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 0نتنياىو :حان الوقت لنزع أسمحة الدمار الشامل في سورية وتطبيق ذلك عمى إيران
ذكػػرت االخبللار ،بيللروت ،1102/8/01 ،عػػف يحيػػد دبػ ؽ ،أف اسػرائيؿ قم ػ مػػف ت اردػػع االدساعػ ال سػػكري
ااميركي  ،قب ؿ اشلطف بالحم ؿ السممي سي م اده اللظاـ الس ري .الت بير عف ال مؽ ،تردمته تؿ ابيػب
امس عمد لساف كبار مسؤ ليها ،مف خالؿ تأكيد ضر رة ااعتمػاد عمػد الػلفس .مػف ميلػاا حيفػا ال سػكري،
بػال رب مػف ال طػع البحريػ التاب ػ لمدػيش ،اطمػؽ رئػيس الحك مػ اإلسػرائيمي بليػاميف لتليػاه  ،زيػر حربػه
م شيه ي م ف ،م اقؼ «خيب األمؿ» مف األميركييف.
قاؿ لتلياه ب بارات ت راتي  ،ت مي اً عمد ال ب ؿ ااميركػي بػالحم ؿ الر سػي لالزمػ مػع سػ ريا «إف لػـ اكػف
للفسي ،سمف لي؟ اف لـ لكف الفسلا ،سمف يك ف للا؟» ،محذ اًر مف أف «إسرائيؿ ستضرب عمؽ ال د اذا ما
اقدـ عمد ااعتداا عميها» ،شػدد عمػد أف «إسػرائيؿ قػادرة عمػد الػدساع عػف لفسػها بااعتمػاد عمػد اسػط لها
البحري سالح د ها ديشها المتميز» .قاؿ لتلياه اله حاف ال قت للزع اسمح الػدمار الشػامؿ الكيميػائي
سي س ريا ،بؿ تطبيؽ ذلؾ عمد ايراف ايضاً .أضاؼ «يدب عمد ال الـ اف يضمف بأف يدسع مػف يسػتخدـ
سالحاً كيميائياً ثمف ذلؾ ،الرسال التي ستصؿ الد س ريا ،ستسمع ب ة سي ايراف ،سهـ (سي طهراف) يراقب ف
ال ضع كي ير ا كيؼ سيتصرؼ الغرب تداه س ريا».
مػػف دهتػػه ،اكػػد زيػػر الػػدساع ااس ػرائيمي ،م شػػيه ي م ػ ف ،الػػذي اصػػطؼ الػػد دالػػب لتليػػاه سػػي ميلػػاا حيفػػا
أف اسرائيؿ قادرة عمد الدساع عػف لفسػها ،الطالقػاً مػف ق تهػا ردعهػا حسػب ،ذلػؾ بغػض اللظػر
ال سكريّ ،
عما يدري ح لها .قاؿ «ا ل رؼ كيؼ ستلتهي الث رة ال ائم حالياً سػي مصػر ،كمػا ا ل ػرؼ كيػؼ يمكػف
قػػؼ سػػباؽ التسػػما ااي ارلػػي ،ايضػاً ا ل ػػرؼ كيػػؼ سيتصػػرؼ الشػ ب الحػػر سػػي ظػػؿ اسػػتمرار المػػذابا سػػي
س ريا ،اا اللا لتابع كػؿ هػذه ااحػداث عػف كثػب ،بمسػؤ لي بحكمػ  ،ملطم ػيف مػف ال اعػدة التػي ت ػ ؿ الػه
سي لهاي المطاؼ ،عميلا اف ل تمد عمد الفسلا س ط ،عمد ق تلا عمد قدرة ردعلا».
أضػػاست القلللدس ،القلللدس ،1102/8/01 ،أف لتليػػاه قػػاؿ  ،مسػػاا الي ػ ـ األرب ػػاا ،بػػأف عمػػد إس ػرائيؿ أف
تضمف "لزع اللظاـ الس ري لمسالح الكيميائي".
تابع "ليس ب يدا مػف هلػا ،مػف دهػ الشػماؿ ،ي مػا ب ػد يػ ـ ،يػتـ ذبػا ال شػرات أحيالػا المئػات مػف المػدلييف
األبرياا ،تـ إعداـ ب ضهـ بالغاز بالسالح الكيميائي ،هذه هي دريم لكراا ،دريم بحؽ اإللسالي ".
عباس يأمل التوصل إلى اتفاق مع "إسرائيل" خالل تسعة أشير
للدف  -ر يترز قاؿ الرئيس الفمسطيلي محم د عباس اارب اا إله يأمؿ الت صؿ الد اتفاؽ سالـ مع
اسرائيؿ خالؿ األشهر التس الم بم  .يز ر عباس بريطاليا حيث الت د برئيس ال زراا ديفيد كامير ف بم ر
الحك م .
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أحدث

أدرى عباس كامير ف محادثات سي شأف استئلاؼ مفا ضات السالـ الفمسطيلي  -ااسرائيمي
التط رات سي الشرؽ اا سط.
قاؿ عباس للائب رئيس ال زراا ليؾ كميغ اف هلاؾ تس اشهر يأمؿ اف يت صؿ خاللها الد اتفاؽ مع
ااسرائيمييف ،كما عبر عف ت ديره لمش ب البريطالي لمساهمته سي اعادة بلاا الد ل الفمسطيلي .
ده الرئيس الفمسطيلي الشكر لمبريطالييف عمد دعمهـ اعادة بلاا المؤسسات الفمسطيلي س اا سي شكؿ
مباشر ا عف طريؽ ااتحاد اا ر بي.
الحياة ،لندن2013/9/12 ،
 3إسماعيل رضوان يدعو خطباء المساجد والوعاظ بغزة إلى تجنب التعرض لمشأن الداخمي المصري
راـ اهلل -كفاح زب ف دعا زير األ قاؼ سي الحك م الم ال  ،إسماعيؿ رض اف ،الخطباا ال عاظ بتدلب
الت رض إلد الشأف الداخمي المصري.
قاؿ بياف لم ازرة « يمكف أف لتحدث سي اإلطار اإليمالي الحديث عف اابتالاات الث باهلل ح ف الدماا
سي مثؿ هذه ال ضايا».
أضاؼ البياف «لذكر بضر رة االضباط االتزاـ بت ميمات ازرة األ قاؼ التركيز عمد ااعتدااات
اإلسرائيمي بحؽ الفمسطيلييف خص صا سي ال دس».
تابع البياف « ا بد أف يحرص الخطيب عمد اختيار الم ض ع الذي يلاسب أح اؿ اللاس مالمس
هم مهـ م الد قضايا اللاس المزج بيف التربي اإليمالي الر حالي ما بيف ت ديه اللاس إلد ما يصما
أح الهـ م اشهـ آخرتهـ مف خالؿ طرح الم ض ع الملاسب ،اابت اد عف الم ض عات الددلي الخالسي
الب د عف التلفير التكفير السب الشتائـ».
الشرق األوسط ،لندن2013/9/12 ،
 4عزام األحمد :السمطة ستمتزم بالجدول الزمني لممفاوضات المحدد بتسعة أشير مع "إسرائيل"
(د .ب .أ) أعمف رئيس كتم “ستا” البرلمالي عزاـ األحمد ،أمس ،أف الدالب الفمسطيلي سيمتزـ بالدد ؿ
الزملي لممفا ضات مع “إسرائيؿ” ،رغـ عدـ التفاؤؿ بلتائدها.
عبر األحمد سي بياف ع ب ل ائه مساعد الممثؿ األعمد لمسياس الخاردي لالتحاد األ ر بي ألدرياس
رايلكيه ،عف عدـ تفاؤله بلتائج المفا ضات “بسبب الم اقؼ “اإلسرائيمي ” مف عممي السالـ” ،غير أله أكد
أف الدالب الفمسطيلي “سيمتزـ بالدد ؿ الزملي لممفا ضات ،المحدد بتس أشهر لف ي بؿ ب ممي المماطم
التس يؼ التي تلتهدها “إسرائيؿ”.
الخميج ،الشارقة2013/9/12 ،
 5جياز األمن الداخمي في غزة :ال معتقمين سياسيين لدينا
لاسيا
غزة أكد دهاز اامف الداخمي سي غزة (المخابرات) أله ي مؿ س ًا لكاس الم ايير اإلدرااات ال ال لي ً ،
أف يك ف لديه أي سديف سياسي.
داا ذلؾ عمد لساف رئيس الدهاز لدى تف د أعضاا لدل الرقاب ح ؽ اإللساف سي المدمس التشري ي
م ر الدهاز األملي ،ذلؾ سي سياؽ الرقاب ال ال لي التأكد مف سالم حال ح ؽ اإللساف لمم ق سيف.
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شدد رئيس دهاز اامف الداخمي أف دهازه ا يتدا ز ال ال ف سي ت اممه مع الم ق سيف ،حيث أف م ظمهـ
لديهـ قضايا أملي  ،اله ا ي دد أي سديف سياسي لديهـ.
ضـ ال سد الزائر رئيس لدل الرقاب ح ؽ اإللساف اللائب يحيد ال بادس أعضائها الل اب عبد الرحمف
الدمؿ دمار لصار هدى ل يـ.
قدس برس2013/9/11 ،
 6الحكومة في غزة :مصر أغمقت معبر رفح بسبب األوضاع األمنية
سمسطيف  -كاات أكد مسؤ ؿ سي الحك م الم ال أف السمطات المصري أغم ت م بر رسا الحد دي بيف
قطاع غزة مصر لد اع أملي  ،قاؿ ماهر أب صبح مدير عاـ الم ابر سي بياف أصدرته ازرة الداخمي
الم ال إف “الدالب المصري أبمغلا رسمياً بإغالؽ م بر رسا البري ،ع از إغالؽ الم بر بسبب األ ضاع
األملي األحداث سي رسا المصري ” .
الخميج ،الشارقة2013/9/12 ،
 7السفارة الفمسطينية بالقاىرة تبدأ حممة تبرع بالدم لممصريين
س يد قدري الطمؽ الي ـ األ ؿ مف حمم "التبرع بالدـ" التي دعت إليها السفارة الفمسطيلي بال اهرة برعاي
ازرة الصح المصري التي
السفير د .بركات الف ار بالت ا ف مع مستشفد الهالؿ األحمر الفمسطيلي
تؤكد ترابط ال الق حدة الدـ المصري الفمسطيلي.
الطمب الفمسطيلييف سي محاسظات مصر داخؿ أر ق
تدمع الي ـ عددا مف أبلاا الدالي الفمسطيلي
مستشفد "سمسطيف" بال اهرة بدأ ا بالتبرع بالدـ مف أدؿ أخ الهـ المصرييف.
كما ت ادد عددا مف ال يادات الفمسطيلي عمد رأسهـ السفير الفمسطيلي قيادة حرك ستا سي مصر التي
شاركت سي هذه الحمم .
أكد د .الف ار عمد حدة ال الق بيف الش بيف ،ستاريخهـ مشترؾ آامهـ احدة ستظؿ ال الق بيلهـ ق ي
مهما حا ؿ الب ض زعزعتها ،مشي ار إلد أف ما يحدث اآلف سي مصر مف تغير سياسي لحف ا شأف للا سيه
سلحف لدعـ إرادة الش ب المصري قيادته أيلما ت دهت.
األىرام ،القاىرة2013/9/11 ،
 8الداخمية في غزة :معبر بيت حانون تحول إلى مصيدة لممرضى بعد إغالق معبر رفح
غزة أكدت ازرة الداخمي األمف ال طلي سي غزة أف م بر بيت حال ف "ايرز" ال اقع شماؿ قطاع غزة،
تح ؿ إلد مصيدة اعت اؿ الم اطليف الفمسطيلييف الراغبيف سي ال الج داخؿ المشاسي سي داخؿ األراضي
المحتم عاـ .1491
استلكرت حدة ح ؽ اإللساف بال ازرة اعت اؿ ااحتالؿ ل شرات المرضد الفمسطيلييف الذيف يت ده ف
لم الج مف غزة باتداه األراضي الفمسطيلي المحتم ملذ عاـ 1491ـ عبر م بر بيت حال ف "ايرز".
