
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 فتح: دول عربية أبدت استعدادها االعتراف بـ"يهودية إسرائيل" إن اعترفت بها السلطة
 ال تفاوض وال مساومة على حقوقنا التاريخية والوطنيةحماس ترفض مخططات كيري: 

 األقصىالمسجد تصعيد األوضاع في ب"الشاباك" يتهم حماس 
 األزمة السورية  لحل   غراندي: معالجة قضية فلسطينيي اليرموك تشكل منطلقا  

 ماعية بسبب التجنيديهدد بالهجرة الج "إسرائيل"أكبر تجمع يهودي متزمت في معاريف: 

األســـير المحـــرر جـــيال االحـــتال ي تـــال 
رزيـــــت   فـــــي منزلـــــ  ببيمعتـــــز وشـــــحة 

ــــــف  شــــــعبية"ال"و ــــــب الســــــلطة بوق تطال
 "التنسيق األمني"
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تطالـب السـلطة بوقـف  في منزلـ  ببيرزيـت   و"الشـعبية"األسير المحرر معتز وشحة ي تال جيال االحتال  .5
 "التنسيق األمني" 

ــذكــرت  ــاة، لن قتــل أمــش ناشــطاا فــي االجبيــة الشــعبية لتحريــر  يســرا يلالجــيا اإ ، أن82/7/8104، دنالحي
فلسطينا تحصن في بيته في مدينة بيرزيت قرب رام هللا وسط الضفة الغربية، ورفض تسليم نفسـه، فـي وقـت 

 نددت الحكومة الفلسطينية بعملية االغتيال والتصعيد الجديد.
حاصر المنزل ألربع ساعات، وطلب مـن  يسرا يلاإسنة( ان االجيا  85وقالت عا لة الشاب معتز وشحة )

 ، وقتلها.لألفرادجميع من فيه الخروج، ثم هاجم المنزل بالقذا ف المضادة 
 أربــعمــن اليجــوم علــ  البيــت جرافــة هــدمت واجيــة البيــت الم لــف مــن  األولــ واســتخدم الجــيا فــي المراحــل 

ه سـاحة حـرب، اذ هـدمت الجـدران الداخليـة واشـتعلت النيـران فــي شـق.. وبـدا المنـزل عقـب مغـادر الجـيا ك نـ
 .األثاث

 لألفـرادبقذيفة مضـادة  أصيبوأفاد طبيب في مستشف  رام هللا الحكومي بعد فحص جثمان الشييد معتز ب نه 
 في الجزء العلوي من جسمه.
 أحـدهمار الجـيا منـزلي،ن، فـي بيرزيـت فـي السادسـة صـباحاا حينمـا حاصـ يةسـرا يلاإوبدأت العملية العسكرية 

يعــود للشــييد وشــحه. واعتقــل الجــيا فــي هــذ  العمليــة ثنثــة شــبان هــم كــل مــن الشــقيقان رامــز وفــادي وشــحة 
غلعـــاد  يســـرا يلاإالمحـــررين فـــي صـــفقة الجنـــدي  األســـر  ســـنة( مـــن  82فـــادي ) أنوســـامر القيســـي، علمـــاا 

 شاليت.
عــوض وشــحة قــال لـــاالسفيرا  والــد معتــز،أن  أمجــد ســمحان، عــن 82/8/8104بيــروت، ، الســفيروأضــافت 

وهــو يرتجــف القــد جــا وا هنــا لقتــل ابنــي ولــيش العتقالــه، لــو أرادوا اعتقالــه لفعلــواا. وأضــا  احاصــروا المنــزل 
وطلبوا منا إخنء  خنل دقيقة، ثم بعدها هدموا جدرانه بالجرافات، قبـل أن يقتحمـو ، ويطلقـوا الصـواريى علـ  

ن الجنود ابعدما أطلقوا الصواريى سـحبوا جثتـه إلـ  منتصـف المنـزل وأطلقـوا النـار عليـه ولديا. وي كد األب أ
 مرة أخر  للت كد من وفاتها.

الشــييد معتــز، ابــن السادســة والعشــرين، هــو أســير محــرر تعــرض لعــدة عمليــات اعتقــال مــن قبــل االحــتنل 
 دها ومستوطنين.إنه مس ول عن عمليات إطنق نار ضد جنو  إسرا يلي، وقالت سرا يلاإ
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ثــر انــدالب مواجيــات بــين شــبان فــي بيرزيــت وقــوات االحــتنل، التــي أطلقــت علــييم  ووســط الغضــب العــارم واد
قنابــل الغــاز والرصـــاص المعــدني مــا أد  إلـــ  إصــابة أحـــد المــواطنين بالرصــاص الحـــي والعشــرات بحـــاالت 

ثا ر، تاركين والـدة الشـييد وأفـراد عا لتـه  اختناق، غادر الجنود المنطقة، واعتقلوا ابن عم الشييد فادي وشقيقه
 يصرخون ويبكون.

وتقول الوالدة والدموب تنيمر من عينييا، وهي في حالة هستيريا القد تحدثت إليـه فـي المسـاء، وكـان يقـول إن 
ن المكتوب ال يمكن تغيير . وك نه كان عل  علم ب نه سيستشيد في الصباحا.  الحياة قصيرة، واد

الجبيــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، التــي ينتمــي إلييــا الشــييد وشــحة، الســلطة الفلســطينية مــن جيتيــا، طالبــت 
ابوقـــف التنســـي. األمنـــي المـــدمر والمرفـــوض بكافـــة أشـــكاله )مـــع االحـــتنل(، والرجـــوب إلـــ  حضـــن الشـــعب 
اء الفلسطيني وأن تكون سلطة وطنية بالشكل الذي يضمن مواصلة المقاومة والنضـال جنبـاا إلـ  جنـب مـع أبنـ

 شعبناا.
كمـــا اســـتنكرت حركـــة فـــتا جريمـــة اإعـــداما الشـــاب معتـــز. وقالـــت فـــي بيـــان إن ااغتيالـــه يعكـــش عقليـــة القتـــل 

ا، بينمـــا طالبـــت وزارة الخارجيـــة الفلســـطينية بتشـــكيل لجنـــة تحقيـــ. دوليـــة افـــي إســـرا يلواإجـــرام الحاكمـــة فـــي 
اغتيال وشحة يلزم السلطة الفلسطينية بضـرورة الجريمة وتقديم الجناة للعدالةا. بدورها، قالت حركة حماش إّن 
 اإعادة النظر في المفاوضات واست نا  المقاومة ضد االحتنلا.

 
 يةإسرائيلالمفاوضات ولو ليوم واحد مع هكذا حكومة  تمديدعريقات: ال جدوى من  .2

حرير عبد الر و  ارنا وط: أكد الدكتور صا ب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت-القدش
ية الحالية سرا يلالفلسطينية، لـااألياما أن ال جدو  من تمديد المفاوضات ولو ليوم واحد في ظل الحكومة اإ

 التي ترفض وقف االستيطان وتصر عل  اإمنءات.
ية تلتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لما احتجنا إسرا يلوقال عريقات ا لو كانت هناك حكومة 

ية في سياسة االستيطان سرا يلساعات للتوصل إل  اتفاق، ولكن طالما استمرت الحكومة اإ 9ثر من إل  أك
 وفرض الحقا . عل  األرض واالغتياالت واالقتحامات فن جدو  من تمديد المفاوضات ولو ليوم واحدا.

الر يش محمود عباش وأشار عريقات إل  أن كيري لم يشر إل  هذا األمر في اللقاء األخير الذي عقد  مع 
 ا.إسرا يلفي باريش قبل أيام. وشدد عريقات عل  أنه اليش هناك شريك للسنم في 

 22/2/2152األيام، رام هللا، 
 

 لاحتال في تبني وجهات النظر الخاصة بالمفاوضاتمنحاز الواليات المتحدة  موقفواصل أبو يوسف:  .3
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ القدش العربي  أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو: أشر  اليور-غزة

في تبني وجيات النظر الخاصة بالمفاوضات، وأن أفكار  التي  لنحتنلأن الموقف األمريكي منحاز 
عرضت تخالف المطالب الفلسطينية التي أرسلت في رسالة إل  كل من الر يش األمريكي باراك أوباما، 

نياء 7991تطلب بدولة فلسطينية عل  حدود العام  ووزير خارجية جون كيري، والتي ، عاصمتيا القدش واد
 ، وعودة النج ين.واالستيطان االحتنل

 االعترا يون من ناحية سرا يلوأوضا أن ما يطرح من أفكار أمريكية حت  اللحظة منحاز لما يطلبه اإ
ينية، مع وجود ترتيبات أمنية تضمن ، ودون تحديد القدش كعاصمة للدولة الفلسط’دولة ييودية‘كـ  إسرا يلب

 عل  حدود الدولة الفلسطينية المنشودة. االحتنلبقاء 
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لن يقبل ولن يخضع ألي ضغوطات تمارش عليه من قبل اإدارة ‘وشدد أبو يوسف أن الجانب الفلسطيني 
 ’.ال إمكانية للمقايضة عل  الثوابت بالضغوط‘، ضيفا ’األمريكية

ألمريكية ضغوطا عل  الفلسطينيين بمنع وصول الدعم الخارجي لخزينة السلطة، وسب. أن مارست اإدارة ا
بما  االلتزاممما أوقع وقتيا السلطة في أزمة اقتصادية كبيرة، حالت دون تمكنيا من دفع رواتب موظفييا أو 

 علييا من متطلبات.
 22/2/2152القدس العربي، لندن، 

 
 ط بوثيقة كيري المفاوضات مرتب استئناف: "األوسط"الشرق  .2

، إن است نا  المفاوضات من عدمه، «الشرق األوسط»قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـزبون: كفاح -رام هللا
مرتبط باالتفاق عل  وثيقة اإطار التي يعمل وزير الخارجية األميركي جون كيري، عل  صياغتيا في هذا 

ي محمود عباش وكيري ما زالت كبيرة حول الوقت. وبحسب المصادر، فإن الخنفات بين الر يش الفلسطين
 الوثيقة وتطال أهم الملفات، مثل: القدش، وييودية الدولة، ومصير األغوار.

وأكدت المصادر أن المفاوضات متوقفة منذ نحو ثنثة أشير، وال تجري إال مع األميركيين فقط. وأضافت: 
 «.إذا كان ثمة اتفاق إطار معقول فلكل حادث حديث»

 22/2/2152، لندن، وسطاأل الشرق 
 

 " للشاب معتز وشحةإسرائيلالحكومة في رام هللا تدين اغتيال " .1
 ،الشاب معتز وشحةاغتيال قوات االحتنل  في رام هللا، أدانت الحكومة الفلسطينية: كفاح زبون -رام هللا
رسه االحتنل إن هذ  الجريمة تشكل تصعيدا جديدا، وتضا  إل  مسلسل القتل اليومي الذي يمااوقالت: 

 .ابح. شعبنا
اغتيال الشييد وشحة يشكل انتياكا جديدا لمواثي. حقوق اإنسان الدولية، حيث إن اوقال بيان حكومي: 

قوات االحتنل تعمدت قتل الشييد وشحة بعد أن حاصرت منزله وأخرجت جميع سكانه، ثم قامت بإطنق 
وسط إطنق الرصاص، وبعدها جر  اقتحام المنزل عدة صواريى عل  المنزل، مما أد  إل  هدم أجزاء منه 

وعدت الحكومة عملية االغتيال هذ  وما يوازييا من عمليات قتل واعتقاالت وهدم  .اوتصفية الشييد وشحة
تقوض اي، سرا يلللمنازل واعتداءات للمستوطنين واستمرار لنستيطان والتحريض اإعنمي والسياسي اإ

 .اية تسع  دوما إفشال هذ  الجيودسرا يلحنل السنم، وت كد أن الحكومة اإالجيود الدولية المبذولة إ
ودعت الحكومة إل  توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، كما أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

ل إن هذ  الجريمة تتراف. مع تصعيد حكومة االحتنا، وقالت في بيان: االجريمة النكراءاالفلسطينية 
ومستوطنييا الحمنت االستيطانية االستعمارية في األرض الفلسطينية، واستيدا  اإنسان الفلسطيني 
وأرضه ومقدساته وحياته، خاصة ما يشيد  المسجد األقص  المبارك ومدينة القدش من اقتحامات واعتداءات 

البت اللجنة التنفيذية المجتمع وط اومحاوالت تيويد، في محاولة يا سة لتزوير التاريى، وفرض األمر الواقع
كي تمتثل للشرعية الدولية وقراراتيا، ا إسرا يلالدولي، وفي مقدمته اإدارة األميركية، بالضغط عل  

ومحاسبتيا عل  جرا ميا التي تيدد الجيود الدولية واألميركية المبذولة إحنل السنم في المنطقة، وأوصلت 
 .ا. مسدودةالعملية السياسية القا مة إل  طري

 22/2/2152الشرق االوسط، لندن، 
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 إسرائيل"و" "فلسطين" عاصمتيمنصب رئيس  يإسرائيلأولمرت: عباس وافق على تولى  .6

اييود اولمرت قال  األسب.ية، تصريا لر يش الوزراء الصييوني سرا يلنشرت صحيفة جيروزاليم بوست اإ
مع حكومته واف. عل  ان يكون ر يش عاصمتي فيه ب ن الر يش الفلسطيني محمود عباش خنل التفاوض 

 ي.إسرا يلا في القدش إسرا يلفلسطين وا
 8002وقال اأولمرتا ان ابو مازن قال ذلك خنل محادثات اجراها عباش، والتي انتيت في ديسمبر 

وحسب أقوال أولمرت، فإن عباش واف. عل  ان تكون القدش مقسمة لمدينتين، ولكن تحت سلطة واحدة 
 ي.إسرا يلمن يكون لدية االغلبية أي  يرأسيا

 إسرا يلواضا  اولمرت انه عرض ان تكون القدش القديمة تحت حكم دولي تحكميا خمسة دول وهي  
 وأن ثنثتلك الفكرة ال سيما  أحبأن ابو مازن  إل والسعودية والواليات المتحدة، مشيراا  واألردنوفلسطين 

 ية.دول من بين الدول الخمش هي دول اسنم
 22/2/2152الشعب، مصر، 

 
 مجدالني: عناصر القوى التابعة لمنظمة التحرير انتشرت في مخيم اليرموك .7

أ. .ب: أعلن مس ول في منظمة التحرير الفلسطينية أمش ان عددا من عناصر القو  الفلسطينية -رام هللا
تم ايضا توزيع طرود غذا ية انه  إل التابعة لمنظمة التحرير انتشرت صباح أمش في مخيم اليرموك مشيرا 

 عل  سكان المخيم.
وقال وزير العمل د. أحمد مجدالني المكلف بمتابعة أوضاب المخيم لوكالة فرانش برش احدث تطوران 

 إل ميمان في المخيم الليلة )قبل( الماضية وصباح اليوم )أمش( حيث دخلت عناصر من القو  الفلسطينية 
 ن وانتشرت لت مين المنطقة الغربية من المخيما.المخيم ومنيا مسلحون وغير مسلحي

حالة مرضية ومن ذوي  791واضا  اتم ايضا فتا الطري. الر يش الم دي ال  وسط المخيم واخراج  
االحتياجات الخاصةا. واوضا مجدالني انه تم توزيع طرود غذا ية عل  سكان المخيم من قبل وكالة غوث 

 وتشغيل النج ين )األونروا(.
 22/2/2152ة الجديدة، رام هللا، الحيا

 
 "إسرائيلمع " المجلس التشريعي تطالب القيادة بوقف المفاوضات فيهيئة الكتل والقوائم البرلمانية  .2

طالبت هي ة الكتل والقوا م البرلمانية في المجلش التشريعي القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع : رام هللا
رار جرا م االحتنل بح. المدينة المقدسة، كما دعت إل  تحرك دولي عبر ي في ضوء استمسرا يلالجانب اإ

دعوة البرلمانات العربية واالسنمية واالقليمية والمحافل الدولية وعل  رأسيا مجلش األمن ومنظمة اليونيسكو 
 ية للمساش بيوية القدش العربية االسنمية.سرا يلللقيام بمس ولياتيم والتصدي للمحاوالت اإ

 22/2/2152لقدس، القدس، ا
 
 
 

