػت معنيػػة بالبحػػث عػػف اعتراىػػا، مبينػػا أف ح
 خيارات جديدة لمخروج مف أزمتيا.

 استعادة القوة
ووفؽ أبو عامر فػإف حمػاس وحػزب اهلل ومعيمػا إيػراف معنيػوف جميعػا باسػتعادة قػوة العبلقػة وتطويرىػا أيضػا، 

 ودة العبلقة إلى طبيعتيا بيف حماس وحزب اهلل.مستبعدا أف يكوف لمنظاـ السوري القدرة عمى وقؼ ع
مف جيتو أكد الصحفي المبناني الخبير في شؤوف الحركات اإلسػبلمية قاسػـ قصػير أف ىنػاؾ "صػفحة جديػدة 

 لتجاوز الخبلفات بيف حزب اهلل وحماس، وتـ البدء بحوار عميؽ وجدي والعمؿ لوضع إستراتيجية جديدة".
نت، أف الخبلؼ حػوؿ الموضػوع السػوري ال يػزاؿ قائمػا بػيف الطػرفيف، لكػف وبيف قصير، في تصريح لمجزيرة 

 الظروؼ والمتغيرات في المنطقة فرضت عمييما إعادة ترتيب أوضاعيما ومعالجة الخمؿ الذي برز مؤخرا.
يػػراف لمتمويػػؿ والتػػدريب وتػػأميف  وأشػػار إلػػى أف الطػػرفيف بحاجػػة لبعضػػيما الػػبعض "فحمػػاس بحاجػػة لمحػػزب وا 

يراف بحاجة لحميؼ إسبلمي قوي ومقاوـ لمواجية التحديات".خطوط إمدا  د وأماكف إقامة وتحرؾ، والحزب وا 
وكشػػؼ قصػػير أنػػو عقػػب المقػػاءات األخيػػرة فػػي بيػػروت بػػيف حمػػاس وحػػزب اهلل جػػرى تكثيػػؼ التعػػاوف عمػػى 

إلػػى الصػعيد العسػكري بينيمػػا لمواجيػة احتمػاالت أي تطػػور عسػكري فػي جنػػوب لبنػاف أو قطػاع غػػزة، مشػيرا 
عادة تعزيز دور المقاومة.  أنو وفؽ التقارب الجديد فإنو ستعود برامج التعاوف المالي والتسميحي والتدريبي وا 

 مراجعة حقيقية
بػػدوره قػػاؿ مػػدير مركػػز أبحػػاث المسػػتقبؿ بغػػزة إبػػراىيـ المػػدىوف إف عبلقػػة حمػػاس وحػػزب اهلل تتحسػػف، وىنػػاؾ 

التغييػر الػذي بعثػر األحػبلؼ وأصػاب التفاىمػات بخمخمػة  مراجعة حقيقية لمػا مػرت بػو المنطقػة مػف تسػونامي
 حقيقية.

ورغـ أف المدىوف ذكر لمجزيػرة نػت أف ىػذه العبلقػة لػـ تعػد كمػا كانػت قبػؿ األزمػة السػورية، إال أنػو قػاؿ إنيػا 
أفضػػؿ ممػػا مػػرت فيػػو فػػي األشػػير األخيػػرة، مؤكػػدا أنيمػػا ال يمكنيمػػا االفتػػراؽ إف أرادا إكمػػاؿ مشػػوارىما فػػي 

 ع التحرير.مشرو 
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وأوضح المدىوف أف "حماس وحزب اهلل عمييما الف أف يكونا أكثر شجاعة بإعبلف تفاىمات تعالج االحتقاف 
وتضع النقاط عمى الحروؼ" بينما عمى حزب اهلل تقديـ مبادرات تطمينيػة "لمتقميػؿ مػف التخوفػات الػذي يثيرىػا 

 البعض ضده".
 22/8/2023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السمطات المبنانية تفرج عن عن فادي طو.. وحماس ترفض التحريض : "الجئ نت" 28

فرجػت مسػاء أعممت شبكة "الجػئ نػت" مػف مصػادر فػي حمػاس بػأف السػمطات المبنانيػة : الجئ نت -بيروت
 .حدالأمس الخميس عف فادي طو شقيؽ احمد طو ونسيبو صالح خميؿ المذيف اوقفا صباح ا

 المبنانيػػة والقػػوى الحزبيػػة التػػي تعاونػػت فػػي متابعػػة القضػػية. منيػػةالحركػػة حمػػاس الجيػػات الرسػػمية ا وشػػكرت
ورفػػض التحػػريض وكػػؿ مػػا يػػؤدي الػػى  ىمػػيالوحمايػػة السػػمـ ا سػػتقرارالوا مػػفالحمػػاس حرصػػيا عمػػى ا وتؤكػػد
 الفتنة.

 23/8/2023الجئ نت، بيروت، 
 

 ذى بنا: سنضرب كل من يحاول إلحاق األمن جنوب لبنان نتنياىو عقب إطالق الصواريخ 19
رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو حذر ، أف آماؿ شحادة، عف 23/8/2013، الحياة، لندنكرت ذ

مف اف "الدولة العبرية ستضرب كؿ مف يحاوؿ الحاؽ األذى بيا"، وذلؾ بعد اطبلؽ اربعة صواريخ مف 
 جنوب لبناف عمى شماؿ اسرائيؿ.

 االذى او يحاوؿ ذلؾ اف يعمـ اننا سنقوـ بضربو". وقاؿ نتنياىو في بياف متمفز: "عمى كؿ مف يمحؽ بنا
وأعمف الناطؽ العسكري اإلسرائيمي يوءاؼ مردخاي أف "تقديرات الجيش تشير إلى أف ناشطيف مف منظمات 

صواريخ مف جنوب لبناف في اتجاه شماؿ إسرائيؿ"، عصر اليـو  4الجياد العالمي، ىي التي أطمقت 
تضب إف "التشخيص األولي ىو أف إطبلؽ الصواريخ تـ مف قرية القميمة وقاؿ مردخاي في بياف مق الخميس.

 الواقعة جنوب صور ونعتقد أف ىذا الجياد العالمي".
صواريخ تـ إطبلقيا مف لبناف وأف منظومة "القبة الحديدية" اعترضت  4إلى  3وأضاؼ مردخاي أف "ما بيف 

وفقا لمبياف فإف الجيش اإلسرائيمي "يرى بيذا و  صاروخًا واحدًا "ولـ تسقط صواريخ أخرى في أراضينا".
وأغمؽ الجيش اإلسرائيمي المجاؿ الجوي في شماؿ إسرائيؿ  الحدث عمى أنو حدث موضعي وانتيى".

 ولـ يسفر سقوط الصواريخ عف إصابات باالرواح. و"الحياة عادت إلى طبيعتيا".
. وليعمـ كؿ مف يمسنا أو يحاوؿ المس بنا أننا نحمي مواطنينا ونجيض محاوالت المس بنا..»وقاؿ نتنياىو 
إسرائيؿ تتحرؾ عمى مختمؼ الجبيات في الشماؿ والجنوب مف أجؿ الدفاع »وقاؿ نتنياىو إف «. أننا سنؤذيو

 «.بكؿ الطرؽ»وأضاؼ سنحمي مواطنينا «. عف مواطنييا
أراضييا لقصؼ مف وقاؿ وزير النقؿ اإلسرائيمي يسرائيؿ كاتس أف الحكومة لف تبدي أي تسامح لتعرض 

لبناف، محمبًل الحكومة والجيش في لبناف مسؤولية تعرض شماؿ إسرائيؿ ألربع قذائؼ صاروخية عصر 
 أمس.

الحدث الخطير وُيمـز حكومة لبناف وجيشو معالجتو »وأبمغ كاتس القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي إف 
وادث، ونحف لف نسمح بأف تُفتح جبية قتاؿ عمى السريعة كي ال يتكرر... عمييما إحباط مثؿ ىذه الح

 «.حدودنا الشمالية، وفي حاؿ لـ يتحرؾ الجيش المبناني فإننا سنمنع بكؿ الطرؽ تكرار ما حصؿ اليوـ
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، وأنيا «موضعيًا يجب أخذه في سياقو الصحيح»ونقمت القناة عف مصادر أمنية رفيعة اعتبارىا الحادث 
 «.الجياد اإلسبلمي«منظمة تابعة لػ»قصؼ أمس تميؿ إلى االعتقاد بأف وراء ال

المتحدث باسـ الجيش بيتر ليرنو قاؿ ، أف ا ؼ ب، عف 23/8/2013، القدس العربي، لندنوأوردت 
عمى االرجح، قامت مجموعة مف “لمصحافييف انو لـ يسقط اي صاروخ عمى اسرائيؿ، مشيرا الى انو 

في البحر او اي مكاف “ر فاف الصواريخ قد تكوف سقطت وبحسب ليرن ”.جماعات الجياد العالمي باطبلقيا
بيجوـ غير مبرر “واكد المتحدث انو تـ اغبلؽ المجاؿ الجوي في شماؿ اسرائيؿ عقب ما وصفو  ”.اخر

ولـ يرد الجيش االسرائيمي بينما اكد متحدث عسكري اخر اف الجيش  ”.عمى المواطنيف االسرائيمييف
 ”.ث معزوؿكحاد“االسرائيمي يعتبر ما حدث 

مف جيتو، حذر ارييو ىرتزوغ وىو مدير سابؽ لمنظمة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع االسرائيمي اف 
وشدد ىرتزوغ عمى اف قدرات اسرائيؿ  ”.ىذا النوع مف اليجمات قد يؤدي الى تصرؼ خطير مف جانبنا“

مع حزب اهلل  2006ـ مما كانت عميو في حرب عا” افضؿ بكثير”عمى اعتراض الصواريخ ىي اليوـ
 الشيعي المبناني.

مردخاي، أشار الى وجود معمومات ، أف يحيى دبوؽ، عف 23/8/2013، االخبار، بيروتونشرت 
استخبارية مسبقة، كانت في حوزة إسرائيؿ، األمر الذي دفع المؤسسة العسكرية إلى االستعداد المسبؽ، وقاؿ 

وبناء عمى تقدير لموضع، قمنا باالستعداد المسبؽ، ونشرنا  بناء عمى معمومات عممياتية واستخبارية،»إنو 
 «. منظومة القبة الحديدية في منطقة حيفا والشماؿ

وكانت التصريحات االسرائيمية حريصة عمى التأكيد أف تؿ ابيب غير معنية بأي تصعيد امني، ولف تنجّر 
ر التي تحدثت عف استيداؼ الى مواجية عسكرية مع لبناف، بؿ حرصت عمى نفي وتكذيب كؿ التقاري

الجيش االسرائيمي لمصادر اطبلؽ الصواريخ في األراضي المبنانية، مع تأكيد بأف الحادثة موضعية 
ونقطوية، ولف تتسبب بأي تصعيد، بؿ حرص بياف صادر عف الجيش االسرائيمي عمى اإلشارة الى اف 

 «.الحادث مف منظوره العسكري قد انتيى»
فاع االسرائيمي موشيو يعموف، بالصمت، أكد وزير المواصبلت يسرائيؿ كاتس وفي حيف الذ وزير الد

، مشيرًا في حديث مع «المسألة خطيرة جدًا، لكننا لف نسمح بفتح جبية عمى الحدود الشمالية»)الميكود(، أف 
مف ثـ مع اسرائيؿ تدرؾ كيؼ تتدحرج األمور، اذ تبدأ المسألة مع منظمة ىامشية، و »القناة الثانية الى اف 

 .«منظمة كبيرة، عممًا بأننا ال يمكف اف نصبر حياؿ اطبلؽ الصواريخ عمى اراضينا
وأشارت االذاعة العبرية الى اف رئيس اركاف الجيش االسرائيمي، بني غانتس، ترأس جمسة مشاورات امنية 

مف دوف اف ترشح اي لتقييـ الوضع، بمشاركة مف شعبة االستخبارات وسبلح الجو وقيادة المنطقة الشمالية، 
استثنائية ومحدودة، ودعت االسرائيمييف « الحادثة»قرارات او توصيات. اال اف مصادر عسكرية أكدت اف 

 الى استئناؼ روتينيـ اليومي.
 

 لمجنرال عميدرور  لألمن القومي خمفاً  نتنياىو يعين نائب رئيس الموساد مستشاراً  20
في عددىا الصادر أمس الخميس إف رئيس ’ وت أحرونوتيديع‘زىير أندراوس: قالت صحيفة  -الناصرة 

الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، بصفتو مسؤواًل مباشًرا عف جياز الموساد اإلسرائيمي )االستخبارات 
الخارجية( قرر تعييف نائب جياز الموساد يوسي كوىيف، مستشاًرا لؤلمف القومي اإلسرائيمي، خمًفا لمجنراؿ 

عقوؼ عاميدرور الذي استقاؿ مف منصبو مؤخرا بعد عاميف ونصؼ في المنصب، ولفتت في االحتياط ي
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الصحيفة إلى أف استقالة عميدرور جاءت عمى خمفية نزاعات وخبلفات داخؿ ديواف رئيس الوزراء، وأنو 
 فة.عممًيا لـ يجد أمامو مفًرا إال االستقالة مف منصبو، كما قالت المصادر السياسية في تؿ أبيب لمصحي

وذكرت الصحيفة أف ديواف نتنياىو أعمف أنو سيتـ عرض ىذا التعييف أماـ الحكومة لممصادقة عميو، يـو 
األحد القادـ، بعد أف كاف حظي ىذا التعييف بمصادقة مف لجنة التعيينات في مفوضية العامميف في سمؾ 

 الدولة.
 23/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 صواريخ أربعةعترض فقط من بين د ا  واح صاروخالجيش اإلسرائيمي:  21

قالت صحيفة "ىآرتس"، مساء الخميس، إف الجيش اإلسرائيمي بدأ بفحص لماذا لـ يعترض سوى : ػرب48عػػ
صاروخ واحد مف بيف الصواريخ األربعة التي أطمقت بعد ظير الخميس مف جنوب مدينة صور في لبناف 

ة" المنصوبة في حيفا اعترضت صاروخا واحدا أطمؽ مف وأشارت إلى أف "القبة الحديدي باتجاه إسرائيؿ.
، ولكنيا لـ 16:30وجاء أف "القبة الحديدية" بدأت عممية االعتراض في الساعة  لبناف باتجاه الجميؿ الغربي.

 تعترض سوى صاروخا واحدا مف الصواريخ األربعة التي أطمقت.
سبؽ وأف حذر مف االعتماد عمى نجاح "القبة وأشارت الصحيفة في ىذا السياؽ إلى أف الجيش اإلسرائيمي 

الحديدية" في حاؿ أطمقت صواريخ بكثافة مف الشماؿ. كما لفتت إلى تقديرات األجيزة األمنية اإلسرائيمية 
التي تشير إلى أف ترسانة حزب اهلل مف الصواريخ تتألؼ مف عشرات آالؼ الصواريخ القصيرة المدى، ونحو 

 كيمومترا(. 250)يصؿ مداىا إلى آالؼ صاروخ متوسط المدى  5
ونقمت عف ضابط كبير قولو إنو لف تكوف ىناؾ حماية شاممة مف الصواريخ، ولف تكوف فعالة بنسبة مائة 

 بالمائة، مضيفا أف "عامود السحاب، عمى سبيؿ المثاؿ، ال تعكس قصة الحرب القادمة".
 23/8/2013، 48عرب 

 
 أمسمة انتقاما من ىجوم صاروخي لبنانيا قرب الناع ىدفاتقصف  "إسرائيل" 22

قاؿ متحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي إف القوات الجوية اإلسرائيمية قصفت ىدفا : رويترز –القدس المحتمة 
 لممتشدديف في لبناف اليـو الجمعة انتقاما مف ىجـو صاروخي عبر الحدود امس الخميس.

ؼ قريب مف الناعمة بيف بيروت وصيدا لكنو وقاؿ مصدر عسكري إسرائيمي اف "الموقع اإلرىابي" الذي قص
 لـ يذكر عمى الفور تفاصيؿ أخرى.

وقاؿ المتحدث العسكري المفتنانت كولونيؿ بيتر ليرنر في بياف يعمف عف الغارة الجوية اليوـ الجمعة "لف 
 تتياوف اسرائيؿ في عدواف ارىابي منشأه أرض لبنانية". 

 23/8/2013، الحياة، لندن
 

 ز: العالم يقف مكتوف اليدين عن ىجمات األسديوفال شتاينت 23
أكدت إسرائيؿ أنيا تعتقد أف "القوات السورية استخدمت أسمحة كيماوية في قتؿ المئات : رويترز –القدس 

وقاؿ  في ضواح لدمشؽ تسيطر عمييا المعارضة"، واتيمت العالـ بػ"إغماض عينيو عف مثؿ ىذه اليجمات".
سرائيمي يوفاؿ شتاينتز لبلذاعة االسرائيمية: "العالـ يديف، العالـ يحقؽ، العالـ وزير الشؤوف االستراتيجية اإل
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وأضاؼ: "لـ يفعؿ شيء ممموس أو ذو أثر في السنتيف األخيرتيف لوقؼ ما يقوـ بو  يتحدث دوف مف فعؿ".
 الرئيس السوري بشار األسد مف قتؿ متواصؿ لمواطنيو".

دفاع موشي يعموف أمس إف "تقديرات المخابرات االسرائيمية" تشير وقاؿ شتاينتز، مكررًا تصريحات وزير ال
إلى استخداـ أسمحة كيماوية في ضواحي شرؽ دمشؽ التي تسيطر عمييا المعارضة "ولـ تكف المرة األولى" 

 في الحرب االىمية السورية. ولـ يقدـ مزيدا مف التفاصيؿ.
معادلة قائبًل إف "العقوبات الغربية المفروضة عمى وركز شتاينتز، في تصريحاتو عمى الشؽ اإليراني مف ال

 إيراف بسبب برنامجيا النووي يجب تشديدىا بخطوات عقابية بسبب دعميا لبلسد".
وقاؿ شتاينتز: "إذا كاف األسد يستخدـ األسمحة الكيماوية ويذبح شعبو فإيراف ىي المسؤولة ألف األسد اليـو 

 يصمد". ىو فرع إليراف ودوف الدعـ االيراني لف
وقاؿ وزير النقؿ االسرائيمي يسرائيؿ كاتز إف "مزاعـ ىجمات الغاز ليا أصداء قوية في إسرائيؿ حيث أف 

وقاؿ كاتز لبلذاعة االسرائيمية: "اليوـ يقتؿ )األسد(  كثيرا مف ضحايا المحرقة النازية قتموا في غرؼ الغاز".
 شعبو وغدًا سييددنا وربما ما ىو أسوأ".

 23/8/2013، الحياة، لندن
 

 وباما والعالمأبن اليعازر: األسد تجاوز الخطوط الحمر التي وضعيا  24
صعدت القيادة االسرائيمية تحريضيا عمى الرئيس السوري، بشار االسد، بعيد : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

ما نشر مف التقارير عف استخداـ الرئيس السوري بشار االسد الكيماوي، في وقت قاؿ خبير اسرائيمي اف 
 صور ومشاىد لممصابيف ال يوحي انو تـ استخداـ الكيماوي.