قدس برس2013/9/12 ،

التاريخ :الخميس 1102/8/21

العدد1865 :

ص5

9

الحكومة في رام اهلل 500 :مميون دوالر مساعدات خارجية لفمسطين بآخر شيرين
راـ اهلل – محمد خبيص أظهرت البيالات المدم الصادرة عف مدمس ال زراا الفمسطيلي مؤخ اًر أف مدمؿ
المساعدات المالي الخاردي لمسمط الفمسطيلي بمغت لح  000ممي ف د ار ملذ بداي الربع الثالث مف
ال اـ الداري (مف مطمع ي لي /تم ز) ،التي داات كمساعدات طارئ لمم ازل الفمسطيلي ال ادزة بػ 1.1
مميار د ار.
كالت المممك ال ربي الس دي مف أبرز الد ؿ التي قدمت دعماً مالي لمسمط الفمسطيلي خالؿ الربع
الثالث مف ال اـ الداري ،التي بمغت  210مالييف د ار ،دهت لدعـ صم د المدف الفمسطيلي  ،تميها
ال ايات المتحدة األمريكي التي قدمت ملح مالي قدرت بلح  191ممي ف د ار ،ثـ ااتحاد األ ر بي
بمساعدات بمغت  14ممي ف د ار ،إضاس إلد سرلسا ايطاليا.
القدس العربي ،لندن2013/9/12 ،

 10حزب التحرير يندد برعاية السمطة لميرجانات الرقص في الضفة الغربية
راـ اهلل  -ليد ع ض لدد حزب التحرير ااسالمي برعاي السمط مشارك عدد مف الشباف الفتيات سي
عرض لمرقص الم اصر سي قصر الث اس براـ اهلل ااثليف الماضي ،قاؿ إف مهردالات الرقص التي تلظـ
سي الضف الغربي برعاي السمط الفمسطيلي تتصادـ مع الث اس اإلسالمي لها أب اد سياسي تخريبي .
تابع الحزب قائال سي بياف صحاسي اارب اا ‘إف ما ت ـ به السمط ما تسما به مف إسساد لمشباب
ا للساا بكؿ درأة قاح ه تحد ألهؿ سمسطيف سي ديلهـ قيمهـ ،ه عرب ف ت دمه لمد ؿ الداعم لها،
لتبيف لها كـ هي طائ كـ هي ملسمخ عف أهؿ سمسطيف ث استهـ األصيم الراسخ سي أعماقهـ’.
القدس العربي ،لندن2013/9/12 ،
 00ىآرتس:أبو مرزوق يطالب ىنية برسالة بمنع التصريحات والمظاىرات ضد الجيش المصري
لشػػرت صػػحيف القلللدس ،القللدس ،1102/8/01 ،أف صػػحيف "ه ػ رتس" ال بري ػ  ،ذكػػرت الي ػ ـ األرب ػػاا ،أف
عض المكتب السياسي لحرك حماس ،م سد أب مرز ؽ ،المت ادد سي ال اهرة ،قد أرسؿ برقي غاضب الد
قيػػادة حمػػاس سػػي غ ػزة ،حػػذر سيهػػا مػػف مظػػاهر عملي ػ لتأييػػد اإلخ ػ اف المسػػمميف ،طػػالبهـ بػػالكؼ عػػف كػػؿ
اللشاطات التي تلط ي عمد دعـ اإلخ اف ،الرئيس الم ز ؿ محمد مرسي.
س ػػا لمصػػحيف  ،سػػإف أب ػ مػػرز ؽ "طالػػب هلي ػ سػػي الرسػػال  ،بملػػع التص ػريحات المظػػاهرات ضػػد الدػػيش
المصػػري ،اال ػػالب ال سػػكري سػػي مصػػر" ،أف هػػذه الرسػػال تػػأتي عمػػد خمفي ػ ال ػػرض ال سػػكري لفصػػائؿ
سمسطيلي  ،الدم الماضي ،الذي ظهرت سيه ش ارات تؤيد اإلخ اف المسمميف.
ت ػ ؿ الصػػحيف  ،بػػأف برقيػ أبػ مػػرز ؽ تظهػػر الم ضػػم الشػػديدة ،التػػي عم ػػت سيهػػا حركػ حمػػاس ،كلتيد ػ
لمت مبات سي مصر ،التي تهدد استمرار أدائها كحك م سي ظؿ ت ديـ محمد مرسي لممحاكم  ،اقػداـ الدػيش
المصري عمد هدـ م ظـ األلفاؽ ،ايداد قاطع أملي مع إغالؽ ستا م بر رسا د ف إش ار مسبؽ ،ما يزيد
مػػف م الػػاة حك م ػ حمػػاس التػػي ت ػ ؿ الصػػحيف بػػأف "ألب ػ ب اله ػ اا ااقتصػػادي -السياسػػي ال سػػكري لهػػا
سيل طع".
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حسب الصحيف  ،سإف حك م حماس تحتاج شهريا إلد لح  37ممي ف د ار لتم يؿ لشاطها دسع الر اتػب
التػي دس ػت ملهػا عشػي عيػد الفطػر دػزاا يصػؿ للحػ ألػؼ شػيكؿ س ػط ،لػيس اضػحا مػف أيػف سػتدد المػػاؿ
لدسع ر اتب الشهر للح  21ألؼ م ظؼ.
لفتت الصػحيف إلشػارة ال يػادي سػي حمػاس ،م سػد أبػ مػرز ؽ ،عمػد صػفحته عمػد "سػيس بػ ؾ" حػ ؿ هػذا
ااتفاؽ لهاي األسب ع الماضي ،مبيلػ ألػه شػدد عمػد أف حمػاس ق ػت اتفػاؽ تهدئػ لػيس هدلػ  .حيػث رأت
الصػػحيف سػػي حديثػػه بػػأف "اللتيدػ احػػدة أف حمػػاس ممل عػ حسػػب ااتفػػاؽ مػػف ال مػػؿ ضػػد إسػرائيؿ ق اتهػػا
ست مؿ عمد حماي الحد د مف أي هدمات".
تختـ الصػحيف "ال لػاة ال حيػدة التػي ت ػؼ أمػاـ حمػاس سػي هػذه المحظػ هػي تطبيػؽ اتفػاؽ المصػالح الػذي
ق ته مع ستا ،غير أله بسبب ض فها سي غزة ،ساف مف شأف تطبيؽ ااتفاؽ أف ي ضـ مف االدازات التي
أممت حماس سي تح ي ها".
أضػاست الشرق األوسط ،لنلدن ،1102/8/01 ،عػف كفػاح زبػ ف مػف راـ اهلل ،أف مصػادر مطم ػ سػي غػزة،
قالت لػ«الشرؽ األ سط» إف «ضغ طا مف قيادة حمػاس سػي الخػارج م رسػت عمػد قيػادة حمػاس سػي الػداخؿ،
مػػف أد ػػؿ الت ق ػػؼ عػػف إث ػػارة غض ػػب السػػمطات المصػ ػري  ،سػ ػ اا مػػف خ ػػالؿ مهادمػ ػ ال يػػادة الددي ػػدة ،عب ػػر
المسادد سائؿ اإلعالـ سي المسيرات الش بي  ،أ عبػر رسػع صػ ر الػرئيس الم ػز ؿ محمػد مرسػي ،تبلػي
خطاب اإلخ اف المسمميف سي مصر ،ابراز عالم راب سي المسيرات سائؿ اإلعالـ».
 01فتح تطالب بعقد اجتماع عربي واسالمي عاجل لحماية المسجد األقصى من خطر التقسيم
راـ اهلل ػ ليد ع ض طالبػت حركػ "سػتا " اارب ػاا ال ػادة ال ػرب المسػمميف ل ػد ادتمػاع عادػؿ لهػـ لبحػث
السػػبؿ الكفيم ػ بت ػ سير الحماي ػ لممسػػدد ااقصػػد مػػف خطػػر المخططػػات ااس ػرائيمي الهادس ػ لت سػػيمه مػػا بػػيف
المسمميف المست طليف.
داات الدع ة عمد لساف المتحدث الرسمي باسـ حرك ستا أسامه ال اسمي الذي قاؿ سي تصريا صػحاسي
صدر عف مف ضي اإلعالـ الث اس األرب اا ،إف حك م ااحتالؿ اإلسرائيمي اليميلي المتطرس  ،ت ـ ب ممي
اس اللطاؽ بهدؼ ته يد المسدد ااقصد ت سيمه بشكؿ خطير ،اف هذه المخططات تخرج لحيز التلفيذ
مػػف خػػالؿ ااقتحامػػات المسػػتمرة مػػف عصػػابات المسػػت طليف المسػػؤ ليف الرسػػمييف لػػديهـ ،بتشػػديع دعػػـ
مباشػر مػف حك مػ لتليػاه التػي كػاف آخرهػا إقتحػاـ األقصػد مػف قبػؿ مػا يسػمد بػ زير ااسػكاف ااسػرائيمي
مدم عات مف عصابات المست طليف.
القدس العربي ،لندن1102/8/01 ،
 02كايد الغول :الجبية الشعبية ترفض اقتراح حماس بالمشاركة بإدارة غزة
غ ػزة ػ ػ أشػػرؼ اله ػ ر أعمػػف كايػػد الغ ػ ؿ المسػػؤ ؿ الكبي ػر سػػي الدبه ػ الش ػ بي ثػػالي أكبػػر سصػػيؿ سػػي ملظم ػ
التحرير الفمسطيلي سي تصريحات لػ "ال دس ال ربي" م ارض تلظيمه اقتراح ت دـ سيه مؤخ ار إسػماعيؿ هليػ
رئيس الحك م الم ال التي تديرها حرك حماس سي غزة ،ي ضي بالمشارك سي إدارة قطاع غزة.
أردع الغ ؿ سي تصريحاته لػ "ال دس ال ربي" السػبب سػي رسػض الدبهػ الشػ بي لهػذا ااقتػراح ك لهػا ا تريػد
أف تك ف دزاا سي أي مؤسسات لادم عف اال ساـ ،أ أي مؤسسات تطيؿ عمر اال ساـ الفمسطيلي.
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رأى الغػ ؿ أف تشػػكيؿ هيئػ إلدارة قطػػاع غػزة "ت ػػزز مػػف إطالػ عمػػر اال سػػاـ ،ت طػػؿ دهػ د المصػػالح "،
مؤكدا أف المطم ب ه الشر ع سي "الذهاب سري ا إلد تلفيذ اتفاقيات إلهاا اال ساـ الم ق مف قبؿ".
يؤكػػد المسػػؤ ؿ الكبيػػر سػػي الدبه ػ الش ػ بي لػ ػ "ال ػػدس ال ربػػي" اف حماي ػ الدبه ػ الداخمي ػ عػػدـ ت ػػديـ أي
تلازات سي المفا ضات ا يك ف إا بػ"خيار المصالح ".
يرى أف طرسي اال ساـ (حركتي ستا حماس) لـ يدرك ا أف اال ساـ الحاصػؿ "ا يلتهػي بػإدرااات إداريػ "،
أكد أف مثؿ هذه األسكار "ا تفيد".
القدس العربي ،لندن1102/8/01 ،
 03محكمة إسرائيمية تدين ثالثة مقدسيين بتيمة مساعدة حماس
غػ ػزة -ال ػػدس د ت كػ ػ ـ -تردمػ ػ خاصػ ػ أدال ػػت المحكمػ ػ المركزيػ ػ اإلس ػػرائيمي س ػػي ال ػػدس ،مس ػػاا اليػ ػ ـ
األرب اا 3 ،م دسييف بتهم مساعدة حماس لتلفيذ "ألشط إرهابي ".
س ا لم اقع عبري مختمف  ،سػإف الم دسػييف الثالثػ هػـ األسػير المحػرر كفػاح سػرحاف ،ال يػادي سػي حمػاس،
ي ب أب عصب ،أحمد عمياف.
تتهـ سمطات ااحتالؿ سرحاف بػ "غسيؿ األم اؿ تلفيذ ألشػط صػفتها بألهػا إرهابيػ  ،تحػت غطػاا دم يػ
خيري  ،بالت ا ف مع أب عصب عمياف".
حسػػب ائح ػ ااتهػػاـ سػػإف الم ت مػػيف الثالث ػ كػػال ا يحػػا ل ف مػػف خػػالؿ إلشػػاا دم ي ػ خيري ػ  ،تلفيػػذ مشػػاريع
خدماتي ادتماعي ت ميمي متل ع  ،مف أدػؿ رسػع مكالػ حمػاس بػيف سػكاف ال ػدس ،ت زيػز قبضػ الحركػ
عمد الملط  ،أف سرحاف دمع تبرعات ،كاف ي ـ مف خالؿ م ارسه سي أ ساط التدار ،بتح يؿ أم اؿ مف
األردف إلد ال دس ،بهدؼ دعـ ألشط صلد ؽ حماس سي المديل .
