
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 الستكمال مفاوضات السالم االثنينليفني  عريقات التقى "معاريف"

  حماس تدعو السمطات المبنانية لوقف مسمسل التحريض عمى الالجئين الفمسطينيين
 ولم نقطع اتصاالتنا بحماس وزير الخارجية المصري: القضية الفمسطينية أىم أولوياتنا الخارجية

 حال سمح بإفشال االنقالب الذي قاده السيسيبالغرب سيبكي ألجيال : مصربالسفير اإلسرائيمي األسبق 
 2وسمو أوض في خطين متباينين ونتنياىو يسعى إلى تفا "إسرائيل"معاريف: 

لحول القضوية:  الميكوودتصور حزب 
قاموووووة  و"إسرائيل"الضوووووفة لووووو ضوووووم   وا 

 الدولة الفمسطينية في قطاع غزة
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قامة الدولة الفمسطينية في قطاع غزة و"إسرائيل"لحل القضية: ضم الضفة ل الميكودتصور حزب  2  وا 

عف حزب الميكود ونائبة وزير المواصبلت  النائبة في الكنيست اإلسرائيمي اقترحت: زىير أندراوس -الناصرة 
تسيبي حوطوفمي، ضـ الضفة الغربية إلى إسرائيؿ مع منح المساواة في الحقوؽ ألبناء األقميات العربية، 

 عمى حد تعبيرىا.
ألقتيا في مؤتمر  العبرية، التي أوردت النبأ فإف ىذا االقتراح جاء خبلؿ كممة’ معاريؼ‘وبحسب صحيفة 

)منتدى البروفسورات لمحصانة السياسية واالقتصادية( والذي تناوؿ عدة اقتراحات لحؿ النزاع اإلسرائيمي 
الفمسطيني. ونقمت الصحيفة عف حوطوفمي قوليا إف الحؿ يكمف في تحويؿ إسرائيؿ إلى دولة ييودية مف 

 اوية الحقوؽ، دوف قطاع غزة.خبلؿ ضـ الضفة الغربية إلى إسرائيؿ مع أقمية عربية متس
عبلوة عمى ذلؾ، قالت الصحيفة إف المؤتمر المذكور تطرؽ أيًضا إلى االقتراح الثاني والقاضي بتحويؿ 
المممكة األردنية الياشمية لدولة فمسطينية، حيث وصفت حوطوفمي ىذه المبادرة بالجيدة، ولكنيا أوضحت 

رة إسرائيؿ، الفتًة إلى أنو ُيمكف أف تقوـ ىناؾ ثورة بعد أف المشكمة تكمف في عدـ وجود األردف تحت سيط
عاـ ويتوجب إيجاد خيار إضافي مف خبلؿ تقديـ مبادرة إسرائيمية فاعمة تتضمف إقامة دولة ييودية مع  100

وبحسب اقتراح نائبة وزير المواصبلت  تعديؿ واحد وىو بقاء قطاع غزة خارج سيطرة الدولة العبرية.
مبادرة ضـ الضفة الغربية ممكنة مع عدة تأكيدات مثؿ تقوية اليجرة الييودية التي تـ إىماليا  اإلسرائيمية فإف

في العقد األخير، ونقؿ حوالي مميوف ونصؼ ييودي مف الخارج إلى إسرائيؿ مف أجؿ التغمب عمى مشكمة 
مف أجؿ منع نشر الديموغرافيا باإلضافة إلى السيطرة عمى مضموف التعميـ لمفمسطينييف ولعرب الداخؿ 

 التحريض وتطبيؽ قانوف األساس في الكنيست في ىذا السياؽ، حسبما ذكرت.
وتابعت قائمًة إنو مف غير المعقوؿ أْف تكوف منظمة ػ كيانا حاي(، التي ُتطالب بطرد جميع العرب مف 

 نائبة فيْف تكوف النير إلى البحر غير قانونية في إسرائيؿ، وبالمقابؿ تسمح الدولة العبرية لحنيف زعبي أ
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الكنيست، وتسمح لحزبيا أْف يكوف ممثبًل في الكنيست اإلسرائيمي، ألنو في نياية المطاؼ نحف نتحدث عف 
وتطرقت حوطوفمي إلى المفاوضات الفمسطينية  دولة ييودية وليس دولة ثنائية القومية، عمى حد تعبيرىا.
الوزراء، بنياميف نتنياىو متوجة إلى المفاوضات اإلسرائيمية، وقالت، كما نقمت عنيا الصحيفة إف رئيس 

بقمب قوي وتحت ضغط أمريكي وكرئيس لمحكومة إذا رأى بذلؾ مصمحة إلسرائيؿ فيتوجب عميو فعؿ ذلؾ، 
 عمى حد تعبيرىا. 

 27/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 الستكمال مفاوضات السالم االثنينليفني  عريقات التقى "معاريف" 2
صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية قالت إف ، أف األناضوؿ نقبًل عف وكالة 27/8/2013 مانالسبيل، ع ذكرت

، التقى، أمس اإلثنيف، وزيرة العدؿ اإلسرائيمية تسيبي ليفني؛ اإلسرائيمييفصائب عريقات، كبير المفاوضيف 
ف، بيف وبحسب "معاريؼ" فإف االجتماع ُعقد، صباح اإلثني الستكماؿ المفاوضات حوؿ عممية السبلـ.

الجانب اإلسرائيمي برئاسة ليفني والمبعوث الخاص المحامي يتسحاؽ مولخو والجانب الفمسطيني برئاسة 
صائب عريقات، وأف األنباء عف إلغاء االجتماع عمى ما يبدو كانت مف أجؿ "عدـ إحراج السمطة 

 الفمسطينية"، بحسب تعبيرىا.
جمسة مفاوضات بيف ، أف وكاالتنقبًل عف التمة القدس المح مف 27/8/2013الدستور، عمان،  وأضافت

فمسطينييف  3لغيت بعد استشياد ا الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي كاف مف المقرر عقدىا امس في اريحا
 برصاص جيش االحتبلؿ في مخيـ قمنديا قرب مدينة القدس المحتمة.  20واصابة 

تـ الغاء االجتماع الذي كاف مقررا عقده »رس وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني طمب عدـ الكشؼ عف اسمو لفرانس ب
في اريحا الساعة الواحدة ظيرا بسبب الجريمة االسرائيمية التي ارتكبت في قمنديا ومواصمة العطاءات 

 ولـ يحدد المسؤوؿ موعدا جديدا لمجمسة القادمة.«. االستيطانية
 

 مخيم قمنديا فيثالثة مواطنين  تدين اغتيال قوات االحتالل اإلسرائيمي  السمطة 3
أداف المتحدث الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة اغتياؿ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي صباح اليـو  :راـ اهلل

صابة أكثر مف خمسة عشر مواطنا  االثنيف، لثبلثة مواطنيف مف مخيـ قمنديا شماؿ العاصمة المحتمة، وا 
'، أف سمسمة الجرائـ اإلسرائيمية واستمرار واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي ؿ'وفا بالرصاص الحي.

عطاءات االستيطاف تشكؿ رسالة واضحة لحقيقة النوايا اإلسرائيمية تجاه عممية السبلـ، وأف ردود فعؿ سمبية 
وطالب المتحدث باسـ الرئاسة، اإلدارة األميركية بالتدخؿ لمنع انييار الجيود  ستكوف ليذه األفعاؿ.
 لشرؽ األوسط.األميركية والدولية في ا

 26/8/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 : جريمة قمنديا دليل عمى عبثية نيج التفاوضفي غزة الحكومة 4
 استنكرت الحكومة الفمسطينية في غزة جريمة االحتبلؿ الجديدة في مخيـ قمنديا بالضفة المحتمة.

تأتي نتيجة المفاوضات مع االحتبلؿ، وىي دليؿ عمى  واعتبرت الحكومة في بياف صحفي، أف "ىذه الجريمة
 عبثية نيج المفاوضات، ومنطؽ استجداء الحقوؽ".
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وقالت الحكومة: "تثبت ىذه الجريمة عبثية نيج التفاوض مع االحتبلؿ، وتدلؿ عمى استيتار المفاوض 
الب الشعب الفمسطيني الفمسطيني بدماء وتضحيات شعبو، وىو ما يجعمو مطالبا بإعادة حساباتو وتمبية مط

 بوقؼ المفاوضات والتنسيؽ األمني".
 26/8/2013فمسطين أون الين، 

 
 أبو يوسف يؤكد ضرورة وقف المفاوضات نيائيًا ردًا عن جرائم االحتالل المتوالية واصل 5

أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ ضرورة "وقؼ : نادية سعد الديف –فعما
 ات نيائيًا وعدـ االكتفاء بتعميقيا مؤقتًا ردًا عمى جرائـ االحتبلؿ المتوالية".المفاوض

وقاؿ، ؿ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، "ال يمكف لممفاوض الفمسطيني الذىاب إلى طاولة التفاوض مجددًا في 
ير العرقي ظؿ جرائـ االحتبلؿ المتواصمة ضد الشعب الفمسطيني، مف مجازر القتؿ والتنكيؿ وسياسة التطي

 والتوسع االستيطاني والتيويد".
واعتبر أف "االحتبلؿ يشف حربًا شاممة ضد الشعب الفمسطيني"، مضيفًا "أماـ اعتداءات االحتبلؿ وجريمتو 
البشعة التي ارتكبيا أمس بدـ بارد ضد الفمسطينييف، ال بد مف إعادة النظر في المسار التفاوضي ووقؼ 

 وطنية جامعة ومحاكمة االحتبلؿ عمى جرائمو ضد الشعب الفمسطيني".المفاوضات لوضع استراتيجية 
 27/8/2013الغد، عمان، 

 
 جرحى مخيم قمنديا في مجمع فمسطين الطبي يزور الحمد اهلل 6

راـ اهلل: ناشد رئيس الوزراء د. رامي الحمد اهلل كافة دوؿ العالـ والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوؽ اإلنساف 
ؿ إلنياء احتبلليا المتواصؿ لؤلرض الفمسطينية، والذي كانت آخر تداعياتو جريمة مخيـ الضغط عمى اسرائي
 قمنديا، صباح أمس.

جاء ذلؾ خبلؿ زيارة الحمد اهلل لجرحى ىذا االعتداء، في مجمع فمسطيف الطبي، ظير أمس، حيث استنكر 
الجريمة التي ارتكبتيا قوات رئيس الوزراء ىذه الجريمة، وقاؿ: "استنكر بأشد عبارات االستنكار ىذه 

 االحتبلؿ في مخيـ قمنديا، وأوجو أحر التعازي ألسر الشيداء وأتمنى الشفاء العاجؿ لمجرحى".
 27/8/2013األيام، رام اهلل، 

 
 ردود فعل مستنكرة لجريمة االحتالل في قمنديا ومطالبات بتشكيل لجنة تحقيق أممية 7

ات وطنية ومؤسسات رسمية وحقوقية، امس، بالجريمة نددت قوى وفصائؿ ومؤسسات وفعاليات وشخصي
صابة  3البشعة التي ارتكبتيا قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي فجر أمس في مخيـ قمنديا وراح ضحيتيا  شيداء وا 

 آخريف عمى األقؿ باألعيرة النارية. 15أكثر مف 
مستمرة وتوفير الحماية الدولية وطالبت القوى والفعاليات بتدخؿ دولّي إللزاـ إسرائيؿ بوقؼ انتياكاتيا ال

 لشعبنا، وبتشكيؿ لجنة أممية لمتحقيؽ في الجريمة.
واعتبرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، إف ىذه الجريمة النكراء التي تترافؽ مع تصعيد وتيرة 

المفاوضات،  االستيطاف في األرض الفمسطينية المحتمة، خاصة في القدس، والتي تتزامف مع استئناؼ
تفضح حقيقة نوايا الحكومة اإلسرائيمية إزاء عممية السبلـ، وتقوض الجيود الدولية واألميركية المبذولة 

 إلنجاح العممية السياسية.
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وحممت المجنة التنفيذية في بياف صحافي امس الحكومة اإلسرائيمية ورئيسيا المسؤولية الكاممة عف ىذه 
ي عاجؿ وفاعؿ إللزاـ إسرائيؿ بوقؼ انتياكاتيا المستمرة بحؽ شعبنا وأرضو االعتداءات، وطالبت بتدخؿ دول

 ومقدساتو.
مف جيتو قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، عضو المكتب السياسي لمجبية 
ؿ الديمقراطية لتحرير فمسطيف تيسير خالد: إف ىذه الجريمة تؤكد مف جديد عنصرية وفاشية جيش االحتبل

واستسيالو اطبلؽ النار بيدؼ القتؿ عمى المواطنيف الفمسطينييف العزؿ دوف اف يخشى قادة ىذا الجيش 
 المساءلة والمحاسبة عمى جرائميـ واستيتارىـ بحياة المواطنيف الفمسطينييف.

وأكدت "األمانة العامة لممجمس التشريعي"، في بياف صحافي عمى ضرورة تحرؾ المجتمع الدولي الجبار 
اسرائيؿ عمى وقؼ انتياكاتيا المستمرة وتوفير الحماية البناء شعبنا، وطالبت برلمانات العالـ الشقيقة 

 والصديقة الدانة تمؾ الجريمة البشعة.
وشددت االمانة العامة لمتشريعي عمى اف جرائـ اسرائيؿ بحؽ ابناء شعبنا والتي تعتبر دليؿ عمى عدـ رغبة 

ـ العادؿ والشامؿ، وعدـ وجود إرادة اسرائيمية لمتوصؿ إلى سبلـ حقيقي يقود حكومة االحتبلؿ بتحقيؽ السبل
، فإف جرائـ االحتبلؿ لف تزيد شعبنا 1967إلى حؿ الدولتيف عمى أساس حدود الرابع مف حزيراف/ يونيو 

 الفمسطيني اال اصرارا عمى مواصمة الكفاح والنضاؿ حتى تحقيؽ أىدافو الوطنية في الحرية واالستقبلؿ
قامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشريؼ.  والعودة وا 

وحممت وزارة الخارجية في بياف ليا امس الحكومة االسرائيمية المسؤولية الكاممة عف ىذه المجزرة، وتداعياتيا 
 السمبية عمى األوضاع، وعمى المفاوضات بيف الجانبيف.

دانة ىذه الجريمة، ومعاقبة إسرائيؿ، الدولة القائمة باالحتبلؿ وطالبت الدوؿ كافة، بما فييا الرباعية الدولية بإ
عمى انتياكاتيا المتواصمة وجرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني، كما طالبت المنظمات الحقوقية واالنسانية 
المختصة، بمتابعة ىذه الجرائـ استعدادًا لرفعيا لمجيات االممية والدولية المختصة مف أجؿ محاكمة القتمة 

ورأى المفوض السياسي العاـ والناطؽ الرسمي باسـ المؤسسة األمنية المواء عدناف الضميري اف  مجرميف.وال
الجريمة التي أقدمت عمييا قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في مخيـ قمنديا، ىي محاولة لتدمير المفاوضات التي 

ئـ يعيد الحقوؽ الى أصحابيا بدأت برعاية أمريكية وجيود عربية وأوروبية، لموصوؿ إلى حؿ سياسي دا
 الشرعييف.

 27/8/2013األيام، رام اهلل، 
 

 وقف المفاوضات ورفع الغطاء عن جرائم االحتالل واالستيطانلآن االوان البرغوثي:  مصطفى 8
اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية  وليد عوض: -راـ اهلل 

آخريف بالرصاص الحي  15جنود االحتبلؿ المواطنيف روبيف زايد وجياد أصبلف واصابة  الفمسطينية اف قتؿ
في مخيـ قمنديا صباح االثنيف ىو استباحة لدماء الشعب الفمسطيني ومجزرة بشعة يندى ليا جبيف 

ائـ االنسانية. واضاؼ البرغوثي انو اف االواف لتنفيذ ما نطالب منو بوقؼ المفاوضات ورفع الغطاء عف جر 
االحتبلؿ واالستيطاف في ظؿ استخداـ اسرائيؿ تمؾ المفاوضات غطاء لعدوانيا واستيطانيا، مؤكدا اف جرائـ 
االحتبلؿ ال يمكف وقفيا دوف فرض العقوبات عمى اسرائيؿ التي تستبيح الدـ الفمسطيني وتكرس نظاـ 

واشار البرغوثي  لمواثيؽ الدولية.االبارتيايد في االرض الفمسطينية وتضرب عرض الحائط بأبسط األعراؼ وا
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الى اف تمؾ الجريمة التي ارتكبيا االحتبلؿ في مخيـ قمنديا تأتي بعد جريمة مماثمة نفذىا في مخيـ جنيف 
 قبؿ اسبوع واستشيد فييا المواطف مجد محمد لحموح فيما اصيب اخروف بجروح.

27/8/2013القدس العربي، لندن،   
 

 تيطان والقتل والحصار تحت ستار المفاوضاتالخضري: االحتالل يمارس االس 9
جماؿ الخضري "مجزرة" جيش االحتبلؿ اإٍلسرائيمي  في المجمس التشريعي الفمسطيني استنكر النائب :غزة

في  وقاؿ الخضري، وىو رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار، في مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة.
نسخة عنو: "إف ىذه المجزرة وعمميات االستيطاف المتصاعد  تصريح صحفي مكتوب، تمقت "قدس برس"

 والقتؿ والحصار اإلسرائيمي لغزة والضفة الغربية والقدس المحتمة تتـ تحت ستار المفاوضات".
 26/8/2013قدس برس، 

 
 يدعو لمحوار مع الموافقين عمى إدارة مشتركة لغزة مرزوقأبو  20

حركػة حمػاس موسػى أبػو مػرزوؽ إلػى الحػوار مػع مػف المسػتقميف دعا نائب رئػيس المكتػب السياسػي ل: القاىرة
وذكػر  واألحزاب الموافقيف عمى دعوة رئيس الحكومػة فػي غػزة إسػماعيؿ ىنيػة لممشػاركة فػي إدارة قطػاع غػزة.

أبػػو مػػرزوؽ فػػي تصػػريح عمػػى صػػفحتو عمػػى "الفيسػػبوؾ" أف حمػػاس دعػػت الكػػؿ الػػوطني لممشػػاركة فػػي إدارة 
وأشػػػار إلػػػى أف الػػػبعض رفػػػض الػػػدعوة  قديمػػػة متجػػػددة، والػػرفض كػػػاف وال زاؿ.  قطػػاع غػػػزة، وأف ىػػػذه الػػػدعوة

 "بحجة عدـ دعـ اإلنقساـ"، مشددًا عمى أنو ال يمكف أف تكوف اإلدارة المشتركة بديبًل عف المصالحة.
 16/8/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 السمطة تقف خمف محاوالت إنتاج الفوضى بغزة :حماس 22

دعػػوة أمػػيف عػػاـ الرئاسػػة الفمسػػطينية الطيػػب عبػػد الػػرحيـ سػػكاف  ]أمػػس  حركػػة حمػػاس اليػػـو االثنػػيفاعتبػػرت 
قطاع غزة إلى "مساندة ما يسمى تمرد غزة إلنياء ما أسماه حكػـ الظبلميػيف" دلػيبل قاطًعػا عمػى وقػوؼ حركػة 

زىػػػري فػػػي بيػػػاف  وقػػػاؿ النػػػاطؽ باسػػػـ الحركػػػة سػػػامي أبػػػو "فػػػتح" خمػػػؼ محػػػاوالت إعػػػادة إنتػػػاج الفوضػػػى بغػػػزة.
صحفي إف "فتح غير معنية بأي وحػدة أو مصػالحة وأف ىػدفيا ىػو الػتخمص مػف حركػة حمػاس وشػطبيا مػف 

شػاعة الفوضػى والتخريػب". وأكػد أبػو زىػري عمػى  المشيد السياسي، وىو ما يعكس منيج فتح فػي اإلقصػاء وا 
 إال الفشؿ، عمى حد قوؿ البياف.أف رغبة "فتح" في إعادة إنتاج الفوضى مجرد أوىاـ وأماني لف يكتب ليا 

 16/8/1023، فمسطين أون الين
 

 المبنانية لوقف مسمسل التحريض عمى الالجئين الفمسطينيين  السمطاتحماس تدعو  21
دعت حممة "ال لمتحريض عمى الفمسطينييف في لبناف"، كؿ األطراؼ المنخرطة فػي ىػذه الحممػة إلػى : بيروت

وسػػائؿ فػػي لبنػػاف بالتخريػػب والمسػػؤولية عػػف األحػػداث األمنيػػة، ودعػػت  التوقػػؼ عػػف اتيػػاـ الوجػػود الفمسػػطيني
 اإلعبلـ المبنانية إلى الكّؼ عف التحريض ضّد البلجئيف الفمسطينييف.

( 8|76وأكػػدت الحممػػة، التػػي أطمقتيػػا حركػػة حمػػاس فػػي لبنػػاف منػػذ عػػدة أسػػابيع، فػػي بيػػاف ليػػا اليػػـو االثنػػيف )
تيػاـ يجػب أف يكػوف مسػتندًا ألدلػة واضػحة وصػادرة عػف مرجعيػات أرسمت نسخة منو لػ "قػدس بػرس" أف أي ا
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قانونيػػة أو أمنيػػة رسػػمية. وحػػذرت مػػف اسػػتمرار ىػػذا التحػػريض األعمػػى عمػػى مسػػتقبؿ العبلقػػات الفمسػػطينية 
 المبنانية، ورأت أف ىذا األسموب ييّدد بتصعيد بيف الفمسطينييف والمبنانييف.

دي إلػػػى شػػحف النفػػػوس فػػي االتجػػػاىيف، ورفػػع مسػػػتوى التػػػوّتر، وأضػػاؼ البيػػػاف: "إف اسػػتمرار التحػػػريض سػػيؤ 
ويؤجج الصراعات، ويعّزز النزاعات الطائفية والمذىبية. ونػدعو الجيػات الرسػمية المبنانيػة والجيػات القانونيػة 
واإلنسػانية إلػى التػدّخؿ لوقػػؼ مسمسػؿ التحػريض ووضػػع حػّد لبلتيامػات، ونػػدعوىـ لبللتػزاـ بػالقوانيف ومواثيػػؽ 

 إلنساف".حقوؽ ا
والحظ البياف أف التحريض السياسي واإلعبلمي عمػى البلجئػيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف، "اسػتمر فػي األسػابيع 

 القميمة الماضية، وكاف مستوى التحريض يرتفع ومضمونو يشتّد مع حصوؿ أي توّتر أمني في لبناف".
لبنػػاف اشػػتد بعػػد إطػػبلؽ الصػػواري  وذكػػر أف التحػػريض السياسػػي واإلعبلمػػي عمػػى البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي 

ثػػبلث مػػرات عمػػى الضػػاحية الجنوبيػػة لبيػػروت، وعمػػى منطقػػة متنيػػة، وعمػػى منطقػػة بعبػػدا. كمػػا أشػػار إلػػى أف 
مسػػتوى التحػػريض ارتفػػع بعػػد االنفجػػار الػػذي اسػػتيدؼ منطقػػة الػػرويس فػػي الضػػاحية الجنوبيػػة لبيػػروت يػػـو 

انيػة بعػض األمػاكف المشػبوىة، وبعػد إطػبلؽ صػواري  مػف (، وبعد مداىمة القوى األمنيػة المبن8|25الخميس )
 (.8|77منطقة الحوش في جنوب لبناف قرب مدينة صور يـو الخميس )

وأشار البيػاف إلػى أف سياسػييف لبنػانييف وضػباطا أمنيػيف سػابقيف وبعػض وسػائؿ اإلعػبلـ المبنانيػة شػاركوا فػي 
 التحريض عمى الفمسطينييف واتياميـ.