وبذريعة التقديرات االستخبارية دعا قياديوف امنيوف وسياسيوف الى اتخاذ التدابير البلزمة لضماف منع نقؿ 
 مثؿ ىذه االسمحة الى حزب اهلل في لبناف.

األوضاع في سورية ولبناف ومصر، مشددًا  وأعمف وزير الدفاع موشيو يعالوف، اف اسرائيؿ تتابع عف كثب
اف ىذه ليست المرة األولى التي يستخدـ فييا النظاـ السوري األسمحة الكيميائية، واعتبر اف النظاـ السوري 

 يخوض حاليًا معركة البقاء وأف الحرب في سورية لف تنتيي حتى بعد سقوط األسد.
طالما لـ يتـ تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتيا، بعكس وفيما رأى يعالوف اف اسرائيؿ ستبقى عمى الحياد 

ما رآه القيادي في حزب العمؿ، بنياميف بف اليعازر قائبًل أف الخطوط الحمراء التي رسميا الرئيس االميركي 
بارؾ اوباما تـ تجاوزىا ويجب عمى اسرائيؿ اف تعمؿ بعيوف ساىرة لمنع سقوط اسمحة كيماوية بايدي حزب 

 ـ القاعدة وغيرىما مف منظمات االرىاب.اهلل وتنظي
"العالـ ال يفعؿ شيئًا لمتصدي لما يحدث في سورية  واعتبر بف اليعازر موقؼ المجتمع الدولي متخاذاًل وقاؿ:

 في وقت يتصدر بياناتو باستنكار كؿ خطوة تتخذىا اسرائيؿ". 
 23/8/2013، الحياة، لندن

 
 سورية يشكل خطرًا كبيراً  إلى 48خروج فمسطينيي ئيس الحكومة اإلسرائيمية: الناطق باسم ر  25

، 48اعتقؿ جياز االمف العاـ في اسرائيؿ "الشاباؾ"، شابًا مف فمسطينيي : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
عامًا(، بتيمة السفر الى سورية وااللتحاؽ بالجياد ضد الجيش السوري والتسيؽ  26يدعى عبد القادر التمة )

وفي  اف الشاباؾ قد اعتقؿ التمة، الشير الماضي، وفرض تعتيمًا اعبلميًا عمى القضية.مع جبية النصرة. وك
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الى سورية قد يشكؿ خطرًا كبيرًا  48بياف اصدره الناطؽ بمساف رئيس الحكومة جاء اف خروج فمسطينيي 
وعمى رأسيا  وذلؾ عمى خمفية األنشطة العدائية التي تقوـ بيا جيات معادية إلسرائيؿ في الساحة السورية،

تنظيمات تابعة لما يعرؼ بالجياد العالمي. وفي ىذا اإلطار، اضاؼ البياف،  يقوـ الشباب العرب، الذيف 
يسافروف الى سورية، بتدريبات عسكرية ويمتحقوف بدورات اليدولوجيا متطرفة. وفي ىذا السياؽ قد يتـ 

بعمميات إرىابية ضدىا، عمى حد ما جاء استغبلليـ لجمع المعمومات عف أىداؼ في اسرائيؿ وحتى القياـ 
 في البياف.

 23/8/2013، الحياة، لندن
 

 شطب حنين زعبي في االنتخابات األخيرة  بإلغاءقرارىا ل اً تنشر تفسير  اإلسرائيمية العمياالمحكمة  26
تو في نشرت المحكمة العميا أمس التفسيرات القانونّية لقرار المحكمة الذي اتخذ :زىير أندراوس -الناصرة 

، والذي ألغت مف خبللو قرار لجنة االنتخابات المركزّية بشطب ترشيح 2012كانوف أّوؿ )ديسمبر(  30
. في التفسيرات يقوؿ القضاة إّف استخداـ شطب المرّشح أو 19النائبة حنيف زعبي النتخابات الكنيست الػ

 ة.القائمة ىو أداة صارمة يجب الحفاظ عمييا لمحاالت الخارجة عف القاعد
أما بما يتعمؽ باإلدعاءات التي ُطرحت ضد النائب ُزعبي، فقد شدد القضاة في وجية نظرىـ، عمى أف 
اإلثباتات المقّدمة أماـ المحكمة غير كافية. مف جيتو نّوه رئيس المحكمة العميا، القاضي آشر غرونيس، 

 يمكنو االكتفاء بأربع مقاالت إلى أف مف يطمب شطب واحدة مف أكثر الحقوؽ أساسّيًة في الديمقراطّية، ال
مف االنترنت، والتي ال يمكنيا أف تشكؿ أكثر مف لمحة عف عقيدة اإلنساف، وذلؾ بأفضؿ حاؿ، عمى حّد 

في القرار، رفض القضاة ادعاء مقّدمي طمب الشطب بأف اشتراؾ النائبة زعبي في األسطوؿ إلى غّزة،  قولو.
 منظمة إرىابّية ضد دولة إسرائيؿ.يشّكؿ تعبيًرا عف دعميا لمكفاح المسمح ل

القاضي سميـ جبراف قاؿ في وجية نظره إّف وحدىا المشاركة باألسطوؿ ال تكفي لتصؿ إلى مستوى خطورة 
التعبير عف دعـ الكفاح المسّمح. أما في ما يتعمؽ بإدعاء عبلقة النائبة زعبي مع قيادة حماس، فقد شدد 

وبالطبع )…( ى أف ىذه العبلقة خرجت مف السياؽ السياسي بحت القاضي جبراف عمى أنو ال يوجد دليؿ عم
 لـ يقّدـ إثبات يربط بينيـ وبيف الكفاح المسّمح لحركة حماس، عمى حّد قولو. 

أما النائبة حنيف زعبي فقالت مف جيتيا إّنو بعد الحممة التحريضية الشعواء التي قادتيا الصحافة اإلسرائيمّية 
سطوؿ، مف حّقي ومف واجب الصحافة اإلسرائيمّية أف تغطي ىذه التفسيرات ضدي عمى أثر اشتراكي باأل

 القانونّية بشكؿ  الئؽ، تماًما كما غّطت ىذه الصحافة كؿ األكاذيب والحمبلت ضّدي، 
 23/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 اماً اإلسرائيمية تسمح بنشر صور لمفاعل ديمونا وقت إنشائو قبل خمسين ع العسكريةالرقابة  27

سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيمية أمس األوؿ، بنشر صور لممفاعؿ النووي في ديمونا وقت : حممي موسى
عامًا. وكانت ىذه الصور قد التقطت مف جانب المكتب اليندسي الذي أشرؼ عمى إعداد  50إنشائو قبؿ 

ور خطوة أخرى نحو تقميص أو التصميمات لممفاعؿ ومبانيو المختمفة. ويشكؿ سماح الرقابة بنشر ىذه الص
 إلغاء سياسة الغموض النووي، التي ال تزاؿ تتمسؾ بيا إسرائيؿ مف الوجية الرسمية.

والقناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي. وكتب المعمؽ « يديعوت أحرونوت»وقد نشرت الصور في صحيفة 
صور تنشر لممرة األولى يشكؿ  رونيف بيرغماف أف سماح الرقابة العسكرية بنشر« يديعوت»األمني في 
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تصدعًا جديدًا في جدار السرية والغموض، الذي يحيط بالمفاعؿ النووي في ديمونا الذي تقرر إنشاؤه في 
 نياية الخمسينيات، وبدأ العمؿ فيو في مطمع الستينيات.

لتي تحيط بالمفاعؿ عامًا تقريبًا وىي تعتبر نادرة. وفي إطار إزالة الرىبة، ا 50ويعود تاريخ ىذه الصور لػ
النووي في ديمونا، خصوصًا بعد تكاثر القضايا ضد المفاعؿ بتيمة التسبب في موت أو أمراض السرطاف 
لمعامميف فيو، وتكاثر الحديث عف عدـ سبلمتو، سمحت إسرائيؿ لممرة األولى لمتمفزيوف اإلسرائيمي قبؿ 

 ىرية.سنوات قميمة بدخوؿ حرمو والتجوؿ في بعض منشآتو غير الجو 
 23/8/2013، السفير، بيروت

 
 تخصص أربعة ماليين دوالر لتطوير الحديقة التوراتية في سموان اإلسرائيميةالحكومة  28

 4مميوف شيقؿ )أكثر مف  16قررت الحكومة اإلسرائيمية والبمدية اإلسرائيمية في القدس استثمار أكثر مف 
« إلعاد»)مدينة داود( الذي تنفذه جمعية « اتيةالحديقة التور »مبلييف دوالر( لتطوير ما يعرؼ بمشروع 

 االستيطانية في حي سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ في البمدة القديمة في القدس المحتمة.
وأوضحت صحيفة أف المشروع الذي سيتـ اتخاذ قرار في شأنو خبلؿ جمسة لجنة المالية التابعة لمجمس 

حفريات وتطوير الشارع الذي تـ اكتشافو وتدعي أنو يعود إلى فترة بمدية االحتبلؿ في القدس، يشتمؿ عمى 
 في الموقع.« المنشآت السياحية»ىيرودس، ويقع تحت الشارع الرئيس لحي سمواف، إضافة إلى جممة مف 

مبلييف منيا مف  10مميوف شيقؿ، سيتـ دفع  20وقالت الصحيفة إف مجمؿ كمفة ىذا المشروع تصؿ إلى 
، فيما ستقدـ وزارة السياحة «مواقع التراث والتاريخ القومي»مة بنياميف نتانياىو تحت بند ديواف رئيس الحكو 
مميوف شيقؿ مف بمدية القدس، وسيتـ جمع مبمغ  1.39مبلييف شيقؿ، إضافة إلى مبمغ  6اإلسرائيمية مبمغ 

مالية ستتولى إدارة التي ستتسمـ المبالغ ال« إلعاد»مميوف شيقؿ عمى شكؿ تبرعات. وأضافت أف جمعية  3.6
 الواقعة في قمب قرية سمواف الفمسطينية.« الحديقة الوطنية»

 23/8/2013، الحياة، لندن
 
 

 بمدية القدس يدعو لـ "تنظيف الحدائق من العرب"النتخابات  اليميني مرشحىآرتس: ال 29
مدية القدس "آرييو ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية، أف المرشح اليميني النتخابات ب :موسى قوس -راـ اهلل 

كينغ" يستخدـ الورقة العنصرية في حممتو االنتخابية، حيث طالب بتنظيؼ الحدائؽ العامة مف العرب 
 وخفض آذاف المساجد.

ويرغب "كينغ" المعروؼ بعبلقاتو مع المميونير "ايرفيف موسكوفيتش"، الذي يموؿ معظـ أعمالو في شراء 
 بعبلج ما أسماه "مشكمة العرب في القدس الغربية". في القدس الشرقية، واالستيطافاألراضي 

وقاؿ لصحيفة "ىارتس"، "إف مشكمة العرب في الحدائؽ تمتد الى ما وراء األحياء القائمة عمى خط التماس 
بيف القدس الشرقية والغربية.. وىي تبدأ مف حقيقة اف الحكومة والبمدية لـ تستثمرا في القدس الشرقية كما 

ية. فبل خيار لمعرب غير التوجو غربا الى الحدائؽ ما يؤدي الى ىجرىا مف قبؿ العديد مف فعموا في الغرب
  العائبلت الييودية".

 23/8/2013، القدس، القدس
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 كيون يقودون كتيبة معارضة باتجاه دمشقي: ضباط إسرائيميون وأمر "لو فيغارو"  30
ييف وأميركييف وأردنييف، عمى رأس كتيبة الفرنسية، عمى موقعيا، ذكرت إف ضباطًا إسرائيم« لو فيغارو»

 آب الحالي وتتجو نحو دمشؽ. 17سورية معارضة، اجتازت الحدود األردنية في 
ف المجموعة  وتقوؿ كاتبة المقاؿ ايزابيؿ السير إنيا استقت معموماتيا مف مصادر عسكرية خاصة، وا 

بيا في معسكر لمقوات الخاصة رجؿ، ىـ طميعة قوة سورية معارضة جرى تدري 300السورية مؤلفة مف 
 أشرفت عميو االستخبارات األميركية.

ويستقبؿ معسكر الممؾ عبداهلل الثاني في السمط، منذ أكثر مف عاـ، عددًا مف الضباط والجنود السورييف 
، رغـ «الجيش السوري الحر»المنشقيف، تردد األردنيوف كثيرًا قبؿ إخضاعيـ لعمميات تدريب، أو ضميـ لػ

لحاح سعودي.طمبات   قطرية وا 
ويبدو أف األردنييف قرروا االنصياع لضغوط سعودية، يقوـ بتنسيقيا األمير سمماف بف سمطاف، المقيـ في 
العاصمة عماف، والمشرؼ عمى تسميح المعارضة السورية في الجناح الجنوبي مف الجبية السورية. وتضـ 

ر مف أبناء العشائر، جرى اختيارىا بعناية مف قبؿ القوة التي عبرت الحدود في منطقة قريبة مف درعا عناص
 «.الجيادية»االستخبارات األميركية، لضماف والئيا في أي حرب ضد الجماعات 

آب مف  19أردني، تبعتيا قوة مماثمة في  -إف القوة، التي يدعميا كومندوس إسرائيمي « لو فيغارو»وتقوؿ 
ميركية العاممة في األردف. ويحتفظ األميركيوف بألؼ جندي المنطقة نفسيا بإشراؼ قوة مف االستخبارات األ

ضابط يشرفوف رسميا عمى عمميات تدريب الضباط والجنود  200في معسكرات أردنية، وبأكثر مف 
 السورييف عمى عمميات القوات الخاصة في األردف.

 23/8/2013، السفير، بيروت
 

 دنواألر  "إسرائيل": مشروع "تبادل مياه" بين "يديعوت" 31
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعيا عمى الشبكة إف إسرائيؿ واألردف تجرياف اتصاالت : ػرب48عػػ

متقدمة لتبادؿ المياه بيف الطرفيف. وفي إطار ىذا المخطط ستقاـ منشأة لتحمية المياه في العقبة لبلحتياجات 
يا في النقب، وفي المقابؿ، تقوـ إسرائيؿ بتحويؿ األردنية، بينما تقوـ األردف بإعادة المياه إلسرائيؿ الستخدام
 مياه عذبة مف بحيرة طبرية الستخداميا في شماؿ األردف.

وكتبت الصحيفة أف ىذا المخطط، الذي يجري الدفع بو مف قبؿ المستويات العميا، مف المفترض أف يوفر 
اليدؼ مف الصفقة في الواقع ىو عمى األردف تكمفة نقؿ المياه مف جنوب األردف إلى الشماؿ. وأضافت أف "

 50إيجاد آلية ثابتة تشكؿ بديبل لآللية التي تضمنتيا اتفاقية السبلـ، والتي يجري في إطارىا تزويد األردف بػ
 مميوف كوب مف المياه سنويا".

 22/8/2013، 48عرب 
 

 طفالألا من جميم ...دمشق مجزرة ريف بالكيماوي في فمسطينياً  22استشياد  32

جميـ  فمسطينياً  33 أففي سورية،  اإلنسافذكرت الرابطة الفمسطينية لحقوؽ  :القدس دوت كوـ - راـ اهلل
األربعاء مف موقع في ريؼ دمشؽ، يوـ  أكثر، استشيدوا في اليجـو الكيماوي، الذي استيدؼ األطفاؿمف 
الذيف  فالفمسطينيي مجموعة الشيداء أف، ونقمت الرابطة عمى صفحتيا االلكترونية، استنادا لناشطيف، 32/9
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في مدينة زممكا  ااستشيدو ىـ مف عائمتي غازي ومنصور، وقد  أسمائيـومعرفة  إحصائيـتمكنوا مف 
 والمعضمية في ريؼ دمشؽ.
مف  5مف ىؤالء الشيداء ىـ مف عائمة غازي، وقد قضوا في مدينة زممكا و 29وحسب ذات المصدر فاف 

 .عائمة منصور وقد استشيدوا في المعضمية
 23/8/2023، لقدس، القدسا

 
 رفح جزئيًا غدًا لمحاالت اإلنسانية معبرمصر تعيد فتح  33

غزة ماىر أبو صبحة في تصريح صحافي بثتو وكالة قطاع أ.ؼ.ب: قاؿ مدير ىيئة المعابر في  -غزة 
مف يـو قطاع غزة: إف "معبر رفح سيفتح أماـ المواطنيف بدءًا  الفمسطينية في حكومةال"الرأي" الناطقة باسـ 

ساعات يوميًا لمحاالت اإلنسانية". وأوضح أف "الجانب المصري ىو الذي يحدد  5السبت القادـ وذلؾ لمدة 
الفئات التي تسافر عبر المعبر مثؿ الفئات األكثر حاجة وحساسية مف المرضى وذوي اإلقامات الذيف 

 دارسيف في جامعات في الخارج".يقيموف في الخارج وقدموا لزيارة قطاع غزة وبحاجة لمعودة والطمبة ال
 23/8/2023، األيام، رام اهلل

 
 القطاعطالب بفتح ممر مائي إلى غزة يلكسر حصار  الشعبيةرئيس المجنة  34

طالب رئيس المجنة الشعبية لكسر الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، النائب  :واـوكالة  –غزة 
ي في البحر األبيض المتوسط إلى غزة لربط القطاع بالعالـ الفمسطيني جماؿ الخضري أمس، بفتح ممر مائ

الخارجي. وأكد الخضري، خبلؿ مؤتمر صحفي عقده في ميناء غزة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الخامسة 
لفؾ  "إسرائيؿ"لوصوؿ أوؿ سفف كسر الحصار إلى الميناء، ضرورة تشكيؿ قوة دولية ضاغطة عمى 

مف حصار وتضيؽ  3009ف غزة تعيش الف الظروؼ التي تعرضت ليا عاـ إ"حصارىا عف القطاع. وقاؿ 
سبلمية ودولية لفؾ الحصار المفروض عمييا . "إسرائيمي، لذلؾ يجب تشكيؿ قوة ضاغطة برعاية عربية وا 

لبلستيراد والتصدير مف دوف أي معوقات وفتح الممر المف  "إسرائيؿ"ودعا إلى فتح المعابر بيف القطاع و
 اع والضفة الغربية المحتمة. بيف القط

 23/8/2023، االتحاد، أبو ظبي

 
 األقصىاقتحام المسجد  إلىالطالب اإلسرائيميين  "ديانمن دعوة " تحذرمؤسسة األقصى  35

 األمفسابقا، ورئيس مجمس  اإلسرائيمينائب القائد العاـ لمجيش  ،دعا الجنراؿ عوزي دّياف :محمود أبو عطا
اقتحاـ المسجد  إلى اإلسرائيمييف، الطبلب "المرابحات"ؿ اليوـ ما يسمى بمجمس القومي سابقا، والذي يشغ

المبارؾ، بؿ وتكثيؼ وتخصيص مثؿ ىذه االقتحامات ليذا الموقع أكثر مف غيره، كما وطالب في  األقصى
 .األقصىفي المسجد  اإلبراىيميتكرار سيناريو المسجد  إلىالسياؽ نفسو 

تغواًل مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي  إياىامف أقواؿ الجنراؿ دياف معتبرة  صىاألقحّذرت مؤسسة ، مف جيتيا
ومكانيًا،  زمانياً  األقصىوكؿ أطيافو التي تصب في نياية المطاؼ في مخطط االحتبلؿ لتقسيـ المسجد 

لتيويد، تزرع عمميًا بذور تنفيذ مخطط التقسيـ وا أنواعياىذه االقتحامات والتدنيسات عمى اختبلؼ  أفمشيرة 
وىي المصطمح الذي نقمتو صحيفة معاريؼ  "زيارة جبؿ الييكؿ" إلىف الدعوة إلى أ األقصىمؤسسة  وأشارت

، ىي في الحقيقة "جبؿ الييكؿ" إلى اإلبراىيمي"الترتيبات في المسجد "الدعوة الى نقؿ  أو، "دياف"عمى لساف 
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، وىي بالفعؿ الممارسة الفعمية األقصىجد مصطمحات مغّمفة ُيراد منيا رفع وتيرة وتنوع اقتحامات المس
الميدانية التي يمارسيا االحتبلؿ ، بمشاركة المجتمع اإلسرائيمي وخاصة الطبلب منيـ، وىذا ما يصدقو 

 األقصىبشكؿ شبو يومي في المسجد " والمقدسات األقصىمؤسسة عمارة "ويدلؿ عميو الصور التي توثقيا 
 عمى مدار العاـ كمو.