القدس ،القدس1102/8/01 ،
" 04شيداء األقصى" تدين ىجوم الكاتب إبراىيم حمامي عمى عرفات
أدالت كتائب «شهداا األقصد» ،الدلاح ال سكري لحرك «ستا» ،الهد ـ الذي شػله الكاتػب إبػراهيـ حمػامي
عمد الزعيـ الفمسطيلي ياسر عرسات ،إذ صفه بالخائف خالؿ مشارك عمد قلاة «الدزيرة» .قالت سي بيػاف
إف «الشػهيد الرمػػز ،ياسػر عرسػػات ،لػػيس بحادػ إلػػد شػهادة طليػ مػػف شػخص بػػاع قممػه أصػبا مدػػرد أداة
رخيص سي أيدي ب ض الملابر اإلعالميػ المشػب ه التػي ت مػؿ سػؽ سياسػ صػهي لي أميركيػ إلثػارة الفػتف
سي الملط  ،برر شرعف استباح الغرب لمدـ ال ربي المسمـ».
االخبار ،بيروت1102/8/01 ،
 05معاريف :األ ردن نقطة جديدة لتيريب األسمحة ومعظميا يذىب لحركة فتح بالضفة
ال ػػدس المحتم ػ ادعػػد ت ريػػر اس ػرائيمي لش ػرته صػػحيف م ػػاريؼ ال بري ػ اف لسػػب محػػا ات تهريػػب ااسػػمح
عبر ااردف ارتف ت مؤخ ار حيث تـ احباط ال ديد مف هذه المحا ات مع عدـ استب اد لداح ب ضها سي ظؿ
الم طيات المت سرة لدى ق ات اامف ااسرائيمي .
قاؿ الت رير الذي لشرته الصحيف صباح الي ـ عمػد م ق هػا االكتر لػي اف كػؿ الم طيػات تشػير الػد دػ د
ل طػ دديػػدة لتهريػػب ااسػػمح الػػد الفمسػػطيلييف هػػذه المػرة عبػػر الحػػد د ااردليػ ااس ػرائيمي مشػػيرة الػػد الػػه
عمػد الػرغـ مػػف دػ د ادػرااات امليػ مشػددة عبػػر الدالبػاف ااردلػػي ااسػرائيمي دػ د لظػاـ سػياج املػػي
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د ريػػات مراقبػ الظمػ ق يػ اا اف هلػػاؾ دهػػات بد يػ بػػدات مػػؤخ ار ب مميػػات تهريػػب لالسػػمح الػػد ملػػاطؽ
الضف الغربي عبر ااردف حيث اشارت عمميات ال اا ال بض عمد اسمح الد الها قادم مف ااردف.
اشارت الصحيف سي ت ريرها الد اف المهربيف ي يش ف ازم سي ملط سيلاا قرر ال ديد ملهـ اابت اد عف
شيلاا لتهريب ااسمح الد غزة ادراا محا ات لمتهريب عبر البحر ااحمر ثػـ ااردف ثػـ الحػد د ااردليػ
ااسرائيمي حيث ياتي م ظـ السالح مف ليبيا مصر الس داف.
ادعد المصدر ااملي ااسرائيمي الد اف م ظـ عمميات تهريب ااسمح مف ااردف يتـ سيها تهريب اسػمح
رشاش ػ اف م ظػػـ هػػذه ااسػػمح يػػتـ تهريبهػػا لمسػػؤ ليف سػػي السػػمط الفمسػػطيلي ا قيػػادات سػػي حرك ػ سػػتا
خص صا سي المخيمات الفمسطيلي سي الضف الغربي .
كما قاؿ المسؤ ؿ ااملي اف حركػ سػتا يمكػف اف تسػتخدـ هػذه ااسػمح باتدػاه اسػرائيؿ سػي عمميػات ارهابيػ
سي اي لحظ تت طؿ سيها المفا ضات بالتالي ساف الديش يبذؿ ده دا لمتاب تها ضبطها قبػؿ سػ ات اا اف
عمد حد ق له .
وكالة سما اإلخبارية1102/8/01 ،
تعرض لقيادات فمسطينية في مخيم برج البراجنة
 06فتح تنفي أن يكون حزب اهلل اعتقل أو ّ
ردلا مف حرك التحرير ال طلي الفمسطيلي "ستا" الت ضيا التالي
" رد سػػي دريػػدتكـ الم ػ قّرة ،ال ػػدد ( )2001الصػػادر بتػػاري  22أيم ػ ؿ ،تحديػػداً سػػي صػػفح شػػؤ ف لبلالي ػ
(الص ػػفح الثالثػ ػ ) ت ري ػػر باس ػػـ عم ػػي الحس ػػيلي تح ػػت علػ ػ اف "ح ػػزب اهلل ي ػػزرع حػ ػ ادز ال ػػذ ّؿ عم ػػد م ػػداخؿ
الضاحي " داا سيه
" ....مف المهاـ الم كم لمح ادز التضييؽ عمد األهالي ال يادات الفمسػطيلي سػي مخػيـ بػرج البرادلػ  ،مػا
درى ملذ ي ميف أثلاا مػر ر م كػب ال ػرسّ ،إلمػا يلػدرج ضػمف هػذه المهػاـ .كػاف سػبؽ هػذه الحادثػ ت قيػؼ
أميف سر حرك "ستا" سي البػرج محمػد دبػد ب مػف قنبػؿ علاصػر الحػزب ،لػدى اعت ارضػه عمػد الطري ػ التػي
دػػرى بهػػا الت ػػاطي م ػػه ،مػػا كػػاف مػػف هػػذه ال لاصػػر إاّ أف سػػحبته مػػف سػػيارته ض ػ ت كيس ػاً عمػػد أرسػػه
اصطحبته إلد المركز لمتح يؽ م ه ادباره عمد ت بئ استمارة ذلؾ أماـ ز دتػه أ اده .كمػا دػرى ت قيػؼ
مسػػؤ ؿ ملظم ػ الصػػاع سػػي مخػػيـ البػػرج عمػػي الم طػػي الم ػػر ؼ باسػػـ أب ػ عمػػي احتدػػازه سػػاعات عػػدة
إضاس إلد ت قيؼ عض قيادة "دبه التحرير ال ربي " سي بير ت ثائر دبد ب اهالته".
إف حركػ ػ التحري ػػر الػ ػ طلي الفمس ػػطيلي "س ػػتا" تلف ػػي ه ػػذا الخب ػػر دممػ ػ تفص ػػيالً حي ػػث ل ػػـ يت ػػرض األخػ ػ ة
المذك ر ف ألي مضاي ات مف قنبؿ علاصر حزب اهلل ،يهمها إيضاح ما يمي
إف الحادث المؤسؼ الذي قع بيف شباف مف مخيـ البرج علاصر مف حػزب اهلل هػ حػادث سػردي لػيس لػه
ّ
تب ات سياسي قد تمت الم الدات الف ري مف قنبؿ الطرسيف.
سي ال قت الذي ت مؿ سيه حرك "ستا" الفصػائؿ الفمسػطيلي عمػد ضػبط المخيمػات مػف بػاب الحػرص عمػد
التدخؿ بالشأف المبلػالي الػداخمي ،تطال لػا دريػدتكـ المػ قرة التػي لك ّػف لهػا كػؿ
السمـ األهمي ،لأي اللفس عف
ّ
ااحت ػراـ الت ػػدير لم اقفهػػا ال طلي ػ تدػػاه ال ضػػي الفمسػػطيلي  ،بخبػػر مػػف شػػأله إش ػ اؿ ستيػػؿ لػػار الفتل ػ الػػذي
سيطاؿ الش بيف المبلالي الفمسطيلي عمد حد س اا.
ألتـ تحممػ ف تمارسػ ف أشػرؼ ألبػؿ رسػال  ،الصػحاس ليسػت سػب اً صػحاسياً بػؿ مهمتهػا إيصػاؿ الح ي ػ إلػد
دمه ر ال ّراا درا الفتف عف ال طف.
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سي لفس المكاف بػلفس

لذلؾ بحسب قال ف المطب عات ،ي تضي األمر إعادة التصحيا سي لفس الصفح
حدـ الخط.
ألف لبلػاف الم ػاسد
لحف سي حركػ سػتا حريصػ ف كػؿ الحػرص كحرصػكـ أشػد عمػد السػمـ األهمػي المبلػاليّ ،
ال ي ه دعام لفمسطيف ش بها.
المستقبل ،بيروت1102/8/01 ،
 07نابمس :إصابة مقاوم فمسطيني في اشتباك مع جيش االحتالل
لابمس (سمسطيف) أصيب م ا ـ سمسطيلي أطمؽ الرصاص صػ ب دلػ د ااحػتالؿ سػي لػابمس بشػماؿ الضػف
الغربي المحتمػ  ،خػالؿ اشػتباؾ مسػما مػع دلػ د ااحػتالؿ ب ػد اقتحامػه لممديلػ مخيماتهػا ،حيػث تػـ اعت الػه
مصابا مع عدد اخر مف الشباف.
ذكػرت ااذاعػ ال بريػ صػػباح اليػ ـ الخمػيس ( )9/21أف مسػػمحا سمسػطيليا أطمػؽ اللػػار باتدػاه قػ ة عسػػكري
إسرائيمي راس ت مست طليف اقتحم ا "م اـ ي سؼ" سط مديل لابمس ،سيما ردت ال ة عمد اطالؽ اللػار ممػا
اسفر عف إصاب الشاب بدر ح بيف مت سط خطيرة اعت ؿ عمد إثرها.
أسػػادت مصػػادر سمسػػطيلي أ ،أرب ػ سمسػػطيلييف أصػػيب ا بالرصػػاص ،ألػػه دػػرى اعت ػػاؿ أحػػدهـ ب ػػد إصػػابته
أطمؽ دل د ااحتالؿ الكالب المدرب ص ب الشباف ،طالت ااعت اات ارب م اطليف مف عائم احدة.
كاف عشرات المست طليف اقتحم ا "م اـ ي سؼ" ملذ سدر اليػ ـ ،بػدع ى اداا الط ػ س الديليػ تحػت حمايػ
مف ديش ااحتالؿ.
قدس برس1102/8/01 ،
 08بيريز :األسد يعمم جيداً أنو سيرتكب خطأً فادحاً ًً إذا أقدم عمى مياجمة "إسرائيل"
ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،1102/8/01 ،أن الرئيس اإلسرائيمي شيم ف بيريز عبر أمس عف ث ته بأف
ال ايات المتحدة ستتدخؿ عسكريا إف لـ تكف س ريا «صادق » بشأف ترسالتها الكيما ي .
قاؿ بيريز سي بيػاف صػادر عػف مكتبػه «مػف األسضػؿ د مػا الحصػ ؿ عمػد لتػائج عبػر الدبم ماسػي بػدا مػف
الحػػرب لكػػف المسػػأل األساسػػي حاليػػا تتمثػػؿ سػػي صػػدؽ اللظػػاـ الس ػ ري» .أضػػاؼ بيري ػز «إف كالػػت س ػ ريا
صػػادق اتخػػذت تػػدابير ممم س ػ إل ازلػ تػػدمير األسػػمح الكيما يػ عمػػد أ ارضػػيها ،سػػإف ال ايػػات المتحػػدة لػػف
تهادـ .لكف إف كاف هلاؾ ل ص سي صدؽ س ريا ليس لدي أدلد شؾ سي أف الديش األميركي سيتدخؿ».
أض ػػاست االخبلللار ،بيلللروت ،1102/8/01 ،ع ػػف يحي ػػد دبػ ػ ؽ ،أف بيري ػػز أك ػػد ،اف الػػرئيس السػ ػ ري ،بش ػػار
«ااس ػػد ي م ػػـ دي ػػداً ال ػػه س ػػيرتكب خطػ ػأً سادحػ ػاً ،اذا اق ػػدـ عم ػػد مهادمػ ػ اسػ ػرائيؿ» ،مش ػػي اًر ال ػػد اف «ك ػػؿ م ػػف
سيحا ؿ ااعتداا عمد اسرائيؿ ،سيدسع ثملاً باهظاً ا يمكػف تحممػه» .عػف المبػادرة الر سػي  ،قػاؿ بيريػز الػه
«ا يمكف ااعتماد عمد امال ااسد سي ما يخص ااتفاؽ اآلخذ بالتبم ر ح ؿ ااسػمح الكيميائيػ الم دػ دة
سي ح زته» ،لكله اكد سي الم ابؿ اف «الرئيسيف ،ااميركي الر سػي ،بػاراؾ ا بامػا سالديميػر بػ تيف ،قػادراف
عمد الت صؿ الد تس ي ذات صدقي بشأف هذه ااسػمح  ،هػذه التسػ ي يدػب اف تملػع بشػكؿ كامػؿ ،دػ د
سالح كيميائي سي ايدي ااسد».