 يحمل االحتال المسئولية عن حياة النائب قفيشة الفلسطيني "التشريعي"المجلس  .9
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حملت ر اسة المجلش التشريعي الفلسطيني االحتنل المس ولية الكاملة عن حياة النا ب حاتم قفيشة األسير 
 ة.في سجونه، الذي نقل إل  مستشف  )سوروكا( إثر تدهور حالته الصحي

م، ويخضع لنعتقال 4/8/8072وقال د. أحمد بحر النا ب األول لر يش المجلش: اإن قفيشة أسير منذ 
عاماا متقطعة في سجون االحتنل، أغلبيا في االعتقال  78اإداري المتجدد، وأمض  ما يزيد عل  

 اإداريا.
تفاب ضغط الدم والسكري وقرحة وحذر من تدهور الوضع الصحي للنا ب قفيشة، منوهاا إل  أنه يعاني من ار 

 في المعدة، وانزالق غضروفي في الرقبة، ما يتطلب عرضه عل  الطبيب دوريًّا دون تباط 
 22/2/2152فلسطين أون الين، 

 
 عام ا لمتخابر مع االحتال 51حكم بالسجن تالمحكمة العسكرية العليا  .51

عاماا عل  المتيم  71ينة غزة بالسجن لمدة حكمت المحكمة العسكرية العليا بيي ة القضاء العسكري في مد
 ي )أ.ا( من مدينة غزة.سرا يلبالتخابر مع االحتنل اإ

وقال مصدر مس ول بمكتب ر يش القضاء العسكري في تصريحات صحفية أن المتيم ارتبط مع االحتنل 
ا واعتقل أثناء الصيد عام سرا يلاإ  8002ي عام ، وف8001ي عن طري. البحر، حيث كان يعمل صيادا

 ية.سرا يلارتبط مع المخابرات اإ
وأكد أن المتخابر زرب العديد من االنقاط الميتةا في القطاب، والتي تعني تسليم أموال وتوزيعيا عل  عمنء 

 أخرين عبر زرعيا في مناط. ميجورة، وذلك في إطار عمله كبنك متحرك لتوزيع أتعاب للعمنء.
ديد من منازل المقاومين في القطاب خاصة في منطقة الساحل، الفتاا إل  ولفت إل  أن )أ.ا( بّلغ عن الع

 عاماا لكونه لم يتسبب باستشياد مقاومين. 71بـ أن الحكم 
 27/2/2152فلسطين أون الين، 

 
 وال مساومة على حقوقنا التاريخية والوطنية" تفاوضال حماس ترفض مخططات كيري:  .00

ن قلقيــا عمــا ينشــر عــن المفاوضــات، وقالــت فــي بيــان ليــا أنــه أعربــت حركــة حمــاش عــاشــر  اليــور:  -غــزة
بقــراءة فاحصــة لــدرش التــاريى، اســيعطي م شــراا واضــحاا علــ  المنيجيــة التــي تســير وفقيــا مفاوضــات الغــر  

 المغلقة، وعل  انحياز الوسيط األمريكي الواضا، وعل  التعّنت الصييونيا.
كيري، ولما بات يعر  بـ اخطة اإطارا التي  مريكي جون وزير الخارجية األ وجددت الحركة رفضيا لمشروب

بــ اييوديـة الدولـةا وتصـفية القضـية الفلسـطينية وضـياب الثوابـت والحقـوق الوطنيـة، وقالـت  االعترا تقود إل  
 اال تفاوض وال مساومة عل  حقوقنا التاريخية والوطنيةا.

ني علـــ  أي ذرة تـــراب مـــن أرض فلســـطين الصـــييو  االحـــتنلبــــ اشـــرعية  االعتـــرا وأكـــدت رفضـــيا المطلـــ. 
التاريخيــةا. وأكــدت أيضــا علــ  الحــ. الفلســطيني افــي أرضــنا الكاملــة، وحقنــا فــي القــدش عاصــمة فلســطين، 

م، الـذي هـو حـّ. ثابـت وواجـب ال يسـقط 2442وعل  عودة جميع النج ين إل  ديارهم التي ُاحتلت منذ عـام 
 حد التنازل عنه أو التفريط فيه كلياا وال جز يااا.بالتقادم، وال تلغيه اتفاقيات، وال يملك أ

وجددت أيضـا التمسـك بحـ. الشـعب الفلسـطيني فـي مقاومـة المحتـل بــ ااألشـكال كافـة، وعلـ  رأسـيا المقاومـة 
المســلحةا، وأعلنــت أيضــا أن الشــعب الفلســطيني ال يثــ. بالوســيط والراعــي األمريكــي االمنحــاز بشــكل فاضــا 

 اته ومواقفه، فيو وسيط غير نزيه وغير م تمنا.ومخطط االحتنلألجندات 
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وأعلنــت كــذلك رفضــيا بشــكل قــاطع لكــل النتــا   التــي يمكــن أن تترّتــب علــ  أي قبــول أو موافقــة علــ  خّطــة 
كيري، ودعت في ذات الوقت السلطة الفلسطينية وحركة فتا إل  امراجعة خياراتيم والتوقف عن المضي فـي 

 رضوخ إمنءات وشروط كيري وخطته المش ومةا.مسلسل هذ  المفاوضات، وعدم ال
الفوري من المفاوضـات، واسـتبدال ذلـك بتكـريش الجيـود وتوجيييـا نحـو العمـل معـاا  لننسحابودعت حماش 
إلـ  هي ـات األمـم المّتحــدة ذات  االنضــماموفـ. برنــام  نضـالي وطنـي مشـترك، ونحـو  االحـتنلفـي امواجيـة 

 عل  جرا مه المستمرة بح. الشعب الفلسطينيا. االحتنلولية لمنحقة الصلة، والتوّجه إل  المحاكم الد
نيــــاء  ــــة واد ــــ  إنجــــاز المصــــالحة الوطني ــــ  ضــــرورة المســــارعة إل ــــت  االنقســــاموشــــددت عل ــــب البي وادعــــادة ترتي

 الفلسطيني، وبناء استراتيجية وطنية موحدة عمودها الصمود والمقاومة وكل أشكال النضال.
لـ  التـداعي لبنـاء اجبيـة وطنيـة ودعت الفلسطينيين في الد اخل والخـارج إلـ  إعـنن رفـض اخطـة اإطـارا، واد

واسعة ترفض خيار المفاوضاتا، كما دعت الدول العربية واإسـنمية إلـ  اوقـف دعميـا لمسـيرة المفاوضـات 
 مع العدوا.

 82/8/8104، القدس العربي، لندن
 

 " إن اعترفت بها السلطةسرائيلإاالعتراف بـ"يهودية  استعدادهافتح: دول عربية أبدت  .08
كشــف عضــو المجلــش الثــوري لحركــة فــتا زيــاد أبــو عــين النقــاب عــن أن دوالا عربيــة، لــم : رام هللا )فلســطين(

 ا في حال قبلت السلطة الفلسطينية االعترا  بذلك.إسرا يليسميا، أبدت استعدادها االعترا  بـ اييودية 
(: اهنـاك محـاوالت عربيـة للتيـرب 8|82برشا اليوم الخميش )وقال أبو عين، في تصريحات خاصة لـ اقدش 

من الضغوط األمريكية، فقد ذهب األمريكيون لجش نبض بعض الدول العربية الـذين أبلغـوهم أنيـم مسـتعدون 
 للقبول بمشروب الدولة الييودية إذا قبل به الفلسطينيونا.

ني كاســتراتيجية عمــل مجمعــة، أرادوا التيــرب وأضــا  أن هــذ  الــدول العربيــة: ابــدل إســنادهم للموقــف الفلســطي
مـن المسـ ولية ووضـع الثقـل علـ  الجانـب الفلسـطيني. نحـن نتمنـ  مـن كافـة الـدول العربيـة أن تسـند الموقــف 
الفلســـــطيني كـــــامن دون أي تخـــــاذل ودون الســـــماح بتمريـــــر مشـــــروب الدولـــــة الييوديـــــة الـــــذي يـــــدمر النضـــــال 

 الفلسطينيا، عل  حد تعبير .
المجلــش الثــوري لحركــة افــتاا أن تكــون الســلطة الفلســطينية أو حركــة افــتاا قــد قبلــت بمشــروب ونفــ  عضــو 

 يين المطروحة أمريكيا.سرا يلاالدولة الييوديةا كجزء من عملية التسوية بين الفلسطينيين واإ
ة علــ  حــدود وأكــد أبــو عــين أن الطريــ. الوحيــد للســنم هــو اااللتــزام بــالقرارات الدوليــة وانجــاز دولــة فلســطيني

وعاصمتيا القدش الشرقية مع ضمان ح. النج ين في العودة وف. القـرارات 2422الرابع من حزيران )يونيو( 
 الدوليةا.

واعتبـــر أبـــو عـــين أن مشـــروب الدولـــة الييوديـــة دمـــار للنضـــال الـــوطني واكفـــاح الفلســـطيني الـــذي قـــدم عشـــرات 
نمــا  مــن مختلــف الــدول العربيــة، وقــال: اهــذا االعتــرا  اآلال  مــن الشــيداء لــيش مــن الفلســطينيين وحــدهم واد

سينســف الحــ. التــاريخي للفلســطينيين وكــ ن وجــودهم التــاريخي فــي فلســطين كــان دخــين أو عــابرا، باإضــافة 
 إل  أنه خطر ييدد مصير مليون وثمان ما ة ألف مواطن في الداخل الفلسطينيا.

وافـــ. علـــ  هـــذا المشـــروب، وقـــال: الـــيش هنـــاك وأكـــد أبـــو عـــين أنـــه لـــيش هنـــاك فـــي الشـــعب الفلســـطيني مـــن ي
فلســطيني واحــد يوافــ. علــ  مشــروب الدولــة الييوديــة، هــذا كــنم قطعــي ينفــي كــل محــاوالت البلبلــة، لــيش منــا 

، هــذا موقــف واضــا أبلغنــا  إســرا يلولــيش مــن شــعبنا ولــيش مــن قيادتنــا أي شــخص يوافــ. علــ  ييوديــة دولــة 
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نما نحن مع دولة فلسطينية علـ  حـدود لألمريكيين، وأكدنا ليم أننا لسنا مع نيين بإجياض الجيد األمريكي، واد
والقــدش الشــرقية عاصــمتيا وحــل قضــية النج ــين وفــ. القــرارات الدوليــة وعلــ   2422مــن حزيــران )يونيــو(  4

زالة المستوطنات، وهذا الموقف أرسل إل  اإدارة األمريكيةا. 244رأسيا القرار   واد
 87/8/8104قدس برس، 

 
 س تنفي اعتزام مشعل نقل مقر إقامت  من قطر إلى لبنان أو زيارة طهرانحما .02

نفت حركة حماش األنباء التي تناقلتيا بعض وسا ل اإعنم، حول نية ر يش المكتب السياسـي للحركـة خالـد 
 مشعل نقل مقر إقامته من قطر إل  لبنان، وف. ما ذكرت لوكالة افلسطين اآلنا اليوم الخميش.

الة عن الناط. باسم الحركة حسام بدران قولـه اإن مشـعل يقـوم ب عمالـه بكـل حريـة فـي دولـة قطـر ونقلت الوك
 الشقيقة، وال يقف أمامه أي عا .ا.

وأوضا بدران أن قطر تقدم كل التسيينت لمشعل، وما تزال عل  موقفيا في دعم القضـية الفلسـطينية ودعـم 
 المقاومة.

ل بزيـارة إيـران، موضـحاا أن ال جديـد فـي الموضـوب، مشـددا فـي الوقـت ونف  للوكالة أن تكون هناك نية لمشـع
 ذاته عل  أن حركة حماش لم يعد ليا وجود تنظيمي وال عسكري في سورية بعد الخروج منيا.

وأضا  الو كان لنا وجود في سورية فسيكون إيجـابي، وبقـدر حيـادي كمـا حـال الحركـة مـع القضـايا الداخليـة 
نت بعض وسا ل اإعنم تحدثت عن نية ر يش المكتـب السياسـي لحركـة حمـاش خالـد وكا ألي دولة عربيةا.

مشــعل نقــل مقــر إقامتــه للبنــان بــدالا مــن قطــر، كمــا أكــدت نتــه زيــارة إيــران، واشــتراط األخيــرة تخلــي مســلحي 
 الحركة عن تسلحيم في مخيم اليرموك، مقابل السماح لمشعل بزيارتيا.

 82/8/8104، ال د، عم ان
 

 ض على قتل قيادات الجيال والشرطة بمصرحماس تحر   فتح:  .04
حمـــاش، بـــالكف عـــن دعـــم  طالـــب أحمـــد عســـا ، المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتا، حركـــةالجنـــدي: عبـــد الوهـــاب 

ضـــد القيـــادات  اإعنمـــيســـيناء وتحريضـــيا  فـــيجماعـــة اإخـــوان اإرهابيـــة والكـــف عـــن األعمـــال الميدانيـــة 
 القدشا وااألقص ا.المصرية من خنل قنواتيا الفضا ية مثل ا

علـــ  قنـــاة االمحـــورا، احمـــاش تبـــث ســـموما  الحصـــري وقـــال عســـا  خـــنل مداخلـــةال هاتفيـــة ل عنميـــة إيمـــان 
مـن  بـر   الفلسـطينيمصـرا، م كـداا أن الشـعب  فـيوتحرض عل  أعمال القتل ضد قيـادات الجـيا والشـرطة 

 سيناء. فيأعمال الحركة اإرهابية وتحركاتيا الميدانية 
 87/8/8104، ابع، مصراليوم الس

 
 
 

ا سلمي ا" بوج  الحصار .03  حماس تعلن "تصعيد 
أعلنــت حركــة المقاومــة اإســنمية )حمــاش( الخمــيش عــن تصــعيد شــعبي ستشــيد  األيــام : صــفا خـــاص-رفــا 

المقبلـة بوجـه الحصــار المفـروض علـ  قطــاب غـزة. وقـال المتحــدث باسـم حمـاش جنــوب القطـاب حمـاد الرقــب 
الحصار التي أقامتيا اللجنة العليا لفـك الحصـار عـن غـزة أمـام بوابـة معبـر رفـا منـذ  خنل م تمر بخيمة فك
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خمسة أيام: اسي خذ هذا التصعيد الشعبي منح  سيرا  الجميعا، متمنياا أال تنتيي أنشطة التصعيد الشعبي إال 
 حين رفع الحصار. 

ا سـي دي األ ال  صـنة الجمعـة أمـام معبـر رفـا، وشدد الرقب عل  أنيم مسـتمرون بمختلـف الفعاليـات، اوغـدا
اوسنوصــل رســالة شــعبية لكــل مســلمي العــالم، بــالتزامن مــع مواصــلتنا إرســال التقــارير لكافــة المحافــل الدوليــة 
وعبر كافة الم سسات المعنية بقضايا الشعب الفلسطينيا. وأشار إل  أن فعاليتيم القادمة ستحمل عنوان الـن 

كافة أحرار العالم أن يقفوا ويعلوا من نبراتيم من منطلـ. العـدل والحريـة، نتوقف حت  يوصد الحصارا، داعياا 
وأكـد الرقـب أن أوضـاب غـزة ال يمكـن ليـا أن تقبـل  معتبراا ما يحدث بالجريمة النكراء بكـل المقـاييش القانونيـة.

 لفوري والعاجل. حالة االحتقان وحالة القير والتجويع والحصار الحالية، داعياا كافة أحرار العالم بالتدخل ا
 87/8/8104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 يمصر تنفيذ لمخطط تنظيم اإلخوان الدولعلى الحدود مع  للتظاهرفتح: دعوة حماس  .07

لحركــة فــتا، حركــة حمــاش الفلســطينية،  الثــوري دعــا الســفير حــازم أبــو شــنب، عضــو المجلــش : ســمير حســن 
ـا حمـاش المصـري صـلحة الشـعب إل  تقديم لغـة العقـل، واتخـاذ مواقـف لم ، وعـدم الوقـو  أمـام تطلعاتـه، متيما

ل خــوان بــدعوتيا لتظــاهرة اليــوم أمــام معبــر رفــا والتحــريض ضــد الحكومــة  الــدوليب نيــا تنفــذ خطــط التنظــيم 
 المصرية.

