
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

 في مخيم قمنديا شمال القدس االحتاللبنيران  جريحاً  55ثالثة شيداء و
 لممشاركة في إدارة غزة ىنيةفصائل فمسطينية ترفض دعوة 

 في حال رفض حماس لالنتخابات "قرارات مؤلمة"يد عمى اقترابيا من اتخاذ فتح تجدد التأك
 تجاه سورية عمى الزناد "إسرائيل"نتنياىو يحض الغرب عمى العمل ضد النظام السوري: يد 
 نيويورك تايمز: ال يمكن إسقاط حكم حماس في قطاع غزة

  وحدة استيطانية 1500بمدية القدس اإلسرائيمية تصادق عمى تمويل بناء 
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 المجنة المركزية ل تح ترفض طروحات حماس بالمشاركة في إدارة غزة  5

رئيس دولة فمسطيف  اف :، مف راـ اهلل15/8/1053، وكالة النباء والمعمومات ال مسطينية )وفا( ذكرت
رأس مساء اليوـ األحد، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، اجتماعا لمجنة المركزية لحركة تمحمود عباس، 

 'فتح'.
وأعضاء المجنة المركزية، أسرانا المحرريف مف سجوف االحتالؿ الذيف أفرج عنيـ ضمف االتفػاؽ  عباسوحيا 

 جميع األسرى المعتقميف قبؿ اتفاؽ 'أوسمو'.القاضي باإلفراج عف 
واعتبػػرت المجنػػة المركزيػػة، أف اإلفػػراج عػػف ىػػؤالء األسػػرى يمثػػؿ يطػػور أولػػة عمػػة طريػػؽ تحريػػر كافػػة أسػػرانا 

 البواسؿ مف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
كزيػػة القاضػػي موقػػؼ المجنػػة المر  وأكػػد النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ 'فػػتح'، وعضػػو لجنتيػػا المركزيػػة، نبيػػؿ أبػػو ردينػػو

نياء االنقساـ الدايمي مف يالؿ تنفيذ االتفاقات الموقعة بيف حركتي 'فتح' و'حماس'  بإنجاز الوحدر الوطنية وا 
جراء االنتيابات العامة يالؿ   أشير. 3التي نصت عمة تشكيؿ حكومة توافؽ وطني، وا 

دامتػػػػو، وقػػػػاؿ إف المجنػػػػة المركزيػػػػة رفضػػػػت كػػػػؿ طروحػػػػات حركػػػػة 'حمػػػػاس' اليادفػػػػة إلػػػػة تكػػػػري س االنقسػػػػاـ وا 
وااللتفاؼ عمػة االتفاقػات الموقعػة مػف يػالؿ الػدعور التػي وجيتيػا لتوسػيع المشػاركة فػي إدارر قطػاع  ػزر، أو 

 إقامة كونفدرالية بيف الضفة و زر.
وأضاؼ أبو ردينو أف ىذه الطروحات تؤكد أف 'حماس' ال تزاؿ متمسكة باالنقساـ وتسعة إلدامتو مػف يػالؿ 

دايمية، والمراىنة عمة أجندات يارجية ال تيػدـ المشػروع الػوطني، مؤكػدا أف الشػعل الفمسػطيني المناورات ال
 وحركة 'فتح' وقواه الحية لف يبقوا أسرى لمصالح حركة 'حماس' إلة ما النياية.

وأوضػػح أف سػػيادر الػػرئيس أطمػػع أعضػػاء المجنػػة المركزيػػة عمػػة نتػػائل زياراتػػو األييػػرر إلػػة جميوريػػة مصػػر 
والمممكة العربية السعودية اليادفة إلػة تعميػؽ التنسػيؽ العربػي المشػترؾ فػي المواقػؼ حيػاؿ التحػديات  العربية

الراىنػػػة، ولقػػػاء سػػػيادتو مػػػع األمػػػيف العػػػاـ ل مػػػـ المتحػػػدر بػػػاف كػػػي مػػػوف، وعػػػدد مػػػف وزراء يارجيػػػة االتحػػػاد 
 األوروبي، واالتصاالت مع القيادر الروسية.

الموقؼ الرسػمي الفمسػطيني الػداعـ لحػؽ الشػعول العربيػة فػي امػتالؾ إرادتيػا وقاؿ إف المجنة المركزية أكدت 
 الحرر، والوقوؼ إلة جانل ييارات الشعل المصري الشقيؽ وجيشو البطؿ.
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وأضاؼ أف مركزية 'فتح' جددت التأكيد عمة موقؼ الحركة الداعي لعدـ التػديؿ فػي الشػؤوف الدايميػة لمػدوؿ 
الفمسطيني وقضيتو العادلة، داعيا حركة 'حماس' إلة الكؼ عف التديؿ في العربية، لما فيو مصمحة الشعل 

الشػػػػؤوف الدايميػػػػة لجميوريػػػػة مصػػػػر الشػػػػقيقة، معتبػػػػرا أف ىػػػػذا التػػػػديؿ يمثػػػػؿ يروجػػػػا عػػػػف اإلجمػػػػاع الػػػػوطني 
 الفمسطيني، ويمحؽ أفدح األضرار بقضيتنا.

لممػؼ الػدايمي لمحركػة، حيػق نػاقش وفي الشأف الدايمي لمحركة، أوضح أبو ردينػو أف االجتمػاع تطػرؽ إلػة ا
جػػدوؿ أعمػػاؿ الػػدورر المقبمػػة لممجمػػس الثػػوري، ونتػػائل عمػػؿ لجنػػة اإلسػػتراتيجية والمجمػػس االستشػػاري لمحركػػة 

 لعرضيا أماـ المجمس الثوري.
وقاؿ إف المجنة المركزية اطمعت عمة نتائل اجتماعات وفد المجمس الثوري لحركة 'فتح' مع األقاليـ الجنوبيػة 

 كة والفصائؿ الفمسطينية في قطاع  زر.لمحر 

وفيمػػػػا يتعمػػػػؽ بممػػػػؼ المفاوضػػػػات، قػػػػاؿ أبػػػػو ردينػػػػو إف المجنػػػػة المركزيػػػػة اسػػػػتمعت إلػػػػة تقريػػػػر حػػػػوؿ سػػػػير 
المفاوضات، مؤكدر أف اليػدؼ األساسػي مػف المفاوضػات ىػو إقامػة دولػة فمسػطيف المسػتقمة عمػة يػط الرابػع 

الجئػػػيف وفػػػؽ قػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة ومبػػػادرر السػػػالـ وعاصػػػمتيا القػػػدس وعػػػودر ال 2921مػػػف حزيػػػراف لعػػػاـ 
 العربية.

وأضاؼ أف كافة قضايا الوضع النيائي مطروحة عمة طاولة المفاوضات ضمف السقؼ الزمني المتفؽ عميو 
مػػع اإلدارر األميركيػػػة، والمتمثػػؿ بتسػػػعة أشػػير، مشػػػددًا عمػػة أف االسػػػتيطاف يمثػػؿ العقبػػػة أمػػاـ الوصػػػوؿ إلػػػة 

والقػػائـ عمػػة أسػػاس حقػػوؽ الشػػعل الفمسػػطيني  يػػر القابمػػة لمتصػػرؼ وعمػػة قػػرارات الشػػرعية  السػػالـ العػػادؿ
 الدولية واالتفاقات الموقعة.

وجػػددت المجنػػة المركزيػػة رفضػػيا المطمػػؽ لكػػؿ األنشػػطة االسػػتيطانية، مؤكػػدر الموقػػؼ الفمسػػطيني الػػذي يعتبػػر 
 الدولي. كؿ االستيطاف في األرض الفمسطينية  ير شرعي وميالؼ لمقانوف

واعتبػػرت أف تصػػاعد وتيػػرر العطػػاءات االسػػتيطانية يػػالؿ الفتػػرر الحاليػػة مػػا ىػػي إال محاولػػة إسػػرائيمية إلفشػػاؿ 
 الجيود األميركية الساعية إلحياء عممية السالـ.

حركػػة فػػتح، أعمنػػت رفضػػيا دعػػور  ، أفالقػػدس مػػف يػػو بػػي أيعػػف ، 16/8/1053، الحيةةاة، لنةةدن وأضػػافت
ينية المقالة، إسػماعيؿ ىنيػة لمفصػائؿ الفمسػطينية لممشػاركة فػي إدارر حكػـ  ػزر، مؤكػدر رئيس الحكومة الفمسط

 أنيا ال تزاؿ تدرس اتياذ "قرارات مؤلمة" ضد حكـ حماس في  زر.
واعتبػػػر مفػػػوض العالقػػػات الوطنيػػػة فػػػي حركػػػة فػػػتح عػػػزاـ األحمػػػد، يػػػالؿ لقػػػاء مػػػع الصػػػحفييف فػػػي راـ اهلل، 

ة االتفاقيػػات واسػػتراتيجية الوحػػدر الوطنيػػة" رافضػػًا "الحػػديق عػػف كونفدراليػػة تصػػريحات ىنيػػة بأنيػػا "التفػػاؼ عمػػ
 كميرج لالنقساـ وتكريس لمحالة".

وشػػدد األحمػػد، عمػػة أف القيػػادر الفمسػػطينية "لػػـ تعتمػػد بعػػد فكػػرر محػػددر لمتعامػػؿ مػػع حمػػاس، وتػػدرس ييػػارات 
 مؤلمة إلنياء االنقساـ".

فصػػػائؿ، معتبػػػرا حػػػديق بعػػػض الفصػػػائؿ عػػػف حكومػػػة فػػػي راـ اهلل وانتقػػػد "االسػػػتجابة المتسػػػرعة" مػػػف بعػػػض ال
 وأيرى في  زر تكريس لثقافة االنقساـ، مطالبا الفصائؿ المعنية بتحديد موقفيا مف الدعور التي وجييا ىنية.

وأكد األحمد جاىزية حركة فتح لممصالحة، رافضػًا ربػط المصػالحة بالمفاوضػات باعتبػار أف "اسػتراتيجية فػتح 
لقيػاـ دولػة فمسػطيف المسػتقمة مرتبطػة باسػتراتيجية الوحػدر الوطنيػة والوحػدر الجلرافيػة والسػكانية لدولػة ورؤيتيا 

 فمسطيف المعترؼ بيا عالميا".
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 الردنممف ت اوضي إال بعد عرضو عمى  أيلإلسرائيميين بشأن أي موقف نيائيًا  نقدمعريقات: لن  2
سطينييف الدكتور صائل عريقات بأف االردف سيمعل دورا كد كبير المفاوضيف الفمأوليد عوض:  - راـ اهلل

نشطا في أية تسوية نيائية مف يالؿ المفاوضات، مشددا يالؿ لقائو مع وزير اليارجية االردني ناصر 
جودر السبت في عماف عمة أف الفمسطينييف لف يقدموا موقفا نيائيا لإلسرائيمييف بشأف اي ممؼ تفاوضي إال 

 ف.بعد عرضو عمة االرد
إننا نعمنيا لمقاصي والداني وبتعميمات مف الرئيس الفمسطيني ‘واضاؼ عريقات قائال عقل لقائو جودر 

محمود عباس اننا لف نتسمـ ورقة مف الجانل اإلسرائيمي اال بعرضيا عمة االشقاء في االردف، ولف نسمـ 
 ’.موقفا لمجانل اإلسرائيمي اال بموافقة االشقاء في االردف

اف االردف صاحل مصمحة وال احد في ىذا العالـ حريص عمة اقامة الدولة الفمسطينية ‘ت وتابع عريقا
اف االردف وعندما نتحدق عف مفاوضات الوضع النيائي، فاف ‘، ومضيفا ’حرص جاللة الممؾ واالردف

ميا الحدود حدوده، واالمف امنو والمياه مياىو والالجئ الجئو، والقدس قدسو وىذه مصالح استراتيجية ع
 ’.ل ردف

وسنكوف عمة ‘واكد عريقات اف جميع القنوات بيف االردف والفمسطينييف ستكوف مفتوحة ومستمرر، ومضيفا 
تواصؿ في كؿ دقيقة مف دقائؽ المفاوضات حيق اف االردف شقيؽ وتوأـ، وفوؽ كؿ ىذا االردف صاحل 

المصالح االردنية ىي حماية  مصمحة، ونحف كطرؼ فمسطيني جزء ال يتجزأ مف ىذه المصالح، واف حماية
، مشيرا الة اف االردف لو يصوصية ومصالح تفوؽ يصوصية مصالح الجميع. وجاء ’لممصالح الفمسطينية

لقاء عريقات مع جودر في عماف السبت عشية جولة جديدر مف المفاوضات مع إسرائيؿ حيق رجحت 
اإلسرائيمية يالؿ اليوميف -الفمسطينية مصادر فمسطينية امس االحد عقد الجولة القادمة مف المحادثات 

 القادميف.
 26/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
 سرائيميمريكي اإللمواجية االست راد ال : السمطة تطمب االستعانة بالخبرة المنية الروسيةالعربيالقدس  3

مة طاولة االحد بأف الممؼ االمني كاف حاضرا بقور ع’ القدس العربي‘عممت  وليد عوض: -راـ اهلل 
االجتماع الذي عقد اليميس الماضي في موسكو بيف كبير المفاوضيف الفمسطينييف الدكتور صائل عريقات 

وزير اليارجية الروسي سيرجي الفروؼ، حيق طمبت القيادر الفمسطينية االستعانة باليبرر االمنية الروسية و 
في اي اتفاؽ سالـ يمكف التوصؿ  سرائيمييفواإلفي وضع الترتيبات االمنية المنتظرر ما بيف الفمسطينييف 

اليو. وفيما اشتكة عريقات مف استفراد الطاقـ االمني االمريكي ببمورر الترتيبات االمنية المنتظرر بالتنسيؽ 
الكامؿ مع إسرائيؿ وعدـ التشاور او التنسيؽ مع الفمسطينييف ابدى الفروؼ موافقة روسية عمة اف تمعل 

سرائيؿ.دورا امنيا في اي اتفا وعبرت موسكو يالؿ  ؽ امني يجري التفاوض بشأنو ما بيف دولتي فمسطيف وا 
زيارر عريقات ليا عف موافقتيا عمة مد الفمسطينييف باليبرر االمنية الروسية في اي مفاوضات امنية 

 فمسطينية إسرائيمية منتظرر في اطار محادثات السالـ الجارية لموصوؿ التفاؽ سالـ.
 26/8/2013لندن، القدس العربي، 

 
 نائبًا إسرائيميًا قبل الدعوة لمقاء الرئيس محمود عباس في رام اهلل 50أكثر من "الحياة":  4
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وجيت لجنة العالقات اإلسرائيمية في القيادر الفمسطينية دعوات إلة العشرات مف : محمد يونس –راـ اهلل 
اس في مدينة راـ اهلل في الثالق مف الشير أعضاء الكنيست )البرلماف اإلسرائيمي( لمقاء الرئيس محمود عب

 المقبؿ.
نائبًا إسرائيميًا قبؿ الدعور إلة المقاء الذي سينصل  50إف أكثر مف « الحيار»وقالت مصادر في المجنة لػ 

عمة انعكاس التوسع االستيطاني الجاري عمة فرص الحؿ السياسي. وأضافت أف أعضاء الكنيست الذيف 
 البية األحزال اإلسرائيمية، يصوصا األحزال الدينية والوسط ويميف الوسط واليسار.قبموا الدعور يمثموف  

 26/8/2013الحياة، لندن، 
 

 توجو دعوات خالل أيام لممشاركة بإدارة القطاع غزةالحكومة في  5
نية أكد الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية بلزر إييال اللصيف أف حكومتو تتابع العمؿ لبمورر شراكة وط:  زر

إلدارر قطاع  زر، الفتا إلة أف دعوات ستوجو يالؿ األياـ القادمة لمشيصيات والفصائؿ الفمسطينية؛ 
 لممشاركة في إدارر القطاع بناء عمة مبادرر رئيس الحكومة إسماعيؿ ىنية.

"سنوجو الدعوات يالؿ أياـ، وبناء عمة ردود الفصائؿ والشيصيات  صحفيوقاؿ اللصيف في تصريح 
 جتماعات وورش عمؿ لبمورر رؤية لشكؿ المشاركة في إدارر القطاع".سنعقد ا

 26/8/2013السبيل، عمان، 
 

 : الجرائم اإلسرائيمية تكشف حقيقة النوايا تجاه عممية السالمرئاسة السمطة ال مسطينية 6
واطنيف قتؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي لم راـ اهلل: أدانت رئاسة السمطة الفمسطينية في الضفة اللربية

صابة أكثر مف يمسة عشر  فمسطينييف، صباح اليوـ االثنيف، في مييـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة، وا 
 مواطنًا بالرصاص الحي.

وقاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة، نبيؿ أبو ردينة، في بياف صحفي "إف سمسمة الجرائـ اإلسرائيمية واستمرار 
 نوايا اإلسرائيمية تجاه عممية السالـ".عطاءات االستيطاف تشكؿ رسالة واضحة لحقيقة ال

وأشار أبو ردينة إلة أف "ردود فعؿ سمبية ستكوف ليذه األفعاؿ"، مطالبًا اإلدارر األمريكية "بالتديؿ لمنع 
 انييار الجيود األمريكية والدولية في الشرؽ األوسط".

 26/8/2013قدس برس، 
 

 حتالل في القدس: مجزرة قمنديا استكمال لجرائم االغزةالحكومة في  7
 زر: اعتبرت الحكومة الفمسطينية في  زر "المجزرر" التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ في مييـ قمنديا بمدينة 

نحو عشريف آيريف بأنيا "تأتي استكماال لتيويد المقدسات  القدس المحتمة وقتميا ثالثة فمسطينييف وجرح
 ونتيجة طبيعية لعودر الستئناؼ المفاوضات".

 زر، بيذه المجزرر بحؽ الفمسطينييف في  دكتور إسماعيؿ رضواف، وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية فيوندد ال
لػ "قدس برس": "ىذه المجزرر تأتي في سياؽ محاولة  مدينة القدس المحتمة. وقاؿ في تصريحات ياصة

ية التي جرأت االحتالؿ كسر ارادر الشعل الفمسطيني، وىي نتيجة طبيعية الستئناؼ المفاوضات العبث
وكذلؾ تأتي استكماؿ لمسمسؿ التنسيؽ االمني بيف  االحتالؿ عمة المقدسات وعمة شعبنا الفمسطيني،

 السمطة واالحتالؿ".
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 26/8/2013قدس برس، 
 
 لممشاركة في إدارة غزة ىنيةفصائل فمسطينية ترفض دعوة  8

ليا بالمشػاركة فػي إدارر قطػاع  ػزر  رفضت الفصائؿ الدعور التي وجيتيا حركة حماس  :)وكاالت( -راـ اهلل 
نقاذا ل زمة التي تعيشيا الحركة اإلسالمية عقػل سػقوط حكػـ اإليػواف فػي مصػر  واعتبرتيا تعزيزا لالنقساـ وا 

 فضال عف الضلوطات الدايمية.
واعتبػػػرت الفصػػػائؿ أف مػػػا يحػػػدق فػػػي مصػػػر وسػػػورية أضػػػعؼ حمػػػاس، مػػػا قادىػػػا لمجػػػوء الػػػة توجيػػػو الػػػدعور 

 كة في ادارر قطاع  زر ، االمر الذي اعتبرتو الفصائؿ تعزيزا لالنقساـ.لمفصائؿ لممشار 
ورفض أحمد المجدالني أميف عاـ جبية النضاؿ الشعبي دعور حماس واعتبرىا يطور لتكرس "االنقالل" فػي 

  زر، وتنـ عف ازمة تعيشيا الحركة االسالمية اقميميا ودايميا...".
" اإليبارية الفمسطينية أف الطريؽ األسيؿ لضماف الوحدر الوطنية ىو ولفت المجدالني في حديق لوكالة "معا

 تطبيؽ اتفاؽ المصالحة وليس المشاركة في سياسة االمر الواقع التي تقيميا حماس.
وأعمنػػػت الجبيػػػة الديمقراطيػػػة رفضػػػيا لػػػدعور حمػػػاس، وقػػػاؿ قػػػيس عبػػػد الكػػػريـ ابػػػو ليمػػػة "إنيػػػا دعػػػور لتكػػػريس 

 ضؿ وتعمؿ بجد مف أجؿ حكومة وفاؽ وطني تدير جناحي الوطف".االنقساـ، وعمة حماس أف تتف
واعتبػر واصػؿ أبػو يوسػػؼ األمػيف العػاـ لجبيػة التحريػػر دعػور حمػاس بانيػا تجميميػػة لشػكؿ االنقسػاـ، ومضػػرر 

 بالوضع الفمسطيني وال يمكف القبوؿ بيا.
يػالؿ االعتمػاد عمػة اتفػاقي  ورأى أبو يوسؼ في حديق لػ"معا" أف االىمية تكمف فقط في انياء االنقساـ مػف

القاىرر والدوحة الياصيف بالمصالحة، مؤكدا التزاـ حزبو بما تـ االتفاؽ عميو لتشكيؿ حكومػة كفػاءات وطنيػة 
جراء االنتيابات.  برئاسة الرئيس وا 

مف جيتو رفض األميف العاـ لحزل الشعل بساـ الصػالحي مبػدأ توسػيع إدارر  ػزر وبقػاء حكػـ مسػتقؿ، ودعػا 
لة تطوير دعوتيا باتجاه حؿ شامؿ ينيي انشطار الضفة عف  زر وتشػكيؿ حكومػة موحػدر والػذىال حماس إ

 إلة االنتيابات العامة، وتأميف الحريات.
وأرجع الصالحي سبل توجيو حماس ليذه الدعور في ىذا الوقػت بالػذات إلػة المتليػرات التػي تجػري بالمنطقػة 

 ووضع اإليواف المسمميف في مصر.
 16/8/1053، نالغد، عّما

 
 في حال رفض حماس لالنتخابات  "قرارات مؤلمة"فتح تجدد التأكيد عمى اقترابيا من اتخاذ  9

تكثر في ىذه األياـ التوقعات باإلجراءات التي قد تتيػذىا القيػادر الفمسػطينية بحػؽ حركػة : ػ أشرؼ اليور  زر
حكومة توافؽ وطني يرأسيا الػرئيس حماس وقطاع  زر بسبل تعثر تطبيؽ اتفاؽ المصالحة القاضي بتشكيؿ 

محمػػود عبػػاس، وتحديػػد موعػػد لالنتيابػػات، فإحجػػاـ مسػػؤولي السػػمطة عػػف تحديػػد نػػوع القػػرارات التػػي وصػػفت 
شرع البال أماـ التكينات، فيما أعمف مسؤولوف في حماس عف امتالكيـ معمومات تشير إلػة نيػة ’ المؤلمة’بػ

دوف التوافػؽ معيػا، فيمػػا سػرت إشػاعات عػػف إمكانيػة إعػػالف الػرئيس محمػود عبػػاس تحديػد موعػد لالنتيابػػات 
 ’.إقميما متمردا‘ زر 

ويقػػوؿ أمػػيف مقبػػوؿ أمػػيف سػػر المجمػػس الثػػوري لحركػػة فػػتح فػػي تصػػريح صػػحافي والػػذي تػػدفع حركتػػو باتجػػاه 
االنتيابػػات حػػؽ أساسػػي لمشػػعل ‘إجػراء االنتيابػػات العامػػة كميػػرج فػػي ظػػؿ صػػعوبة تطبيػؽ بنػػود المصػػالحة 
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، قاصدا بػذلؾ حركػة ’ني ال يجوز وال يحؽ ألي فصيؿ مصادرتو أو رىنو بأجندات حزبية أو يارجيةالفمسطي
 حماس.