 22/8/2023، لموقف والتراث، أم الفحم مؤسسة األقصى
 

 يقتحمون المسجد األقصى ياً ييود اً مستوطنأربعون  36

مستوطنا متطرفا وعناصر مف مخابرات االحتبلؿ اإلسرائيمي يـو  50اقتحـ نحو  :قنا -القدس المحتمة 
 ، المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة وسط حراسة شرطية مشددة.33/9 الخميس

العطا إف مجموعات المستوطنيف  المنسؽ اإلعبلمي لمؤسسة األقصى لموقؼ والتراث محمود أبو وقاؿ
يتقدميـ المتطرؼ "ييودا كميؾ" اقتحموا المسجد األقصى عمى شكؿ مجموعات وبشكؿ استفزازي. وأضاؼ 

، كما تجولوا في أنحاء مت فرقة مف أف المتطرؼ كميؾ قدـ لممستوطنيف شروحات عف بناء الييكؿ المزعـو
األقصى، خاصة عند منطقة "كأس المتوضئ" وفي الجية الشرقية مف المسجد، األمر الذي لقي حالة رفض 

 تاـ مف قبؿ طبلب مصاطب العمـ الذيف صدحت أصواتيـ بالتكبيرات تنديدا باالقتحامات المتواصمة.
 23/8/2023، الشرق، الدوحة

  
 ويد متواصل" تتعرض لنسف تاريخي وتيالنواطير"برج القدس:  37

لموقؼ والتراث مف المخاطر التيويدية التي يتعرض ليا مسجد النبي صموئيؿ وآثاره األقصىحذرت مؤسسة 
، ومقدساتيا تتعرض إلى نسؼ تاريخي ضخـ مف قبؿ "برج النواطير"شماؿ القدس المحتمة، وأكدت أف قرية 

تدمير الوجود العربي واإلسبلمي في  االحتبلؿ اإلسرائيمي. وأشارت المؤسسة إلى أف االحتبلؿ يسعى إلى
ىذه القرية ومف ثـ تيويدىا بشكؿ تدريجي، وناشدت الجمعيات والييئات العالمية والدولية ومنظمة 

التي تعنى بالثار لحماية تاريخ قرية النبي صموئيؿ ووقؼ جرائـ االحتبلؿ بحؽ الثار والتاريخ  "اليونيسكو"
 فييا.

 22/08/2023، ، أم الفحممؤسسة األقصى لموقف والتراث
 

 ما حصل لعشيرة الكعابنة نكبة متجددة ومحاولة تطيير عرقي :"مؤسسة القدس لمتنمية" 38
بزيارة بدو عشيرة  32/9األربعاء يتقدمو مديرىا المحامي خالد زبارقة يـو  "مؤسسة القدس لمتنمية"قاـ طاقـ 

يف جميع المضارب والبيوت الموجودة وكانت سمطات االحتبلؿ قد ىدمت قبؿ يوم ،الكعابنة في القدس
مجمعات استيطانية، وتحدث  إلىلمعشيرة بيدؼ ترحيميـ عف المنطقة التي تطمع سمطات االحتبلؿ تحويميا 

زبارقة مع السيد محمد كعابنة المتحدث باسـ العائمة واحد المتضرريف الذي وصؼ كيؼ قامت قوات  األستاذ
لف تثنيو عف الثبات والصمود في  األعماؿوالنساء موضحا أف ىذه  األطفاؿاالحتبلؿ بيدـ البيوت وتشريد 

 وجو الترحيؿ، وانو لف يترؾ أرضو التي يعيش فييا قبؿ االحتبلؿ .
لعشيرة الكعابنة ومحاولة  أخرىيوجد ىنا نكبة  األوؿمف الطراز  إنسانيةيوجد ىنا مأساة " زبارقة قاؿو 

ة القدس ويوجد محاولة لبلستئصاؿ الوجود الفمسطيني مف لمتطيير العرقي لئلنساف الفمسطيني مف مدين
االحتبلؿ  ،القدس بحجج قانونية وفي باطنيا ىي حجج واىية احتبللية تنـ عف جريمة االحتبلؿ اإلسرائيمي
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مف اجؿ مف اجؿ القياـ بمخططاتو  ةة بالمنطقة في مصر وسورييقميماإل األوضاعاإلسرائيمي يستغؿ 
 ."ي مدينة القدس وفمسطيفاالحتبللية ف اإلجرامية

 22/8/2023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 لم تحصل عمى إقامة بعد وفاة زوجيا مقدسيةعزم االحتالل طرد  تدين المسيحيةاإلسالمية الييئة  39
 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات عـز سمطات االحتبلؿ اإلسبلميةمنتصر حمداف: دانت الييئة  -راـ اهلل 

مف القدس المحتمة وتعيؿ ستة أطفاؿ، ألنيا لـ تحصؿ عمى إقامة بالمدينة بعد  "نييؿ رجبي"طرد الفمسطينية 
وفاة زوجيا المقدسي، مشيرًة إلى أف سحب ىويات المقدسييف وطردىـ مف مدينتيـ وبيوتيـ ىو جزء مف 

الفمسطيني إلى أقؿ نسبة ممكنة،  السياسة اإلسرائيمية الرامية لتيويد مدينة القدس وتقميص الوجود العربي
 حيث ارتفع وبشكؿ ممحوظ عدد الفمسطينييف الذيف تـ سحب حؽ اإلقامة الدائمة منيـ في القدس.

 23/8/2023، الخميج، الشارقة

 
 إضرابًا عن الطعاميبدأ ضرار أبو سيسي األسير  40

 أمس يةسرائيماإللسجوف المتحدثة باسـ مصمحة ا ،سيفاف وايزماف أعمنت .(:ب.ؼ.ا) –القدس المحتمة 
وقالت  ،عف الطعاـ ضراباً إ، بدأ أوكرانيافمسطيني مف غزة خطؼ في  ، وىيسيسي أبوضرار  أفالخميس 

عف الطعاـ ونتيجة لذلؾ فقد سحبت كؿ  إضرابسيسي ىو "في اليـو الثالث مف  أبو إفلوكالة فرانس برس 
بو سيسي وعمى غرار أ أف وأوضحتناء مروحة". الكيربائية مف زنزانتو باستث واألجيزةالشخصية  األغراض
ف ثمانية فمسطينييف أ إلىف محاكمتو مستمرة، مشيرة أواعتبرت  يحظى بعناية طبية. الخريفالسجناء 

 . يةسرائيماإليضربوف حاليا عف الطعاـ في السجوف 
ؼ عف تناوؿ بو سيسي توقأ إفمدير مركز األسرى لمدراسات، لوكالة فرانس برس  ،قاؿ رأفت حمدونةو 

 لنقمو مف السجف االنفرادي ولف يسمح لو بتمقي زيارات عائمتو.  أغسطسآب/  27الطعاـ في 

 23/8/2023، الحياة، لندن

 
 حرق الكنائس في مصر "فضيحة غير مسبوقة" تعتبركنائس القدس  42

تدنيس  أف اعتبر ممثمو طوائؼ الكاثوليؾ والبروتستانت واالرثوذكس في القدس .(:ب.ؼ.ا) –الفاتيكاف 
حراقياالكنائس  الخميس صحيفة  أمسفي مصر يمثؿ "فضيحة غير مسبوقة"، وذلؾ في بياف نشرتو  وا 

"نحف بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نتابع بقمؽ  وا:االوسرفاتوري رومانو الصادرة في الفاتيكاف. وقال
وعنؼ عشوائي ضد  إرىابية أعماؿكبير الوضع المخيؼ في مصر التي تعاني مف انقسامات داخمية ومف 

ف المسمميف". األبرياء  إف المسيحييف وا 
اهلل "كي ينير المسؤوليف المصرييف ليحافظوا عمى قيـ الديموقراطية والكرامة  إلىبصبلة  ،البياف ، فيوتوجيوا

 لىإيكوف العديد مف المسمميف )المصرييف( قد اصطفوا  أفالبياف "نثمف  وأوضحلمجميع والحرية الدينية". 
التخريبية التي قاـ  األعماؿ"بقوة ىذه  واجانب مواطنييـ المسيحييف لمدفاع عف الكنائس والمؤسسات". ودان

وقؼ العنؼ والقتؿ والعمؿ مف اجؿ الوحدة الوطنية التي  إلى األطراؼبيا بعض المتطرفيف"، ودعوا "جميع 
 ".أىميةتشيد مصر حربا  أفمف دونيا يخشى 
وتناحر الفصائؿ بيف  اإلرىابجانب الشعب المصري في كفاحو ضد  إلى"نحف  أيضًا:وجاء في البياف 

ف عمى مستوى دولي".  بعضيا إف عمى مستوى محمي وا 
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 إبعاد أسير فمسطيني إلى غزة لمدة عشر سنوات 42

معبر  إلىداوود  أبو أيمفالمحرر  األسيرقطاع غزة أمس  إلىوصؿ : وكاالت األنباء - فمسطيف المحتمة
بعادهبيت حانوف شماؿ القطاع عقب إفراج سمطات االحتبلؿ عنو   وأشارتالقطاع.  إلىلمدة عشر سنوات  وا 

األسير أبو داود، وىو أحد األسرى المحرريف في صفقة شاليط مف مدينة الخميؿ  أفمصادر فمسطينية 
يومًا، إلى  50رابا عف الطعاـ لمدة سراحو وخاض إض إطبلؽمف  أشير أربعةاعتقمتو قوات االحتبلؿ بعد 

بعاده إلى القطاع، وكاف االحتبلؿ مصمما عمى  حكمو السابؽ  إعادةأف وافؽ االحتبلؿ عمى إطبلؽ سراحو وا 
 عامًا. 39وىو 

 23/8/2023، الدستور، عم ان

 
 بالضفة ومواجيات في جنين فمسطينيين خمسةاعتقال  43

فمسطينييف خبلؿ حممة دىـ فجر أمس الخميس، في  خمسةمي، اعتقمت قّوات االحتبلؿ اإلسرائي :وكاالتال
أرجاء متفرقة مف الضّفة الغربية، وحدثت حاالت اختناؽ عقب اندالع مواجيات في جبع جنوب جنيف. 
وكانت قوات االحتبلؿ دىمت مدينة جنيف وعددًا مف أحيائيا، خاصة محيط تجمع المؤسسات والمنطقة 

 يفا وشارع الناصرة، وبمدة سيمة الظير وبيت قاد.ح - الصناعية، وعمى شارع جنيف

 23/8/2023، الخميج، الشارقة

 
 

 إلرغاميم عمى االعترافأثناء التحقيق  فمسطينيينال األطفال بتعذاإلسرائيمية  الشرطة: "بتسيمم" 44
اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية « بتسيمـ»أكدت منظمة : أسعد تمحمي -الناصرة 

أف لدييا إفادات عف عشرات حوادث التنكيؿ والتعذيب لقاصريف فمسطينييف عمى أيدي  1967لمحتمة عاـ ا
، «مخالفات أمنية»أفراد الشرطة اإلسرائيمية أثناء التحقيؽ معيـ مف أجؿ إرغاميـ عمى االعتراؼ بارتكاب 

الشرطة في وزارة القضاء  مثؿ إلقاء الحجارة عمى قوات االحتبلؿ. وأضافت أف وحدة التحقيؽ مع أفراد
، باشرت التحقيؽ مع عناصر الشرطة المشتبو بقياميـ بالتنكيؿ والتعذيب في ثماني «ماحش»المعروفة بػ 

 حاالت.
وجاء في تقرير عممتو المنظمة الحقوقية أمس عمى وسائؿ اإلعبلـ أّف محققيف في محطة شرطة التكتؿ 

«. نّكموا بالقاصريف كي يعترفوا بإلقائيـ الحجارة» جنوب القدس المحتمة« غوش عتصيوف»االستيطاني 
عنؼ جسدّي شديد أثناء التحقيؽ أو اف االستجواب وصؿ »ونقمت عف القاصريف إفاداتيـ بأنيـ تعرضوا إلى 

في بعض الحاالت حّد التعذيب، مثؿ الصفع والمكـ والركؿ والضرب بأغراض مختمفة مثؿ المسدس أو 
وقاؿ عدد مف القاصريف أف التحقيؽ الرسمّي والمسّجؿ لـ يبدأ «. ى التيديداتالعصا، فضبًل عف تعّرضيـ ال

إال بعد اعترافاتيـ األولية أماـ محقؽ يرتدي المبلبس المدنية بإلقاء الحجارة. وأضاؼ البعض أنو تعّرض 
نحو يمحؽ عمى »لمتيديد باالعتداء جنسيًا عميو أو عمى نساء العائمة، أو ضرب المعتقميف بصعقة كيربائية 

 «.األذى بخصوبتيـ
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عامًا مف قرية حوساف الفمسطينية، في إفادتو أماـ منظمة  14وقاؿ أحد القاصريف، ويبمغ مف العمر 
أدخمني المحقؽ إلى غرفة، أمسكني برأسي وبدأ بضربو في الحائط، ثـ لكمني وصفعني وركمني «: »بتسيمـ»

در عمى الوقوؼ عمى قدمّي، وبعدىا بدأ المحقؽ عمى رجمي... كاف األلـ ىائبًل وشعرت بأنني غير قا
بشتمي وقاؿ أمورًا نابية جدًا عني وعف أمي. وىّدد باغتصابي وبارتكاب أفعاؿ جنسية معي إذا لـ أعترؼ 

كنت خائفًا جدًا مف تيديداتو ألنو كاف قاسيًا جدًا وألننا كنا وحدنا في الغرفة، »وتابع: «. بإلقاء الحجارة
 «.في األخبار عف جنود بريطانييف وأميركييف اغتصبوا وصّوروا مواطنيف عراقييف وىـ عراة وتذّكرت ما رأيتو

وأشارت المنظمة إلى أف الحاالت الثماني التي طمبت مف وحدة التحقيؽ مع الشرطة معالجتيا ليست سوى 
يف مف بيت مف فمسطيني 2009إفادة جمعتيا المنظمة منذ تشريف الثاني )نوفمبر( عاـ  64جزء يسير مف 

«. محطة عتصيوف»لحـ والخميؿ، غالبيتيـ مف القاصريف، وتتعمؽ بممارسة العنؼ أثناء التحقيؽ في 
شكوى مرتبطة بالموضوع وأنو  31« ماحش»سّممت المنظمة إلى  2013-2009وتابعت أنو بيف السنوات 

خشية أف « ماحش»ى إلى في سائر الحاالت التي وثقتيا، فضؿ المحّقؽ معيـ أو عائبلتيـ عدـ تقديـ شكو 
ّما نتيجة  لى إلغاء تصاريح الدخوؿ إلى إسرائيؿ، وا  يؤدي األمر إلى المّس باألبناء الذيف تـ التحقيؽ معيـ وا 

شخصًا عف نّيتيـ تقديـ شكوى  20والحقًا، تراجع «. النعداـ الثقة بشكؿ عاـ بالجياز القضائي اإلسرائيمي
 11إلى « ماحش»وصؿ العدد اإلجمالي لمتحقيقات التي ُفتحت لدى واإلدالء بإفاداتيـ، وىكذا « ماحش»في 

 تحقيقًا. وأغمقت ثبلثة ممفات تحقيؽ مف ىذه الممفات، فيما لـ ُيستكمؿ التحقيؽ في الممفات الثمانية المتبقية.
ريت في وأشارت المنظمة في بيانيا إلى أّف كثرة اإلفادات المتعمقة بممارسة العنؼ أثناء التحقيقات التي ُأج

تثيراف شبية كبيرة بأّف األمر »والفترة الزمنية المتواصمة التي وردت فييا ىذه اإلفادات، « محطة عتصيوف»
غير مقتصر فقط عمى محقؽ واحد قرر تبني أساليب تحقيؽ غير قانونية، بؿ عمى جياز يدعمو وُيمّكف 

 «.تسيير مثؿ ىذه السموكيات
في شكؿ جذري، « محطة عتصيوف»بعبلج مسألة العنؼ في « ماحش»في توجييا إلى « بتسيمـ»وطالبت 

وبأالَّ تكتفي وحدة التحقيؽ بتحقيؽ عيني يخص الشكاوى نفسيا فقط. ودعت إلى وضع حّد فورّي ليا واتخاذ 
دارية ضد المسؤوليف، بمف فييـ أصحاب المناصب الذيف كانوا عمى عمـ بيذه السموكيات  تدابير قضائية وا 

كما يجب التأكد مف وجود أجيزة مراقبة ناجعة تحوؿ دوف تكرار مثؿ ىذه »ا ووجودىا، وسمحوا باستمرارى
 عمى المنظمة بالقوؿ إف فحصًا جذريًا يجري فعبًل ليذه المسألة.« وحدة التحقيؽ»وردت «. الحاالت

 23/8/2013، الحياة، لندن
  

 "االنبعاث الوطني"يخوضون معركة  فمسطينيونأسرى  45

زارة شؤوف األسرى الفمسطينية أمس أف خمسة أسرى في السجوف اإلسرائيمية يخوضوف أعمنت و  :راـ اهلل
لممطالبة باالعتراؼ بيـ أسرى حرب.  "معركة االنبعاث الوطني"إضرابًا مفتوحًا عف الطعاـ تحت عنواف 

جراءات إدارة السجوف،  وقاؿ محامي الوزارة كريـ عجوة، إف األسرى بدأوا منذ شيريف بالتمرد عمى قوانيف وا 
مطالبيف باالعتراؼ بيـ أسرى حرب. ومف ىذه اإلجراءات رفض ارتداء زي إدارة السجوف ورفض الوقوؼ 

وأضاؼ أف الحممة تيدؼ إلى دعـ المركز القانوني لممعتقميف، واالعتراؼ بيـ أسرى حرية  عمى العدد.
 "إسرائيؿ"ة، إضافة إلى توقؼ ومقاتميف شرعييف بعد االعتراؼ بفمسطيف دولة عضو مراقب في األمـ المتحد

 عف التعامؿ معيـ كمجرميف ووفؽ قوانينيا العسكرية الخاصة.
 وأوضح المحامي أف السمطات اإلسرائيمية فرضت سمسمة عقوبات عمى األسرى الخمسة.
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وقاؿ إف األسرى الخمسة ىـ عثماف عبد الرحمف في سجف راموف، وعبد الفتاح دولة في سجف ايشؿ، ورائد 
 ميؿ، ومقداد جبر في سجف نفحة، ومحمد زعموؿ في سجف مجدو.عبد الج

إلى ذلؾ، قالت محامية وزارة شؤوف األسرى والمحرريف حناف الخطيب، إف األسير المصاب بالشمؿ منصور 
، أطمؽ لحيتو حدادًا عمى نفسو لكي 3003عامًا( مف سمفيت، والمحكوـ بالسجف المؤبد منذ عاـ  52موقدة )

 لى الحاؿ الصعبة والخطيرة التي يعيشيا األسرى المرضى الذيف شبييـ أنيـ شبو أحياء.يسمط االنتباه إ
أسيرًا مريضًا ومصابًا يحتجزوف في مستشفى الرممة، منيـ المشموؿ والمعّوؽ  29وقالت المحامية إف 

 والمصاب بالرصاص، وأف أوضاعيـ الصحية والنفسية تتدىور باستمرار.