 تــيالقنــاة اليــوم، أن هــذ  التظــاهرة علـ  مداخلـة هاتفيــة لبرنــام  االقــاهرة اليــوما  فــيوأضـا  الســفير أبــو شــنب 
، المصـري معركـة مـع الشـعب  فـيدعت إلييا حماش، ت كد بما ال يدب مجاال للشك ب ن األخيرة تريـد الـدخول 

 يونيو. 20خنل ثورة  المصري بتمسكيا باإخوان المسلمين الذين أطاح بيم الشعب 
 والعربـــي والمصـــري  الفلســـطينيودعـــا أبـــو شـــنب مـــا أســـماهم بعقـــنء حمـــاش التخـــاذ مواقـــف مســـاندة للشـــعب 
مخالفـة تمامـا لمواقـف الشـعب  هيعموماا، بتخلييا عن المواقف المساندة ل خوان، الفتاا إل  أن تلك المواقف 

 ف  تطلعاته نحو االستقرار والرفاهية. المصري المساندة للشعب  الفلسطيني

 82/8/8104، اليوم السابع، مصر
 

   العربي واإلساميحماس: ازدياد جرائم االحتال وتهويد القدس بسبب ضعف العالم  .07
ااالحــتنل يعمــل علــ  تيويــد القــدش ضــمن منيجيــة  أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاش حســام بــدران إن: وكــاالت

 مدروسة ومخطط لياا، موضحاا أن الرد عل  هذ  الخطوات يتمثل بتصعيد المقاومة.
لتيويـد يشـمل إحكـام وأوضا المتحدث باسـم الحركـة فـي الخـارج أنا االحـتنل قطـع شـوطاا طـوينا فـي مسـار ا

قامة الييكل المزعوم.ا  السيطرة عل  المسجد األقص  تمييداا ليدمه واد
وأشــار بــدران فــي تصــريا صــحفي لــه إلــ  أنا جــرا م االحــتنل ترتكــب فــي ظــل حالــة الضــعف التــي يعيشــيا 

 العالم العربي واإسنمي والوضع الفلسطيني المنقسم عل  نفسه.ا
، مطالبــاا بتصــعيد المقاومــة يســرا يلاإالمباشــر بــات أهــم وســا ل ردب االحــتنل  وأكــد بــدران أن العمــل المقــاوم

 عل  المستو  الجماعي المنظم أو من خنل المبادرات الفردية.
وبين بدران أن االحـتنل حـين ثمنـاا مـن دما ـه بسـبب اعتداءاتـه علـ  القـدش سـيفكر فـي تغييـر سياسـاته بحـ. 

 القدش واألقص .
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دران إلـــ  أن الـــدفاب عـــن القـــدش واجـــب علـــ  المســـلمين جمـــيعيم مســـتدركاا بـــالقول إنا كمـــا أشـــار القيـــادي بـــ
الفلســطينيين هــم خــط الــدفاب األول الــذي تعقــد عليــه اآلمــال خاصــةا فــي القــدش والــداخل كــونيم يتواجــدون فــي 

 الميدان وعمليم له فعل أكبر.ا
فيــه والتعــاون والتنســي. عنــد كــل حالــة ونبــه بــدران إلــ  ضــرورة االســتمرار فــي التواجــد فــي األقصــ  والربــاط 

 اعتداء صييوني عل  األقص  أو عل  البيوت والم سسات الفلسطينية المقدسية في هذ  المرحلة.
ــاا علــ  المشــروب الــذي يناقشــه الكنيســت بشــ ن بســط ســيادة االحــتنل علــ  األقصــ  بــدالا مــن الســيادة  وتعليق

فعلــيال علــ  القــدش عمومــاا وعلــ  األقصــ  خصوصــاا وهــو  األردنيــة، قــال بــدران إن ااالحــتنل يســيطر بشــكلال 
يـــتحكم بمـــن يـــدخل اليـــه ويمنـــع غالبيـــة أبنـــاء شـــعبنا مـــن الصـــنة فيـــه، منبيـــاا إلـــ  خطـــورة األبعـــاد التشـــريعية 

وأكد بدران أن مشروب القانون الجديد ليش خطوة شكلية بل هو إجـراء  والسياسية لمشروب القانون قيد البحث.ا
 االحتنل عل  واحدال من أهم مقدسات المسلمين.سيزيد من هيمنة 

 82/8/8104، الشعب، مصر

 
 "إسرائيلـ"تشكل أزمة استخبارية ل في غزة خبراء: أنفاق المقاومة .02

كانــــت لــــديك معلومــــات عــــن أنفــــاق قريبــــة مــــن الســــلك  إذاا :مــــن محمــــد األســــطل –دوت كــــوم  القــــدش-غــــزة
العنوان اإلكترونـي )...( وسـتنال أجـرك بكـل سـخاء  الحدودي، فاتصل ب قرب فرصة عل  رقم )...( أو عل 

وكــرما. هــذ  هــي إحــد  الرســا ل التــي يعمــد االحــتنل مــ خراا إرســاليا إلــ  األجيــزة الخليويــة للفلســطينيين فــي 
 ية.سرا يلقطاب غزة، الذين يتحدثون عن تلقييم رسا ل سابقة، عادة ما تزداد أوقات الحرب واالعتداءات اإ

أحاديـث منفصـلة مـع القـدش دوت كـوم أن توسـع االحـتنل فـي إرسـال الرسـا ل المكتوبـة عبـر وأكد خبراء في 
الجـوال أو المســجلة علــ  اليواتـف األرضــية، يحقــ. مجموعــة مـن األهــدا ، تقــف فـي مقــدمتيا محاولــة تجنيــد 

 عمنء جدد لمعالجة األزمة األمنية لديه.
ي مـن غـزة سـرا يلالعشـوا ية تعـزز بعـد االنسـحاب اإ وبين الخبيـر األمنـي كمـال تربـان أن أسـلوب االتصـاالت

وضـــعف التواصـــل المباشـــر مـــع الفلســـطينيين، إضـــافة إلـــ  حمـــنت األجيـــزة األمنيـــة فـــي منحقـــة العمـــنء 
 والمتخابرين بالتيديد تارة وبالترغيب تارة أخر .

 ل وغيرهــا مــن مــن جانبــه وصــف النــاط. باســم وزارة الداخليــة فــي حكومــة حمــاش إســنم شــيوان هــذ  الرســا
ي فـي سـرا يلية، بــاحرب نفسـيةا مسـتمرة ضـد المقاومـة وغـزة، وترجمـة للعجـز اإسـرا يلأساليب االستخبارات اإ

صــراب األدمغــة مــع األجيــزة األمنيــة الفلســطينية، معتبــراا أن مــا تقــوم بــه هــذ  األجيــزة مــن مطــاردة ومنحقــة 
ليب خصوصـــاا الرســـا ل يـــدلل علـــ  العجـــز األمنـــي للعمـــنء، جـــاءت بنتـــا   كبيـــرة جـــداا، ومـــا نلمســـه مـــن أســـا

 للوصول إل  معلومات من الميدان، عل  حد قوله.
مصــابة بيــوش المعلومــات، ومــا يحــدث يعكــش  إســرا يل: اهللا، فقــالية أكــرم عطــا ســرا يلأمــا محلــل الشــ ون اإ

 أيضاا عجزاا كبير في العمل االستخباري لدييا حول المقاومةا.
 87/8/8104، القدس، القدس

 
 وحماس إلى اتفاق قريب بشأن المصالحة فتح تصلتوقع أن أال  :أبو النجا .06

قــال القيــادي فــي حركــة فــتا بغــزة، إبــراهيم أبــو النجــا، إنــه ال يتوقــع أن تصــل حركتــه  :دوت كــوم القــدش-غــزة
 وحماش إل  اتفاق قريب بش ن المصالحة التي قال إنيا في األصل امجمدةا.
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ددا أمينــا لســر اليي ــة القياديــة التــي جــددت اللجنــة المركزيــة لفــتا الثقــة بيــا، حمــل أبــو النجــا الــذي اختيــر مجــ
جميــــع األطــــرا  الفلســــطينية المســــ ولية عــــن فشــــل التوصــــل ألي اتفــــاق أو حــــدوث أي اختــــراق فــــي ملــــف 

 المصالحة.
م وأعرب في لقاء جمعه بصحافيين في مقـر م سسـة بيـت الصـحافة، عـن تشـا مه مـن إمكانيـة تحقيـ. أي تقـد

في هذا الملف الذي قال إنه بحاجة إرادة قوية من الجانبين، الفتا إل  أن زيارة األحمد إلـ  غـزة سـتعتمد فـي 
 المقام األول عل  حدوث اختراق حقيقي في هذا الصدد.

وأكد عل  عدم شرعية أي م سسة فلسطينية بما فييـا الر اسـة، معتبـرا الحـل الوحيـد للخـروج مـن األزمـة يكمـن 
 حكومة مرحلية تجيز إجراء انتخابات عامة. في تشكيل

وبش ن المفاوضات، أعـرب عـن اعتقـاد  بـ ن مسـاعي وزيـر الخارجيـة األميركـي اجـون كيـريا لـن تـنجا أيضـا 
في التوصل ألي اتفاق بسبب انحيـاز  لنحـتنل، مشـددا علـ  أن الـر يش عبـاش لـن يقبـل بـ ي اتفـاق ينـتقص 

 من حقوق الشعب الفلسطيني.
و النجــا لملــف حركــة فــتا الــداخلي، م كــدا ســعي حركتــه لحــل األزمــات التنظيميــة الداخليــة القا مــة وتطــرق أبــ

نياء معاناة ملف تفريغات   وكذلك المقطوعة رواتبيم وغيرها من المشاكل. 8005واد
 87/8/8104، القدس، القدس

 
 استراتيجية فلسطينية موحدة لمرحلة ما بعد المفاوضات إلىلرجوب يدعو جبريل ا .81

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة افـتاا جبريـل الرجـوب، ضـرورة مواجيـة المرحلـة المقبلـة : رام هللا )فلسطين(
بإســتراتيجية وطنيــة تشــارك فــي صــياغتيا كافــة القــو  الفاعلــة فــي الشــعب الفلســطيني، وبرنــام  يتســم بــروح 

 جندة الوطنية واإقليمية والدولية.المبادرة يكون نتاجا لحوار وطني، يبقي الدولة الفلسطينية حاضرة في األ
فـــي نـــدوة بعنـــوان امـــا بعـــد انتيـــاء فتـــرة ]أمـــش  ( 8|82ورأ  الرجـــوب فـــي محاضـــرة ألقاهـــا اليـــوم الخمـــيش )

نيســان )أبريــل( المقبــلا، نظمتيــا هي ــة التوجيــه السياســي والــوطني فــي مدرســة الشــييد خالــد  84المفاوضــات 
هـــي حكومـــة إدارة صــراب وليســـت حكومـــة حــل، وال يجـــوز أن يبقـــ  ية الحاليــة ســـرا يلالحســن، أن الحكومـــة اإ

 الفلسطينيون أسر  الماضي وهم يمرون بمرحلة مفصلية.
ية الحاليــة لــيش كمــا قبلــه، وأن ســرا يلوأشــار إلــ  أن مــا بعــد تــاريى انتيــاء جولــة المفاوضــات الفلســطينية ـ اإ

دة المحـددة ليـا، مـا لـم يكـن هنـاك اختـراق حقيقـي القيادة الفلسطينية لن تمدد المفاوضات ساعة واحدة بعد المـ
 ي يتطاب. مع قرارات الشرعية ذات العنقة بالصراب.سرا يلفي الموقف اإ

وأضا : اإن قرار الر يش بالمشاركة في جولة المفاوضات الحالية كان سديدا من خنل صدقية النتا   التـي 
ل  حل، وتقوض كـل أمـل لتحقيـ. السـنم بتصـعيدها ال تسع  إ إسرا يلكرست قناعة لد  العالم ب ن حكومة 

للقتــل واالســتيطان والحصــار، ووضــع كــل العقبــات الممكنــة إنجــاح المفاوضــات التــي انطلقــت إقامــة دولــة 
 فلسطينا.

 87/8/8104قدس برس، 

 
 بمخيم اليرموك المناطق المتفق عليهاوا بانتشر  من الفصائل عنصرا   041"جبهة النضال":  .80

يبـدو أن محنـة أهـالي مخـيم اليرمـوك لنج ـين الفلسـطينيين قـرب :   ب، ا ب، رويترز، ا ا ا( )االسفيرا، ا
دمش. تقترب من االنتياء، مع قيام الفصا ل الفلسطينية بتنفيـذ انتشـار محـدود فـي القسـمين الغربـي والجنـوبي 
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المتمركـزين فيـه، وذلـك  من المخيم كمرحلة أول  من تنفيذ اتفاق المصـالحة بـين الحكومـة السـورية والمسـلحين
 فصين فلسطينيا ولجنة مصالحة شعبية فلسطينية. 24برعاية 

وقــال األمــين العــام لـــاجبية النضــال الشــعبيا خالــد عبــد المجيــد، لمراســل االســفيرا فــي دمشــ. زيــاد حيــدر أن 
ا ل عنصرا انتشرت فـي المنـاط. المتفـ. علييـا كمرحلـة أولـ ، وهـي قـو  تنتمـي إلـ  فصـ 240امجموعة من 
 العامة، وجبية النضال الشعبي وفتا االنتفاضة والصاعقةا. القيادة-الجبية الشعبية 

وأوضــا عبــد المجيــد أن االتفــاق هــو أن تشــارك جميــع الفصــا ل فــي حفــل ااألمــن الــذاتيا فــي المخــيم، وأن 
ـــ الفصــا ل   200وافقــت وتقــوم بتحضــير عناصــرها. وأشــار إلــ  أن حركــة فــتا ستشــارك بمجموعــة مــن  24ال

عنصر، ويجري حاليا تحضيرها. وتابع اإدارة مجموعة األمن الذاتي ستتم من قبل لجنة مختـارة مـن الفصـا ل 
فصــــين فلســــطينيا وخمســــة  24شخصــــا، بيــــنيم ممثلــــون عــــن  24ومجموعــــة المصــــالحة، ومجمــــوب الطــــرفين 

 عن لجنة المصالحة الشعبيةا. أشخاص
 82/8/8104، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"ب" ليروج لصناعة أ"واتس  ومؤسس" آبلس "نتنياهو يلتقي رئي .88

ية، أن ر ــيش الحكومــة ســرا يلذكــرت صــحيفة اجيــروزاليم بوســتا اإ :خاصــة ترجمــة-كــومدوت  القــدش-هللارام 
ية بنيــامين نتنيــاهو، ســيلتقي مــع عــدد مــن أصــحاب شــركات التكنولوجيــا المتقّدمــة فــي منطقــة اوادي ســرا يلاإ

ورنيــــا يــــوم األربعــــاء المقبــــل، وذلــــك ضــــمن سلســــلة لقــــاءات تيــــد  دعــــم الصــــناعات الســــليكونا بواليــــة كاليف
 ية.سرا يلاإ

وتشمل لقاءات نتنياهو هذ  لقاء الم سش المشارك لتطبي. اواتش أبا وهو ييودي ور ساء شركات اآبـلا، و 
ـــــان نتنيـــــاهو ايضـــــع تـــــروي  الصـــــن افلكســـــترونيكشا، و الينكـــــد إنا، و اإي بـــــايا. اعات ووفقـــــا للصـــــحيفة ف

وقالـت بانـه  إل  مركز ألمـن الفضـاء اإلكترونـي علـ  سـّلم أولوّياتـها. إسرا يلية وتحويل سرا يلالتكنولوجية اإ
سيوقع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع حاكم كاليفورنيـا، جيـري بـراون، بغيـة تمتـين أواصـر العنقـات االقتصـادية 

 ووالية كاليفورنيا. إسرا يلبين 

 87/8/8104، القدس، القدس
 
 
 

 األقصىالمسجد تصعيد األوضاع في ب "الشاباك" يتهم حماس .82
نشــرت القنــاة العبريــة العاشــرة، مســاء اليــوم الخمــيش، شــيادة ضــابط  :خاصــة ترجمــة-كــومدوت  القــدش-غــزة

ية حـول تطـور األوضـاب األمنيـة مـ خرا إسـرا يلي االشـاباكا أمـام محكمـة سـرا يلكبير في جياز األمن العام اإ
 د األقص  ومدينة القدش وكذلك الضفة الغربية.في المسج

وقـــال أحـــد الضـــباط خـــنل الشـــيادة التـــي قـــدميا، إن قلقـــا حقيقيـــا لـــد  جيـــاز االشـــاباكا مـــن إمكانيـــة إشـــعال 
األوضاب أكثر بيد  التصعيد األمني في كل المنطقـة بمـا فييـا الضـفة الغربيـة، مـن خـنل جلـب الكثيـر مـن 