نأمؿ أف نتفاىـ عمة ىذا األمػر مػع جميػع "وشدد عمة موقؼ حركتو المصر عمة الذىال لالنتيابات، وقاؿ 
اللربيػة وقطػاع  ػزر والقػدس ، وأشار إلة أف حركتو تريد إجػراء االنتيابػات فػي الضػفة "القوى بما فييا حماس

 والشتات.
وجدد المسؤوؿ الفتحاوي موقؼ حركتو حػيف تحػدق عػف ييػارات القيػادر الفمسػطينية فػي حػاؿ رفضػت حمػاس 

لػػـ نسػػمع مػػف حمػػاس أنيػػا تػػرفض االنتيابػػات، لكػػف إذا سػػمعنا ذلػػؾ ربمػػا نمجػػأ فػػي حينػػو "االنتيابػػات، بػػالقوؿ 
 ."لييارات صعبة ومؤلمة نأمؿ أال نصؿ إليو

إقميما ‘لكف مقبوؿ في تصريحاتو بدد المياوؼ التي ترددت عف نية الرئيس محمود عباس إعالف قطاع  زر 
 وقاؿ اف ىذا الييار  ير مطروح عمة أجندر القيادر.’ متمردا

اف ’ القػدس العربػي‘في  زر قاؿ إييػال اللصػيف النػاطؽ باسػـ الحكومػة المقالػة التػي تػديرىا حركػة حمػاس لػػ 
ت عف نية السمطة وحركػة فػتح لإلعػالف عػف موعػد إلجػراء االنتيابػات فػي القريػل دوف التوافػؽ لدييـ معموما

 مع حماس، عمة أف تجري في الضفة اللربية.
، وقػاؿ اف ميططيػـ سيفشػؿ. واعتبػر النػاطؽ باسػـ ’االسػتقواء باليػارج’واتيـ اللصيف حركػة فػتح والسػمطة بػػ

ىػػػو انعكػػػاس لسياسػػػة االبتػػػزاز واالسػػػتقواء ’ نجػػػار طػػػوؽ‘حمػػػاس سػػػامي أبػػػو زىػػػري اسػػػتيداـ فػػػتح مصػػػطمح 
 باليارج.

وفػي سػياؽ الحػديق عػف بػدائؿ إلنيػاء حالػة االنقسػػاـ السياسػي، دعػا عضػو المكتػل السياسػي لحػزل الشػػعل 
الفمسطيني وليد العوض لتشكيؿ مجمس تأسيسي لمدولة الفمسطيني يضـ أعضاء المجمس المركزي والتشريعي 

يالؿ المرحمة االنتقالية، والتدرج فييا إلتماـ المصالحة الوطنية وكسػبيؿ لميػروج مػف يتولة مياـ يتفؽ عمييا 
 األزمة الراىنة.

 16/8/1053، القدس العربي، لندن
 

 يحيى موسى: إعالن قطاع غزة إقميمًا متمردًا "نوع من االنتحار السياسي" 50
إعػالف قطػاع  ػزر  محمػود عبػاس يحية موسة نيػة الػرئيس في حماسوصؼ القيادي : مالؾ سمارر -راـ اهلل

ـّ ذلؾ، بأنو  يعمف ىذا الكالـ »، قائاًل إف الرئيس حينما «نوع مف االنتحار السياسي»إقميمًا متمّردًا، في حاؿ ت
ىػػذا لػػيس  ريبػػًا عميػػو، ألنػػو شػػطل  حػػؽ »وأضػػاؼ: «. فيػػو يسػػعة إلػػة شػػطل جػػزء مػػف الشػػعل الفمسػػطيني
، لػػػذلؾ ىػػػذا الرجػػػؿ يمثػػػؿ يطػػػرًا عمػػػة 88وفػػػي منػػػاطؽ الػػػػ العػػػودر، وشػػػطل الشػػػعل الفمسػػػطيني فػػػي الشػػػتات،

القضػػػػية الفمسػػػػطينية، ويطػػػػرًا عمػػػػة وحػػػػدر التػػػػرال، ووحػػػػدر الشػػػػعل، وىػػػػو يعبػػػػق بمصػػػػيره مسػػػػتقويًا بأميركػػػػا 
سرائيؿ  «.وا 

حمػػاس دعػػت بشػػكؿ واضػػح »وبيصػوص موقػػؼ الحركػػة فػػي حػػاؿ تمػػت الػػدعور إلػػة انتيابػػات، قػػاؿ موسػػة: 
طنيػػة فػػي وجػػو ىػػذه التصػػفية لمقضػػية الفمسػػطينية التػػي يمارسػػيا عبػػاس مػػف إلػػة موقػػؼ موحػػد فػػي السػػاحة الو 

يػػالؿ العمميػػة التفاوضػػية. نحػػف افف لسػػنا فػػي قضػػايا انتيابػػات أو  يػػره، بػػؿ نحػػف فػػي إطػػار حركػػة تحػػرر 
وطنػػي فمسػػطيني مطمػػول أف تبنييػػا اسػػتراتيجية وطنيػػة فمسػػطينية، وبرنػػامل سياسػػي موحػػد، وقيػػادر فمسػػطينية 

مػػػع العػػػدو اإلسػػػرائيمي. ىػػػذا الػػػذي يمثػػػؿ أولويػػػات لشػػػعبنا الفمسػػػطيني، ال أف يػػػذىل أبػػػو مػػػازف  تػػػدير الصػػػراع
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ليضػػػّيع القضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي مفاوضػػػات عبثيػػػة، مسػػػتقويًا بحالػػػة االرتبػػػاؾ الموجػػػودر فػػػي إطػػػار الثػػػورات 
 «.العربية

وسػػػػة إف : وعػػػػف فػػػػرص تحقيػػػػؽ المصػػػػالحة فػػػػي ظػػػػؿ المتليػػػػرات الحاصػػػػمة عمػػػػة السػػػػاحة المصػػػػرية، قػػػػاؿ م
المصالحة ييار فمسطيني، األصؿ أف نعمؿ مف أجمو ليؿ نيار، لكنيا ال تكوف في إطار التنسػيؽ األمنػي، »

وال تكوف مع استئناؼ التفاوض، ولكنيا تتـ بيف القوى والفصػائؿ المشػاركة فػي المقاومػة، والمشػكمة لمكونػات 
 «.الشعل الفمسطيني في الدايؿ والشتات

 16/8/1053، االخبار، بيروت
 

 : فتح قدمت طوق نجاة لحماس والخيرة تعنتتأمين مقبول 55
أكػد امػيف مقبػوؿ امػيف سػر المجمػس الثػوري لحركػة فػتح انػو عمػة الػر ـ مػف اف القيػادر تبحػق عػف  :بيت لحـ

طريقػػػة إلجػػػراء االنتيابػػػات العامػػػة إال انيػػػا تتمسػػػؾ بػػػاف تشػػػمؿ ىػػػذه االنتيابػػػات الضػػػفة اللربيػػػة وقطػػػاع  ػػػزر 
 والقدس.
اؼ مقبػػػػػوؿ لوكالػػػػػة معػػػػػا اف قيػػػػػادر منظمػػػػػة التحريػػػػر والقػػػػػوى والفصػػػػػائؿ تبحػػػػػق موضػػػػػوع الػػػػػذىال الػػػػػة وأضػػػػ

 االنتيابات، مف اجؿ يدمة النظاـ السياسي الفمسطيني ويدمة الحؽ الديمقراطي لمشعل الفمسطيني.
 ورأى اف حماس تعيش حالة مف القمؽ والتوتر واليوؼ، نتيجة فقدانيا معظـ حمفائيا في المنطقة.

وقاؿ مقبوؿ لػ معا فتح قدمت مقترح "طوؽ نجار" الة حركة حماس لػديوؿ النظػاـ السياسػي الفمسػطيني الػذي 
قميمية ولكف تعنت حركة حماس يفشؿ ىذا المقترح.  يشكؿ حماية لمحركة مف اي ردات فعؿ شعبية وا 

ر تفكػػػر بقطػػػع مػػػف جانبػػػو، نفػػػة عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح جمػػػاؿ محيسػػػف لػػػػ معػػػا اف تكػػػوف القيػػػاد
الميصصات المالية التي تقدميا لقطاع  زر، الفتا اف يير دليؿ عمة ذلؾ ما وقعتو الحكومة الفمسطينية مع 

 وزير اليارجية الفرنسي لوراف فابيوس، اليـو السبت، لصالح مشاريع بقطاع  زر.
 15/8/1053، وكالة معًا اإلخبارية

 
 ماية الشعب ال مسطيني"حماس تدعو إلطالق يد المقاومة في الض ة "لح 51

دعت حركػة حمػاس إلػة إطػالؽ يػد المقاومػة الفمسػطينية فػي الضػفة اللربيػة "لحمايػة الشػعل :  زر )فمسطيف(
جاء ذلؾ في تصريح صػحفي مكتػول لمنػاطؽ باسػـ حركػة "حمػاس" سػامي أبػو زىػري، رًدا عمػة  الفمسطيني".

(، بنيػراف 8|62س المحتمػة، فجػر اليػـو االثنػيف )استشياد ثالثػة فمسػطينييف فػي ميػيـ قمنػديا لالجئػيف فػي القػد
 قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.

واسػػػتنكرت الحركػػػة ىػػػذه الجريمػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي ميػػػيـ قمنػػػديا، واعتبرتيػػػا "نتيجػػػة طبيعيػػػة لممفاوضػػػات مػػػع 
 االحتالؿ".

، ثالثػػة مػػواطنيف فمسػػطينييف وجرحػػت ت سػػعة عشػػر وكانػػت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي قػػد قتمػػت، فجػػر اليػػـو
آيػػريف يػػالؿ اقتحاميػػا ميػػيـ قمنػػديا لالجئػػيف الفمسػػطينييف الواقػػع شػػماؿ مدينػػة القػػدس المحتمػػة، وذلػػؾ يػػالؿ 

 محاولتيا تنفيذ عممية اعتقاؿ أحد المطارديف.
 16/8/1053قدس برس، 

 
 " المسممين في مصر لتدريب "اإلخوان في قطاع غزة حماس تن ي إنشاء مراكز 53
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فت حركة حماس، اليوـ األحد، تقارير إعالمية مصرية حوؿ إنشػاء مراكػز تػدريل ن: القدس دوت كوـ - زر 
عسػػكرية تابعػػة لكتائػػل القسػػاـ جنػػول قطػػاع  ػػزر، بيػػدؼ تػػدريل عناصػػر مػػف اإليػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر 

 بتمؾ المراكز.
الـ المصري وعبر الناطؽ باسـ الحركة، سامي أبو زىري، عف استيائو البالغ مما وصفو بػ"استمرار دور اإلع

في ضخ التقارير الكاذبة"، معتبرًا بأنيا "تستيدؼ التحػريض عمػة الشػعل الفمسػطيني وقػوى المقاومػة، وتبريػر 
 الحممة  ير المبررر ضد األنفاؽ، واإل الؽ شبو الكامؿ لمعبر رفح"، وفؽ قولو.

 15/8/1053، القدس، القدس
 

 أكدنا عمى تحييد الوجود ال مسطينيو  حذرنا من فتنة طائ ية خطيرة تحاك لمبنانرأفت مرة:  54
تواجو المييمات الفمسطينية في لبنػاف معضػالت أمنيػة جديػدر، تضػاؼ إلػة الصػورر : شيريف قباني - بيروت

النمطيػػة المػػأيوذر عنيػػا بوصػػفيا بػػؤرا أمنيػػة يارجػػة عػػف سػػيطرر الدولػػة، وذلػػؾ بعػػد اتيػػاـ عناصػػر فمسػػطينية، 
موعة مف العمميات األمنية، أبرزىا تمؾ التي شيدتيا الضاحية يرتبط بعضيا بحركة حماس، بالضموع في مج

الجنوبيػػة لبيػػروت، معقػػؿ حػػزل اهلل، بػػدءا مػػف إطػػالؽ صػػاروييف عمييػػا شػػير مػػايو )أيػػار( الماضػػي، مػػرورا 
 بمتفجرر بئر العبد وصوال إلة انفجار الرويس، قبؿ أكثر مف أسبوع.

اجتماعػػات »، أف «الشػػرؽ األوسػػط»رأفػػت مػػرر، لػػػويؤكػػد رئػػيس المكتػػل السياسػػي لحركػػة حمػػاس فػػي بيػػروت، 
دوريػػة، أسػػبوعية وشػػيرية، تجػػرى مػػع قيػػادات بػػارزر مػػف حػػزل اهلل مػػف أجػػؿ بحػػق التطػػورات، يصوصػػا أننػػا 

، منتصػؼ «االجتماع األيير حصػؿ قبػؿ أسػبوع مػف تفجيػر الػرويس»، الفتا إلة أف «ضمف نطاؽ سيطرتيـ
 الشير الحالي.

حػذرنا مػف فتنػة طائفيػة »تفجيريف المػذيف اسػتيدفا الضػاحية الجنوبيػة، ويقػوؿ: ويكرر استنكار حركة حماس لم
يطيرر تحاؾ لمبنػاف، واجتمعنػا مػع كافػة القػوى السياسػية والحزبيػة لمتأكيػد عمػة تحييػد الوجػود الفمسػطيني عػف 

ت العربيػة الصراع المبناني الدايمي، كما أكدنا في وقت سابؽ تحييد المييمات الفمسطينية كافة عف الصراعا
حاولوا التالعل بنا »، مشيرا إلة أنيـ «ىدفنا فمسطيف وعدونا إسرائيؿ وحمفاؤىا فقط»ويوضح أف «. الدايمية

وممارسػػة الضػػلط عمينػػا مػػف أجػػؿ االصػػطفاؼ مػػع فريػػؽ سياسػػي ضػػد آيػػر، إال أننػػا رفضػػنا ذلػػؾ مػػف أجػػؿ 
 «.الحفاظ عمة قضيتنا المقدسة

اس فػي حادثػة إطػالؽ الصػواريخ عمػة الضػاحية، نيايػة مػايو تػورط عنصػر مػف حمػبصحة االتيامات حوؿ و 
وردت اتيامػات لمميػيـ بحمايػة أحػد األفػراد المتيمػيف بػإطالؽ الصػواريخ ويػدعة عػالء » مرر: الماضي، يقوؿ

الديف محمود ياسيف، لكػف المفارقػة أف ىػذا الشػيص موجػود بميػيـ الراشػيدية فػي مدينػة صػور)جنول لبنػاف( 
أي مػػذكرر توقيػػؼ رسػػمية مػػف الجػػيش المبنػػاني بحقػػو لػػـ تصػػمنا »ويشػػدد عمػػة أف «. مقػػاوال عالقػػة لنػػا بػػو مط

حاؿ اكتشفت مشاركتو في اإلساءر إلة أي طرؼ لبناني سنقـو بتسػميمو إلػة القػوات »، موضحا أنو في «بعد
 «.األمنية المبنانية ألف حركة حماس حركة جيادية بوجو إسرائيؿ وليس لبناف

المػػتيـ عػػالء الػػديف متػػوار عػػف »حركػػة حمػػاس مػػا جػػاء عمػػة لسػػاف مػػرر، مؤكػػدا أف ويؤيػػد مسػػؤوؿ رفيػػع فػػي 
األنظار منذ اكتشاؼ تورطو وطمبت منا قيادر الجيش إعطاءىا معمومات عف األماكف التي يقصػدىا لتسػييؿ 

يكػػػوف »ولػػػـ يسػػػتبعد القيػػػادي ذاتػػػو أف «. عمميػػػة القػػػبض عميػػػو لمتحقيػػػؽ معػػػو عمػػػة يمفيػػػة إطػػػالؽ الصػػػواريخ
ص المتيمػػوف بارتكػػال جنايػػات وأعمػػاؿ تيريبيػػة مماثمػػة مػػف مػػدمني الميػػدرات الػػذيف يػػتـ اسػػتلالليـ األشػػيا

 «.وتوريطيـ لإلساءر إلة صورتنا كالجئيف فمسطينييف
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 16/8/1053، الشرق الوسط، لندن
 

 "الجياد": ال صائل ال مسطينية مستن رة لمنع جر المخيمات في لبنان إلى أتون ال تنة 55
، مسػػؤوؿ حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي أبػػو عمػػاد الرفػػاعي بزيػػارر تنسػػيقية لفػػرع ميػػابرات الجنػػولاـ : قػػآمػاؿ يميػػؿ

مسػػتنفرر لمنػػع جػػر المييمػػات إلػػة »، أكػػد الرفػػاعي أف الفصػػائؿ «األيبػػار»أوؿ مػػف أمػػس.. وفػػي حػػديق إلػػة 
«. لدايمية إليياأتوف الفتنة وتوريطيا مف قبؿ بعض الحاالت التي تعمؿ بعمـ أو مف دوف عمـ لنقؿ األزمات ا

االبتعػاد عػف كػؿ الوضػع الػدايمي فػي ظػؿ التنػاقض الكبيػر فػي »وأوضح أف الفصائؿ اتيػذت موقفػًا موّحػدًا بػػ
ينبلػػي عمػػة الكثيػػر مػػف اإلسػػالمييف مراجعػػة مػػواقفيـ السياسػػية عمػػة ضػػوء »، معتبػػرًا فػػي المقابػػؿ أنػػو «لبنػػاف

 «.ي( الكثير مف المسمماتالمستجدات في المنطقة التي تدعونا إلة إعادر )النظر ف
  16/8/1053الخبار، بيروت، 
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القيػػادر العامػػة" فػػي لبنػػاف "أبػػو عمػػاد رامػػز" أف "عمميػػة  -اعتبػػر المسػػؤوؿ فػػي "الجبيػػة الشػػعبية : محمػػد نمػػر
شػػػماؿ فمسػػػطيف المحتمػػػة، فػػػي ىػػػذا التوقيػػػت تضػػػع عالمػػػات اسػػػتفياـ ترتقػػػي الػػػة حػػػد طػػػالؽ صػػػواريخ عمػػػة إ

الشبية"، ونفة أف يكوف لمجبية عالقة بػ"اطالؽ الصواريخ "وىناؾ مف تبنة العممية ليؿ اليميس تحت عنواف 
 كتائل عبد اهلل عزاـ، وبعد ساعات أتت اللارر عمة الناعمة".