 11وزير العموم اإلسرائيمي يعقوب بيري :نحن بشكل طبيعي كنا ضد محمد مرسي و"اإلخوان"
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اللاصػرة ػ زهيػػر ألػد ار س تطػػرؽ أمػػس الثالثػػاا زيػػر ال مػ ـ التكل ل ديػػا اإلسػرائيمي الػػذي شػػغؿ سػػي السػابؽ
ملصب رئيس دهاز األمف ال اـ (الشاباؾ) ،ي ب بيري إلد الهزة اإلقميمي التي ت ـ ملط الشرؽ األ سػط
خػػالؿ كممتػػه أمػػاـ الم هػػد المت ػػدد المدػػاات سػػي مديلػ هرتسػػيميا ،قػػاؿ إف عػػدـ ااسػػت رار سػػي مصػػر يشػػكؿ
خط ار ح ي يا عمد الد ل ال بري  ،بحسب ما أساد م قع صحيف "ه رتس".
بحسب أق اؿ الػ زير اإلسػرائيمي سػإف د لػ ااحػتالؿ الشػرؽ األ سػط ي يشػاف سػي ذر ة اقػع م ػد ت دػد سيػه
الكثيػػر مػػف التحػػديات بمػػا سػػي ذلػػؾ تهديػػدات عمػػد أمػػف إس ػرائيؿ ،هػػذا ال اقػػع يمكػػف أف يػػؤدي إلػػد ال البػػات
التكاسػػات تاريخي ػ الػػد سػػرص لػػف ت ػ د ثالي ػ  ،عمػػد حػػد ق لػػه .عػػال ة عمػػد ذلػػؾ ،حػػذر ال ػ زير مػػف تغيػػر
ال ضػػع األملػػي عمػػد الحػػد د مػػع مصػػر قػػائال إف عػػدـ ااسػػت رار سػػي مصػػر يشػػكؿ خط ػ ار آخػػر عمػػد أمػػف
إس ػرائيؿ ،مضػػيفا أف الم ض ػ ع المركػػزي الػػذي ت ادهػػه إس ػرائيؿ كػػاف مػػا زاؿ سػػيب د ه ػ التهديػػد اإلي ارلػػي
الخطر الل ي اإليرالي لـ يختؼ ب د.
قػػارف الػ زير اإلسػ ارئيمي بػػيف األحػػداث التػػد شػػهدتها مصػػر تأثيرهػػا عمػػد إسػرائيؿ بػػيف مػػا يحػػدث اآلف سػػي
المست ر لمد ؿ المدا رة ه حمػـ إسػرائيؿ الملشػ د ،س ػد كلػا بطبي ػ الحػاؿ سػي السػابؽ
س ري قاؿ إف اللظاـ ُ
ضد اإلخ اف المسمميف ضد محمد مرسد سي مصر ،لكف كاف هلاؾ لظاـ تسػتطيع الت امػؿ م ػه التحػدث
إليه ،لكللا اآلف أماملا مدم ع مف الث ار الغاضػبيف حالػ مػف عػدـ ااسػت رار ،ممػا يلػذر بػأف عالقتلػا مػع
مصر ستك ف أكثػر سػ اا صػ ب مسػت بال ،عمػد حػد ق لػه .كػاف الػ زير عيلػه اعتػرؼ بتػدخؿ إسػرائيؿ سػي
سيلاا لم ضاا عمد ما أسماها بالبؤر اإلرهابي التي تهدد أملها ،مؤكدا قياـ تؿ أبيب بت ديـ يد ال ػ ف لمدػيش
المصري سي تصديه لما سماه باإلرهاب.
ق ػػاؿ بي ػػري س ػػي حػ ػ ار م ػػع ص ػػحيف ‘م ػػاريؼ’ ردا عم ػػد سػ ػؤاؿ حػ ػ ؿ أهميػ ػ ااس ػػت رار س ػػي مص ػػر باللس ػػب
إلس ػرائيؿ ،مػػا إف كالػػت إس ػرائيؿ ل بػػت د ار سػػي اإلطاح ػ بلظػػاـ اإلخ ػ اف صػػحيا ،لحػػف ا لتػػدخؿ ،ليسػػت
لػػديلا ال ػػدرة عمػػد قمػػب ألظمػ  ،لػػـ لحػػا ؿ خػػالؿ ال ػ د األخيػرة ال مػػؿ سػػي هػػذا ااتدػػاه .لريػػد لظامػػا مسػػت ار
يحػػاسظ عمػػد السػػالـ ،لحػػف مضػػطر ف لمحفػػاظ عمػػد سػػيلاا لظيف ػ  .ل ػ ـ هلػػاؾ بخط ػ ات اسػػتباقي لمسػػاعدة
الديش المصري سي م اده التلظيمات اإلرهابي السمفي التاب لم اعدة ،عمد حد ق له.
أضػػاؼ لحػػف بشػػكؿ طبي ػػي كلػػا ضػػد محمػػد مرسػػي اإلخ ػ اف المسػػمميف ،لكػػف كػػاف لػػؾ دػػار تسػػتطيع أف
تتحػػدث م ػػه ،اآلف ل ػػؼ أمػػاـ حفل ػ مػػف المتمػػرديف مثيػػري الشػػغب ،مػػف المت قػػع أف يصػػبا ض ػ لا أكثػػر
س ا.
القدس العربي ،لندن1102/8/00 ،
 10ىآرتس :نتنياىو يمنع نشر محاضر مجمس الوزراء عن حرب 62
بملاسػػب مػػر ر  20عام ػاً عمػػد حػػرب أكت ػ بر سػػي ال ػػاـ  ،2973أعػػد المسػػؤ ل ف عػػف أرشػػيؼ الد ل ػ ال بري ػ
خالؿ ااشهر ااخيرة ،ال ديد مف ال ثائؽ محاضر دمسات الحك م ااسرائيمي المدمس ال زاري المصغر،
بكؿ ما يت مؽ بفترة ما قبؿ اثلاا ب د حرب أكت بر.
كشػػفت صػػحيف "ه ػ رتس" سػػي عػػددها الصػػادر الي ػ ـ اارب ػػاا ،الػػه تػػـ اي ػػاؼ هػػذه الخط ػ ة ب ػرار مػػف رئػػيس
الحك م بلياميف لتلياه .
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اعمػػف مسػػؤ ل ف سػػي مكتػػب لتليػػاه اف لشػػر هػػذه ال ثػػائؽ ممكػػف ب ػػد عشػػر سػػل ات مػػف اآلف ،ألف" قػػال ف
اارشيؼ المحاضر الملبث عف إدتماعػات المدػاف ال ازريػ بخصػ ص ال ضػايا اامليػ دمسػات الحك مػ ،
يلص عمد عدـ ستحها قبؿ  00عاماً مف تحريرها".
قال ا باله سي حاؿ حد ث اي تغيير عمد هذا ال ال ف ساله سيتـ إعالـ الدمه ر بذلؾ.
فمسطين أون الين1102/8/00 ،
 11قائد قوات البرية اإلسرائيمي :مستعدون لكل سيناريو وال نستخف بالجيش السوري
لضػػاؿ محمػػد تػػد اعتبػػر قائػػد ال ػ ات البري ػ سػػي الدػػيش اإلس ػرائيمي الدل ػراؿ غػػاي تس ػ ر ،سػػي م ابم ػ مػػع
اإلذاعػ اإلسػرائيمي  ،أف ال ػ ات البريػ اإلسػرائيمي عمػػد أتػػـ ااسػػت داد لم ادهػ أي سػػيلاري أي طػػارئ ،اف
الديش اإلسرائيمي لف ي ؼ مكت ؼ األيدي إذا ما ت رضت إسرائيؿ ألي هد ـ.
س ػػد أعمػػف قائػػد ال ػ ات البري ػ سػػي الدػػيش اإلس ػرائيمي ،إف الدػػيش اإلس ػرائيمي عمػػد أتػػـ ااسػػت داد لكػػؿ تط ػ ر
مرت ب أ طارئ ،أف ق ات البري اإلسرائيمي داهزة ،هي ت ـ بتدريباتها س ا لكؿ سيلاري مت قع.
قػػاؿ تسػ ر إف الدػػيش السػ ري ،عمػػد الػػرغـ مػػف ت اردػػع ق تػػه ال سػػكري ال تاليػ  ،بف ػػؿ قػػدـ أسػػمحته سػػائمه
ال تالي ػ  ،إا ألػػه ا يمكػػف ااسػػتخفاؼ بػػه ،ا سػػيما أف الحػػرب األهمي ػ التػػي يخ ضػػها ملػػذ عػػاميف ،أعػػادت
لدل ػ ده المياق ػ ال تالي ػ ال ػػدرات الميدالي ػ  .أضػػاؼ تسػ ػ ر إف الدػػيش الس ػ ري مده ػػز أيضػػا ب تػػاد متطػ ػ ر
خاص سي بليته الدساعي  ،الدساعات األرضي .
عمد ص يد الدبه مع لبلاف أشػار تسػ ر إلػد أف الدػيش اإلسػرائيمي ي ارقػب يتػابع عػف كثػب كػؿ التطػ رات
عمػد الدبهػ المبلاليػ  ،ا سػيما احتمػاات ل ػؿ أسػمح متطػ رة مػف سػ ريا إلػد حػزب اهلل ،ا سػيما أف حػزب
اهلل ي اصؿ ت زيز ق ته قدراته ال تالي ال سكري .
مػػع ذلػػؾ خمػػص الدل ػراؿ غػػاؿ تس ػ ر إلػػد ال ػ ؿ إف الدػػيش اإلس ػرائيمي لػػف ي ػػؼ مكت ػ ؼ األيػػدي ه ػ يتمتػػع
بتف ؽ ل عي أيضا ضد حزب اهلل سي رؼ كيؼ يرد عمد كؿ هد ـ عمد إسرائيؿ.
عرب 1102/8/01 ،37
 12معاريف :مخطط إسرائيمي لتحويل القدس المحتمة إلى مدينة عالمية ييودية
اللاصػ ػرة كش ػػفت مص ػػادر إعالميػ ػ عبريػ ػ الل ػػاب ع ػػف مخط ػػط أع ػػده ط ػػاقـ إسػ ػرائيمي ي ػػدعد سري ػػؽ "ال ػػدس
المبلي " ،يهدؼ لتح يؿ مديل ال دس خالؿ األع اـ الم بم إلد مديل مركزي سي ال الـ.
قالت صحيف /م اريؼ /ال بري سي عػددها الصػادر اليػ ـ األرب ػاا ( )9/22إف المػدع اف يػ راـ غيلسػبرغ
عامػػا) ،الم ػػر ؼ بخططػػه الهادس ػ لته يػػد ال ػػدس" ،يه ػ دا عتصػػي ف الػػذي خطػػط لتفديػػر قب ػ الصػػخرة
(ً 00
قديما ،هما مف أشرسا عمد الخط دعماها.
ً
يلص المخطط ،بحسب الصحيف  ،عمد أف تصبا ال دس مديل عظيم سي ملط مساحتها ألؼ كيمػ متر،
ػر سػػي
اطلػػا يسػػكل ف سيهػػا ،عشػرة ماليػػيف ازئػ ًا
مشػػابه لبػػاريس للػػدف سػػي ال قػػت الحػػالي ،مػػع ثالثػ ماليػيف م ً
أ قػػات الػػذر ة ،أب ػػد مػػف ذلػػؾ ألػػه سػػيك ف سػػي مركزهػػا "الم بػػد اليهػ دي الم ػػدس ال ظػػيـ" مكػػاف ال بػ الذهبيػ
الحالي (قب الصخرة).
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أ ضحت الصحيف سي ت ريرها أف "ال ػدس قػد تمتػد إلػد مػدف سمسػطيلي مدػا رة مثػؿ راـ اهلل بيػت لحػـ التػي
سػػتخمد مػػف ال ػػرب بالكامػػؿ ،سػػيركز المخطػػط عمػػد أف ال ػػدس سػػتك ف هػػي المديل ػ المركزي ػ سػػي إس ػرائيؿ"
ليست تؿ أبيب".