 23/8/2023، الحياة، لندن

 
 رىن االعتقال اإلداري جميعيم أسرى محررون فمسطينياً  225معطيات:  46

أسيرًا فمسطينيًا يقبعوف تحت نير االعتقاؿ  236أفادت معطيات نشرىا مركز حقوقي فمسطيني أف  :راـ اهلل
 اإلداري وىـ األسرى الغير محكوميف بتيـ محددة ويتـ غالبا تمديد اعتقاليـ، وتوزعيـ سمطات االحتبلؿ عمى
عدة معتقبلت. وبيف مركز "أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف" في بياف تمقتو "قدس برس" الخميس 

ىـ أسرى محرروف خضعوا سابقًا لبلعتقاؿ اإلداري لسنوات  236أف األسرى اإلدارييف البالغ عددىـ  33/9
 طويمة. 

 22/8/2023قدس برس، 
 

 ألونروا مساعداتياالبارد عمى وقف امخيم نير احتجاج في لبنان:  47
أماـ مركز مكتب مدير خدمات )شماؿ لبناف( عتصـ أىالي مخيمي نير البارد والبداوي ا :مخيـ البارد

األونروا في مخيـ نير البارد ومكتب الشؤوف االجتماعية وأقفموا المركز، ومنعوا الموظفيف مف التحرؾ مف 
بة وعقود اإليجار. وأكد مشاركوف في االعتصاـ أف والى المخيـ، احتجاجًا عمى وقؼ برنامج اإلغاثة والطبا

أنو سيتـ الحقًا عقد لقاء لمجنة  إلىىذا االحتجاج والتصرؼ جاءا ردًا عمى قرار األونروا األخير. ولفتوا 
المتابعة وخمية األزمة مع المجاف الشعبية، وذلؾ مف أجؿ اتخاذ خطوات الحقة ووضع برنامج لمتحرؾ 

 مطالب وعودة األونروا عف قراراتيا.والتصعيد حتى تحقيؽ ال
 23/08/2023، المستقبل، بيروت

  
 دير القديس ىيالريون... ومنيا ثرية لالندثاراأل مواقع الض عر  يغزة: الزحف العمراني  48

عف صخب المدينة، وعمى الكثباف الرممية لبحر قطاع غزة، يحتضف الشاطئ دير القديس  بعيداً  :أبوظبي
مكاف األثري األكبر في الشرؽ األوسط منذ العيد البيزنطي، لكف الموقع مدرج منذ ىيبلريوف، الذي يعد ال

 عمى قائمة المواقع األثرية المائة الميددة بالزواؿ في العالـ، وفؽ تقرير لوكالة "أسوشيتدبرس". 3023العاـ 
ف الذي عاش في قرب مخيـ دير البمح وسط القطاع، إلى الراىب ىيبلريو  يقعويرجع اسـ ىذا الدير، الذي 

 القرف الرابع لمميبلد.
سنة، إلى  600آالؼ و 5وتسبب الزحؼ العمراني في قطاع غزة في تعريض مواقع أثرية يمتد عمرىا إلى 

االندثار، ويشمؿ ذلؾ أسوارا وأعمدة مف العصر البرونزي، باإلضافة إلى قطع فسيفساء بيزنطية ممونة، كاف 
 راء آثار.يزخر بيا ساحؿ القطاع، كما يقوؿ خب
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-6::2ويقوؿ عالـ الثار الفرنسي جاف باتيست ىمبرت، الذي أشرؼ عمى مواقع أثرية في قطاع غزة مف 
، "إف الثار في غزة في كؿ مكاف"، وأضاؼ أف القطاع "واحة غنية جدا بالحدائؽ، والمدف، 3006

اإلمكانيات المالية، وقمة ويشكو ىمبرت مف ندرة  والحصوف، واألسوار القديمة التي تنتشر في كؿ مكاف".
الموظفيف المحمييف المدربيف عمى التعامؿ مع مثؿ ىذه الثار، األمر الذي جعميا نيبا لمعوامؿ المناخية 

 المتغيرة، فضبل عف الزحؼ العمراني الحديث عمييا.
مف مبمغا ماليا إلنقاذ دير القديس ىيبلريوف  3020ورصدت فرنسا بالتعاوف مع منظمة اليونسكو عاـ 

 االندثار، إال أف األوضاع السياسية المضطربة التي يشيدىا قطاع غزة ال تترؾ مجاال لبلعتناء بالثار.
ويعتمد القيموف عمى الموقع األثري عمى تسنيد أسواره بالخشب وأكياس الرمؿ، في محاولة لمحفاظ عميو ولو 

المواقع األثرية النادرة عمى الوجو  مؤقتا، في ظؿ عدـ توفر أدوات حديثة تمكف مف التعامؿ مع مثؿ ىذه
 األمثؿ.

 22/8/2023، بوظبيأسكاي نيوز عربية، 
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مع استئناؼ مفاوضات السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف مؤخرا توجيت األنظار  :األناضوؿ –القاىرة 
المشروع العمراني العمبلؽ الذي يقوده المطور العقاري الفمسطيني بشار المصري في الضفة الغربية  إلى

وتبمغ استثمارات المشروع الذي سيتـ افتتاح المرحمة األولى  ."مدينة الروابي"سـ ابالقرب مف راـ اهلل ويحمؿ 
 نحو مميار دوالر. 3025منو في مطمع عاـ 

التي يرأسيا بشار  "المسار الدولية"شركة قابضة فمسطينية خاصة ىي  وجاء ثمث المميار دوالر مف
 المصري، أما باقي االستثمارات فقد جاءت مف شركة الديار القطرية.

 700ستقيـ في  يالت "ومف المقرر أف تنتقؿ إلي المدينة الجديدة أوؿ مجموعة مف العائبلت الفمسطينية"
ف كانت تواجيو بعض  50بعد اكتمالو وحدة سكنية، ويتوقع أف يستوعب المشروع  ألفا مف السكاف، وا 

تسيطر عمى جميع إمدادات  "إسرائيؿ"المشكبلت مثؿ إمدادات المياه التي تمثؿ تحديا كبيرا آخر حيث أف 
 المياه تقريبا.

آالؼ عامؿ وموظؼ ثمثيـ مف النساء.  20إلى  9وتطمبت مرحمة اإلنشاءات في المشروع تشغيؿ ما بيف 
عف الحد األدنى لؤلجور التي تدفع في األراضي  %40لعامموف عمى أجور تزيد بنسبة ويحصؿ ا
وتطمح الشركة القابضة في إتاحة خمسة آالؼ وظيفة دائمة معظميا في قطاعي التقنية الرفيعة  الفمسطينية.

 والخدمات عند اكتماؿ منشآت المدينة.
ويتراوح سعر الوحدة  ،3022ؿ البنية التحتية عاـ وبدأ التخطيط لروابي منذ خمسة أعواـ وبدأ تنفيذ أعما

ألؼ دوالر عمى الرغـ مف التكمفة اإلضافية لبناء الوحدة السكنية بنسبة تصؿ  300ألؼ و 70السكنية بيف 
وترجع الزيادة إلى عدـ وفاء السمطة الفمسطينية بوعدىا بتنفيذ مشروعات البنية األساسية لممدينة  .%23إلى 

دوالر، واضطر المستثمروف في روابي إلى تمويؿ مشروعات الكيرباء والمياه والصرؼ  مميوف 260بقيمة 
 الصحي والمدارس والطرؽ مف ميزانية المشروع.

بأنيا نموذج مصغر لمدولة الفمسطينية التي يتـ التفاوض بشأنيا،  "روابي"وتشبو صحيفة نيويورؾ تايمز 
 ."إسرائيؿ"ع وقالت أف نموىا المستقبمي يتوقؼ عمى التعاوف م
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ويقوؿ أمير دجاني نائب مدير شركة بيتي لبلستثمار العقاري التي تنفذ أعماؿ بناء المدينة إف الشركة أنفقت 
مميوف دوالر سنويا عمى المعرفة والخبرة اإلسرائيمية وعمى مواد البناء مثؿ اإلسمنت، وىو  200ما يصؿ إلى 

. وحيث أنو ال يوجد مطار أو ميناء في الضفة "بلـنموذج حقيقي القتصاد الس"تعاوف أطمؽ عميو وصؼ 
 ."إسرائيؿ"الغربية فإف كؿ المواد البلزمة لتنفيذ المشروع تستورد عف طريؽ 

بالمساعدة عمى تبييض " روابي"التي اتيمت المستثمريف في  "إسرائيؿ"وردا عمى انتقادات مف حممة مقاطعة 
مع الصناعة اإلسرائيمية قاؿ المطوروف أنيـ حريصوف  وجو االحتبلؿ اإلسرائيمي عف طريؽ إقامة روابط

ف الرؤية تتمثؿ في أف المشروع ال ييدؼ فقط  عمى استخداـ المنتجات الفمسطينية كمما كاف ذلؾ ممكنا، وا 
توفير آالؼ مف فرص العمؿ في قطاع التشييد وفي الحي التجاري  إلىإقامة وحدات سكنية ولكف أيضا  إلى

 لممدينة.
المشروع بأنو جيد في التخطيط والتنفيذ خاصة وأنو  اإلسرائيمية وصفت صحيفة جيروزاليـ بوستمف جيتيا، 

ينظر لمفمسطينييف في الغالب عمى أنيـ مجتمع مكوف مف القروييف يعيشوف في مجتمع عائمي محافظ أو 
ده بالنسبة وقالت الصحيفة إف المدينة تعد نموذجا يمكف تقمي يعيشوف بشكؿ دائـ في مخيمات لبلجئيف.

لمراغبيف في إقامة دولة فمسطينية، كما نجح بشار المصري في دفع حركة االستثمار الخاص في الضفة 
الغربية بعكس استثمارات القطاع العاـ الفمسطيني التي لـ تقدـ الكثير لمفمسطينييف عمى الرغـ مف المعونات 

 الخارجية التي تحصؿ عمييا السمطة الوطنية الفمسطينية.
ستغير مف ساحة العمؿ بالنسبة  "روابي"ضحت الصحيفة أف المشروعات الفمسطينية الكبرى مثؿ وأو 

كما أنيا تقدـ دروسا  ."إسرائيؿ"لمفمسطينييف الذي يتطمع الكثير منيـ لمحصوؿ عمى تصاريح لمعمؿ داخؿ 
مثيبلتيا في ذاتيا في كيفية بناء وحدات سكنية جيدة المستوى بأسعار منخفضة حيث أف  "إسرائيؿػ"ل
أعمى سعرا بكثير عمى الرغـ مف أف العماؿ الذيف يقوموف ببنائيا ىـ نفس العماؿ الفمسطينييف  "إسرائيؿ"

 القادميف مف المناطؽ المجاورة لروابي.
 23/7/2023، لندن، القدس العربي

 
 .. المثقفون الفمسطينيون وطرق الحرية"فمسطين وقضية الحرية"كريم مروة في  50

كتب كريـ مروة عف مثقفيف فمسطينييف، قرأ ليـ وقرأ عنيـ  "فمسطيف وقضية الحرية"في  :فيصؿ دراج
، الذي كاف "الحمـ االشتراكي"وعرفيـ مف قضيتيـ، التي ىي قضيتو منذ عيد طويؿ. بؿ أنو شارؾ بعضيـ 

ف يقاؿ، فقد جمع ، كما كا"رفاؽ درب"لو لغتو وطقوسو ونيايتو، التي ىي ليست بالنياية تمامًا. وألنيـ كانوا 
 كتابو بيف األفكار، التي تشرح ما يجب شرحو، واألحاسيس التي تضيؼ إلى الكممات والمحبة والندى.

، التي تحتضف أزمنة متنوعة، يتجاور فييا "طبقات الذاكرة"يضع الكتاب أماـ قارئو ما يمكف أف يدعى بػ
، الكممة التي اعتصـ بيا "األمؿ"ظميؿ لما يدعى بػ ، وبقي فييا موقع"النقد الذاتي"الشباب والكيولة، والخيبة و

إلى أخرى. لكأف ىذا المبناني الثمانيني يكتب عف ذاتو وىو  "معركة ما"، وىـ ذاىبوف مف "رفاؽ الدرب"
يكتب عف آخريف، متقدمًا إلى األماـ ومتراجعًا إلى الوراء، تاركًا المستقبؿ في مكانو، وموقظًا أزمنة تبدو 

، ىو الذي يضع في كتابو أبعادًا مف "ثقافة التحرر"تابتو عف معارؼ وأصدقاء، اقتسـ معيـ غافية. ولعؿ ك
 االحتفاؿ والزىد والحنيف.

عرؼ كريـ مروة رفاقو الفمسطينييف عف قرب، قابميـ في القاىرة وبيروت، والتقى بيـ، في زمف الرضا، في 
 "حظيت"براغ إلى بودابست، ىذه العواصـ التي ، مف موسكو إلى برليف، ومف "عواصـ المنظومة االشتراكية"
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. وفي ىذه "جنة المناضميف الشيوعييف عمى األرض"، التي اعتبرت ذات مرة "السمـ"باجتماعات حركة 
يمانية توفيؽ زيادة وجدية إميؿ توما، وقرأ شيئًا ما يوّحدىـ جميعًا  المقاءات قرأ كريـ قمؽ إميؿ حبيبي وا 

 ويبقييـ فرادى.
 23/8/2023روت، السفير، بي

 
 الفمسطينية المشتركة -توقيع محضر اجتماع المجنة الزراعية العميا األردنية  52

وقع وزير الزراعة الدكتور عاكؼ الزعبي ونظيره الفمسطيني الميندس وليد : اهلل الربيحات عبد -عماف 
 ركة.الفمسطينية المشت - عساؼ أمس عمى محضر اجتماع المجنة الزراعية العميا األردنية

وتـ خبلؿ االجتماع االتفاؽ عمى تفعيؿ مذكرات التفاىـ ومحاضر اجتماعات المجاف الفنية والتأكيد عمى ما 
 جاء فييا وتفعيؿ العمؿ بيذه المذكرات، واعتماد محاضر المجاف الفنية كخطط عمؿ.

فمسطيني وتعزيز وزارة الزراعة ستستمر بتقديـ الدعـ لمقطاع الزراعي ال أفوأكد الزعبي خبلؿ التوقيع 
عبلقات التعاوف بيف البمديف الشقيقيف، وزيادة التبادؿ التجاري الزراعي وتعزيز تبادؿ الخبرات لما فيو 

  مصمحة شعبي البمديف.
 //الغد، عمان، 
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ضمف محافظة إربد الشمالية، أمس، غضبيـ  "طيبة"في قرية  "صّما"أكد سكاف بمدة  لخميج:ا -عّماف 
لبلتفاؽ عمى افتتاح مدرسة  "إسرائيمياً "ورفضيـ الشديد حياؿ استقباؿ جمعية خيرية في المواء قبؿ يوميف وفدًا 

 رياضية.
لقد لّوث ىؤالء وتحت غطاء رسمي أماكف تجواليـ في منطقة بعيدة عف السكاف "وقاؿ بياف شديد الميجة: 

لجمعية بعض األطفاؿ الدعاء ممارسة كرة القدـ، ونحف نتبرأ مف ىذا الفعؿ المتخاذؿ أحضرت خبلليا ا
 ."تماماً 

الصييونية ومسؤوليف في ما يطمؽ " مفعموت"أعضاء في جمعية  "تسمؿ"واستنكرت لجاف مقاومة لمتطبيع 
ىناؾ عمى افتتاح  بيف مناطؽ في القرية، واالتفاؽ مع جمعية "إسرائيؿ"عمييا وزارة التعاوف اإلقميمي في 

. "متماد ال يمكف السكوت عميو"مدرسة تحمؿ اسمًا إسرائيميًا وتوجيو الدعوة إلى رحبلت مشتركة وفؽ إجراء 
 وحّذرت المجاف مف اتساع مساحة التطبيع وأعمنت اعتزاـ نشر أسماء أشخاص وجيات في القائمة السوداء.

 //الخميج، الشارقة، 
 

 ييل عبور الحجاج الفمسطينيين لألردنتشكيل لجنة لدراسة تس 53
قالت وزيرة النقؿ لينا شبيب أنو تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة لدراسة تسييؿ عبور : رشدي القرالو - عماف

يجاد حموؿ ليا وذلؾ لضماف سبلمة وأمف الحجاج خبلؿ  الحجاج مف األراضي الفمسطينية إلى األردف وا 
 عبورىـ إلى المممكة.