 ل. حالة من االضطرابات واالشتباكات مع قوات األمن.النشطاء إل  المسجد األقص  لخ
وأضا  االتيديد الكبير تتسبب به حماش من خـنل إشـعال وحـث الفلسـطينيين علـ  المظـاهرات والمواجيـات 

 في األقص  والتي بحكميا يتم تصعيد الوضع األمني في الضفة الغربية.
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 87/8/8104، القدس، القدس
 

 جحوا في سلخ العرب المسيحيين عن شعبهم"نحاولتم لن ت زحالقة يرد على ليفين: "مهما .84
م يـد، قـانون النا ـب د.  82عضو كنيست معـارض مقابـل  22أسقطت الكنيست، األربعاء الماضي، ب غلبية 

جمال زحالقة وكتلة التجمع، الذي يضمن تمثينا من ماا للمواطنين العرب والنساء وذوي االحتياجات الخاصـة 
شركات الحكومية وفي اجيـزة الحكـم المحلـي، وذلـك بـالرغم مـن موقـف وزارة القضـاء الم يـد في التشغيل في ال

 للقانون، حيث كانت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، قد صوتت معه في اللجنة الوزارية لش ون التشريع.
حـدة.  خنل النقـاا قـاطع يريـف ليفـين زحالقـة، وقـال بانـه يعـارض أي قـانون يتعامـل مـع العـرب كمجموعـة وا

ورد عليه زحالقـة: اميمـا حـاولتم لـن تنجحـوا فـي سـلى العـرب المسـيحينين عـن شـعبيما. واضـا  بـان مشـاريع 
القوانين التي ياتي بيا اليمين لفصل العرب الدروز والعرب المسيحيين عن شعبيم بادعاء التمثيل المن م ليم 

مصالحيم من الناحية العملية، حيث بإمكـانيم في التشغيل، هي قوانين مرفوضة مبد ياا، ونو  ال  انيا تضر ب
كجـزء مـن العـرب، إذ ال يكـون تمثـيليم محصـوراا فـي نسـبة منخفضـة ال تتجـاوز  أكبـران يحصلوا عل  تمثيـل 

ا ضمن تمثيل العرب عموماا، الذين تصل نسبتيم حوالي  2-8%  من السكان. %80بل يكون المجال مفتوحا

 87/8/8104، 42عرب
 

 "إسرائيل"بابي يواصل فضح سياسات ي لسرائياإلالمؤرخ  .83
ية فـي كتابـه سـرا يلي إيـنن بـابي فضـا السياسـات الصـييونية اإسـرا يليواصل المـ رخ اإ: ديرية مدين- لندن

: تــاريى الســلطة والمعرفــةا وذلــك بعــد كتابــه االتطييــر العرقــي فــي فلســطينا الــذي أثــار إســرا يلالجديــد افكــرة 
 بفعل ت ييد  للحقوق الفلسطينية وأبرزها ح. العودة. ا يلإسر الكثير من االنتقادات في 

وأقامت م سسة عبد المحسن القطان في صاالت اموزاييك رومزا بلندن أمش األربعاء حفـن بمناسـبة صـدور 
ي بحضــور نخبــة مــن الكتــاب وعــدد مــن المثقفــين والسياســيين واألكــاديميين، ســرا يلالكتــاب الجديــد للمــ رخ اإ

 ح حول مضمونه.وأثير نقاا مفتو 
 87/8/8104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يهدد بالهجرة الجماعية بسبب التجنيد "إسرائيل"متزمت في  يهوديأكبر تجمع معاريف:  .87

بــ ن أكبــر الجماعــات الدينيــة المتشــددة فــي  أمــشية ســرا يلأفــادت صــحيفة معــاريف اإ :ســما –القــدش المحتلــة 
لـ  الواليـات المتحـدة أو الـدول األوروبيـة فـي حـال صـادقت الكنيسـت تيدد باليجرة الجماعية إ ابلغازا إسرا يل

علــ  مشــروب قــانون التجنيــد الجديــد، والــذي يفــرض عقوبــة الســجن علــ  كــل مــن يتيــرب مــن المتــزمتين مــن 
إن هنـاك اتصـاالت اونقلت الصحيفة عن أحد كبار المس ولين فـي التجمـع المتزمـت قولـه:  الخدمة العسكرية.
وبـــين الحاخـــام األكبـــر فـــي جماعـــة مســـاتمر فـــي  إســـرا يلام األكبـــر فـــي تجمـــع بلعـــاز فـــي معمقـــة بـــين الحاخـــ

وأكـد الحاخـام األكبـر  الواليات المتحدة كون االثنين تربطيمـا عنقـة قرابـة والتقيـا األسـبوب الجـاري فـي القـدش.
في حـين ي كـد تجمـع  في الواليات المتحدة أن جماعته ستساعدنا في حال قررنا اليجرة إل  الواليات المتحدة،

 .ابلعاز أن العنوان ال يمثل كونه إعنناا فقط بل سياسة وتطبي.
 82/8/8104، الحياة، لندن
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 ألف مستوطن في الضفة 273: يةسرائيلاإلالقناة السابعة  .87
كشفت مصادر إعنمية عبرية النقـاب عـن أن السـجل السـكاني لمسـتوطني الضـفة الغربيـة المحتلـة، شـيد مـع 

 ، نمواا كبيراا وملحوظاا في عدد المستوطنين.8022نياية آخر 
ــا فــي أعــداد المســتوطنين بنســبة  ووفقــا لمعطيــات نشــرها موقــع القنــاة العبريــة الســابعة، فقــد تــم تســجيل ارتفاعا

في الما ة من مستوطني الضفة الغربيـة وغـور األردن، فيمـا ال يـزال النمـو مسـتمرا فـي كافـة  4.2وصلت إل  
 ية، وحت  داخل الكتل االستيطانية وخارجيا.مناط. الضفة الغرب

ألــف  225وبينــت المعطيــات أنــه خــنل شــير كــانون أول )ديســمبر( الماضــي، وصــل عــدد المســتوطنين إلــ  
 فــي الما ــة ســنوياا، أي أكثــر مــن مجمــل زيــادة عــدد الســكان فــي الدولــة العبريــة. 2.4مســتوطن، بمتوســط يبلــغ 

االســـتيطاني قولـــه إن النمـــو الملحـــوت يعـــود لمـــا تتمتـــع بـــه  ايوشـــعاونقـــل الموقـــع عـــن مســـ ول فـــي مجلـــش 
 عل  كافة االتجاهات، حسب تعبير . افكر أيديولوجياالمستوطنات من 

 82/8/8104، الدستور، عم ان
 

 يؤيدون اتفاق سام يقوم على أساس المبادرة العربية اليهودمن  %77استطاع:  .82
قبـل أسـبوعين ونشــر أمـش علـ  موقـع اواال ا االلكترونــي أظيـر اســتطنب للـرأي جـر  : معـا -القـدش المحتلـة

يين الـذين تـم اسـتطنب رأييـم ضـمن مـا سـرا يلمن الييـود اإ %22عن نتيجة مفاج ة وغير متوقعة حيث قال 
يعر  باسـتطنب اأبحـاث الموجـة الجديـدةا بـ نيم مسـتعدين لـدعم وت ييـد اتفـاق سـنم يقـوم علـ  أسـاش مبـادرة 

والــدول  إســرا يلأن اطلعــوا علــ  مباد يــا األساســية ومنيــا قيــام عنقــات ســنم كاملــة بــين الســنم العربيــة بعــد 
مــع تبــادل لألراضــي علــ  ان تكــون القــدش الشــرقية  2422اإســنمية بعــد إقامــة دولــة فلســطينية علــ  حــدود 

يجاد حل متف. عليه لقضية النج ين.  عاصمة هذ  الدولة واد
ي تـــم اختيارهـــا عشـــوا يا مـــن جـــدول االلكترونـــي إســـرا يلييـــودي  500وشـــمل االســـتطنب عينـــة اممثلـــةا مـــن 

مــن األشــخاص المــذكورين أنفســيم كـــ ايمينيــينا  585ألــف اســم اشــخصا وعــر   200اانترنــتا ثابــت يضــم 
ضـــمن  أنفســـيمصـــنفوا  %82صـــنفوا أنفســـيم كــــ ايمينيـــين جـــداا مقابـــل  %82وفقـــا لمـــواقفيم السياســـية بيـــنيم 

 كر اليسار. ضمن معس %22ومعسكر الوسط 
 82/8/8104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 0677قبل حرب  "إسرائيلـ"الكشف عن صفقة أسلحة ألمانية لهآرتس:  .86

ـــ ، ســرا يلعامــا نشــر مــا يســم  اأرشــيف الدولــةا عــن صــفقة أســلحة ألمانيــة إ 50بعــد مــرور نحــو : ـــرب42عـ
فــي حينــه ب نــه لمواجيــة اتيديــدات  يــزبير  ، وفيمــا بــرر  شــمعون إســرا يلوذلــك فــي إطــار التعــاون العســكري مــع 

 .2422النظام الدكتاتوري في مصرا، علما أن الصفقة أنجزت قبل حرب عام 
 2424تشــرين أول/ أكتــوبر مــن العــام  82ية تلقــت فــي ســرا يلونشـرت صــحيفة اهــ رتشا أن وزارة الخارجيــة اإ

في وزارة الخارجية عن االتعاون العلمـي  تقريرا عن تخليص لجلسة بر اسة نا ب وزير األمن وكبار المس ولين
ية سـرا يلوتحـت تصـنيف اسـري جـداا طلـب فـي برقيـة مـن وسـا ل اإعـنم اإ وألمانياا. إسرا يلوالعسكري بين 

 في حينه عدم النشر عن الصفقة.
مــع ألمانيــا، وبضــمنيا تفاصــيل صــفقة  إســرا يلوأشــارت الصــحيفة إلــ  أن وثــا . األرشــيف تتنــاول عنقــات 

 ح السرية التي تفجرت في منتصف سنوات الستينيات، وتسببت ب زمة بين الطرفين قبل إنجاز الصفقة.السن



 
 
 

 

 

           07ص                                    2048العدد:     82/8/8104 الجمعة التاريخ:

قـررت فـي مطلـع سـنوات السـتينيات شـراء دبابـات مـن فـا ض اإنتـاج األمريكـي  إسـرا يلوبحسب الوثـا . فـإن 
ســـفن صـــواريى  2دبابـــة، ومـــدافع ذات محـــرك، و 800فـــي ألمانيـــا. وتضـــمنت صـــفقة األســـلحة فـــي النيايـــة 

وجـــاء فـــي األرشـــيف أن اصـــفقة األســـلحة كانـــت واســـعة النطـــاق، وذات أهميـــة قصـــو  لتجديـــد  وغواصـــات.
 الترسانة العسكرية للجيا، وأيضا ذات مغز  سياسي ميما.

مليـون مـارك ألمـاني، وتضـمنت تســليم  800وبحسـب مـا نشـر فـي ألمانيـا فقـد كـان الحــديث عـن صـفقة بقيمـة 
 وسفن سنح وطا رات إسرا يل

 87/8/8104، 42عرب
 

 اليرموك غير كافية بمخيماألونروا: المساعدات  .21
قالت وكالة )أونروا( إن المساعدات التي قدمتيا لنج ين الفلسطينيين في مخيم اليرموك : الجزيرة + الفرنسية

ني سلة غذا ية منذ يناير/كانون الثا 2500جنوب العاصمة السورية دمش. غير كافية، ووصفت توزيعيا 
وبثت المنظمة أمش األربعاء شريطا مصورا يظير اآلال  من سكان هذا  الماضي ابالقطرة في المحيطا.

، وعل  وجوهيم عن م الجوب والتعب، وهم 8022المخيم المحاصر من قبل قوات النظام منذ صيف العام 
 450ت المنظمة كما وزع ينتظرون في شارب تصطف عل  طرفيه المباني المدمرة، مساعدات األونروا.

 طردا. 2442يناير/كانون الثاني إل   22طردا غذا يا، مما يرفع عدد الطرود الموزعة منذ 
ويكفي الطرد الواحد أسرة م لفة من خمسة إل  ثمانية أشخاص لمدة عشرة أيام، بينما يقطن في المخيم نحو 

ألف نسمة قبل اندالب القتال  220ألف فلسطيني، ونحو هذا العدد من السوريين، بعدما كان يقطنه نحو  22
 في سوريا منذ نحو ثنثة أعوام.

وتقول الوكالة إن اعملية حسابية بسيطة تظير الواقع القاسيا الذي يعانيه سكان المخيم، مشيرة إل  أن هذ  
 المساعدات اقطرة في محيطا.

ومقاتلي المعارضة الذين  وتحّول قسم كبير من المخيم إل  أنقاض بسبب القتال الدا ر بين قوات النظام
وتوفي أكثر من ما ة شخص جوعا في  انسحبوا م خرا من المخيم بموجب اتفاق مع الفصا ل الفلسطينية.

بينما يعيا السكان في ظرو  معيشية مروعة، في ظل استمرار  8022المخيم منذ أكتوبر/تشرين األول 
أبرم لفكه مقابل أن تتسلم قوات فلسطينية  رغم اتفاق المخيم،الحصار الذي يفرضه النظام السوري عل  

 أمنه.
 87/8/8104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 على كنيسة دير الاتين في غزة قنبلةمجهولون يلقون  .20

مصدر مس ول في كنيسة دير النتين في غزة أمش ان مجيولين القوا قنبلة يدوية  أعلن :أ. .ب-غزة 
وقال المس ول الذي  وب شرق غزة ليل الثنثاء األربعاء.عل  ساحة الكنيسة الواقعة في حي الزيتون جن

فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانش برش االق  مجيولون قنبلة يدوية عل  الكنيسة منتصف ليل 
 الثنثاء االربعاء وسقطت في الساحة الخارجية للكنيسة ولم تصب ب ي اضرار أو اصاباتا.

ر مس ول ولن نكترث لمثله ونمارش عملنا كالعادة والشرطة واكد المصدر ان هذا العمل اصبياني وغي
 حضرت ال  المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة الجناةا.
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مسيحيا من أصل  2550وحسب ارقام صادرة عن البطريركية النتينية في القدش، يعيا في قطاب غزة 
لشرقيين والباقون )نحو كنا ش. وغالبية مسيحيي غزة من األرثوذكش ا 2مليون وسبعم ة ألف شخص ولدييم 

 بالم ة( من النتين.  25
 82/8/8104الجديدة، رام هللا،  الحياة

 
  شهريا    ويزداد العدد مع المفاوضات فلسطيني 811تعتقل  "إسرائيل" عبرية:صحيفة  .28

كشفت صحيفة اهمخانيها العبرية عن أن اغتيالا معتز وشحةا في بيرزيت تنضم لعمليات االعتقال التي 
فلسطينيين  20، فقد تم اعتقال ووفقاا للصحيفة بيا جيا االحتنل لين نيارا ضد سكان الضفة الغربية.يقوم 

 في الليلة الماضية من الضفة الغربية، مشيرة ال  معطيات مخيفة حول عدد المعتقلين الفلسطينيين.
 800ل متوسط الماضي كانت قوات االحتنل تعتق 8022وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه خنل عام 

فلسطيني بتيمة القاء  220اعتقال  ، تم8024فلسطيني شيرياا، حيث في شير يناير من العام الحالي 
ويطرأ ارتفاب وتيرة االعتقاالت بشكل  الحجارة والقاء زجاجات حارقة وحمل اسلحة وزرب عبوات ناسفة.

 موازي للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
 8028فلسطيني شيريا وفي عام  285ان جيا االحتنل يعتقل متوسط فك 8022ووفقا لمعطيات عام 

معتقنا شيريا ومعظم المعتقلين من فتا وحماش والجياد  220ازداد عدد المعتقلين الفلسطينيين ليصبا 
 االسنمي.