كمػػا سيصػػبا الحدػػاج – سػػؽ المخطػػط  -يت اسػػد ف إلػػد الهيكػػؿ المزع ػ ـ بأعػػداد كبي ػرة ،سػػي ط ػ س م ارسػػـ
طلي ت اـ سي كؿ عيد ،يستخدم ف ال طار لم ص ؿ إليها ،تصبا ال دس ساحاتها عاصم "إسرائيؿ".
يتضمف المخطط" ،هدـ تدمير كؿ اآلثار ال ديم األس ار ال ثمالي سي ال دس ،مف أدؿ خمؽ قدس دديدة
أيضػا إليدػاد
مبلي عمد الطري الحديثػ  ،ال ضػاا عمػد التمييػز بػيف المديلػ ال ديمػ الدديػدة ،يهػدؼ هػذا ً
حؿ دذري لمبمدة ال ديم ".
قػ ػدـ المخط ػػط مختص ػػيف مهلدس ػػيف ت ػػاب يف لش ػػركات التخط ػػيط الكبيػ ػرة س ػػي "إسػػرائيؿ" ،عممػ ػ ا عم ػػد ت ػػديـ
ااستشارات سي مداؿ الم اصالت الل ؿ ،لل ؿ مالييف األشػخاص مػف ال ػدس اليهػا مػف خػالؿ قطػار خػالؿ
مدة قصيرة.
عف المسادد اإلسالمي سي المديل  ،يتحدث المخطط بأله سيحا ؿ خمؽ المديلػ الخاصػ "باإلسػرائيمييف" ا
يرغب ف بأف يك ف سيها ديالات أخرى أ مسادد كلائس ،ربما يتـ إخالا أماكلها بالكامؿ.
ت ؿ "م اريؼ" إله سي حاؿ ع د ال رب اتفاؽ سالـ أ م اهدة مع إسرائيؿ ،أراد ا أف يسػكل ا سػي ال ػدس،
دلبػػا إلػػد دلػػب ،سػػيك ف بيػػلهـ
سػػإلهـ سػػيك ل ف أقمي ػ د ف أهمي ػ " سػػي يش اليه ػ د بدالػػب ال ػػرب بسػػالـ ً
اإلخاا التفاهـ ااتفاؽ".
ل م ػػت الص ػػحيف ع ػػف يػ ػ راـ غيلس ػػبرغ ،أح ػػد أص ػػحاب المخط ػػط المشػ ػرسيف عمي ػػه ،ق ل ػػه إف "رؤيػ ػ ال ػػرب
المسػػمميف سػػي إقامػ الخالسػ اإلسػػالمي سشػػمت ،سهػػذه رؤيتلػػا مػػف ح لػػا أف لطب هػػا ،ا يمكػػف ال ػ ؿ إف هػػذه
الخطػ غيػػر شػػرعي خطػ الخالسػ اإلسػػالمي شػػرعي  ،كمػػا أف مصػػدر السػػمط هلػػا هػ اهلل التػ راة الكتػػب
الم دس التي تؤكد عمد يه دي ال دس" بحسب ق له.
قدس برس1102/8/00 ،
 13ىآرتس :النيابة تعرض صفقات لمنع صدور قرار حول تطبيق قانون أمالك الغائبين بالقدس
راـ اهلل -غس ػػاف حػ ػال ة ذك ػػرت ص ػػحيف هػ ػ رتس اف قض ػػاة المحكمػػ ااسػ ػرائيمي ال مي ػػا ألمحػ ػ ا ال ػػد امكاليػ ػ
الت اردػػع عػػف تطبيػػؽ قػػال ف امػػالؾ الغػػائبيف الػػذي يسػػتخدـ سػػيم لمصػػادرة ع ػػارات سمسػػطيلي  ،سيمػػا حا لػػت
الليابػ ػ ااسػ ػرائيمي ال امػ ػ االتف ػػاؼ عم ػػد ه ػػذا الت د ػػه م ػػف خ ػػالؿ ع ػػرض ص ػػف ل ض ػػيتيف مرسػ ػ عتيف امػ ػاـ
المحكم  -إحداهما تت مؽ بمصادرة سلدؽ كميػؼ الفمسػطيلي -لتالسػي اصػدار قػرار عػاـ يشػمؿ مدمػؿ قضػي
ال ال ف الذي تـ بم دبه مصادرة عشرات ال ارات الفمسطيلي سي ال دس.
حا لت اللياب ااسرائيمي ال ام سي دمس ع دت امس الثالثاا ،حث محامي اصػحاب اامػالؾ الفمسػطيلي
التي تلظر المحكم سي قضاياهـ "سػحب ااسػتئلاؼ الم ػدـ مػف قػبمهـ ،م ابػؿ إعػادة امالكهػـ المصػادرة لهػـ،
ا دسع ت يض مالي لهـ مع عدـ ضر رة إتخػاذ قػرار سػي ال ضػي ااساسػي  ،المت م ػ بتطبيػؽ قػال ف امػالؾ
الغػػائبيف سػػي شػػرؽ ال ػػدس" .قالػػت صػػحيف "هػػارتس" بػػأف المحػػامي اسيغػػد ر سيمػػدماف ،الػػذي يمثػػؿ عػػائمتيف
م دسيتيف ،ص درت امالكهمػا ،اسػتلادا ل ػال ف امػالؾ الغػائبيف ،رسػض ال بػ ؿ بهػذا ااقتػراح ا الت دػه ،الػذي
يت مؽ بتحرير اامالؾ المت م بهاتيف ال ائمتيف د ف اتخاذ قرار اساسي ح ؿ قضي امػالؾ الغػائبيف برمتهػا،
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قػػاؿ "لػػيس هلػػاؾ سػػبب يػػدس لا لمم اس ػ عمػػد تحريػػر اامػػالؾ -المت م ػ بال ضػػي المرس عػ امػػاـ المحكمػ -
م ابؿ التلازؿ عف بحث ال ضي برمتها".
القدس ،القدس1102/8/01 ،
 14إذاعة الجيش اإلسرائيمي :بشار األسد ال توجد لديو أي نية بالتنازل عن األسمحة الكيميائية
اللاص ػرة ػ زهيػػر ألػػد ار س قػػاؿ محمػػؿ الشػػؤ ف ال ربي ػ س ػي إذاع ػ الدػػيش اإلس ػرائيمي ،دػػاكي ح ػ غي ،أمػػس
الثالثاا ،إف الرئيس السػ ري د .بشػار األسػد ،ا ت دػد لديػه أي ليػ سػي التلػازؿ عػف األسػمح الكيميائيػ التػي
ػير إلػػد أف كرامتػػه ال طليػ تم ػػب د ًار سػػي هػػذا ال ػرار ،إا
بح زتػػه ،م ابػػؿ إلغػػاا ال ػػد اف األمريكػػي عميػػه ،مشػ ًا
أف ُيب ي هذه األسػمح إذا صػؿ إلػد ضػع ُيشػارؼ سيػه عمػد
ألها ليست ال امؿ الحاسـ ،ذلؾ أف األسد يريد ْ
س داف السمط سي دمشؽ.
ػددا عمػد
أضاؼ ح غي ،أف المبادرة الر سي هي لتاج اتفاؽ س ري-ر سي تمت صياغته ب لاي سائ ػ  ،مش ً
أف ال ػرئيس ب ػ تف سيسػػتغؿ هػػذا ااقت ػراح ليك ػ ف رق ػ مسػػا م مػػع الغػػرب ،مؤكػ ًػدا عمػػد ألػػه حتػػد ل ػ اضػػطر
األسد إلد تسميـ األسػمح الكيميائيػ التػي بح زتػه ،سػإف الػر س لػف يخػذل ه سػيك ل ف سػ داا باستضػاس هػذه
األسمح عمد أراضيهـ ،ذلؾ أف الصراع ح ؿ هذه األسمح ه ليس بيف س ري الغرب ،كما ي ت د ف ،إلمػا
بيف ال ايات المتحدة األمريكي ر سيا ،عمد حد ت بيره.
القدس العربي ،لندن1102/8/01 ،
 15يديعوت :ديان اقترح استخدام األسمحة غير التقميدية ضد الجيش المصري خالل حرب 62
ال دس المحتم كشفت صحيف يػدي ت أحر لػ ت ال بريػ صػباح اليػ ـ الخمػيس أف زيػر الػدساع اإلسػرائيمي
خالؿ حرب أكت بر عاـ  ،2973م شيه دياف ،اقترح عمػد رئػيس الحك مػ اإلسػرائيمي د لػدا مئيػر سػي األيػاـ
األ لد لمحرب ،قبؿ التح ؿ سي مياديف ال تػاؿ لصػالا إسػرائيؿ ،اسػتحداـ األسػمح غيػر الت ميديػ سػي الحػرب
سي سيلاا ،الطالقا مف م ل البطؿ اإلسط ري ،شمش ف" ،عمي عمد أعػدائي يػا رب" .قالػت الصػحيف إف
هػػذه التفاصػػيؿ ردت م ث ػ سػػي كتػػاب المػػذكرات الشخصػػي ل ائػػد الدػػيش اإلس ػرائيمي الثػػامف حػػاييـ بػػارليؼ،
التي تـ ال ث ر عميها سي خزل مغم ب د سل ات مف ساته ،سما بلشرها الي ـ.
س ا لما ذكرته الصحيف سػإف ابػف بػارليؼ ،عػ مر بػارليؼ ،الػذي يشػغؿ اليػ ـ ملصػب عضػ كليسػت ،عثػر
عمد المذكرات مع مدم ع مف ال ثائؽ محاضر الدمسات لمحك مػ اإلسػرائيمي سػي خزلػ خاصػ  .بحسػب
هػػذه ال ثػػائؽ ،س ػػا لمػػذكرات حػػاييـ بػػارليؼ ،س ػػد اسػػتدعته رئيس ػ الحك م ػ  ،د لػػدا مئيػػر ي ػ ـ األحػػد ،علػػد
ساعات الظهر ،سي أحمؾ الساعات التي عاشها دياف ،الػذي بػدا عميػه الخػ ؼ الهمػع لدردػ االهيػار ،حيػث
سكر دياف سي تمؾ المحظات باسػتخداـ األسػمح المحظػ رة .كتػب بػارليؼ سػي مذك ارتػه ي ػ ؿ " أبمغتلػي رئيسػ
الحك مػ أف زيػر الػدساع ،الػذي عػاد مػف د لػ سػي ميػاديف ال تػاؿ ،أبمغهػا ألػه أخطػأ سػي ت ػدير قػ ات الدػػيش
اإلسرائيمي ،سي ت دير ق ات ال ػد  ،أف الحالػ ميئػ س ملهػا .هػ ي ت ػد ب دػ ب الت اردػع االسػحاب م ابػؿ
ال ػ ات األردلي ػ  ،االسػػحاب لغاي ػ المضػػائؽ سػػي دبه ػ سػػيلاا اذا لػػزـ األمػػر يدػػب اسػػتخداـ ال سػػائؿ غيػػر
الت ميدي عمد غرار "للمت س يا مع الفمسػطيلييف" .قػد تركػت رئيسػ الػ زراا عمػي الطباعػا بألهػا مهػز زة مػف
أق اؿ زير الدساع أكثر مما هي متأثرة مف حال ال ضع الميدالي".
وكالة سما اإلخبارية1102/8/01 ،
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" 16إسرائيل" تطرد ناشطاً بولندياً من أصل فمسطيني لالشتباه بصمتو بل"منظمة إرىابية"
ال دس المحتمػ ػ أ ؼ ب قضػت المحكمػ ااسػرائيمي ال ميػا األرب ػاا بطػرد اللاشػط اإللسػالي الب للػدي كميػؿ
قلديؿ ( 12عاما) مف إسرائيؿ ،م تبرة اف له صالت بػ"ملظمات ارهابي ".
ي مؿ اللاشط الب للدي مف أصؿ سمسطيلي سي ملظم ال مؿ اإللسالي الب للدي  ،م رهػا ال ػدس الشػرقي سػي
مشر ع إعادة تأهيؿ المياه سي تالؿ دل ب الخميؿ الذي تم له دزئياً الحك م الب للدي .