جمعيا مع نظيرىا وزير النقؿ الفمسطيني نبيؿ الضميري بحضور وكيؿ وزارة النقؿ  تماعاججاء ذلؾ خبلؿ 
عاـ وزارة النقؿ الميندس ليث دبابنة ومدير عاـ ىيئة النقؿ البري  وأميفالفمسطيني الدكتور عمي شعث 
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ة عدة الميندس جميؿ مجاىد حيث بينت أف ىناؾ نية لعمؿ زيارة ميدانية إلى منطقة غور نمريف لدراس
 .ةالفمسطينيمقترحات تضمف تسييؿ عبور الحجاج مف األراضي 

 //الدستور، عمان، 
 

 تتيم الجماعات الجيادية و"إسرائيل"صواريخ من جنوب لبنان عمى شمال فمسطين  أربعة إطالق 54
صواريخ بعد ظير الخميس مف جنوب لبناف عمى شماؿ فمسطيف، بحسب ما  أربعة أطمقت :ا ؼ ب -حيفا 
سرائيميةوعسكرية لبنانية  أمنيةمصادر  أفادت  إطبلؽوقاؿ مصدر امني لبناني لوكالة فرانس برس انو تـ  .وا 
 .إسرائيؿصواريخ مف منطقة صور في جنوب لبناف في اتجاه  أربعة

شرؽ وجنوب مدينة صور في  إلىصواريخ مف منطقتيف تقعاف  أربعةمجيولوف  "أطمؽالمصدر  وأضاؼ
 أطمقتمنصات خشبية  أربعمصدر امني لبناني انو تـ العثور عمى  أفادوالحقا  .سرائيمية"اإل األراضياتجاه 

عشريف كيمومترا مف  حواليمنيا الصواريخ في منطقة الحوش شرؽ مدينة صور في البساتيف، عمى بعد 
 .إسرائيؿالحدود مع 

مف االقتراب منو.  أحداوبحسب مراسؿ فرانس برس فقد ضرب الجيش طوقا امنيا حوؿ المكاف ومنع 
الناقورة عمى الحدود  إلىالمتحدة )اليونيفيؿ( عمى الطريؽ الممتد مف صور  األمـوشوىدت دوريات لقوات 

 إطبلؽتحمقاف فوؽ المنطقة بعد  إسرائيميتافكما شوىدت طائرتا استطبلع  حيث مقر القوات الدولية.
 الصواريخ.
 أصؿالحديدية العتراض الصواريخ اعترض صاروخا مف نظاـ القبة  أف اإلسرائيميالجيش  أكدمف جيتو 

وتـ اعتراض الصاروخ بيف مدينتي نياريا وعكا  ."مف جنوب صور أطمقتصواريخ  أربعة أوثبلثة "
صاروخ عمى  أيوقاؿ المتحدث باسـ الجيش بيتر ليرنو لمصحافييف انو لـ يسقط  الساحميتيف الشماليتيف.

وبحسب  .بإطبلقيا"، قامت مجموعة مف جماعات الجياد العالمي جحاألر عمى "انو  إلى، مشيرا إسرائيؿ
 .آخر"مكاف  أي أوفي البحر "ليرنر فاف الصواريخ قد تكوف سقطت 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 لبنان يدين إطالق الصواريخ تجاه األراضي الفمسطينية 55
 مف لبناف تجاه األراضي الفمسطينية اريخداف رئيس الجميورية ميشاؿ سميماف إطبلؽ الصو : الحياة - بيروت

األجيزة المعنية  إلى، وطمب "وتجاوز لمسيادة المبنانية نظرًا لما يشكؿ ىذا األمر مف خرؽ لمقرار "
حالتيـ   القضاء. إلىالعمؿ عمى كشؼ الذيف أقدموا عميو وا 

حاوالت واضحة لتوتير أف إطبلؽ الصواريخ يأتي ضمف م"ورأى رئيس الحكومة المستقيؿ نجيب ميقاتي 
ساحة لتصفية الصراعات وتوجيو الرسائؿ في ىذا  إلىالوضع األمني في الجنوب وتحويؿ لبناف مجددًا 

 ."ذاؾ أواالتجاه 
 //الحياة، لندن، 

 
 حزب اهلل يستقبل وفدًا من الفصائل الفمسطينية ويؤكد أىمية تفعيل المقاءات 56

السياسي في حزب اهلل حسف حب اهلل، بحضور معاونو الشيخ عضو المجمس  أمساستقبؿ : قاسـ قصير
عطا اهلل حمود، وفدا قياديا مشتركا مف فصائؿ المقاومة الفمسطينية في بيروت ضـ مسؤوليف مف فصائؿ 
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. وتأتي ىذه الزيارة في سياؽ سمسمة مف الزيارات "منظمة التحرير"وفصائؿ  "التحالؼ الفمسطيني"قوى 
التي يقوـ بيا الوفد عمى أحزاب وفعاليات لبنانية لدرء الفتنة ونبذ اإلرىاب الذي يطؿ والمقاءات التنسيقية 
 برأسو عمى لبناف.

التنسيؽ مع الفصائؿ الفمسطينية "حسف حب اهلل أف  "حزب اهلل"مسوؤؿ الممؼ الفمسطيني في  أكدمف جيتو 
، مشيرًا إلى أىمية تفعيؿ "طيفكافة قائـ ومستمر وسيبقى، ألف أىدافنا واحدة وبوصمتنا واحدة ىي فمس

 ."في سبيؿ درء الفتنة التي يريد البعض تأجيجيا خدمة لمعدو الصييوني وعمبلئو في المنطقة"المقاءات 
عمى صعيد آخر وفي السرايا الحكومية عقد مسؤوؿ الممؼ الفمسطيني خمدوف الشريؼ سمسمة اجتماعات مع 

في المخيمات الفمسطينية  األوضاعرسمية ودولية لبحث و  أىميةالفصائؿ الفمسطينية وشخصيات لبنانية 
والممؼ الفمسطيني ومف اجؿ وضع اقتراحات عممية لمتابعة الممؼ الفمسطيني. وأوضحت مصادر 

التي يتـ تسربييا بشأف  األخبارالمقاءات كانت ايجابية وجرى عمى ىامشيا التداوؿ في  أجواء أفالمجتمعيف 
 واألجيزةوجرى التأكيد عمى التعاوف بيف كافة الفصائؿ  األخيرةفجيرات تورط بعض الفمسطينييف في الت

 المبنانية. األمنية
 //السفير، بيروت، 

 
 "السفير": إجراءات أمنية مرتقبة حول مخيم عين الحموة 57

 أمنية إجراءاتيباشر الجيش، المنتشر حوؿ مخيـ عيف الحموة، تطبيؽ  إفبات مف المتوقع : محمد صالح
الصغيرة والمتوسطة مف المخيـ واليو مف خبلؿ ممر  "البيؾ أب"شاحنات  وخروجدة تتعمؽ بحصر دخوؿ جدي

ءات اجر تشديد اإل إطاردرب السيـ جنوب المخيـ، كتدبير امني يأتي في  واحد عبر حاجز الجيش في
يابًا مف دوف التسبب  إخضاعياحوؿ المخيـ، مف باب  المتخذة األمنية بزحمة، وذلؾ في لمتفتيش ذىابًا وا 
 العسكرية الموضوعة لمّحد مف ىواجس السيارات المفخخة أو احتماؿ نقؿ صواريخ وغيرىا. الخطة إطار

بيف ضابط مخابرات في الجيش رفيع المستوى في صيدا مع لجنة المتابعة  اإلجراءوقد تـ بحث ىذا 
 ."البيؾ أب"الفمسطينية بيدؼ تسييؿ ميمة الجيش وتسييؿ مرور شاحنات 

 //السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيل"تركيا تزيد استيرادىا من  58
، ، أف الدولة التركية عززت في العاـ إسرائيؿأكدت معطيات وزارة البنى التحتية في : يحيى دبوؽ

، غير العسكرية، واحتمت المركز الثالث في سمـ الدوؿ المستوردة اإلسرائيميةحركة استيراد السمع والبضائع 
 لدولة العبرية، بعد الواليات المتحدة وبريطانيا.مف ا

مف العاـ الجاري شيد زيادة الفتة في حركة  األوؿ، إلى أف النصؼ إسرائيؿالرسمية في  اإلحصاءاتوتشير 
  باإلجماؿزادت مجمؿ الصادرات إلى تركيا بنسبة كبيرة، بمغت "تصدير السمع والبضائع إلى تركيا و

 ."مميار دوالر  ما يقرب مف أي، ةبالمائ
 //األخبار، بيروت، 

 
 أبو تريكة بتيمة التخابر مع حماس الالعب  اعتقال مصر: 59
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اعتقمت قوات االنقبلب أمس البلعب محمد أبو تريكة العب النادي األىمي ومنتخب مصر بتيمة التخابر 
نقبلب منزؿ أبو تريكة وقامت حيث داىمت قوات اال مع فمسطيف وحيازتو أسمحة داخؿ ميداف رابعة العدوية.

بتكسير محتويات البيت بالقوة ولـ يمقوا أي احترامًا لبلعب أبو تريكة في سابقة وألوؿ مرة يتعرض ليا العب 
 النادي األىمي.

 //الشعب، مصر، 
 

 روسيا تدعو إلى متابعة مفاوضات السالم 60
خبلؿ لقاء في موسكو مع المفاوض دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ : أ ؼ ب -موسكو 

الفمسطيني صائب عريقات أمس، إسرائيؿ والفمسطينييف إلى متابعة مفاوضات السبلـ التي استؤنفت بعد 
 توقؼ استمر ثبلث سنوات.

نتفيـ أنكـ لستـ إال في بداية الطريؽ. نريد أف تندرج المفاوضات التي "وقاؿ في بداية المقاء مع عريقات: 
في إطار الفترة الزمنية المحددة وأف تؤدي إلى نتيجة نأمؿ جميعًا بأف تكوف تسوية نيائية...  استؤنفت لتوىا

نظرًا إلى فترة التوقؼ الطويمة في ". وأضاؼ: "حتى تظير دولة فمسطينية تعيش في سبلـ مع إسرائيؿ
اإلفراج عف مجموعة بقرار إسرائيؿ ". ورحب "المفاوضات، نعمؽ أىمية كبيرة عمى تعزيز الثقة بيف البمديف

 ."أولى مف السجناء الفمسطينييف، ونرحب بضبط النفس لدى الجانب الفمسطيني في المحافؿ الدولية
 //الحياة، لندن، 

 
 دينا بالتخطيط ليجمات ضد إسرائيميين في تايالندأحكام بالسجن إليرانيين أ   62

السجف مدى  إلىقاسية يصؿ أحدىا ا ؼ ب: أصدرت محكمة تايبلند أمس الخميس أحكاما  -بانكوؾ 
خبلؿ سمسمة  في بانكوؾ في  إسرائيمييفالعتداء ضد دبموماسييف  باإلعدادالحياة، عمى إيرانييف أدينا 

تعمف إدانة المتيميف ‘ أنياوقالت المحكمة الجنائية في منطقة جنوب بانكوؾ  .إلسرائيؿىجمات ضد سفارات 
 ."الشيود إلىبعدما استمعت 

 ألقىعاما( الذي بترت ساقاه حيف  المحكمة الجنائية في جنوب بانكوؾ عمى سعيد مرادي )وحكمت 
بمحاولة قتؿ وحيازة " أديفوقاؿ القاضي انو  بالسجف المؤبد. فبراير  قنبمة عمى الشرطة في شباط/

 ."ونقؿ متفجرات بيدؼ القياـ بمحاوالت قتؿ موظفيف
 بحيازة متفجرات بصفة غير شرعية. إلدانتوعاما  بالسجف  عاما( كما حكمت عمى محمد خزاعي )

سرائيؿلكف المحققوف التايبلنديوف  كانا سائحيف. أنيمابريئاف ويؤكداف  أنيماويؤكد الرجبلف   أنيمايؤكدوف  وا 
 في بانكوؾ غداة ىجمات وقعت في جورجيا ونيودليي. إسرائيمييفكانا يخططاف ليجوـ عمى دبموماسييف 

 تورط ليا في ىذه القضايا. أيف بحـز ونفت إيرا
 //القدس العربي، لندن، 

 
 "قصر نظر" "إسرائيل"الخوف عمى اتفاق السالم بين مصر وباحث أمريكي:  62

، في حديث إلى "كييمركز التقدـ األمر "في  األوسطبرايف كاتوليس، الباحث في شؤوف الشرؽ  : قاؿرنا الفيؿ
سرائيؿ ىو  إف الخوؼ عمى اتفاؽ": السفير" مف مصمحة مصر "ألنو  "قصر نظر"السبلـ بيف مصر وا 
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ما ييـ ". ويضيؼ أف "رشوتنا لمقياـ بذلؾ إلىالمحافظة عمى اتفاؽ السبلـ مع إسرائيؿ وليسوا بحاجة 
 ."المصرييف ىو األوضاع الداخمية، وليس مسألة اتفاؽ السبلـ مع إسرائيؿ

ألنيا "األميركية تغيير موقفيا مف مسألة المساعدات لمصر ويعتبر كاتوليس أنو مف الصعب عمى اإلدارة 
 عف ماذا سيحدث إف قامت بتغييرىا. "فكرة واضحة"وليست لدييا « مقاربة تتبعيا الواليات المتحدة منذ عقود

 //السفير، بيروت، 
 

 مميارات مشترك سبعةيستيدف الوصول إلى  "فايسبوك" 63
في زيادة عدد المشتركيف ليتجاوز سبعة مميارات  "فايسبوؾ"جتماعي يرغب موقع التواصؿ اال: بي بي سي

، وشركات أخرى تعمؿ في مجاؿ "نوكيا"و "سامسونغ"مشترؾ مف خبلؿ الدخوؿ في شراكة مع كؿ مف 
 التكنولوجيا.

، "خمسة مميارات شخص إضافي"مارؾ زوكيربيرغ عف مبادرة إلتاحة اإلنترنت لػ "فايسبوؾ"وأعمف مؤسس 
 فة الحصوؿ عمى البيانات مف خبلؿ اليواتؼ المحمولة في متناوؿ المشتركيف.وجعؿ تكم
إلى مساعدة سكاف العالـ النامي المحروميف مف خدمات اإلنترنت عمى الحصوؿ عمى  "فايسبوؾ"ويسعى 

ىذه الخدمات بتكمفة رخيصة ليصبحوا جزءا مف مجتمع اإلنترنت. ولكف بحسب أحد الخبراء فإف لسكاف 
 تفرض نفسيا عمييـ. "أولويات أخرى"نامي العالـ ال

 .""الدخوؿ في شراكة أطمؽ عمييا اسـ  "فايسبوؾ"وأعمف موقع 
. وأضافت الشركة أنو "جعؿ اإلنترنت متاحا لثمثي سكاف العالـ"، فإف اليدؼ ىو "فايسبوؾ"وبحسب شركة 

عظـ التطبيقات والسماح بنماذج تجارية مف خبلؿ تقميص تكمفة وحجـ البيانات المطموبة بالنسبة إلى م"
 ."يركز عمى السماح ألربعة مميارات شخص بالحصوؿ عمى اإلنترنت جديدة، فإف 

مميارات شخص فقط يحصموف عمى اإلنترنت أي أكثر قميبًل مف ثمث سكاف العالـ.  وووفقًا لمشركة، فإف 
كمفة واستخداـ البيانات عف طريؽ اليواتؼ المحمولة تطوير ىواتؼ ذكية أرخص ت "فايسبوؾ"وتشمؿ خطط 
 بفعالية أكبر.

جافير أوليفاف إف الخطوة تيدؼ إلى مواصمة جيود نشر  وقاؿ نائب رئيس شؤوف النمو والتحميؿ في الشركة
)فايسبوؾ لكؿ ىاتؼ(،  ""مشروع  "فايسبوؾ"وتشمؿ خطط  اإلنترنت.

، وييدؼ إلى تمكيف الناس البسطاء والذيف ال يممكوف أجيزة ذكية مف العاـ وىو مشروع بدأ في 
 ."فايسبوؾ"االستفادة مف خدمات 

 //السفير، بيروت، 
 

 في مصر« اإلخوان المسممين»سرائيمي من الموقف األميركي الداعم لإقمق  64
نو قػد وقػع. ولػذلؾ فيػـ غاضػبوف عمػى ما كػاف قػادة الجػيش اإلسػرائيمي يخشػو : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

حزيراف)يونيػػػو(، واعتقػػػاؿ  40اإلدارة األميركيػػػة. فمنػػػذ تػػػدفؽ عشػػػرات مبليػػػيف المصػػػرييف إلػػػى الشػػػوارع، فػػػي 
الػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي، يحػػػذر القػػػادة اإلسػػػرائيميوف الحمفػػػاء فػػػي واشػػػنطف مػػػف أف االنحيػػػاز لصػػػالح اإلخػػػواف 

سػرائيؿ بشػكؿ خػاص وأف المسمميف سيسػفر فػي نيايػة المطػاؼ عػف موجػة كر  اىيػة ضػد أميركػا والغػرب كمػو وا 
ىذه الكراىية ستتحوؿ في وقت قصير إلى عمميات عدائية ال يتحمؿ نتائجيا إال إسرائيؿ. وىا ىي اليوـ ترى 

 دليبًل عمى ذلؾ، مف خبلؿ تصعيد العمميات المسمحة ضد الجيش المصري في سيناء.
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المصرية. وفػي ليمػة األربعػاء  -ب أكثر فأكثر مف الحدود اإلسرائيميةويرى اإلسرائيميوف أف ىذه العمميات تقتر 
الخميس تـ القبض عمى مجموعة مف المسمحيف الفمسطينييف الذيف اعترفوا حػاؿ ضػبطيـ بػأنيـ كػانوا يعػدوف 

 لعممية ضد إسرائيؿ.
المخػػػابرات وكػػػاف مسػػػؤوؿ أمنػػػي كبيػػػر سػػػافر إلػػػى القػػػاىرة، يػػػـو االثنػػػيف الماضػػػي، واجتمػػػع مػػػع قػػػادة الجػػػيش و 

ولكػػػػف أوسػػػػاطًا إسػػػػرائيمية أكػػػػدت أف المسػػػػؤوليف مػػػػف الطػػػػرفيف تبػػػػادال «. التنسػػػػيؽ»المصػػػػرييف، تحػػػػت غطػػػػاء 
المعمومات حوؿ األوضاع في سيناء وفي قطػاع غػزة. ولػـ يكػف صػدفة أف مكتػب رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية 

يف يسوحوف في سيناء بالعودة فورًا أصدر في يوـ االجتماع نفسو تعميمات صارمة لممواطنيف اإلسرائيمييف الذ
إلسػػرائيؿ ودعػػوة المػػواطنيف اإلسػػرائيمييف الػػذيف خططػػوا لبلسػػتجماـ فػػي شػػـر الشػػيخ وطابػػا ودىػػب وغيرىػػا مػػف 

 منتجعات سيناء إلى أف يمغوا مخططاتيـ.
اإلسرائيميوف قمقوف مف التطورات في مصر ويعتقدوف بأف إطبلؽ عمميات تفجير ضدىـ ىػي مسػألة وقػت ال 

كثػػػر. لكػػػف الجديػػػد فػػػي األمػػػر، أنيػػػـ يحممػػػوف إدارة الػػػرئيس بػػػاراؾ أوبامػػػا ورفاقػػػو فػػػي أوروبػػػا مسػػػؤولية ىػػػذه أ
األخطار. ويقولوف صراحة إف سياسة أوباما المتحيزة لئلخواف ستدفع المصرييف إلى موقؼ عدائي إلسرائيؿ. 

داعي الػػى دعػػـ الجػػيش المصػػري فػػي وعنػػدما أطمقػػت إسػػرائيؿ حممتيػػا الديبموماسػػية الدوليػػة لمتػػرويج لموقفيػػا الػػ
 حربو عمى اإلخواف المسمميف، كانت اجيزة األمف اإلسرائيمية تدرس مختمؼ السيناريوات المتوقعة في سيناء.
وفي أعقاب قتػؿ خمسػة وعشػريف جنػديًا مصػريًا فػي كمػيف فػي سػيناء، رسػـ اإلسػرائيميوف سػيناريوات الحتمػاؿ 

فػػي سػػيناء، أو الحتمػػاؿ تجػػاوز الحػػدود وتنفيػػذ عمميػػة داخػػؿ البمػػدات تنفيػػذ عمميػػة مشػػابية لسػػياح اسػػرائيمييف 
 اإلسرائيمية أو ضد دوريات الجيش المنتشرة عمى طوؿ الحدود.