 82/8/8104، الشعب، مصر
 

 المقدسي الطويل يؤكد التعامل الوحشي مع المعتقلين استشهاد«: أسرى فلسطين» .22
عاما،  42« جياد عبد الرحمن الطويل»للدراسات استشياد المواطن المقدسي « أسر  فلسطين»اعتبر مركز 

نتيجة االعتداء عليه من قبل شرطة السجن قبل عدة « ب ر السبع»في قسم ديكل المخصص للمدنيين بسجن 
 اا كان سبب اعتقاليم.خير دليل عل  التعامل الوحشي والغير انساني مع المعتقلين الفلسطيني أي أيام،

أواخر شير « الطويل»للمركز بان االحتنل كان قد اعتقل  اإعنميوأوضا الباحث رياض األشقر الناط. 
أشير، وتم وضعه في قسم  2وحكم عليه بالسجن لمدة « ديسمبر الماضي بتيمة قيادة سيارة دون ترخيص

ين وقعت مشكلة بينه وبين عناصر من وانه قبل أسبوع السبع،ديكل المخصص للمدنيين في سجن ب ر 
واالعتداء عليه  بيا،فقاموا باقتحام الغرفة التي يقبع  الحقوق،نتيجة مطالبته ببعض  السجن،الشرطة في 

وتم نقله إل  من  الوعي،وورا الغاز داخل الغرفة األمر الذي أد  إل  فقدانه  شديد،وضربه بشكل 
 توف .إل  أن  للعنج،« سوركا»مستشف  

 82/8/8104، دستور، عم انال
 

 الكتب لألسـرى  إدخالتمنع « النقب»إدارة  .24
للدراسات أن إدارة سجن النقب ال زالت تمنع إدخال الكتب « أسر  فلسطين»أكد أسامة شاهين مدير مركز 

عل  اختن  أقساميا لألسر  ف  السجن منذ عام، وتبرر ذلك ب ن األسر  ملتحقون بالجامعات ويدرسون 
ية، يتيا لألسر  سرا يلوأوضا شاهين، أن هناك قرارا قديما من محكمة العدل العليا اإ المراسلة.بيا عبر 

 إدخال الكتب وهو ح. طبيعي لألسر .
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 82/8/8104، الدستور، عم ان
 

 دون الخمسين من الصاة باألقصى المقدسييناالحتال يمنع  .23
ة، مساء اليوم الخميش، وضع قيود عل  يسرا يلقررت الشرطة اإ :خاصة ترجمة-كومالقدش دوت -غزة

ووفقا لوسا ل  المصلين الذين سيسما ليم يوم غد الجمعة، بالدخول للمسجد األقص  ألداء الصنة فيه.
عاماا ممن يحملون بطاقات اليوية  50إعنم عبرية، فإنه سيسما فقط للرجال الذين تزيد اعمارهم عن 

للصنة فيه، فيما سيسما للنساء من كافة األعمار بدخول ية بالوصول ال  المسجد االقص  سرا يلاإ
وأشارت شرطة االحتنل في بيان ليا إل  أنه سيتم تعزيز القوات العسكرية في محيط الحرم  المسجد.

 القدسي الشريف، وأزقة البلدة القديمة، اتحسبا من أي اضطرابات أمنيةا.
 87/8/8104، القدس، القدس

 
 ة من اللجوء إلى االعتصامرمزية الخيمة الفلسطيني .27

ظلت الخيمة الفلسطينية رمزا للجوء والتشرد، كما باتت عنوانا للتحدي  2442منذ نكبة : كفركنا-وديع عواودة
، حيث تقام لنعتصام والرباط بجوار البيوت الميددة باليدم، ي ميا الناش لحمايتيا 42والبقاء داخل أراضي 
الخيام قا مة اليوم في بلدة كفركنا في الجليل بجوار بيت الشاب طارق واحدة من هذ   من جرافات االحتنل.

 عاما( بعدما صدر أمر هدم قضا ي لمنزله بذريعة أنه بني بن ترخيص. 20خطيب )
وبادر لبناء خيمة االعتصام االحراك الشبابيا، وهو تنظيم شعبي ينشط في البلدة بقيادة الناشط عبد الحكيم 

جارب سابقة في البلدة وغيرها ت كد أن حماية المنازل من اليدم اي تي فقط من خنل دهامشة الذي قال إن ت
 النضال الجماهيري المنظم والموحد، ونحن نواصل الحراسة وحالة االستنفار حت  يتم ترخيص البيتا. 
ويضيف أن المسار القضا ي في قضايا األرض والمسكن لد  فلسطينيي الداخل اغير مجد ألن المحاكم 

من السكان(  %22ية متماثلة بالكامل مع سياسات الم سسة الحاكمة التي تنظر للمواطنين العرب )سرا يلاإ
 كخطر أمني وتيديد ديموغرافي ينبغي محاصرتها.

لنج ين لشدة ازدحام أبنيتيا، ويوجد بيا  مخيما-نسمةالتي يبلغ عدد سكانيا عشرين ألف -وتبدو كفركنا 
 24ص وميددا باليدم، وال تملك النفوذ عل  نصف أراضييا البالغة مساحتيا نحو خمسين بيتا غير مرخ

 ألف دونم، وتخضع لمناط. نفوذ مستوطنات ييودية مجاورة.
ويدعو عضو الكنيست الساب. عبد المالك الدهامشة أهالي بلدته كفركنا للثبات والتشبث بالعمل الجماعي  

حراز المكاسب في قضايا األرض والمسكن ال يتم إال بالتضحيات ال تفيم سو  لغة القوة، وأن إ إسرا يلاألن 
 الغاليةا.

 87/8/8104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وبيت المقدس تخطط القتحام معبر رفح بحجة صاة الجمعة "عصابات حماس": " تزعمتمرد غزة" .27
عصابات اأن  ش،بيان ليا مساء يوم أمش الخمي فيغزة  فيحركة تمرد عل  الظلم  : قالترأفت إبراهيم
 المصري ، تجيز القتحام معبر رفا اليوم الجمعة، عقب الصنة مباشرة واالشتباك مع الجيا احركة حماش
عصابات ا فيصاغيا خفافيا الليل  التي، إل  أن هذ  الم امرة يابيان فيونوهت الحركة  عل  الحدود.

هذ   فيوأن المشاركة  المصري قبل  نيالفلسطيجريمة بح. الشعب  يوأجيزتيا وكتا بيا المجرمة لي احماش
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وعصابات حماش وما يسم  بـابيت  إسرا يلأراقتيا  التيدماء المسلمين الزكية  فيولوغ  هيالم امرة 
 المقدشا.

من اقتحام معبر رفا اليوم الجمعة  اعصابات حماشاعن معلومات م كدة بنية مبيتة لد  قيادة  اكشفتاو
أمام معبر رفا، حيث طلبت حماش من م يدييا ومناصرييا وكتا بيا  بعد صنة الجمعة المزمع إقامتيا

المرابط  المصري بالتجمع بحجة الصنة أمام المعبر، ومن ثم يتم التوجه إليه واقتحامه واالشتباك مع الجيا 
إل  عدم  الفلسطينيغزة الشعب  فيودعت حركة تمرد عل  الظلم  عل  حدود دولة مصر الشقيقة.

 المشاركة.
 82/8/8104، م السابع، مصراليو 

 
 غزة قطاع يكثف تواجده على الحدود مع  المصري  الجيال: "اليوم السابع" .83

قبل ساعات من دعوة حركة حماش، لصنة الجمعة أمام معبر رفا : حسين وأحمد جمعة محمد-سيناء 
لمعبر إل  أجل المعبر أنه سيغل. أمام حركة العبور، مشيرا إل  أن إغنق ا في، أكد مصدر مس ول البري 

يخش   الذيالوقت  فيذلك  وي تيغير مسم  لحين وصول تعليمات من الجيات المختصة بإعادة فتحه، 
بمظاهراتيا عل   المصري أن يتم استخدام حركة حماش من قبل اإخوان كوسيلة للضغط عل  الجيا 

 الحدود.
 أينطقة الحدودية، وترقب من جانبيا شددت أجيزة األمن المختصة من إجراءات نشر عناصرها بالم

محاوالت اختراق للحدود من قبل عناصر فلسطينية بعد إعنن حركة حماش اعتزاميا الصنة اليوم أمام 
 .الفلسطينيمعبر رفا من الجانب 

وقال مصدر أمن  مس ول بشمال سيناء لـااليوم السابعا أمش الخميش، إن كافة التدابير األمنية النزمة 
، مشيرا إل  أن كافة المعلومات تشير إل  أن الحدوديمحاوالت لنقتراب من السياج  ألي للتصدياتخذت 

التظاهرة الفلسطينية لن تقترب من الحدود بشكل مباشر، وأنيا ستقتصر عل  حشد أعداد من أنصار حركة 
نتيجة  أزمة فيحماش بالقرب من الحدود، بغرض توصيل رسالة للعالم، تعكش ما يقوله الفلسطينيون، أنيم 

 إغنق المعبر.
 أيوجه رسا ل تحذيرية لحركة حماش، من مغبة عواقب  المصري أمنية مطلعة أن الجانب  مصادروكشفت 

 أيالمس ولة عن  هيالفلسطينية والمصرية، وأن حماش  األراضيالفاصل بين  الحدودياختراقات للسلك 
 األراضيمتسلل  أيتسما أن تط  قدم ستقابليا القوات المصرية بكل حزم وقوة، ولن  والتيتجاوزات، 

 المصرية كما لن تسما بعودة األنفاق مرة أخر .
 83/8/8102اليوم السابع، مصر، 

 
 مرسي بقضية "التخابر" محاكمةوقف نظر  .83

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة وقف النظر في قضية االتخابرا التي يتيم فييا : وكاالت –الجزيرة 
آخرين من قيادات اإخوان المسلمين لحين الفصل في طلب رد  53رسي والر يش المعزول محمد م

 المحكمة المقدم من دفاب المتيمين. 
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وجاء ذلك بالجلسة الثالثة في هذ  القضية التي عقدت بقاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات 
ناء عل  طلب من الدفاب برد بالقاهرة، بعد أن تم إرجاء المحاكمة في الجلسة الثانية يوم األحد الماضي ب

 المحكمة. 
برد المحكمة  طلبيا-المحكمةالتي تعترض عل  قفص االتيام الزجاجي في قاعة -وبررت هي ة الدفاب 

لوجود شبية خصومة مع المتيمين، وهو ما يقضي بتغيير دا رة المحكمة التي تنظر القضية، وتحويليا إل  
تكرر ذلك يوم االثنين في قضية أخر  تعر  بـاسجن وادي و  دا رة أخر  من دوا ر محكمة الجنايات. 
 آخرين من م يديه.  051النطرونا التي يتيم فييا مرسي وأكثر من 

متيما، عشرون منيم حضوريا، بينما الباقون وبينيم محمود عزت نا ب  53ويحاكم في قضية االتخابرا 
المتيمين الذين من بينيم المرشد العام لجماعة وتشمل ال حة االتيام بح.  مرشد اإخوان المسلمين هاربون. 

اإخوان محمد بديع والرجل الثاني بالجماعة خيرت الشاطر اإفشاء أسرار دفاعية لجيات أجنبيةا قالت نيابة 
 أمن الدولة العليا إن من بينيا حركة حماش وحزب هللا اللبناني، والحرش الثوري اإيراني.

 82/8/8102، الدوحة، تالجزيرة  ن
 
 " لألقصىإسرائيليطالبان بموقف حاسم من انتهاك " المصرية"األزهر" و"اإلفتاء"  .21

ا في التعامل مع المسجد إسرا يلدان األزهر الشريف ودار اإفتاء المصرية أمش همجية ا :الخلي -القاهرة 
مسجد المبارك. األقص  المبارك. وأعلن اإمام األكبر أحمد الطيب، رفض األزهر أية والية صييونية عل  ال

ودعا الطيب في بيان الحكومات العربية واإسنمية وكّل أحرار العالم إل  اتخاذ موقف حاسم لوقف هذ  
 التعديات السافرة عل  المقدسات اإسنمية. 

يا سحب السيادة األردنية عن المسجد سرا يلومن جانبه ندد مفتي مصر، شوقي عنم، بمناقشة الكنيست ااإ
خضاعيا لسلطة االحتنل. وشدد عل  ضرورة التحرك األقص  المب ارك والمقدسات اإسنمية في القدش، واد

 السريع من قبل قيادات وزعماء الدول العربية واإسنمية لوقف هذا التصعيد الخطر.
 83/8/8102الخليج، الشارقة، 

 
 مصر  مؤسسة صهيونية تستثمر تصريحات لواء بالمخابرات ضد   .20

مر ا الصييونية تصريحات عنفوانية لمدير مكتب اللواء عمر سليمان مدير المخابرات استغلت م سسة امي
 العسكري االنقنب  أنتحت ذريعة  العالميواء حسين كمال ضد لمتظاهرين السلميين، للتروي  لالساب.، ال
 قام به العسكر مع الثوار مبرر. الذيوالعنف 

 83/8/8102الشعب، مصر، 
 

 الحقيقي ألمن واستقرار فلسطين والعالم التهديد "إسرائيل": مفتي لبنان .22
هي التيديد الحقيقي ألمن وسنم واستقرار  إسرا يلالشيى محمد رشيد قباني اأن  اللبنانية أكد مفتي الجميورية

 فلسطين والدول العربية والعالم أجمعا.
العربية في فلسطين عام بقرار من األمم المتحدة عل  األرض  إسرا يلواوضا انه امنذ التحضير إنشاء 

قبل وبعد وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لييود العالم في فلسطين،  7942، وقرار إنشا يا عام 7979
في سلسلة سياسة التوسع  إسرا يلوالمنطقة العربية لم تعر  طعم األمن والسنم واالستقرار، وها هي اليوم 
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لحرم القدسي للمسجد األقص  من األردن إل  السلطة ي تعمل في الكنيست عل  نقل السيادة عل  اسرا يلاإ
يةا. وقال: اهذا وحد  يساوي في نظرنا احتنل فلسطين وضربة موجية إل  جميع المسلمين في سرا يلاإ

العالم، باعتبار أن المسجد األقص  والحرم القدسي هو ثالث الحرمين الشريفين في اإسنم، ومنتي  إسراء 
نه إل  السماء، وحسنا فعلت المملكة األردنية الياشمية بموقفيا الذي اتخذته تجا  هذا النبي محمد ومعراجه م

 ي عل  مقدسات المسلمين في المسجد األقص  وحرمه الشريفا.سرا يلالعدوان اإ
بدورها، استيجنت احركة األمةا في بيان اصمت ملوك وأمراء العرب والمسلمين أمام كل ما يتعرض له 

والقدش الشريف من مخططات وجرا م، وتجاهليم للجرا م الصييونية بح. المقدسات، في المسجد األقص  
 ظل انشغال البعض منيم بدعم المجموعات اإجرامية، التي تعبث ب من ومستقبل األمة وشعوبياا.

 22/12/2152، السفير، بيروت
 

 تصاريح والقيام بعمل ميدانيالفلسطينية بعدم االكتفاء بال اتطالب القيادت الجيالمخابرات "السفير":  .23
عقد مس ول فرب مخابرات الجيا اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور لقاء في مكتبه في صيدا مع وفد 

بو سليمان السعدي وممثل حركة أفلسطيني من مخيم عين الحلوة ضم مس ول عصبة االنصار االسنمية 
بو أبراهيم إنصار هللا أوعن  ،ماهر شبايطةبو أحمد فضل ومس ول حركة فتا في منطقة صيدا أحماش 

 السمك، حيث جر  البحث بالوضع االمني في عين الحلوة.
منية المحيطة بالمخيمات عل  ضوء توفر معلومات ن اللقاء فرضته الظرو  األأكدت أمصادر فلسطينية 

فرادها أوب البعض من في المخيمات، وضل ااالرهابية السلفيةااالمنية عن تواجد عدد من الشبكات  لألجيزة
 العترافات الذين تم القاء القبض علييم كنعيم عباش وغير . بعدد من التفجيرات، وذلك استناداا 

ن العميد شحرور طالب القيادات الفلسطينية بعدم االكتفاء بالتصاريا والقيام بعمل أل  إوتشير المصادر 
مكان من التواجد عل  الشاشات والتباري في ميداني عل  االرض يكون طابعه اردعياا، والتخفيف قدر اال
و في موضوب االنفيا وما شابه لوجود هذ  أاالشادة بما يقوم به الجيا من تفكيك للشبكات االرهابية 

 الشبكات في المخيمات.
ودعا شحرور الفلسطينيين ال  التعاون في ما بينيم لتوقيف المتيمين وتسليميم، الفتا ال  القل. من دقة 

 ة ومن محاولة توريط المخيم بتداعيات الداخل اللبناني.المرحل
 22/12/2152، السفير، بيروت

 
د وليس اليونيفيل" " تهدد عبرإسرائيل" .22  وحده هللا" حزب"": لبنان كل  مهد 

 تأمنية نقل لبنانية مصادر، أن رضوان عقيل، نقنا عن مراسليا 22/12/2152، النهار، بيروتنشرت 
التي شنيا  بالرد عل  الغارة هللا اللبنانيتعاطت بجدية مع تيديد حزب  اإسرا يلان أمعلومات لـاالنيارا 

ي لن يبق  بن سرا يلفي البيان الذي أصدر  وفيه أن اهذا العدوان اإ ي عل  مواقع للحزب،سرا يلالطيران اإ
ولم تكتف بذلك، بل  ن.ال  استنفار وحداتيا عل  الحدود مع لبناا إسرا يلارد من المقاومةا، ولذلك لج ت 

ستضع لبنان ب كمله تحت  فإنيا اإسرا يلاأبلغت لبنان عبر االيونيفيلا انه اذا أقدم الحزب عل  رد ضد 
 نيرانيا وقواتيا العسكرية.