الحياة ،لندن1102/8/01 ،
 17قمق عسكري إسرائيمي من توتر األوضاع األمنية بالضفة بعد تزايد الحوادث األمنية
عبرت أ ساط عسكري صهي لي عف قم ها مف ت تر األ ضػاع األمليػ سػي الضػف الغربيػ ُ ،مشػيرة إلػد تكػرر
ّ
الحػ ادث األمليػ سػػي اآليػػاـ األخيػرة ،حيػػث عثػػر الدػػيش عمػػد عبػ ة لاسػػف ضػ ت عمػػد حاسػ الطريػػؽ قػػرب
حادز أملي علد مست طل "الفي ملشيه" دل ب شرؽ قم يمي بهدؼ استهداؼ الدل د ،كمػا تم ّكػف الدػيش مػف
ضبط رشاشػيف مػف طػراز "كػارؿ غ سػتاؼ" أمشػاطاً لمػذخيرة سػي سػيارة يسػت مها  3سمسػطيلييف سػي بيػت لحػـ،
باإلضاس إلد إل اا زدادتاف حارقتاف عمد حاسم لممست طليف قرب قري عاب د غرب راـ اهلل.
مدم "بمحاليه" ال سكري
التقرير المعموماتي 1102/8/00 ،1814
 18مكتب اإلحصاء اإلسرائيمي %31 :من اإلسرائيميين سافروا لمخارج منذ بداية سنة 1102
قمػػا قياسػػيا سػػي عػػدد المسػػاسريف
أظهػػرت م طيػػات السػػفر التػػي لشػػرها مكتػػب اإلحصػػاا المركػػزي اإلسػرائيمي ،ر ً
اإلسرائيمييف لمخارج رغـ شكا ى اإلسرائيمييف مػف األ ضػاع ااقتصػادي الصػ ب  .تبػيف الم طيػات ألػه سػاسر
سػػي ش ػػهر آب  /أغسػػطس ح ػػده لمخػػارج  973أل ػػؼ إسػ ػرائيمي ،أف  3.3ممي ػ ف إسػػرائيمي سػػاسر ا س ػػي الفتػػرة
ال اق بيف شهر كال ف الثالي  /يلاير حتد آب  /أغسطس ،ملهـ  2.3ممي ًلا ساسر ا خالؿ شػهري حزيػراف
 /ي لي ػ آب  /أغسػػطس .س ػػا لصػػحيف "ه ػ رتس" اإلس ػرائيمي  ،سإلػػه يت قػػع أف يسػػاسر سػػي ست ػرة األعيػػاد بػػيف
رأس السػػل عيػػد ال ػػرش خػػالؿ الشػػهر الحػػالي لحػ  2.0مميػ ف إسػرائيمي ،بهػػذا يصػػبا عػػدد المسػػاسريف سػػي
الفتػ ػرة ال اق ػ ػ ب ػػيف حزيػ ػراف  /ي ليػ ػ حت ػػد أيمػ ػ ؿ  /س ػػبتمبر لحػ ػ  %20م ػػف إدم ػػالي الس ػػكاف .رغ ػػـ ه ػػذه
الم طيػػات س ػػد هػػبط عػػدد اإلس ػرائيمييف المسػػاسريف إلػػد سػػيلاا بلسػػب  ،%0.1ليبمػػغ لح ػ  290ألفػػا سػػي الفت ػرة
ال اق بيف كال ف الثالي /يلاير حتد آب  /أغسطس ،م ابؿ  203آاؼ خالؿ الفترة لفسها ال اـ الماضي
عرب 1102/8/00 ،37
 21خمسة شيداء بالمخيمات الفمسطينية في سورية
دمشػػؽ قالػػت مدم ع ػ ال مػػؿ مػػف أدػػؿ سمسػػطيليي سػ ري إف خمس ػ ادئػػيف سمسػػطيلييف استشػػهد ا األرب ػػاا
دراا ت اصؿ عمميات ال صؼ الهدمات عمد المخيمات الفمسطيلي سي س ري .
أض ػػاست المدم عػ ػ س ػػي بي ػػاف ص ػػحفي الخم ػػيس أف الش ػػاب س ػػامي عب ػػد ال زيػ ػز استش ػػهد دػ ػراا ااش ػػتباكات
المت اصػػم سػػي مخػػيـ اليرمػ ؾ ،سيمػػا استشػػهد الشػػاب سػػاـ سػ يد رشػػداف مػػف أبلػػاا المخػػيـ دػراا الت ػػذيب سػػي
سد ف اللظاـ الس ري.
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ػأثر بدػراح أصػػيب بهػػا قبػػؿ شػػهر
أ ضػػحت أف الشػػاب شػػحادة الشػػهابي مػػف أبلػػاا مخػػيـ اليرمػ ؾ استشػػهد متػ ًا
دراا ال صؼ عمد المخػيـ ،هػ مػف لشػطاا المخػيـ ،كمػا استشػهد اللاشػط اإلغػاثي خالػد محمػد بكػر اي مػف
المخيـ تحت الت ذيب سي سد ف اللظاـ الس ري.
أيضػا ،ذلػؾ أثلػاا ااشػتباكات الػدائرة
أشارت إلػد استشػهاد الشػاب أ س عػارؼ هػدر س مػف سػكاف المخػيـ ً
عمد محا ر المخيـ بيف مدم عات الديش الحر الديش اللظامي.
المركز الفمسطيني لإلعالم1102/8/01 ،
 20مؤسسة األقصى :وزير اإلسكان اإلسرائيمي ونحو  011مستوطن يدنسون المسجد األقصى
أسادت “مؤسس األقصد لم قؼ التراث” سػي بيػاف لهػا األرب ػاا 1023/9/22ـ اف زيػر اإلسػكاف اإلسػرائيمي
بحرس ػ مػػف ق ػ ات ااحػػتالؿ ح ارس ػ حك مي ػ ،
“أ ري أريئيػػؿ” اقػػتحـ دلػػس المسػػدد األقصػػد صػػبيح الي ػ ـ ا
لظػػـ د لػ سػػي المسػػدد األقصػػد امتػػدت لحػ لصػػؼ سػػاع سػػي ألحػػاا متفرق ػ مػػف المسػػدد األقصػػد ،سػػي
لفػػس هػػذا الي ػ ـ اقػػتحـ دلػػس األقصػػد لح ػ  30مسػػت طلا برس ػ عػػدد مػػف ” الحاخامػػات” ،ت ػزامف ذلػػؾ مػػع
اقتحػػاـ لحػ  70إسػرائيميا مػػف الطػػالب كبػػار السػػف لممسػػدد األقصػػد  ،لظمػ ا د لػ تشػػبه المسػػار التػ راتي
الذي ت تمده الدماعات اليه دي خالؿ اقتحامها لألقصد.
أكدت “مؤسس األقصد” أف محا ل سرض هذا ال اقػع ااحػتالؿ ب ػ ة السػالح  ،لػف ي طػي ااحػتالؿ شػرعي
أ سػػيادة سػػي األقصػػد ،بػػؿ تظػػؿ إد ػرااات ممارسػػات احتاللي ػ باطم ػ  ،سػػيظؿ األقصػػد بمسػػاحته الكامم ػ
 222د لما ،حؽ خالص لممسمميف.
إلػػد ذلػػؾ كػػررت المؤسس ػ دع تهػػا إلػػد د ػ ب الت ديػػؿ بح ػراؾ إسػػالمي عربػػي سمسػػطيلي يلتصػػر لممسػػدد
األقصػػد مديل ػ ال ػػدس المحتم ػ  ،يمدػػـ ااحػػتالؿ عػػف م اصػػم تغ لػػه بااعتػػداا عمػػد األقصػػد التهػػاؾ
حرمته.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم1102/8/00 ،
 21متخصصون يؤكدون خطورة طمس اليوية الوطنية والثقافية والموروث الحضاري المقدس
قالػػت الغللد ،عمللان ،1102/8/01 ،مػػف عمػػاف ،أف سػػمطات ااحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ت مػػؿ بشػػتد الطػػرؽ عمػػد
ترس ػػي احتالله ػػا لأل ارض ػػي الفمس ػػطيلي مديلػ ػ ال ػػدس المحتمػ ػ عب ػػر إدػ ػرااات الته ي ػػد المتتاليػ ػ  .م ػػف ب ػػيف
اإلدػ ػرااات الممارس ػػات الت س ػػفي قي ػػاـ س ػػمطات ااح ػػتالؿ بف ػػرض ت ػػدريس المله ػػاج اإلسػ ػرائيمي عم ػػد الطمبػ ػ
الفمسطيلييف سي ال دس المحتم .
ي ػ ؿ أمػػيف عػػاـ المدلػ الممكيػ لشػػؤ ف ال ػػدس عبػػد اهلل كل ػػاف قػػاؿ اف إسػرائيؿ كسػػمط احػػتالؿ دأبػػت عمػػد
سػػرض سياس ػ ت ميمي ػ عمػػد مػػدارس ال ػػدس المحتم ػ تهػػدؼ إلػػد اسػػتيطاف ال ػػؿ ال ربػػي الفمسػػطيلي بتدهيمػػه
به يته ال طلي الفمسطيلي بالتمائه امته ال ربي اإلسالمي باسػتبداؿ الملػاهج األردليػ ملػذ بدايػ ااحػتالؿ
الملاهج الفمسطيلي ابتداا مف عاـ  2992بالملاهج اإلسرائيمي مستفيدة مف ت دد المرادع الت ميمي لممػدارس
سي ال دس حيث تشرؼ ( ازرة الم ارؼ اإلسرائيمي ) عمد الت ميـ اابتدائي بيلما الت ميـ الثال ي خاضػع لرقابػ
بمدي ااحتالؿ سي ال دس.
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م ػػف دهتػ ػػه ،قػ ػػاؿ رئػػػيس مركػ ػػز الملػػػاهج س ػػي ازرة التربي ػ ػ الفمسػ ػػطيلي دهػ ػػاد زكارل ػ ػ أف سػ ػػمطات ااحػػػتالؿ
اإلسػرائيمي مػف خػالؿ ازرة الم ػارؼ اإلسػرائيمي ت تػدي عمػد الملهػاج الفمسػطيلي بشػتد الطػرؽ عبػر طمػػس
شطب ب ض ال بارات التي تخص اله ي الفمسطيلي ب مـ أس د.
رئػػيس ممت ػػد ال ػػدس الث ػػاسي د .اسػػحؽ الفرحػػاف قػػاؿ اف قيػػاـ عػػدة مػػدارس سػػي بمديػ ال ػػدس باسػػتبداؿ ملػػاهج
ازرة التربيػ الفمسػػطيلي بمل ػاهج إسػرائيمي ابتػػداا مػػف ال ػػاـ الد ارسػػي الحػػالي  ,1023يػػأتي ضػػمف سمسػػم مػػف
ااعمػاؿ الته يديػ التػي تسػػتهدؼ تحريػؼ التػػاري الػديف الدغراسيػػا اضػاس إلػػد تشػ يه الث اسػ الم دسػي لػػدى
اللاشئ .
دػػاا سػػي السللفير بيللروت ،1102/8/01 ،مػػف راـ اهلل ل ػػال عػػف م ارسػػمها أمدػػد سػػمحاف ،أف ارسػػـ عبيػػدات،
ه المختص سي شؤ ف الت ميـ مف مديل ال دس ،شػرح ل ػ«السػفير» ال اقػع المريػر ل ضػع الت مػيـ سػي المديلػ
الم دس  .ي ؿ إف «الملاهج التػي تػدرس ألبلائلػا سػي ال ػدس ل عػاف ،احػد سمسػطيلي محػرؼ يحػذؼ الح ي ػ
مػف التػػاري  ،اآلخػر إسػرائيمي ي تبػػر ال ػدس عاصػػم لمد لػ اليه ديػ » .يضػػيؼ أف «إسػرائيؿ ببسػػاط تشػػف
الي ـ حمم لمسا أدمغ أبلائلا ،تغير الر اي الح ي ي لمػا دػرى ،لتظهػر ألػه ا دػ د لشػيا اسػمه سمسػطيف
عمد الخريط ».
عف الملهاج اإلسػرائيمي يشػرح عبيػدات أف «هػذا الملهػاج ي ػرؼ ال ػدس عمػد ألهػا عاصػم لمد لػ اليه ديػ ،
يسمي اللكب است الاً ،بدؿ أف يدرس الطمب تاري سمسطيف ال رب ،يدرس ف تاري اسػرائيؿ ،كيػؼ بلاهػا
دايفيد بف غ ري ف اسحؽ شامير أرييؿ شار ف اسحؽ رابيف».
 22باحثون إسرائيميون يشككون في رواية "المكتشفات األثرية الييودية" بالمسجد األقصى
ال ػػدس المحتمػ  -ديػػع عػ ا دة تشػػكؾ دهػات سمسػػطيلي اسػرائيمي سػػي صػػدقي المكتشػػفات األثريػ اليه ديػ
الدديدة دل ب الحرـ ال دسي أمس ،ترى أف د اس ها سياسي تلدرج ضمف عمميات تكريس األسط رة دعػـ
مزاعـ الهيكؿ.