وحػػدة خاصػػة لضػػماف كشػػؼ تحركػػات ىػػذه « الشػػاباؾ»وقػػد بمػػغ الوضػػع حػػدًا، شػػكؿ فيػػو جيػػاز األمػػف العػػاـ 
حبػػاط عمميػػات ليػػا قبػػؿ تنفيػػذىا، وقبػػؿ اف تتحػػوؿ سػػيناء الػػى جبيػػة حػػرب جديػػدة إلسػػرائيؿ، بعػػد  التنظيمػػات وا 

الحػػدود الشػػمالية )مػػف لبنػػاف وسػػورية(، والجنوبيػػة )قطػػاع غػػزة(. وخبلفػػًا التفاقيػػة السػػبلـ بػػيف البمػػديف وافقػػت 
اسػػػرائيؿ لمجػػػيش المصػػػري عمػػػى ادخػػػاؿ طػػػائرات اباتشػػػي وكتائػػػب مشػػػاة، فػػػي المنطقػػػة المحرمػػػة والمنزوعػػػة 

 جيشي الطرفيف منذ توقيع االتفاقية.األسمحة، التي لـ يدخميا اي مف 
 

 غضب وبمبمة
الحممػػة اإلسػػرائيمية الدوليػػة ضػػد الموقػػؼ األميركػػي والغربػػي تجػػاه مصػػر أغضػػبت اإلدارة األميركيػػة. وخمقػػت 
بمبمة فػي البمػديف. وأحػدثت نقاشػًا اسػرائيميًا داخميػًا بػيف مؤيػد ليػا باعتبػار اف الجػيش المصػري قػادر عمػى منػع 

ي سػػيناء وقػػادر أيضػػًا عمػػى تشػجيع التسػػيب األمنػػي وتحويػػؿ المنطقػػة الػػى مرتػػع لمتنظيمػػات التسػيب األمنػػي فػػ
اإلرىابيػػػة، ومعػػػارض يعتبػػػر التصػػػريحات العمنيػػػة والضػػػغوط اإلسػػػرائيمية عمػػػى اوروبػػػا وأميركػػػا لػػػدعـ الجػػػيش 

حػاليف، المصري ىي سبلح ذو حديف وقد يسيء إلى القيػادة المصػرية ويظيرىػا متعاونػة مػع اسػرائيؿ. وفػي ال
ىناؾ نتيجة واحدة: المصريوف سيحاولوف الظيور غير خاضعيف لمضغوط األميركيػة، فيروجػوف أف اإلخػواف 

 ىـ جزء مف المخطط الغربي االستعماري. ولكي يكوف موقفيـ ىذا نظيفًا، ينبغي مياجمة اسرائيؿ.
صػر متحػالفيف مػع تنظيمػات الموقؼ الداعـ لمحممة اإلسرائيمية انطمػؽ مػف اف وجػود اإلخػواف المسػمميف فػي م

، ويسػػػػتذكر :2:8وحركػػػػات اسػػػػبلمية متطرفػػػػة قػػػػد يشػػػػكؿ تيديػػػػدًا التفاقيػػػػة السػػػػبلـ، التػػػػي تػػػػـ توقيعيػػػػا عػػػػاـ 
اإلسرائيميوف عممية اغتياؿ الرئيس المصري أنور السادات. فيما الرافضوف ليا ال يستبعدوف اف تدفع اسػرائيؿ 

وجعػػػؿ مصػػػر دولػػة مسػػػتقمة، فالتوقعػػػات اإلسػػػرائيمية اف ثمنػػًا باىظػػػًا فػػػي حػػاؿ حقػػػؽ الجػػػيش المصػػػري نجاحػػًا 
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يطالػػػب اي نظػػػاـ قريػػػب مػػػف الجػػػيش ومعػػػارض لئلخػػػواف المسػػػمميف بإلغػػػاء اتفػػػاؽ السػػػبلـ، وأف عبػػػد الفتػػػاح 
السيسي، سيكوف مضطرًا فػي نيايػة المطػاؼ الػى االسػتجابة لمطمػب كيػذا. ويػدعو ىػؤالء متخػذي القػرار الػى 

وروبية والواليات المتحدة، ىناؾ مصمحة أمنيػة صػرفة فػي اسػتقرار النظػاـ الصمت ويروف اف مقابؿ الدوؿ األ
فػػي مصػػر وفػػي الحفػػاظ عمػػى العبلقػػة التػػي تطػػورت مػػع قيػػادة الجػػيش المصػػري. فيكػػذا فقػػط سػػيكوف ممكنػػًا 

 مواصمة الصراع ضد اإلرىاب في سيناء.
، وراح يناقشػػو مػػف «لػػة القػػدرميز »وزيػػر الػػدفاع السػػابؽ، بنيػػاميف بػػف اليعػػازر تنػػاوؿ الموضػػوع تحػػت عنػػواف 

خبلفًا لما يميؿ بعض النػاس الػى التفكيػر بػو « خبلؿ قرار المحكمة باإلفراج عف الرئيس حسني مبارؾ وقاؿ:
فػإف مبػارؾ لػـ يكػف مؤيػدًا إلسػرائيؿ. لقػد كػاف أواًل وقبػؿ كػؿ شػيء وطنيػًا وقوميػًا مصػريًا فخػورًا. حػرص عمػى 

 «.لسبلـ مع إسرائيؿ جيد لمصرمصمحة ابناء شعبو وببلده وأعتقد بأف ا
 

 النصائح األميركية ... قبمة موت
مبارؾ، استنادًا الى معرفتي لو، قػدر اسػرائيؿ جػدًا. قػدر قوتيػا وأىميتيػا كجيػة اسػتقرار فػي الشػرؽ »ويضيؼ 

األوسط، ولكف كؿ شػيء كػاف مػف زاويػة نظػر المصػالح المصػرية. يكػوف مخطئػًا مػف يعتبػر اف الديموقراطيػة 
دت الى صػعود اإلخػواف المسػمميف، لقػد أدت إلػى صػعود المتطػرفيف مػف اإلخػواف المسػمميف. ولػو في مصر ا

اف السيسي لـ يتخذ خطوات كاسحة خبلؿ فترة قصيرة ألصبح النظاـ في مصر شبييًا بالنظاـ اإليراني، فيما 
 «.الحدود مع اسرائيؿ ستتحوؿ الى مرتع لحراس ثورة بصيغة مصرية

ابيػػب لمناقشػػة الموقػػؼ مػػف األوضػػاع فػػي مصػػر، رأى المستشػػرؽ اشػػر سيسػػر، اف فػػي نػػدوة عقػػدت فػػي تػػؿ 
الحاجة تتطمب دحر اإلخػواف المسػمميف وعػدـ افسػاح المجػاؿ لعػودتيـ الػى الحكػـ، وبرأيػو فػإف ىػؤالء، بفكػرىـ 

عمػى بػداًل مػف اليجػوـ « وممارساتيـ يقيموف البنى التحتية لسيطرة تنظيمػات القاعػدة والجيػاد العػالمي. وقػاؿ:
الجيش المصري كاف يجب أف تتـ مساعدتو عمى مجابية األوضػاع بػالطرؽ السػميمة. فيػذا الجػيش والشػرطة 
معو ال يتمتعػاف بػالخبرة الكافيػة لتفريػؽ تظػاىرات بػالطرؽ السػممية. وكػاف يجػب عمػى األميػركييف واألوروبيػيف 

وفير الػػدعـ المػػالي والترشػػيد لخمػػؽ أف يسػػاعدوىما بتػػوفير وسػػائؿ حديثػػة لتفريػػؽ التظػػاىرات بػػبل سػػفؾ دمػػاء وتػػ
وبػػػرأي سيسػػػر فػػػإف الصػػػراع فػػػي مصػػػر والعػػػالـ العربػػػي اليػػػـو ال يػػػدور بػػػيف أنصػػػار «. فػػػرص عمػػػؿ لمشػػػباب

الديموقراطية وأعدائيا، بؿ بيف القوى العصرية التي تريد النيوض بالمجتمعات العربيػة نحػو الحداثػة وتطػوير 
وبيف قػوى اإلسػبلـ السياسػي التػي تريػد شػد العػالـ العربػي إلػى  العموـ وضماف الحريات واالزدىار االقتصادي

 «.الوراء نحو التخمؼ ودوس حقوؽ المرأة وضرب عدالة القضاء، كما فعؿ الرئيس المنتخب محمد مرسي
امػػػا روف بػػػف يشػػػاي، المستشػػػار اإلعبلمػػػي لمػػػرئيس اإلسػػػرائيمي السػػػابؽ، موشػػػيو كتسػػػاؼ، والنػػػاطؽ الرسػػػمي 

وقاؿ إنيا تظيػر أميركػا كدولػة « الغرور والغطرسة»مي، فوصؼ السياسة األميركية بالسابؽ لمجيش اإلسرائي
اف اإلدارة األميركيػػة والػػرئيس بػػاراؾ اوبامػػا « فاقػػدة لمصػػدقية وغيػػر مخمصػػة فػػي نظػػر حمفائيػػا وفاشػػمة، وقػػاؿ:

عمػى  ورأى بػف يشػاي انػو كػاف يتوجػب« يتشاطراف عمى حمفاء واشنطف وتطمؽ نصائح تبدو مثؿ قبمة المػوت
اإلدارة األميركيػػة، اعػػداد خطػػة مسػػاعدات طارئػػة لمصػػر، مثػػؿ خطػػة مارشػػاؿ التػػي أقرتيػػا الواليػػات المتحػػدة 
لحمفائيػػا األوروبيػػيف بعيػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، تػػؤدي إلػػى إعػػادة المسػػتثمريف لمصػػر وتسػػاعد فػػي إعػػادة 

ي الػػى جانػػب التعػػاوف السياسػػي، بقػػدر سػػيادة القػػانوف والنظػػاـ فػػي الشػػارع. الػػى جانػػب مواصػػمة التعػػاوف األمنػػ
 اإلمكاف، عمى اف ال يكوف أي تدخؿ في األوضاع الداخمية.
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وكشػػؼ بػػف يشػػاي، أف الػػرئيس األميركػػي السػػابؽ جػػورج بػػوش االبػػف ووزيػػرة خارجيتػػو كونػػداليزا رايػػس، مارسػػا 
طى بشػػػكؿ ضػػغوطًا شػػػديدة عمػػى رئػػػيس الحكومػػة اإلسػػػرائيمي، أرئيػػػؿ شػػاروف، قبػػػؿ عشػػر سػػػنوات، لكػػي يتعػػػا

إيجػػابي مػػع حركػػة حمػػاس فػػي الوقػػت الػػذي كػػاف فيػػو شػػاروف يجتػػاح أراضػػي السػػمطة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة 
 الغربية ويحاصر الرئيس الفمسطيني، ياسر عرفات، في مقره في المقاطعة.

، تعامؿ أوباما باعتداؿ وحػذر مػع نظػاـ الحكػـ اإلسػبلمي الشػيعي فػي إيػراف، وىػو يقمػع بيػد :300وفي سنة 
حديد تظاىرات الشباب في الشوارع، ولكنو عندما اىتز نظاـ حميفو حسػني مبػارؾ، راح يمػارس الضػغوط  مف

 عميو لكي يستقيؿ ويسمـ الحكـ أللد خصومو.
 23/8/2023، الحياة، لندن
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تراجعػػػًا حػػػادًا، مقارنػػػة مػػػع معػػػدالت « إسػػػرائيؿ»طػػػواؿ السػػػنوات العشػػػر الماضػػػية، شػػػيدت ىجػػػرة الييػػػود إلػػػى 
العقديف السابقيف، بعد أف كانت تسعينيات القرف الماضي قد شيدت معدؿ ىجرة يقترب مف مئة ألؼ ميػاجر 

أف اليجرة الييودية إلى الدولة الصػييونية فػي « دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية»سنويًا. وقد أظير تقرير 
الصػػييونية، صػػدر أواخػػر العػػاـ الماضػػي،  -رغـ مػػف إعػػبلف سػػابؽ لموكالػػة الييوديػػةتراجػػع مسػػتمر، عمػػى الػػ

إف العػػدد الحقيقػػي ىػػو « الػػدائرة»(، بينمػػا قالػػت 2:600أشػػار إلػػى أف عػػدد الميػػاجريف وصػػؿ إلػػى أكثػػر مػػف )
(، عممػػػًا بػػػأف ىػػػذه األخيػػػرة لػػػـ تعمػػػف عػػػف أعػػػداد اليجػػػرة العكسػػػية، حيػػػث إنيػػػا صػػػدرت فػػػي تقػػػارير 27600)

ألػؼ شػػخص، فػي حػيف يعػػود  33ة. وحسػب التقػديرات، يغػػادر إسػرائيؿ سػنويًا، لفتػػرات طويمػة، حػوالي منفصػم
ألؼ شػخص، بعػد غيػاب سػنوات، مػا يعنػي أف عػدد مػف ييػاجر سػنويًا  23ألفًا إلى  22إلييا عبر العاـ نحو 

أصػحاب ألؼ شخص، ولكنيـ يبقوف مسجميف في سجؿ السػكاف. وقػد بػيف سػجؿ  22مف إسرائيؿ ىو حوالي 
ألػؼ شػخص، أي  730حؽ االقتراع في االنتخابات البرلمانية التػي جػرت فػي ينػاير مػف ىػذا العػاـ، أف نحػو 

حوالي  :300% مف أصحاب حؽ االقتراع، ىـ في تعداد المياجريف، وىذه النسبة كانت في عاـ 22حوالي 
 %، األمر الذي يعني أف اليجرة العكسية ىي في ازدياد مستمر.20

% مػف أبنػاء الديانػة 0:تراجػع اليجػرة لكػوف « مشػكمة»ارير إسرائيمية بأف الدولة الصييونية تواجو وتعترؼ تق
الييوديػػة يعيشػػوف فػػي أوطػػانيـ التػػي فييػػا مسػػتوى معيشػػة أعمػػى مػػف إسػػرائيؿ. وفػػي األيػػاـ األولػػى مػػف شػػير 

ئيمييف يفكروف % مف اإلسرا48، أف «ىآرتس»أغسطس الجاري، أظير استطبلع لمرأي العاـ نشرتو صحيفة 
باليجرة والعيش في دوؿ أخرى. وقد جاء في االستطبلع أف غالبيػة ىػؤالء يدرسػوف االنتقػاؿ لمعػيش فػي دولػة 
أخػػػرى فػػػي المسػػػتقبؿ. وفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ، اعتبػػػرت الصػػػحيفة نتػػػائج االسػػػتطبلع مفاجئػػػة فػػػي ظػػػؿ المعطيػػػات 

ىو إيجابي حتى اليـو لصػالح إسػرائيؿ. وقػد التي تقوؿ إف ميزاف اليجرة « لدائرة اإلحصاء المركزية»الرسمية 
العامػػؿ األساسػػي والمفػػاجئ فػػي تحديػػد الرغبػػة بػػاليجرة لػػيس نابعػػًا مػػف األوضػػاع »بينػػت الصػػحيفة كػػذلؾ أف 

، فضػػبًل عػػف أولئػػؾ الػػذيف ييػػاجروف ألسػػباب أيديولوجيػػة، كمعارضػػة «األمنيػػة، بػػؿ مػػف األوضػػاع االقتصػػادية
سػوء »ة. وحسب ىذا االستطبلع الميـ، يتركز معظـ أسػباب اليجػرة حػوؿ االحتبلؿ والقوانيف غير الديمقراطي

، واألىػـ مػف ذلػؾ ىػو التشػاؤـ  األوضاع المعيشية وصعوبة الحصوؿ عمى فرص توظيػؼ وميػف وتعمػيـ عػاؿ 
ومػف «. إزاء صعوبة تحقيؽ السبلـ في المنطقة جراء األعمػاؿ اإلسػرائيمية المتزايػدة ضػد الفمسػطينييف والعػرب
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نمػػا لمػػاذا »األسػػباب التػػي تػػذكر كمبػػرر لمغػػادرة إسػػرائيؿ القػػوؿ إف:  بػػيف أكثػػر المسػػألة ليسػػت لمػػاذا غادرنػػا، وا 
وفي استطبلع الرأي إياه جاء أيضًا أف نحو نصؼ سكاف إسػرائيؿ « بقينا كؿ ىذه المدة مف دوف أف نغادرب!

سػػباب التػػي يػػذكرونيا الشػػباب يفضػػموف العػػيش فػػي مكػػاف مػػا فػػي الخػػارج لػػو أتيحػػت ليػػـ الفرصػػة، وأكثػػر األ
 كمبرر لمرغبة في اليجرة ىو أف الوضع االقتصادي في إسرائيؿ ليس جيدًا.