إن قوات اليونيفيل  ااألخبارامصادر دبلوماسية قالت لـ ، أن22/12/2152، األخبار، بيروتوأضافت 
ي، تقول فييا إنه في حال نّفذ حزب هللا أي سرا يلة رسالة من قوات االحتنل اإنقلت إل  الحكومة اللبناني
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ية ستعتبر الحكومة اللبنانية سرا يلالحكومة اإاهجوم انطنقاا من لبنان رداا عل  الغارتين عل  جنتا، فإن 
 .امس ولة عن اليجوم

 
 جرائم االحتال وشحة وتطالب بوقفالشاب الفلسطيني الجامعة العربية تدين اغتيال  .24

من قتل بدم بارد للشاب المحرر  يسرا يلاإأدانت جامعة الدول العربية بشدة ما قامت به قوات االحتنل 
 معتز وشحة في بلدة بير زيت برام هللا.

وطالبت الجامعة في بيان صادر عناقطاب فلسطين األراضي العربية المحتلةا اليوم الخميش، األمم المتحدة 
من تكرار هذ  الجرا م التي  اإسرا يلاباعية ومنظمات حقوق اإنسان باتخاذ مواقف جادة لمنع واللجنة الر 

 تضاعفت في الشيور القليلة الماضية.
صباح اليوم بدفع عدد من اآلليات  يسرا يلاإالتي نفذتيا قوات االحتنل  واإعداموقالت: اإن جريمة القتل 

دأوا بإطنق النار عل  منزل الشييد وشحة حت  قامت الجرافات العسكرية والجنود المدججين بالسنح وب
 بح. الشعب الفلسطينيا. اإسرا يلاالتي تمارسيا  اإرهاببتدمير المنزل كليا، تعتبر هي ضمن حمنت 

: اإن حملة اإرهاب التي قام بيا جيا االحتنل منذ الساعة الثالثة فجر هذا اليوم روعت أهالي وأضافت
ودعت الجامعة العربية إل  محاسبة  اطنين لعدة ساعات وتركت دماراا وخراباا في بيوت الحيا.البلدة والمو 

 ومنحقة منفذي هذا العمل الجبان وأصحاب القرار.
 82/8/8102فلسطين أون الين، 

 
 : الكرة اآلن في ملعب نتنياهو"مرمرة"أردوغان ألوباما بشأن  .24

ة النقاب، أمش، عن أن ر يش الحكومة التركية رجب طيب يسرا يلاإ اه رتشاكشفت صحيفة : حلمي موس 
أردوغان أبلغ الر يش األميركي باراك أوباما األسبوب الماضي أّن الذنب في عدم التوصل إل  تطبيع 

 يقع عل  كاهل ر يش حكومتيا بنيامين نتنياهو.  إسرا يلللعنقات مع 
ردوغان من أجل إتمام ملف تطبيع العنقات قد نشرت أن الر يش األميركي يضغط عل  أ اه رتشاوكانت 

وقتل عدد من األتراك  0101سفينة مرمرة في العام  إسرا يلبين الدولتين بعد تدهورها إثر اقتحام 
 المتضامنين مع غزة عل  متنيا.

 83/8/8102السفير، بيروت، 
 
 يبحث هاتفيا  مع عباس مستجدات القضية الفلسطينية أمير قطر .22

محمود الفلسطيني من الر يش  هاتفياا  اتصاالا  قطر  الشيى تميم بن حمد آل ثاني أمير تلققنا: -الدوحة 
جر  خنل االتصال بحث العنقات الثنا ية بين البلدين، وآخر المستجدات عل  الساحة و  عباش.

 الفلسطينية، وتطورات عملية السنم في المنطقة.
 83/8/8102الشرق، الدوحة، 

 
 والكويت تدخل على الخط بتمويل مشاريع سكنية غزة قطر تواصل إعادة إعمار .23

فيما تواصل اللجنة القطرية إعادة إعمار غزة تنفيذ مشاريعيا بالقطاب، أكدت مصادر : عوض وليد-رام هللا 
الخميش، أن دولة اإمارات العربية المتحدة عرضت خنل الفترة الماضية  االقدش العربيافي حركة حماش لـ



 
 
 

 

 

           84ص                                    2048العدد:     82/8/8104 الجمعة التاريخ:

 بغزةمن قبل الحكومة اإماراتية، إال أن الحكومة  اوسطاءاالا أهالي غزة من خنل تنفيذ مشاريع لص
 رفضت تلك األموال.
أن اإمارات عرضت تنفيذ مشاريع داخل غزة من خنل مظلة القيادي الساب. في  إل وأشارت المصادر 

ع، مرحبة أن حكومة حماش رفضت بشكل قاط إالحركة فتا محمد دحنن الذي يعيا باإمارات، 
 هنية. إسماعيلبالمساعدة اإماراتية إذا ما كانت مباشرة من خنل حكومة 

هذا وكان نا ب ر يش الوزراء ووزير المالية بحكومة غزة زياد الظاظا أكد م خرا أن حكومته رفضت طلبا 
ذلك بشكل من دولة اإمارات العربية المتحدة لتمويل مشاريع في قطاب غزة عبر وسطاء، واشترطت أن يتم 

 مباشر.
ي، دخلت الكويت عل  الخط سرا يلاإ االحتنلوفي ظل السعي إعادة إعمار غزة جراء تدميرها من قبل 

 9قيمته ) امشروب كويتياعن  حيث كشف وزير األشغال العامة واإسكان بحكومة غزة، يوسف الغريز،
 منيين دوالر( لبناء وحدات سكنية بمنطقة وادي غزة.

زارة األشغال العامة واإسكان تخطط إنشاء وحدات سكنية في منطقة وادي غزة، بتمويل كويتي إن و اوقال: 
، مشيرا االجتماعيةامنيين دوالر(، وهو مخصص للحاالت  9عن طري. البنك اإسنمي للتنمية، قيمته )

رات ووحدات من هذ  المشاريع متعددة، أحدها الحصول عل  تمويل وبناء عما االستفادةأن أنظمة  إل 
سكنية وطرحيا عل  المواطنين بالتقسيط الطويل األمد، والعا د منيا يذهب إل  بناء وحدات سكنية أخر  

 في مشاريع اإسكان نفسيا.
 83/8/8102القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 
 عملية السام مع نتنياهو وعباس يبحثسأوباما البيت األبيض:  .23

سيبحث مفاوضات  أوبامابيض اليوم الخميش، إن الر يش باراك قال البيت األ :دوت كوم القدش- واشنطن
ي بنيامين نتنياهو يوم االثنين، ومع سرا يلالسنم في اجتماعين في المكتب البيضاوي مع ر يش الوزراء اإ

 .آذار /مارش 01الر يش الفلسطيني محمود عباش في 
نيسان/ابريل، لكن وزير الخارجية  09ول وكانت حكومة أوباما ت مل في البداية بالتوسط في اتفاق، بحل

يون والفلسطينيون عل  اإطار سرا يلجون كيري قال يوم األربعاء، إنه ي مل في أفضل األحوال أن يتف. اإ
وأضا  أن التوصل إل  اتفاق نيا ي، قد يحتاج إل  تسعة أشير أخر   عملا التفاق بحلول ذلك الموعد.

 أو أكثر.
باسم البيت األبيض، إن إطار العمل سيضع الخطوط اإرشادية للمحادثات وقال جاي كارني المتحدث 

وقال: ايبحث الطرفان القضايا األساسية وتشمل الحدود واألمن والقدش والنج ين واالعترا   التالية.
وأضا : انعتقد أن إطار العمل سيكون انفراجة ميمة، إذ أنه  المتبادل ونياية الصراب ونياية االدعاءاتا.

 يمثل صورة مشتركة للخطوط العريضة التفاق الوضع النيا يا.س
 82/8/8102القدس، القدس، 
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 األزمة السورية  لحل   غراندي: معالجة قضية فلسطينيي اليرموك تشكل منطلقا   .41
األونروا المعنية بش ون النج ين  لوكالةسمير ناصيف: أّكد فيليبو غراندي، المفوض العام  -بيروت 

معيد عصام فارش االمس ول فييا عن منطقة الشرق األوسط، في محاضرة ألقاها في الفلسطينيين و 
الحرب السورية ومصير النج ين الفلسطينيين افي الجامعة األمريكية في بيروت بعنوان ’ للسياسات الدولية

عرض ليا ، إن معالجة األوضاب الم ساوية والمنافية لحقوق اإنسان التي يتافي مخيمات اليرموك السورية
نسانية  السكان الفلسطينيون في هذ  المخيمات السورية وغيرها ضرورية وأساسية لتفادي أزمات سياسية واد

 خطيرة حاليا، وفي المستقبل في العالم العربي تيدد السنم في المنطقة.
، 0991ووصف غراندي م ساة اليرموك بما يشبه مذبحتي صبرا وشاتين وتل الزعتر ومذابا النكبة في عام 

وغزة وجنين، وقال إنيا ربما سلبت ما تبق  من األمل في قلوب النج ين الفلسطينيين في التمسك بحقيم في 
المساكن التي كانوا يقطنونيا  إل ديارهم، ومن الضروري في المد  القصير ت مين عودتيم  إل العودة 

يجب  األمرون علييا آنذاك. وهذا ، وت مين جميع الخدمات التي كانوا يحصل0100بسنم حت  نياية عام 
 االتفاقأن تشارك في ت مينه المنظمات الدولية والدولة السورية، بصر  النظر عمن سيحكم سوريا بعد 

 السياسي، وأن ُيدعم ماديا من الدول الكبر  والدول الغنية.
 83/8/8102القدس العربي، لندن، 

 
 ية سرائيلائع المستوطنات اإلا لمقاطعة بضكمنظمة حقوقية ببلجي عشرينحملة تضم  .40

ية في سرا يلنظمت نحو عشرين منظمة حقوقية بلجيكية في بروكسل حملة لمقاطعة بضا ع المستوطنات اإ
 ي في فلسطين.سرا يلبلجيكا، وطالبت االتحاد األوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لنحتنل اإ

ي مستمر عل  حساب نزب المزيد من األراضي  يلسراواعتبرت المنظمات في بيان أن ااالحتنل اإ
الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتسبب في طرد السكان الفلسطينيين وتدمير منازليم وسرقة األراضي الزراعية 

وأضافت أن الوضع ية. سرا يلاإحسب ما ذكرت موقع اعكاا المختص بالش ون  وموارد الميا  الخاصة بيما.
 ة لتسوية النزاب، كما أن عواقبه خطيرة وتضر االقتصاد الفلسطينيا.الحالي ايقضي عل  أي فرص

االسماح باستيراد منتجات المستوطنات  أن-اإنسانومن بينيا االتحادية الدولية لحقوق -ورأت المنظمات 
من قبل بلجيكا ودول االتحاد األوروبي يعد دعما لسياسة االحتنل ومساهمة في ازدهار  وتوسعه، وهذا 

 ض مع مجموعة من االلتزامات القانونية بموجب القانون الدولي التي تحظر مثل هذا التعاونا.يتناق
وكانت مجموعة من المنظمات البلجيكية العاملة في قطاب السنم ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، قد أطلقت 

 ا.إسرا يلمن قبل حملة من أجل االحظر العسكري عل  
. وكان اتحاد الطلبة البلجيكيين قد دعا قبل أشير إسرا يلو إل  مقاطعة وتشيد بلجيكا حمنت حقوقية تدع

ية وتجميد العنقات معيا، كما طالب بتكثيف التعاون مع الم سسات سرا يلإل  مقاطعة الجامعات اإ
 الفلسطينية.

ينيات من جية أخر  استجابت مجموعة من النساء البلجيكيات لنداء المساعدة الذي وجيته النساء الفلسط
 في غزة كجزء من التحالف الدولي للنساء ضد الحصار المفروض عل  غزة.

 83/8/8102الشعب، مصر، 
 
 الحرام تنطلق اليوم بالمسجدالترجمة الفورية  .48
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تنطل. اليوم الجمعة التجربة األول  للترجمة الفورية لخطب المسجد الحرام التي ستكون باللغتين اإنجليزية 
شريحتين من المصلين، حيث حدد نطاق معين في توسعة الملك الراحل فيد بن  واألردية، وستطب. عل 

 عبد العزيز لتطبي. هذ  التجربة.
وقالت الر اسة العامة لش ون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن بعض السماعات ذات المواصفات العالية 

وأوضحت أن الفكرة تعتمد  معة.وزعت عل  بعض المصلين، وسيوزب الجزء األكبر منيا غدا قبل صنة الج
( بشبكة داخلية ترتبط بالسماعات التي ستسلم FMعل  بث صوتي عل  ترددات محددة عل  إذاعة إ  إم )

 للمصلين.
وقالت إن غرفا مغلقة قد جيزت للمترجمين مع مراعاة المواصفات الميمة، مشيرة إل  أن الترجمة تتم تزامنا 

فري. عمل قد كلف القيام بيذ  التجربة وتعميميا في بعض المناط. في  وأشارت إل  أن مع ابتداء الخطبة.
 المسجد الحرام ثم تعميميا عل  المسجد النبوي بعد ذلك.

 82/8/8102الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 التوأمينقلق  .32
 نبيل عمرو

 أين نحن ك ردن مما»في عمان، تيب اآلن عاصفة جدل ذات عناوين متعددة، إال أن مضمونيا واحد: 
 «.يفعله كيري؟

وفي حديث مطول، وضع الدكتور عبد هللا النسور، ر يش الوزراء األردني، نقاطا كثيرة عل  الحرو ، ورغم 
اللغة األخوية التي برب الفلسطينيون واألردنيون في استخداميا والتي تبدو أحيانا ستارة تغطي الشكوك 

ثغرة زاد عمرها عل  خمسة قرن، حين  الفلسطينية-ية المتبادلة، فإن الرجل استعاد من تجارب العنقة األردن
 قال:
 «.نخش  أن يفاج نا اإخوة الفلسطينيون كما فاج ونا باتفاق أوسلو»

هذ  الجملة الصريحة جدا في التعبير عن الشك الذي ي ثر حتما عل  السلوك السياسي، تدل عل  أن كثافة 
م تنجا حت  اآلن في إزالة تلك الثغرة، التي تفيميا الملك التنسي. وتبادل المعلومات األردنية الفلسطينية ل

 حسين في حينه، وأظير تسامحا م لوفا عنه، مبديا في أكثر من مناسبة أنه نسي األمر من أساسه.
غير أن ظيور هذ  الثغرة بين وقت وآخر ال يجسد فقط مجرد استعادة لواقعة حدثت، بل إن اإكثار من 

ت بالذات يجب أن يقرأ من زاوية حتمية المعالجة الفورية، والمعالجة ال تكون من الحديث عنيا في هذا الوق
نما باتفاق تفصيلي مكتوب يجري  خنل الكنم الدافئ الذي يقال في الصالونات وعبر وسا ل اإعنم، واد

ذا ما كان السيد كيري اختار تكتيكا ربما يعتمد  كثيرا عل  التقيد بنصوصه، بحيث يكون مرجعية للطرفين. واد
علنية التحرك وسرية المعلومات )وهذا التكتيك له ما له وعليه ما عليه(، فإن له آثارا جانبية سلبية، تجعل 
كل األطرا  المتعاطية مع العملية السياسية في حالة تذمر من نقص المعلومات، وشكوك متزايدة مما يمكن 

ريعيا إثارة تسا الت من ش نيا تسميم األجواء، أن يجري في الغر  المغلقة، وهذا يفتا األبواب عل  مصا
 ونقل االضطراب إل  معسكر األشقاء، وال شك في أن إسرا يل خبرة كافية في التسريب الم ذي.