فػػي اتجػػػاىيف، األوؿ لمدولػػة المبنانيػػة والحكومػػػة، وقػػد اتيمتيمػػا إسػػػرائيؿ  واعتبػػر أف "الرسػػالة اإلسػػػرائيمية أتػػت
بأنيمػػا مسػػؤولتاف عػػف اطػػالؽ الصػػواريخ، باعتبػػار اف الدولػػة لػػـ تبسػػط السػػيطرر عمػػة كػػؿ لبنػػاف، وأف مواقعنػػا 

، فضػاًل عػف زرع الفتنػة والشػقاؽ واليػالؼ بيننػا 2559جزء مف ىذا الموضوع، وكأف ىنػاؾ مػف يػذكر بػالقرار
بػػػيف الدولػػػة المبنانيػػػة"، أضػػػاؼ: "الرسػػػالة الثانيػػػة فػػػي اتجػػػاه المقاومػػػة، فعنػػػدما يػػػذىل اإلسػػػرائيمي فػػػي التقػػػويـ و 

القيػػادر العامػػة،  -األولػػي بػػأف ال عالقػػة لمحػػزل فػػي ىػػذه العمميػػة، وعنػػدما يشػػف  ػػارر عمػػة الجبيػػة الشػػعبية 
اهلل بأنػػو وراء ىػػذا الموضػػوع، وىػػذا  الحميػػؼ االسػػتراتيجي ليػػذه المقاومػػة، فانػػو يػػتيـ بشػػكؿ  يػػر مباشػػر حػػزل

  ير صحيح، بؿ ىناؾ معمومات قالت اف كتائل عبد اهلل عزاـ فعمتيا، فمماذا أ ارت عمة الناعمة؟".
القيػػادر العامػة" فػػإف قضػية ديػػوؿ الدولػة مواقػػع الجبيػة وتسػػميـ السػالح "لػػو عالقػػة  –بحسػل "الجبيػػة الشػعبية 

المبنػاني واعتبػار  -ا بعيديف عنيػا، ولػو عالقػة بمجنػة الحػوار الفمسػطيني بالحوار واالتفاؽ مع الدولة التي لسن
اف عناويف الممؼ الفمسطيني في لبناف في سمة واحدر متكاممة، واف ال فصؿ وال انفصػاؿ بػيف العنػاويف، وأال 

 يكوف ىناؾ انتقائية في التنفيذ وما تـ االتفاؽ عميو".
ف واضحًا ويقضي بنزع السالح الفمسطيني يارج المييمات في كا 6002وذكر بأف "قرار طاولة الحوار عاـ 

ميمػة سػػتة اشػير، وبػػالحوار، وحتػة افف لػػـ يسػتدعنا أي احػػد مػف اجػػؿ اجػراء الحػػوار، وعنػدما يجػػرى الحػػوار 
ونتفؽ عمة عنوانو كسػمة واحػدر كفمسػطينييف وقػوى فمسػطينية مػع الدولػة المبنانيػة فػنحف حاضػروف وسػننفذ مػا 

 وف اعتراضات".نتفؽ عميو مف د
"ىػؿ الناعمػة ميػددر بوجػودكـ؟"، يجيػل: "كػؿ لبنػاف أصػبح ميػددًا اف كنػا موجػوديف او ال، واالعتػداء األييػػر 
الػػػذي حصػػػؿ فػػػي طػػػرابمس والػػػذي نسػػػتنكره ألنػػػو يػػػريح العػػػدو اإلسػػػرائيمي، إضػػػافة إلػػػة اليجػػػـو االرىػػػابي فػػػي 

منتشػػرر فػي ىػػذه المنػاطؽ لتكػػوف السػبل فػػي الضػاحية الجنوبيػػة، أكبػر دليػػؿ عمػة ذلػػؾ، وىػؿ الجبيػػة الشػعبية 
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التيديػػد األمنػػي؟ المسػػألة ليسػػت ليػػا عالقػػة بوجػػود القيػػادر العامػػة أو ال، العػػدو اإلسػػرائيمي يسػػتيدؼ الجميػػع، 
 المبناني والفمسطيني، وىو المستفيد مما يجري في كؿ المنطقة".

لػة أقصػة الحػدود، والتجػارل السػابقة والتعاوف والتجاول مع كؿ القضػايا إ لالستجابةويتـ: "نحف حاضروف 
تشػػيد عمػػة ذلػػؾ، وسػػبؽ اف تعاونػػا مػػع الدولػػة فػػي أكثػػر مػػف مرحمػػة، واذا كػػاف لػػدينا مطمػػول فػػنحف جػػاىزوف 

 لتسميمو".
 16/8/1053، النيار، بيروت

 
 عبرا أحداثزمة بعد أالقوى وال صائل في عين الحموة شكمت خمية فتحي أبو العردات:  57

ى اميف سر حركة "فتح" وفصائؿ منظمػة التحريػر فػي لبنػاف فتحػي ابػو العػردات فػي رأ: أحمد منتش –صيدا 
حػػديق الػػة "النيػػار" أف الوضػػع عمػػة السػػاحة المبنانيػػة وفػػي المييمػػات الفمسػػطينية دقيػػؽ وحسػػاس جػػدا نتيجػػة 
، االوضاع في المنطقة ويصوصا في سػوريا. واعتبػر اف الالجئػيف الفمسػطينييف "ال يعيشػوف فػي جزيػرر نائيػة

واذا كاف الوضػع فػي لبنػاف بييػر تكػوف المييمػات بييػر، ونحػف منػذ بدايػة االحػداق عممنػا وال نػزاؿ عمػة اف 
نكػػػوف حيػػػػادييف وعػػػامال يجمػػػػع وال يفػػػرؽ، ونبنػػػػي عالقػػػة متوازنػػػػة مػػػع كػػػػؿ االطػػػراؼ المبنػػػػانييف. وعمػػػة ر ػػػػـ 

يؿ فػي الشػأف المبنػاني وعػدـ ايتالفاتنا السياسية مع بعض الفصائؿ، ىناؾ اتفاؽ بيف الجميع عمة عػدـ التػد
 االيالؿ بالوضع االمني".

ويػػػرفض أبػػػو العػػػردات تعمػػػيـ صػػػفة المتشػػػدديف واالصػػػولييف عمػػػة كػػػؿ القػػػوى االسػػػالمية، كمػػػا يػػػرفض تكػػػرار 
الػػبعض لمقولػػة اف االسػػير موجػػود دايػػؿ عػػيف الحمػػور، اذ لػػيس ىنػػاؾ أي دليػػؿ، ولػػـ يصػػرح اي شػػيص بأنػػو 

شاىده، وما جرى الحديق عنو أنو موجود في مصّمة عبداهلل بف زبير  ير التقة االسير في المييـ أو حتة 
 صحيح.

وكشػػؼ اف "القػػوى والفصػػائؿ فػػي عػػيف الحمػػور شػػكمت يميػػة ازمػػة بعػػد احػػداق عبػػرا االييػػرر واطػػالؽ صػػواريخ 
عمػػة الضػػاحية الجنوبيػػة حيػػق وجػػو الػػبعض اصػػابع االتيػػاـ الػػة الفمسػػطينييف. طبعػػا ىنػػاؾ متورطػػوف فػػي مػػا 

ومطموبوف لمقضاء، ونحف نبػذؿ قصػارى جيػدنا بالتعػاوف مػع القػوى االمنيػة، وال نتػوانة عػف تسػميـ اي يجري 
شيص ميما تكف جنسيتو الننا لف نسمح لممييمات بأف تكػوف عػاماًل يسػيـ فػي أي فتنػة أو تفجيػر لموضػع، 

شػػتركة التػػي تضػػـ ممثمػػيف ونحػػف فػػي اجتماعنػػا االييػػر فػػي الميػػيـ اتفقنػػا نيائيػػًا عمػػة تشػػكيؿ القػػور االمنيػػة الم
لحركة فتح وفصائؿ منظمػة التحريػر وقػوى التحػالؼ والقػوى االسػالمية والحركػة االسػالمية المجاىػدر وانصػار 

 اهلل، وسيكوف ليذه القور دور فاعؿ ومميز في الحفاظ عمة االمف".
يوف مػع النائبػة وأمس باشر وفد مف فصائؿ منظمة التحرير جولة عمػة فاعميػات صػيدا بػدأىا بمقػاء فػي مجػدل

الفمسػػطينية  –بييػػة الحريػػري جػػرى ياللػػو عػػرض لمتطػػورات. واكػػد المجتمعػػوف أىميػػة متابعػػة الجيػػود المبنانيػػة 
مف أجؿ قطع الطريؽ عمػة محػاوالت اديػاؿ لبنػاف فػي آتػوف الصػراع الػدائر فػي سػوريا، وتحييػد الفمسػطينييف 

 ومييماتيـ عف ىذا الصراع.
"كػاف العنػواف االبػرز ىػو ىػذه الجريمػة النكػراء فػي منطقػة الشػماؿ وبػالقور التػي  واثر المقػاء قػاؿ ابػو العػردات:

استنكرنا فييا جريمة الضاحية، كذلؾ نػددنا بيػذه الجريمػة النكػراء. وكػذلؾ األمػر تحػدثنا عػف مسػؤولية وطنيػة 
ىػي موضػوع صػيدا عالية في معالجة ىذه االزمة اليطيرر، وتمنينا لمبناف األمػف واالسػتقرار. والقضػية الثانيػة 

ومييـ عيف الحمور بكؿ تشعباتيا السياسية واالمنية واالجتماعية، وموضوع النازحيف وكيؼ يمكف اف نحصف 
 المييـ وجواره في صيدا.
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 حزب الشعب يدعو إلى تشكيل مجمس تأسيسي لمدولة ال مسطينية 58
زل الشػػعل الفمسػػطيني وليػػد العػػوض لتشػػكيؿ مجمػػس دعػػا عضػػو المكتػػل السياسػػي لحػػر: أشػػرؼ اليػػو  - ػػزر 

يضـ أعضاء المجمس المركزي والتشريعي يتولة ميػاـ يتفػؽ عمييػا يػالؿ المرحمػة  ةتأسيسي لمدولة الفمسطيني
 االنتقالية، والتدرج فييا إلتماـ المصالحة الوطنية وكسبيؿ لميروج مف األزمة الراىنة.

  16/8/1053القدس العربي، لندن، 
 

 رك تايمز: ال يمكن إسقاط حكم حماس في قطاع غزةنيويو  59
ل وضاع الجارية فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط  يويورؾ تايمز" األمريكيةنيويورؾ / وكاالت: تطرقت صحيفة "ن

ال سيما فػي مصػر وسػوريا وتأثيرىػا عمػة حركػة حمػاس فػي قطػاع  ػزر، الفتػة إلػة أف حمػاس حركػة قويػة ال 
 اعة اإليواف المسمميف في مصر.يمكف إسقاطيا بالمقارنة مع جم

وعػػػزت الصػػػحيفة أسػػػبال عػػػدـ تمكػػػف أي طػػػرؼ مػػػف األطػػػراؼ محاولػػػة إسػػػقاط حمػػػاس إلػػػة انتشػػػار شػػػعبيتيا 
الواسػػػعة بػػػيف أبنػػػاء الشػػػعل الفمسػػػطيني فػػػي القطػػػاع، كمػػػا أنيػػػا تسػػػيطر عمػػػة قػػػوات أمنيػػػة وأجيزتيػػػا األمنيػػػة 

 لة وجودىا المتعمؽ في واقع الحيار في  زر.المتعددر، وليا العديد مف المؤسسات اليدماتية، إضافة إ
وأشارت الصحيفة إلة تأثر حركة حماس مػف الواقػع اإلقميمػي الػذي تعيشػيو المنطقػة ابتػداًء مػف االضػطرابات 
والصراع الدائر في سوريا التي بحسل ما تحدثت الصحيفة عنو مف أف شريانًا قطػع بػيف حمػاس وبػيف اثنػيف 

ابؽ وىي إيراف وسوريا، لكنيا تمكنػت ومػف يػالؿ مػا تبػيف مػف الحػرل األييػرر مف أبرز الداعميف ليا في الس
 في نوفمبر الماضي مف اجتياز ذلؾ.

أما بالنسبة ل وضػاع المتػواترر فػي مصػر والتػي أثػرت بشػكؿ سػمبي عمػة االقتصػاد فػي قطػاع  ػزر، وافتقارىػا 
اف المسػػمميف فػػي مصػػر مػػف يػػالؿ لمػػدعـ االقتصػػادي والسياسػػي، وذلػػؾ نتيجػػة لمحاولػػة تفكيػػؾ جماعػػة اإليػػو 

 حممة االعتقاالت في صفوؼ أبنائيا مف قبؿ الجيش المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وفي ىذا الموضوع تشير الصحيفة إلة أف الحكومة في  ػزر شػكمت لجنػة وزاريػة لمعالجػة األزمػة االقتصػادية 

ي الػذي حػدق فػي مصػر وا  ػالؽ المئػات مػف اليانقة التي ظيرت مؤيرًا نتيجػة لتأثرىػا مػف االنقػالل العسػكر 
األنفاؽ التي حكومة  زر كانت تعتمد بشكؿ كبير عمييػا بسػبل فػرض الحصػار اإلسػرائيمي عمػة القطػاع منػذ 

 ـ.6001عاـ 
ولفتت الصحيفة إلة سبل آير ربما سبَّل  في تعقيد األمور بالنسبة لقطاع  زر وىي وقؼ نقؿ البضائع عػف 

% منيػػا، مػػا أدى إلػػة عػػدـ الحصػػوؿ عمػػة مػػواد البنػػاء والوقػػود مػػف 90أكثػػر مػػف طريػػؽ األنفػػاؽ التػػي توقػػؼ 
مصر، واالضطرار لمتوجو إلة البضائع اإلسرائيمية التي تكمفتيا تزيد عػف تمكفػة البضػائع المصػرية أكثػر مػف 
الضػػعؼ. كمػػا أف إ ػػالؽ معبػػر رفػػح الشػػرياف والمنفػػذ الوحيػػد لممسػػافريف الفمسػػطينييف، حيػػق تقطعػػت السػػبؿ 

آالؼ الطالل ورجاؿ األعماؿ والمرضة واألجانل وسكاف  زر الذيف يعيشػوف فػي اليػارج، كػؿ ذلػؾ وسػائؿ ب
ضلط كبيرر عمة حركة حماس التي تحكـ القطاع منذ سػنوات فػي محاولػة إلػة عزلتيػا دوليػًا، لكػف الصػحيفة 

ؿ وكانػػت أكثػػر تشػػير إلػػة أف الحركػػة اسػػتطاعت عمػػة مػػر السػػنوات الماضػػية مػػف اجتيػػاز تمػػؾ الضػػلوطات بػػ
 تعقيدًا.
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وأوضػػحت الصػػحيفة أف قيػػادر السػػمطة الفمسػػطينية المتمثمػػة بحركػػة فػػتح تحػػاوؿ ا تنػػاـ تمػػؾ الضػػلوط الدوليػػة 
عمػػة حمػػاس واالنقضػػاض عمييػػا مػػف يػػالؿ التيطػػيط إلعػػالف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس  ػػزر "إقمػػيـ 

ريػػؽ تقمػػيص تمويػػؿ السػػمطة الفمسػػطينية متمػػرد"، األمػػر الػػذي سػػيزيد مػػف تشػػديد الينػػاؽ عمػػة حمػػاس عػػف ط
 ل نشطة والعمميات في قطاع  زر.

ويبقة الوضع في قطاع  زر مرىوف باألحداق الجارية في جميوريػة مصػر العربيػة، فػي حػيف أف قػادر حركػة 
حمػػػاس تنظػػػر ببػػػالغ القمػػػؽ والترقػػػل ل وضػػػاع الجاريػػػة ىنػػػاؾ ومػػػا سػػػتؤوؿ إليػػػو األمػػػور ىنػػػاؾ، معػػػربيف عػػػف 

 أثر سكاف القطاع اقتصاديًا وسياسيًا مف ذلؾ.يشيتيـ مف ت
 16/8/1053وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تجاه سورية عمى الزناد "إسرائيل"يحض الغرب عمى العمل ضد النظام السوري: يد  نتنياىو 20

رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أعمف ، أف برىوـ جرايسي، عف 26/8/2013، الغد، عّمانذكرت 
حد، أف يد إسرائيؿ عمة الزناد تجاه سورية، تحسبا ألي ىجوـ كرد عمة ىجوـ أميركي محتمؿ، أمس األ

 وذىبت جيات عسكرية إسرائيمية إلة  اف ستبمغ تؿ أبيل بأي ىجوـ عسكري قبؿ انطالقو.
حف وقاؿ نتنياىو في بدء جمسة حكومتو االسبوعية أمس إف يدنا عمة قمبنا، ويدنا الثانية عمة الزناد، "ون

سنعرؼ كيؼ ندافع عف مواطنينا ودولتنا ضد اولئؾ الذيف يأتوف لضربنا أو يحاولوف ضربنا"، وأضاؼ قائال 
وفي  إف ما جرى في سورية "يثبت أف األنظمة اليطيرر في العالـ محظور عمييا أف تتزود بأسمحة يطيرر".

في حديق إلذاعة جيش االحتالؿ، إف  المقابؿ، قاؿ وزير ما يسمة "التيديدات االستراتيجية" يوفاؿ شتانتس،
واشنطف ليس بمقدورىا أف تتلاضة مرر أيرى "عف استيداـ نظاـ األسد لمسالح الكيماوي، وليذا مف المتوقع 
أف تكوف عممية عسكرية مف اللرل". وأضاؼ شتاينتس قائال "إنني لست متأكدا مف أف كؿ عممية ىجومية 

ضد إسرائيؿ، وأعتقد أف احتماؿ ىذا ضعيؼ، ولكف عمة أي  أميركية عمة سورية ستقود إلة  رد سوري
 حاؿ عمينا أف نكوف جاىزيف ايضا مف ىذه الناحية".

نتنياىو كثؼ، ضلوطو عمة الدوؿ اللربية ، أف يو بي أي، عف 26/8/2013، الحياة، لندنوأضافت 
سمحة كيماوية ضد وحضيا عمة العمؿ ضد النظاـ السوري بعد أنباء حوؿ ادعاءات باستيداـ النظاـ أ

ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف نتانياىو قولو يالؿ لقائو مع  المدنييف في إطار الحرل الدائرر في سورية.
وزير اليارجية الفرنسي، لوراف فابيوس، في القدس اليوـ األحد، إف استيداـ السالح الكيماوي ىو "جريمة 

وأضاؼ "عمّي أف أقوؿ أف  تتوقؼ ىذه الفظائع". ينفذىا النظاـ ضد شعبو، وىذا أمر مرعل ويجل أف
يراف وذراعيا التنفيذية، حزل اهلل، موجوداف ىناؾ عمة  )الرئيس السوري بشار( األسد ال يعمؿ لوحده، وا 

واعتبر نتانياىو أف "المنطقة كميا مرت بيزر وزعزعة  األرض ويمعباف دورا مركزيا في مساعدر سورية".
نما بنفي العصرنة وانعداـ استقرار، وجذور ا نعداـ االستقرار ىذا ال عالقة لو بصراع كيذا أو ذاؾ وا 

واالعتداؿ والتقدـ والحموؿ السياسية، وىذا ىو، عمميا، أساس المشكمة في الشرؽ األوسط، وقد آمنوا طواؿ 
جانبو قاؿ مف  الفمسطينية". –السنيف بأف أساس انعداـ االستقرار في الشرؽ األوسط ىو المشكمة اإلسرائيمية 

وزير الدفاع اإلسرائيمي، موشيو يعموف، الذي شارؾ في المقاء إنو "تـ استيداـ سالح  ير تقميدي في سورية 
مف جانل نظاـ  ير تقميدي، وىذه يطور تسببت بموت مئات األبرياء، وىذه ليست المرر األولة التي 

وأضاؼ يعموف أف  ا  ير تقميدي".يستيدـ فييا النظاـ السوري، المدعـو مف إيراف وحزل اهلل، سالح
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استيداـ السالح الكيماوي "تحوؿ إلة  أمر اعتيادي ونحف ندافع عف أنفسنا وال نتوقع أف تفعؿ جيوش 
 أجنبية ذلؾ مف أجمنا".