مف الجامعة العبرية في القػدس، بحثػًا أظيػر أف « بيرجوال -سرجيو ديمي»ومف جية أخرى، نشر البروفيسور 
مف األمور »ات مباشرة: ولـ يعودوا إلييا. وأوضح بعبار  3023ألؼ إسرائيمي قد غادروا إسرائيؿ في عاـ  25

التػػي تزيػػد مػػف ضػػغوط اليجػػرة أف إسػػرائيمييف كثيػػريف قػػد اتخػػذوا إجػػراءات تمييديػػة لممغػػادرة فػػي نيايػػة األمػػر، 
% مػػف اإلسػػرائيمييف قػػد اتصػػموا أو عػػازموف عمػػى 70حيػػث أظيػػرت إحػػدى عمميػػات المسػػح أف مػػا يقػػرب مػػف 
ألػؼ إسػرائيمي جػوازات سػفر  200ولػدى مػا يقػارب  االتصػاؿ، بسػفارة أجنبيػة ليطمبػوا الجنسػية أو جػواز سػفر،

شػػػبيبة »وفػػػي السػػياؽ ذاتػػػو، أوضػػػح آخػػر اسػػػتطبلع لمػػرأي أجرتػػػو جماعػػػة تطمػػؽ عمػػػى نفسػػيا اسػػػـ «. ألمانيػػة
% بعػػػد 82أف منسػػوب الخػػوؼ عمػػى مسػػتقبؿ إسػػرائيؿ ارتفػػع فػػي وسػػط الشػػباب اإلسػػرائيمي بنسػػبة « ىرتسػػؿ

الحالػػػػة االقتصػػػػادية تكسػػػػر روح »ضػػػػيفًا سػػػػببًا آخػػػػر وىػػػػو أف ، م«الربيػػػػع العربػػػػي»انػػػػدالع مػػػػا يسػػػػمى ثػػػػورات 
 «.اإلسرائيمي وتجعمو يفكر باليجرة

حقًا، ال يمكف تجاىؿ حقيقة أف نسبة كبيرة مف اإلسرائيمييف يريدوف، بدرجات متفاوتة، البحث عف مكاف آخر 
مسػػح أجػػراه مركػػز  عامػػًا. وقػػد بينػػت نتػػائج :4-40لمعػػيش فيػػو، وبالػػذات شػػريحة مػػف تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف 

لؤلبحػػاث االجتماعيػػة واالقتصػػادية أف مسػػتوى المعيشػػة، وأيضػػًا فػػرص العمػػؿ أمػػاـ الشػػباف واألزواج « طػػاب»
فػػػي السػػػنوات الخمػػػس األخيػػػرة، األمػػػر الػػػذي ينسػػػجـ،  3023-3022الشػػػباب، قػػػد تراجعػػػت وفػػػؽ تقريػػػر عػػػاـ 

(، حيث تحتػؿ إسػرائيؿ فػي OCED) حسب ىذه المعطيات، مع مقاييس منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية
نػو لمػا ال شػؾ فيػو أف مػا ُيطمػؽ عمييػا فػي المعجػـ الصػييوني  47مف أصؿ  36ىذا السياؽ المرتبة  دولة. وا 

ترعب صػناع القػرار فػي إسػرائيؿ. ففػي الونػة األخيػرة، باتػت الدولػة الصػييونية تػرى « المشكمة الديموغرافية»
ييا، خصوصػًا فػي ظػؿ تراجػع ىجػرة الييػود إلػى فمسػطيف، وازديػاد أعػداد في ىذه المسألة خطرًا استراتيجيًا عم

 اإلسرائيمييف الذيف ُيياجروف منيا إلى الغرب.
مسػألة  3023 -3022فػي تقريػره األخيػر لمعػاميف « معيد سياسػة الشػعب الييػودي»وفي سياؽ متمـ، يطرح 

لصػػييونية. ومػػف المعمػػـو أف ىػػذه القضػػية اغتػػراب األجيػػاؿ الييوديػػة الناشػػئة عػػف إسػػرائيؿ واألطػػر الييوديػػة وا
تطػػػرح عمػػػى جػػػدوؿ أعمػػػاؿ الكثيػػػر مػػػف المعاىػػػد والمؤسسػػػات البحثيػػػة، كػػػوف االغتػػػراب وعػػػدـ االنخػػػراط فػػػي 
المؤسسػػػات الييوديػػػة فػػػي أوطػػػاف الييػػػود المختمفػػػة، يقمػػػبلف إلػػػى درجػػػة كميػػػة مػػػف احتمػػػاالت ىجػػػرة ىػػػؤالء إلػػػى 

لػدى الكثيػر مػف »ف توجيػات األميػركييف الييػود إذ جػاء فيػو: إسرائيؿ. وفي متف التقريػر، تظيػر ليجػة قمػؽ مػ
القادة الشباب مػف الييػود األميػركييف، باتػت أسػئمة العدالػة االجتماعيػة ثاقبػة أكثػر، بشػكؿ خػاص حينمػا ينتقػد 

 «.ىؤالء السياسة اإلسرائيمية، وىذا األمر يسري عمى مستوى األفراد، وأيضًا عمى مستوى المؤسسات
اىرة اليجرة المعاكسة زيؼ االدعاءات الصػييونية بخصػوص ارتبػاط الييػود ارتباطػًا عضػويًا ويكشؼ تفاقـ ظ

واألىػػػػـ مػػػػف ىػػػػذا أف اليجػػػػرة المعاكسػػػػة ىػػػػي فػػػػي حقيقتيػػػػا ضػػػػربة لممشػػػػروع الصػػػػييوني «. أرض الميعػػػػاد»ب
الدولػة  االستعماري/ االستيطاني، فالييود يؤمنوف بأف أمنيـ وأمف عائبلتيـ أغمى مف كؿ ما يمكػف أف تقدمػو

وفػػػػؽ األطروحػػػػات -الصػػػػييونية، وأف الغػػػػرب، فػػػػي ىػػػػذا النطػػػػاؽ، يبقػػػػى الحاضػػػػف المػػػػف األوؿ ليػػػػـ، ولػػػػيس 
 «.دولة إسرائيؿ» -الصييونية

 23/8/2023، االتحاد، أبو ظبي
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 الرئاسة مترددة في اعالن قطاع غزة اقميما متمردا 66

 د.ناصر المحاـ
وحاسػػـ تجػػاه قطػػاع غػػزة وحركػػة حمػػاس، وقػػد عرضػػت  يقػػؼ الػػرئيس ابػػو مػػازف ىػػذه االيػػاـ امػػاـ قػػرار خطيػػر

امامػػػو جميػػػع المقترحػػػات التػػػي يمكػػػف اف تخطػػػر ببػػػاؿ. بػػػدءا مػػػف اسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكرية لتقػػػويض حمػػػاس 
واالطاحة بػاالنقبلب عنػوة عػف طريػؽ المواجيػة العسػكرية وحػرب اسػتنزاؼ ضػد حكومػة ىنيػة وكتائػب القسػاـ 

مػرورا بمقتػرح تشػديد القبضػة عمػى حركػة حمػاس فػي الضػفة الغربيػة بشتى الطرؽ، وقد رفض ىذا االقتراح. و 
الجبار الحركة عمى البحث عف بدائؿ لسياسة االمر الواقع في القطاع. وقوفا عند االقتراح الػذي يتكػرر بقػوة 

 في مكتب الرئيس ىذه االياـ العبلف قطاع غزة اقميما متمردا والتعامؿ معو عمى ىذا االساس.
قطػػاع  3008قتػػراح االخيػر يتحػدثوف بصػػوت عػاؿ اف القيػادة اخطػػأت حػيف لػـ تعمػػف منػذ بػؿ اف اصػحاب اال

غػػػزة اقميمػػػا متمػػػردا، واف عمػػػى المجنػػػة التنفيذيػػػة لممنظمػػػة اسػػػتدراؾ خطأىػػػا وتصػػػويبو االف قبػػػؿ فػػػوات االواف. 
ي ويسػػتعيف اصػػحاب ىػػذا الػػرأي بػػرفض حركػػة حمػػاس الػػذىاب الػػى االنتخابػػات والعػػدواف المفظػػي الشػػديد الػػذ

 يمارسو الناطقوف بمساف حماس ضد قيادة منظمة التحرير والرئاسة بسبب او مف دوف سبب.
ولغاية االف لػـ يعػط الػرئيس قػرارا واضػحا تجػاه المقترحػات، واراد اف يتأكػد بنفسػو مػف كػؿ شػيء فأرسػؿ امػيف 

باب الفندؽ الذي مقبوؿ الى غزة لطرؽ االبواب مرة اخرى ولكف االمور جاءت بعكس النوايا فخرجت تظاىرة 
 تواجد فيو الوفد وطالبوه بالمغادرة ما شّجع اصحاب فكرة االنفصاؿ اكثر واكثر.

وباستثناء بعض القادة الذيف ال يزيد عددىـ عف اصابع اليد الواحػدة مػف الجػانبيف تبػدو الغالبيػة العظمػى مػف 
 ة بيف غزة وراـ اهلل.القيادات اكثر ميبل الى االنفصاؿ، والى الكؼ عف محاوالت الوحدة الوطني

االسابيع القادمة وربما االشير القادمػة حاسػمة فػي ىػذا المفصػؿ وسيضػطر القػادة التخػاذ قػرار قػاطع ومػؤلـ. 
فإما االنتخاب واما االنفصاؿ. وبحسب معموماتي اف الرئيس يؤجؿ لحظة القرار قدر االمكاف لكف مػا يحػدث 

 في مصر يجعؿ االمر اكثر صعوبة واكثر ألما.
 20/8/2023، لة معًا اإلخباريةوكا

 
 في الضفة!! دولةتبني  "إسرائيل" 76

 ىاني عوكؿ
كثػػرت وتبعثػػرت األوراؽ المختمطػػة فػػي المنطقػػة، إلػػى الدرجػػة التػػي نبلحػػظ فييػػا ضػػعؼ القضػػية الفمسػػطينية 

بػيف الطػرفيف واالستفراد بيا إسرائيميًا وأميركيًا، وتجسيد ىػذا االسػتفراد بالمفاوضػات العبثيػة التػي قامػت مػؤخرًا 
 الفمسطيني واإلسرائيمي.

أواًل ىي مفاوضات في قمة العبثية، ولػـ يكػف مػف المفػروض عمػى الطػرؼ الفمسػطيني أف ينجػر إلػى مربعيػا، 
خصوصًا وأف ال ضامف في ىذه المفاوضات، واألىـ أف الواليات المتحػدة سػممت ىػذا الممػؼ إلسػرائيؿ حتػى 

 تقـو بما تريده وترغب فيو.
مفاوضػػات غائػػب عنيػػا الطػػرؼ الفمسػػطيني، مػػف حيػػث محدوديتػػو فػػي التػػأثير وسػػكوتو عػػف كػػؿ  وثانيػػًا، ىػػي

"التفاىات" التي يقػوـ بيػا االحػتبلؿ اإلسػرائيمي، ابتػداًء بتوسػيع وتسػميف المسػتوطنات، ولػيس انتيػاًء بمصػادرة 
 األراضي وىدـ منازؿ المواطنيف ومواصمة سياسة االعتقاالت واستيداؼ وترويع الناس.
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ـز أف االستيطاف زاد بمتوالية ىندسية سريعة خبلؿ جوالت المفاوضات التي انطمقػت بػيف الطػرفيف، وأجػـز أج
أف ىػػذه المفاوضػػات أنقػػذت إسػػرائيؿ داخميػػًا وخارجيػػًا، مػػف حيػػث الرغبػػة فػػي التفػػاوض زائػػدًا معيػػا االسػػتجابة 

 وتأميف مطالب المتشدديف والمواليف لحكومة نتنياىو.
إسرائيؿ عبر تحسيف صورتيا بأنيا قبمت بالمفاوضات، وأنيػا قػدمت تنػازالت تمثمػت بقػرار  وخارجيًا، استفادت

أسرى فمسطينييف، أفرجت عف الدفعة األولى، في حيف تستمزج وضع المفاوضات وتقرر  401إطبلؽ سراح 
 استكماؿ عمميات اإلفراج والمضي في مشروع الدفعات بناًء عمى الموقؼ الفمسطيني الرسمي.

مة أف المفاوضػػػات تجػػػرى فػػي ظػػػروؼ عربيػػػة بالغػػػة التعقيػػد، وفػػػي ظػػػؿ انكفػػػاء كػػؿ دولػػػة عمػػػى حاليػػػا، المشػػك
لى حد ما تػونس والػيمف والعػراؽ، مػا يعنػي أف  وانشغاؿ اإلعبلـ تحديدًا بموضوعات كؿ مف مصر وسورية وا 

 أولويات العرب ليست بالتأكيد موضوع القضية الفمسطينية.
لػػػداخمي، وىػػػذا اعتبرتػػػو الواليػػػات المتحػػػدة فرصػػػة ذىبيػػػة لئليقػػػاع بػػػالطرؼ الكػػػؿ العربػػػي منشػػػغؿ فػػػي وضػػػعو ا

الفمسػػطيني واسػػتدراجو فػػي مفاوضػػات تػػتحكـ فييػػا إسػػرائيؿ مػػف األوؿ إلػػى الخػػر، وعمػػى األرجػػح أنيػػا تػػتحكـ 
 أيضًا بمكاف انعقاد جوالت المفاوضات وطبيعة الوجبة المقدمة والمشروب أيضًا.

راىنة تؤثر بقوة عمى المشيد الفمسطيني، سواء مف حيث وضع المفاوضات مع أقصد مف ذلؾ، أف المرحمة ال
الطرؼ اإلسرائيمي، وحتى مف حيث االنقساـ الداخمي، وطالما ظؿ الوضػع العربػي ضػعيفًا فػإف حػاؿ القضػية 

 الفمسطينية برمتيا في انحدار مستمر.
في بطف كؿ جولة تفاوضية، فػإف ذلػؾ ىذا كمو ينعكس عمى المفاوضات، وألنو يجري التكتـ وعدـ معرفة ما 

يضع عبلمة استفياـ كبيرة أماـ حاؿ المفاوض الفمسطيني، الذي يبدو أنػو قبػؿ ضػمنيًا الضػغوط واإلمػبلءات 
 األميركية، المتمثمة في رغبة إسرائيؿ تحصيف وتأميف نفسيا استيطانيًا تحت قبة المفاوضات.

ت إسػػرائيؿ رسػػالة ثقيمػػة الػػى الفمسػػطينييف وميمػػة بالنسػػبة قبػػؿ أف تبػػدأ المفاوضػػات فػػي فمسػػطيف المحتمػػة، قػػدم
ليػػا، تؤكػػد فييػػا مواصػػمتيا فػػي المشػػروع االسػػتيطاني الػػذي بدأتػػو مػػف زمػػاف، ولػػف تتوقػػؼ أو تتنػػازؿ عنػػو أبػػدًا، 

 ومع ذلؾ قبمت السمطة الفمسطينية بالمفاوضات.
مػػف اسػػتفرادىا بالمفاوضػػات،  إف السػػكوت الفمسػػطيني الرسػػمي عػػف االسػػتيطاف جعػػؿ إسػػرائيؿ تستأسػػد وتزيػػد

وأصػػػبحت طريقػػػة التعػػػاطي مػػػع االسػػػتيطاف وكػػػأف الفمسػػػطينييف أمنػػػوا وبػػػاركوا جميػػػع األعمػػػاؿ االسػػػػتيطانية 
 اإلسرائيمية في مختمؼ أنحاء الضفة الغربية.

ىناؾ الكثير مف الناس يفيموف "صفقة" المفاوضات بيذه الطريقة، خصوصًا وأف السمطة الفمسطينية لـ تتخذ 
ارًا فػػي حينػػو بتجميػػد المفاوضػػات والعػػودة إلييػػا مػػف جديػػد، إال بشػػرط تجميػػد إسػػرائيؿ االسػػتيطاف، واكتفػػت قػػر 

 القيادة بالتمويح والتيديد أف ذلؾ مف شأنو وقؼ المفاوضات وتدمير عممية السبلـ.
ب والوقػػت لمػػاذا عمينػػا دائمػػًا اتخػػاذ القػػرار المناسػػب فػػي الوقػػت غيػػر المناسػػب، حتػػى يصػػبح القػػرار غيػػر مناسػػ

كذلؾ، فما يحدث الف أشبو بسعار إسرائيمي لتمكيف إسرائيؿ استيطانيًا في الضفة، وكأف الحديث يجري عػف 
 بناء دولة المستوطنات في الضفة، تقوـ بديبًل عف دولة فمسطيف.

لكػـ أف تتخيمػوا سػيدة مثػؿ تسػيبي ليفنػي تصػػرح وتقػوؿ إف "المفاوضػات مػع الجانػب الفمسػطيني ستفضػي إلػػى 
تخػػاذ إسػػرائيؿ قػػرارات جوىريػػة إلنيػػاء الصػػراع بػػيف الطػػرفيف". ىػػذا التصػػريح أقػػؿ مػػا يمكػػف القػػوؿ عنػػو إنػػو ا

 ضحؾ عمى الذقوف، ألف مف يريد اتخاذ قرارات جوىرية ال يكشر عف أنيابو ويطمؽ ذئابو عمى القطيع.
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قػػوة لتيويػػد الضػػفة كيػػؼ سػػتتخذ إسػػرائيؿ قػػرارات جوىريػػة، وىػػي تحكػػـ قبضػػتيا عمػػى االسػػتيطاف وتسػػعى بكػػؿ 
ومعيػػػا القػػػدس الشػػػرقيةب وأال يفتػػػرض أف يسػػػبؽ ىػػػذه القػػػرارات الجوىريػػػة نوايػػػا حسػػػنة وقػػػرارات إجرائيػػػة تميػػػد 

نياء الصراع بيف الطرفيفب  الطريؽ أماـ تحقيؽ السبلـ وا 
الكػبلـ  ربما كانت تريد ليفني القوؿ إننا لف نقبؿ بتاتًا إقرار أي إجراءات ال تصب في مصمحة إسػرائيؿ، وىػذا

مجرد رسالة لمطرؼ الفمسطيني، حتػى تحركػو العاطفػة باتجػاه إعطائنػا المزيػد مػف الوقػت لتسػريع االسػتيطاف، 
 في وقت تكوف فيو عجمة المفاوضات غير متوقفة.

ىكذا أفيـ الصورة، وىو أف ليفني تريد شراء المزيد مف الوقت عبر ىػذا التصػريح الموجػو لمقيػادة الفمسػطينية، 
ؼ األخيػرة المفاوضػػات مػف طػرؼ واحػػد، وبالتػالي تكػوف إسػرائيؿ حققػػت مصػمحتيف، األولػى أنيػػا حتػى ال توقػ

 عززت وحصنت نفسيا استيطانيًا، والثانية أنيا تواصؿ المفاوضات.
ثـ إف ىذا االبتزاز اإلسرائيمي سبقو آخػر أميركػي، أعمنػو قبػؿ ذلػؾ وزيػر الخارجيػة جػوف كيػري، الػذي أكػد أف 

ف كػػػؿ العراقيػػػؿ والُعصػػػي اإلسػػػرائيمية الموضػػػوعة فػػػي دواليبيػػػا، نقػػػوؿ إف المفاوضػػػات المفاوضػػػات بػػػالرغـ مػػػ
 ماضية ولف تتوقؼ.

إف المضي اإلسرائيمي في االستيطاف قبؿ المفاوضات أكثر تكمفػة مػف مضػيو أثناءىػا، والف يمكػف مبلحظػة 
تعزيز االسػتيطاف، مثػؿ تحويػؿ  القرارات اإلسرائيمية بالغة الخطورة التي تصرح عنيا الحكومة، مستيدفًة بذلؾ

 بؤر استيطانية إلى مستوطنات ثابتة.
ممؼ واحد مثؿ االستيطاف فقط، كفيؿ بتيديد القضية الفمسطينية ومستقبؿ الدولة، ألنو في المستقبؿ المنظور 
سػػيعني تشػػتت وعػػدـ تماسػػؾ جغرافػػي وديمغرافػػي ألراضػػي الضػػفة، قػػد تسػػاوـ عمييمػػا إسػػرائيؿ الحقػػًا، مثممػػا 

ـ في ممؼ األسرى الذي كمما قمنا إف فاتورتو بدأت تػنخفض، نجػد االحػتبلؿ يعتقػؿ ويعيػد مػؿء السػجوف تساو 
 مف جديد.

ف كانػػت ستمضػػي فػػي ىػػذا الخيػػار بالضػػغوط الدوليػػة، فإنيػػا ال تريػػد جػػارًا  إسػػرائيؿ ال تريػػد دولػػة فمسػػطينية، وا 
ف تقػدـ أو والدة دولػة فمسػطينية، مػا يعنػي قويًا يتمتع بالحيوية والشباب، ولعميا تضػع المتػاريس حتػى تمنػع مػ

أننا أماـ مخطػط اسػتراتيجي ييػدؼ لتكػويـ وتحصػيف االسػتيطاف وكػأف ذلػؾ يجسػد مفيػـو الدولػة التػي تحػافظ 
 عمى الدولة وتؤمنيا بالمصدات االستيطانية.