طػبلؽ الصػواري ، والتػرويج بػأف ولفت االنتباه إلى  أف مجمؿ االتيامات تركزت عمػى التػوّرط فػي التفجيػرات وا 
يواء جماعات إرىابية داخؿ المخيمات، وربػط  السيارات المخففة والصواري  خرجت مف مخيمات فمسطينية، وا 

 كؿ األحداث األمنية في لبناف بفمسطينييف.
مػا مػف وأضاؼ: "المبلحظ أف كؿ ىذه االتيامات كانت تص در إما عمى اليواء مباشرة بعد الحدث بػدقائؽ، وا 

مػػػا مػػػف خػػػبلؿ تقػػػارير صػػػحفية تسػػػتند إلػػػى "مصػػػادر متابعػػػة" أو  خػػػبلؿ حػػػوارات عبػػػر الوسػػػائؿ اإلعبلميػػػة، وا 
لػػػى اليػػػوـ لػػػـ يصػػػدر أي اتيػػػاـ لمفمسػػػطينييف مػػػف خػػػبلؿ التحقيقػػػات الفضػػػائية المسػػػتقمة أو  "جيػػػات معنيػػػة". وا 

ة، أو مػػف خػػبلؿ قػػرارات اتياميػػة صػػادرة عػػف محػػاكـ لبنانيػػة وقضػػاة لبنػػانييف، مبنيػػة الجيػػات القانونيػػة الرسػػمي
 عمى شيادات وأدلة ووقائع".

ورأى البياف أف ىذا يدؿ عمى أف االتيامات الموجية لبلجئيف الفمسطينييف فػي لبنػاف ىػي اتيامػات تحريضػية 
مبررات عممية قانونية أو أمنية موثقػة  كيدية ذات أبعاد حاقدة وأىداؼ تحريضية رخيصة، وىي ال تستند إلى

 ناتجة عف تحقيقات وأدلة وشيود.
دانتيػػا لؤلعمػػاؿ التخريبيػػة التػػي اسػػتيدفت لبنػػاف والمبنػػانييف، وقػػاؿ: "ال يمكػػف  وأكػػدت البيػػاف رفػػض "حمػػاس" وا 

تيديد بأي شكؿ ألي إنساف أف يقبؿ قتؿ األبرياء، كذلؾ ال يمكف ألي ضمير أف يقبؿ اتياـ مجتمع بأكممو، و 
 البلجئيف الفمسطينييف في لبناف. أمف واستقرار

وفي غير مّرة، أكدت القوى السياسية الفمسطينية تمّسكيا باألمف واالستقرار ورفض تعريض السمـ األىمي في 
 لبناف لمخطر"، كما قاؿ البياف.

 16/8/1023قدس برس، 

 
 ي صراعات طائفيةيحذر من مؤامرة لتوريط المخيمات ف في لبنان الجيادكة ر ممثل ح 23
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حػػػذر ممثػػػؿ حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػبلمي فػػػي لبنػػػاف، أبػػػو عمػػػاد الرفػػػاعي، مػػػف مػػػؤامرة تسػػػتيدؼ الػػػتخمص مػػػف 
المخيمػػات الفمسػػطينية عبػػر توريطيػػا فػػي صػػراعات مذىبيػػة وطائفيػػة، تمييػػًدا لتصػػفية حػػؽ العػػودة، وشػػطب 

راحة االحتبلؿ   اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف.وكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف "األونروا"، وا 
وقػػاؿ الرفػػاعي خػػبلؿ كممػػة ألقاىػػا فػػي ميرجػػاف تكػػريـ الطالػػب الفمسػػطيني المتفػػوؽ، الػػذي نظمتػػو رابطػػة بيػػت 
المقػػػدس لطمبػػػة فمسػػػطيف فػػػي قاعػػػة رسػػػاالت بالعاصػػػمة المبنانيػػػة بيػػػروت، اليػػػـو االثنػػػيف: "خطػػػر المفاوضػػػات 

عمى الضفة الغربية أو عمى مقدساتنا وحدىا، بػؿ يمتػد الػى  الجارية حاليًا ال يقتصر عمى الداخؿ فحسب، أو
وأضاؼ: "إف أىمنا في مخيمات لبناف يحممػوف فػي أعنػاقيـ أىػـ وأخطػر حػؽ مػف  أىمنا ومخيماتنا في لبناف".

حقػػوؽ شػػعبنا، ىػػو حمايػػة حػػؽ البلجئػػيف فػػي العػػودة. واإلدارة األميركيػػة تعمػػـ أنػػو إذا تػػـ فػػرض التػػوطيف عمػػى 
 ف، فإف فرضو عمى شعبنا في كؿ مكاف سيصبح سيبًل".أىمنا في لبنا

لكنػػو اسػػتدرؾ بػػالقوؿ: "بعػػد أف أفشػػؿ شػػعبنا فػػي لبنػػاف كػػؿ محػػاوالت تركيعػػو، وصػػمد فػػي وجػػو كػػؿ محػػاوالت 
التجويػػػع والتجييػػػؿ، انتقػػػؿ التخطػػػيط الػػػى محػػػاوالت تػػػوريط شػػػعبنا ومخيماتنػػػا فػػػي أتػػػوف الصػػػراعات الداخميػػػة 

يػػػة وطائفيػػػػة غريبػػػػة ودخيمػػػة عمػػػػى ثقافػػػػة شػػػعبنا، وال عبلقػػػػة ليػػػػا بقضػػػػيتنا وال واإلقميميػػػة، عبػػػػر عنػػػػاويف مذىب
وتػػابع: "لؤلسػػؼ الشػػديد، فػػإف بعػػض ضػػعاؼ النفػػوس عمػػى اسػػتعداد لمتضػػحية بػػأمف شػػعبنا وأىمنػػا  بحقوقنػػا".

 ونسائنا وأطفالنا، وتعريض أمف مخيماتنا، بؿ وقضيتنا كميا، لمخطر".
وقضيتنا فػي التػورط فػي صػراعات مذىبيػة وطائفيػةم ولخدمػة مػفم وتساءؿ الرفاعي: "ما ىي مصمحة شعبنا 

أال يكفينػػا مػػا يعانيػػو شػػعبنا اليػػـو مػػف دمػػار مخػػيـ نيػػر البػػارد ومخيمػػات سػػوريا، وتشػػريد أىمنػػا وأبنائنػػا وبناتنػػا 
وأمياتنػػػا ممػػػا أعػػػاد ذكريػػػات النكبػػػة األولػػػىم أال يفكػػػر ىػػػؤالء فػػػي سػػػبب إصػػػرار بعػػػض الجيػػػات عمػػػى تػػػوريط 

أيػػػة طريقػػػة وأي ثمػػػفم أال يػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى أف ىنػػػاؾ مػػػف يريػػػد تػػػدمير المزيػػػد مػػػف مخيماتنػػػا عبػػػر المخيمػػػات ب
توريطيا في صػراعات دمويػة مػع محيطيػا، عمػى صػورة مػا يجػري فػي أكثػر مػف بمػد عربػي، تمييػدًا لمػتخمص 

ماتنػا وأكد ممثؿ حركة الجياد اإلسبلمي فػي لبنػاف، أف مػف واجػب الجميػع "حمايػة أمػف مخي مف المخيماتم".
وأىمنػا، وأف نػردع الػبعض عػف ظممػو، بػػؿ عػف خطيئتػو، فػي جرنػا جميعػًا الػػى الفتنػة، ليسػيؿ بعػد ذلػؾ تركيػػع 

 شعبنا".
 16/8/1023، فمسطين أون الين

 
 ةعمى سوري "العدوان"باستيداف مصالح أي مشارك في  تيدد "القيادة العامة" 24

يػػادة العامػػة المواليػػة لنظػػاـ الػػرئيس السػػوري الق-)ا ؼ ب(: ىػػددت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف -دمشػػؽ
عمػى سػوريا، وذلػؾ ردا عمػى التمػويح الغربػي ” العػدواف“بشار األسد باسػتيداؼ مصػالح أي طػرؼ يشػارؾ فػي 

 باحتماؿ شف ضربة عسكرية ضد دمشؽ.
ا كؿ مف يشػترؾ فػي العػدواف عمػى سػوري“وقاؿ المتحدث باسـ الجبية في سوريا أنور رجا لوكالة فرانس برس 

 ”.ستصبح مصالحو في المنطقة ىدفا مشروعا
اذا حصػػمت ضػػربة عسػػكرية فيػػي عمميػػا موجيػػة ضػػدنا. نحػػف وسػػوريا فػػي حمػػؼ سياسػػي واحػػد “واضػػاؼ رجػػا 

كػػؿ مػػف “واعتبػػر اف  ”.وضػػمف تحػػالؼ المقاومػػة )ضػػد اسػػرائيؿ(، وسػػنخوض ىػػذه الحػػرب الػػى جانػػب سػػوريا
 ”.وافيتخمؼ عف ىذه المعركة يكوف خائنا ومتواطئا مع العد

 17/8/1023، القدس العربي، لندن
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  من أعضائيا في الضفة  أربعةحماس تتيم السمطة باعتقال  25
مػػػػف أعضػػػػائيا  4، أمػػػػس، األجيػػػػزة األمنيػػػػة الفمسػػػػطينية باعتقػػػػاؿ ”حمػػػػاس“اتيمػػػػت حركػػػػة : )يػػػػو .بػػػػي .آي(

خالػػد تيسػػير طالػػت المحػػرر “واسػػتدعاء خػػامس فػػي الضػػفة الغربيػػة. وقالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف إف االعتقػػاالت 
عامػػا( مػػف يطػػا فػػي الخميػػؿ، وشػػكري مصػػطفى والشػػي  إسػػماعيؿ عبػػد الجػػواد إمػػاـ مسػػجد ديػػر  34حمامػػدة )

، وأضػافت أف االعتقػاؿ طػاؿ أيضػًا الشػاب ”بمػوط مػف سػمفيت وىمػا معػتقبلف سياسػياف لعشػرات المػرات سػابقاً 
فػػي الكتمػػة اإلسػػبلمية بجامعػػة محمػػد عصػػاـ زيػػادة مػػف بمػػدة مادمػػا فػػي نػػابمس، فيمػػا جػػرى اسػػتدعاء القيػػادي 

 ”.      عمى خمفية نشاطاتو النقابية في الجامعة“بيرزيت سعيد قصراوي لممقابمة 
 17/8/1023، الخميج، الشارقة

 
 حماس تدين االعتداء اإلسرائيمي عمى مخيم قمنديا بالضفة الغربية 26

ياد ثبلثػة فمسػطينييف بنيػراف قػوات أدانت حركة المقاومة اإلسبلمية "حمػاس" استشػ: نادية سعد الديف –عماف 
"بالجريمػة البشػعة التػي  وصػفت الحركػة االعتػداءاالحتبلؿ عند اقتحاميا مخيـ قمنديا في األراضي المحتمػة. و 

قػػاـ بيػػا جنػػود االحػػتبلؿ بػػدـ بػػارد"، والتػػي "تعػػّد إرىابػػًا صػػييونيًا جديػػدًا يضػػاؼ إلػػى جرائمػػو المتواصػػمة ضػػد 
ربػػت عػػف اسػػتيجانيا "لموقػػؼ السػػمطة فػػي اسػػتمرار عقػػد لقاءاتيػػا مػػع العػػدو األرض والشػػعب الفمسػػطيني". وأع

الصػػييوني والسػػعي وراء سػػراب المفاوضػػات فػػي ظػػؿ اسػػتباحة الػػدـ الفمسػػطيني وسػػرقة األراضػػي الفمسػػطينية 
 وتيويدىا".

 17/8/1023، الغد، عم ان
 

 مفاوضات جادة اإلسرائيمية في مخيم قمنديا دليل عمى أن تل أبيب ال تريد الجريمةفتح:  27
أكد المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي، في بياف صحافي أمس، أف الجريمة البشعة التػي : محافظات

صابة أكثػر مػف  3ارتكبتيا قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي فجر أمس في مخيـ قمنديا وراح ضحيتيا   25شيداء وا 
ومػػة االحػػتبلؿ ال تريػد مفاوضػػات جػػادة ولػػيس آخػريف عمػػى األقػػؿ بػاألعيرة الناريػػة. دليػػؿ إضػػافي عمػى اف حك

 .2967لػػدييا إرادة لمتوصػػؿ إلػػى سػػبلـ حقيقػػي يقػػود إلػػى حػػؿ الػػدولتيف عمػػى اسػػاس حػػدود الرابػػع مػػف حزيػػراف 
وأكػػد القواسػػمي أف ىػػذه الجريمػػة وكػػؿ جػػرائـ االحػػتبلؿ لػػف تثنػػي شػػعبنا الفمسػػطيني عػػف إصػػراره فػػي مواصػػمة 

قامػة الدولػة الفمسػطينية نضالو الوطني ولف تثنيو عف تحقيؽ أ ىدافو الوطنية في الحرية واالستقبلؿ والعػودة وا 
 وعاصمتيا القدس الشريؼ.

 17/8/1023، األيام، رام اهلل
 

 فصائل منظمة التحرير تدين اإلعتداء اإلسرائيمي عمى مخيم قمنديا في الضفة الغربية 28
اإلسػػرائيمية فػػي  امػػس، ىػػذه الجريمػػةالجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف فػػي بيػػاف صػػحافي،  : عػػّدتمحافظػػات

التػػي تضػػاؼ لجػػرائـ االحػػتبلؿ اليوميػػة التػػي تقتػػرؼ بحػػؽ االنسػػاف وأرضػػو ومياىػػو ومزروعاتػػو  مخػػيـ قمنػػديا
 ومقدساتو، ال يجوز التعامؿ معيا سوى بوصفيا جرائـ حرب وجرائـ ضد االنسانية.

 ىذه المجزرة بحؽ المدنييف العزؿ. وحممت الجبية حكومة غبلة التطرؼ واالستيطاف والعنصرية مسؤولية
وطالبت الجبية جامعة الدوؿ العربية بالدعوة العاجمة لعقػد مجمػس األمػف الػدولي وتشػكيؿ لجنػة تحقيػؽ دوليػة 
رىػػػاب المسػػػتوطنيف وجػػػيش ودولػػػة  إلدانػػػة ووقػػػؼ جػػػرائـ الحػػػرب اليوميػػػة فػػػي فمسػػػطيف وانفػػػبلت االسػػػتيطاف وا 
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موقع المساءلة والعقاب أمػاـ المحػاكـ الدوليػة ووضػع حػد لقػانوف  االحتبلؿ، ووضع قادة االحتبلؿ وجيشو في
 الغاب الذي يفرضو االحتبلؿ في فمسطيف.

وأكػػد حػػػزب الشػػعب الفمسػػػطيني فػػػي بيػػاف امػػػس ضػػػرورة مبلحقػػة مجرمػػػي الحػػػرب اإلسػػرائيمييف أمػػػاـ المحػػػاكـ 
مػػات واالتفاقيػػات الدوليػػة، وطالػػب الحػػزب بسػػرعة التوجػػو النضػػماـ فمسػػطيف إلػػى كافػػة المنظ الجنائيػػة الدوليػػة.

بمػػا فػػي ذلػػؾ لمحكمػػة الجنايػػات الدوليػػة، والعمػػؿ الفػػوري عمػػى محاسػػبة إسػػرائيؿ عمػػى إجراميػػا لضػػماف عػػدـ 
 إفبلت مسؤولييا السياسييف والعسكرييف مف العقاب.

فػػي  وأكػػد االتحػػاد الػػديمقراطي الفمسػػطيني "فػػدا" فػػي بيػػاف عمػػى أنػػو ال مجػػاؿ لممماطمػػة أو التسػػويؼ أو التػػردد
تنفيذ حؽ دولػة فمسػطيف فػي أف تكػوف عضػوا فػي المنظمػات والمؤسسػات والوكػاالت والمعاىػدات واالتفاقيػات 
األمميػػػة لتكػػػوف ىػػػذه األخيػػػرة سػػػاحة دبموماسػػػية وسياسػػػية وقانونيػػػة لمقارعػػػة دولػػػة االحػػػتبلؿ وفضػػػح وتعريػػػة 

وصػوال إلػى مقاطعتيػا وفػرض سياساتيا، وحشد المزيد مف المواقؼ الدولية ضدىا عمى طريؽ تعميػؽ عزلتيػا 
 عقوبات رادعة بحقيا.

مػػػػف جيتػػػػو قػػػػاؿ عضػػػػو المجنػػػػة التنفيذيػػػػة لمنظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية، عضػػػػو المكتػػػػب السياسػػػػي لمجبيػػػػة 
الديمقراطية لتحرير فمسطيف تيسػير خالػد: إف ىػذه الجريمػة تؤكػد مػف جديػد عنصػرية وفاشػية جػيش االحػتبلؿ 

عمػػى المػػواطنيف الفمسػػطينييف العػػزؿ دوف اف يخشػػى قػػادة ىػػذا الجػػيش واستسػػيالو اطػػبلؽ النػػار بيػػدؼ القتػػؿ 
 المساءلة والمحاسبة عمى جرائميـ واستيتارىـ بحياة المواطنيف الفمسطينييف.

ودعػػػت جبيػػػة النضػػػاؿ الشػػػعبي الفمسػػػطيني الػػػى محاسػػػبة اسػػػرائيؿ وتحمػػػؿ المجتمػػػع الػػػدولي مسػػػؤولياتو تجػػػاه 
لزاـ دولة االحتبل  ؿ بالقانوف الدولي واإلنساني، مطالبًة بتوفير الحامية الدولية لشعبنا.قضيتنا الفمسطينية وا 

وطالبػػت الجبيػػة بالتوجػػو الػػى المحػػاكـ الدوليػػة وتقػػديـ 'جنػػراالت االحػػتبلؿ' لممحاكمػػة الرتكػػابيـ جػػرائـ حػػرب 
 يعاقب عمييا القانوف الدولي.

الجريمػػة تعكػػس الطبيعػػة الدمويػػة وقالػػت الجبيػػة العربيػػة الفمسػػطينية فػػي تصػػريح صػػحافي ليػػا امػػس: إف ىػػذه 
إلسػػرائيؿ ولجيشػػيا، وتفضػػح السياسػػة اإلجراميػػة لحكومػػة االحػػتبلؿ وتكشػػؼ محػػاوالت الكػػذب والتضػػميؿ الػػذي 
تمارسو إسرائيؿ تجاه الرأي العاـ العػالمي مػف خػبلؿ آلتيػا اإلعبلميػة الضػخمة بتصػوير نفسػيا حريصػة عمػى 

الرتكػػػاب جرائميػػػا ومواصػػػمة االسػػػتيطاف واالسػػػتمرار فػػػي تحقيػػػؽ السػػػبلـ مسػػػتغمة عػػػودة المفاوضػػػات كغطػػػاء 
 انتياكاتيا ضد شعبنا وأرضو.

وأكػػدت "األمانػػة العامػػة لممجمػػس التشػػريعي"، فػػي بيػػاف صػػحافي عمػػى ضػػرورة تحػػرؾ المجتمػػع الػػدولي الجبػػار 
شػػػقيقة اسػػػرائيؿ عمػػػى وقػػػؼ انتياكاتيػػػا المسػػػتمرة وتػػػوفير الحمايػػػة البنػػػاء شػػػعبنا، وطالبػػػت برلمانػػػات العػػػالـ ال

 والصديقة الدانة تمؾ الجريمة البشعة.
 17/8/1023، األيام، رام اهلل

 
 تأكيد االحتالل عقد لقاء لممفاوضات بين عريقات وليفني يؤكد أن السمطة تكذبأبو زىري:  29

أكػػد الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري النػػاطؽ باسػػـ حركػػة المقاومػػة اإلسػػبلمية "حمػػاس"؛ أف تكػػذيب االحػػتبلؿ : غػػزة
كيػػده أف لقػػاء المفاوضػػات بػػيف عريقػػات وليفنػػي يػػـو أمػػس قػػد تػػـ، يؤكػػد أف السػػمطة تمػػارس الكػػذب لمسػػمطة وتأ

 والخداع وأنيا تستخؼ بدماء الفمسطينييف.
( عمػى 8-77وشدد أبو زىري في تصريٍح صحفي وصؿ "المركز الفمسطيني لئلعبلـ" نسػخة عنػو، الثبلثػاء )

 نييار السياسي واألخبلقي.أف ىذا يستدعي وقفة وطنية قوية لمواجية ىذا اال
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 17/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

  السمطة إلى االنسحاب من المفاوضات العبثية الجاريةتدعو  الديمقراطيةالجبية  10
دعػػػػػت الجبيػػػػة الديمقراطيػػػػػة لتحريػػػػر فمسػػػػػطيف "السػػػػمطة إلػػػػػى االنسػػػػحاب مػػػػػف : ناديػػػػة سػػػػػعد الػػػػديف –عمػػػػاف 

عنػػػد اإلجمػػػاع الػػػوطني المطالػػػب بعػػػدـ إجػػػراء المفاوضػػػات بػػػدوف وقػػػؼ المفاوضػػػات العبثيػػػة الجاريػػػة، نػػػزواًل 
 االستيطاف، وكؿ أشكاؿ العدواف واالغتياؿ والحصار اإلسرائيمي".

وقالػػػت، فػػػي بيػػػاف أمػػػس، إف "االغتيػػػاالت واالعتقػػػاالت اإلسػػػرائيمية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة ال تتوقػػػؼ"، 
ة ومجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف لؤلمػػـ المتحػػدة واتفاقيػػات جنيػػؼ مطالبػػة "باالنضػػماـ إلػػى محكمػػة الجنائيػػات الدوليػػ

لمحاكمة االحتبلؿ دوليًا". ورأت أف "تعطيػؿ االنضػماـ الفمسػطيني لعضػوية المحكمػة الجنائيػة الدوليػة وجميػع 
اإلسػػػػػرائيمية، وشػػػػػروط تفاىمػػػػػات كيػػػػػري السػػػػػتئناؼ  -مؤسسػػػػػات األمػػػػػـ المتحػػػػػدة تحػػػػػت الضػػػػػغوط األميركيػػػػػة 

كامػػػؿ لمعػػػدواف واالسػػػتيطاف اإلسػػػرائيمي، يتػػػرؾ الشػػػعب الفمسػػػطيني فريسػػػة يوميػػػة المفاوضػػػات، دوف الوقػػػؼ ال
 لعربدة المستوطنيف وجيش االحتبلؿ".

 وطالبت "بإنياء االنقساـ وتحقيؽ الوحدة الوطنية بتطبيؽ اتفاقيات المصالحة التي تـ توقيعيا سابقًا".
 17/8/1023، الغد، عم ان

 
 ازل عن حق العودة خيانة عظمىالتنفي حماس: دائرة شؤون الالجئين  12

اعتبػرت دائػرة شػؤوف البلجئػػيف فػي حركػة المقاومػة اإلسػبلمية "حمػػاس" أف السػكوت عػف تنػازالت رئػػيس : غػزة
 السمطة الفمسطينية محمود عباس عف حؽ عودة البلجئيف إلى ديارىـ التي ىجروا منيا "جريمة".