كاف باحث ف مػف الدام ػ ال بريػ قػد أعملػ ا أمػس اكتشػاؼ كلػز بيزلطػي يهػ دي دلػ ب الحػرـ ال دسػي سػي
ال دس المحتم  ،ي د تاريخه لفترة ما بيف ال رليف الرابع السابع الميالدي.
قاؿ بيػاف صػادر عػف الباحثػ المسػؤ ل إيػالت مػازار إلػه تػـ ال ثػ ر عمػد "مكتشػفات لػادرة" مػف ال ػرف ال اربػع
مػػػيالدي ،تشػػػمؿ  39قط ػ ػ ل دي ػ ػ ذهبي ػ ػ بيزلطي ػ ػ  ،ميدالي ػ ػ ذهبي ػ ػ قطرهػػػا  20س ػػـ تحم ػػؿ رم ػ ػ از يه دي ػ ػ
كالشم داف.
مازار لفسها ت ضا سي بيالها أله سي الفتػرة البيزلطيػ لػـ يسػكف اليهػ د سػي ال ػدس ،أف مصػدر "الكلػز" مػف
خارج المديل  ،مردح أله قد صمها مف قبؿ رسؿ دماعات يه دي .
يػػتحفظ المػػؤرخ اإلس ػرائيمي شػػم م زلػػد -سػػي حػػديث لمدزي ػرة لػػت -بشػػأف مػػا قالتػػه مػػازار ،متهمػػا الصػػهي لي
أذرعها بلسج أكاذيب أساطير استلساخ التاري  ،مشػككا سػي كػؿ الر ايػات التمم ديػ المزع مػ لػيس س ػط
سي ر اي الهيكؿ.
ي ضا المؤرخ زلد -الذي ضع سمسم كتب ح ؿ اختراع الش ب اليه دي "أرض إسرائيؿ" -أف الهيكؿ لـ
يكف م د دا أصال كي يهدـ ،أف حائط البراؽ سي ال دس لـ يكف ي ما "حائط المبكد".
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يشػػكؾ زلػػد أيضػػا سػػي د اسػػع عمػػـ اآلثػػار اإلس ػرائيمي ،ي تب ػره مػػف أد ات اخت ػراع األسػػاطير صػػياغ األم ػ ،
يرى أف تهدير اليه د مف قبؿ الر ماف أسط رة رعتها الصهي لي لتدعيـ "الح ؽ التاريخي لميه د عمػد كػؿ
سمسطيف" ،أرض إسرائيؿ".
مػػف دالبػػه يشػػكؾ ال ػػالـ األثػػري ي لتػػاف مز ارحػػي سػػي د اسػػع م طيػػات الدام ػ ال بري ػ ح ػ ؿ المكتشػػفات
اليه دي .
ي ضا مزراحي أف الدام ال بري لـ ت دـ م طيات كاسي ح ؿ أسئم أثري د هري تخص الل ط المحددة
لمم د دات المكتشف تت مؽ بأصمها ح ي تاريخها.
ردا عمد سؤاؿ لمدزيرة لػت ،قػاؿ مز ارحػي  -هػ مػف ملظمػ "عيمػؾ شػاسيه" اإلسػرائيمي  -إف الت دػه السػريع
لمصحاس ت ميـ لبأ "ااكتشاؼ المثير" يثير تساؤات شك كا ،ي كس مراميه السياسي .
أضػػاؼ أف "الباحث ػ مػػازار لفسػػها ت تػػرؼ بػػأف الميدالي ػ الذهبي ػ مصػػمم بأسػػم ب يميػػز ال ص ػ ر ال سػػطد.
مػػف ده ػ أخػػرى ،سإلهػػا اكتشػػفت سػػي طب ػ أثري ػ ت ػ د لم ػػرف السػػادس مػػيالدي ،هػػذا تلػػاقض كبيػػر يحتػػاج
إلدابات".
الجزيرة نت ،الدوحة1102/8/00 ،
 23ىيئة مقدسية تحذر من مخطط إسرائيمي لتحويل القدس إلى مدينة عالمية ييودية
راـ اهلل " -األيػػاـ" اعتبػػرت الهيئػ اإلسػػالمي المسػػيحي للصػرة ال ػػدس الم دسػػات المخطػػط الته يػػدي الدديػػد
الهػػادؼ الػػد تح يػػؿ مديل ػ ال ػػدس إلػػد مديل ػ مركزيػ عالميػ تصػػؿ مسػػاحتها  2000كيمػ متر يسػػكلها ثالث ػ
ماليػػيف م ػ اطف ،يك ػ ف "الهيكػػؿ اليه ػ دي" المزع ػ ـ سػػي مركزهػػا عمػػد أل ػػاض قب ػ الصػػخرة المش ػرس  ،عمػػد
حساب مدف سمسطيلي مدا رة مثؿ راـ اهلل بيت لحـ ،إعاللا اضحا خطي ار لمل ايا الح ي ي لد ل ااحتالؿ،
بالسيطرة الكامم عمد ال دس اقام الهيكؿ ،لتك ف ال دس لهـ حدهـ.
حذرت الهيئ سي بياف أمس مف خط رة المخطط ك له يسػتهدؼ بالدردػ اا لػد المسػادد الكلػائس ،مؤكػدةً
التطرؼ ال لصػري الكاملػ سػي د لػ ااحػتالؿ ،التػي تحمػؿ ال ػداا لألديػاف السػما ي مػف اسػالـ مسػيحي ،
تضع د ر ال بادة مف مسادد كلائس عمد رأس أ ل ياتها سي الته يد التدمير.
األيام ،رام اهلل1102/8/01 ،
 24األسير المعزول ضرار أبو سيسي يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من اليوم
راـ اهلل " -األي ػػاـ" أسػػاد محػػامي ازرة شػػؤ ف األسػػرى ارمػػي ال ممػػي ،أمػػس ،أف األسػػير الم ػػز ؿ ض ػرار أب ػ
سيسػػي مػػف قطػػاع غػزة الم قػ ؼ ملػػذ  1022/1/29هػػدد بػػال دة إلػػد اإلضػراب المفتػ ح عػػف الط ػػاـ بسػػبب
استمرار عزله االفرادي ،عدـ التزاـ إدارة سد ف ااحتالؿ بإخراده مف ال زؿ حسػب ااتفػاؽ الػذي ابػرـ بػيف
قيادة األسرى ادارة السد ف.
قػػاؿ أبػ سيسػػي لممحػػامي الػػه حتػػد اآلف ا يػزاؿ سػػي ال ػػزؿ االفػرادي الػػه سػػيبدأ إضػرابا مفت حػػا ابتػػداا مػػف
الي ـ ،إذا لـ تستدب إدارة السد ف لمطمبه بإخراده مف ال زؿ أله سيضرب أيضا عف شرب الماا.
األيام ،رام اهلل1102/8/01 ،
 25األسرى المرضى في "الرممة" يعمنون عن البدء بخوض إضراب عن الطعام األحد المقبل
التاريخ :الخميس 1102/8/21

العدد1865 :

ص 08

راـ اهلل أعمػػف األسػػرى المرضػػد سػػي سػػدف "الرممػ " عػػف البػػدا بخػ ض اإلضػراب عػػف الط ػػاـ األحػػد الم بػػؿ
احتدادا عمػد أ ضػاعهـ الصػحي سػؽ برلػامج لضػالي تصػاعدي ،مشػي ار إلػد دػ د حػاات مرضػي بحادػ
إلد المتاب ادراا عمميات دراحي لهـ مف مرضد مصابيف باألعيرة اللاري بالسػرطاف السػكري الضػغط
ال مب.
أ ضحت رسال تسربت مف الم ت ؿ أف إدارة السد ف ص دت مف إدراااتها ال م ي بحؽ األسػرى مػف عػزؿ
الفرادي مداهمات تفتيشات ع بات دائرة ما يد ؿ ال ضع ا يحتمؿ ا يمكف السػك ت عميػه بػالرغـ مػف
أ ضاعهـ الصحي الخطيرة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1102/8/01 ،
 26االحتالل ييجر  24فمسطينيا بالقدس والمستوطنون يشعمون النار بنحو  411دونم بالضفة
راـ اهلل ػ ليد ع ض شردت سمطات ااحتالؿ اإلسرائيمي األرب اا  30م اطلا سمسػطيليا دػراا هػدـ مسػاكلهـ
ببمدة الزعيـ بال دس الشرقي .
قاؿ أحد أصحاب المساكف المهدم محمد ع دة س يدي إف دراسات ااحتالؿ ق اته شرطته ط قت محيط
األرض ملػػذ سػػاعات الصػػباح شػػرعت بهػػدـ المسػػاكف ،بحدػ البلػػاا غيػػر المػػرخص ،مشػػي ار إلػػد ألهػػا سػػممت
إخطارات بإخالا األرض بغي مخططات لت سيع مست طل ‘م اليه أد ميـ’ ضمف مشر ع  E1حسب ادعاا
ااحتالؿ.
شرد ااحتالؿ الي ـ  30سردا ي طل ف هذه المساكف ،غير أف ااحػتالؿ ت عػد بػال دة
أ ضا س يدي قائال ‘ ّ
ي ـ األحد الم بؿ إلكماؿ عممي الهدـ.
سيم ػػا ت اص ػػؿ س ػػمطات ااح ػػتالؿ ه ػػدـ مس ػػاكف الفمس ػػطيلييف بال ػػدس بحدػ ػ البل ػػاا غي ػػر الم ػػرخص ي اص ػػؿ
المسػػت طل ف التلكيػػؿ بالفمس ػػطيلييف بشػػتد ال س ػػائؿ حيػػث أق ػػدم ا األرب ػػاا عم ػػد إش ػ اؿ الل ػػار بػ ػ  000د ل ػػـ
مزر ع باألشدار شماؿ الضف الغربي .
أكدت مصادر محمي شماؿ الضف إقػداـ المسػت طليف عمػد إشػ اؿ اللػار سػي تمػؾ األ ارضػي التػي ت ػ د لبمػدة
دير الحطب شرؽ مديل لابمس.
م ػف دهتػػه أداف المتحػػدث باسػػـ الحك م ػ الفمسػػطيلي مػػدير المركػػز اإلعالمػػي الحك ػ مي د .إيهػػاب بسيس ػ
إحراؽ المست طليف لػ  000د لـ مزر ع بأشدار الزيت ف شرؽ لابمس.
القدس العربي ،لندن1102/8/01 ،
 27مركز "الميزان" :االحتالل يبتز مرضى قطاع غزة من خالل حاجز "إيرز"
غ ػزة  -ارئػػد اسػػي كشػػؼ “مركػػز المي ػزاف لح ػ ؽ اإللسػػاف” الػػذي يتخػػذ مػػف غ ػزة م ػ اًر لػػه ،أمػػس“ ،أف ق ػ ات
ااحتالؿ “اإلسرائيمي” ت اصؿ استغالؿ حاد السكاف سػي قطػاع غػزة لمسػفر لغػرض ال ػالج سػي المستشػفيات
سي الضف الغربي داخؿ أراضي  2920،لإلي ػاع بهػـ اعت ػالهـ أ الضػغط عمػيهـ مسػا متهـ بػيف التخػابر
أ ال دة لمم ت سي غزة”.
أكػد المركػز سػي ت ريػر “إف سػػمطات ااحػتالؿ ت اصػؿ تشػديد حصػارها المفػػر ض عمػد ال طػاع ،األمػر الػػذي
يحرـ السكاف مف ح هـ سي التل ؿ الحرك ” ،أشارت حصيم أعماؿ الرصد الت ثيؽ إلػد أف قػ ات ااحػتالؿ
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اعت مت  22سمسطيلياً أثلاا محا لتهـ المر ر عبر حادز بيت حال ف (إيرز) شماؿ ال طاع ،ملذ بدايػ ال ػاـ،
مف بيلهـ  7مف المرضد مراس يهـ.
عبػػر مركػػز المي ػزاف عػػف اسػػتلكاره الشػػديد اعت ػػاؿ المرضػػد م ػراس يهـ غيػػرهـ مػػف الفمسػػطيلييف رأى سيػػه
“استم ار اًر لسياس ابتزاز الفمسطيلييف استغالؿ م الاتهـ”.