 
 الممف السوريبسورية وال تتدخل بال تقوم بأي نشاط  "إسرائيل": "لو فيغارولي ني ردًا عمى  21

اإلسرائيمية تسيبي ليفني، تعقيًبا عمة ما نشرتو صحيفة "لو فيلارو" الفرنسية  قالت وزيرر القضاءالناصرر: 
مف أف وحدات مف قوات لممعارضة السورية مدعومة بقوات ياصة إسرائيمية وأردنية، وأفراد مف وكالة 

ـ بأي االستيبارات المركزية األمريكية، تعمؿ منذ اسبوع في منطقة درعا بجنول سورية، "إف إسرائيؿ ال تقو 
 نشاط في سورية وال تتديؿ في الممؼ السوري"، عمة حد قوليا.
(، أف "أي قرار بشأف التديؿ في سورية 8|25واوضحت ليفني، في مقابمة مع اإلذاعة العبرية اليوـ األحد )

يعد قراًرا دراماتيكًيا مف ايتصاص الرئيس األمريكي باراؾ أوباما"، وأضافت أف "امتناع دوؿ اللرل عف 
وفي السياؽ  ياـ بأي عممية عسكرية في سورية يشكؿ رسالة لمعناصر المتطرفة التي تنشط في المنطقة".الق

ذاتو؛ أكد الوزير اإلسرائيمي سيمفاف شالـو أف الجيش اإلسرائيمي سيتحرؾ "إذا تبيف أف أسمحة الدمار الشامؿ 
يزر األمنية اتيذت يالؿ السنتيف التي تممكيا سوريا تنقؿ الة جيات  ير مسؤولة"، مشيًرا إلة أف األج

 الماضيتيف كافة االستعدادات لمواجية السيناريوىات المحتممة. 
 25/8/2013قدس برس، 

 
 ةحان الوقت لمقيام بمحاولة دولية لنزع كل السمحة الكيميائية في سوريبيريز:  22

ي لوراف فابيوس في القدس قاؿ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز، قبؿ لقائو وزير اليارجية الفرنس: ا ؼ ل
انو أمر معقد »، مضيفا «حاف الوقت لمقياـ بمحاولة دولية لنزع كؿ األسمحة الكيميائية في سوريا»المحتمة، 

 إذا استمر الوضع الحالي.« لملاية ومكمؼ لملاية، ولكف األمر سيكوف أكبر كمفة أكثر وأكثر يطورر
ال أستطيع أف أصدؽ أنو وقعت ىناؾ أكبر »وتابع «.  ير مسبوؽ»وبحسل بيريز فإف ما يحدق في سوريا 

 «.جريمة حرل ال ُتصدؽ، وىي استيداـ أسمحة كيميائية لقتؿ مئات النساء واألطفاؿ
 26/8/2013، الس ير، بيروت

 
 الض ة بلن تقوم دولة فمسطينية يعمن عن إقامة مستوطنة جديدة:  اإلسرائيمي اإلسكان وزير 23

 االسكاف اإلسرائيمي اوري اريئيؿ، عف اقامة مستوطنة جديدر تدعة 'لشـ'.أعمف وزير  :القدس المحتمة
 400عائمة مف المستوطنيف ستستمـ بيوتيا قريبا، فيما سيتـ بناء  70 وحسل صحيفة 'معاريؼ' العبرية فإف

ولفتت الصحيفة في عددىا الصادر، اليوـ االثنيف، إلة  اف ىذا  وحدر استيطانية في المستوطنة الحقا.
 إلعالف جاء في الوقت الذي تجري فيو المفاوضات.ا
ضافت أف الوزير أرئيؿ، مف حزل البيت الييودي وىو مف قادر االستيطاف، استلؿ الحدق ليعمف اف البناء أو 

االستيطاني سيستمر وقاؿ 'لف تقوـ دولة فمسطينية في الضفة اللربية وليفيـ الجميع انو لف تكوف ىناؾ 
سرائيؿ ستبني بكؿ مكاف في الضفة '. دولتيف  رل نير االردف  ' قاؿ الوزير اريئيؿ ، وا 

نائل رئيس المجمس االقميمي االستيطاني 'شومروف ' قاؿ بدوره، اف اإلسرائيمييف فيموا جيدا اف الضفة ىي  
مركز إسرائيؿ واف االقباؿ عمة شراء المنازؿ دليؿ عمة انو ال يمكف التنازؿ عف السكف في كؿ مكاف مف 

 سرائيؿ.ارض إ
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 26/8/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 : قرار مقاطعة المستوطنات يكبد تل أبيب خسائر باىظةاإلسرائيميوزير االقتصاد  24
زىير أندراوس: قاؿ وزير االقتصاد في الحكومة اإلسرائيمية نفتإلة بينيت لمقنار العاشرر إنو يتوقع  -الناصرر 

بمقاطعة المستوطنات إلة  مئات المالييف مف  اد األوروبياالتح أْف تصؿ يسائر إسرائيؿ جراء القرار
اليورو سنويا، وتابع الوزير اإلسرائيمي، وىو زعيـ حزل البيت الييودي قائاًل يالؿ المقاء المتمفز إف قطاعي 
الزراعة والصناعة سيكوناف أكبر المتضرريف مف القرار، حيق تبمغ قيمة الصادرات السنوية القادمة مف 

مميوف دوالر(. وكاف الوزير بينيت قد ىدد  280ات باتجاه دوؿ منطقة اليورو نحو مميار شيكؿ )المستوطن
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أنو إذا لـ ينجح بإللاء عقوبات االتحاد األوروبي عمة المستوطنات 

يود وزير اليارجية األمريكية، اإلسرائيمية الواقعة في األراضي الفمسطينية المحتمة، سيعمؿ عمة إحباط ج
 جوف كيري السممية. 

في السياؽ ذاتو قاؿ البروفيسور تسفي اكشتايف، عميد كمية االقتصاد في المركز المتعدد المجاالت في 
مدينة ىرتسميا لمتمفزيوف اإلسرائيمي إنو باإلضافة إلة  اليسائر المالية التي ستنتل عف مقاطعة إسرائيؿ 

(، ىناؾ أضراًرا أيرى يجل أْف يأيذىا صناع القرار في تؿ أبيل عمة محمؿ 2020لمشروع )يورفيجيف 
مف الجد، وىي تراجع األبحاق العممية في إسرائيؿ بشكؿ كبير، كما أف األبحاق التي سُيواصموف إجراؤىا 

 بر ـ المقاطعة ستبقة محمية، ألنيا ال تنضوي تحت المشروع األوروبي، عمة حد قولو.
 26/8/2013، ، لندنالقدس العربي

 
  وحدة استيطانية 1500اإلسرائيمية تصادق عمى تمويل بناء  القدسبمدية  25

(، عمة يطة لبناء 8|25الناصرر: صادقت بمدية القدس االحتاللية، يالؿ اجتماع عقدتو مساء أمس األحد )
الفمسطينييف في  وحدر استيطانية في حي "رامات شمومو" االستيطاني المقاـ عمة أراضي المواطنيف 1500

 شعفاط وبيت حنينا شماؿ القدس المحتمة.
وقالت المتحدثة باسـ البمدية براتشي سبرنغ "إف مسؤولي البمدية وافقوا عمة يطة لبناء البنية التحتية 
لممشروع"، كما وصفت اليطور بأنيا "عادية وبيروقراطية". وأضافت أف "اليطة تنتظر موافقة الحكومة وفي 

 سنشرع في البناء". حاؿ الموافقة
 26/8/2013قدس برس، 

 
 "إسرائيلة "المعادية ل مآربوبو مازن كالذئب الذي يتستر بالخراف في محاولة لتحقيق : أليبرمان 26

ىاجـ المتطرؼ اليمني افيلدور ليبرماف رئيس حزل إسرائيؿ بيتنا الرئيس محمود عباس ابو  :القدس المحتمة
الكنيست مف حزل ميرتس  أعضاءذيف التقوا بو مؤيرا في اشارر إلة اليسار اإلسرائيمي ال وأحزالمازف 

 اإلسرائيمي اليساري.
وبحسل موقع صحيفة معاريؼ العبرية فقد شف ليبرماف ظير اليوـ عمة صفحتو عمة الفيس بوؾ ىجوما 

ل اليسار اإلسرائيمي عموما وحز  أحزالإلة  ىجومو الكالمي  أضاؼجديدا عمة الرئيس الفمسطيني لكنو 
ميرتس ىـ  أعضاءميرتس اليساري حيق وصفيـ باليراؼ التي تستمع إلة   الذئل في اشارر إلة  اف 
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اليراؼ واف الرئيس محمود عباس ىو الذئل الذي يسمعيـ بالملة االنكميزية الكممات الجميمة والمطيفة التي 
 يريدوف االستماع الييا في وقت ييطط بكؿ مكر لمقضاء عمييـ.

 أىدافواليسار إلة  السالـ الحقيقي مف اجؿ تحقيؽ  وأحزالمازف يستلؿ سعي ميرتس  أبواف وقاؿ ليبرماف 
 بإسرائيؿ. واإلضراراليطيرر 

 وقاؿ ليبرماف اف ابو مازف كالذئل الذي يتستر باليراؼ في محاولة لتحقيؽ ماربو المعادية لدولة إسرائيؿ.
ف ميرتس الذىال إلة  راـ اهلل ويكونوا كاليراؼ الكنيست م أعضاءكما وكتل ليبرماف انو مف العار عمة 

الكنيست إلة  اليطابات التحريضية بالملة  أعضاءالتي تلطي عمة الذئل مشددا عمة ضرورر اف يستمع 
 في مقره براـ اهلل. باإلرىابييفمازف اماـ مف وصفيـ  أبوالعربية التي يمقييا 

% 70التي تصؿ إلة   فالفمسطينيي أ مبيةؿ فييا اف مازف التي قا أبوواستنكر ليبرماف تصريحات الرئيس 
تريد السالـ وانو ال يريد العودر إلة  يافا وحيفا مشيرا إلة  اف ىذه التصريحات ما ىي اال وسيمة لمتلطية 

بإسرائيؿ في العالـ في اطار ميطط ينتيجو عباس الزالة الشرعية الدولية عف  لإلضرارعمة يططو 
 إسرائيؿ عمة حد زعمو.

 25/8/2013، كالة سما اإلخباريةو 
 

 مستشارًا لألمن القومي اإلسرائيمية تصادق عمى تعيين يوسي كوىين  الحكومة 27
وافقت الحكومة اإلسرائيمية عمة تعييف نائل رئيس الموساد يوسي كوىيف مستشارًا لالمف : ا ؼ ل -القدس 

 وزراء.القومي ورئيسًا لمجمس االمف القومي، بحسل ما اعمف مكتل رئيس ال
وقاؿ مكتل رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو "وافقت الحكومة باالجماع عمة تعييف يوسي كوىيف كمستشار 

عامًا مف اليبرر  30عامًا( لديو " 52واشار البياف بأف كوىيف ) االمف القومي ورئيس مجمس االمف القومي".
 ادارية". في مواقع عممية واستيباراتية في الميداف باالضافة إلة  مواقع

 26/8/2013، الحياة، لندن
 

 قدم "تنازالت مؤلمة جداً" عمى أراضي الض ة الغربيةتس "إسرائيل": زشتاينت 28
نقؿ موقع يديعوت أحرونوت عمة اإلنترنت عف وزير الشؤوف اإلستراتيجية واالستيبارية يوفاؿ شتاينتز قولو 

قدـ عمة األرجح تنازالت مؤلمة جًدا عمة أراٍض في حديق لصحيفة "ديمي تملراؼ" البريطانية إف إسرائيؿ ستُ 
 في "ييودا والسامرر" )الضفة اللربية(، ضمف أي تسوية مع الفمسطينييف.

وأضاؼ شتاينتز أف الجانل الفمسطيني سُيضطر أيًضا لتقديـ بعض التنازالت الممث مة ببقاء الكتؿ 
أف دولة فمسطينية منزوعة السالح ىي الحؿ  االستيطانية واعترافو بييودية "دولة إسرائيؿ"، ورأى شتاينتس

العممي الوحيد لتسوية النزاع فيما يجل الحفاظ عمة الوضع القائـ في القدس، بجزأييا اللربي والشرقي، 
 كعاصمة أبدية لمدولة العبرية، عمة حد تعبيره.

الوزراء اإلسرائيمي  ونقمت صحيفة "معاريؼ" عف نائل وزير اليارجية اإلسرائيمي زئيؼ إلكيف قولو إف رئيس
يستعد لتوقيع اتفاؽ مع الفمسطينييف يقضي باالنسحال مف مساحة قدرىا ستة وثمانيف بالمئة مف مجموع 

 أراضي الضفة اللربية.
 24/8/2013، المركز ال مسطيني لإلعالم
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 صاروخ ومدفعية  ألفالجيش السوري يممك ما يقارب مئة ": إسرائيل" 29
اف الجيش السوري يممؾ ما يقارل مئة الؼ  إسرائيميأشار تقرير استيباري : راماؿ شحاد -القدس المحتمة 

، اذا ما تعرضت سورية لضربة إسرائيؿصاروخ ومدفعية وبأف معظـ ىذه الصواريخ ستكوف موجية نحو 
عسكرية اميركية. ويتدرل الجيش اإلسرائيمي عمة سيناريو اف تكوف إسرائيؿ اليدؼ لمرد السوري عمة اية 

 عسكرية، ومشاركة حزل اهلل في الرد.ضربة 
" التي تممكيا سورية ستكوف قادرر عمة تلطية معظـ D -وفي التقديرات اإلسرائيمية اف صواريخ سكود

المناطؽ في إسرائيؿ وستكوف اثارىا يطيرر جدًا حيق تعتبر االكثر قور وتحديدًا. كما تيشة إسرائيؿ مف 
يا ترسانة الصواريخ السورية، وىي صواريخ تحقؽ اىدافًا سورية الصنع التي تشمم" SS-21 صواريخ "

متوسطة المدى ولدييا القدرر عمة حمولة ما يقارل مئة وعشريف كيمو رامًا مف المواد المتفجرر، التي مف 
 شأنيا ايضًا الحاؽ اضرار باللة، اذا ما سقطت في إسرائيؿ.

حزل اهلل قد يشارؾ في الرد عمة ضربة وبموجل مسؤوليف امنييف فإف إسرائيؿ باتت عمة قناعة بأف 
عسكرية عمة سورية، وبذلؾ سيوسع حمقة التيديد عمة إسرائيؿ. واضاؼ المسؤولوف اف في حوزر حزل اهلل 

الؼ صاروخ، بينيا عشرات الصواريخ المتطورر القادرر عمة الوصوؿ إلة  الجنول، وقد يستيدؼ  70
د لسالح الجو. وتيشة إسرائيؿ ايضًا مف اف يستيدؼ الحزل في ضرباتو محطات توليد الكيرباء وقواع

حزل اهلل مناطؽ حساسة واستراتيجية في الشماؿ، بينيا مطارات عسكرية، عبر استيدامو طائرات مف دوف 
وفي يطة الرد اإلسرائيمي اىداؼ استراتيجية لحزل اهلل في جنول لبناف وفي مواقع الحزل بما في  طيار.

لبنانية تشمؿ منصات اطالؽ الصواريخ عمة إسرائيؿ، بما يضمف القضاء ذلؾ قصؼ مكثؼ عمة بمدات 
 الكامؿ عمة ىذه المنصات والصواريخ وقواعد الحزل.

 26/8/2013، الحياة، لندن
 

 ترفع حالة التأىب بسبب تيديد واشنطن بتوجيو ضربة عسكرية محدودة لسورية  "إسرائيل" 30
د سمط اإلعالـ العبري في إسرائيؿ أمس األحد األضواء عمة زىير أندراوس: كما كاف متوقعا، فق -الناصرر 

ضد سورية، مؤكدا عمة أف التقديرات اإلسرائيمية تشير إلة  أف اليجوـ سيتـ مف  اليجـو األمريكي المحتمؿ
حامالت الطائرات األمريكية المرابطة في البحر األبيض المتوسط، وبالمقابؿ، شدد المحمموف عمة أف عممية 

 برية ضد سورية مف قبؿ أمريكا وحميفاتيا  ير واردر بالحسباف.
، أليكس فيشماف، إف اليجوـ األمريكي، إذا ’يديعوت أحرونوت‘في صحيفة  وقاؿ المحمؿ لمشؤوف العسكرية

يرج إلة  حيز التنفيذ، سيكوف محدوًدا لملاية، ولف يتمكف مف تليير موازيف القوى عمة األرض لصالح 
نظاـ الرئيس السوري، د.بشار األسد. وتابع المحمؿ قائاًل إنو عمة الر ـ مف سمسمة التقارير اإلعالمية 

مريكية، حوؿ اليجوـ المفترض ضد سورية، فإف كبار صناع القرار في واشنطف ما زالوا متردديف في األ
 القياـ بو.

عالور عمة ذلؾ، كشؼ النقال عف أف الجيش اإلسرائيمي رفع حالة التأىل إلة  درجة عالية، وليس في 
فْ  قاـ األمريكيوف باليجوـ عمة  المجاؿ االستيبارتي فقط، وأشار أيضا إلة  أف الرئيس السوري، حتة وا 

بالده واستيداؼ األسمحة اإلستراتيجية التي يممكيا، فإنو لف يمنح إلسرائيؿ الفرصة بمياجمتو لمتيمص مرر 
لة  األبد مف ترسانتو اإلستراتيجية، التي عممت روسيا سنوات طويمة عمة إقامتيا بتمويؿ إيراني.  واحدر وا 
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لواليات المتحدر األمريكية بفرض حظر جوي عمة سورية، ألف مف شأف واستبعد المحمؿ اإلسرائيمي قياـ ا
ذلؾ أْف يزيد المناوشات بيف الطائرات األمريكية وبيف المنظومات الدفاعية السورية، ولكف األىـ مف ذلؾ، 
بحسل فيشماف، أف واشنطف تيشة مف ردر الفعؿ الروسية التي قد تؤدي إلة  اشتعاؿ حرل إقميمية، عمة 

و. ويمص المحمؿ إلة  القوؿ إف تقديرات األجيزر األمنية اإلسرائيمية تؤكد عمة أف ىجوًما أمريكًيا حد قول
 تكتيكًيا ضد سورية لف يؤدي بأي شكؿ مف األشكاؿ إلة  رد فعؿ سوري ضد الدولة العبرية.
 26/8/2013، القدس العربي، لندن

 
   ةماوي سوريتخوفًا من كي الغاز يتدافعون عمى كمامات اإلسرائيميون 31

لكمامات اللاز، وذلؾ ” اإلسرائيمييف“أكدت شركة البريد اإلسرائيمي أف ارتفاعًا كبيرًا طرأ عمة طمل : )واـ(
وقالت الشركة إنيا  عمة يمفية التوتر في سوريا والتقارير الواردر منيا حوؿ استيداـ األسمحة الكيماوية.

الطمل عمة الكمامات ارتفع يالؿ األياـ القميمة الماضية كمامة، إال أف  2000كانت توزع يوميا ما يقارل 
 في المئة. 30بنسبة 

 26/8/2013، الخميج، الشارقة
 

 إلكترونياً  "الربيع العربي"وحدة استخباراتية إسرائيمية لمتابعة نشطاء : ىآرتس 32
رية )أماف( في وحدر استيباراتية تابعة لجياز االستيبارات العسك إسرائيؿيصصت  :بترا –القدس المحتمة 

 األحدأمس  اإلسرائيميةالكترونيا. ووفقا لصحيفة ىآرتس « الربيع العربي»منطقة بئر السبع لمتابعة نشطاء 
باعتبارىا يطرًا كبيرًا عمة أمنيا ومستقبميا في « الربيع العربي»لثورات  إسرائيؿفقد دفع استمرار مراقبة 

 ميات تجنيد عمالء في الدوؿ العربية.العنصر النسائي لمقياـ بعم إدياؿالمنطقة، إلة 
وكشفت الصحيفة، النقال عف أف الجيش اإلسرائيمي أقاـ وألوؿ مرر في تارييو وحدر ياصة لمراقبة أجيزر 
الحاسول، حيق تقـو الوحدر بتدريل المجنديف عمة أحدق الوسائؿ التكنولوجية لرصد المعمومات عما يدور 

ستيدـ االستيبارات العسكرية االنترنت والفيس بوؾ لمتواصؿ مع في العالـ العربي. وبحسل الصحيفة ت
الشبال العربي، ونسل عالقات بيف الشبال العربي ومجندات الجيش اإلسرائيمي تمييدا السقاطيـ في وحؿ 

 العمالة والجاسوسية.
 26/8/2013، الرأي، عّمان

 
 

 في ضواحي دمشق الكيماويالعسكرية اإلسرائيمية: النظام السوري ن ذ اليجوم  االستخبارات 33
نقمت "يديعوت أحرونوت" عف المجمة األلمانية "فوكوس" أف إسػرائيؿ التقطػت محادثػات فػي دايػؿ : ػرل48عػػ

الجػػيش السػػوري تثبػػت أف النظػػاـ السػػوري ىػػو المسػػؤوؿ عػػف اليجػػـو الكيمػػاوي فػػي ضػػواحي دمشػػؽ األسػػبوع 
" فػػػي االسػػػتيبارات العسػػػكرية 8200الوحػػػدر "الماضػػػي، وأف مسػػػؤوال سػػػابقا فػػػي "الموسػػػاد" صػػػرح لممجمػػػة أف 

 اإلسرائيمية تنصتت سرا لمحادثات الجيش السوري أثناء اليجـو الكيماوي.
وكتبػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" أنػػو فػػي األيػػاـ األييػػرر فػػإف واشػػنطف ولنػػدف وبػػاريس توجػػو أصػػابع الػػتيـ لمنظػػاـ 

 السوري.
 26/8/2013، 48عرب 
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  وذ وتمدد منظمات "الجياد العالمي" إلى حدود الكيان اإلسرائيمي: قمق إسرائيمي من تزايد نيديعوت 34

أف المؤسسة األمنية في ، بأليكس فيشمافأوضح المحمؿ العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، 
بأي مواجية عسكرية واسعة النطاؽ مع   ير معني في الوقت الحالي "حزل اهلل"أف تدرؾ  "إسرائيؿ"
بؿ إلة منظمات "الجياد العالمي"،  ،لو أصابع االتياـ في إطالؽ الصواريخ األييرر " لذلؾ لـ توّجوإسرائيؿ"

الحدود مع  منظمات مف تعزيز نفوذىا في منطقةتمؾ المة منع مشيرًأ إلة أف عمة "إسرائيؿ" أف تحرص ع
. وفي سياؽ واليدوء في تمؾ المنطقة شكمو ىذه المنظمات مف يطورر باللة عمة األمفنظرًا لما تُ  "إسرائيؿ"

ف تعزز مركز الجياد العالمي عمة م ،أفيؼ كويافي، رئيس شعبة االستيبارات العسكريةمتصؿ، حذر 
أبوال "إسرائيؿ" بحجـ واسع، كفيؿ بأف يؤثر ليس فقط عمييا بؿ عمة لبناف، سوريا، األردف، سيناء، وعمة 

ء ومصر، يفضؿ الجيش عدـ العمؿ وأضاؼ: كما في الحمبة السورية، وما يجري في سينا المنطقة بأسرىا.
بشكؿ تمقائي، بؿ احتواء األحداق، وتحديد الحاالت التي تستدعي ردًا صييونيًا، بؿ ىناؾ أحداق يمكف 

  الكبح عندىا، ومواصمة تعريفيا بأنيا أحداق موضعية.
  مجمة بمحانيو العسكرية

 24/8/2013، 2891التقرير المعموماتي 
 

 "الستعادة أمالك الييود في مصر" يةإسرائيمإعداد خطة : يديعوت 35
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أف مجموعة مف الباحثيف في ما ُتسمة ىيئة األمف القومي في 
"إسرائيؿ" قاموا بإعداد الئحة جزئية بأمالؾ الييود المصرييف لممطالبة بتعويضات عنيا، تشمؿ العقار الذي 

ذلؾ منزؿ السفير الروسي، القصر الذي تقطنو جيياف السادات،  شيدت عمييا السفارر الروسية، بما في
مباني كؿ مف السفارات الباكستانية والكورية الجنوبية والسويسرية واأللمانية والكندية واليولندية والجزائرية 

اوس( والبحرينية والمكسيكية، وكذلؾ األمريكية سابًقا، مبنة )المكتبة الكبرى( في القاىرر، مبنة )ليبرتي ى
الممموؾ لمسفارر األمريكّية وُيستيدـ لعقد المؤتمرات والمناسبات العامة، مبنة متحؼ محمد يميؿ لمفنوف، 

 فضاًل عف عشرات المحاؿ والمؤسسات التجارية التي ال تزاؿ قائمة حتة اليوـ.
تابعة لمكتل رئيس وساقت الصحيفة قائمًة إف المشروع السرّي والضيـ الذي تعكؼ عميو الييئة اإلسرائيمية ال

ممؼ تتعمؽ بعائالت ييودية فقدت ممتمكاتيا في مصر  5000الوزراء توّصؿ حتة افف إلة استكماؿ نحو 
إثر اندالع الصراع العربي اإلسرائيمي، وتبمغ القيمة المقدرر لتعويض ىذه  1968و 1948ما بيف عامي 

لعقارية المتمثمة باألبنية واألراضي التي الممتمكات نحو ثمانية مميار دوالر، مف دوف احتسال األصوؿ ا
 كانت ممموكة لمييود، والتي تقدر قيمتيا أيضًا بمميارات الدوالرات.