خػػػػبلؿ لقػػػػاء بوفػػػػد مػػػػف حػػػػزب ميػػػػرتس وقالػػػػت فػػػػي بيػػػػاف صػػػػحفي: "إف عبػػػػاس قػػػػدـ يػػػػـو الخمػػػػيس الماضػػػػي 
)اإلسػػرائيمي( وعػػدًا ليػػـ بضػػماف شػػطب حػػؽ العػػودة إلػػى يافػػا وعكػػا وصػػفد، كنايػػة عػػف فمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ 

، األمر الذي تعتبره دائرة البلجئيف في حماس استكمااًل لتنازالت عبػاس عػف الثوابػت الفمسػطينية وىػي 2948
 اـ الماضي بتخميو عف موطنو في صفد".تكرار لتصريحاتو في ذكرى وعد بمفور مف الع

وأضافت أف "عباس يؤكد نيتو المسبقة في التنازؿ عف حؽ العودة، وىػذا يشػير إلػى االتجػاه الػذي تسػير فيػو  
نما تثبيت االحتبلؿ وتدعيمو. وفي حاؿ وقػوع ذلػؾ بالفعػؿ؛  المفاوضات، فيي لف تعيد حقوؽ لمفمسطينييف، وا 

ػػف يفػػر ط بحقػػوؽ الفمسػػطينييف، سػػواء كػػاف حيػػًا أو ميتػػًا"  كمػػا ذكػػر فػػإف عقوبػػة الخيانػػة العظمػػى بانت ظػػار كػػؿ مف
 البياف.

وأكػػػد البيػػػاف أف "الشػػػعب الفمسػػػطيني لػػػـ يفػػػو ض أحػػػدًا بالتنػػػازؿ عػػػف حقوقػػػو. وأف تمثيػػػؿ منظمػػػة التحريػػػر ال  
ظمػة التحريػر يمنحيا حؽ التنازؿ، بؿ يوجب عمييا النضػاؿ السػتعادة الحقػوؽ دوف انتقػاص منيػا"  مطالبػا من

 الفمسطينية بإعبلف موقفيا مف المساس بحؽ العودة.
وطالبػػت دائػػػرة شػػؤوف البلجئػػػيف فػػي حركػػػة "حمػػاس" المجمػػػس التشػػريعي الفمسػػػطيني، والنائػػب العػػػاـ "لتفعيػػػؿ  

ؿ لػو نفسػو التفػريط بحقػوؽ الفمسػطينييف  قػانوف العػودة  واتخػاذ اإلجػراءات القانونيػة الرادعػة بحػؽ كػؿ مفػف تسػو 
 رأسيا حؽ العودة". وعمى

 17/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 "األخبار": اعتقال االبن األصغر لمنير المقدح خالل تسممو إلى سورية عبر عرسال 11
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اتصػػؿ قائػػد شػػيداء كتائػػب األقصػػى المػػواء منيػػر المقػػدح بحػػزب اهلل لسػػؤالو عػػف مصػػير ابنػػو األصػػغر حسػػيف 
ب في المبوة مػع ثبلثػة مػف عػيف الحمػوة، أثنػاء محػاولتيـ التسػمؿ مػف عامًا( الذي أوقفو عناصر مف الحز  27)

 .عرساؿ إلى سوريا. ونقؿ المقدح طمأنة الحزب لو إلى مصير األربعة، مؤكدًا أنيـ بخير
 17/8/1023، االخبار، بيروت

 
 نرفض التدخل بالشئون الداخمية ألي دولة عربية  :الفمسطينيةالقوى  13

وى الوطنية واإلسبلمية الفمسطينية بيانا اليـو عقب اجتمػاع ليػا حػوؿ األوضػاع أصدرت الق: ىاني بدر الديف
 الفمسطينية اإلقميمية.

وقػػاؿ واصػػؿ أبػػػو يوسػػؼ األمػػػيف العػػاـ لجبيػػػة التحريػػر الفمسػػطينية عضػػػو المجنػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػة التحريػػػر 
التػدخؿ بالشػئوف الداخميػة ألي  الفمسطينية، أف القوى الفمسطينية أكدت عمى الموقؼ الفمسػطيني الجػامع بعػدـ

دولة عربية متمنيف الخير والسبلمة واالماف لمصر وشعبيا وتطمعات شعبيا فػي الحريػة والديمقراطيػة وتػداوؿ 
السػػمطة، مػػع التأكيػػد عمػػى دعػػـ مصػػر الشػػقيقة شػػعبا وقيػػادة ومؤسسػػات والػػدفاع عػػف امػػف مصػػر واسػػتقرارىا 

 ورفض اي تدخؿ خارجي.
 17/8/1023، االىرام العربي

 
 يمصر جيش الملورفع شعارات اإلخوان بمثابة تحٍد  فتح: العرض العسكري لحماس في رفح 14

أكد أحمد عساؼ المتحدث باسـ حركة فتح أف العرض العسكري الذي نفذتػو كتائػب القسػاـ : ىاني بدر الديف
ف المسمميف في الجناح المسمح لحماس في مدينة رفح عمى الحدودية مع مصر مؤخرًا مساندة لجماعة اإلخوا

 مصر ىو تحدي واستفزاز خطير لمجيش المصري.
وقػػاؿ عسػػاؼ فػػي تصػػريحات صػػحفية "فػػي الوقػػت الػػذي تقػػوـ بػػو كتائػػب القسػػاـ بتسػػير دوريػػات مشػػتركة مػػع 
حػػرس الحػػدود االسػػرائيمي عمػػى حػػدود قطػػاع غػػزة مػػع اسػػرائيؿ وتمتػػـز باتفػػاؽ الذلػػة الػػذي وقعػػت عميػػو حمػػاس 

ماؿ العدائية( وتطمؽ النار عمى أي مقػاـو او مػواطف فمسػطيني يحػاوؿ االقتػراب ووصفت فيو المقاومة )باالع
مف ىذه الحدود وتقوـ باعتقاؿ العشرات مف المقػاوميف الػذيف يحػاولوف االقتػراب مػف الحػدود فإنيػا تػأتي لتقػـو 

 بعرض عسكري عمى حدود مصر يعتبر بمثابة اعبلف حرب عمى الجيش المصري".
بأنػو "اسػتفزازي"، وخصوصػا انػو يػأتي فػي ىػذه االوقػات العصػيبة  لحمػاسكري ووصؼ عساؼ العػرض العسػ

والتػػوتر السػػائد نتيجػػة لمواقػػؼ حمػػاس فػػي التػػدخؿ بالشػػؤوف الداخميػػة المصػػرية معتبػػرا أف العػػرض العسػػكري 
بالعمؿ العدائي، والموجو ضد الجيش المصري وىو يرفع شعار رابعة العدوية ، وشعارات االخواف المسمميف، 

يػػاجـ الجػػيش والشػػعب المصػػري ، واكػػد اف ىػػذه المواقػػؼ الحمسػػاوية تعتبػػر خروجػػًا عػػف اإلجمػػاع الػػوطني وت
 الفمسطيني.

وفػػي مسػػألة دعػػوة ىنيػػة لمفصػػائؿ بالمشػػاركة فػػي إدارة غػػزة حػػذر عسػػاؼ المجمػػوع الفمسػػطيني مػػف الوقػػوع فػػي 
قسػػػاـ وتكريسػػػو كػػػوف مناوراتيػػػا أالعيػػػب حمػػػاس قػػػائبًل إف حمػػػاس ال تريػػػد المصػػػالحة وأنيػػػا تسػػػعى إلبقػػػاء االن

 الداخمية تترافؽ مع الرىاف عمى أجندات خارجية".
 16/8/1023، االىرام العربي

 
 

 "عين الحموة": المخيمات ليست مسؤولة عن أي إخالل أمني يتيم فيو فمسطيني الفصائل في 15
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ية وأنصار اهلل اجتماعًا عقدت قيادة فصائؿ منظمة التحرير وتحالؼ القوى الفمسطينية والقوى االسبلم: صيدا
طارئًا في مسجد النور في مخيـ عيف الحموة، ناقش خبللو المجتمعوف األوضاع األمنية والسياسػية فػي لبنػاف 

 والمنطقة وتأثير كؿ ذلؾ عمى مخيمات صيدا وال سيما مخيـ عيف الحموة.
مخيمات واستقرارىا وعمى امف وأكد المجتمعوف في بياف ليـ في ختاـ االجتماع، اىمية المحافظة عمى امف ال

الجوار. وقرر المجتمعوف العمؿ عمى: دعـ وتفعيؿ دور المجنة األمنية لتقـو بوظيفتيا في األمف االجتمػاعي 
ومػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى أمػػف واسػػتقرار مخػػيـ عػػيف الحمػػوة والجػػوار، خاصػػة فػػي ىػػذا الوقػػت الػػذي تقػػـو ايػػادي 

 عمى األراضي المبنانية.الفتنة بالضرب والتخريب في اكثر مف منطقة 
واعتبر المجتمعوف أف اتياـ أي فمسطيني باخبلؿ أمني في مخيـ مف المخيمػات، ال يعنػي تحميػؿ المسػؤولية 
لكافػػػة افػػػراد ذلػػػؾ المخػػػيـ وال يتحمػػػؿ المسػػػؤولية إال الشػػػخص المعنػػػي بيػػػذا العمػػػؿ، مطػػػالبيف وسػػػائؿ االعػػػبلـ 

فيؽ التيـ والمسارعة الى إلصاقيا بالمخيمػات قبػؿ التحقػؽ بتوخي الدقة والموضوعية في نقؿ األخبار وعدـ تم
 وكشؼ حقيقة األمر .

ودعػػا المجتمعػػوف أىػػالي المخػػيـ الػػى التعػػاوف مػػع المجنػػة األمنيػػة فػػي إجراءاتيػػا مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى األمػػف 
 فيو.

 17/8/1023، المستقبل، بيروت
 

 السورية مقتل قيادي بحركة فتح تحت التعذيب بالسجون": العربي"القدس  16
االثنيف بأف قياديا فػي حركػة فػتح ’ القدس العربي’اكدت مصادر فمسطينية في سورية لػ ػ وليد عوض: راـ اهلل

قضػػى تحػػت التعػػذيب فػػي سػػجوف النظػػاـ السػػوري، وذلػػؾ فػػي الوقػػت الػػذي يتواصػػؿ فيػػو االسػػتيداؼ مػػف قبػػؿ 
واكدت مجموعة العمػؿ مػف اجػؿ  جيش النظاـ وبعض المجموعات المسمحة لمخيمات البلجئيف الفمسطينييف.

فمسػػػطينيي سػػػورية االثنػػػيف بػػػاف البلجػػػد الفمسػػػطيني موعػػػد سػػػعيد الموعػػػد أحػػػد قػػػادة حركػػػة فػػػتح قضػػػى تحػػػت 
 التعذيب في سجوف النظاـ السوري.

 17/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 حماس لدعوة الفصائل لممشاركة في إدارة غزة؟! دوافعما ىي  17
تباينػػت آراء المحممػػيف والسياسػػييف الفمسػػطينييف، بشػػأف الػػدعوة التػػي أطمقيػػا  :خػػاص -القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة

رئػػيس وزراء حكومػػة حمػػاس بغػػزة، إسػػماعيؿ ىنيػػة، لمعمػػؿ عمػػى توسػػيع رقعػػة المشػػاركة فػػي إدارة قطػػاع غػػزة، 
إلى حيف تحقيؽ المصالحة، وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية، وتوسيع المشاركة وتحمػؿ المسػؤولية، عمػى قاعػدة 

طبلؽ ما قاؿ عنو "قطار االنتخابات" البمدية والطبلبية بالتزامف في غزة والضفة.النظ  رة بأمؿ لممستقبؿ، وا 
وفػػي حػػيف اعتبرىػػا الػػبعض بأنيػػا دعػػوة "نابعػػة مػػف أزمػػة تعيشػػيا حركػػة حمػػاس عقػػب سػػقوط حكػػـ اإلخػػواف 

ة قوتيػػا واسػػتقرارىا"، المسػػمميف فػػي مصػػر، والتشػػديد األمنػػي والحممػػة اإلعبلميػػة المصػػرية ضػػد الحركػػة وزعزعػػ
رأى آخػػػروف بأنيػػػا جػػػاءت بسػػػبب "تخػػػوؼ مػػػف تمػػػرد حقيقػػػي شػػػعبي" خاصػػػًة فػػػي ظػػػؿ الػػػدعوات التػػػي أطمقيػػػا 
مجيولػػوف عمػػى شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي باسػػـ "تمػػرد ضػػد الظمػػـ فػػي غػػزة" وبػػث بيانػػات تػػدعو الغػػزييف 

 نية في خطابو.تشريف ثاني المقبؿ. وىي قضية أشار ليا ى 22لمنزوؿ الى الشوارع في 
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وبػػػيف المحمػػػؿ السياسػػػي، ىػػػاني حبيػػػب، أف الػػػدعوة غيػػػر جديػػػدة، وأف الفصػػػائؿ لػػػـ تسػػػتجب سػػػابقا، وأنيػػػا لػػػف 
تستجيب قريبا، بسبب شروط حماس ليذه المشاركة، التي تنفي المشاركة الحقيقية لآلخريف في إدارة القطػاع، 

 واعتبارىـ مجرد أدوات إلدارتيا.
حاجة لتعزيز دور ومبػادرات المصػالحة، وااللتػزاـ بمػا تػـ التوافػؽ عميػو مػؤخرا فػي وأضاؼ: "اعتقد أف األمر ب

القاىرة بتشكيؿ حكومة ائتبلؼ، تمييػدا لعقػد انتخابػات عامػة، ولػيس مجػرد المشػاركة الصػورية"، مشػددا عمػى 
عيػػد أف تصػػوير حمػػاس وكأنيػػا فػػي أزمػػة، رغػػـ تأثرىػػا بعػػزؿ مرسػػي، أمػػر مبػػال  فيػػو، وأنيػػا كانػػت تحكػػـ منػػذ 
 مبارؾ، ولـ تتأثر سابقا، ولكف ليس في درجة تجعميا في مأزؽ شديد، يجعميا تستسمـ إلرادة المصالحة.

ورأى المحمػػػؿ السياسػػػي، أكػػػـر عطػػػا اهلل، أف دعػػػوة ىنيػػػة كانػػػت ضػػػرورة مرتبطػػػة بمسػػػتجدات قرأتيػػػا حمػػػاس، 
حماس تريد االستفادة مف  وتحديدا بعد ما جرى في مصر وعزؿ مرسي وتجربة اإلخواف وتفردىا بالحكـ، وأف

 أوؿ درس، بشراكة تحافظ عمى الجميع وتحفظ وجودىا في ظؿ ما تمر بو مف أزمة.
وأعرب عطا اهلل عف تخوفو مف دعوة ىنية وتأثيرىا عمى المصالحة ووداعيا، وعػدـ عقػد انتخابػات، واعتبػار 

لؤلبػػد، مشػػددا عمػػى ضػػرورة غػػزة إمػػارة أو كيػػاف منفصػػؿ ال عبلقػػة لػػو بالضػػفة، وتخميػػد حمػػاس كحػػزب أوؿ و 
تطػػوير وفػػتح نقػػاش فػػي الػػدعوة عمػػى أسػػاس إدارة الػػوطف بأكممػػو مػػف خػػبلؿ القنػػوات المفتوحػػة بػػيف الفصػػائؿ، 
وليس عبر وسائؿ اإلعبلـ، وااللتزاـ بما جاء في الورقة المصرية لممصالحة، وعدـ الخػوض فػي حػوار جديػد 

 في ظؿ التجربة السمبية فمسطينيا في ىذا الجانب.
رأى في الدعوات عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، لمتمرد ضد حكـ حماس، بأنيا مف الصػعب أف تػنجح، و 

وأنيػا فعميػا ال يوجػػد ليػا أي حػػراؾ عمػى األرض، وأف فشػميا مػػرتبط بعػدـ وجػػود جيػة تحمػي ىػػذه الجبيػة كمػػا 
االحتبلؿ الذي يعيػؽ توجد القوات المسمحة في مصر أو ىيئات المجتمع المدني في تونس، باإلضافة لعامؿ 

أيضا إمكانية حػدوث تمػرد حقيقػي، وأف الحالػة الفمسػطينية أقػرب لمحػوار منيػا لمصػداـ، وعػدـ العػودة لكػابوس 
 .7007عاـ 

ويخالؼ المحمؿ السياسي، ىاني حبيب الرأي، ويػرى أف ىنػاؾ أسػبابا مػف الممكػف أف تجعػؿ مػف التمػرد عمػى 
ذاتػو عمػى أنيػا تفتقػد أيضػا لػؤلدوات الضػرورية والناجعػة والحاسػمة، حكومة غزة أمرًا واردًا، مشددا في الوقت 

خاصًة أنو ال وجود لحاضنة فمسطينية كما يحصؿ في مصػر وتػونس وأف الوضػع فػي فمسػطيف مختمػؼ عػف 
 التجربتيف.

وقػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الديمقراطيػػة، صػػالح زيػػداف، بػػأف الجبيػػة رحبػػت فقػػط بػػإجراء انتخابػػات 
طبلبية ونقابية كمقدمة إلجراء انتخابات فمسطينية شاممة، مشيرا إلى أف الدعوة لتوسيع المشاركة فػي محمية و 

 إدارة الحكـ، ليست جديدة وقد سبؽ أف أطمؽ ىنية دعوة مماثمة.
واعتبر زيداف ىذه الدعوة بأنيا "ليست مخرج في ظؿ المأزؽ السياسي واالجتماعي واالقتصادي الػذي تعيشػو 

 عما يجري مف تطورات إقميمية".غزة بعيدا 
وبشػػػأف الػػػدعوات عمػػػى شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي لمػػػػ "تمػػػرد فػػػي غػػػزة"، قػػػاؿ زيػػػداف لػػػػ القػػػدس دوت كػػػوـ: 
"االنقسػػػاـ مبنػػػى عمػػػى مصػػػالح ورىانػػػات ودعػػػـ خػػػارجي، وأغمبيػػػة سػػػاحقة فػػػي الشػػػعب الفمسػػػطيني ضػػػد ىػػػذا 

نجػد حركػة تمػرد أو حركػات شػبابية تطالػػب  االنقسػاـ وضػد كبػت الحريػات وتسػييس الػديف، ومػف الطبيعػي أف
 بتحركات شعبية معارضة لموضع القائـ"، داعيا إلى "التعمـ مما يجري في المنطقة".

 17/8/1023، القدس، القدس
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 الفمسطينيين ىو القدس وحق العودة  النزاع التاريخي بيننا وبين مركزبينيت:  28
نفتالي بينيت، فقد أحصى وضع  قتصادووزير اال البيت الييودي رئيس حزب: زىير أندراوس -الناصرة 

الدوؿ المحيطة بالدولة العبرية في الشرؽ األوسط، بالفوضى التي تسودىا، وعمى الفور في نياية قائمة 
 الكتابة سجؿ ما يمي: فقط في إسرائيؿ، بما في ذلؾ السامرة وييودا، )الضفة الغربية( ىدوء.

مازف وكبلـ عريقات المعوج أْف تخفي الحقيقة األساسية وىي أف حؽ  وزاد: ال تستطيع ألؼ ابتسامة مف أبو
العودة والسيطرة عمى القدس ىما الموجوداف في مركز النزاع التاريخي بيننا وبيف العرب الذيف يسموف 
فمسطينييف، إنيـ معنيوف بتؿ أبيب والقدس ويجعمونيما في مقدمة أشواقيـ، ومف المنطؽ أف نفرض أف 

بي لفني أيًضا لف توافؽ عمى أف يعود بالقرب مف بيتيا الذي تسكنو في منطقة الشي  مؤنس الوزيرة تسي
( والى منطقة قبيمة أبو كشكش )رمات ىشاروف( مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف.  )رمات أفيؼ اليـو

حياء وتابع: سيوافؽ اليسار الراديكالي فقط عمى االعتراؼ بحؽ العودة بشرط أف ُيحقؽ ىذا الحؽ في األ
الجنوبية مف تؿ أبيب حيث تحيى ىناؾ إفريقيا المتجددة. وخمص الوزير اإلسرائيمي إلى القوؿ إف السيطرة 
عمى مئات آالؼ الناس، ىذا مناسب تماًما، يقوؿ بينيت، فميقولوا شكًرا عمى أننا ال نذبحيـ مثمما في سورية 

 عمى حد تعبيره. وفي مصر، ومف األفضؿ ليـ أْف يجمسوا بصمت كما ينبغي ليـ،
 27/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 2وسمو أتفاوض في خطين متباينين ونتنياىو يسعى إلى  "إسرائيل"معاريف:  29

كشفت صحيفة معاريؼ االسرائيمية اف الجولتيف األخيرتيف مف مفاوضات السبلـ الفمسطينية  :القدس المحتمة
ت حوؿ مفيوـ السبلـ لدى قادة طاقـ المفاوضات اإلسرائيمية التي استؤنفت مؤخرا كشفتا وجود فجوا

 اإلسرائيمي تسيفي ليفني ويتسحاؽ مولخو مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيمي.
ف ليفني معنية بمفاوضات "كبلسيكية" بالمفيوـ اإلسرائيمي تقتضي وجود طواقـ عمؿ كبيرة اوقالت الصحيفة 

إلى حالة مف الجاىزية لتوقيع اتفاؽ عمى حؿ دائـ تستطيع بعد انقضاء األشير التسعة المقررة أف تتوصؿ 
 مع الجانب الفمسطيني.

أما مولخو فنظرتو لممفاوضات مختمفة، فيو ال يرى ضرورة لوجود طواقـ تفاوضية كبيرة كما كاف عميو 
كما أنو ال يؤمف بتوقيع اتفاؽ دائـ يتطرؽ إلى  2008و  2000الحاؿ في الجوالت التفاوضية ما بيف أعواـ 

فة التفاصيؿ خبلؿ المدة المتفؽ عمييا مع الجانب الفمسطيني، بؿ يحبذ التوجو إلى اتفاؽ عمى "مبادئ" كا
 فقط حوؿ القضايا األساسية.

وتمفت "معاريؼ" في تقريرىا إلى أف اتفاؽ أوسمو كاف اتفاؽ مبادئ، مرجحة أف تكوف لمولخو اليد العميا في 
س الوزراء اإلسرائيمي نتانياىو باعتباره مف المقربيف إليو. وبعبارة ىذا الشأف نظرا ألنو يحظى بثقة ودعـ رئي

أخرى، فإف نتانياىو ال يبحث عف حؿ دائـ يفضي إلى قياـ دولة فمسطينية مستقمة، وىو ما يدلؿ عميو 
 جدوؿ الجوالت التفاوضية الذي اتفؽ عميو مع الجانب الفمسطيني.

موضوع اتفاؽ المبادئ يحظى بتأييد في األروقة السياسية وتشير مصادر أمريكية، حسب "معاريؼ" إلى أف 
 في واشنطف. 