ف تعميػػؽ ال يعنػػي ىػػذا أف ىنػػاؾ دولػػة اسػػتيطاف سػػتقـو فػػي الضػػفة بػػالمفيـو الحقيقػػي، إنمػػا يقصػػد مػػف ذلػػؾ أ
بقػاء  االستيطاف سيقود في النياية إلى إضعاؼ الحالة الفمسطينية واالسػتحكاـ بيػا، لتػأميف مصػالح إسػرائيؿ وا 

 الفمسطينييف في حالة التنفس االصطناعي.
فػػي كػػؿ األحػػواؿ، ىػػذا االسػػتيطاف الحػػالي محسػػوب عمينػػا فمسػػطينيًا، ألنػػو كػػاف ينبغػػي رفضػػو بػػاإلعبلف عػػف 

إسػػرائيؿ فػػي الزاويػػة ووضػػعيا فػػي خانػػة المتسػػبب فػػي ىػػذه المجػػازر االسػػتيطانية. رفػػض المفاوضػػات، وحشػػر 
 أسأؿ عف حاؿ ضميرنا أثناء المفاوضات، بينما الجرافات تيدـ وتستعد لمصادرة أرضنا ودولتناب
 32/8/3042األيام، رام اهلل، 
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بػػػػبلد اسػػػػرائيؿ. تقػػػػوؿ الحركػػػػة  –تحػػػػرر وطنيتػػػػاف منػػػػذ أجيػػػػاؿ عمػػػػى الػػػػببلد التاريخيػػػػة ذاتيػػػػا تتصػػػػارع حركتػػػػا 
الصػػييونية: كميػػا لػػي. ىػػذه ُممػػؾ آبػػائي واجػػدادي، وعػػدنا بيػػا الػػرب الػػذي فػػي السػػماء، امػػا الحركػػة الفمسػػطينية 

 اع.فتدعي: ىذا ُممؾ لنا منذ األزؿ، وأنتـ االحتبلؿ االجنبي الذي يستولي عمييا بقوة الذر 
خبلفًا لقضية "اثنيف يمسكاف بخرقة الصبلة"، التي تعنى بُممؾ منقػوؿ، فػاف الصػراع عمػى الػببلد المقدسػة ىػو 
عمى ُممؾ ثابت ليست الممكية الرسمية ىي التي تقرر حؽ امتبلكو، بؿ االيمػاف الػديني. وىػا ىػو، لممػرة التػي 

لتقسػػػيـ والسػػيطرة عمػػػى األرض. ال يػػػدور ال نػػدري كػػػـ، يبػػدأ الطرفػػػاف الصػػػقرياف بالحػػديث عمػػػى تحديػػد خػػػط ا
الحػػديث عػػف خػػوض مفاوضػػات، النػػو فػػي الصػػيغة الحاليػػة ال يبػػدي أي مػػف الطػػرفيف االسػػتعداد العطػػاء اي 
شيء. االستعداد ىو فقط لؤلخذ. وعميو فمف الميـ أف نفيـ بأف ىذه االحاديث لف تؤدي اال الى باب فػوالذي 

 ف بعيد الى قعر البحر.مغمؽ مفتاح قفمو الصدئ القي بو منذ زم
في ىذه االثناء يوجد الطرفاف في مرحمة االحاديث االولية التي يمكف فػي بعضػيا الوصػوؿ الػى توافػؽ، مػثبل 
في اي مكاف تجرى المقاءات، في اي ساعة تبدأ الجمسة، وربما أيضا يتفؽ عمى لوف المبلبس التي سيرتدييا 

ايضػا يتحقػؽ تفػاىـ عمػى تعػديبلت حدوديػة طفيفػة فػي منػاطؽ المندوبوف الذيف يجمسوف حوؿ الطاولة، وربما 
ليسػػت ليػػا أي اىميػػة. ولكػػف عنػػدما تػػأتي لحظػػة الحقيقػػة والمواضػػيع عمػػى الطاولػػة تكػػوف وىػػي مػػا درج عمػػى 

 تسميتو "المواضيع الجوىرية"، فاف التوافؽ لف تقوـ لو قائمة، كوف الطرفيف يريداف بالضبط الشيء ذاتو.
ىمػػا صػػخرة الخػػبلؼ الحقيقيػػة بػػيف الطػػرفيف. خػػبلؼ غيػػر قابػػؿ لمجسػػر. الفمسػػطينيوف  الموضػػوعاف المركزيػػاف

، مػػع أنسػػاليـ وأبنػػاء أنسػػاليـ إلػػى 2:59يريػػدوف دولػػة خاصػػة بيػػـ، عاصػػمتيا القػػدس، وأف يعػػود كػػؿ الجئػػي 
 امبلكيـ الميجورة. بتعبير أبسط، يجري الحديث عف "تقسيـ القدس" وتحقيؽ "حؽ العودة".

سرائيمي الرد عمى ىػذيف المطمبػيف قػاطع ال لػبس فيػو: ال، ومػرة اخػرى ال. لػف يكػوف ىػذا أبػدا. مف الجانب اال
التفسير ليذا الرفض الذي ال لبس فيو يقوؿ عمى النحػو التػالي: الدولػة ال يمكنيػا أف تتقاسػـ مػع كيػاف أجنبػي 

مدى ألفي سنة. الموضوع  الممكية عمى عاصمتيا التاريخية، العاصمة التي كانت رمزا لبلماني الوطنية عمى
الثاني ممموس أكثر بكثر وكمو مبنّي عمى فيـ معنى الكممات. الفمسطينيوف يسػموف ىػذا "حػؽ العػودة"، بينمػا 

 اسرائيؿ تتعامؿ مع ىذا االدعاء بتعبير "المطالبة بحؽ العودة".
دي مسػػتقؿ، وفػػي إذا مػػا تحققػػت ىػػذه المطالبػػة، فػػاف دولػػة اسػػرائيؿ لػػف يكػػوف بوسػػعيا أف تعػػيش ككيػػاف سػػيا

االرض التي بيف نير االردف والبحر ستكوف دولة يكوف فييػا االسػرائيميوف أقميػة. وسػتكوف ىػذه أقميػة مطػاردة 
تُػػذبح وتُقتػػؿ. وتحقيػػؽ مثػػؿ ىػػذه المطالبػػة تسػػمى بالعبريػػة "انتحػػارا". اسػػرائيؿ لػػف توافػػؽ ابػػدا عمػػى التنػػازؿ فػػي 

ي فاف مصير الحديث المتجدد الجاري بػيف الطػرفيف ىػو ىذيف الشرطيف، وال حتى عف صفر طرفيما. وبالتال
 السير في الطريؽ ذاتو وشطب محاولة حؿ "النزاع" عف الخريطة عف الخريطة.

ثمػػة مثػػؿ عربػػي عتيػػؽ يقػػوؿ: "مػػا ال يسػػير بػػالقوة يسػػير بمزيػػد مػػف القػػوة". وكإعػػادة صػػياغة ليػػذا القػػوؿ يمكػػف 
يوف تحسيف المثؿ وااليضػاح ىنػا بتيديػد مػبطف بػاف "مػا ال القوؿ إنو بعد تفجير المحادثات سيحاوؿ الفمسطين

يسػػير بػػاالقواؿ يسػػير بػػالقوة، ومػػا ال يسػػير بػػالقوة يسػػير بمزيػػد مػػف القػػوة". والمعنػػى العممػػي لمثػػؿ ىػػذا التيديػػد 
ينبغي أف يكوف واضحا لكؿ مف يسعى الى مواصمة رؤية اسرائيؿ وطنا لو. االنتفاضػة الثالثػة عمػى الطريػؽ. 

كثر عنفا، أكثر اجراما. ولكف كوف االرادة الوطنية االسرائيمية غير مستعدة الف تعود الى صفحات انتفاضة أ
 التاريخ السوداء لمكارثة مف الواضح أننا ايضا سنعرؼ كيؼ نتغمب عمى مثؿ ىذه االنتفاضة.
 22/8/2023، "معاريف"
 32/8/3042األيام، رام اهلل، 
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 يميفيوسي ب

حينمػػا عػػيف محمػػد مرسػػي السيسػػي وزيػػر الػػدفاع المصػػري بػػدا أنػػو قريػػب جػػدا مػػف تصػػوره االيػػديولوجي وأنػػو 
األنسب ليكوف رجؿ ثقتو. ولـ يمض وقت طويؿ حتى عزؿ عمى أكتاؼ الثوار الػرئيس الفاشػؿ وانشػأ حكومػة 

 اخرى بقي وزير الدفاع فييا.
ميػادينيـ وكانػت كمفػة ذلػؾ إزىػاؽ أرواح كثيػرة. وىػو  لـ يخش مواجية عنيفة مػع مؤيػدي مرسػي وأبعػدىـ عػف

اليوـ يجد نفسو تحت انتقاد غير سيؿ في الداخؿ )ال مف االخواف المسمميف فقط بؿ مف ليبرالييف ايضا مثػؿ 
وال سػيما مػف اوروبػا والواليػات المتحػدة. حينمػا عػيف لمنصػبو لػـ  –محمد البرادعي(، وانتقاد قاس مف الخارج 

الذي سيصؿ اليو. وقد يكوف رأى نفسػو حػيف تعيينػو شػبييا بسنسػنتوس وربمػا يطمػع اليػـو فػي  يتنبأ بالموضع
 مقاـ أتاتورؾ.

عاش لوكيوس سنسنتوس في روما في القرف الخامس قبؿ الميبلد وكاف قائدا وفبلحػا. وحينمػا حاصػر أعػداء 
عي النقاذ الوضع. وحينما قبؿ الميبلد روما اختاره مجمس الشيوخ لمنصب قنصؿ ودكتاتور ود 570في سنة 

جػػاءوا ليبمغػػوه انتخابػػو وجػػدوه مػػع محراثػػو فػػي الحقػػؿ. وجػػاء سنسػػنتوس الػػى العاصػػمة ونظػػـ الجػػيش وحاصػػر 
يوما. وبعد ذلؾ بسنيف حينما كاف في الثمانيف مف عمػره أعيػد  27أعداءه وأبطؿ التيديد وعاد الى قريتو بعد 

يومػا  32نفسو ممكا لروما. وبقي ىذه المرة في منصبو  الى منصبو كي يمنع سبوريوس ماليوس مف أف يتوج
 وقتؿ ماليوس وعاد الى قريتو مرة اخرى.

( قائػػدا عسػػكريا تركيػػا وأوؿ مػػػف ىػػـز جيشػػا غربيػػا فػػي معركػػة عمػػػى 2:49 – 2992كػػاف مصػػطفى كمػػاؿ )
لتركيػػػة غميبػػولي فػػي الحػػػرب العالميػػة األولػػػى. وقػػد عػػػارض الحكػػـ العثمػػػاني وانتخػػب أوؿ رئػػػيس لمجميوريػػة ا

سػػنة كػػاف فييػػا دكتػػاتورا مسػػتنيرا قػػاـ بسمسػػمة تػػدير الػػرأس مػػف االصػػبلحات فػػي تركيػػا وليػػذا  26وتػػولى عممػػو 
حظػػي بمقػػب أتػػاتورؾ، أي أبػػي األتػػراؾ. ويبلحػػظ أثػػره فػػي األسػػاس فػػي حربػػو التػػي ال ىػػوادة فييػػا لممتػػدينيف، 

وغير ذلؾ(، واسػتعماؿ الخػط البلتينػي  والمحرمات الثقيمة التي فرضيا )تحريـ إعفاء الشارب ولبس الطربوش
ف فرضػػو عػػدـ التػػديف ىػػو مػػف العوامػػؿ فػػي  فػػي المغػػة التركيػػة التػػي كانػػت تكتػػب قبػػؿ ذلػػؾ بحػػروؼ عربيػػة. وا 

 الموجة العكسية التي تحدث اليـو في تركيا.
يجػػب عمػػى السيسػػي أف يقػػرر الػػى أيػػف يتجػػو. فػػاذا عػػاد الػػى حصػػر عنايتػػو فػػي عممػػو العسػػكري وتػػرؾ مواقػػع 

ف يكف ثمف ذلؾ خسائر ال قيادة الختيار الشعب فيمكف أف يتذكر بأنو أنقذ بمده مف الغرؽ في أصولية دينية وا 
غيػػر قميمػػة، وبأنػػو مكػػف مػػف بػػدء فصػػؿ جديػػد. واذا بقػػي فػػي موقػػع القائػػد وأغػػراه اف يصػػبح أبػػا المصػػرييف مػػع 

ة حديديػة تمنػع عنػو تأييػد فرض قيـ ال يريدىا جزء كبير مف الشعب المصري فسيضطر الػى أف يحكػـ بقبضػ
 الغرب الميـ لو.

المشكمة ىي أنو لـ يكف لسنسنتوس ورثة. والحقيقة ىي أنو حينما نحتاج الى مثاؿ عمى مف يأتي لفترة وجيزة 
 الدكتاتور المميز. –وينقذ شعبو ويعود الى ما كاف يتعاطاه قبؿ ذلؾ نصؿ دائما الى ىذا القنصؿ 
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 الوضع في سوريا.. اوباما ال يريد أو ال يستطيع 70
 بوعز بسموت
في الرابع مف حزيراف كانت فرنسػا أوؿ دولػة قضػت "بيقػيف" بػأف النظػاـ السػوري يسػتعمؿ سػبلحا كيميائيػا فػي 

تػدع صػور الفظاعػة مػف بمػدة  الحرب األىمية الوحشية التي ال تنتيي. وسارعت لندف الى موافقػة بػاريس. ولػـ
بتوجيػو شخصػي، حسػب مػا  –خاف العسؿ في ريؼ حمب في شير آذار أحدا غيػر مكتػرث. وقػد أمػر األسػد 

 جيشو باستعماؿ سبلح كيميائي. وتمعثمت واشنطف فقط. –تقوؿ جيات استخبارية غربية 
بر فػي ريػؼ دمشػؽ. وكانت أمس )األوؿ( صور فظاعة مف سوريا مػرة اخػرى، كانػت ىػذه المػرة مػف حػي جػو 

وتشير جميع الدالئؿ الى اف الجيش السوري استعمؿ غاز الساريف مرة اخرى بواسػطة صػواريخ موجيػة عمػى 
ىدؼ حظي المتمردوف فيو بانجازات في األياـ األخيرة، وكانت نتيجة ذلػؾ حسػب تقػارير المعارضػة السػورية 

سػائؿ االعػبلـ فػي الغػرب المشػاىديف مػػف أف مئػات القتمػى وفػييـ نسػاء وأوالد. والصػور فظيعػة. وقػد حػذرت و 
الصور مشاىدتيا مؤلمة. وينبغي أف نأمؿ اذا ثبت صدقيا أال يمعبوا في ذلؾ الوقت فػي واشػنطف الغولػؼ أو 
لعبة الورؽ. واذا كاف ما زاؿ يوجد شيء قميؿ مف االخبلؽ في عالـ منػافؽ فػاف األسػد يجػب اف يمضػي رغػـ 

 البديؿ غير الواعد.
طف في مشكمة حقيقية، فقػد بػيف رئػيس األركػاف العامػة ىػذا االسػبوع فقػط الجنػراؿ مػارتف دامبسػي بيد اف واشن

 اف الواليات المتحدة يجب أال تتدخؿ عسكريا فيما يجري في سوريا.
ولػػيس زعمػػو غيػػر منطقػػي تمامػػا اذا أخػػذنا فػػي الحسػػباف البػػديؿ الػػذي ينتظرنػػا بعػػد فتػػرة األسػػد، لكػػف مػػاذا عػػف 

ظمػػى"ب ألػػـ يتحػػدث اوبامػػا عػػف خػػط أحمػػر حينمػػا كػػاف يقصػػد اسػػتعماؿ نظػػاـ األسػػد لمسػػبلح "كممػػة القػػوة الع
 الكيميائي.

إف ىذا الخط األحمر قد تـ تجاوزه في شػير آذار حينمػا ثبػت أنػو اسػتعمؿ السػبلح الكيميػائي، لكػف اوبامػا لػـ 
اذا  –ولنا  –. والويؿ ليا يفعؿ شيئا آنذاؾ، فماذا يكوف ىذه المرةب إف اميركا اليـو غير ذات صمة في مصر

كانت ىذه ىي الحاؿ في سوريا ايضا. وفػي الحالػة السػورية، خبلفػا لمصػر يكمػف الػروس فػي الزاويػة. فيجػب 
عمػػػى واشػػػػنطف اف تأخػػػػذ األمػػػػور بيػػػػدييا فػػػػاف ليػػػػا عػػػددا كافيػػػػا مػػػػف الشػػػػريكات االقميميػػػػات التػػػػي تسػػػػتطيع اف 

تركياب ومػع ىػذا االيقػاع سػيبقى األسػد وسػنعود نحػف  تساعدىا. ألـ يوجب اوباما عمينا بسبب ذلؾ اف نصالح
 الى مشاجرة تركيا.

مميػػوف الجػػيء.  2.8ألػػؼ قتيػػؿ ووجػػد  200آذار فػػي تػػدىور دائػػـ. وقػػد سػػقط أكثػػر مػػف  26إف سػػوريا منػػذ 
 وسيكوف مف الصعب عمى العالـ اف يقوؿ لـ نر ولـ نعمـ ولـ نسمع.

 يستطيع أو ال يعمـ ببسػاطة مػاذا يفعػؿ، ويجعػؿ رئاسػتو فػي ينظر األسد حولو ويدرؾ اف اوباما ال يريد أو ال
الشػػؤوف الخارجيػػة بػػذلؾ محرجػػة. وفػػي ىػػذه االثنػػاء وفػػي الوقػػت الػػذي يػػذبح فيػػو األسػػد أبنػػاء شػػعبو ويحػػتفظ 
بحكمو تأمر محكمة في القاىرة باالفراج عػف الػرئيس مبػارؾ بعػد اف تمػت تبرئتػو مػف جنايػات فسػاد. ومػا زاؿ 

مػػور مػػع المحكمػػة لكػػف أي انتقػػاـ حمػػو لمػػف يخمػػؼ وراءه فػػي السػػجف مرسػػي وزعػػيـ االخػػواف مبػػارؾ لػػـ ينػػو األ
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بػػديع ووريثػػو المشػػير الطنطػػاوي الػػذي لػػـ يحفظػػو وأصػػبح اليػػوـ عػػاطبل عػػف العمػػؿ. إف الثػػورة المصػػرية تأكػػؿ 
 بنييا كالثورة الفرنسية بالضبط.

 
 

ط التػػالي: أيػػة رسػػالة بالضػػبط ينقميػػا اوبامػػا وفػػوؽ كػػؿ شػػيء يجػػب أف يسػػأؿ اليػػـو فػػي اسػػرائيؿ السػػؤاؿ البسػػي
 بسموكو في الشرؽ األوسط الى ايرافب.

 22/8/2023، اسرائيل اليوم
 23/8/2023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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