 24/8/2013، المركز ال مسطيني لإلعالم
 

 تدرب عمى عمميات إنزال في الراضي السوريةت سرائيميةاإل نيالمظميقوات  36
وقة في تاريييا تحاكي سيناريو تنفيذ عممية إنزاؿ أجرت قوات المظمييف اإلسرائيمية، تدريبات  ير مسب

مظمي وراء يطوط العدو. ولمح الجيش إلة أف اليدؼ األوؿ ليذه التدريبات ىو  1200ضيمة تضـ 
سورية، في حيف تحدثت تقارير عف تجاىؿ فيو الجيش اإلسرائيمي قياـ طائرات النظاـ السوري بقصؼ مواقع 
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إلة المناطؽ العازلة التي يحظر فييا ديوليا حسل اتفاقية فؾ  المعارضة مف الجو، وديوؿ دباباتو
 وجرت التدريبات بمنطقة النقل.  االرتباط.

والالفت أف المعمومات التي أفرجت عنيا الرقابة اإلسرائيمية لمحت إلة أف قادر التدريل لـ يقولوا لجنودىـ 
الجيش اإلسرائيمي عمة الصحافة، إف ما جرى ىو مجرد تدريل، وفي شريط فيديو عممو الناطؽ بمساف 

ظير جندي يقوؿ إنو عندما استدعي لمقدوـ إلة نقطة التجمع، حسل أف اإلنزاؿ سيتـ في سورية. ولـ 
تشطل الرقابة العسكرية ىذه الجممة، مما يعني أف القيادر العسكرية معنية بأف يفيـ السوريوف أنيـ 

، إلة حيف يتـ إنزاليـ ليال بطائرات أباتشي وراء يطوط مقصودوف بالتدريبات. وقد شمؿ التدريل عدر مراحؿ
 العدو، وىـ بكامؿ عتادىـ، بما في ذلؾ سيارات ميدانية.

 24/8/2013، المركز ال مسطيني لإلعالم
 

 في مخيم قمنديا شمال القدس االحتاللبنيران  جريحاً  55شيداء و ثالثة 37
(، ثالثػػة مػػواطنيف فمسػػطينييف 62/8اليػػـو االثنػػيف )قتمػػت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، فجػػر : القػػدس المحتمػػة

وجرحت آيريف يالؿ اقتحاميػا ميػيـ قمنػديا لالجئػيف الفمسػطينييف الواقػع شػماؿ مدينػة القػدس المحتمػة، وذلػؾ 
 يالؿ محاولتيا تنفيذ عممية اعتقاؿ أحد المطارديف.

بػػػرس" بػػراـ اهلل أف ثالثػػػة وأوضػػحت مصػػادر طبيػػػة فمسػػطينية فػػػي مستشػػفة راـ اهلل الحكػػومي لمراسػػػؿ "قػػدس 
مػػواطنيف استشػػيدوا فػػي مواجيػػات ميػػيـ قمنػػديا ووقعػػت أكثػػر مػػف يمسػػة عشػػر إصػػابة بينيػػا عػػدر إصػػابات 

ولفتت المصػادر الطبيػة النظػر إلػة أف عػددًا مػف الجرحػة ييضػعوف لعمميػات جراحيػة بعػد إصػابتيـ  يطيرر.
 ارتفاع عدد الشيداء.في الرأس والصدر وصفتيـ إصابتيـ باليطيرر والحرجة، مرجحة 

وكػػاف جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي اقػػتحـ فجػػر اليػػـو ميػػيـ قمنػػديا لتنفيػػذ حممػػة اعتقػػاالت ضػػد الفمسػػطينييف مػػا 
أدى الندالع مواجيات عنيفة بيف الشباف الذيف رشقوا جنود االحتالؿ بالحجارر والزجاجات الفار ػة ورد جنػود 

ؿ لمػدموع والقنابػؿ الحارقػة إلػة جانػل إطػالؽ جنػود االحػتالؿ االحتالؿ بػإطالؽ قنابػؿ الصػوت واللػاز والمسػي
 الرصاص الحي والمطاط في مناطؽ ما فوؽ البطف والصدر.

16/8/1053قدس برس،   
 

 في سورية "مجزرة الغوطة"فمسطينيًا استشيدوا في  31لة  في جنين والناصرة عزاءبيوت  38
تي جنيف شماؿ الضفة اللربية المحتمة، والناصرر أعمنت عائمتيف فمسطينييف في كؿ مف مدين: الناصرر، جنيف

مػف أبنائيػا فػي  36، عف فتح بيتي عزاء، بعد أف فجعت العائمتيف باستشػياد 88شماؿ فمسطيف المحتمة عاـ 
 (.6023آل/أ سطس  62يـو األربعاء الماضي ) ةمجزرر األسمحة الكيماوية في اللوطة الشرقية في سوري

فػػردا عمػػة األقػػؿ مػػف أبنػػاء العائمػػة استشػػيدوا فػػي ىػػذه  62نية فػػي الناصػػرر، إف وقالػػت عائمػػة "واكػػد" الفمسػػطي
 المجزرر.

 سػػتةفػػردا مػػف عائمتػػو، الػػذيف نزحػػوا مػػف دمشػػؽ إلػػة اللوطػػة استشػػيدوا، بيػػنيـ  22إف   وقػػاؿ جمػػاؿ الحػػوراني
 أطفاؿ قضوا جراء استنشاقيـ لملاز الساـ، الذي أطمؽ عمة اللوطة الشرقية.

15/8/1053قدس برس،   
 

 مصرببجانب "االنقالبيين" لممتظاىرين في الض ة يؤكد وقوفيا السمطة قمع صرصور: إبراىيم  39
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استنكر النائل العربي في الكنيست اإلسرائيمي إبراىيـ صرصور، رئيس حزل "الوحدر العربية" ورئيس القائمة 
سػػطينية ضػػد الوقفػػات السػػممية التػػي الموحػػدر والعربيػػة لمتلييػػر، اعتػػداءات األجيػػزر األمنيػػة التابعػػة لمسػػمطة الفم

نظميا نشطاء إسالميوف و يرىـ في الضفة اللربية المحتمة يالؿ الفترر الماضية، تنديدا باالنقالل العسػكري 
 في مصر.

واعتبػػر صرصػػور فػػي بيػػاف صػػحفي األحػػد، أف مػػا قامػػت بػػو أجيػػزر أمػػف السػػمطة "عمػػؿ وحشػػي.. ضػػد الحػػؽ 
دليػػؿ عمػػة أف َممَّػػة  االسػػتبداد واحػػدر سػػواء فػػي القػػاىرر أو راـ اهلل أو وأكبػػر  الدسػػتوري فػػي التظػػاىر السػػممي،

 الرياض أو دمشؽ" عمة حد تعبيره.
محمػػد مرسػػػي سػػيعود ليتسػػػمـ  د.واعتبػػر صرصػػػور أف "الشػػرعية فػػػي مصػػر ستنتصػػػر، وأف الػػرئيس الشػػػرعي 

محػاكـ الثػورر لالنقالبيػيف سمطاتو الدستورية مجددا، وسُيعاد العمؿ بالدستور وسيعود مجمس الشورى، وسػتقاـ 
عسػػػكرييف وأمنيػػػيف، وألعػػػوانيـ مػػػف اإلعالميػػػيف الفاشػػػييف والقضػػػار المجػػػرميف، ورؤسػػػاء الييئػػػات الدبموماسػػػية 
المصرية المتآمريف و يرىـ، وعندىا سيأتي حسال كؿ مف تواطأ مع اإلجراـ والجريمة في مصر" بحسػل مػا 

 يرى.
، فتصػػحح مػػا أعػػوج مػػف سياسػػاتيا دايميػػا ويارجيػػا، لعػػؿ ذلػػؾ وطالػػل السػػمطة بػػأف "تعيػػد حسػػاباتيا مػػف جديػػد

يشػػػػفع ليػػػػا عنػػػػد شػػػػعبيا وعنػػػػد شػػػػعول العػػػػالـ العربػػػػي المتعطشػػػػة إلػػػػة الحريػػػػة والكارىػػػػة لكػػػػؿ أنػػػػواع القمػػػػع 
 والدكتاتورية".

15/8/1053، فمسطين أون الين  

 
 سجون ليوم واحد تضامنًا مع السير المعزول ضرار أبو سيسي ستةإضراب في  40

ػ محمػػد بػػالص: نفػػذ األسػػرى فػػي سػػتة سػػجوف إسػػرائيمية، أمػػس، إضػػرابا عػػف الطعػػاـ لمػػدر يػػـو واحػػد، جنػػيف 
عامػا(، والػذي ييػػوض إضػرابا مفتوحػا عػػف الطعػاـ لميػـو التاسػػع  88تضػامنا مػع األسػػير ضػرار أبػو سيسػػي )

 بزيارتو. عشر عمة التوالي احتجاجا عمة استمرار عزلو االنفرادي، ولممطالبة بالسماح ألفراد أسرتو
وذكػػػػر نػػػػادي األسػػػػير أف األسػػػػرى القػػػػابعيف فػػػػي سػػػػجوف "نفحػػػػة"، و"ريمػػػػوف"، و"إيشػػػػؿ، و"شػػػػطة"، و"جمبػػػػوع"، 
و"ىداريـ"، أضربوا عف الطعاـ لمدر يـو واحد، وأعادوا وجبات الطعاـ، وذلؾ تضامنا مع األسير أبو سيسي، 

 المضرل عف الطعاـ منذ السادس مف الشير الجاري.
يد يطواتيـ االحتجاجية وصوال إلة يوض إضرال مفتوح عف الطعاـ، في حاؿ رفضػت وىدد األسرى بتصع

إدارر سػػجوف االحػػتالؿ، تحقيػػؽ مطمػػبيـ القاضػػي بإنيػػاء العػػزؿ االنفػػرادي بحػػؽ األسػػير أبػػو سيسػػي والسػػماح 
 ألسرتو بزيارتو.

16/8/1053اليام، رام اهلل،   
 

 قانون "التغذية القسرية"الموت ييّدد السرى المضربين بسبب  :"أسرى فمسطين" 45
راـ اهلل: أوضػػػح مركػػػز "أسػػػرى فمسػػػطيف" لمدراسػػػات فػػػي بيػػػاف لػػػو تمقػػػت "قػػػدس بػػػرس" نسػػػية عنػػػو، يػػػـو األحػػػد 

(، أف إدارر معػػتقالت االحػػتالؿ بػػدأت بتطبيػػؽ قػػانوف يسػػمح ليػػا بفػػرض التلذيػػة القسػػرية عمػػة األسػػرى 8|65)
األطبػػاء بإديػاؿ الطعػاـ عنػػور إلػة معػدر األسػػرى الفمسػطينييف المضػربيف عػػف الطعػاـ، وذلػؾ عػػف طريػؽ قيػاـ 

 باستيداـ برابيش.
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وأشار البياف، إلة أف االحتالؿ شرع باسػتيداـ ىػذه الطريقػة مػع األسػير الفمسػطيني عػادؿ حريبػات المضػرل 
عػػف الطعػػاـ منػػذ أكثػػر مػػف ثالثػػة أشػػير، موضػػحًا أف األطبػػاء فػػي مستشػػفة "كػػابالف" اإلسػػرائيمي قػػاموا بتقييػػد 

حريبات إلة السرير وأيذوا عينػات مػف دمػو لمفحػص وقػاموا بحقنػو بمػادر ممػح البوتاسػيـو والمػدعمات األسير 
 بحجة إنعاش وضعو، بعد أف ديؿ مرحمة اليطر الشديد.

وبػػّيف المركػػز، أف سػػمطات االحػػتالؿ شػػّرعت ىػػذا اإلجػػراء ومنحتػػو  طػػاًء قانونيػػًا عبػػر اقتراحػػو مػػف قبػػؿ وزارر 
قػػراره بشػػكؿ القضػػاء اإلسػػرائيمية بالت عػػاوف مػػع وزارر "األمػػف الػػدايمي" و جيػػاز الميػػابرات العامػػة "الشػػاباؾ"، وا 

عطاء الضوء األيضر إلدارر السجوف واألطباء لمبدء بتطبيقو.  رسمي وا 
15/8/1053قدس برس،   

 

 "إسرائيلة"حاوال تيريب أسمحة ل "ارئييل"قرب  اعتقال فمسطينيين اإلسرائيمية:ذاعة اإل 41
ة الجػػػيش اإلسػػرائيمي، مسػػػاء يػػػوـ األحػػد، أف قػػػور عسػػكرية اعتقمػػػت فمسػػطينييف فػػػي سػػػيارر، ذكػػػرت إذاعػػ ر: ػػز 

 .بحوزتيا أسمحة ميتمفة، قرل مستوطنة ارئييؿ
، حيػق تػـ تفتػيش السػيارر 5ووفقا لإلذاعة فإف القور أوقفت السػيارر بعػد أف اشػتبيت بيػا عمػة الطريػؽ السػريع 

 اإلذاعػةإسػرائيؿ عمػة حػد زعػـ  إلػةوأنيما كانا ينوياف تيريبيا  ومف بدايميا، واكتشفت وجود أسمحة بحوزتيـ
 .ىوية الفمسطينييف أوالتي عثر عمييا  األسمحةالتي لـ تفصح عف طبيعة  اإلسرائيمية

16/8/1053القدس، القدس،   

 
 مستوطنا ستينبمرافقة الشرطة وأكثر من  المسجد القصىتقتحم  "ربانيم"مجموعة  43

إف مجموعة مف الشيصػيات  65/8/6023في بياف ليا اليوـ األحد ” وقؼ والتراقمؤسسة األقصة لم“قالت 
اقتحمت المسجد األقصة المبارؾ مف جية بال الملاربة منذ ساعات الصباح الباكر ضمف ” الربانيـ”الدينية 

ويرافػػػؽ المقتحمػػػيف الناشػػػط  نفػػػرا. 25اقتحػػػاـ كبيػػػر لمجموعػػػات مػػػف المسػػػتوطنيف بمػػػغ قواميػػػا حتػػػة السػػػاعة 
قوات كبيرر مف الشرطة  إلةييودا جميؾ باإلضافة ” الييكؿ المزعوـ”لميكودي المعروؼ بنشاطو عمة صعيد ا

فػي  واألطفػاؿ. وسار المقتحمػوف الػذيف ىػـ يمػيط مػف الرجػاؿ والنسػاء والشػبال اإلسرائيميةوالوحدات الياصة 
ا بجولػػػة فػػػي ارجائيػػػا شػػػممت وقػػػامو  –المصػػػمة المروانػػػي  –مسػػػارىـ الػػػذي رسػػػموه ىػػػـ نحػػػو التسػػػوية الشػػػرقية 

مكانية إقامتو عمة أنقاض المسجد األقصة المبارؾ حسل زعميـ.  شروحا حوؿ تاريخ الييكؿ المزعوـ وا 
15/8/1053مؤسسة القصى لموقف والتراث،   

 
 الجيزة المنية لمدة أسبوع أخباريقاطعون  في الض ة الصح يون ال مسطينيون 44

النقابة قررت مقاطعة  أفمسطينييف عبد الناصر النجار، صباح يوـ األحد، أعمف نقيل الصحفييف الف :راـ اهلل
فعاليات ونشاطات األجيزر األمنية في الضفة اللربية لمدر أسبوع، وذلؾ احتجاجػا عمػة األحػداق التػي جػرت 

تيمميػػا مػػف اعتػػداء أفػػراد مػػف األمػػف عمػػة صػػحفييف يػػالؿ تلطيػػتيـ لمسػػيرر  ظيػػر يػػـو الجمعػػة الماضػػي، ومػػا
 .ةر بأحداق مصر وسوريمندد

وقػػاؿ النجػػار يػػالؿ اعتصػػاـ دعػػت إليػػو النقابػػة، أمػػاـ مقػػر وزارر الدايميػػة فػػي راـ اهلل يػػـو األحػػد، إف النقابػػة 
تستنكر االعتداءات التي قاـ بيػا أفػراد مػف األجيػزر األمنيػة عمػة الصػحفييف، "والتػي كػاف آيرىػا يػـو الجمعػة 

 .جماؿ عبد الناصر("الماضي أماـ مسجد البيرر الكبير )جامع 
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وكانػػػػت نقابػػػػة الصػػػػحفييف دعػػػػت لوقفػػػػة احتجاجيػػػػة أمػػػػاـ مقػػػػر وزارر الدايميػػػػة، بعػػػػد االعتػػػػداء عمػػػػة عػػػػدد مػػػػف 
الصحفييف بالضرل ومصادرر الكػاميرات وحػذؼ محتوياتيػا كافػة، يػالؿ تلطيػتيـ لمسػيرر دعػت إلييػا حمػاس 

 .ةبأحداق مصر وسوري مف أماـ مسجد البيرر الكبيرر )جامع جماؿ عبد الناصر(، تنديداً 
15/8/1053القدس، القدس،   

 
 انطالق فعاليات مؤتمر المشرفين عمى شؤون الالجئين ال مسطينيينالقاىرة:  45

بدأت يوـ األحد، أعماؿ مؤتمر المشرفيف عمة شؤوف الالجئيف الفمسطينييف فػي الػدوؿ : مراد فتحي –القاىرر 
القػػاىرر، برئاسػػة رئػػيس دائػػرر شػػؤوف الالجئػػيف فػػي منظمػػة  ، والمنعقػػد فػػي90العربيػػة المضػػيفة، فػػي دورتػػو الػػػ

زكريػػػا األ ػػػا، وبحضػػػور األمػػػيف العػػػاـ المسػػػاعد لشػػػؤوف فمسػػػطيف واألراضػػػي العربيػػػة  د.التحريػػػر الفمسػػػطينية 
 المحتمة السفير محمد صبيح.