وفي نياية المطاؼ، يضيؼ التقرير، فإف ليفني ىي األخرى تدرؾ صعوبة "وربما استحالة" التوصؿ إلى حؿ 
نيائي حوؿ كافة القضايا نظرا لمخبلفات الجوىرية بيف الجانبيف حوؿ القضايا األساسية كالقدس والبلجئيف، 

 كاف مستشار ليفني لمشؤوف السياسية "تاؿ باكار" قد أشار إلى ىذا األمر أكثر مف مرة.و 
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وبعد التوصؿ إلى اتفاؽ المبادئ يصار إلى جوالت تفاوضية جديدة في محاولة لتطبيؽ المبادئ التي اتفؽ 
أي مف  عمييا عمى األرض خبلؿ "مرحمة انتقالية" يكوف عنوانيا عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي بشأف

القضايا األساسية، بؿ تكوف اتفاقات جزئية اليدؼ منيا كسب الوقت، واالستمرار في الحوار حوؿ االتفاؽ 
النيائي، ويكوف ذلؾ مرىونا بالتطورات التي تطرأ في المنطقة وما يجري عمى أرض الواقع عمى الساحة 

 الفمسطينية اإلسرائيمية. 
 االنتقالية تظؿ مرفوضة عمى اإلطبلؽ، عمى حد تعبير "معاريؼ". وبالنسبة لمفمسطينييف فإف فكرة المرحمة

 27/8/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 مستعدة لمواجية جميع السيناريوىات في حال توجيو ضربة لسورية  "إسرائيل: "زئيف إلكين 30
مواجية جميع أكد نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي زئيؼ إليكيف، إف إسرائيؿ مستعدة ل: يو بي أي -القدس 

السيناريوىات في حاؿ توجيو ضربة لسورية وأنيا قادرة عمى ردعيا، فيما استبعد رئيس شعبة االستخبارات 
العسكرية السابؽ، عاموس يدليف، أف تشف سورية ىجمات صاروخية ضد إسرائيؿ، إال في حاؿ شعر 

ئيمي إف "إسرائيؿ مستعدة وقاؿ إلكيف إلذاعة الجيش اإلسرا الرئيس بشار األسد أف مصيره في خطر.
 لمواجية أي سيناريو، وال توجد لدينا مشكمة ردع في الموضوع السوري، وقد اثبتنا ذلؾ مرات عديدة".
وأضاؼ إلكيف إف "الجميع يعرؼ ما يمكننا أف نفعمو، واألسد يعرؼ ما يمكننا فعمو، وواضح أننا سندافع عف 

 أنفسنا أماـ كؿ مف يجرؤ فقط عمى مياجمتنا".
ف جانبو قاؿ يدليف لئلذاعة نفسيا إف "احتماؿ شف ىجوـ سوري ضد إسرائيؿ ضئيؿ، لكف ينبغي االستعداد م

 الحتماؿ كيذا".
وأضاؼ يدليف أنو "طالما أف األسد بإمكانو البقاء بعد المعركة )أي ىجوـ أميركي ضد سورية( فإنو لف 

فييا أف مصيره قد ُحسـ فإنو مف الجائز أف  يياجـ إسرائيؿ ولف يدخميا كقوة ضده، وفي المحظة التي يشعر
يرى بعمؿ ضد إسرائيؿ أمرا جذابا، وما يقمقو في ىذه المرحمة ىو كيؼ يخمص نفسو وعائمتو مف المصير 

 الذي ينتظره".
 27/8/2013، الحياة، لندن

 
 إال إذا شعر بأن األرض تحت قدميو تحترق "إسرائيل"موفاز: األسد لن ُيياجم  31

إف الرئيس األسد لف ُيياجـ  ،قاؿ وزير األمف األسبؽ النائب شاؤوؿ موفاز ر أندراوس:زىي -الناصرة 
إسرائيؿ، إال إذا شعر بأف األرض تحت قدميو تحترؽ، وأضاؼ أنو ال يعتقد بأف الرئيس السوري يريد اإلقداـ 

عارضة المسمحة عمى عمى االنتحار، زاعًما أنو استعمؿ األسمحة الكيميائية ألنو أراد حسـ المعركة مع الم
ضوء االنتصارات التي ُيحققيا جيشو، وبالتالي فإف قيامو بتوجيو ضربة عسكرية إلسرائيؿ، انتقاما مف 

 أمريكا، سيكوف بمثابة انتحار، وال أعتقد أنو ُيفضؿ ىذا الخيار، قاؿ موفاز.
ألحواؿ، مشيًرا إلى أنو في ولكف موفاز أكد لمموقع عمى أف إسرائيؿ غير ُممزمة بالرد عمى سورية في جميع ا

صفيا بالصواري ، ولكف إذا حاوؿ قحالتيف فقط تكوف ببلده ممزمة بالرد: تعرضيا لؤلسمحة الكيميائية أْو 
جرنا لمحرب عف طريؽ عمميات استفزازية موضعية، فإنو عندىا يجب دراسة األمر بكؿ جدية، ولكف في كؿ 

 األحواؿ عمينا المحافظة عمى اليقظة والتأىب.
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وبرأي موفاز فإف أوباما يريد توجيو صفعة لؤلسد، ولكنو لف يوجو لو ضربة في البطف، لكي يؤكد لو أف 
 الخط األحمر معناه الخط األحمر وال ُيمكف تجاوزه.

ولفت وزير األمف اإلسرائيمي األسبؽ إلى أنو إذا لـ تقـ الواليات المتحدة بتوجيو ضربة لؤلسد، فإنو سُيواصؿ 
رامية، ومف غير المستبعد أْف يتجاوز خطوًطا حمراء أخرى، ونفس الرسالة ستُفيـ في إيراف عممياتو اإلج

وفي أماكف أخرى، وأنا عمى ثقة بأف األمريكييف لف يسمحوا ألنفسيـ بأْف ال ُيوجيوا الضربة لسورية، ألف 
الضربة ستؤكد لمجميع بأف الضربة سُتعيد قميبًل مف الييبة األمريكية التي ُفقدت في الشرؽ األوسط، كما أف 

 واشنطف لـ تتنازؿ عف منطقة الشرؽ األوسط، وأف حضورىـ ما زاؿ مؤثًرا جًدا عمى األجندة في المنطقة. 
 27/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 ألجراء مباحثات سياسية وأمنية رفيع المستوى يصل واشنطن إسرائيميوفد أمني  32

دا أمنيا إسرائيميا رفيع المستوى برئاسة مستشار األمف القومي، أفاد موقع ىآرتس، مساء االثنيف أف وف
الجنراؿ احتياط يعقوؼ عامي درور وصؿ االثنيف إلى العاصمة األمريكية ألجراء مباحثات سياسية وأمنية 

كبار مسؤولي اإلدارة األمريكية. واجرى الوفد مشاورات أمنية مع مستشارة األمف القومي األمريكية،  عم
 ايس، تمحورت حوؿ التطورات في سوريا ومصر.سوزاف ر 

وقاؿ الموقع إف موعد المقاء كاف حدد في وقت سابؽ، قبؿ عدة أسابيع، لكنو بات أكثر أىمية وضرورة عمى 
ضوء األحداث الجارية في سوريا، واالستعدادات في الواليات المتحدة إلمكانية توجيو ضربة عسكرية 

 لسوريا.
ائيمي رفيع المستوى قولو إنو باإلضافة إلى الجنراؿ عامي درور فإف الوفد ونقؿ الموقع عف موظؼ إسر 

اإلسرائيمي األمني يضـ في صفوفو رئيس القسـ السياسي األمني في وزارة األمف اإلسرائيمية، الجنراؿ احتياط 
في  عاموس جمعاد، ورئيس قسـ التخطيط في الجيش اإلسرائيمي، الجنراؿ نمرود شيفر، ورئيس قسـ البحث

االستخبارات العسكرية )أماف(، الكولونيؿ إيتاي باروف، ورئيس القسـ االستراتيجي في وزارة الخارجية جيرمي 
يسسخاروؼ ومسؤوليف رفيعي المستوى في الشاباؾ، والسفير اإلسرائيمي في واشنطف مايكؿ أورف الذي ينيي 

 عممو قريبا.
 26/8/2013، 48عرب 

 
 حال سمح بإفشال االنقالب الذي قاده السيسيبالغرب سيبكي ألجيال : صرمبالسفير اإلسرائيمي األسبق  33

حذرت ورقة بحثية إسرائيمية مف أف الغرب "سيبكي ألجياؿ" في حاؿ سمح بإفشاؿ : صالح النعامي -غزة 
ودعت  االنقبلب الذي قاده في مصر الفريؽ عبد الفتاح السيسي والذي عزؿ في إطاره الرئيس محمد مرسي.

التي أعدىا السفير اإلسرائيمي األسبؽ في مصر تسفي مزاؿ الغرب إلى اإلسراع في تقديـ كؿ أشكاؿ الورقة 
الدعـ السياسي واالقتصادي لحكـ السيسي لعدـ  السماح بتوفير األرضية لعودة حكـ اإلخواف المسمميف في 

 مصر.
إلى ما وصفو بػ "اإلنجازات"  ولفت البحث الذي صدر عف "مركز القدس لدراسات الدولة والمجتمع" األنظار

التي حققيا السيسي في مدة زمنية محدودة، والتي تضمنت: شف حرب ال ىوادة فييا ضد "التنظيمات 
الجيادية" العاممة في سيناء وتدمير األنفاؽ التي تزود الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة بالسبلح، ورفض 

 لزيارة غزة عبر مصر.السماح لرئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغاف 
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وتوقعت الدراسة التي جاءت تحت عنواف "مصر في مواجية المباالة الغرب" أف تؤدي "الضربة القوية" التي 
تمقتيا جماعة اإلخواف المسمميف بعد عزؿ مرسي إلى المس بأنشطة الجمعيات والمنظمات اإلسبلمية العاممة 

 في كؿ مف الواليات المتحدة وأوروبا.
اؿ أف يقدـ األردف ودوؿ الخميج عمى احتضاف االنقبلب في مصر عمى ىذا النحو، في حيف ال واستيجف مز 

 يبدي الغرب تأييدا حازما لبلنقبلب.
وأشارت الدراسة إلى أف االنقبلب أسفر عف تشكيؿ حكومة تتقرب لمغرب، وىذا ما يوجب عمى االتحاد 

 ا.األوروبي والواليات المتحدة عمؿ كؿ شيء مف أجؿ إنجاحي
 26/8/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عوزي ديان: إسقاط نظام األسد يعني السماح ببناء قواعد لو"الجياد العالمي" عمى حدودنا 34

غزة: تعالت األصوات داخؿ إسرائيؿ لمتحذير مف التداعيات السمبية لسقوط نظاـ بشار -صالح النعامي
شغؿ في السابؽ منصبي رئيس مجمس األمف  الذي-األسد عمى إسرائيؿ. فقد قاؿ الجنراؿ عوزي دياف 

إف بقاء نظاـ األسد ىو أفضؿ الخيارات السيئة، محذرا مف أف  -القومي ورئس شعبة االستخبارات العسكرية
 إسقاط النظاـ يعني السماح ببناء قواعد لػ"حركات الجياد العالمي" بالقرب مف حدود إسرائيؿ.

برية الثانية صباح اليوـ سخر دياف مف الحجج القائمة إف إسقاط وفي مقابمة أجرتيا معو شبكة اإلذاعة الع
نظاـ األسد سيبعد إيراف، مشيرا إلى أف التنظيمات اإلسبلمية السنية ستيدد النظاـ األردني، وستعمؿ مف 

 داخؿ األراضي األردنية، عبلوة عمى إنيا ستحسف مف قدرتيا عمى العمؿ انطبلقا مف األراضي المبنانية.
ع وجية نظر دياف كؿ مف معمؽ الشؤوف العربية آفي سخاروؼ في مقاؿ نشره في موقع ولبل، واتفؽ م

والمعمقاف في صحيفة ىآرتس: لي أوف ىدار ويجيؿ ليفي، حيث شدد الثبلثة عمى أف بقاء نظاـ األسد ىو 
 أفضؿ الخيارات بالنسبة إلسرائيؿ.

 26/8/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 اس قوي ة وال يمكن إسقاطيا بالرغم من التأثيرات اإلقميمي ة عمى قطاع غزةتقديرات إسرائيمية: حم 35
اإلخواف "ة ال يمكف إسقاطيا بالمقارنة مع جماعة قويّ أكدت أوساط صييونّية أّف حركة حماس حركة 

نتشار شعبيتيا الواسعة إسقاطيا إل، معزّيًة أسباب عدـ تمكف أّي طرؼ مف األطراؼ في مصر "المسمميف
دارتيا ة وأجيزة متعددة، نيّ ، وسيطرتيا عمى قوات أمغزة لفمسطينييف في قطاعبيف ا العديد مف المؤسسات وا 

تأثرت . وأشارت األوساط إلى أّف حماس وجودىا المتعمؽ في واقع الحياة في غزة باإلضافة إلى الخدماتية،
، وصواًل إلى الدائر في سوريا ضطرابات والصراعمف الواقع اإلقميمي الذي تعيشيو المنطقة ابتداًء مف اإل

، قتصادي والسياسيوافتقارىا لمدعـ اإلاألوضاع في مصر التي أثرت بشكؿ سمبي عمى اإلقتصاد في غزة 
نقضاض عمييا مف خبلؿ سمطة الفمسطينية تحاوؿ اغتناـ الضغوط الدولية عمى حماس، واإلالفتًة إلى أّف ال

سيزيد مف تشديد الخناؽ عمى الحركة، عبر تقميص تمويميا "، مما التخطيط إلعبلف غزة "إقميما متمرداً 
 . لؤلنشطة والعمميات في القطاع

 الصييوني  معيد أبحاث األمف القومي
 26/8/2013، 2892التقرير المعموماتي 
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 قمنديامخيم طالب بفتح تحقيق فوري: اشتباه باستخدام مفرط لمسالح الفتاك بت "بتسيمم" 36
باحثو منظمة "بتسيمـ" الميدانيوف باستقصاء الجريمة التي استشيد فييا بساعات بدأ : صفا -القدس المحتمة

صباح االثنيف ثبلثة فمسطينييف برصاص قوات االحتبلؿ االسرائيمي في مخيـ قمنديا لبلجئيف شماؿ راـ اهلل 
 بالضفة الغربية المحتمة.

ستقصاء األولّي ومّما نشرتو وسائؿ ونقمت صحيفة "ىآرتس" العبرية عف "بتسيمـ" قوليا "إنو ومف خبلؿ اال
اإلعبلـ اتضح أّف قوات االحتبلؿ اقتحمت إلى مخيـ قمنديا لبلجئيف قرابة الساعة السادسة صباًحا مف أجؿ 

 اعتقاؿ مواطف أطمؽ سراحو مؤخًرا مف سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمّي. 
ى قوة مؤلفة مف قرابة عشرة شرطييف ورًدا عمى ذلؾ قاـ سكاف المخيـ بإلقاء الحجارة واألغراض األخرى عم

مف حرس الحدود نّفذوا االعتقاؿ، وفي أعقاب ذلؾ وصمت إلى الموقع أربع سيارات جيب عسكرية مف أجؿ 
 مرافقة خروج القوة مف المخيـ، واستخدـ أفرادىا الرصاص الحّي.

كؿ الجيات الرسمية أخطارىا الكامنة معروفة ل-وقالت بتسيمـ "ليس مف المفترض بعممية اعتقاؿ كيذه 
أف تنتيي بمقتؿ ثبلثة مدنييف، فيذه النتائج الصعبة تثير عبلمات استفياـ تتعمؽ بتحكيـ الرأي الذي  -سمًفا

 ساد أثناء اتخاذ قرار الخروج إلى العممية، وبما يتعمؽ بجاىزية قوات األمف سمًفا".
ائؿ الممكنة سمًفا مف أجؿ منع مثؿ ىذه النتائج، وأكدت أف العممية تثير االشتباه الكبير بعدـ القياـ بكّؿ الوس

وأنو لـ يجِر التفكير في طرؽ عمؿ بديمة، كما ُيثار الشّؾ باستخداـ قوات األمف لمرصاص القاتؿ بشكؿ 
وأضافت "يجب فتح تحقيؽ فورّي بالحادثة يقوـ بفحص ىذه المسائؿ، وخصوًصا فحص قرار  مبال  بو.

المستوى القيادّي بتنفيذ االعتقاؿ عمى ىذه الشاكمة، وفحص مسألة ما إذا كانت القوات قد تيّيأت لمعممية 
 بالشكؿ الذي كاف بوسعو الحيمولة دوف استخداـ الوسائؿ الفتاكة". 

لى شرطة لواء "شاي" المسؤولة عف التحقيؽ في وتوّجيت بتسيمـ إلى  النيابة العسكرية لمشؤوف الميدانية وا 
 الشبيات المتعمقة بارتكاب شرطيي حرس الحدود لمخالفات إطبلؽ النار، لمتأكد مف فتح تحقيؽ كيذا.

 27/8/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 ساعة 48خالل  ةسوريفي التمفزيون العبري: قرار ضرب  العاشرةالقناة  37
الرئيس األميركي باراؾ أوباما سيتخذ قرار توجيو ضربة لسوريا قريبًا، وربما في الساعات : يحيى دبوؽ

القريبة المقبمة. التأكيد صدر مف إسرائيؿ، ونقمتو القناة العاشرة في التمفزيوف العبري أمس. مراسؿ القناة في 
 ستبعاد تأثيرىا المباشر عمى ميزاف القوى في االقتتاؿ السوري.، وا«رمزية الضربة»واشنطف غيؿ تماري أكد 

ساعة، مشيرة إلى  48القناة حسمت أّف قرار الضربة سيتخذ في الساعات المقبمة، مع حّد أقصى ال يتجاوز 
أّف اليجوـ سيستند إلى تحالؼ أميركي وبريطاني وفرنسي، مع دعـ خارجي مف تركيا ودوؿ عربية أخرى، 

ميج واألردف. وأضافت أف الجيد األميركي منصّب في الوقت الحالي عمى بناء ىذا التحالؼ، مثؿ دوؿ الخ
ليذا السبب رئيس أركاف الجيوش األميركية، الجنراؿ مارتيف دمبسي، موجود في األردف، حيث يجتمع مع »و

في أعقاب المحادثات  وأشارت القناة إلى أّف الرئيس األميركي بمور قراره«. نظرائو مف قادة الجيوش العربية
التي أجراىا في األياـ األخيرة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميروف، 

 «.لمس ضغطًا وتأييدًا ودفعًا لشف اليجوـ عمى سوريا»حيث 
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د مسؤوؿ سوري بالرّد كذلؾ نقمت القناة عف مصادر في المؤسسة األمنية اإلسرائيمية قوليا، تعقيبًا عمى تيدي
قدرات دمشؽ الحالية لممّس بإسرائيؿ باتت محدودة »عمى إسرائيؿ في حاؿ تعرض ببلده ليجوـ غربي، إّف 

 «.جدًا، في ظؿ النزؼ الذي تعرض لو الجيش السوري عمى مدى العاميف الماضييف
يا عمى إصابة العمؽ التي ما زالت في حوزة سوريا، وقدرت« سكود»إال أّف المصادر حّذرت مف صواري  

 اإلسرائيمي.
وقدرت المصادر أف يتركز اليجوـ الغربي ضد سوريا عمى أىداؼ تتعمؽ بالمنصات الصاروخية ومخازف 

% مف ىذه الترسانة، التي يمكف 80السبلح الكيميائي. وأعربت المصادر عف ثقتيا بإمكاف تدمير أكثر مف 
 «.ية ىي عدـ االنجرار إلى مواجية أو تصعيد إقميميالغا»أف تطمؽ باتجاه إسرائيؿ، مشّددة عمى أف 

 27/8/2013، االخبار، بيروت
 

 أعوام ستةخالل  جنديًا إسرائيمياً  124 انتحارىآرتس:  38
جنديًا في  124في تقرير أعده مركز المعمومات واألبحاث التابع لمكنيست، أف « ىآرتس»كشفت صحيفة 

 ت سنوات الماضية أثناء أداء خدمتيـ العسكرية في الجيش.جيش االحتبلؿ االسرائيمي انتحروا خبلؿ الس
% مف إجمالي عدد المنتحريف ىـ 37ويظير التقرير أف نسبة حاالت االنتحار أكثر بيف المجندات، وأف 

ووفقًا لما جاء في التقرير، فإف معظـ الجنود المنتحريف أقدموا عمى االنتحار وىـ في  مف الجنود الجدد.
وجو التقرير انتقادًا شديدًا لممنظومة األمنية، وذلؾ لعدـ نشرىا معطيات طواؿ الفترة السابقة و  بداية الخدمة.

عف حاالت االنتحار كما أنيا وضعت بعض العراقيؿ أماـ المركز لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة، مشيرة 
استطاع المركز  إلى أنو وبعد أشير طويمة مف المراسبلت، وبعد تدخؿ المكتب القانوني التابع لمكنيست

 الحصوؿ عمى المعطيات أو عمى األقؿ معظميما.
 27/8/2013، الدستور، عم ان

 
 : أمن "إسرائيل" ليس "بقرة مقدسة"اإلسرائيمية العسكريةالرقابة  39

كشفت مسئولة الرقابة العسكرية في "إسرائيؿ" "سيما فاكنيف" بعد ظير اليوـ االثنيف،  أنو  :عكا أوف اليف
ات السجناء السرييف الذيف أطمؽ عمييـ اسـ سجناء إكس، فإف الرقابة العسكرية اإلسرائيمية باإلضافة لممف

 تتعامؿ في الوقت الراىف مع خمس ممفات أمنية ال يمكف الحديث عنيا في وسائؿ اإلعبلـ.
تعتقد  وقالت فاكنيف في مؤتمر قضائي تنظمو نقابة المحاميف اإلسرائيمييف في لواء تؿ أبيب والمركز، "إنيا

أنو لربما كاف مف األفضؿ عدـ نشر قضية السجيف بف زايغر"، الذي كاف مسجونا في سجف أمني تحت 
 رقابة مشددة وفي عزؿ مطمؽ عف الخارج، وكشؼ عف أمره بعد إقدامو عمى االنتحار.

كف في وقالت فاكنيف خبلؿ المؤتمر، وبحضور وزراء وأعضاء كنيست ، إنو خبلفا لبلعتقاد العاـ، فإنو يم
إسرائيؿ التكتـ عمى أسرار دوف أف يتـ تسريبيا أو نشرىا، الفتة إلى أف قضية بف زايغر مثبل ظمت طي 

 الكتماف ودوف نشر طيمة ثبلث سنوات، وعمى ما يبدو فإف عدـ نشر الممؼ كاف صحيحًا.
"إسرائيؿ"، وأضافت ليس بمقدوري أنا وال في مقدوركـ أنتـ أف نعرؼ ما إذا تـ منع إلحاؽ ضرر بأمف 

 واصفة األمف اإلسرائيمي بأنو ليس بقرة مقدسة.
 26/8/2013، عكا اون الين

 



 
 
 

 

 

           13ص                                    1960العدد:                77/8/1023الثبلثاء  التاريخ:

 بفشل المفاوضات مع تركيا تعترف "إسرائيل" 40
قالت مصادر سياسية إسرائيمية اليوـ اإلثنيف، أف المفاوضات بيف الحكومة التركية ونظيرتيا  :عكا أوف اليف

رفض األخيرة دفع التعويضات لعائبلت القتمى األتراؾ الذيف اإلسرائيمية وصمت إلى طريؽ مسدود، بعد 
 سقطوا خبلؿ عممية السيطرة عمى سفينة المساعدات اإلنسانية مرمرة.

وأوضحت المصادر اإلسرائيمية أف الحكومة اإلسرائيمية ترفض دفع التعويضات لتركيا عمى أنيا استحقاقات 
تراؾ عمى ظير سفينة مرمره في شير مايو مف عاـ عقابية، جراء قتؿ إسرائيؿ المواطنيف التسعة األ

وأعربت المصادر السياسية اإلسرائيمية عف قناعتيا بعدـ إمكانية تقدـ المفاوضات بيف تركيا  ـ.2010
سرائيؿ.  وا 

 26/8/2013، عكا اون الين
 

 "األقصى" إلحراق 44في الذكرى الو "فمنحم أقصانا" " تطمق حممةالدولية القدس" 42
يػػػات الفمسػػػطينية الناشػػػطة بالػػػدفاع عػػػف مدينػػػة القػػػدس والمسػػػجد األقصػػػى والمقدسػػػات المسػػػيحية رحبػػػت الفعال

، التي أطمقتيا مؤسسػة القػدس الدوليػة لنصػرة المسػجد األقصػى فػي الػذكرى ”فمنحـ أقصانا“واإلسبلمية بحممة 
 إلحراقو. 44الػ

لتضػػػامف تجػػػاه المدنيػػػة ودعػػػت شخصػػػيات فمسػػػطينية إلػػػى عػػػدـ اقتصػػػار الحممػػػة عمػػػى التعبيػػػر عػػػف مشػػػاعر ا
 ومقدساتيا، بؿ توظيفيا واستثمارىا في فضح مخططات إسرائيؿ عمى مستوى العالـ.