إن ما يعمل عليه السيد كيري اآلن هو وضع اتفاق إطار ُيفترض أن يقود إل  حل نيا ي.. وكلمة حل 
نما في الطري. نيا ي تعني شراكة مصير بين األردنيين و  الفلسطينيين، ليش في أمر خنصات هذا الحل، واد

ذا كنت واثقا بدرجة كافية من حرص الفلسطينيين واألردنيين عل  أن يكونا  الطويل الشاق الم دي إليه، واد
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طرفا واحدا في أمر التعاطي مع األميركيين واإسرا يليين، فإنني لست واثقا بالقدر ذاته من أن اآلليات 
قة للتنسي. وتبادل المعلومات وبلورة المواقف المشتركة بلغت من اإتقان حد طرد الشكوك، وتعمي. المنبث
 الثقة.

وهنا ينبغي االنتبا  إل  خصا ص الشارب في األردن، وما يثير  وما يطم نه، فينالك دا ما ما يثير أكثر مما 
تعاني منه شرا ا من الشعب األردني،  يطم ن، وهنالك انعكاسات يومية لكل ما يثير، واحتقان نفسي جمعي

حت  لو كان مصدر هذا االحتقان تسريبا إسرا يليا مباشرا، ذلك أن الشارب األردني أكثر جاهزية للت ثر بما 
ي تي من إسرا يل، وفي إسرا يل هنالك ساسة وخبراء مختصون في إثارة الشارب األردني وزرعه بالشكوك، 

البديل لوجدناها صناعة إسرا يلية بامتياز. أما الفلسطينيون واألردنيون فيم ولو دققنا في جذر حكاية الوطن 
مجرد مستيلكين ليذ  الصناعة، وكل طر  من األطرا  المتعاطية معيا يوظفيا وف. أجنداته الخاصة 

 حت  لو كان متيقنا من استحالة قبوليا وتحقيقيا.
ات كيري من أجل التسوية النيا ية، فإن كل طر  وفي هذا الوقت، أي الفترة الزمنية التي عنوانيا تحرك

 يجب أن يطرح أقص  ما لديه من أوراق لتحقي. أفضل الخنصات..
وبدييي أن تتوحد األوراق الفلسطينية واألردنية خلف طاولة المفاوضات؛ فكل ما يبحث اآلن يتصل جوهريا 

تفصيلية عل  هذ  البدييية المحفوظة وبعم. في مصالا الطرفين من كل الجوانب، وال داعي إيراد أمثلة 
 عن ظير قلب، لد  كل من يعر  طبيعة القضية الفلسطينية وامتدادها األردني.

ن لم يتقن  إن العنقة الفلسطينية األردنية في هذا الظر  بالذات تبدو أساسية في كل خطوات التسوية، واد
يملك باعا طوين في تبديد أوراق الخصم،  الفلسطينيون واألردنيون جمع أوراقيم فينالك خلف النافذة من

 ونقل االضطرابات إل  معسكر ، وهذا ما يستوجب أكثر من االنتبا .
 82/8/8104، الشرق األوسط، لندن

 
 لشعبين" لكبح حـق العودة أيضا ! دولتينحـل  " .34

 أنطـوان شلحـت
نيتش أخيراا إل  غاية مفضوحة أخر  واالستخباراتيةا اإسرا يلي يوفال شتاي االستراتيجيةلفت وزير االش ون 

، تتمثل الفلسطيني-اإسرا يليمن وجية النظر اإسرا يلية لما بات ُيعر  باسم احّل دولتين لشعبينا للصراب 
 عل  حّد تعبير  في اإتاحة المجال أمام استيعاب النج ين فقط في الدولة الفلسطينية التي سُتقاما.

شباط/ فبراير  22تيا معه اإذاعة اإسرا يلية العامة ]اريشت بيتا  يوم وقد ورد ذلك في سياق مقابلة أجر 
 ، شّدد فييا أيضاا عل  أن إسرا يل لن تواف. قّط عل  االعترا  بح. العودة لنج ين الفلسطينيين.8024

ين وتنضا  هذ  الغاية الخبيثة إل  غايات ال تقل ُخبثاا سب. تحريرها في الماضي عل  لسان كبار المس ول
اإسرا يليين، وفي مقدميا غاية تكريش إسرا يل كـ ادولة قومية للشعب الييوديا وأساساا إزاء الفلسطينيين في 

 .2442مناط. 
وعلينا أن ننحل جيداا أنه منذ شيوب امقاربة الدولتينا لتسوية الصراب واكتسابيا شرعية ما في الخطاب 

ط، زادت إسرا يل علييا كلمة الشعبينا ألسبابيا السياسي اإسرا يلي عل  المستو  التصريحّي فق
 المخصوصة التي بدأت تتكشف رويداا رويداا.

أخذ فيه موضوب ااالعترا  بالدولة الييوديةا  والذي-8002وبالتزامن مع انعقاد ام تمر أنابوليشا في خريف 
لتين لشعبينا أجندة المعلقين الدعوة إل  اعتماد عبارة ادو  تصّدرت-واسعاا كمفيوم في الحلبة الدولية ُبعداا 
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وأصحاب األعمدة الصحافية اإسرا يليين خنل األيام التي سبقت انعقاد ذلك الم تمر. بل إّن أحد ه الء 
المعلقين، وهو بن درور يميني، الذي كان في ذلك الوقت يتول  منصب محّرر صفحة الرأي في صحيفة 

للم تمر نظراا إل  ما تعنيه من امعركة عل  شرعية امعاريفا، جعل منيا القضية الر يسية المفترضة 
 إسرا يلا، بحسب قراءته.

وكتب يميني في هذا الصدد قا نا: اسيكون م تمر أنابوليش حلبة صراب عل  شرعية إسرا يل. ولذا يتوجب 
نية. عل  إسرا يل أن تقول نعم لوقف االحتنل ونعم لدولة فلسطينية ونعم لحل مشكلة النج ين بصورة إنسا

إن الفلسطينيين يقولون ال منذ اآلن، فقد أوضحوا أنيم يعارضون صيغة دولتين لشعبين وأنيم مستعدون 
 لصيغة دولتين فقط، أي دولة فلسطينية مباشرة اآلن، ودولة فلسطينية أخر  بعد تطبي. ح. العودةا.

تل أبيب والنا ب األسب. لوزير  أّما د. ييودا بن م يـر، الباحث في امعيد دراسات األمن القوميا في جامعة
الخارجية اإسرا يلي، فكتب ما يلي: اتقول تقارير صحافية إن الفلسطينيين يعارضون صيغة دولتين لشعبين 
في أي تسوية مستقبلية مع إسرا يل ويصّرون عل  ت ييد صيغة دولتين فقط. ويدور الحديث هنا حول لّب 

اغة أو بالكلمات. إذا كان هناك موضوب ال يجوز إسرا يل أن النزاب ال عل  مجّرد مناقشة تتعل. بالصي
تتنازل فيه أو حت  أن تتناقا في ش نه، تحت أي ظر  وفي أي حال، فيو هذا الموضوب ألنه يتعل. 

 بوجودنا الحقيقيا.
وتابع: اثمة قدر كبير من االستعداد لتقديم التنازالت لد  الجميور الييودي في إسرا يل، غير أن هذا 

الستعداد كله مبنّي عل  رغبة هذا الجميور القوية في إنياء النزاب وضمان وجود إسرا يل كدولة ييودية ا
 22أن  8002وديمقراطية. وقد أثبت بحث معّم. أجرا  معيد دراسات األمن القومّي في شير آذار/ مارش 

 بالم ة من السكان الييود البالغين في إسرا يل ي يدون حّل دولتين لشعبين.
لكن ما دامت القيادة الفلسطينية ترفض االعترا  بصورة واضحة بدولة إسرا يل باعتبارها دولة للشعب 
الييودي فلن يكون هناك حّل للنزاب. إّن إعنن دولة إسرا يل، بصورة واضحة، ت ييد الحّ. في إقامة دولة 

سامرة )الضفة الغربية( وجميع فلسطينية مستقلة وذات سيادة عل  األغلبية الساحقة من أراضي ييودا وال
أراضي قطاب غزة وحت  عل  أراضي األحياء العربية في شمال القدش الشرقية وجنوبيا، هو تنازل تاريخي 
ميم وذو داللة. لكن ال يجوز للشعب الييودي أن ُيقدم عل  هذا التنازل إذا لم يتراف. مع إعنن فلسطيني 

هي الدولة القومية للشعب الييودّي. إّن قبول صيغة دولتين واضا غير قابل للت ويل أن دولة إسرا يل 
لشعبين ينطوي أيضاا عل  حّل لقضية ح. العودة أو مشكلة النج ين، إذ إنه ليش في وسع الفلسطينيين أن 

 يتنازلوا عن هذا الح. في الظرو  الراهنةا.
ل الدولتين، وما هي فرضياته من ش ن ذلك كله أن يوضا ما يمكن اعتبار  المقاش اإسرا يلي لنموذج ح

 الر يسية.
 

 ولعل المهم في طليعة هذه الفرضيات هو الكامن في فرضيتين اثنتين:
األول ، أن يسفر قيام دولة فلسطينية بمقتض  الشروط اإسرا يلية عن نياية الصراب ووضع حّد للمطالب 

القو  إقليمياا وعالمياا بمثابة تسوية المتبادلة. وهذا يعني أن تكون أي تسوية سياسية محتكمة إل  توازن 
تاريخية نيا ية بين الحركة الوطنية الفلسطينية وبين الحركة الصييونية في صلبيا التسليم التام بنتا   نكبة 

 وبوجود إسرا يل؛ 2442
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  الثانية، أن تلتزم الحركة الوطنية الفلسطينية إذا ما أتيحت ليا الفرصة إقامة دولة لنفسيا، تحقي. هذ
 األهدا  بعد اعترافيا بإسرا يل كدولة قومية للييود.

لكن في الوقت عينه، يشّدد المس ولون اإسرا يليون عل  أن هاتين الفرضيتين تحديداا ال تنسجمان مع الواقع 
السياسي الراهن، وذلك ألن تليين المواقف من طر  الفلسطينيين ليش كافياا إل  الحّد الذي يتيا إمكان 

  مثل هذ  التسوية، فضنا عن أن الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بح. العودة لنج ين التوصل إل
الفلسطينيين والذي يعتبر موضوعاا ذا أهمية مركزية في النموذج الفلسطيني، وفي الوقت نفسه بمنزلة اتابوا 

 حت  لد  اإسرا يليين ااألكثر اعتداالاا.
ييودية، أكد وزير االقتصاد اإسرا يلي ور يش حزب االبيت وعل  ذكر موضوب االعترا  بإسرا يل دولة 

الييوديا نفتالي بينت أخيراا أن هذا االمطلبا ييد  عل  نحو ر يسي إل  إضفاء شرعية عل  المواطنة 
اإثنية اليرمية داخل إسرا يل والتي يظل فييا الييود في أعل  درجات سلم المواطنة ويظل العرب المواطنون 

 لد األصننيين في أسفله.من سكان الب
ومما قاله بينت أنه ينبغي إظيار صفر تساما حيال الرغبات القومية لد  العرب في إسرا يل، وأن تيويد 

 منطقتي الجليل والنقب يتطاب. مع قيم إسرا يل.
لم يتم وادع  بينت أنه أيضاا ال يوجد تناقض بين كون إسرا يل ييودية وكونيا ديمقراطية. وشّدد عل  أنه إذا 

الحصول عل  اعترا  بإسرا يل كدولة ييودية فستكون لد  الفلسطينيين دولة ونصف الدولة، وسيكون لد  
 الييود نصف دولة!.

بصفتيم أقلية  42في واقع األمر، فإنه طوال الوقت كان أصحاب القرار في إسرا يل ينظرون إل  فلسطينيي 
ي في الوسع تحسين مستو  حياتيا قلينا عل  صعيد سكانية يمكن تحمليا في ادولة ييوديةا، وبالتال

الخدمات المدنية، لكن ال يمكن التعامل معيا بصفتيا مجتمعاا أو مجموعة واحدة تتحّل  بحقوق قومية 
جمعية وحاجات خصوصية، أو تمكينيا من رفع مطالب جوهرية بش ن تغيير النظام )اإثني(، أو تغيير 

 لذاتيا. طبيعة الدولة من ناحية تعريفيا
ولعل الجديد الذي طرأ عل  هذا الموقف في اآلونة األخيرة هو تواتر مجاهرة المس ولين في إسرا يل بيذ  
النظرة عل  نحو أكثر من سافر، إل  جانب تواتر المبادرات الساعية إل  تكريش واقع يخدم هذ  النظرة 

 والتي يتم ترجمتيا أيضاا من خنل منظومة قوانين جديدة.
 87/8/8104، "80"عربي موقع 
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 د. أسعد عبد الرحمن
( ألجل مقاطعة إسرا يل والمناداة BDS، ت سست الحركة المدنية الفلسطينية المعروفة باسم )8005في عام 

الفصل العنصري، بإنياء االحتنل اإسرا يلي واستعمار  لكل األراضي العربية، فضن عل  تفكيك جدار 
، وقيام إسرا يل باحترام وحماية وتعزيز حقوق 42واالعترا  اإسرا يلي بالحقوق األساسية لفلسطينيي 

النج ين الفلسطينيين في العودة إل  ديارهم وممتلكاتيم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة 
عمل وت من بالنعنف، مثلما هي تخاطب . هذ  الحركة الفلسطينية المدنية ت244لألمم المتحدة رقم 

أصحاب الضمير الحي من كل األعراق واألديان والجنسيات وعل  رأسيم المجتمع اإسرا يلي وكل الجاليات 
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الييودية حول العالم. ليذا أصبا الدعم العالمي ليذ  الحركة المدنية يغطي بلدان العالم عل  نحو تدريجي 
 لكنه ثابت.

مدنية الفلسطينية حقيقة إسرا يل المستندة إل  التمييز العنصري وزيف ديمقراطيتيا في لقد كشفت الحركة ال
عدد متنامال من الميادين عل  المسرح الدولي، األمر الذي خل. خشية متزايدة في إسرا يل أجبرت وزارة 

والدعاية وتفعيل  الش ون االستراتيجية واالستخبارية اإسرا يلية عل  تجييز خطة تقوم عل  استخدام اإعنم
دور المنظمات الدولية المتعاطفة مع الدولة الصييونية. لكن وزارة الخارجية اإسرا يلية رأت ب ن هذ  الخطة 

ووفقاا للخارجية اإسرا يلية، «. ستزيد حدة المشكلة»التي تتطلب أمواال جمة لن تنجا بتاتاا، بل العكش 
بل إن ر يش الوزراء «. معادات السامية»وصفيا بـعبر  BDSيتجسد الحل حالياا في مواجية حركة 

أعتقد أنه من الميم أن نكشف حقيقة الداعين لمقاطعة »اإسرا يلي، نتنياهو، لعب عل  الحبل ذاته، وصرح: 
عمر »وقد رد «. إسرا يل كونيم معادين تقليديين للسامية، ولكن بزي حديث، وأعتقد أن علينا محاربتيم

عل  اتيامات إسرا يل « نيويورك تايمز»في مقال له في  BDSطيني وأحد م سسي ، الناشط الفلس«برغوثي
ال تمثل خطراا  BDSإن حركة »الدولة الصييونية قا ن فيه: « شرعية»أصبحت خطراا ييدد  BDSبكون 

موجياا ألجل إزالة إسرا يل كدولة بل هي تشكل بالفعل تحدياا للنظام العنصري االستعماري الحالي في 
ن النظام إسرا  يل. لقد زال النظام العنصري في جنوب أفريقيا وما زالت جنوب أفريقيا دولة قا مة. واد

 «.العنصري الصييوني القا م هو الذي جلب المقاطعة ضد إسرا يل
التصويت بمقاطعة »، إحد  أشير شبكات التلفزة في أميركا، إن «سي بي إش»وفي تقرير ليا، قالت 
  الرمزي، لكنه م شر إل  أن تلك المقاطعة ربما تنامت ليعتزل العالم إسرا يل شي اا إسرا يل ال يزال في طور 

عداء »فشي اا، ولن يجدي إسرا يل شيطنة مشروب عزليا بما تروجه من أقاويل تنسبيا إل  الحركة عن 
مقال حمل فالمقاطعة مثل كل األفكار، التي إذا جاء أوانيا، شقت طريقيا للتحق. الكامل. وفي «. السامية
واضا »، كتب مارك هيلر يقول: «المقاطعة، سحب االستثمارات، والعقوبات: كيف نحبط التيديد»عنوان 