لػػػدعـ وجػػػدد المتحػػػدثوف فػػػي الجمسػػػة االفتتاحيػػػة لمػػػؤتمر المشػػػرفيف، تشػػػديدىـ عمػػػة ضػػػرورر تقػػػديـ مزيػػػد مػػػف ا
لتحسيف أحواؿ الالجئيف الفمسطينييف والتيفيؼ عنيـ، كما أدانوا السياسات اإلسرائيمية العدوانية بحؽ الشعل 

األ ا في كممتو أوجو االنتياكات اإلسػرائيمية، بحػؽ الشػعل الفمسػطيني فػي الضػفة  د.واستعرض  الفمسطيني.
ئػػػيف الفمسػػػطينييف "األونػػػروا" عمػػػة أوضػػػاع و ػػػزر، وتػػػأثير التقميصػػػات فػػػي موازنػػػة وكالػػػة  ػػػوق وتشػػػليؿ الالج

وثمػػف األ ػػا قػػرار االتحػػاد األوروبػػي، القاضػػي بػػإيراج المسػػتوطنات مػػف أي  الالجئػػيف فػػي الػػدوؿ المضػػيفة.
اتفػػػاؽ مسػػػتقبمي مػػػع أي مػػػف دوؿ االتحػػػاد، وعػػػدـ التمويػػػؿ أو التعػػػاوف أو تقػػػديـ المػػػنح الدراسػػػية ألي أطػػػراؼ 

 ي مناطؽ الضفة اللربية وشرقي القدس.إسرائيمية في المستوطنات المقامة ف
16/8/1053الشرق، الدوحة،   

 
 يحتجون عمى مخطط جديد يصادر أراضييم 48فمسطينيو  46

، عنػػد 2988تظػػاىر مسػػاء أمػػس، المئػػات مػػف سػػكاف بمػػدر المشػػيد وكفركنػػا فػػي شػػماؿ فمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ 
قػػرار مػػد يػػط اللػػاز الػػذي يمػػر عبػػر  مػػديؿ قريػػة المشػػيد احتجاًجػػا عمػػة مصػػادقة السػػمطات اإلسػػرائيمية عمػػة

 أراضي بمدات المشيد وكفركنا وطرعاف. ورفع المتظاىروف الشعارات الداعية لمتصدي ليذا المشروع.
وقػاؿ رئػيس المجنػة الشػعبية فػي بمػدر المشػيد رضػواف حسػف: "إف الشػركة المسػؤولة أعمنػت عػف نيتيػا الػػديوؿ 

ء قياسػػػات دوف الحصػػػوؿ عمػػػة التػػػراييص الالزمػػػة مػػػف إلػػػة األراضػػػي التػػػي سػػػيمر منيػػػا اليػػػط لمبػػػدء بػػػإجرا
الحكومة بعد، ولذلؾ أتوجو إلة جميع المػواطنيف المتضػرريف لتقػديـ اعتراضػيـ بأسػرع وقػت ممكػف والتظػاىر 

 مف أجؿ الحصوؿ عمة حقوقنا".
15/8/1053، فمسطين أون الين  

 
 الجنوبية ضاحيةبعد استيداف ال أمنياً  "مشبوه"مخيم برج البراجنة  "الشرق الوسط": 47

تواجػػػو المييمػػػات الفمسػػػطينية فػػػي لبنػػػاف، ذات المػػػزاج المؤيػػػد لممعارضػػػة السػػػورية، : شػػػيريف قبػػػاني - بيػػػروت
معضالت أمنية جديدر، تضػاؼ إلػة الصػورر النمطيػة المػأيوذر عنيػا بوصػفيا بػؤرا أمنيػة يارجػة عػف سػيطرر 

مػػف العمميػػات األمنيػػة، أبرزىػػا تمػػؾ التػػي الدولػػة، وذلػػؾ بعػػد اتيػػاـ عناصػػر فمسػػطينية، بالضػػموع فػػي مجموعػػة 
أيػػار /شػػيدتيا الضػػاحية الجنوبيػػة لبيػػروت، معقػػؿ حػػزل اهلل، بػػدءا مػػف إطػػالؽ صػػاروييف عمييػػا شػػير مػػايو

 الماضي، مرورا بمتفجرر بئر العبد وصوال إلة انفجار الرويس، قبؿ أكثر مف أسبوع.
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اللتو األييرر قبػؿ أسػبوع، إلػة تػورط فمسػطينييف ورفعت إشارر األميف العاـ لحزل اهلل حسف نصر اهلل، في إط
فػػي العمميػػات اإلرىابيػػة، مػػف منسػػول التػػوتر فػػي المييمػػات، ال سػػيما ميػػيـ بػػرج البراجنػػة، الواقػػع جلرافيػػا فػػي 

 متر عف مكاف االنفجار. 500منطقة نفوذ حزل اهلل في الضاحية ويبعد نحو 
المييمػػات الفمسػػطينية الكبػػرى فػػي لبنػػاف وال ييضػػع  وفػػي حػػيف يعػػد ميػػيـ بػػرج البراجنػػة األقػػؿ تػػوترا مػػف بػػيف

الػػديوؿ إليػػو إلجػػراءات أمنيػػة مشػػددر، عمػػة  ػػرار معظػػـ المييمػػات األيػػرى، تليػػرت الصػػورر األمنيػػة اليػػوـ، 
وىػػي تبػػدو  يػػر مألوفػػة بالنسػػبة ألىاليػػو الػػذيف لػػـ يعتػػادوا أف تديمػػو القػػوى األمنيػػة أو تطوقػػو حػػواجز الجػػيش 

 قع ضمف نطاؽ أمف الضاحية.المبناني، باعتباره ي
ويزيػػد التػػوتر األمنػػي مػػف تػػردي الوضػػع فػػي ميػػيـ بػػرج البراجنػػة، الػػذي يعػػيش أىمػػو ظروفػػا إنسػػانية صػػعبة، 

ألػػؼ نسػػمة، بينمػػا تتجػػاوز نسػػبة  30إليػػو نحػػو ة ويستضػيؼ اليػػـو بعػػد تػػدفؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف مػػف سػوري
بطالة تزيد مف إحباط المقيميف بو ال سيما الشبال منيـ، %. ىذه النسبة المرتفعة مف ال20البطالة فيو عتبة 

 في ظؿ  يال الدولة المبنانية والجيات المعنية بشكؿ كامؿ.
16/8/1053الشرق الوسط، لندن،   

 
 حزيران/ يونيوخالل  "إسرائيل"مميون دوالر حجم الواردات ال مسطينية من  153تقرير:  48

صػػادرر عػػف الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الفمسػػطيني، صػػباح يػػـو  أظيػػرت بيانػػات :محمػػد عبػػد اهلل - راـ اهلل
مميػػوف دوالر  653األحػػد، أف حجػػـ الػػواردات الفمسػػطينية مػػف إسػػرائيؿ، يػػالؿ شػػير حزيػػراف الماضػػي، بملػػت 

 مميوف دوالر. 28يالؿ ذات الشير  إسرائيؿ إلةأمريكي، بينما بمغ حجـ الصادرات الفمسطينية 
مميوف دوالر أمريكي، شػكمت الػورادات  38982سطينية يالؿ ذات الشير نحو وبمغ مجمؿ حجـ الواردات الفم

%، وفػػؽ مػػا جػػاء فػػي 088% منيػػا، بانيفػػاض طفيػػؼ عػػف شػػير أيػػار الفائػػت نسػػبتو 25مػػف إسػػرائيؿ نحػػو 
 البياف.

% مقارنػػة مػػع الشػػير الػػذي 288بنسػػبة  6023وانيفضػػت الػػواردات مػػف جميػػع دوؿ العػػالـ فػػي شػػير حزيػػراف 
 .6026% بالمقارنة مع ذات الشير )حزيراف( مف العاـ الماضي 983بينما ارتفعت بنسبة  سبقو )ايار(،

% 689مػػف جيػػة أيػػرى، انيفضػػت الصػػادرات الفمسػػطينية إلػػة إسػػرائيؿ يػػالؿ شػػير حزيػػراف الماضػػي بنسػػبة 
بػاقي مميػوف دوالر أمريكػي، فيمػا لػـ تتجػاوز قيمػة الصػادرات إلػة  28بالمقارنة مع الشير الذي سػبقو وبملػت 

 مميوف دوالر. 12مميوف دوالر، ليصبح مجمؿ الصادرات  1دوؿ العالـ 
15/8/1053القدس، القدس،   

 

 
 مين في سجون االحتالل اإلسرائيميقالمجنة الوطنية لألسرى الردنيين تكرم أىالي المعت 49

قمػػيف فػػي سػػجوف كرمػػت المجنػػة الوطنيػػة ل سػػرى والمفقػػوديف األردنيػػيف أىػػالي االسػػرى األردنيػػيف المعت :عمػػاف
عػػف الطعػػاـ يػػـو قبػػؿ وصػػوليـ التفػػاؽ يمبػػي مطػػالبيـ،  200االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، والػػذيف أضػػربوا أكثػػر مػػف 

 وذلؾ يالؿ حفؿ "انتصار الحرية" الذي أقامتو في مجمع النقابات المينية.
منصػر الكبيػر وقاؿ نائل رئيس مجمػس النقبػاء نقيػل الميندسػيف عبػداهلل عبيػدات إف انتصػار االسػرى مقدمػة ل

عندما يتحرر جميع اسرانا ويتحرر "المسرى، في إشارر إلة المسجد األقصة مسرى الرسوؿ الكريـ صمة اهلل 
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وأضاؼ إف مف يقع ضحية القتؿ واالعتقاؿ في جميػع الػدوؿ العربيػة مػف أجػؿ الحريػة إنمػا يميػد  عميو وسمـ.
 حيار.لتحرير فمسطيف واألسرى الذيف عمموا العالـ أجمع األمؿ وال

وياطػػػل أىػػػالي األسػػػرى، قػػػائال "لقػػػد صػػػبرتـ ونمػػػتـ، وتكتمػػػؿ فػػػرحتكـ عنػػػد يػػػروج أبنػػػائكـ، ونحػػػف نفيػػػر بمػػػا 
وألقػػػت زوجػػػة األسػػػير حمػػػزر  تحممتمػػػوه مػػػف صػػػبر وجيػػػد فػػػي فعاليػػػاتكـ التػػػي اسػػػتمرت طيمػػػة فتػػػرر اإلضػػػرال".

 الدباس كممة باسـ أىالي األسرى باركت ما حققو األسرى األردنيوف.
 16/8/1053، انالغد، عمّ 

 
 لجنة لمتحقيق بافتتاح إسرائيميين مدرسة كروية بإربدالردن:  50

شػػكؿ اتحػػاد الجمعيػػات الييريػػة فػػي محافظػػة إربػػد لجنػػة تحقيػػؽ فػػي حادثػػة زيػػارر وفػػد  :أحمػػد التميمػػي -إربػػد 
يػػة فػػي إسػػرائيمي بمػػدر الطيبػػة األسػػبوع الماضػػي وافتتػػاح مدرسػػة لكػػرر القػػدـ بتنظػػيـ مػػف إحػػدى الجمعيػػات اليير 

 المواء، وفؽ رئيس االتحاد العيف سامي اليصاونة.
وقاؿ اليصاونة إف المجنة التي تـ تشكيميا مف جميع الجيػات المعنيػة ستباشػر التحقيػؽ بالحادثػة، مؤكػدا أنػو 
فػػي حػػػاؿ ثبػػػت قيػػػاـ الجمعيػػػة بتنظػػػيـ الزيػػػارر الميالفػػة لمقػػػانوف فإنػػػو سيصػػػار إلػػػة اتيػػػاذ اإلجػػػراءات القانونيػػػة 

 لتي قد تصؿ الة حد فصؿ الجمعية مف االتحاد.بحقيا، وا
بػػدوره، قػػاؿ مػػدير التنميػػة االجتماعيػػة فػػي لػػواء الطيبػػة عبػػدالرحمف الحميػػدي إنػػو التحػػؽ مػػؤيرا بعممػػو كمػػدير 

جراء المناسل. نو ال يعرؼ مالبسات الزيارر، مؤكدا أنو سيصار إلة التحقيؽ فييا وا   لمتنمية، وا 
دعومة بالمعدات الرياضية وأجور المدربيف مف جمعية "مفعموت" ووزارر طالل وطالبة م 200وتضـ المدرسة 

 التطوير اإلقميمي اإلسرائيمية.
 16/8/1053، الغد، عّمان

 
 لتأكيد دور مصر في عممية السالم اليوم إلى رام اهللوزير الخارجية المصري  55

رجية مصر نبيؿ فيمي في وزير يا ، أف(.)أ.ؼ.لنقاًل عف وكالة  16/8/1053، الخميج، الشارقةنشرت 
أعمف أمس، أنو سيقـو اليوـ االثنيف، بزيارر إلة راـ اهلل لتأكيد التزاـ مصر بعممية السالـ في الشرؽ  عماف،

( سنقوـ بزيارر "في مؤتمر صحفي مشترؾ مع نظيره األردني ناصر جودر  فيمياألوسط. وقاؿ   دا )اليـو
القضية الفمسطينية، وسيكوف لنا دور في تمكيف الشعل الفمسطيني إلة راـ اهلل لتأكيد أننا ال يمكف أف نترؾ 
ىذا الموضوع لـ يكف  ائبا )عف بالنا( وستجدوف "، وأضاؼ أف "مف إقامة دولتو وعاصمتيا القدس الشرقية

. وحوؿ أسبال  يال الدور المصري عف عممية السالـ، قاؿ "أف الجانل المصري سيكوف مشاركا بكثافة
 ."ىناؾ عممية سالـ جارية في العاـ الماضي أصال كي نكوف  ائبيف عنيا لـ يكف"الوزير 

سفير مصر لدى السمطة أف  ،بيت لحـنقاًل عف مراسميا في  16/8/1053، وكالة معًا اإلخباريةوأضافت 
الرئيس محمود عباس والقيادر متقي ف الوزير نبيؿ فيمي سيأالفمسطينية ياسر عثماف أكد لوكالة معا 

ف الزيارر تأتي دعما لمموقؼ الفمسطيني مف المفاوضات وتقديرا مف القيادر أوأضاؼ السفير  ،يةالفمسطين
 المصرية لمشعل والقيادر الفمسطينية عمة موقفيـ المؤيد لييارات الشعل المصري.

المصري لديو الوعي الكامؿ ويعرؼ مف يقؼ مع ثورتو ومف  واإلعالـف الشعل أ إلةولفت السفير عثماف 
 ".األمورالشعل المصري واع ومتابع لحقيقة  ده ومف يحرض عميو...يسان
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العالقات الثنائية ورفع الحصار عف قطاع  زر والمصالحة  عباسالوزير سيبحق مع الرئيس  أفوأوضح 
 الفمسطينية.

 
 الجيش المصري ي جر ثالثة أن اق جديدة برفح 51

تستيدـ في جمل المواد اللذائية والبضائع  فجر الجيش المصري قبؿ أمس األحد ثالثة أنفاؽ أرضية :رفح
والوقود مف مصر لقطاع  زر الذي ييضع لحصار إسرائيمي منذ أعواـ طويمة. وأفاد مصادر صحفية أف 
قوات الجيش المصرية فجرت ىذه األنفاؽ في منطقة الصرصورية مقابؿ حي السالـ في مدينة رفح 

رفح المصرية رشقوا قوات الجيش المصري بالحجارر في الفمسطينية جنول قطاع  زر، مشيرا إلة أف سكاف 
 محاولة لمنعو مف تدمير منازليـ. ولفت إلة أف الجيش المصري قاـ بإطالؽ النار بشكؿ مكثؼ في اليواء.

منازؿ لمواطنيف مصرييف حفرت بدايؿ ىذه المنازؿ أنفاؽ باتجاه  2وكاف الجيش المصري دمر أمس األوؿ 
 اللذائية والبضائع.  قطاع  زر لتوريد المواد

 16/8/1053، السبيل، عّمان

 
 المصرية يتظاىرون ضد إغالق الن اق وىدم ستة منازل رفحسكان  53

، مندديف بمواصمة الجيش 65/5تظاىر العشرات مف سكاف مدينة رفح المصرية، مساء األحد  :رفح )مصر(
قدس برس إف العشرات  وكالةمحميوف لوقاؿ سكاف  المصري تدمير األنفاؽ والمنازؿ في المدينة الحدودية.

 اإلطاراتمف المواطنيف يرجوا في مسيرر عفوية وتوجيوا نحو ميداف الجندي المجيوؿ وسط المدينة وأشعموا 
وقامت فرؽ مف الجيش المصري والقوات الياصة المعرفة باسـ "الصاعقة" مف  عمة ىدـ منازليـ. احتجاجاً 

 .فض التظاىرر واالعتصاـ بعد مياجمتيا
 16/8/1053قدس برس، 
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العربية المتحدر  اإلماراتحصة، قدمتيا دولة  15مساعدات بمغ عددىا المبنانية وزعت في مدينة صور 
والد  - التجمع الشبابي الناشط اؼبإشر لبناف، وذلؾ  إلة ةلمعائالت الفمسطينية المحتاجة والنازحة مف سوري

لة لبناف العقيد محمد إ ةالمشرؼ عمة االىتماـ بشؤوف الالجئيف الفمسطينييف مف سوري شاروأ المييـ.
 إلة ةلة النازحيف الفمسطينييف مف سوريإ اإلمارات أرسمتياالمساعدات العينية التي  إلة أفالشبؿ، في بياف، 

عائمة في ميتمؼ المناطؽ المبنانية، شاكرا رئيس "جمعية يميفة بف زايد  ألؼ 50لبناف تـ توزيعيا عمة نحو 
 المشكورر. اإلنسانيةعمة ىذه المبادرر  اإلمارات" األمير منصور بف زايد ودولة اإلنسانية ل عماؿآؿ نيياف 

 16/8/1053، المستقبل، بيروت
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زىير أندراوس: كشؼ المراسؿ السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أمس األحد  -الناصرر 
مف الدوؿ األوروبية قامت بتحذير رجاؿ األعماؿ والشركات الوطنية التابعة ليا مف  النقال عف أف عدداً 

ة المحتمة، وذلؾ بيدؼ تطبيؽ قرار االتحاد التعامؿ التجاري مع المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة اللربي
األوروبي القاضي بمقاطعة المستوطنات االحتاللية في األراضي العربية التي احتمتيا الدولة العبرية في 

 .2921يونيو  /حزيراف
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وتابعت الصحيفة قائمًة، نقاًل عف مصادر سياسية وصفتيا بأنيا رفيعة المستوى في تؿ أبيل، إف سفراء 
العبرية في كٍؿ مف بريطانيا، السويد، ألمانيا، وىولندا، قاموا بإعالـ وزارر اليارجية اإلسرائيمية أف حدر الدولة 

مقاطعة المستوطنات قد ارتفعت، وأف ىذه الدوؿ تحذر مف أف التعامؿ مع المستوطنات ميالؼ لمقوانيف 
 المحمية وتتناقض مع القوانيف والمعاىدات الدولية، عمة حد تعبيرىا.

ولفتت الصحيفة إلة أف وزارر اليارجية في إحدى الدوؿ األوروبية قد حذرت إدارر شركة تعمؿ في مشروع 
 بالمستوطنات الواقعة في الضفة اللربية مف مواصمة العمؿ لميالفتيا لمقوانيف.

طنييا مف ونقمت الصحيفة عف مصدر في اليارجية اإلسرائيمية قولو إف دواًل أيرى ستنشر تحذيرا مماثاًل لموا
التعامؿ التجاري عمة جميع أشكالو مع المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة منذ العاـ 

2921. 
 16/8/1053، القدس العربي، لندن
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شؿ مفاوضات التسوية بيف روبرت سيري، مف احتماؿ ف األوسطحذر موفد األمـ المتحدر إلة الشرؽ 
، الجارية حاليًا لما قد يترتل عمة ذلؾ مف تداعيات بالنسبة لرئيس السمطة الفمسطينيةسمطة الو  "إسرائيؿ"

في الشارع الفمسطيني. وأعرل سيري مع ذلؾ عف اعتقاده بأف كال  "التيار المعتدؿ"محمود عباس الذي يقود 
راز تقدـ حقيقي في المفاوضات،  ير مستبعد التوصؿ إلة اتفاؽ الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني معني بإح

 يالؿ فترر التسعة أشير التي حددت لممفاوضات.
العاـ ل مـ المتحدر باف كي موف  األميففي حديق لإلذاعة اإلسرائيمية بالملة العبرية، األحد، أف  سري، وأكد

في األمـ المتحدر الذي بمغ أحيانا حد التمييز عانت االنحياز ضدىا  "إسرائيؿ"لـ يتراجع عما قالو مف أف 
 عمة حد قولو. -بسبل النزاع مع الفمسطينييف

 15/8/1053، فمسطين أون الين

 
 "إسرائيل"مع  استعيد عالقاتيتأن  تأراد إذاطوي ص حة أردوغان  تركياعمى  :ىنري لي ي 57

، شاماًل "إسرائيؿػ"ًا االتيامات لمجدد أردو افوجو رئيس الحكومة التركية رجل طيل  .(:ل.ؼ.ا) -نقرر أ
لعل دورًا في عزؿ الرئيس المصري محمد  بأنويضًا الفيمسوؼ الفرنسي برنار ىنري ليفي الذي اتيمو أ

 مرسي.
ويالؿ احد المؤتمرات  6022في جامعة مدينة ريزي التي يتحدر منيا "عاـ  ألقاهفي يطال  أردو افوقاؿ 

ارجية اإلسرائيمية السابقة تسيبي ليفني ومثقؼ فرنسي مزعوـ حوؿ جرى نقاش شارؾ فيو كؿ مف وزيرر الي
 اإلطاحة"نرى كيؼ تمت  أردو اف وأضاؼالسمطة في مصر".  إلةالمسمميف  اإليوافاحتماؿ وصوؿ 

، بحسل قولو، عف قمقيما أعرباكالـ" ىذيف الشيصيف المذيف  إلةبالنظاـ في مصر عبر مناورات استندت 
 السمطة في مصر. إلةمميف المس اإليوافمف وصوؿ 

"ييذي" مضيفا  أردو اف إفوفي مقابمة مع صحيفة "جميورييت" التركية المعارضة قاؿ برنار ىنري ليفي 
 الجميع في الواليات المتحدر وفرنسا يلرقوف في الضحؾ" عمة ىذا الكالـ. أف"صراحة 

يستعيد عالقاتو الجيدر مع  أف أرادؿ "عمة ىذا البمد في حا أفوحوؿ تركيا قاؿ ىنري ليفي في ىذه المقابمة 
 ".أردو افيطوي صفحة  أفمع الديمقراطيات ومع إسرائيؿ يصوصا، ال بد لو مف  أيشركائو الطبيعييف، 
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 16/8/1053، الحياة، لندن
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سمطة الفمسطينية وقعتا السبت، اتفاقات تشمؿ عقودًا لتوريد نفط إلة أعمنت كراكاس أف فنزويال وال: وكاالتال
. ووقعت االتفاقات بعد اجتماع بيف وزير اليارجية الفنزويمي الياس ياوا ونظيره "بسعر عادؿ"فمسطيف 

إنو اتفاؽ تعاوف وتضامف مع "الفمسطيني رياض المالكي، وقاؿ الوزير الفنزويمي في مؤتمر صحفي 
 ."طية، بيع لمنفط بسعر عادؿصناعتنا النف

وتنص االتفاقات عمة ضمانات لتسييؿ تسديد ثمف النفط وتدريل الفمسطينييف عمة معالجة النفط وتوزيعو، 
 باالتفاؽ. "سعيد جداً "وقاؿ المالكي الذي يقـو بجولة في أمريكا الالتينية إنو 

 16/8/1053، الخميج، الشارقة
 

 في الضّ ة الغربّية "إسرائيل"ّية وحماس السمطة ال مسطين تواجوعندما  59
 عدناف أبو عامر

 6001منػػذ أف قامػػت حركػػة حمػػاس بمػػا تسػػّميو "الحسػػـ العسػػكري" فػػي قطػػاع  ػػّزر فػػي أواسػػط حزيػػراف/ يونيػػو 
عبػر السػيطرر عميػػو وطػرد السػػمطة الفمسػطينّية منػػو، بػات واضػػحًا أف السػمطة سػػتنتقـ منيػا فػػي الضػّفة اللربّيػػة 

اعتقػػاؿ مكثّفػػة عمػػة مػػدار السػػاعة، األمػػر الػػذي دفػػع الحركػػة إلػػة اعتبػػار ايتطػػاؼ وذلػػؾ عبػػر شػػّف حمػػالت 
سرائيؿ.  قياداتيا وأنصارىا وتعذيبيـ ىجومًا وتصعيدًا أمنيًا مزدوجًا مف قبؿ السمطة وا 

وقد وصؿ األمر بقيادي كبير في حماس في  ّزر أف وص ؼ لػ"المونيتور" ما تقوـ بو السمطة ضّد الحركة في 
بأنػػو محاولػػة يائسػػة الستئصػػاليا كميػػًا وتجسػػيد لمتنسػػيؽ األمنػػي مػػع إسػػرائيؿ، وذلػػؾ فػػي ضػػوء ارتفػػاع  الضػػّفة،

أعداد المعتقميف التابعيف لمحركة إلة مئات موّزعيف عمة عدد مف سجونيا التابعػة لجيػاز ي الميػابرات العامػة 
 واألمف الوقائي في الضّفة.