رئيس مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث الميندس زكي اغبارية تناوؿ فػي حػديث لمجزيػرة نػت في السياؽ ذاتو، 
السػػػتغبلؿ الثػػػورات معركػػػة الصػػػراع الوجػػػودي الػػػذي تخوضػػػو المقدسػػػات ضػػػد المحتػػػؿ اإلسػػػرائيمي، السػػػاعي 

 العربية لضـ األقصى بعد أف فرض أمرا واقعا بتقسيـ ساحاتو بيف الييود والمسمميف.
وتيػرة تيويػد القػدس بعػد االنقػبلب العسػكري بمصػر وسػط ” تسػارع“واستعرض اغبارية في حديثػو لمجزيػرة نػت 

الترحيػػػب بالمفاوضػػػات بػػػدأت تتضػػػح معػػػالـ المػػػؤامرة عمػػػى القضػػػية الفمسػػػطينية ب“صػػػمت دولػػػي وعربػػػي قػػػائبل 
 ”.العبثية التي تغيب عنيا القدس واألقصى

16/8/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   
 
 

 أبو سيسي األسير قيادة األسرى ترفض عرضًا إسرائيميًا إلنياء أزمة عزل ":أسرى فمسطين" 41
العػػرض الػػذي  ، أمػػس، أف قيػػادة األسػػرى رفضػػت”أسػػرى فمسػػطيف لمدراسػػات“أعمػػف مركػػز  رائػػد الفػػي: -غػػزة 

قدمػػو السػػجانوف إلنيػػاء أزمػػة عػػزؿ األسػػير ضػػرار أبػػو سيسػػي، وحػػذر مػػف خطػػر حقيقػػي يتعػػرض لػػو األسػػرى 
المضربوف عف الطعاـ، إثر إعبلف سمطات االحتبلؿ البػدء فػي تطبيػؽ قػانوف التغذيػة اإلجباريػة لفػؾ إضػراب 

 ىؤالء األسرى عنوة.
تنػوي البػدء فػي إضػراب مفتػوح عػف الطعػاـ األحػد،  وأوضح المركػز فػي بيػاف أف مجموعػة مػف األسػرى كانػت

كمقدمة اللتحاؽ أعداد أخرى مف األسرى في إضراب نخبوي لممطالبة بإنيػاء مأسػاة العػزؿ االنفػرادي لؤلسػير 
أبػػػو سيسػػػي، إال أف السػػػجانيف تواصػػػموا مػػػع قيػػػادة األسػػػرى وطمبػػػوا ميمػػػة إضػػػافية مػػػدتيا أسػػػبوع لدراسػػػة حالػػػة 

مشػػكمتو، إال أف األسػػرى رفضػػوا ىػػذا الطمػػب، وأعطػػوا اإلدارة فرصػػًة يومػػًا واحػػدًا األسػػير والمسػػاىمة فػػي حػػؿ 
 لمتحاور.
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وأشار المركز إلى انو خبلؿ االجتماع أصر االحتبلؿ عمى رفض مطمب األسػرى، وفػى المقابػؿ عػرض حػبًل 
حيف التوصؿ توافقيا بإخراجو مف العزؿ و نقمو إلى معتقؿ منفرد أفضؿ حااًل وليس مع األسرى كحؿ وسط، ل

إلػى حػػؿ نيػػائي، إال أف األسػػرى رفضػػوا، وأصػػروا عمػػى ضػػرورة إعادتػػو إلػػى غػػرؼ األسػػرى، وبنػػاء عميػػو قػػرر 
 األسرى بدء إضرابيـ النخبوي المفتوح عف الطعاـ حتى تنتيي معاناة زميميـ.

17/8/1023الخميج، الشارقة،   
 

 ردًا عمى "جريمة قمنديا" الوطنية واإلسالمية" تطالب بوقف المفاوضات القوىرام اهلل: " 43
طالبػػػػػت "القػػػػػوى الوطنيػػػػػة واإلسػػػػػبلمية" فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة المحتمػػػػػة، السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية بوقػػػػػؼ : راـ اهلل

وأكػػدت  المفاوضػػات مػػع دولػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي "فػػورًا" ردًا عمػػى جريمػػة مخػػيـ قمنػػديا فجػػر اليػػوـ االثنػػيف.
(، عمػػػػى أف "طريػػػػؽ الكفػػػػاح الػػػػوطني لمشػػػػعب 76/8يف )القػػػػوى فػػػػي بيػػػػاف مكتػػػػوب تمقتػػػػو "قػػػػدس بػػػػرس" االثنػػػػ

الفمسػػطيني لػػف يتوقػػؼ حتػػى انتػػزاع الحقػػوؽ"، معتبػػرة أف "المقاومػػة الشػػعبية وتوسػػيعيا ىػػي الػػرد عمػػى جػػرائـ 
 االحتبلؿ المتواصمة ضمف حرب االبادة المفتوحة التي تواصميا دولة االحتبلؿ".

أف ، ي راـ اهلل، فػي بيػاف لػو تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة منػواعتبر نادي األسير الفمسػطيني فػفي السياؽ ذاتو، 
مػػػا حػػػدث فػػػي مخػػػيـ قمنػػػديا، شػػػماؿ القػػػدس المحتمػػػة، فجػػػر يػػػـو االثنػػػيف، مػػػف اعتػػػداءات وقتػػػؿ ألحػػػد األسػػػرى 
المحرريف ضػمف صػفقة التبػادؿ األخيػرة، إلػى جانػب مػواطنْيف آخػريف، "ترجمػة حقيقيػة لتصػريحات التحػريض 

نادي، أف ما جػرى فػي مخػيـ الوأوضح  ئيمييف بخصوص األسرى المحرريف".التي صدرت عف مسؤوليف إسرا
قمنػػديا مػػف اغتيػػاؿ واعتقػػاؿ لؤلسػػرى المحػػرريف "رسػػالة مػػف االحػػتبلؿ بػػأف مبلحقػػة المحػػرريف مسػػتمرة وأف ال 

 حماية لمف يتـ اإلفراج عنو".
16/8/1023، قدس برس  

 
 يشيعون شيداء قمنديا شمال القدس الفمسطينيين آالف 44

، الشػػػػباف الثبلثػػػػة الػػػػذيف استشػػػػيدوا برصػػػػاص االحػػػػتبلؿ االثنػػػػيفشػػػػّيع آالؼ المػػػػواطنيف ظيػػػػر يػػػػوـ  :اهلل راـ
 .االثنيفاإلسرائيمي، خبلؿ اقتحاـ القوات لمخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة صباح 

 29عامػػػًا( وجيػػػاد اصػػػبلف ) 77عامػػػًا(، ويػػػونس جحجػػػوح ) 37وتػػػـ تشػػػييع الشػػػيداء الثبلثػػػة: روبػػػيف فػػػارس )
 امًا( مف مسجد قمنديا الكبير إلى مقبرة الشيداء في المخيـ، بمشاركة آالؼ المواطنيف.ع

واستقبؿ موكب الشيداء بالزغاريػد، فيمػا دعػا عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح توفيػؽ الطيػراوي، المػواطنيف 
 داخؿ القرى والمدف الفمسطينية. أنفسيـلمدفاع عف 

17/8/1023القدس، القدس،   
 

 عمى مستوى مجاالت التعميم المختمفةيعانون من التمييز العنصري  48يو فمسطين 45
يفتتح اليـو الثبلثاء أكثر مف مميوني طالب في إسرائيؿ سػنتيـ التعميميػة الجديػدة، : برىـو جرايسي -الناصرة 

، الػػػػذيف يعػػػػانوف مػػػػف اسػػػػتفحاؿ التمييػػػػز 48%( مػػػػف فمسػػػػطينيي  76ألػػػػؼ طالػػػػب ) 526ومػػػػف بيػػػػنيـ نحػػػػو 
آالؼ غرفػة تعميميػة، وفجػوة  9، عمى مستوى مجاالت جياز التعميـ المختمفة، مػف نقػص أكثػر مػف العنصري

%، إلػػى جانػػب محاولػػة فػػرض منيػػاج دراسػػي فيػػو كثيػػر مػػف الصػػيينة  33كبيػػرة فػػي الميزانيػػات تصػػؿ إلػػى 
اء المجػػالس فقػػد عقػػدت لجنػػة متابعػػة قضػػايا التعمػػيـ العربػػي، التابعػػة لمجنػػة رؤسػػ وتغييػػب اليويػػة الفمسػػطينية.
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البمديػػة والقرويػػة العربيػػة، أمػػس مػػؤتمرا صػػحفيا، عرضػػت فيػػو النػػواقص الحػػادة، الناجمػػة عػػف سياسػػة التمييػػز، 
وجديػد معطيػات األمػس، أنيػا زادت عػف معطيػات العػاـ السػابؽ، والعنػواف األكبػر ليػا، ىػو الػنقص الحػاد فػػي 

غرفة في الصفوؼ المدرسية  6700ينيا نحو آالؼ غرفة تعميمية، مف ب 9الغرؼ التعميمية، إذ باتت تتجاوز 
وسد ىذا النقص في الغرؼ التعميمية، يتـ مف خبلؿ استئجار أكثر مف  آالؼ روضة اطفاؿ. 3، ونحو 27الػ

أربعػػة آالؼ غرفػػة، نصػػفيا روضػػات أطفػػاؿ، وجميعيػػا ال تبلئػػـ األجػػواء التعميميػػة المطموبػػة، وبػػاقي الػػنقص، 
وحسػػب معطيػػات المجنػػة ذاتيػػا، فػػإف وزارة التعمػػيـ  الغػػرؼ التعميميػػة. يكػػوف مػػف خػػبلؿ ارتفػػاع االكتظػػاظ فػػي

% ممػػا تصػػرفو عمػػى الطالػػب العربػػي، ولكػػف فعميػػا، فػػإف ىػػذه 70تصػػرؼ عمػػى الطالػػب الييػػودي أكثػػر بنسػػبة 
%، ألف الػػػوزارة تمقػػػي بعضػػػػا مػػػف تمويػػػؿ الميزانيػػػات عمػػػى مسػػػؤولية األىػػػػالي  33النسػػػبة تقفػػػز إلػػػى حػػػوالي 

 .والقروية والمجالس البمدية
آالؼ وظيفػػػػػػة، لمستشػػػػػػاريف تربػػػػػػوييف  20كػػػػػػذلؾ، تؤكػػػػػػد المجنػػػػػػة، أف جيػػػػػػاز التعمػػػػػػيـ العربػػػػػػي بحاجػػػػػػة إلػػػػػػى 

واختصاصييف نفسػييف، ومػا شػابو، حتػى يػتـ سػد الفجػوة مػع جيػاز التعمػيـ العبػري، إضػافة إلػى تشػغيؿ مػا ال 
كتظػػػاظ فػػػي الغػػػرؼ معمػػػـ جديػػػد، فػػػي حػػػاؿ جػػػرى سػػػد نقػػػص الغػػػرؼ التعميميػػػة، وتخفيػػػؼ اال 7500يقػػػؿ عػػػف 
أمػػا عمػػى مسػػتوى المنيػػاج، فػػإف وزارة التعمػػيـ اإلسػػرائيمية تخصػػص لجيػػاز التعمػػيـ العبػػري سػػاعات  التعميميػػة.

% مػػف الجيػػاز العربػػي، بالمعػػدؿ لمطالػػب الواحػػد، كػػذلؾ فػػإف الػػوزارة، صػػّعدت مػػف  25تعميميػػة أكثػػر بنسػػبة 
لطػػبلب مػػف تعمػػـ الثقافػػة واألدب الفمسػػطيني تػػدخميا فػػي المنيػػاج التعميمػػي العربػػي، وبشػػكؿ خػػاص حرمػػاف ا

الػػوطني فػػي داخػػؿ جيػػاز التعمػػيـ، إلػػى جانػػب تغييػػب اليويػػة الفمسػػطينية عػػف الطػػبلب، وفػػوؽ كػػؿ ىػػذا، إلػػزاـ 
 الطبلب بدراسة برامج تسعى إلى صيينة المجتمع العربي، ومحاولة تدجينو وأسرلتو.

17/8/1023الغد، عمان،   
 

 قبل أن يتم تسريبيا لممستوطنين قطعة أرض حول آخريخوضون صراعا  يافافمسطينيو  46
« حػي العجمػي»فػي  يخوض سكاف مدينة يافا فػي الػداخؿ الفمسػطيني، صػراعا لمػدفاع عػف آخػر قطعػة أرض

يمكف أف تشكؿ حبل لؤلزمة السكنية التي يعاني منيا فمسطينيو المدينة، قبؿ أف يتـ تسريبيا لممستوطنيف كما 
وؿ رئيس المجنة الشعبية لمدفاع عف األرض والمسكف في يافا سامي أبو شػحادة، ويق حدث في أوقات سابقة.

إنػػو لػػـ يتبػػؽ لسػػكاف المدينػػة الفمسػػطينييف أراض لبنػػاء مسػػاكف عمييػػا، بعػػد أف أقػػدمت سػػمطات االحػػتبلؿ عمػػى 
ألرض بيع عقارات المياجريف الفمسطينييف مف يافا بالمزاد العمني، وىػو األمػر نفسػو الػذي يحػدث مػع قطعػة ا

دائػػرة أراضػػي »، والمعروضػػة حاليػػا فػػي المػػزاد مػػف قبػػؿ مػػا يسػػمى «السػػوؽ»األخيػػرة، المعروفػػة باسػػـ أرض 
فػػي المنطقػػة، والػػذي تسػػكنو أكثريػػة « حػػي العجمػػي»وقػػاؿ أبػػو شػػحادة إف بنػػاء مسػػتوطنة فػػي قمػػب  «.إسػػرائيؿ

دف المختمطػة، حيػث بػدا فمسطينية، ىو عبارة عف قنبمة موقوتة، وىو ضمف مخطػط كبيػر لبلسػتيطاف فػي المػ
فػي إطػار خطػة فػؾ  7006ىذا المخطط في المد ثـ عكا واآلف في يافا بعػد إخػبلء مسػتوطنات غػزة فػي عػاـ 

عائمة مف المستوطنيف الييود، يضاؼ إلػييـ عشػرات  30حاليا « حي العجمي»وأكد أنو يسكف في  االرتباط.
 العائبلت الذيف استوطنوا في األحياء الشرقية.

17/8/1023عمان،  الدستور،  
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، موجػػة اليػػدـ فػػي النقػػب، حيػػث قامػػت بيػػدـ منػػزؿ فػػي قريػػة تػػؿ أمػػسصػػعدت الحكومػػة اإلسػػرائيمية  :القػػدس
 السبع، وأعادت ىدـ البيوت في قرية العراقيب غير المعترؼ بيا.

ف األىػالي الػذيف حػاولوا التصػدي آلليػات اليػدـ، ووقػؼ عمميػة وقامت الشرطة اإلسرائيمية باعتقاؿ مجموعة م
اليدـ. وتـ تحويؿ المعتقميف إلى الحبس رىف االعتقاؿ لعرضيـ صباح اليوـ الثبلثاء عمى محكمة الصمح في 

وتجمير عدد كبير مف الشباب مف قرى النقب أماـ مقر الشرطة اإلسرائيمية في مدينػة بئػر  مدينة بئر السبع.
 ندديف بعمميات اليدـ ومطالبيف باإلفراج عف المعتقميف.السبع، م

17/8/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 "العنف"تمنعان حمقة عن القدس بدعوى  "غوغل"و "فيسبوك" 48

« فنجػاف البمػد»فوجد محمود رزؽ، المشرؼ العاـ عمى الكوميديا الفمسطينية الساخرة : بديعة زيداف –راـ اهلل 
، «فايسػػػبوؾ»األردنيػػػة فػػػي رمضػػػاف، بػػػرفض إدارة موقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي « رؤيػػػا» الػػػذي عرضػػػتو قنػػػاة

غيػػر »، ومشػػاىد «عنيفػػة»، بػػدعوى احتوائيػػا عمػػى مػػواد «الطريػػؽ إلػػى القػػدس»التػػرويج مػػدفوع الػػثمف لحمقػػة 
الشيير الولوج إلى صفحة الحمقة عمى « غوغؿ كروـ»، عبر متصفحيا «غوغؿ»، بينما منعت شركة «الئقة
مػػؤذ لمكومبيػػػوتر، وىػػي رسػػػالة ترافػػؽ مػػػف يسػػػعى « فيػػػروس»بػػدعوى أنيػػػا قػػد تحتػػػوي عمػػى « يوتيػػػوب»ع موقػػ

مف يشاىد الحمقة عبر متصفح آخر، يكتشؼ أنيػا ال  لمشاىدة الحمقة عبر ىذا المتصفح في أغمب األحياف.
عمػى رسػائؿ تحتوي عمى ما يمكف وصفو بالتحريض عمى العنػؼ أو مشػاىد غيػر الئقػة، كمػا أنيػا ال تحتػوي 

فيػػي تتحػػدث عػػف واقػػع األراضػػي الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ االسػػتيطاف  .تفيػػد بػػأف مشػػاىدتيا قػػد تػػؤذي الكومبيػػوتر
ال أدري عػػف أي عنػػؼ »وقػػاؿ رزؽ:  .والحػػواجز العسػػكرية اإلسػػرائيمية، ومنػػع الفمسػػطينييف مػػف دخػػوؿ القػػدس

لتي ال تعترؼ بفمسطيف، تعتبر نقؿ ما ا« فايسبوؾ»يتحدثوف، أو عف أية مشاىد غير الئقة... يبدو أف إدارة 
 «.مشاىد غير الئقة»و « عنفاً »يحدث عمى األرض، ولو مف دوف شعارات أو خطابات كما كاف سائدًا، 

17/8/1023الحياة، لندن،   
 

قامة دولتو المستقمة دعمواألردن يؤكد  49  لنيل الشعب الفمسطيني حقوقو وا 
دعمو ومساندتو لمسمطة الوطنية الفمسطينية ولمشعب الفمسطيني في أكد األردف استمرار  :بتراوكالة  -القاىرة 

قامتوووطنو  أرضونضالو العادؿ والمشروع لنيؿ حقوقو وتقرير مصيره عمى  الدولة الفمسطينية المستقمة  وا 
ومعالجة جميع قضايا الوضع النيائي بما فييا  "القدس الشرقية"عمى التراب الوطني الفمسطيني وعاصمتيا 

وقاؿ مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية بوزارة الخارجية  والبلجئوف والمستوطنات والحدود والمياه. القدس
لمؤتمر المشرفيف عؿ شؤوف البلجئيف في الدوؿ العربية  90الدورة  أماـمحمود العقرباوي في كممة لو 

ر في التحذير مف استم األردفإف  أمس:في مقر الجامعة العربية  أعمالياالمضيفة التي اختتمت 
في القدس عمى مستقبؿ العممية السممية  األحادية اإلسرائيميةاالنعكاسات السمبية والخطيرة لمممارسات 

المالية التي تواجييا وكالة األونروا ووضع  األزمةيتابع بقمؽ عميؽ  األردفف أ إلىونبو العقرباوي  برمتيا.
مف عجز وما يترتب عميو مف تداعيات سمبية انعكست في  إليوموازنات الوكالة لؤلعواـ السابقة وما آلت 

 لؤلونروا. األردفكد دعـ أو  تقميص بعض الخدمات التي تقدميا الوكالة في مناطؽ عممياتيا.
 17/08/1023، الغد، عم ان
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 ولم نقطع اتصاالتنا بحماس : القضية الفمسطينية أىم أولوياتنا الخارجيةالمصريوزير الخارجية  
قاؿ وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي أمس إف ممارسات القتؿ اإلسرائيمية ضد  د:االتحا - راـ اهلل

بيف الجانبيف. وأعرب فيمي، في مؤتمر صحفي مع ” تقمؿ مف فرص نجاح مفاوضات السبلـ“الفمسطينييف 
إدانة  نظيره الفمسطيني رياض المالكي عقب اجتماع مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس في راـ اهلل، عف

ببلده لحادثة مقتؿ ثبلثة فمسطينييف برصاص إسرائيمي في مخيـ قمنديا لبلجئيف قرب القدس فجر أمس. 
استمرار مثؿ ىذه الممارسات في استمرار العنؼ والتوسع االستيطاني مف شأنو أف يقمؿ "واعتبر فيمي أف 

وجوب إقامة دولة فمسطينية “إلى ودعا فيمي ”. فرص نجاح المفاوضات التي نرجو أف تشيد تطورًا ونجاحاً 
. "بجوار دولة إسرائيؿ، ويجب أف يعيش الشعب الفمسطيني آمنًا حرًا بما في ذلؾ في القدس الشرقية عاصمتو

وقاؿ فيمي إنو سمـ عباس رسالة مف الرئيس المصري عدلي منصور يشكره فييا عمى الموقؼ الذي اتخذتو 
رية األخيرة. وأضاؼ أف الرسالة أكدت استمرار الدعـ المصري السمطة الفمسطينية بالنسبة لؤلحداث المص

انطبلقًا مف الحؽ الفمسطيني “لمقضية الفمسطينية التي ستبقى مف أولويات السياسة الخارجية المصرية 
. وفيما يخص األوضاع في قطاع "والقدس الشرقية عاصمة ليا إلقامة دولتو الحرة عمى حدود عاـ 

 ي لبلتفاؽ عمى ترتيبات لتأميف الحدود مع القطاع. غزة أكد فيمي السع
وأوضح الوزير المصري أنو بحث مع عباس مسألة المعابر مع قطاع غزة مف ناحية الجانب الفمسطيني، 
محذرًا مف أف أي توتر ميداني في منطقة الحدود ينعكس عمى سير عمؿ معبر رفح البري. وأكد أف سمطات 

الرؤية اإلنسانية لممواطف “ميف الحدود مع قطاع غزة دوف تجاىؿ ببلده ستواصؿ اإلصرار عمى تأ
 ، مشيرًا إلى أف ببلده لـ تقطع اتصاالتيا مع حماس.”الفمسطيني

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 

 األسد يتيم "إسرائيل" بدعم المسمحين في سورية 
وانتقد األسد ، ا سيكوف الفشؿفي سوري أميركيمصير أي تدخؿ عسكري  أفأكد الرئيس السوري بشار األسد 

بفكرىا الوىابي  اإلرىابييفالسعودية توجو " أفادوار تركيا وقطر والسعودية في الحرب السورية، معتبرا 
لماذا عندما نضربيـ عند الحدود تقوـ إسرائيؿ "بدعـ المسمحيف، وتساءؿ  إسرائيؿ. واتيـ "وتدعميـ بالماؿ

. لماذا عندما نحاصرىـ تفتح ليـ إسرائيؿ الحواجز كي يمروا ويقوموا باالشتباؾ مع قواتنا لفؾ الضغط عنيـم
بعممية مناورة والتفاؼ لميجـو مف اتجاه آخرم لماذا قامت بالتدخؿ المباشر عبر االعتداء عمى الجيش 
العربي السوري أكثر مف مرة خبلؿ األشير الماضيةم إف مف يقوؿ عف التعاوف بيف إسرائيؿ واإلرىابييف ىي 

ائيؿ نفسيا، وليس نحف. حيث أعمنت إسرائيؿ أكثر مف مرة أنيا تعالج العشرات مف اإلرىابييف في إسر 
 ."مستشفياتيا

 //السفير، بيروت، 
 
 
 عمييا ىددت بضرب "إسرائيل" إذا نفذ الغرب ىجوما عسكرياً  ةسوري"التمفزيون اإلسرائيمي":  

عاروتس شيفع إف سوريا ىددت اليوـ االثنيف بضرب  قاؿ موقع القناة السابعة الصييونية :رصدترجمة 
ونقؿ الموقع عف خمؼ المفتاح نائب وزير اإلعبلـ السوري  "إسرائيؿ" إذا نفذ الغرب ىجوما عسكريا عمييا.