أن حجم العقوبات االقتصادية )والمقاطعات األخر  في مجاالت الثقافة والتعليم العالي(، التي كان مسببيا 
ن  مع حقيقة أن إسرا يل هشة جداا ، ازداد في األشير األخيرة. ومن الصعب االختBDSاألول نشاط الـ

سيكون من قبيل عدم المس ولية من جانب زعماء إسرا يل »وأضا : «. تجا  مقاطعة من هذا القبيل
االستخفا  بيذا التيديد أو التظاهر ب نه يمكن معالجته بمجرد الحمنت اإعنمية أو التنديد بالجيل، 

 «.أو الدافع النساميوانعدام األخنقية أو االزدواجية األخنقية 
يديعوت »الفلسطينية، إذا ُترجم إل  الدوالرات كما بينته صحيفة  BDSالنجاح المتنامي الذي تحققه حركة 

أن خسا ر إسرا يل من هذ  المقاطعة »اإسرا يلية، هو نجاح ملموش. فقد أكدت الصحيفة « أحرونوت
مليار دوالر،  80توطنات غور األردن، قاربت مصنعاا في المستوطنات والمزارعين من مس 20وخاصة لنحو 

وفي هذا السياق، جاء كنم «. عنوة عل  فصل نحو عشرة آال  عامل من العمل في الفترة القريبة المقبلة
إسرا يل تمر بازدهار م قت وأمن م قت، لكن ذلك وهم »وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري من أن 

كذلك، أكدت ندوة حملت عنوان «. م وستواجه إسرا يل مخاطر أكبر بكثيروسيتغير مع فشل محادثات السن
، الذي «واشنطن لسياسة الشرق األدن »، نظميا معيد «إسرا يل وأميركا وشرق أوسط يتنطم باألمواج»

، وتحدث فيه ستيفن 2425)اللوبي اإسرا يلي( عام « إيباك»يعتبر مركزاا بحثياا وفكرياا انبث. عن منظمة 
لي، مستشار الر يش األميركي الساب. لش ون األمن القومي أيام ر اسة بوا االبن، ومبعوث الر يش هاد

)أوباما( لمفاوضات السنم الصييوني اليميني دينيش روش، وأدارها مدير المعيد روبرت ساتلو ، 
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يل بعد أن شاركنا في ثنثتنا عدنا للتو من إسرا »المعرو  بتعصبه لصييونيته، والذي قال في بداية الندوة: 
المنتد  السابع للم تمر الدولي حول مواجية المستقبل، وتمحيص مسالك جديدة في مواجية التحديات، 

لحظة بالغة االستقرار والرخاء،  -من وجه نظرهم  -ويمكنني أن أقول لكم إن اإسرا يليين يعيشون 
وأضا  ساتلو : «. بلدان المحيطة بيمويعيشون في فقاعة مريحة بسبب الفوض  والدمار الذي يجتاح ال

لكن خشيتي أن هذ  الفقاعة المريحة التي يعيشيا اإسرا يليون، ش نيا ش ن مماثنتيا، ستنفجر في لحظة »
 «.ما

اآلبارتايد الجنوب أفريقي انيار ضمن «: »جون كيري ال يصنع السنم»يقول ندا  ايال في مقال بعنوان 
ومقاطعة اقتصادية. عملياا، في عصرنا، إذا كانت األمم تساوم عل  أمور أخر  بسبب عقوبات حازمة 

األراضي، فإن هذا بشكل عام يرتبط بشكل عمي. مع تيديدات اقتصادية وفرص نجاح. المطرقة التي 
وتعتبر حنان عشراوي، عضو «. يضرب بيا كيري يمكن أن تبدو ضعيفة في البداية، لكن طرقه سيتعاظم

حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات عل  »مة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة التنفيذية لمنظ
إسرا يل هي عل  غرار النضال الطويل، لكن الفعال إنياء نظام الفصل العنصري والعنصرية الم سساتية 

لمقاطعة وختمت برفضيا االتيامات التي تطلقيا الحكومة اإسرا يلية عن قيام حركة ا«. في جنوب أفريقيا
في حال اختارت إسرا يل التعريف عن نفسيا فقط »عن إسرا يل، حيث قالت: « نزب الشرعية»بمحاولة 

 «.بمشروعيا االحتنلي واالستيطاني والتطيير العرقي، فإنيا وحدها تتحمل مس ولية نزب الشرعية عن نفسيا
خر، حيث تواجه موجة عارمة لمقاطعتيا حقاا، إن مقاطعة إسرا يل اقتصادياا )وغير ذلك( تتفاعل يوماا بعد آ

تشجع عل  الدعوة إل  فرض  BDSخاصة في أوروبا. ومن الم كد أيضاا أن سلسلة النجاحات التي حققتيا 
عقوبات عل  إسرا يل مماثلة لتلك التي فرضت عل  نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وقد أعربت 

حذير أصبا أكثر وضوحاا وشدة. وقد يتضاعف االعتقاد الت»عن قلقيا وكتبت تقول: « ه رتش»صحيفة 
 «.بإمكانية تركيع إسرا يل مثلما حدث مع جنوب أفريقيا

 82/8/8104، االتحاد، ابوظبي
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 عريب الرنتاوي 

ل ... إسرا يل ترفع منسوب ثمة ما يشي ب ن قواعد االشتباك عل  الجبيات الشمالية، آخذة في التغير والتبد
في األزمة السورية من جية، وهي من جية ثانية، تعيد النظر من جانب واحد، في قواعد « تورطيا»

االشتباك مع حزب هللا عل  األرض اللبنانية، تلك القواعد التي جر  التقيد بيا )نسبياا( طوال سنوات ثمان 
 .8002أعقبت حرب تموز عام 
لم تكن زيارة نتنياهو لجرح  المعارضة السورية المسلحة، تعبيراا عن القل. والتضامن عل  الجبية السورية، 

، نتنياهو توجه إل  مستشفيات الجبية، ليعلن وقوفه إل  جانب ه الء في «المجاهدين»اإنسانيين مع 
عادة العمل مواجية النظام السوري وحلفا ه ... وفي خلفية المشيد، سعي نتنياهو والم سسة اإسرا يلية، إ

عل  امتداد الحدود الشمالية لدولة االحتنل ... أما في « الدويلة العازلة/الواقية«و« الجدار الطيب»بنظرية 
المعلومات، فثمة أحاديث ذات صدقية، عن تنسي. ميداني ودعم لوجستي وأحياناا تسليحي، تقدمه إسرا يل 

 كدة عن اتصاالت رفيعة المستو  مع قادة المحاور للمليشيات المسلحة في درعا والقنيطرة، وثمة أنباء م
 وأمراء الحرب في هذا المجال.
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عل  الجبية اللبنانية، بدا أن استيدا  موقع مباشر لحزب هللا، عل  األرض اللبنانية، وليش داخل سوريا 
دوجة بمثابة كما جرت العادة، إيذان بتغيير في المقاربة اإسرا يلية، وفي أحسن األحوال بدت الغارة المز 

ن كشف عنيا « جش نبض» لحزب هللا، فإن ابتلعيا والذ بالصمت المريب، تكرر العدوان وتتالت الغارات، واد
وتوعد بالرد علييا، ساد االنتظار والترقب لمعرفة طبيعة الرد وزمانه ومكانه ونوعيته ... وهنا تنفتا المس لة 

ل بحقه في الرد في الزمان والمكان والكيفية التي تروق عل  احتمالين: أن يكتفي حزب هللا بالقول أنه يحتف
له وتنسجم مع حساباته، ومن ثم إغنق الحساب حت  أجل غير مسم ، أو أن يقوم الحزب بتوجيه ضربة 

 مضادة، ما يفتا الباب رحباا عل  احتماالت مواجية إقليمية جديدة.
السوري واللبناني، « تنزم المسارين»ك نظرية إسرا يل، بخن  السوريين واللبنانيين، أكثر من فيم وأدر 

والغارة األخيرة عل  أهدا  في السلسلة الجبلية الشرقية التي تفصل سوريا عن لبنان، حملت رسالة مزدوجة 
للحليفين ... وليش من المستبعد أن تزداد وتيرة التدخل اإسرا يلي المباشر في ثنايا ودهاليز األزمة السورية، 

 ب كمله.« المحور«يضع تل أبيب حكماا في مواجية مكشوفة مع حزب هللا واألمر الذي س
ومن يراقب الخطاب السياسي / األمني اإسرا يلي في آخر فصوله وصفحاته، يلحل أن تل أبيب بدأت 
بتوسيع خطوطيا الحمراء ... لم يعد نقل السنح الكاسر للتوازن إل  حزب هللا أو المنظمات اإرهابية هو 

ألحمر الوحيد، بعد أن زال خطر السنح الكيماوي أو هو في طريقه إل  ذلك ... إسرا يل بدأت تفكر الخط ا
جدياا بدويلة عميلة في جنوب سوريا، بصر  النظر عن اسميا أو اليوية المذهبية للقو  الراعية ليا 

 السيطرة عل  والمشرفة عل  حفل أمنيا ... إسرا يل بدأت بوضع خطال أحمر جديد، يمنع عل  حزب هللا
السلسلة الشرقية بين سوريا ولبنان، وفي هذا السياق اندرجت الغارة األخيرة وجر  تبريرها، ومن يدري فقد 
 تتسع الدوا ر والخطوط الحمراء، لتشمل مناط. وأهدا  ومصالا أخر ، لم يكشف عنيا جميعيا حت  اآلن.

إسرا يليين: واحدة تقول أن إسرا يل أيقنت ب ن ثمة قراءات مختلفة للتطور الخطير في الموقف والسلوك ا
قو  المعارضة المسلحة السورية، لن تكون قادرة وحدها عل  حسم الموقف وت مين جنوب سوريا عل  أقل 
تقدير، بداللة الضربة الموجعة التي وجييا الجيا السوري للمسلحين أمش أول، فقررت أن تفعل ذلك 

ض ما زال عل  تردد  ... وثمة من يقول: ب ن إسرا يل تريد فتا جبية بنفسيا طالما أن سيد البيت األبي
لبنان عل  نطاق واسع، مستغلة تشتت قوات حزب هللا عل  جبيات عدة، وانشغال إيران بمعالجة ملفيا 
النووي، وغرق روسيا في مستنقع أوكرانيا، ووفقاا ليذ  المقاربة، ليش معروفاا بعد، ما إذا كانت إسرا يل بصدد 

« االستطنب بالنار»أو « جش النبض»شّن هجوم استراتيجي عل  حزب هللا، أم أنيا ما زالت في مرحلة 
 كما يقول العسكريون.

عل  أية حال، فإن دخول إسرا يل المباشر عل  جبيات القتال الشمالية، سواء كان تكتيكياا أم استراتيجياا، ال 
ا التطور، قد يعيد خلط كافة أوراق اللعبة في اإقليم، يعني أن المواجية ستكون قد حسمت ... بل أن هذ
، أو 8002و 2428ستكون أفضل من حربي  8024من دون أي ضمان ب ن نتا   الحرب اإسرا يلية في 

الحربين األمريكيتين عل  العراق وأفغانستان، فليست المشكلة في اقتحام إسرا يل ميادين القتال، المشكلة 
؟ ... أليش هذا هو «الورطة»ليوم التالي، هي كيف ستخرج إسرا يل من هذ  التي ستواجييا صبيحة ا

الدرش األول واألهم، المستخلص من مختلف المغامرات العسكرية التي وقعت في السنوات العشر أو 
 العشرين األخيرة؟

 82/8/8104، الدستور، عم ان
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القرن الماضي، وقت زيارة اري يل شارون للواليات المتحدة، نشب خن  بينه وبين عدد من  في أواخر
. ال يوجد هنا خط : فقد اعتقد المقللون أن إسرا يلاعضاء مجلش النواب يتعل. بديون الواليات المتحدة 

ستخبارية وميدان قتال ألنيا حليفة وكنز استراتيجي وممدة بالمعلومات اال إسرا يلالواليات المتحدة مدينة 
 تجريبي بخمسين مليار دوالر، واعتقد المبالغون أن الحديث عن ثمانين مليارا. وال توجد هدايا بالمجان.

ومرت سنوات وابتعدت دولة اسرا يل بخطوات واسعة جدا عن كونيا كنزا استراتيجيا وذلك في االساش بعد 
تحسن كثيرا في الحقيقة وتتم عمليات منع هجومية من ما فعلته منذ اتفاقات اوسلو. إن بعض قوة الردب 

الحكم بحسب االنباء االجنبية المنشورة عل  االقل ? لكن سلوك  أردنا إذاوقت آلخر وراء خطوط العدو ? 
 من أن ينشيء صورة حليفة. أكثرصورة بلد رعاية  ينشئجيات م ثرة في البند 

جون كيري أخذ يتبين أكثر ف كثر أنه ذو شعور وطني أميركي ُعلم م خرا أن وزير خارجية الواليات المتحدة 
وأنه مواطن ييتم بسنمة بلد  وبجيبه في األساش. إن صفقة سنح كبيرة بين شركة رفا يل االسرا يلية واليند 
تقدر بمليارات الشواقل ووقعت االثنتان علييا قد تلغ  اآلن بعقب ضغط ثقيل من كيري ومن يرعا . من 

الحقيقة أن تستعمل العنقات والضغوط واالقناب بل االغراء المادي ايضا، لكن الحديث في  المقبول في
 الحقيقة عن مس لة أعم..

. ويكون هذا التعريف صحيحا إسرا يلإنيم يربوننا صباح مساء عل  أن الواليات المتحدة هي أكبر صديقة 
المميزة بالواليات المتحدة في ميزان الربا في الميزان التاريخي. وتكون اسرا يل مستفيدة من عنقاتيا 

والخسارة، بيد أن فحصا أعم. يبين أن وزارة الخارجية األميركية ليا صلة بكل مسيرة سياسية بل اقتصادية 
تقريبا تبين آخر االمر أنيا خط  شديد. فيل يعمل كيري صدورا عن رأيه الخاص؟ وهل يوجد فرق عمي. 

 من الم كد أن الجواب ال.في التصور بينه وبين اوباما؟ 
إن سلوك كيري ليش سو  استمرار للضغوط التي ترسميا سياسة واضحة ال توجد فييا اأخوة بين الشعبينا، 
بل مصالا أنانية سافرة. إن سلوك الر يش اوباما أد  بالواليات المتحدة ال  دين خارجي باهل وال  رجوعيا 

الوسا ل القتالية  إنتاجميا، وأفض  ذلك ال  تقليص شديد االساسية ايضا لـ االشرطي العال المباد عن 
المصنوعة في الداخل. ومن هنا ي تي قل. كيري ألنه من المعلوم أنه ال توجد صلة بين الضغط عل  اليند 
وثمن سياسي ما يطلب ال  اسرا يل ان تدفعه في التفاوض مع الفلسطينيين. بيد أنه توجد صلة مباشرة جدا 

 خر .من وجية نظر ا
إن كيري يقول في الحقيقة بصورة واضحة ان مصلحة الواليات المتحدة االقتصادية تفوق الشراكة الطبيعية 
بين صديقتين ولذلك فان هذ  هي الفرصة ألن يوضع عل  الطاولة ما يفترض أن يكون واضحا وهو أن 

عنقات الخارجية وهي دفع عن ليست سو  مادة في ميزانية الدولة في فرب ال إسرا يلالمساعدة األميركية 
ميدان تجربة لمنظومات  وأنياكون اسرا يل ممدة بمعلومات استخبارية عظيمة القيمة في الوقت المناسب 

سنح أميركية وللدفع قدما في االساش لبيع طا رات حربية. إن التعل. بالمساعدة األميركية يكبل يدي 
ل  االسواق في العالم الواسع حيث تنبا يدا الواليات اسرا يل في مجاالت كثيرة في مقدمتيا الصراب ع

المتحدة في كل صفقة مع وعود اكثرها عل  الجليد تتعل. بتطوير وانتاج جماعي لصاروخ ِجبلين الذي هو 
 المنافش لصاروخ من انتاج رفا يل.
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في الواليات  في اليوم الذي تصل فيه المساعدة، أي الدفع، ال  اسرا يل بالشواقل ال في حملة مشتريات
 المتحدة ستكسب الصناعة االسرا يلية بعامة كثيرا واالمنية بخاصة.

 87/8/8104، اسرائيل اليوم
 82/8/8104، الحياة الجديدة، رام هللا
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