عنصرًا  16ة لحماس تظير أف السمطة تواصؿ اعتقاؿ أكثر مف إلة ذلؾ، اطمع "المونيتور" عمة وثيقة دايميّ 
اسػتدعاًء  960اعتقػااًل سياسػيًا بحػّؽ ناشػطيف وأنصػار ليػا باإلضػافة إلػة  880منيا. وقد شيد العاـ الجػاري 

أمنيػػػًا طالػػػت أسػػػرى محػػػّرريف وطمبػػػة جامعػػػات وصػػػحافّييف وأئّمػػػة مسػػػاجد ومدّرسػػػيف. ولعػػػّؿ أبػػػرزىـ،  وجػػػدي 
سال  ـ حامد وعاطؼ الصالحي وأيول القواسمي وعبدالفتاح شريـ وعالء ذيال وأميف القوقا.العاروري وا 

 
 الخاليا النائمة

دأبت حمػاس عمػة إصػدار تقػارير دورّيػة تظيػر حجػـ األضػرار التػي تتسػّبل بيػا حمػالت السػمطة ضػّدىا فػي 
ة وا  القيػا والتسػّبل بضػرل الضّفة. وقد شممت الكثيػر مػف االنتياكػات كاالعتقػاؿ واقتحػاـ المؤّسسػات الييرّيػ

المسػػػيرر الجامعّيػػػة عبػػػر التػػػدّيؿ فػػػي شػػػؤوف الطػػػالل وتحويػػػؿ بعػػػض الجامعػػػات إلػػػة مواقػػػع أمنّيػػػة عسػػػكرّية، 
باإلضػػػافة إلػػػة مػػػا يرافقػػػو مػػػف اقتحػػػاـ لممنػػػازؿ وتيريػػػل لمممتمكػػػات الياصػػػة والعامػػػة، وصػػػواًل إلػػػة عمميػػػات 

طالؽ النار عمة األفراد.  اليطؼ  وا 
ءات السػػػػمطة وممارسػػػاتيا ضػػػّد حمػػػػاس سػػػمبًا عمػػػة بنيتيػػػا التنظيمّيػػػػة، وباتػػػت أجيػػػزر األمػػػػف وقػػػد أثّػػػرت إجػػػرا

الفمسطينّية تالحؽ أي نشاط سياسي أو عمؿ جماىيري، وذلؾ بسبل يوفيا مف سػيطرر الحركػة عمػة الضػّفة 
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مػػة" فػػي كمػػا حصػػؿ فػػي  ػػّزر فػػي ضػػوء تحػػذيرات اسػػتيبارّية إسػػرائيمّية مفادىػػا أف مػػا توصػػؼ بػػػ"الياليا النائ
 الضّفة تمّقت أوامر مف قيادر الحركة باالستعداد لمسيطرر عمييا.

لكف مسؤوؿ سياسي في حماس في الضّفة كشؼ لػ"المونيتور" أف إجراءات السػمطة وعمػة الػر ـ مػف فػداحتيا 
ال تحتػػاج ويطورتيػػا، إال أنيػػا ال تػػؤّثر كثيػػرًا عمػػة اعتمػػاد الحركػػة مػػا وصػػفو بػػػ"البنية التنظيمّيػػة السػػائمة" التػػي 

بنػػاًء ىرميػػًا واضػػح المعػػالـ، مػػا يجعػػؿ الػػدور التنظيمػػي قائمػػًا عبػػر الجيػػد الفػػردي إذا  ابػػت البنيػػة القيادّيػػة، 
باإلضػػافة إلػػة رسػػوخ الحركػػة مػػف يػػالؿ عػػدد كبيػػر مػػف الشيصػػيات المحسػػوبة عمييػػا فػػي الضػػفة مػػف  يػػر 

 المنتميف إلييا تنظيميًا.
ىوّيتػػو فػػي حػػديق إلػػة "الموينتػػور" أف مػػا يسػػاعد حمػػاس فػػي أضػػاؼ المسػػؤوؿ الػػذي فّضػػؿ عػػدـ الكشػػؼ عػػف 

سػػرائيؿ، ىػػػو بػػروز الصػػػؼ  الضػػّفة عمػػة النيػػػوض مػػف الضػػػربات األمنّيػػة الموّجيػػػة إلييػػا مػػػف قبػػؿ السػػػمطة وا 
الشبابي لقيادر نشاطاتيا مف دوف الحاجة إلة الرجوع إلػة مسػتويات قيادّيػة منّظمػة. وعمػة الػر ـ مػف اعترافػو 

نجحػػت فػػي تفكيػػؾ بنيػػة الحركػػة، إال أنػػو أوضػػح أنيػػا فشػػمت فػػي ردع محاوالتيػػا إلعػػادر بػػأف تمػػؾ الضػػربات 
 ترتيل القواعد التنظيمّية ونقمت مستوى القيادر إلة الصؼ الرابع واليامس فييا.

 
 اليروب إلى المام

األكبػر فػػي إلػة ذلػؾ، فػإف المراقػل لسػموؾ حمػػاس فػي  ػّزر يمحػظ أنيػا تمػّر بأزمػػة حقيقّيػة بعػد فقػدانيا حميفيػا 
مصر عقل عممّية عػزؿ الػرئيس محمػد مرسػي، مػا دفػع بعػض نشػطاء معػاديف ليػا إلػة إطػالؽ حركػة "تمػّرد" 

 الداعية إلة إسقاط حكميا في  ّزر. وكاف "المونيتور" قد تناوؿ ىذه الدعور في مقالة سابقة.
كػة "تمػّرد"، باعتبارىػا لكف الناطؽ الرسمي باسـ حمػاس الػدكتور سػامي أبػو زىػري نفػة أي بعػد جمػاىيري لحر 

حراكػػًا حزبيػػًا منظمػػًا تقػػوده حركػػة فػػتح فػػي سػػياؽ الصػػراع السياسػػي مػػع حمػػاس مسػػتعينة بػػأطراؼ أيػػرى. وقػػد 
 وصفو بميّطط فتحاوي يحاوؿ التسّتر بزّي شعبي، قائاًل إنيا محاوالت يائسة لف تفمح بتحقيؽ أىدافيا.

ف أمػػيف عػػاـ مجمػػس الػػوزراء فػػي  ػػّزر عبػػد السػػالـ لكػػف رّد الفعػػؿ األقػػوى عمػػة ىػػذه الػػدعوات جػػاء عمػػة لسػػا
صػػياـ، الػػذي دعػػا إلػػة "التمػػّرد" ضػػّد االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي و"مػػف يتعػػاوف معػػو"، مممحػػًا بػػذلؾ إلػػة السػػمطة فػػي 

 الضّفة.
وقد نفة المسؤوؿ في حماس في حديثو إلة "المونيتور"، تيطيط الحركة إلطالؽ تظػاىرات ضػّد السػمطة فػي 

 قاؿ إنو تشديد لمقبضة األمنّية عمة الحركة مف قبؿ األجيزر األمنّية الفمسطينّية في الضّفة.الضّفة، بسبل ما 
وىػػو ربمػػا مػػا دفػػع الحركػػة إلػػة التفكيػػر فػػي االتجػػاه افيػػر أي إسػػرائيؿ، وقػػد أعمنػػت االسػػتيبارات اإلسػػرائيمية 

والتيطػيط لعمميػات يطػؼ اكتشاؼ ياليا عسػكرّية تابعػة لحمػاس نسػبت إلييػا عمميػات إطػالؽ نػار واإلعػداد 
 جنود وتصنيع عبوات وصواريخ، موزعة ما بيف مدينت ي راـ اهلل واليميؿ.

وبالفعؿ، شّدد المسؤوؿ المذكور لػ"المونيتور" أف المقاومػة المسػّمحة ىػي الورقػة األقػوى فػي يػد حمػاس، معتبػرًا 
ؿ إذ إف  ػّزر محاصػرر. كػذلؾ، ساحة العمؿ العسػكري فػي الضػّفة أبػرز سػاحات المواجيػة المباشػرر مػع إسػرائي

عالمي.  يمكنيا القياـ ىناؾ بإسناد بشري ولوجيستي وا 
إيرانّيػة لنقػؿ أسػمحة إلػة الضػّفة عبػر -وفي األياـ األييرر، كشػؼ النقػال إسػرائيميًا عمػا قيػؿ إنػو مسػاٍع سػورّية

مػػع عػػودر العالقػػات بػػيف األردف وبنػػاء قػػدرات عسػػكرّية فييػػا، مػػا يمثػػؿ تيديػػدًا إلسػػرائيؿ. ويػػأتي ذلػػؾ بػػالتزامف 
يػػراف. وقػػد كشػفت السػػمطات األردنّيػػة عمميت ػػي تيريػل أسػػمحة منفصػػمت يف قامػت بيمػػا مجموعػػة مؤّلفػػة  حمػاس وا 
مف يمسة سورّييف في مدينة مادبػا بػالقرل مػف العاصػمة عمػاف. وتشػمؿ األسػمحة صػواريخ مضػادر لمػدبابات 
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اليميػؿ جنػػول الضػػّفة التػػي تعتبػػر معقػػؿ حمػػاس  جػػو وبنػػادؽ، كانػػت وجيتيػػا النيائّيػػة مدينػػة-وصػواريخ أرض
 األبرز ىناؾ.

وعمة الر ـ مف أف المسؤوؿ فػي حمػاس الػذي تواصػؿ معػو "المونيتػور" رفػض تأكيػد أو نفػي ىػذه المعمومػات 
كونيػػا تكتسػػي طابعػػًا سػػريًا، إال أف ذلػػؾ لػػو ثبػػت فعػػاًل سيسػػاعدىا عمػػة تقػػويض نفػػوذ السػػمطة المنيرطػػة فػػي 

. وذلػؾ عمػة الػر ـ مػف عػدـ سػيولة األمػر، إذ تسػيطر حركػة فػتح عمػة الضػّفة وتقػوـ مفاوضات مػع إسػرائيؿ
 قواتيا األمنّية بيف الحيف وافير باعتقاؿ أعضاء مف حماس.

ويبقػػػة أف تشػػػديد إجػػػراءات السػػػمطة مػػػف جيػػػة والمراقبػػػة اإلسػػػرائيمّية مػػػف جيػػػة أيػػػرى، لػػػـ يمنعنػػػا حمػػػاس مػػػف 
يػػات فػػي شػػوارع الضػػّفة وأزقتيػػا، فتمّكنػػت مػػف نصػػل كمػػائف لمػػدوريات اسػػتيداـ "الشػػبكات المحمّيػػة" لتنفيػػذ عمم

العسػػكرّية اإلسػػرائيمّية فػػي األشػػير الماضػػية. ومػػف الممكػػف أف تتزايػػد عمميػػات اليجػػوـ عمػػة دوريػػات الجػػيش 
 بالزجاجات الحارقة والقنابؿ اليدوّية، باإلضافة إلة إطالؽ النار ورمي الحجارر عمة مواقعو.

 15/8/1053، المونيتور
 

 م اوضات بال مخاض! أشير 9 60
 عرفاف نظاـ الديف
ىناؾ مبدأ قانوني يقوؿ: إف األصوؿ في العقود توافر حسػف النيػة، ومػا نشػيده افف، ومػا تشػيد عميػو أعمػاؿ 
إسػرائيؿ التيويديػػة والعدوانيػػة واالسػػتيطانية، ومػػا يبرنػػاه وعرفنػػاه واكتوينػا بنػػاره عبػػر عشػػرات العقػػود مػػف عمػػر 

اإلسرائيمي أف حسف النية  ير متػوافر عمػة اإلطػالؽ، بػؿ عمػة العكػس إف سػوء النيػة ىػو  –بي الصراع العر 
 السمة األساسية لمتعاطي اإلسرائيمي مع كؿ قضية ومع كؿ مبادرر ومع كؿ مفصؿ مف المفاصؿ.

بػيف  فإذا كانت األصوؿ فاسدر مف أساسيا، فما ىو المنتظر مف ىذه المفاوضات الوىمية التي انطمقت أييراً 
 الفمسطينييف واإلسرائيمييف برعاية أميركية ممتبسة.

بؿ ىناؾ مف يسأؿ عف سّر الليرر األميركية عمة التسوية، وعف دوافع وزيػر اليارجيػة األميركػي جػوف كيػري 
لتجشـ عناء السفر والقياـ برحالت مكوكية عدر لمتقريل بيف وجيات النظر، بؿ األحرى تشديد الضلط عمػة 

، أي التفػاوض مػف «الفػف مػف أجػؿ الفػف»لمقبوؿ بالجموس عمة طاولػة المفاوضػات عمػة طريقػة الفمسطينييف 
 أجؿ القوؿ بأف يطور ما قد تحققت وأف الجيود األميركية أثمرت.

والجوال الراجح فػي ىػذا المجػاؿ ىػو اف األوضػاع فػي المنطقػة، أو الفوضػة  يػر اليالقػة، دفعػت بواشػنطف 
ية لتنفػيس االحتقػاف وزرع سػرال أمػؿ فػي صػحراء التعنػت اإلسػرائيمي والتمػادي إلة القياـ بحركػة مػا ولػو شػكم

 في اللي والرفض الدائـ واإلصرار عمة إقامة مشاريع االستيطاف االستعماري وتيويد الضفة اللربية بالكامؿ.
كاممػة أشػير  9وىناؾ سؤاؿ آير مطروح مف بال الدىشة واالستلرال وىو أيف السّر الكامف في تحديػد فتػرر 

إلنيػػاء المفاوضػػػات، وىػػػؿ المقصػػود تمبيػػػة الطمػػػل الفمسػػطيني بوضػػػع جػػػدوؿ زمنػػي وتحديػػػد مواعيػػػد حتػػػة ال 
تسػػتمر المفاوضػػات إلػػة مػػا ال نيايػػة ويسػػتمر معيػػػا المكػػر الصػػييوني وأسػػاليل المنػػاورر والمماطمػػة وتجديػػػد 

لة حمؿ ال بػد مػف أف تتبعيػا استيداـ ميططات التيويد... أـ أف المقصود اإليحاء بأف المفاوضات تشبو حا
 والدر جنيف يمكف البناء عميو وتربيتو وتلذيتو ليتحوؿ إلة حؿ نيائي...

 9ال ميػػاض فيػو وال والدر، ال بعػػد « الحمػػؿ الكػاذل»األرجػح أف التحديػد تػػـ عشػوائيًا، وأف ىػػذا الحمػؿ يشػبو 
حسـ عمة فػرض القواعػد واألسػمول أشير وال قبميا، ألف الحؿ ىو في والدر قيصرية يعمؿ فييا الجراح بجد و 

فياميػا أف سياسػاتيا  والنتائل مف طريؽ إر اـ إسرائيؿ عمة الرضػوخ إلرادر السػالـ ووقػؼ مناوراتيػا وتعنتيػا وا 
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سػػتودي بيػػا إف آجػػاًل أو عػػاجاًل، وأف األمػػف العػػالمي سػػيبقة ميػػددًا طالمػػا أف األزمػػة مسػػتمرر بػػال حػػؿ، وأف 
قامػة مصالح الواليات المتحدر لف تجد ا ألمف والحماية إال بإنياء ىذه المأسار وتحقيؽ السالـ العادؿ والػدائـ وا 

الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ. وكؿ ما عدا ذلؾ سرال في سرال ويرال فػي يػرال، 
 ومجػػرد تضػػييع وقػػت أو لعػػل فػػي الػػزمف الضػػائع. فػػالمكتول ُيقػػرأ مػػف عنوانػػو وىػػذه المفاوضػػات لػػـ تبػػدأ إال
بػػالفرض، أي بػػاإلكراه. فالفمسػػطينيوف ذىبػػوا إلػػة الطاولػػة ميفػػوريف مػػف أجػػؿ حفنػػة مػػف الػػدوالرات، وعمػػة أمػػؿ 
إطػػػالؽ سػػػراح مئػػػة أسػػػير فمسػػػطيني فيمػػػا ذىػػػل اإلسػػػرائيميوف مسػػػايرر لمواليػػػات المتحػػػدر وتمبيػػػة إللحػػػاح كيػػػري 

ثبػات ح سػف النيػة... وقػبض ثمػف الموافقػة للايات في نفس يعقػول، منيػا االدعػاء باالسػتجابة لنػداء السػالـ وا 
أوؿ ديولػػو »نقػػدًا وعػػّدًا وسػػالحًا، وكسػػل الوقػػت إلقامػػة المزيػػد مػػف المسػػتعمرات االسػػتيطانية. فعمػػة طريقػػة 

، اسػػػتيمت إسػػػرائيؿ طالئػػػع المفاوضػػػات بػػػإقرار يطػػػط جديػػػدر إلقامػػػة مسػػػتعمرات جديػػػدر «شػػػمعة عمػػػة طولػػػو
سكاف المزيد مػف وتوسيع القديمة وطرد بدو النقل مف أراضييـ الت ي توارثوىا أبًا عف جد إلقامة مستعمرات وا 

 المستعمريف الصياينة.
فػػػي ابتػػػزاز الفمسػػػطينييف وىػػػو مػػػا عّبػػػر عنػػػو أحػػػد المسػػػؤوليف « تػػػاجر البندقيػػػة»وكأننػػػا نشػػػيد اليػػػـو مسػػػرحية 

 2921 بعد فشؿ كيري في إقنػاع إسػرائيؿ بالموافقػة عمػة أسػاس المفاوضػات وىػو حػدود»الفمسطينييف بقولو: 
لجأ إلة مقايضة توقػؼ الفمسػطينييف عػف التوجػو إلػة األمػـ المتحػدر بػإطالؽ إسػرائيؿ أسػرى مػا قبػؿ اتفاقيػات 

أسػػرى وتقػػديـ مسػػاعدات ماليػػة إلػػة السػػمطة. وقػػد وافقنػػا عمػػة ذلػػؾ لعػػدـ وجػػود ييػػارات  208أوسػػمو وعػػددىـ 
اسػػي نبيػػؿ يسػػتحؽ القيػػاـ سػػنة فػػي السػػجوف ىػػدؼ أس 36و 60أيػػرى، فػػإطالؽ األسػػرى الػػذيف أمضػػوا بػػيف 

 «.بيطور مف ىذا النوع مف أجمو، كما أف االقتصاد الفمسطيني المنيار يحتاج إلة دعـ
إذًا، ىذا ىو الملزى والمعنة الكامف وراء ىػذه المفاوضػات الشػكمية، عمػة ر ػـ كػؿ الػدفوعات التػي تػرد عميػو 

وني. ومػع إبػداء الفػرح والسػعادر لتحريػر ألف إطالؽ األسرى ليس مّنة مف إسرائيؿ، بؿ ىو مطمل إنساني قػان
أسير واحد، عمينا أال ننسة أف ىنػاؾ آالؼ األسػرى المظمػوميف ومػنيـ نسػاء وأطفػاؿ وعجػائز يرزحػوف تحػت 

مػػرواف البر ػػوثي القػػابع فػػي السػػجف مػػف دوف أي « مانػػديال فمسػػطيف»نيػػر عػػذال السػػجف الصػػييوني، وىنػػاؾ 
عف الطعاـ ومنيـ السجيف البطؿ عبػداهلل البر ػوثي الػذي يقتػرل  مسّوغ قانوني، وىناؾ المئات مف المضربيف

 مف سكرات الموت في سجف العفولة.
أما بالنسبة إلة األمػواؿ واالقتصػاد المنيػار، فػإف المسػؤولية تقػع عمػة الجميػع: السػمطة بسػبل سػنوات الفسػاد 

اتو فػي إقامػة إسػرائيؿ ودعميػا واليدر، واللرل وعمة رأسو الواليات المتحدر المطمػول منػو أف يتحمػؿ مسػؤولي
بالمػػػاؿ والسػػػالح وتشػػػجيعيا عمػػػة المضػػػي فػػػي احػػػتالؿ األراضػػػي العربيػػػة، ضػػػاربة عػػػرض الحػػػائط بقػػػرارات 
الشرعية الدولية وحقوؽ اإلنساف. أما العرل فمنيـ مف قدـ ومنيـ مف تناسة ومنيـ مف مّؿ مف التقديـ، بينما 

سياسػػات التشػػرذـ والتقسػػيـ ورفػػض المصػػالحة إلعػػادر توحيػػد القيػػادات الفمسػػطينية تتقػػاذؼ الػػتيـ وتمعػػف فػػي 
قطاع  زر والضفة اللربية ومواجية إسرائيؿ والعالـ صفًا واحدًا وصوتًا واحدًا ومعيـ العرل كؿ العرل، أفرادًا 

 وحكومات.
قػػرارات األميركيػػة ال يجػػد فييػػا جديػػدًا ألف اتفاقػػات أوسػػمو جػػاىزر لمتنفيػػذ، و « المينػػي مبػػادرر»ومػػف يطمػػع عمػػة 

وقيػاـ الدولػة  2921الشرعية الدولية حاضرر ال مجاؿ لمتالعل بيا وتقـو عمة عودر إسػرائيؿ إلػة حػدود عػاـ 
الفمسطينية المستقمة. أمػا القػوؿ إف اليػدؼ مػف المفاوضػات التوصػؿ إلػة حػؿ نيػائي لجميػع القضػايا الشػائكة 

إلة السالـ، فيذا يصمح كبيت شػعر ولػيس  بيف الطرفيف واالنتياء منيا بنجاح يالؿ فترر تسعة أشير وصوالً 
 كبيت تبنة عميو ركائز السالـ.
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فالقضػػايا الشػػائكة كثيػػرر ومنيػػا القػػدس وحػػدود االنسػػحال والدولػػة الفمسػػطينية، وعػػودر الالجئػػيف تنفيػػذًا لمقػػرارات 
وىػػػذا الدوليػػػة واالسػػػتيطاف االسػػػتعماري  يػػػر الشػػػرعي عمػػػة األراضػػػي المحتمػػػة وفػػػي القػػػدس العربيػػػة بالػػػذات. 