قولو: "إسرائيؿ لف تواجو فقط سوريا في حاؿ إقداـ أمريكا وبريطانيا وفرنسا عمى محاولة إزاحة بشار األسد، 
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وتابع المفتاح: "أف سوريا  بلؼ مف إيراف والعراؽ ولبناف وسوريا التخاذ رد فعؿ ضد إسرائيؿ".بؿ سيتعاوف ائت
 ستراتيجية، سيتـ استخداميا في اليجوـ عمى إسرائيؿ"، دوف أف يحدد ماىية تمؾ األسمحة.إلدييا أسمحة 

 //موقع رصد، القاىرة، 
 

  يين يطالب بدعم عاجل لو"أونروا" المشرفين عمى الالجئين الفمسطين مؤتمرالقاىرة:  
طالب مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ المضيفة، أمس، دوؿ  الخميج: -القاىرة 

، والتحرؾ لمساعدة المخيمات الفمسطينية في لبناف وسوريا، في ظؿ "أونروا"العالـ بتوجيو دعـ عاجؿ لوكالة 
 رات اآلالؼ ما بيف قتيؿ أو مشرد أو مصاب.تدىور أوضاع البلجئيف ووجود عش

وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في الجامعة العربية محمد صبيح، في 
سيتـ رفع التوصيات الخاصة بالمؤتمر إلى مجمس "لممؤتمر، إنو  ػتصريحات صحفية في ختاـ الدورة ال

وأضاؼ صبيح أف االجتماع بحث أيضا العدواف  ."ييا وتوزيعيا عمى دوؿ العالـالجامعة العربية لمموافقة عم
اإلسرائيمي المتواصؿ عمى القدس والمسجد األقصى مف محاولة لبناء كنيس أماـ باب المصمى المرواني 

 "معاليو أدوميـ"داخؿ ساحات المسجد األقصى، والتيجير لعرب الكعابنة مف شماؿ القدس لتوسيع مستوطنة 
الجامعة العربية تترقب موعد الجولة التي سيقوـ بيا األميف العاـ لجامعة الدوؿ "وأشار إلى أف  ."غيرىاو 

العربية نبيؿ العربي ومفوض وكالة أونروا فيميبو غراندي إلى السعودية والكويت لبحث دعـ أونروا وتمويميا 
إطار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لبحث ومساندتيا ماديًا، إضافة إلى أنو سُيعقد اجتماع في نيويورؾ في 

 ىذا الموضوع. وناشد صبيح العرب والمسمميف في العالـ دعـ القدس وأىميا.
 //الخميج، الشارقة، 

 
  يتظاىرون ضد  إغالق األنفاق وىدم ستة منازل المصريةسكان رفح  

(، مندديف بمواصمة الجيش /رفح: تظاىر العشرات مف سكاف مدينة رفح المصرية، مساء األحد )
المصري تدمير األنفاؽ والمنازؿ في المدينة الحدودية. وكاف الجيش المصري قد أقدـ عمى نسؼ ستة منازؿ 
في مدينة رفح المصرية المحاذية لشقيقتيا الفمسطينية بحجة وجود أنفاؽ أسفؿ ىذه المنازؿ مما أثار غضب 

س برس" إف العشرات مف المواطنيف خرجوا في مسيرة عفوية وقاؿ سكاف محميوف لػ"قد سكاف تمؾ المدينة.
ويعكؼ  وتوجيوا نحو ميداف الجندي المجيوؿ وسط المدينة وأشعموا اإلطارات احتجاًجا عمى ىدـ منازليـ.

نفقا بحسب  الجيش المصري منذ فترة عمى تدمير ىذه األنفاؽ حيث تمكف مف تدمير أكثر مف 
 راجعت حركة العمؿ في األنفاؽ بشكؿ ممحوظ.مصادر رسمية مصرية في حيف ت

 //قدس برس، 
 
 فمسطينيين بينيم  بمنطقة العريش "رىابيةإعناصر "  ىعم القبض"األىرام":  

   ى نجحت األجيزة األمنية بشماؿ سيناء في إلقاء القبض عم  : أحمد سميـ وحسناء الشريؼ -العريش 
وأقساـ  األمنيةاألكمنة  ىيف يشتبو في ضموعيـ باليجوـ المسمح عمفمسطيني    بينيـ ، إرىابيةعناصر 

  . الشرطة بمحافظة شماؿ سيناء
 //األىرام، القاىرة، 
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 الفمسطينية - كية تنفي إلغاء محادثات السالم اإلسرائيميةيالخارجية األمر  
قارير أف محادثات السبلـ التي نفت وزارة الخارجية األميركية ت(: أ ؼ ب ،رويترز) –راـ اهلل  - واشنطف

وقالت  تتوسط فييا الواليات المتحدة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ألغيت بعد اشتباكات في الضفة الغربية.
اجتماعات"، وأضافت أف  أيالمتحدثة باسـ الوزارة ماري ىارؼ لػ"رويترز": "يمكف أف أؤكد لكـ أنو لـ تم  

وكاف مسؤوؿ فمسطيني أعمف إلغاء جمسة مفاوضات بيف  ة ومتواصمة".تشارؾ في مفاوضات جاد األطراؼ"
الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني كاف مف المقرر عقدىا اليوـ في أريحا بعد مقتؿ ثبلثة فمسطينييف برصاص 

 في مخيـ قمنديا. اإلسرائيميالجيش 
 //الحياة، لندن، 

 
 لبمدية االحتالل بالقدس ىولندا تطالب شركة ىندسية بعدم تنفيذ مشروع 

، بأف حكومة أمسأفادت صحيفة "ىآرتس" العبرية في عددىا الصادر  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
ىولندا طالبت شركة اليندسة والبنية التحتية "ىاسكونين " بإعادة النظر في تنفيذ مشروع لبمدية االحتبلؿ 

وأوضحت الصحيفة، أف وزارة  .خارج حدود أراضي الػ لتنقية المياه العادمة، عمى اعتبار أنو سينفذ
نما  الخارجية اإلسرائيمية أعربت عف قمقيا مف الموقؼ اليولندي، ألف الحديث ال يدور عف مشروع واحد، وا 

 بمقاطعة المشاريع في القدس الشرقية والضفة. األوروبيبات ظاىرة في دوؿ االتحاد 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ةوصعوبات تواجو النازحين الفمسطينيين من سوري ": رقابة مشد دة عمى الحدودالالجئين"مفوضية  

المتحدة لشؤوف البلجئيف: "ال تزاؿ الرقابة المشددة المفروضة عمى  األمـلمفوضية  األسبوعيقاؿ التقرير 
القادميف مف سوريا يواجيوف الحدود منذ بضعة أسابيع مستمرة. وتفيد التقارير أف النازحيف الفمسطينييف 

صعوبات أكبر عند محاولتيـ الدخوؿ. وعمى الرغـ مف دخوؿ النازحيف اآلخريف إلى لبناف عمى أساس دواع 
إنسانية، غير أف الضوابط وعمميات التفتيش الجديدة تسفر عف فترات انتظار أطوؿ. باإلضافة إلى ذلؾ، 

ف الدخوؿ في حاؿ عدـ امتبلكيـ الوثائؽ الثبوتية تشير السمطات إلى أنو يتـ حرماف بعض األشخاص م
 المطموبة أو إذا لـ تعتبر الغاية مف دخوليـ مشروعة".

 //المستقبل، بيروت، 
 
 في الضفة برصاصة إسرائيمية حد موظفييا أبمقتل  تندد "األونروا" 

خبلؿ  إسرائيميةبرصاصة ونروا االثنيف بمقتؿ احد موظفييا في الضفة الغربية االنددت وكالة : القدس
 ألربعة أبعاما(  الموظؼ ) إفونروا في بياف وقالت األ .إسرائيمييفمواجيات بيف فمسطينييف وجنود 

ونروا" موظؼ آخر في "األ وأصيب عنيفة". أنشطة بأيعممو وال عبلقة لو  إلى، "قتؿ فيما كاف متوجيا أوالد
ونروا تديف اغتياؿ "األ أفالبياف  وأضاؼ قمؽ، وفؽ الوكالة.ال إلىخبلؿ تمؾ المواجيات، لكف حالتو ال تدعو 

التزاـ اكبر قدر مف ضبط النفس والتحرؾ بما ينسجـ  إلىموظفيا وتدعو الجانبيف في ىذه المرحمة الحساسة 
 مع القوانيف الدولية".

 //القدس، القدس، 
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 يرأش مميار دوالر خالل  من الصراف اآللي  يسحبونالسعوديون  
د ب أ: أفادت بيانات أف العمميات المنفذة عبر الشبكة السعودية لممدفوعات وأجيزة الصرؼ  -الرياض 

 رمميوف عممية بإجمالي سحوبات نقدية بمغت  اآللي بمغت في الربع الثاني مف العاـ الحالي 
 دية. مميار دوالر( شممت عمميات المصارؼ وعمميات الشبكة السعو  رمميار لاير )

 عف التطورات االقتصادية في الربع الػثاني لعاـ  "البنؾ المركزي"وقاؿ تقرير مؤسسة النقد السعودية 
جيازا وعدد البطاقات المصدرة مف  إف عدد أجيػزة الصرؼ اآللي بم  إجماليا في تمؾ الفترة 

 ألؼ جياز.  رف مميوف بطاقة وعدد أجيزة نقاط البيع أكثر م المصارؼ المحمية نحو 
مقارنة  رمميار لاير بارتفاع بنسبة  روبيف التقرير أف مجموع مدفوعات العمبلء بم  نحو 

 مميار لاير.  ربالربع نفسو مف العاـ الماضي، فيما بم  إجمالي قيمة المدفوعات بيف المصارؼ 
دد الشيكات المقدمة مف غرفة المقاصة الصادرة ووفقا لتقرير التطورات االقتصادية في الربع الثاني، بم  ع

مميار لاير، وبم  عدد شيكات األفراد  رمميوف شيؾ بقيمة إجمالية بمغت  روالواردة نحو 
مميار لاير، فيما بم  عدد الشيكات المصدقة  مميوف شيؾ بقيمة إجمالية بمغت  روالمؤسسات نحو 

 .مميار لاير رألؼ شيؾ بقيمة  نحو 
 //القدس، القدس، 
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 ىاني المصري
أثارت دعوة إسماعيؿ ىنّية إلى الفصائؿ لممشاركة في السمطة القائمة في قطاع غزة اىتماًمػا ال بػأس بػو مػف 

لموحػدة الوطنّيػة، ورحبػت  الفصائؿ، حيث رحبت الجبية الشعبّية بيا، واعتبرتيا عمى لسػاف ربػاح ميّنػا مػدخبًل 
بيػا كػػذلؾ الجيػػاد اإلسػػبلمي بحػػذر، مػػع التشػػديد عمػػى عػدـ اتخػػاذ موقػػؼ نيػػائي، ألف الػػدعوة لػػـ تقػػّدـ رسػػمًيا، 
بينما رفضػت بقّيػة الفصػائؿ، وعمػى رأسػيا "فػتح"، الػدعوة، ألنيػا تعزيػز لبلنقسػاـ، ومجػرد منػاورة مػف "حمػاس" 

ء فػػي ظػػؿ المخػػاطر الجديػػدة التػػي تحاصػػرىا بعػػد عػػزؿ مرسػػي ترجػػع إلػػى محاولتيػػا لتحميػػؿ اآلخػػريف األعبػػا
والحرب التػي يشػنيا الحكػـ الجديػد فػي مصػر عمػى اإلخػواف المسػمميف، وعمػى "حمػاس" بوصػفيا امتػداًدا ليػـ؛ 

 بدليؿ إغبلؽ معبر رفح بصورة شبو دائمة، وتدمير األنفاؽ بصورة غير مسبوقة.
ة إال أف إطبلقيا في ىذا الوقت بالذات يػدّؿ عمػى أف "حمػاس" بالرغـ مف أف دعوة ىنّية يمكف أف تكوف مناور 

تحػػاوؿ أف تجػػد مخرًجػػا مػػف الورطػػة الشػػديدة التػػي تشػػيدىا ىػػذه األيػػاـ. عمػػى الفصػػائؿ مسػػاعدة "حمػػاس"عمى 
نمػػا قطػػاع غػػزة برمتػػو، والفمسػػطينيوف  إيجػػاد المخػػرج، ألف عػػدـ وجػػوده سػػيدفع ثمنػػو لػػيس "حمػػاس" وحػػدىا، وا 

 جميًعا.
لػردود العدمّيػة عمػى دعػوة ىنّيػة بذريعػة أنيػا تعػزز االنقسػاـ، فػالكثير ممػا يجػري فػي الضػفة الغربّيػة ال تكفي ا

يجػػاد أوضػػاع اقتصػػادّية واجتماعّيػػػة  صػػدار قػػوانيف واعتمػػاد سياسػػات وا  وقطػػاع غػػزة مػػف إجػػراءات وأعمػػاؿ وا 
لكف بعضو رغـ ذلؾ ضروري وثقافّية ىو تعزيز لبلنقساـ، أو يصب في خانة إدارة االنقساـ والتعايش معو، و 

 الستمرار الحياة وتحسينيا في ظؿ االنقساـ.
أليس التنسيؽ بخصوص امتحاف الثانوّية العامة والحج والرياضة والصحة وأمور عديدة أخرى يعزز االنقساـ 

 ويديره ويتعايش معوم. ولكنو أفضؿ بكثير مف القطيعة الكاممة بيف الضفة وغزة.
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بيػا كمػاؿ الشػرافي، وزيػر الشػؤوف االجتماعّيػة بالضػفة، بالتنسػيؽ مػع نظيػره الغػػزي،  أليسػت المبػادرة التػي قػاـ
إدارة لبلنقسػاـم. ولكنيػا أفضػؿ  –التي حظيت بدعـ الرئيس وىنّيػة  –واتسعت لتشمؿ وزيري الصحة والتعميـ 

 مف عدـ التنسيؽ.
الوطنّيػة أدى إلػى تعزيػز االنقسػاـ  إف عدـ تطبيؽ االتفاقات الموقعة مف أجؿ إنياء االنقسػاـ واسػتعادة الوحػدة

دارتػػو، واآلف أتػػت التطػػورات األخيػػرة فػػي مصػػر وانعكاسػػاتيا عمػػى القضػػّية الفمسػػطينّية بصػػورة عامػػة، وعمػػى  وا 
قطػػاع غػػزة و"حمػػاس" بصػػورة خاصػػة، لتبعػػد الوحػػدة أكثػػر عمػػى خمفّيػػة خشػػية "حمػػاس" مػػف الوحػػدة أكثػػر مػػف 

 الوحدة عمى حسابيا، ومف شأنيا تقوية "فتح". السابؽ، ألنيا في وضع صعب لمغاية، وستأتي
بمقػػدور "فػػتح" أف تصػػّر عمػػى تحقيػػؽ الوحػػدة بشػػروطيا كاممػػة، مثممػػا نراىػػا تفعػػؿ حتػػى اآلف مػػف خػػبلؿ دعػػوة 
"حمػػاس" إلػػى التوجػػو إلػػى انتخابػػات فػػوًرا، وال تخشػػى مػػف عػػدـ تحقيقيػػا، ألف خصػػميا "حمػػاس" فػػي وضػػع ال 

مػػػاس" بػػػػ"طوؽ نجػػػاة" حقيقػػػي مثػػػؿ االسػػػتعداد لتطبيػػػؽ االتفاقػػػات كرزمػػػة تحسػػػد عميػػػو. وبمقػػػدورىا أف تػػػزود "ح
متكاممة، وسد النواقص فييػا مثػؿ غيػاب البرنػامج السياسػي، أو إبػداء المرونػة إزاءىػا لتشػجيعيا، وىػي مرونػة 

 مف موقع القوي وال خشية مف عواقبيا.
ىػذه المبػادرات التػي تػدير االنقسػاـ وتقمػؿ لو تػوفرت اإلرادة البلزمػة إلنيػاء االنقسػاـ لمػا كنػا بحاجػة إلػى مثػؿ 

مف شروره، ولكنيا غير متوفرة وال يمكف توفيرىا بسرعة، وبحاجة إلى ضغط سياسي وشػعبي فمسػطيني كبيػر 
يتغّمب عمػى الضػغط مػف جماعػات االنقسػاـ والمػدعوـ مػف إسػرائيؿ ومػف األطػراؼ العربّيػة واإلقميمّيػة والدولّيػة 

 النقساـ.التي تريد استمرار وتعزيز ا
، أـ يجػب أف نتحػرؾ باتجاىػات مختمفػة تجمػع مػا بػيف  ىؿ نبقى مكتوفي األيدي بانتظار توفر الضغط الػبلـز

 تحسيف الوضع في ظؿ االنقساـ، والعمؿ في نفس الوقت مف أجؿ إنيائو بأسرع وقت وأقؿ التكاليؼم
، أقػػػؿ سػػػوًءا مػػػف تعميقػػػو ومػػػف إف ىػػػذا الواقػػػع يجعػػػؿ إدارة االنقسػػػاـ والتقميػػػؿ مػػػف أضػػػراره أفضػػػؿ، أو األصػػػح

الػػدعوات )غيػػر المعتمػػدة رسػػمي ا( التػػي تطمقيػػا أصػػوات فتحاويػػة جزافًػػا: مثػػؿ الػػدعوة إلػػى إعػػبلف قطػػاع غػػزة 
"إقميًما متمرًدا" في ترديػد لمقولػة إسػرائيمّية؛ وتنظػيـ حركػة "تمػرد" فمسػطينّية تسػعى إلػى إسػقاط سػمطة "حمػاس" 

في مصر، مع أف تحقيؽ ذلؾ متعػذر، ولكػف لػو سػممنا جػداًل أنػو ممكػف،  مثمما ُأسِقط حكـ اإلخواف المسمميف
فمسػطيني جديػد غيػر االحػتبلؿ عػدو الجميػعم؛ ومثػؿ الػدعوة إلػى  -فمف الػذي سيسػتفيد مػف اقتتػاؿ فمسػطيني 

إجػػراء انتخابػػات بمػػف حضػػر فػػي الضػػفة الغربّيػػة مػػف دوف قطػػاع غػػزة، سػػواء مػػف خػػبلؿ الػػزعـ بتقسػػيـ إجػػراء 
مى مرحمتيف، األولى تجري في الضفة، والثانيػة تجػري فػي غػزة عنػدما تتػوفر الظػروؼ المبلئمػة االنتخابات ع

لذلؾ، أو مف خبلؿ الدعوة إلى مشاركة الناخبيف الغػزييف فػي التصػويت إلكتروني ػا وضػـ مرشػحيف غػزييف فػي 
لتصويت اإللكتروني ال القوائـ الوطنّية لكوف االنتخابات ستجرى عمى أساس التمثيؿ النسبي الكامؿ، مع أف ا

يمكف في ظؿ الظروؼ الفمسػطينّية القائمػة أف يكػوف حػبًل وال ُيمّكػف مػف تحقيػؽ مشػاركة حقيقّيػة وال انتخابػات 
حرة ونزيية، فضبًل عف أف تكرار االنتخابػات تحػت االحػتبلؿ ومػف دوف أفػؽ سياسػي قػادر عمػى إنيائػو يمثػؿ 

، التعػايش مػع االنقسػاـ، أـ مػع االحػتبلؿم طبًعػا، كبلىمػا سػيد تعايًشا مع االحتبلؿ وتكريًسا لػو. فمػف األسػوأ
 وشر.

فػػي المقابػػؿ، ىنػػاؾ دعػػوات تفّضػػميا "حمػػاس" تسػػعى إلػػى تكػػريس األمػػر الواقػػع إلػػى أف يقضػػي اهلل أمػػًرا كػػاف 
مفعػػػواًل، مػػػف ضػػػمنيا دعػػػوة أحمػػػد يوسػػػؼ إلػػػى إقامػػػة كونفدرالّيػػػة بػػػيف الضػػػفة وغػػػزة، فػػػي قفػػػزة عمػػػى واقػػػع أف 

بيف شعبيف، إضافة إلى أنيما جػزء مػف أراٍض  -عادة  –يقطنيما شعب واحد، والكونفدرالّية تكوف المنطقتيف 
محتمػػػة ال يصػػػح الحػػػديث فييػػػا عػػػف إقامػػػة دولػػػة أو دولتػػػيف تحػػػت االحػػػتبلؿ، فػػػبل دوؿ تقػػػاـ تحػػػت االحػػػتبلؿ. 
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ولة الفمسطينّية دولة إال فاالحتبلؿ ىو صاحب السيادة، والدولة ال تقوـ إال إذا كانت ذات سيادة، وال تكوف الد
إذا اسػػتطاع الشػػعب الفمسػػطيني إنيػػاء االحػػتبلؿ، فكيػػؼ يتصػػور أحػػد إمكانّيػػة قيػػاـ دولتػػيف ليقيمػػا فيمػػا بينيمػػا 

 كونفدرالّيةم!
إف تخفيػػػػؼ واقػػػػع االنقسػػػػاـ وتحسػػػػيف شػػػػروط حيػػػػاة الفمسػػػػطينييف فػػػػي ظمػػػػو واجػػػػب عمػػػػى القيػػػػادات والفصػػػػائؿ 

يترؾ جّمو"، فإذا كاف تحسيف شروط الحيػاة تحػت االحػتبلؿ برنامًجػا معتمػًدا، والفعالّيات، "فما ال يدرؾ كمو ال 
 ولـ يعد يتعرض لنقد شديد، فمماذا ال يحذو الجميع نفس الشيء بالنسبة لمتعامؿ مع االنقساـم

دارتػػو إلػػى تعميقػػو ويسػػاىـ فػػي تحويمػػو إلػػى انفصػػاؿ دائػػـ؛ يجػػب أف  حتػػى ال يتحػػوؿ التعػػايش مػػع االنقسػػاـ وا 
ًءا مػػف خطػػة متكاممػػة، أي يجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ أفػػؽ سياسػػي يػػتـ العمػػؿ اسػػتناًدا إليػػو. ىػػذا األفػػؽ يكػػوف جػػز 

يتجسد في عدـ التنازؿ عف ىدؼ إنياء االنقسػاـ واسػتعادة الوحػدة الوطنّيػة، التػي مػف دونيػا ال يمكػف لمشػعب 
قامة دولة فمسطينيّ   .2967ة عمى حدود الفمسطيني أف يحقؽ أىدافو بإنياء االحتبلؿ وتقرير المصير وا 

يمكػػف مطالبػػة ىنّيػػة بتحويػػؿ مبادرتػػو حػػوؿ مشػػاركة الفصػػائؿ فػػي السػػمطة فػػي قطػػاع غػػزة إلػػى تشػػكيؿ "ىيئػػة 
وطنّية" جديدة لحكـ القطاع )وىذا يساعد عمى إنياء العداء بيف السمطة القائمة في غزة ومصر( انسجاًما مع 

موسػػى، التػػي دعػػا فييػػا إلػػى تشػػكيؿ "ىيئػػة وطنّيػػة" المبػػادرة التػػي سػػبؽ أف قػػدميا النائػػب عػػف "حمػػاس" يحيػػى 
إلدارة غزة حتى تتفرغ "حماس" وغيرىا مف الفصائؿ لممقاومة التي تضررت مف طغياف الصراع عمى السمطة 

 تحت االحتبلؿ عمى أي شيء آخر.
إف إدارة قطػػاع غػػزة مػػف خػػبلؿ "ىيئػػة وطنّيػػة مؤقتػػة" تشػػكؿ مػػف جديػػد ولػػيس عبػػر إشػػراؾ )إلحػػاؽ( الفصػػائؿ 

إذا جػػاءت ضػػمف خطػػة  –بالسػػمطة القائمػػة تحػػت قيػػادة "حمػػاس" قػػد تكػػوف شػػًرا ال بػػد منػػو، ويمكػػف أف تكػػوف 
 خطوة انتقالّية عمى طريؽ الوحدة. -معروفة بدايتيا ونيايتيا وجدوليا الزمني 

 حتػػى يكػػوف ذلػػؾ منطقي ػػػا، ال بػػد مػػف تنظػػػيـ حػػوار وطنػػي شػػامؿ يسػػػتيدؼ بمػػورة إسػػتراتيجّية أو إسػػػتراتيجّيات
فمسطينّية لمواجية التحّديات والمخاطر الجسيمة التي تيدد القضّية الفمسطينّية واالستفادة مف الفرص المتاحة 
ذا لػػـ تفعػػؿ اإلسػػتراتيجّيات الجديػػدة أي شػػيء سػػوى المحافظػػة عمػػى مػػا لػػدينا مػػف أرض وتواجػػد  إف وجػػدت. وا 

حبػػػػػاط المشػػػػػاريع والخطػػػػػط بشػػػػػري ومقومػػػػػات صػػػػػمود ومكاسػػػػػب وحقػػػػػوؽ ودرء األخطػػػػػار وتقميػػػػػؿ الخسػػػػػائر و  ا 
اإلسػػرائيمّية؛ نكػػوف قػػد حققنػػا إنجػػاًزا كبيػػًرا. فالحفػػاظ عمػػى مػػا لػػدينا اآلف وعػػدـ التػػدىور أكثػػر يعتبػػر بحػػد ذاتػػو 
إنجػػاًزا كبيػػًرا، ألف ىنػػاؾ مؤشػػرات عمػػى إمكانّيػػة تػػدىور الوضػػع أكثػػر، فاألولوّيػػة يجػػب أف تكػػوف إلحبػػاط ىػػذا 

 ييا الندـ.التدىور قبؿ أف نندـ ساعة ال ينفع ف
لػػى القواسػػـ المشػػتركة، فحينيػػا  إذا اسػػتطاع الحػػوار الػػوطني الشػػامؿ التوصػػؿ إلػػى اإلسػػتراتيجّيات المطموبػػة وا 
يمكػػف االتفػػاؽ عمػػى تشػػكيؿ إطػػار قيػػادي مؤقػػت لممنظمػػة إلػػى حػػيف إجػػراء االنتخابػػات، وعنػػدما تكػػوف ىنػػاؾ 

ع الخصائص والظروؼ، بما في ذلؾ الواقع مؤسسة واحدة وقيادة واحدة وبرنامج واحد يمكف بعدىا التعامؿ م
الخاص لقطاع غزة بعد أف أعادت قوات االحتبلؿ انتشارىا فيو، إذ أصبح االحتبلؿ فيو يأخذ شكؿ الحصػار 

 والعدواف وليس شكؿ االحتبلؿ المباشر مثمما ىو األمر في الضفة الغربّية.
17/8/1023، األيام، رام اهلل  
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تتصػػػػاعد وتيػػػػرة التيديػػػػدات العسػػػػكرية ضػػػػد النظػػػػاـ السػػػػوري. فبعػػػػدما تناقمػػػػت العديػػػػد مػػػػف الصػػػػحؼ العالميػػػػة 
المعمومات التي تشير إلى استخداـ النظاـ  لمسػبلح الكيميػاوي ضػد أىػداؼ مدنيػة فػي منطقػة الغوطػة الواقعػة 

 .طفاؿألمف اشييد ُجّميـ  2300في ريؼ دمشؼ والتي ذىب ضحية ىذا اإلجراـ 
المتحػػدة والتػػي أعمنػػت أنيػػا سترسػػؿ وقػػد أرسػػمت فعػػبًل خبراءىػػا لمتحقيػػؽ حػػوؿ  مػػـألمػػا اسػػتدعى تحػػرؾ ا وىػػذا

 7023-8-76فػي  ثنػيفإلالتقارير التي تشير إلى استخداـ النظاـ أسمحة كيمياوية وقد باشػرت عمميػا اليػـو ا
 بموافقة النظاـ السوري.

 
 لية ممكن التسجيل التالي::عمى الصعيد الردود الفعل الدو أوالً 
. قاؿ وزير الخارجية البريطػاني وليػاـ ىيػ  إنػو مػف الممكػف الػرد عمػى إسػتخداـ أسػمحة كيمياويػة فػي سػورية 2

 الدولي. مفألدوف موافقة مجمس ا
. أكدت الحكومة البريطانية أنيا تستعد لميمة عسكرية في سورية ولـ تستبعد استدعاء البرلماف مف عطمتػو 7

 مى ضربة عسكرية ضد النظاـ.لمتصويت ع
البريطػاني نيػؾ ىػاوتوف  ركػافأل. ذكر تقرير لصػحيفة "تػايميز" البريطانيػة أنػو مػف المقػرر أف يمتقػي رئػيس ا3

 مارتف ديمبسي. ميركيألنظيره ا
 يفضبلف قصؼ مواقع سورية مف السفف. مريكيأل. أوضح التقرير نفسو أف الجيش البريطاني وا4
أف ببلده ستنضـ إلى  7023-8-76ؿ وزير الخارجية التركي أحمد أوغمو اليـو . عمى الصعيد التركي؛ قا5

 الدولي. مفألفي مجمس ا راءآلأي تحالؼ ضد سورية حتى إذا لف يتسف التواصؿ إلى توافؽ أوسع في ا
. أوضح وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس إنو لـ يتخذ قرار بعد بشأف التدخؿ العسكري في سورية ردا 6

 القميمة القادمة. ياـألاليجـو الكيمياوي؛لكنو أضاؼ أف كؿ الخيارات مطروحة وأف ىذا ستقرر خبلؿ ا عمى
 

 :ردنأل: إجتماع عسكري في ا ثانياً 
الجنراؿ مػارتف ديمبسػي ورؤسػاء ىيئػات  ميركيةألالمشتركة ا ركافألمساء أمس اجتماع حضره رئيس ا إنطمؽ

يطاليػا ركافألا السػورية  زمػةألوكنػدا والسػعودية وقطػر وتركيا؛لبحػث تػداعيات ا في كؿ مػف بريطانيػا وفرنسػا وا 
 عسكري: صدربحسب م جتماعإلوتأثيراتيا. ومف تسريبات المقاء بحسب التسريبات انبثؽ عف ا

 . سيناقش سيناريوىات توجيو ضربة عسكرية ألىداؼ إسترتيجية لمنظاـ السوري.2
 سػػتراتيجيةإلا ىػػداؼألمػػت الضػػربة العسػػكرية دوف ا.دراسػػة رد فعػػؿ إيػػراف حميفػػة النظػػاـ السػػوري فػػي حػػاؿ ت7

حتمالية توجيو طيراف ضربة صاروخية نحو "إسرائيؿ".  وا 
لمعمػؿ العسػكري ضػد  ردنيػةألا رضألفػي حػاؿ اسػتخدمت ا ردنيػةألا راضػيأل. دراسة مدى إمكانية ضػرب ا3

 سورية.
اإلسبلمييف المتشدديف . بحث في االجتماع وبحسب المصدر العسكري سيناريوىات القضاء عمى المقاتميف 4

 التابعيف لتنظيـ القاعدة.
 

 مريكيأل: مؤشرات التحرك العسكري اثالثا
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. نقمػػػت صػػػحيفة ذي إيندبنػػػدنت أوؼ صػػػنداي البريطانيػػػة أف واشػػػنطف أرسػػػمت سػػػفينة حربيػػػة رابعػػػة مػػػزودة 2
المػػدنييف بصػػوراي  كػػروز إلػػى منطقػػة البحػػر المتوسػػط؛ و أف العمميػػة قػػد تشػػمؿ إقامػػة منطقػػة عازلػػة لحمايػػة 

 السورييف.
. قاؿ وزير الدفاع األمريكي تشاؾ ىيغؿ إف البنتاغوف مستعد لمخيار العسػكري بسػورية فػي حػاؿ تمقػى أمػرا 7

مف الرئيس بػاراؾ أوبامػا بػذلؾ، ردًا عمػى اليجػوـ الكيميػاوي الػذي قالػت المعارضػة السػورية إنػو اسػتيدؼ قبػؿ 
 .أياـ منطقة الغوطة بريؼ دمشؽ وأوقع مئات القتؿ

. قالػػت شػػبكة "سػػي بػػي أس نيػػوز" األمريكيػػة، إنيػػا عممػػت أف وزارة الػػدفاع األمريكيػػة )البنتػػاغوف(، تعكػػؼ 3
 عمى التحضيرات األساسية، لتوجيو ضربة بصواري  كروز مف البحر، لقوات النظاـ السوري.

ر بتحريػؾ سػػفف . قالػت شػبكة "سػػي بػي أس نيػػوز" أيضػًا أف قائػد القػػوات األمريكيػة فػػي البحػر المتوسػط، أمػػ4
 لمبحرية، لتكوف قريبة مف سوريا، استعداًدا لضربة محتممة بصواري  كروز مف البحر. 

 ردود األولية مف النظاـ والدوؿ المتحالفة معو حوؿ إستخداـ القوة العسكرية ضد سورية: رابعًا؛
 

 السوري النظام
ي فػػي الغوطػػة الشػػرقية محػػذرًا مػػف أي النظػػاـ السػػوري أنػػو ىػػو مػػف أقػػدـ عمػػى إسػػتخداـ السػػبلح الكيميػػاو  ينفػػي

عمػػػؿ عسػػػكري ضػػػده. وقػػػد وصػػػؼ الػػػرئيس السػػػوري بشػػػار االسػػػد حػػػوؿ اإلتيامػػػات فػػػي  اسػػػتخدامو السػػػبلح 
بأنيا "مسيسػة  ويالكيمياوي بأنو يخالؼ العقؿ والمنطؽ، ووصؼ االتيامات الموجية لسوريا بموضوع الكيميا

وسػػية. وحػػذر األسػػد الواليػػات المتحػػدة مػػف أف أي تػػدخؿ بػػالمطمؽ"، وذلػػؾ فػػي مقابمػػة مػػع صػػحيفة إزفسػػتيا الر 
عسكري في ببلده سيفشؿ، مضيفا أف "اإلخفاؽ ينتظر الواليات المتحدة مثمما حدث في كؿ الحػروب السػابقة 

 التي شنتيا، ابتداء بفيتناـ وحتى الوقت الراىف".
راف مػع غيػاب تػاـ فػي الموقػؼ إيػ –عمى الصػعيد الرسػمي الػدولي والمتحػالؼ مػع النظػاـ السػوري "روسػيا  أما

 الصيني" ممكف تسجيؿ المواقؼ التالية:
 

 :روسيا
.حذرت روسيا الواليات المتحدة مما وصفتو "تكرار أخطاء الماضي" والقياـ بعمؿ عسكري منفرد في سورية 2

 .وسطألفي الشرؽ ا منيألوأف ذلؾ سيترؾ أثرا مروعا عمى الوضع ا
الروسػػػية المشػػػتركة لعقػػػد  مريكيػػػةألعسػػػكري سػػػيؤثر عمػػػى الجيػػػود ا . قالػػػت الخارجيػػػة الروسػػػية أف أي عمػػػؿ7

 مؤتمر السبلـ. في سورية.
المتحػػدة سػػيؤدي إلػػى مزيػػد مػػف  مػػـأل. قالػػت الخارجيػػة الروسػػية أيضػػا أف أي عمػػؿ عسػػكري منفػػرد يتجػػاوز ا3

 التصعيد في سورية.
 

 :إيران
 .بيضألى البيت استكوف لو تداعيات عم حمرأل.  أكدت إيراف أف تجاوز واشنطف الخط ا2
عمػػي الريجػػاني قولػػو"إف الػػدوؿ المتغطرسػػة رأت أف األحػػداث التػػي تسػػير فػػي  يرانػػيإل. قػاؿ رئػػيس البرلمػػاف ا7

المنطقػػػػة ال تسػػػػير وفػػػػؽ مصػػػػالحيا؛ ومػػػػف ىنػػػػا بػػػػدأت بوضػػػػع مخططػػػػات إلثػػػػارة القبلقػػػػؿ والفوضػػػػى وزعزعػػػػة 
 االستقرار وتأجيج نيراف النزاعات في المنطقة.
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" في سورية دبػرت فػي ىميةألمسعود جزائري إف "الحرب ا يرانيةإلركاف القوات المسمحة ا. قاؿ مساعد قائد أ3
 الواليات المتحدة والدوؿ الرجعية بالمنطقة...

 
 المتوقعة: السيناريوىات

. مػػػف المتوقػػػع أف تقػػػـو الواليػػػات المتحػػػدة بضػػػربة عسػػػكرية خاطفػػػة بغطػػػاء سياسػػػي مػػػف قبػػػؿ بعػػػض الػػػدوؿ 2
. وىػػذا منػػيألفرنسػػا" وبالتنسػػيؽ مػػع الكيػػاف الصػػييوني عمػػى الصػػعيد العسػػكري وا-ابريطانيػػ -الرئيسػػية 'تركيػػا

أف تتخػذ خيػار  عنػىالسيناريو مرجحا في حاؿ اتخذت أمريكا قرار ضرب المنشآت العسكرية بشكؿ محدود بم
 "تأديب النظاـ السوري".

 - ردفألا -تركيػػا  -نيػػابريطا-. أف تقػـو الواليػػات المتحػػدة بتشػػكيؿ تحػػالؼ عسػػكري قػػوي مؤلػػؼ مف"فرنسػػا 7
السػػػعودية" وضػػرب المنشػػػآت العسػػكرية اإلسػػػتراتيجية وقمػػب مػػػوازيف القػػوى لصػػػالح المعارضػػة والتػػػي  -قطػػر 

ف حصػؿ قػد يشػعؿ ال بأسػرىا وخاصػة  منطقػةستودي بسقوط النظاـ السػوري فيمػا بعػد؛إال أف ىػذا السػيناريو وا 
القػوؿ بأنػو األقػػؿ ترجيحػا مػف حدوثػو إال فػي حالػػة  أف الػرد اإليرانػي مػف المتوقػع أف يكػػوف قاسػيا.ولذلؾ يمكػف

 واحدة وىي عقد صفقة غربية مع إيراف حوؿ برنامجيا النووي وبالتالي غض النظر عمى الضربة العسكرية.
السورية عمى محمؿ الجد وتتبع أسموب آخر فػي التعامػؿ  - يرانيةإل. أف تأخذ الواليات المتحدة التيديدات ا3

شػػاكمة الدبموماسػػية مػػا إيػػراف بمعنػػى تسػػميـ السػػبلح الكيميػػائي بمثػػؿ مػػع حصػػؿ مػػع  مػػع الممػػؼ السػػوري عمػػى
النػووي مػف قبػؿ الغػرب  لسػبلحالنظاـ الميبي عندما كشؼ أمر توجو النظاـ في ذلؾ الوقت بالحصوؿ عمػى  ا

إال أف  فما كاف مف الزعيـ الميبي معمر القػذافي إال أف سػمـ كػؿ مػا لػو مػف صػمة فػي البرنػامج النػووي الميبػي.
وتركيا وبعض الػدوؿ  وروبيةألىذا سيناريو مستبعد لجدية التوجو التي تنتيزه الواليات المتحدة وبعض الدوؿ ا

العربية بتوجيو ضػربة قاسػية ولكنيػا محػدودة مػف جيػة، ومػف جيػة أخػرى، جديػة المعمومػات التػي تتػداوؿ فػي 
 لنووي..المحافؿ الدولية عمى أف الظاـ السوري فعبًل إستخدـ السبلح ا
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 ىشاـ منّور
ال جديػػد فػػي ممػػؼ لتفػػاوض الجديػػد بػػيف السػػمطة وكيػػاف االحػػتبلؿ سػػوى انيػػا مػػؤطرة بحسػػب زعميمػػا بسػػقؼ 
زمنػػػي تنتيػػػي بعػػػد تسػػػعة اشػػػير، وأف كػػػؿ الممفػػػات العالقػػػة مػػػف المفتػػػرض اف تنػػػاقش فػػػي ىػػػذه المفاوضػػػات 

ـ الخبلفػػػات الجوىريػػػة بػػػيف مػػػا يريػػػده الطرفػػػاف، او عمػػػى االقػػػؿ، ىكػػػذا يقػػػاؿ، وفشػػػؿ الوسػػػيط ، رغػػػ’المكثفػػػة‘
 األمريكي في اتخاذ أي دور جدي إلنجاحيا.

ممػػؼ البلجئػػيف كػػاف وال يػػزاؿ وسػػوؼ يظػػؿ الممػػؼ األكثػػر تعقيػػدًا وسػػخونة مػػف بػػيف كػػؿ الممفػػات، مػػف وجيػػة 
لمسمطة عمى األماكف المقدسة فييا، وتسمية جػزء نظري، فالقدس يمكف التوافؽ عمى منح بعض الصبلحيات 

لمدولة الفمسطينية العتيدة. وكذلؾ االمر بالنسػبة لمحػدود والمسػتوطنات ’ عاصمة‘خارج المدينة في ضواحييا 
واألمػػف، مػػع موافقػػة السػػمطة مبػػدئيًا عمػػى مبػػدأ تبػػادؿ األراضػػي ومنحيػػا الموافقػػة العمنيػػة لتسػػفير مػػف تبقػػى مػػف 

 خارج كياف االحتبلؿ بغطاء فمسطيني رسمي!إلى  48فمسطينيي 
وموضػػوع الميػػاه والتطبيػػع والعبلقػػة المسػػتقبمية بػػيف الجػػانبيف كميػػا امػػور يمكػػف تجاوزىػػا بسػػيولة وخػػبلؿ عػػدة 
جمسػات لقػػاء، أمػا ممػػؼ أكثػر مػػف سػػتة مبليػيف الجػػد منتشػريف حػػوؿ العػػالـ، ومصػيرىـ فػػي ظػؿ التنػػازؿ عػػف 
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البت فيو بسيولة وال اتخاذ أي خطوة جديػة حيالػو إال بعػد ضػماف جممػة  حؽ العودة إلى بمدىـ، امر ال يمكف
 مف الشروط والطمبات المعينة.

أنا أعمـ مدى خشيتكـ )االسرائيمييف( وأريػد أف اوضػح جممػة مػف االمػور، أنػا اسػتطيع أف اضػمف لكػـ عشػية ‘
، ىػذا مػا ’الػى يافػا وعكػا وصػفدنياية ناجحة لممفاوضات، وااللتزاـ بإنياء كؿ الػدعاوى، ولػف نطالػب بػالعودة 

محمود عباس? خبلؿ لقاء جمعو األسبوع الماضي بأعضاء مف حزب ميريتس براـ ‘صرح بو رئيس السمطة 
اهلل. وحظيػػػت ىػػػذه التصػػػريحات بتغطيػػػة مكثفػػػة مػػػف القنػػػاة الثانيػػػة االسػػػرائيمية خػػػبلؿ نشػػػرتيا المسػػػائية، حيػػػث 

، وأوضػح أنػو يقصػد بػذلؾ ارسػاؿ رسػالة طمأنػة ’ع جػداً بالشػجا‘أبػو مػازف ’ أوىػاد حمػو‘وصؼ مراسؿ القنػاة 
 الى االسرائيمييف لدفع عجمة المفاوضات العالقة حتى االف.

المراسػػؿ اإلسػػرائيمي نقػػؿ عػػف ابػػو مػػازف خػػبلؿ لقائػػو سػػتة اعضػػاء مػػف حػػزب ميػػريتس االسػػرائيمي المعػػارض، 
الشرؽ االوسط يشتعؿ ‘، مضيفًا: ’تفائبلً أنا آمؿ أننا ال نضيع الوقت، وأنا لست م‘زاروا مقر المقاطعة قولو: 

وركػز المراسػؿ ’. وىذه ىي الفرصة الوحيدة لنا، نحف نستطيع أف نتوصؿ الى اتفػاؽ سػبلـ خػبلؿ سػتة شػيور
عمى الفترة التي حددىا ابػو مػازف إلنجػاز اتفػاؽ سػبلـ، وىػي سػتة شػيور واعتبرىػا ميمػة جػدًا، مشػيرًا الػى أف 

 وؿ تيدئة الوضع.ابو مازف يبدي تفاؤاًل وىو يحا
حتػى ألقػرب النػاس ’ الصػادمة‘لـ ينس ابو مازف، الحفاظ عمى ما تبقى مف ماء وجيو بعد ىذه التصػريحات 

عمى كٍؿ أمامنا وقػت محػدد مػا بػيف ‘إليو ولخصومو االسرائيمييف، فوجو انتقادات لمحكومة االسرائيمية، قائبًل: 
وض يوميًا واقصاىا كؿ يوميف؛ ألف وقتنا محدود ولكف ستة الى تسعة شيور، أنا أردت أف تجري لقاءات تفا

وىو ما ينفي بالتػالي ’. رفضت، وأكثر مف ذلؾ أيضًا رفضت تدخبًل أمريكيًا فاعبًل في المفاوضات’ إسرائيؿ‘
ما أشيع عف استياء المفاوض الفمسطيني مف مماطمة الطرؼ اإلسرائيمي ومطالبتو الوسيط االمريكي بالتدخؿ 

 لتفاوض!وحضور جمسات ا
التػػي حضػػرت المقػػاء بتأييػػد كػػؿ اتفػػاؽ يمكػػف ’ زىافػػا غػػالوف‘أبػػو مػػازف تمقػػى وعػػدًا مػػف رئيسػػة حػػزب ميػػريتس 

التوصؿ اليو بيف الفمسػطينييف واالسػرائيمييف، وذلػؾ عمػى الػرغـ مػف وجػود الحػزب فػي المعارضػة االسػرائيمية، 
 ما يعني ضعؼ موقفو الضعيؼ أصبًل في الشارع اإلسرائيمي.