يتطمل مبادرر واضحة وحاسمة ومتفقًا عمة يطوطيػا سػمفًا عمػة أف تبػدأ بػوادر حسػف النيػة بوقػؼ كػؿ يطػط 
 االستيطاف.

وىناؾ قضية أيرى يطيرر تتعمؽ بإصرار إسرائيؿ عمة ىوية ييودية الدولة، ما يعني وضع مصير أكثر مف 
، «الترانسػفير»ألراضػي لتنفيػذ يطػط مميوف ونصؼ مميوف فمسطيني في ميل الريح وسط حديق عف تبادؿ ا

جػػػراءات التضػػػييؽ عمػػػييـ وصػػػواًل إلػػػة مشػػػروع قػػػانوف جديػػػد ييػػػدؼ إلػػػة إيػػػراج  أي ترحيػػػؿ عػػػرل الػػػدايؿ وا 
فػي المئػة، مػا سػيحـر العػرل  8األحزال العربية مف الكنيست مف طريؽ رفع نسػبة الحسػـ لمػديوؿ إليػو، إلػة 

 ليطة التي أشرت إلييا لتيجير عرل النقل.مف حقوقيـ في االنتيابات المقبمة، إضافة إلة ا
إزاء كؿ ذلؾ، تبػدو المفاوضػات الحاليػة وكأنيػا بنيػت عمػة باطػؿ، ومػا بنػي عمػة باطػؿ فيػو باطػؿ، بياصػة 
مػػػع تكػػػرار الحػػػديق عػػػف مشػػػروع إسػػػرائيمي تطالػػػل الواليػػػات المتحػػػدر بتجميمػػػو ويقػػػـو عمػػػة قػػػرار اقامػػػة الدولػػػة 

فػػػي المئػػػة مػػػف مسػػػاحة الضػػػفة وضػػػـ البػػػاقي إلػػػة إسػػػرائيؿ بػػػزعـ  20 الفمسػػػطينية ذات الحػػػدود الموقتػػػة عمػػػة
 المصالح األمنية التي تشمؿ أيضًا ضـ الكتؿ االستيطانية واستئجار األ وار لعقود طويمة.

ىذا ىو المشيد العاـ لواقع المفاوضات يبدو في شكؿ جمي أنػو سػوريالي ال أمػؿ معػو بالنجػاح. ففتػرر التسػعة 
وال والدر، بؿ بإجياض أو بموت الجنيف في أيامو األولة وال عزاء لمفمسطينييف...  أشير لف تنتيي بمياض،

أما إسرائيؿ بزعامة بنياميف نتانياىو وليكودىا ومتطرفييا فستأيذ فسػحة أيػرى مػف الوقػت لممنػاورر والمماطمػة 
يتفرجوف ويتميوف حتة تنفذ يططيا التوسعية وتكمؿ تيويد القدس وتميد ليدـ المسجد األقصة، فيما العرل 

 بحروبيـ العبثية وصراعاتيـ الدامية.
وأيتتـ مع مشػيد أدمػة قمبػي وأنػا أرى سػيدر عربيػة تقػاوـ المحتمػيف فػي بمػدتيا بنػي صػالح دفاعػًا عػف أرضػيا 
الملتصػػػبة، فيعتػػػػدي عمييػػػػا الجنػػػود الصػػػػياينة ثػػػػـ يعتقمونيػػػا فيمػػػػا أطفاليػػػػا الثالثػػػة يقػػػػاوموف الجنػػػػود ويبكػػػػوف 

، ولكػػػف أي إعػػػالـ... ال حيػػػار لمػػػف تنػػػادي وال مػػػف يتسػػػـ بنيػػػور «لنفضػػػحكـ فػػػي اإلعػػػالـ واهلل»ويصػػػريوف: 
 المعتصـ.

 16/8/1053، الحياة، لندن
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سػػورية ال فػػي  يمكػػف أف نفػػرض أنيػػـ رفعػػوا فػػي اسػػرائيؿ فػػي األيػػاـ األييػػرر مسػػتوى االسػػتعداد العسػػكري تجػػاه
الجوانل االستيبارية فقط. إف احتماؿ أف ترد سورية عمة اسرائيؿ، إذا ىاجمتيا الواليات المتحدر، ليس عاليًا 
في الحقيقة، لكف المنطؽ ليس ىو اللالل دائما في الشرؽ األوسط، كما ىي الحاؿ في الشرؽ األوسػط. فػإذا 

 فقد يكوف الرد السوري  ير عقالني.ُمست الكرامة الوطنية السورية نتاج ىجوـ أميركي 
تُقػػػدر جيػػػات أمنيػػػة أف الػػػرئيس السػػػوري سػػػيبذؿ كػػػؿ جيػػػد كػػػي ال يعطػػػي اسػػػرائيؿ سػػػببا لضػػػرل منظوماتػػػو 

ارض، والمنشػػآت الكيميائيػػة، ومنظومػػة الػػدفاع الجػػوي المتقدمػػة التػػي ُينشػػئيا  –االسػػتراتيجية كصػػواريخ ارض 
لسوريوف أيضا أنو يوجد فػي جيػاز األمػف االسػرائيمي أصػوات الروس في سورية في السنوات األييرر. ويعمـ ا

تعتقد اف الحرل األىمية في سورية فرصة ذىبية إلزالة ىذه التيديدات مف برنامل عمؿ الشرؽ األوسط. والة 
ذلؾ فاف السورييف والروس واإليرانييف يتابعوف تقنيات حديثة طورىا سالح الجو االسرائيمي ُتمّكف مف القضاء 
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سرائيؿ مف جيتيا لـ تحػاوؿ فػي الحقيقػة إيفػاء ىػذه القػدرات(. وال ُيحتػاج عمة أ ىداؼ بإيقاع يثير الذىوؿ )وا 
الة يياؿ يصل جدًا لنفيـ كيؼ يفترض أف يتـ التعبير عف تمؾ القػدرات فػي سػورية وفػي لبنػاف. وليػذا مػف 

 لتي بناىا، بقور.المنطؽ أف نفرض اف األسد لف يمنح اسرائيؿ حجة لضرل القور االستراتيجية ا
وحتة لو لـ يكف األسد مذعورا فاف اإليرانييف مذعوروف. أليسوا ىـ الذيف أنفقوا مميارات عمة الػذراع السػورية 
 يػر التقميديػػة، واالسػػتراتيجية. إف ىػذه النفقػػات ُيصصػػت لسػاعة امتحػػاف مػػع إسػرائيؿ وال ُيفتػػرض "أف ُتيػػدر" 

 بسبل إجراء سوري عسكري أحمؽ في ريؼ دمشؽ.
وفي ىذه األثناء فاف االستعدادات ليجوـ أميركي عمة سورية ىي في مستوى الوعي أكثػر مػف أف تكػوف فػي 
المسػػتوى العممػػي. واألميركيػػوف ميتمػػوف بنشػػاط جػػوي مػػف اجػػؿ إبطػػاؿ الضػػلوط. وقػػد أعمػػف البيػػت األبػػيض 

ؿ السػػادس فػػي نقاشػػات محمومػػة ُيجرييػػا الػػرئيس اوبامػػا مػػع مستشػػاريو لفحػػص سػػبؿ العمػػؿ، وأللػػة األسػػطو 
 مقابؿ ذلؾ اإلجازات، وأعاد الة البحر المتوسط سفنا حربية كانت توشؾ أف تعود الة الواليات المتحدر.

إف الجػػيش األميركػػي فػػي واقػػع األمػػر  يػػر ُمحتػػاج الػػة اسػػتعدادات والػػة دفػػع قػػوات فػػي الشػػرؽ األوسػػط الػػة 
فػػي مسػػتوى متيػػذي القػػرارات وال سػػيما  األمػػاـ، فيػػي موجػػودر ىنػػا. وقػػد كانػػت مشػػكمة األميػػركييف ومػػا زالػػت

الػرئيس. ال اعتػراض عنػد مسػتويات العمػؿ فػي وزارر الػدفاع األميركيػة عمػة الحاجػة الػة ىجػـو أميركػي عمػة 
 سورية، لكف كمما ارتفعنا نحو قمة اليـر ضعؼ ىذا التأكيد.

لمدنييف ىنا وىناؾ. لكف كاف األميركيوف الة افف يستطيعوف تجاىؿ استعماؿ سالح اإلبادر الجماعية عمة ا
السورييف مطوا الحبؿ في ىذه المرر حتة النياية، واضطروا الرئيس اوباما الة اتياذ قرارات ال يريد اتياذىا، 
لكنػػو ُمجبػػػر. يجػػػل عميػػػو أف يعػػػرض التصػػػميـ نحػػػو الػػدايؿ ويجػػػل عميػػػو أف ُيظيػػػر التػػػزاـ الواليػػػات المتحػػػدر 

ظمة. وبعبػارر أيػرى يجػل عميػو أف ُيعيػد ثقػة العػالـ بعامػة والشػرؽ العالمي بفضؿ مكانتيا باعتبارىا القور الع
 األوسط بياصة بالواليات المتحدر مع أدنة قدر مف تعريض القوات األميركية والمصالح األميركية لميطر.

ولما كانت عممية برية في سورية  يػر مػأيوذر فػي الحسػباف بقػي ييػار اليجػـو الجػوي: بطػائرات وبصػواريخ 
بيما معا. ويمكف أف تكوف أىداؼ اليجـو ذات معنة استراتيجي كجعؿ سماء سورية منطقة حظػر بحرية أو 

طيراف، أو ذات معنة تكتيكي كضرل أىداؼ محدودر متصمة بمنظومة سالح اإلبػادر الجماعيػة، وبصػواريخ 
 ى.ارض، أو كؿ ىدؼ رمزي آير لردع الرئيس السوري عف استعماؿ السالح الكيميائي مرر اير  –ارض 

إف فرض سماء نقية يوجل حفاظا دائما، أي االحتكاؾ الطويؿ مع منظومات الدفاع الجوي السوري، وىو ما 
يمكػػف أف يفضػػي إلػػة رفػػع مسػػتوى التػػوتر مػػع روسػػيا. وفػػي مقابػػؿ ذلػػؾ فػػاف ىجومػػا محػػدودا عمػػة عػػدد مػػف 

تػػػػػورط. ولمعمميػػػػػة األىػػػػداؼ لمػػػػػردع ىػػػػو عمميػػػػػة قصػػػػيرر األمػػػػػد سػػػػُتمّكف األميػػػػػركييف مػػػػف إظيػػػػػار الَفعػػػػؿ دوف 
 االستراتيجية أيضا قدرر عمة ترجيح كفة المتمرديف في مقابؿ العممية التكتيكية التي لف ُتلير توازف القوى.

حسل األنباء التي ُنشرت في الواليات المتحدر ُيفترض اف يعود رئيس ىيئة األركاف العامة األميركي، مػارتف 
ة مػػع ضػػباط كبػػار مػػف حمػػؼ شػػماؿ األطمسػػي لمقػػاء رؤسػػاء دامبسػػي، الػػة الشػػرؽ األوسػػط فػػي األيػػاـ القريبػػ

األركػاف فػي الػػدوؿ العربيػة المواليػة لملػػرل. وسػُيقدروف الوضػع اإلقميمػػي بػإزاء التطػورات فػػي سػورية ويبحثػػوف 
 ايضا في احتماؿ أف ترد سورية عسكريا عمة تمؾ الدوؿ إذا ىوجمت.

نيـ سػُيبملوننا قبػؿ ذلػؾ ببضػع سػاعات كػي نسػتطيع نأمؿ فقط أنو اذا استقر رأي األميػركييف عمػة اليجػـو فػا
 االستعداد الحتماؿ أف ُيجف الرئيس السوري.

 15/8/1053، "يديعوت"
 16/8/1053، اليام، رام اهلل
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 ؟واإلسرائيمييناذا فشمت المحادثات بين ال مسطينيين  سيكونماذا  61

 شاؤوؿ اريئيمي
شػأف تجديػد المحادثػات بػيف الطػرفيف قميمػة والشػكوؾ كثيػرر، إف التوقعات عند االسرائيمييف وعند الفمسػطينييف ب

لكػػػف كػػػؿ مػػػف يعتقػػػد أف تسػػػوية أفضػػػؿ مػػػف اسػػػتمرار الوضػػػع الػػػراىف ال يمكػػػف إال أف يػػػرى أف المقػػػاءات بػػػيف 
االسػػػرائيمييف والفمسػػػطينييف ىػػػي انجػػػاز لػػػوزير اليارجيػػػة االمريكػػػي جػػػوف كيػػػري، وأف يشػػػجع المشػػػاركيف فييػػػا 

 فاوضا فعاال في القضايا الجوىرية.والوسطاء كي يجعموىا ت
وليػػذا السػػبل ياصػػة لتمكػػيف النجػػاح مػػف أف يشػػؽ طريقػػا لنفسػػو، يجػػل اف نأيػػذ االسػػوأ فػػي الحسػػباف. يجػػل 
عمة كيري ومارتف اينديؾ والعامميف معيما أف يتذكروا أنػو الػة جانػل احتمػاؿ المجػد وتعزيػز مكانػة الواليػات 

يـ لمضػػػاءلتو أف يػػدركوا مػػػاذا سػػػيكوف معنػػة إلقػػػاء تيمػػػة انييػػػار المتحػػدر، يوجػػػد احتمػػػاؿ الفشػػؿ. ويجػػػل عمػػػي
 المحادثات عمة أحد األطراؼ أو عمييما معا أو عمة الوسطاء.

اذا انتيػػت المحادثػػات الػػة فشػػؿ فسػػيجل عمػػة كيػػري أف ُيقػػدـ كشػػؼ حسػػال الػػة الػػرئيس اوبامػػا والجميػػور 
لصراع االسػرائيمي الفمسػطيني، ال فػي مشػكالت االمريكي. وسيحتاج الة أف ُيبيف لماذا بذؿ جيده ووقتو في ا

ساينة ايرى مثؿ كوريا الشمالية أو ايػراف أو االزمػة االقتصػادية فػي اوروبػا، لكػف سػيجل عميػو فػي األسػاس 
 أف ُيفسر فشؿ سياستو في الشرؽ االوسط ازاء الزعزعات القاسية التي تجري عمة العالـ العربي.

االمريكػي الػة اف ُيبػيف لالوروبيػيف ايضػا لمػاذا طمػل الػة االتحػاد  في حاؿ الفشػؿ، سيضػطر وزيػر اليارجيػة
االوروبي في السنة األييرر، االمتناع عف مبادرات سياسية لتسوية الصراع أو التديؿ في التفػاوض، ر ػـ اف 
دوؿ اوروبا تحمؿ منذ عقديف علء بقاء السمطة الفمسطينية وتنفؽ مف أمواليا عمة مشروعات اقتصادية في 

 ة و زر.الضف
لكف سيجل عمة كيري قبؿ كؿ شيء أف ُيفسر لمطرفيف، اذا اعتقػد اف الفمسػطينييف مػذنبوف فسػتكوف النتيجػة 
لقػػاء تيمػػة الفشػػؿ  اسػػتعماؿ النقػػد مػػرر ايػػرى لمواجيػػة محاولػػة فمسػػطيف أف تُقبػػؿ عضػػوا فػػي االمػػـ المتحػػدر، وا 

يػػادر وفػػي الجميػػور االسػػرائيمييف، أنػػاس ال عمػػة الفمسػػطينييف، سػػُيبيف لمجميػػور الفمسػػطيني لمػػاذا يوجػػد فػػي الق
ُيفرقوف بيف ـ.ت.ؼ وحماس ويرونيـ جميعا مجموعػة متشػابية ال تريػد السػالـ، واذا أصػبح الفشػؿ مصػحوبا 
بالعودر الة عمميات عنيفة فسيضطر الجميور الفمسطيني الة تحمؿ الرد العسػكري االسػرائيمي، مػف دوف أف 

 ؿ المنح واليبات مف اوروبا والواليات المتحدر لمسمطة الفمسطينية.يستطيع سوى النظر في عجز في تضاؤ 
وفي مقابؿ ذلؾ اذا اعتقد كيري أف االسرائيمييف مذنبوف فسيكوف الجميور االسرائيمي ىو الذي سيضطر الػة 

المتحػدر  فيـ لماذا ُينفذ االتحاد االوروبي القرارات التي ستضر باالقتصاد االسرائيمي، ولماذا ال تمنع الواليػات
فمسػػطيف مػػف اف تُقبػػؿ عضػػوا فػػي االمػػـ المتحػػدر وال تصػػد دعػػاوى قضػػائية عمػػة اسػػرائيمييف فػػي الىػػاي. ولػػف 
يسػتطيع أف يػػتيـ عػدـ االسػػتقرار فػػي العػالـ العربػػي حينمػػا يطمػل مواطنػػوف مصػػريوف واردنيػوف إللػػاء اتفاقػػات 

س التػي سػتعمف مػرر ايػرى أنػو السالـ مع اسرائيؿ، وسيضطر الػة أف يػرى كيػؼ يصػالح محمػود عبػاس حمػا
 ’.اسرائيؿ ال تفيـ سوى القور‘وأف ’ ال يوجد مف يتـ الحديق معو‘

وربما ُيمقي كيري التيمة عمة الطرفيف، وفي ىذه الحاؿ، وميما تكف ىذه الفكرر صػعبة ومؤلمػة، ال يجػوز أف 
تصػال حينمػا يتعبػاف مػف عػد يترؾ كيري المنطقة ُمبقيػا عنػد الطػرفيف أرقػاـ ىػاتؼ البيػت االبػيض، طالبػا أف ي

موتاىما. وسيكوف مف الواجل عميو أف يعرض عمييمػا بصػورر واضػحة شػروط تسػوية فػي المسػتقبؿ والحمػوؿ 
الممكنة لكؿ القضايا الميتمؼ فييا. واذا رفضوا قبوليا فسيضطر الة عرضيا عمة مجمػس األمػف. وسػيكوف 
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ر المتصػػمة بالصػػراع االسػػرائيمي الفمسػػطيني موقػػؼ معنػػة ىػػذا االجػػراء أف ُيسػػتبدؿ بكػػؿ قػػرارات االمػػـ المتحػػد
 دولي امريكي اوروبي ُيفرض عمة الطرفيف.

يبػػدو أف اجػػراًء تفكيريػػا منظمػػا مػػف ىػػذا النػػوع فقػػط يتوقػػع الفشػػؿ بوضػػوح، قػػد يقػػود كػػؿ المشػػاركيف فػػي ىػػذه 
 المقاءات الة نجاح يتمناه كثيروف جدا.

 15/8/1053ىآرتس 
 16/8/1053، القدس العربي، لندن
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