معاريؼ اإلسرائيمي ذكرت أنو مف المقرر أف يمتقػي رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو بػوزير صحيفة 
خػػبلؿ زيارتػػو التػػي ستسػػتمر لثبلثػػة أيػػاـ لمعاصػػمة اإليطاليػػة رومػػا. وتشػػير ’ جػػوف كيػػري‘الخارجيػػة األمريكػػي 

ثامف مف شػير سػبتمبر المقبػؿ، الصحيفة إلى أنو مف المتوقع أف يصؿ نتنياىو إلى العاصمة اإليطالية في ال
واف ذلؾ المقاء الذي يجمع نتنيػاىو بػوزير الخارجيػة األمريكػي، يػأتي فػي أعقػاب خبلفػات حػادة بػيف الجػانبيف 
وقعػػت عنػػدما حػػذر كيػػري رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي فػػي محادثػػات ىاتفيػػة جػػرت فػػي األسػػابيع األخيػػرة مػػف أف 

 ئيؿ.فشؿ المفاوضات سيؤدي إلى عزلة دولية إلسرا
إف جػوف كيػري تحػدث لنتنيػاىو فػي أكثػر مػف مكالمػة ‘ونقمت الصحيفة عف أحد الصحافييف األمريكييف قولػو 

مػػع حممػػة عالميػػة ’ إسػػرائيؿ‘ىاتفيػػة مػػف أف فشػػؿ المفاوضػػات مػػع الجانػػب الفمسػػطيني سػػيؤدي إلػػى مواجيػػة 
 ’.كومة اإلسرائيميةألكثر مف دولة، سواء عربية أو أجنبية، بيدؼ نزع ما وصفيا بالشرعية عف الح

وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي سربت أف جمسات المفاوضات بيف الجانبيف تواجو عػدة عراقيػؿ كػاف أبرزىػا الػدور 
، كما أف الفمسطينييف طػالبوا الجانػب اإلسػرائيمي توضػيح ’مارتيف أنديؾ‘األمريكي وميمة المبعوث األمريكي 

 يمييف لـ يردوا عمى الطمب.ـ، إال أف اإلسرائ2967موقفيا بخصوص حدود عاـ 
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دارة المفاوضػػات بػػداًل مػػف  وفػػي ظػػؿ التعنػػت اإلسػػرائيمي المعتػػاد والواضػػح، والعػػودة إلػػى مربػػع تمييػػع األمػػور وا 
دفعيػػػا، ال يعقػػػد المفػػػاوض اإلسػػػرائيمي آمػػػااًل كبيػػػرة عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذه المفاوضػػػات التػػػي باتػػػت تشػػػبو مفاوضػػػات 

دـ تغطيتػػو شػػعبيًا، إذ نقمػػت صػػحيفة معػػاريؼ عػػف وزيػػر اإلذعػػاف فػػي ظػػؿ انكشػػاؼ الموقػػؼ الفمسػػطيني وعػػ
بأنو ال يؤمف بأنو سيكوف ىنػاؾ أي اتفػاؽ ’ يش عتيد‘عف حزب ’ شاي ميروف‘التعميـ والمعارؼ اإلسرائيمي 

لػو عممػت ‘وأضاؼ ميروف في لقاء مع الصػحيفة ’. سبلـ مع الفمسطينييف، سواء في زمنو أو في زمف أوالده
إلى وضع حػد لمصػراع مػع الفمسػطينييف عػف طريػؽ إقامػة دولتػيف لشػعبيف، بمػا فػي  بأنو مف الممكف التوصؿ

ذلؾ دفع ثمف إخبلء المستوطنات، لكنت قد دعمػت ذلػؾ، أنػا أعمػـ ومػف خػبلؿ قراءتػي لمتقػارير التػي تصػمني 
 عما ىو مكتوب في الكتب المدرسية لمفمسطينييف، فإنو لف يكوف ىناؾ أي مجاؿ لمتوصؿ إلى اتفاؽ سبلـ ال

 ’.في عيدي وال في عيد أوالدي
الػػوزير اإلسػػرائيمي لػػـ يكتػػؼ بفضػػح نوايػػا حكومتػػو المراوغػػة، بػػؿ اعتػػرؼ اف أف أي اتفػػاؽ سػػبلـ مؤقػػت مػػع 
الفمسطينييف غير مقبوؿ لديو أيضًا، وأنو غير مستعد لقبوؿ وضع كالذي حدث في غوش قطيؼ حيث تمػت 

 التضحية بالمستوطنات في القطاع بدوف أي ثمف.
بػػإيبلء الموضػػوع ’ يػػائير لبيػػد‘يحات ميػػروف ىػػذه، تػػأتي فػػي الوقػػت الػػذي بػػدأ فيػػو زعػػيـ حػػزب يػػش عتيػػد تصػػر 

السياسي اىتمامًا اكبر، ال سّيما بعػد اسػتئناؼ محادثػات السػبلـ بػيف الطػرفيف مػؤخرًا، بحيػث وصػؿ بػو األمػر 
عقبػة أمػاـ عمميػة السػػبلـ،  وحػدة اسػتيطانية جديػدة فػػي الضػفة الغربيػة والقػدس، 2000إلػى اعتبػار قػرار بنػاء 

لكف صقور حزبو وىو الحزب الحديث العيد والمكوف مف تيػارات متعػددة، ال يؤيدونػو فػي ىػذا التوجػو، مػا قػد 
 يؤثر مستقببًل عمى تماسكو ووحدتو.

لى اف يقتنع المفاوض الفمسطيني بعبثية ما يقوـ بو وىبائو، لنا أف نسأؿ السيد أبو مازف، او نسػائمو: كيػؼ  وا 
كػػف لػػؾ تطمػػيف خصػػومؾ فػػي المفاوضػػات عمػػى أف أحػػدًا مػػف أبنػػاء شػػعبؾ البلجػػد فػػي الشػػتات لػػف يطالػػب يم

بحػػػػؽ العػػػػودة إلػػػػى وطنػػػػو وأرض أجػػػػداده، فػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ تصػػػػديؽ المفػػػػاوض اإلسػػػػرائيمي نفسػػػػو لجديػػػػة ىػػػػذه 
تبػػره المفاوضػػات ومػػا قػػد تػػؤوؿ إليػػو، وتمسػػؾ غالبيػػة الشػػعب الفمسػػطيني مػػا لػػـ نقػػؿ كمػػو، بيػػذا الحػػؽ الػػذي يع

مقدسًام، اـ اف موسػـ التوقيػع عمػى شػيكات عمػى بيػاض قػد بػدأ اسػتغبلاًل لعامػؿ الوقػت الػذي ال يبػدو أنػو فػي 
 صالح السمطة ونيجيا التفاوضيم!

17/8/1023، القدس العربي، لندن  
 
 
 

 عمى الحبل؟ يترنحمصر.. من  64
 ايتاف ىابر

االخواف المسػػمميف. فػػالجنراؿ السياسػػي لػػف ىػػاكـ تخمػػيف: الجػػيش المصػػري سػػيفتؾ فػػي الػػزمف القريػػب المقبػػؿ بػػ
يرفػػع يػػده عػػف الػػرئيس حتػػى وقػػت اخيػػر مضػػى، محمػػد مرسػػي. فيػػو سيمسػػؾ بعنقػػو وسػػيحاوؿ اف يحطػػـ الػػى 
شػػظايا خػػبلؿ الحركػػة المتطرفػػة فػػي نظػػره. السيسػػي كػػاف يػػوده أف يػػرى مرسػػي يتػػرنح عمػػى حبػػؿ: فيػػو يعػػرؼ 

ميف المتطػػرفيف مػػف جماعتػػو: وىػػو، وكػػـ ىػػو طبيعػػي، جيػػدا أف الحػػاؿ ىػػو أمػػا ىػػو ورفاقػػو او مرسػػي والمحكػػو 
 يريد أف يعيش واف يحكـ.
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السيسي يعرؼ جيدا بانو قد ال يكوف كؿ الشعب المصري خمفو يؤيدونو، ويؤيدوف جيشو وخطواتو، ولكف في 
ف العالـ، وباالساس في دوؿ عربية عديدة، يعمقوف بو وبجنوده آماال عظاما. الفشؿ غير وارد. الكثيػر جػدا مػ

المحػور  -اخيػرام  –اصحاب المناصػب الكبػرى، فػي اسػرائيؿ ايضػا، يؤمنػوف بػأف السيسػي ورجالػو سػيخمقوف 
الػذي يمنػػع سػػيطرة االخػػواف عمػػى الشػػرؽ االوسػػط. فػػي السػػعودية، فػػي االردف وفػػي دوؿ الخمػػيج يتنفسػػوف ىػػذه 

 االياـ الصعداء ويصموف خمس مرات في اليـو اال يكوف ىذا مؤقتا.
كوف مػف سيشػكوف مػف ضػياع امكانيػة اقامػة حكػـ ديمقراطيػة فػي القػاىرة. االميركيػوف ىػـ مػف كاف ىناؾ وسػي

كبػػار الخبػػراء فػػي ىػػذا المجػػاؿ. عنػػدنا ايضػػا ال يػػنقص مػػف سيركضػػوف نحػػو الصػػيدلية المجػػاورة كػػي يشػػتروا 
حػػيف محػاـر ورقيػػة لمسػػح الػػدموع. الميػػـ أنيػػـ محقػػوف، ولكػػف مػف، بحػػؽ الجحػػيـ يريػػد أف يسػػمع عػػف المبػػادئ 

في الحالة التي أمامنا حياتنا وموتنام السيسػي قػد ال يكػوف الػديمقراطي  –يدور الحديث عف الحياة أو الموت 
المطمػػؽ، ولكػػف مػػا فعمػػو فػػي مصػػر، وعمػػى مػػا يبػػدو سػػيفعمو، جػػدير باسػػناد الغػػرب. ذات الغػػرب الػػذي يحتػػاج 

 االف الى دروس خاصة في ادارة الشرؽ االوسط وانماطو.
خػػر: الػػزمف القريػػب المقبػػؿ سيسػػتغمو السيسػػي ورفاقػػو كػػي يكتشػػفوا فػػي جيشػػيـ الكبيػػر الجنػػود وىػػاكـ تخمػػيف آ

الذيف ىـ اعضاء او مؤيدوف لبلخواف وىؤالء سرعاف ما سػيجدوف انفسػيـ مسػرحيف. فػي مصػر، بقػدر كبيػر، 
ع بعطػػؼ يعنػػي االمػػر الحكػػـ عمػػييـ برغيػػؼ أو اثنػػيف فػػي اليػػوـ، مػػع او دوف زعتػػر. الجػػيش، بالمناسػػبة، يتمتػػ

كبيػػػر فػػػػي الشػػػػارع المصػػػري، حتػػػػى بعػػػػد أف قتػػػػؿ مئػػػات المػػػػواطنيف الػػػػذيف ارادوا االعػػػراب عػػػػف رأييػػػػـ بشػػػػكؿ 
 ديمقراطي.

لقد احتفؿ االخواف في وقت سابؽ ألوانو بانتصارىـ في االنتخابات العامة. فالسيسي ورفاقو وكػذا العديػد مػف 
حقيقيا عمى حياتيـ. وفي صالح االخواف يقاؿ انيػـ المواطنيف المصرييف، يروف فييـ اعداء حقيقييف وتيديدا 
 لـ يخفوا ابدا نواياىـ في السيطرة وفي فرض دينيـ ورأييـ.

سػػنة مػػف انتظػػار الحكػػـ، لػػـ يقػػدروا عمػػى نحػػو سػػميـ الخطػػر المحػػدؽ  80وفػػي طػػالحيـ يقػػاؿ انػػو حتػػى بعػػد 
عػاديوف ال يحبػوف النػاس المتطػرفيف اماميـ عندما ساروا، عمموا وتحدثوا "مع السكيف بػيف االسػناف". النػاس ال

فػػي اي مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الحيػػاة. مػػاذا يتبقػػى لبلخػػواف اف يفعمػػوه االفم ارىػػاب وحشػػي. فػػي ىػػذا المجػػػاؿ 
 اختصوا في الماضي ايضا. اغتياؿ الرئيس السادات، مثبل، أتذكروفم

واليػات المتحػدة. سػيكوف لمسيسي ورفاقو ميؿ وتعميـ عسكري غربي. ىو وابناء جيمو فػي الجػيش تعممػوا فػي ال
صػػػعبا عمػػػييـ التنػػػازؿ عػػػف صػػػندوؽ الػػػوفرة االميركػػػي الػػػذي يوقػػػؼ عمػػػى اقػػػداميا مصػػػر وباالسػػػاس جيشػػػيا. 
والجيش، بالمناسبة، ىػو دولػة داخػؿ دولػة، اقتصػاد مغمػؽ وعظػيـ الحجػوـ. ولحظيػـ، فػاف الػدوؿ التػي ترغػب 

كؿ بػػديبل عػػف المػػاؿ االميركػػي الػػذي قػػد ال فػػي نجاحػػو ىػػي ايضػػا تمػػؾ التػػي لػػدييا كنػػوز كبيػػرة، يمكنيػػا اف تشػػ
 يصؿ.

وىػاكـ الخبلصػة، صػحيح حتػى اليػوـ: ربػح ونجػدة يوجػػداف لنػا، مؤقتػا عمػى مػا يبػدو، بفضػؿ السػيد السيسػػي، 
الذي ىو كاره السرائيؿ غير صغير بحػد ذاتػو. السػؤاؿ ىػو مػاذا سػتفعؿ دولػة اسػرائيؿ مػع ىػذا الػزمفم الػزمف 

 حو، يقوؿ القوؿ الممجوج. إًذا ماذا نفعؿ.يعمؿ في صالح مف يعمؿ في صال
)مبلحظػػة: نحػػف نتػػذكر جيػػدا بػػاف لنػػا مشػػاكؿ مػػف سػػيناء ومشػػكمة كبيػػرة فػػي ايػػراف، ولكػػف لمػػاذا نفسػػد فرحػػة 

 الفقراءم(.
76/8/7023، يديعوت  
17/8/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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 عن الجدار "إسرائيل"تطورات األحداث في سورية ُتنزل  65

 يؿعاموس ىرئ
وىػو  – 7023إذا لـ يحدث تحوؿ في المحظة األخيرة فيبدو اف االحتماالت ما زالت جيدة كي ينتيي صيؼ 

دوف أف تتورط اسرائيؿ في حرب. وىذه بالطبع أنباء جيدة لكنيا ال تعبػر عػف  –الصيؼ السابع عمى التوالي 
ي االشػػير االخيػػرة، وبعضػػيا يعتمػػد المعنػػى الكامػػؿ لمصػػورة االسػػتراتيجية. إلػػيكـ مجموعػػة األحػػداث االمنيػػة فػػ

عمى تقارير وسائؿ االعبلـ األجنبية: ىاجمت اسرائيؿ جوًا مواقع سبلح في سػورية )لممػرة الرابعػة عمػى األقػؿ 
بحسػػػب عػػػدة مصػػػادر(، وىاجمػػػت داخػػػؿ االرض المصػػػرية ألوؿ مػػػرة منػػػذ اتفػػػاؽ السػػػبلـ )العتػػػراض إطػػػبلؽ 

فمسػػطينية فػػي لبنػػاف، ألوؿ مػػرة منػػذ الحػػرب ىنػػاؾ؛ ومػػف صػػواري  عمػػى النقػػب(، وقصػػفت مقػػر قيػػادة لمنظمػػة 
 الجية االخرى ُأطمقت صواري  كاتيوشا مف لبناف عمى الجميؿ الغربي ومف سيناء عمى ايبلت.

إف كؿ واحد مف ىذه األحداث عمى حدة سّوغ وجود عنواف صحافي رئيس في الصحؼ. لكف تتابعيا لـ يكػد 
ىػذه السػنة كانػت فػي الػوعي العػاـ مػف أكثػر السػنيف ىػدوءًا، كمػا جػاءت يترؾ أثرا فػي الػرأي العػاـ. ويبػدو أف 

اسػػتمرارا لفتػػرة ىػػدوء طويمػػة. ولمػػا كانػػت اليجمػػات لػػـ تصػػاحبيا خسػػائر فػػي األرواح فػػي الجانػػب االسػػرائيمي 
كاالحكػػػاـ  –فانيػػػا لػػػـ تكػػػد ُتسػػػجؿ فػػػي وعػػػي مسػػػتيمؾ االعػػػبلـ العػػػادي. ويمكػػػف أف ُنخمػػػف أف قضػػػايا اخػػػرى 

 قد شغمتو بصورة أكبر. –القاسية وأداء وزير المالية الجديد مثبل االقتصادية 
لكف اسرائيؿ ال تستطيع أف تكتـ ما يجري في الشػرؽ االوسػط وقتػا طػويبل، وىػو يحتػرؽ حوليػا. كػاف اطػبلؽ 
صواري  الكاتيوشا عمى الجميؿ، االسبوع الماضي، أثرا جانبيا لمتوتر الطائفي المتزايد في لبناف الػذي ىػو فػي 
حػػد ذاتػػو نتػػاج الحػػرب األىميػػة الداميػػة فػػي سػػورية. وفػػي االسػػبوع الػػذي ُأطمقػػت فيػػو صػػواري  الكاتيوشػػا ُقتػػؿ 
عشػػػرات الشػػػيعة فػػػي عمميػػػة دبرىػػػا سػػػنيوف فػػػي ضػػػاحية بيػػػروت وعشػػػرات السػػػنييف فػػػي عمميػػػات مضػػػادة فػػػي 

 طرابمس.
ؿ حافظػت مػدة طويمػة عمػى إف الربيع العربي في ىياج في المنطقة منذ أكثر مف سنتيف ونصؼ، لكف اسػرائي

مقػػدار ضػػئيؿ مػػف التػػدخؿ الفعػػاؿ فيمػػا يجػػري. وتُقػػدـ سػػورية، وىػػي الميػػداف الػػذي فيػػو أعمػػى قػػدر مػػف سػػفؾ 
الدماء، مثاال جيدا عمى ذلؾ. وتستعد إسرائيؿ بحسب التطورات: فقد حسنت الجػدار فػي الجػوالف، وزادت فػي 

ب وسػػػائؿ االعػػػبلـ االجنبيػػػة( عمػػػى اعتػػػراض جمػػػع المعمومػػػات االسػػػتخبارية وعممػػػت فػػػي عػػػدة حػػػاالت )بحسػػػ
تيريب السبلح مف سورية إلى "حزب اهلل"، لكف إسرائيؿ لـ تمؿ الى جية في الصراع السوري نفسػو مفترضػة 
أف المعسكريف الصقريف سيئاف بنفس القدر: فنظاـ االسد القاتؿ جزء مف تحػالؼ القػوى اإليرانيػة فػي المنطقػة 

قوة منظمات سنية متطرفة. وقػد تمنػت القػدس دوف اف تقػوؿ ذلػؾ بصػراحة  وسيفضي اسقاط حكمو الى زيادة
النجاح لمطرفيف. وكاف في الوضع الجديد ايضػا ربػح مػا ليػا وىػو ضػعؼ التيديػد التقميػدي مػف سػورية بسػبب 

 اإلضرار بقدرة جيش األسد.
الماضػي، ىػي أنػو  إف المشكمة التي تتضح اآلف بعد قضػية اسػتعماؿ السػبلح الكيميػائي فػي دمشػؽ، االسػبوع

ال يوجد ما يسػمى "عػدـ اسػتقرار ثابػت". فالفوضػى السػورية ُتحػدث عمػى الػدواـ تطػورات دراماتيػة ييػدد آخرىػا 
بجػػر الواليػػات المتحػػدة الػػى الحػػرب، وىػػذه نتيجػػة حاولػػت ادارة اوبامػػا بقػػدر اسػػتطاعتيا االمتنػػاع عنيػػا. وفػػي 

ات المتحػدة مػف اسػتعماؿ عمميػة عقػاب عسػكري موجيػة اليوميف االخيريف حذرت روسيا وايراف وسورية الواليػ
عمى نظاـ االسد بسبب المذبحة الكيميائية في دمشؽ. واذا استعممت واشنطف ىذا االجراء فقد تكوف لو ايضا 
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آثار عمى اسرائيؿ، برغـ أنيـ في القدس ُيخمنوف أف االسد يفضؿ االمتناع عف مواجية عسػكرية مباشػرة مػع 
 اسرائيؿ.

ذىاف اسرائيمييف كانت ليـ في االياـ االخيرة صمة بمستويات عمؿ باالدارة األميركية في واشنطف انطبع في أ
أنيـ يستعدوف ىناؾ ليجوـ بكامؿ الجدية، وأف احتماالت أف يستعمؿ األميركيوف اجراًء عسػكريا محػدودا فػي 

ىذا الشأف برغـ نغمة التصعيد في  سورية كبيرة. لكف يبدو أف الرئيس براؾ اوباما لـ يتخذ بعد قرارا نيائيا في
تصريحات كبار مسؤولي االدارة منذ يوـ السبت. إف السيناريو األكثر منطقا ىو ىجـو بصواري  بحرية ربمػا 
تدعمػػو طػػائرات حربيػػة، عمػػى سمسػػمة أىػػداؼ عسػػكرية لػػف تكػػوف كميػػا بالضػػرورة متصػػمة بمنظومػػات السػػبلح 

يػػػوف مواقػػػع قيػػػادة لمجػػػيش السػػػوري، ومنظومػػػات دفػػػاع جػػػوي، الكيميػػػائي لمنظػػػاـ. ويمكػػػف أف يسػػػتيدؼ األميرك
 أرض. –وقواعد تطمؽ صواري  أرض 

لكف الرئيس يبحث عف إجراء لمرة واحدة لمعقاب والردع ليس واضحا ىؿ ىو ممكف أصبل. ويصعب أف نعمـ 
ألكبػر كيؼ سيرد نظاـ االسد عمى ىجـو أميركي عميو وأال يعطي بػذلؾ اشػارة حػرب. إف الخػوؼ األميركػي ا

في ىػذه الحالػة ىػو ممػا يسػمى ميمػة زاحفػة متضػخمة. وقػد ُولػد ىػذا المصػطمح بعػد تػورط ميمػة حفػظ االمػـ 
المتحدة لمسبلـ في الصوماؿ في منتصؼ تسعينيات القػرف الماضػي حينمػا انتقػؿ مػا بػدأ كعمميػة "نقيػة" نسػبيا 

ات المسػمحة المختمفػة )كانػت ذروتيػا لمساعدة انسانية الى معارؾ قاسية بيف جيش الواليات المتحدة والعصػاب
جنػديا أميركيػا فػي مقديشػو(. وال يمكػف أف يحػدث ذلػؾ فػي ظػاىر االمػر دوف  28في المعركة التي ُقتػؿ فييػا 

حػػذاء عسػػكري عمػػى االرض ودوف وجػػود عسػػكري عمػػى االرض، لكػػف اوبامػػا قػػد لُػػذع بقػػدر كػػاٍؼ مػػف الشػػرؽ 
 االوسط في السنوات االخيرة.

تيػػا لػػـ تعػػد تجمػػس عمػػى الجػػدار. فقػػد شػػدد رئػػيس الػػوزراء، بنيػػاميف نتنيػػاىو، فػػي كبلمػػو إف اسػػرائيؿ مػػف جي
المعمػػف الموجػػو الػػى االسػػد، وقػػاؿ إف النظػػاـ السػػوري ينفػػذ جريمػػة ضػػد شػػعبو: "ىػػذا مخيػػؼ ويجػػب أف تتوقػػؼ 

انػػب الفظػػائع". وقػػاؿ وزيػػر الػػدفاع، موشػػيو يعمػػوف، كبلمػػا مشػػابيا يتفػػؽ مػػع التصػػريحات فػػي اوروبػػا. والػػى ج
الزعزعة المفيومة مف صور المذبحة االخيرة، توجد ىنا كمػا يبػدو تقػديرات اخػرى وىػي ادراؾ أنػو ُيحتػاج الػى 

والخػوؼ مػف أف يكػوف  –عمؿ عسكري غربي لردع االسد عف االستمرار فػي خػرؽ حظػر السػبلح الكيميػائي 
 برئاسة ايراف.بقاؤه برغـ جرائمو وبرغـ الحرب عميو نصرا لمتحالؼ الراديكالي االقميمي 

لكػػف فػػي حػػيف تشػػجع اسػػرائيؿ الواليػػات المتحػػدة مػػف مقعػػد المتفػػرج يجػػب عمييػػا أف تسػػتعد ايضػػا لسػػيناريوىات 
يبدو احتماليا اآلف ضئيبل نسبيا كجرىا الى المواجية السورية. ما زالت الجبيػة الداخميػة بعيػدة عػف أف تكػوف 

فػي المائػة مػف المػواطنيف ال يممكػوف أقنعػة واقيػة  40مستعدة لذلؾ، كما تشيد الحقيقة البسيطة وىي أف نحو 
الػػى اآلف. ونقػػوؿ بالمناسػػبة أنػػو ُسػػجمت، أوؿ مػػف أمػػس، زيػػادة بأربعػػة أضػػعاؼ عمػػى عػػدد المتػػوجييف لطمػػب 

 التزود بأقنعة واقية، وىو ما يشير كما يبدو الى أف الجميور بدأ يخرج مف عدـ اكتراثو.
76/8/7023، "ىآرتس"  
17/8/1023، األيام، رام اهلل  
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 في مخيـ قمنديا شماؿ راـ اهللوالفمسطينييف تشييع شيداء مواجيات أمس بيف قوات االحتبلؿ 
17/8/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   