الخميج ،الشارقة1102/8/01 ،
 28قوات األمن تمنع متظاىرين من اقتحام مكتب الجزيرة برام اهلل احتجاجا عمى الكاتب حمامي
راـ اهلل ػ ليػػد عػ ض اعتصػػـ عشػرات الفمسػػطيلييف األرب ػػاا ،أمػػاـ م ػػر مكتػػب قلػػاة الدزيػرة ال طريػ سػػي راـ
اهلل ،احتدادا عمد تهدـ الكاتب إبراهيـ حمامي عمد الرئيس الفمسػطيلي ال ارحػؿ ياسػر عرسػات خػالؿ برلػامج
ااتداه الم اكس الذي بثته ال لاة مساا الثالثاا.
مل ػػت ق ػ ات األمػػف الفمسػػطيلي الشػػباف الغاضػػبيف مػػف اقتحػػاـ مكتػػب ال لػػاة ،سػػي حػػيف اكتف ػ ا بتلظػػيـ قف ػ
احتدادي .
رسػػع المشػػارك ف سػػي ااعتصػػاـ الػػذي دعػػت إليػػه حرك ػ الشػػبيب الفتحا ي ػ  ،الالستػػات الملػػددة ب لػػاة الدزي ػرة،
طػػالب ا ال لػػاة بااعتػػذار عمػػا بػػدر مػػف ألفػػاظ مسػػيئ بحػػؽ عرسػػات ،ب ػػدـ تك ػرار مثػػؿ هػػذه التهدمػػات عمػػد
قيادات رم ز الش ب الفمسطيلي.
سيمػػا حالػػت قػ ات األمػػف الفمسػػطيلي التػػي التشػػرت بكثاس ػ أمػػاـ مكتػػب الدزي ػرة ،د ف دخػ ؿ عش ػرات الشػػباف
الغاض ػػبيف إل ػػد م ػػر ال ل ػػاة ،عب ػػر اللائ ػػب دم ػػاؿ الطيػ ػ ار ي الل ػػاطؽ الرس ػػمي باس ػػـ كتم ػػه س ػػتا البرلماليػ ػ ع ػػف
استهداله ما صػفه ب ػ’ااسػااة’ مػف قبػؿ حمػامي عمػد قلػاة الدزيػرة التػي أسػاا سيهػا إلػد عرسػات الػذي اتهمػه
بالخيال .
القدس العربي ،لندن1102/8/01 ،
 31كتاب مصور يؤرخ لحياة الشيخ "أحمد ياسين"
أصػػدرت حركػ "حمػػاس" كتابػػا مصػ ار يسػػت رض أبػػرز المحطػػات التاريخيػ سػػي حيػػاة مؤسػػس الحركػ الشػػي
الشهيد أحمد ياسيف حمؿ اسـ (ردؿ بأم ).
شػػمؿ الكتػػاب عمػػد  92صػػفح مػػف ال طػػع الكبي ػرة أحت ػ ى عمػػد م دم ػ م تطفػػات مػػف حياتػػه إضػػاس إلػػد
كممػػات خالػػدة عبػػرت عػػف قيػػادة رشػػيدة حممػػت مبػػادئ ث ابػػت الحركػ بيلػػت الم قػػؼ السياسػػي مػػف ال ضػػايا
المختمف عمد رأسها ال ضي الفمسطيلي حممت عدداً مف الرسائؿ إلد أطراؼ مت ددة.
أكد ال ائم ف عمد الكتاب ه عبارة عف ألب ـ مص ر أف سكرة ألب ـ الص ر داات لمت بيػر عػف حػب شػديد
ت دير ا حد د له لردؿ صلع دزاا مف التاري لـ يصل ه التاري  ،سكاف أم بال حد د عالما مف ال طاا
الد د ش م مف الل ر المت قدة رغـ شهادته سال زاؿ باقيا حياً سي اللف س.
شمؿ الكتاب عمد م تطفات مف كالـ الشي ياسيف حدده م ػالـ الطريػؽ لحركػ "حمػاس" ملهػا تأكيػده عمػد
أله قادة "حماس" علاصػرها طػالب شػهادة حيػث قػاؿ" إللػا طػالب شػهادة ،لسػلا لحػرص عمػد الحيػاة ،هػذه
الحياة تاسه رخيص  ،لحف لس د إلد الحياة األبدي " مف رسائؿ الشي التي دههػا إلػد الشػباب إد اركػا ملػه
بأهمي الشباب د رهـ ،حيث قػاؿ " يػا أيهػا الشػباب ،الػتـ ال ػ ة ،ألػتـ المسػت بؿ ،الػتـ حيػاة األمػ  ،بالدهػاد
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عزلػػا بال تػػاؿ عزلػػا بااستشػػهاد عزلػػا ،إمػػا ااستسػػالـ سهػ طريػػؽ الػػذؿ الهػ اف ،هػ طريػػؽ الخػػزي ال ػػار،
بارؾ اهلل سيكـ بده دكـ تضحياتكـ ثباتكـ".
فمسطين أون الين1102/8/00 ،
 30إصدار كتاب" :أحمد الشقيري" ..سيرة حياة وسيرة وطن
سميـ اللدار كما يكتب عبد ال زيز السيد سي الفكر السياسي ،يكتب كذلؾ سي السيرة الذاتي ترابطها بحرك
الحيػػاة اادتماعي ػ السياسػػي  -آخػػر كتػػاب أصػػدره قبػػؿ أف يفارقلا..أحمػػد الش ػ يري مؤسػػس ملظم ػ التحريػػر
الفمسطيلي  -مف ر اد ااست الؿ ال حدة ال ربي  -مطال ات اضااات’.
يشػػي عل ػ اف الكتػػاب ‘أحمػػد الشػ يري’ بالتمػػاا عبػػد ال زيػػز السػػيد إلػػد السػػيرة التمػػاا السػػيرة إلػػد عبػػد ال زيػػز
السػػيد ،هػػذا االتمػػاا الطػػالع مػػف هم ػ ـ كاتػػب سياسػػي ،أديػػب ،لسػػج خي ػ ط تدربتػػه مػػف دػػع ال ػ طف ،مػػف
الم الػػاة التػػي ألتدته ػػا ط سػػي الهزيمػ ػ ااستسػػالـ ال رب ػػي ،سػػي الم ارح ػػؿ السػػاب  ،الت ػػي غ ػ ّذتها م طي ػػات
المرحم الحالي ستستمر ملت ش لت ش ش سي الذاكرة تربؾ قرار التحدي.
تتل ع هذه الهم ـ سي كتاب عبد ال زيز بيف الدراس المؤتمرات التي حضرها أحمد الش يري ،الكممات التي
أُل يت سي تمؾ المؤتمرات اللد ات التي ُع دت مف أدؿ سمسطيف.
الكتاب داا سي تسع سص ؿ ،سهرس ال ثائؽ ،مع تصدير لحمد عبيدات ،ت ديـ لاصر الديف السد.
القدس العربي ،لندن1102/8/01 ،
 31المجمّد األول من "األسرى األحرار" لمكاتب مصطفى المداوي
الطالقػاً مػػف تدربتػػه سػػي األسػػر ،ضػػع الفمسػػطيلي مصػػطفد ي سػػؼ المػػدا ي سػػي المدمّػػد األ ؿ مػػف «األسػػرى
األح ػرار ،ص ػ ر سػػي سػػماا ال ػ طف» (دار الفػػارابي) خالص ػ م ايلتػػه أه ػ اؿ ذاؾ ااختبػػار ال اسػػي ،متلػػا اً
مفه ػ ـ األمػػف اإلس ػرائيمي سمسػػف الت ػػذيب ،متلػػا اً ااعت ػػاؿ مفه م ػاً سػػائؿ أشػػكااً ،األسػػرى الم ت مػػيف
مددداً باحثاً سي سل له ابداعاته ،ص اً إلػد ت ػداد أسػماا
أسماا سئات طب ات ،قبؿ أف ي د إلد الت ذيب ّ
السد ف اإلسرائيمي اختصاصاتها.
السفير ،بيروت1102/8/01 ،
 32سميم الزعنون يصدر كتابو" :السيرة والمسيرة"
عماف – الغد -أعمػف رئػيس المدمػس الػ طلي الفمسػطيلي سػميـ الزعلػ ف عػف إصػدار كتػاب مذك ارتػه ب لػ اف "
السيرة المسيرة" الذي يؤرخ لمحطات مهم سػي تػاري اللضػاؿ الػ طلي الفمسػطيلي ،ذلػؾ خػالؿ حفػؿ إشػهار
تـ تلظيمه أمس سي م ر المدمس ب ماف.
عرض الزعل ف مػا ر تػه "مذك ارتػه" لحػ ادث كثيػرة متل عػ خػالؿ السػتيف سػل الماضػي  ،إلػد دالػب تلا لهػا
لبدايات التأسيس لمحرك ال طلي الفمسطيلي الحديث  ،مف غزة ال اهرة ،ملها إلد الك يػت ،الػد بيػر ت ،ثػـ
عماف ،سأرض ال طف قياـ السمط ال طلي الفمسطيلي .
إلد ّ
سصَّمت المذكرات قبؿ ذلؾ حيثيات تاري حرك التحرير ال طلي الفمسػطيلي" سػتا " الطالقتهػا ،كمػا تحػدثت
ػرت
عػ ػػف الم ا م ػ ػ الش ػ ػ بي سػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ضػ ػػد ال ػ ػػد اف الثالثػ ػػي عمػ ػػد مصػ ػػر سػ ػػل  ،2909التػ ػػي اُعتُبػ ػ ْ
أف يرتد الدميع عف مشاربهـ الحزبي  ،يرتبط ا بتراب ال طف.
اإلرهاصات األ لد لحرك ستا ت تضي ْ
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ت مػػذكرات الزعلػ ف قصػػص تدػػارب ذكريػػات مػػع الشػػهيد ال ارحػػؿ ياسػػر عرسػػات شخصػػيات طليػ
كمػػا ر ْ
أخرى ،مف د ف أف تغفؿ عمد لساف كتابها الحديث عف المدمس ال طلي الفمسطيلي بكؿ مراحمه ال طاساته،
م ضػػح قػػدرة المدمػػس عمػػد الصػػم د سػػي دػػه "مػػف أراد ا لػػه االح ػراؼ عػػف د ره مكالتػػه" ،بحسػػب مػػا رد
سيها.
الغد ،عمان1102/8/01 ،
فمسطينيا بمطار القاىرة
 33مصر تغمق معبر رفح بعد تفجيرين في سيناء ...وتحتجز 02
ً
سمسطيليا
تهالد عبد الرحيـ ،هشاـ عبد ال زيز أعملت مصادر أملي بمطار ال اهرة أله تـ احتداز 23
ً
قادميف مف الخارج بصال االتظار "الترالزيت" لـ يستكمم ا ترحيمهـ إلد قطاع غزة ،بسبب الفداري رسا
غمؽ الملفذ البري مف ااتداهيف .أضاست المصادر أله تـ إبالغ شركات الطيراف ب دـ ل ؿ الفمسطيلييف
مف أهالي غزة ،لحيف ستا م بر رسا البري مرة أخرى حتد ا تزدحـ الصاات الخاص بالركاب سي
المطار.
األىرام ،القاىرة1102/8/01 ،
 34حممة غير مسبوقة ضد غزة في اإلعالم المصري :مذيع يطالب السيسي بإغالق معبر رفح نيائياً
ال اهرة سي حمم غير مسب ق قاـ بها اإلعالمي المصري أحمد م سد عمد شاش قلاة التحرير "برلامج
الش ب يريد" حيث طالب الفريؽ عبد الفتاح السيسي بإغالؽ م بر رسا لهائيا سي ده سكاف قطاع غزة.
قاؿ أحمد م سد "أطالب زير الدساع تحديدا الفريؽ السيسي بإغالؽ م بر رسا سي ده الفمسطيلييف ا
لريد أف لرى سمسطيليا بمصر ا لريد السماح حتد لمرضاهـ بال الج بمصر سميم ت ا بغزة ا يهملا مصيرهـ
أطالب السيسي باعت اؿ كؿ الفمسطيلييف المت ادديف بمصر بسحب الدلسيات المصري ممف حصم ا
عميها سي عهد مرسي أطالب السيسي ب صؼ غزة بالص اري " .ستا اإلعالمي أحمد م سد المداؿ
لالتصاات الهاتفي لمم اطليف المصرييف حيث هادـ م ظـ المتصميف الش ب الفمسطيلي بشتائـ بذيئ
بأ صاؼ مثؿ "الكالب ال مالا."...
وكالة سما اإلخبارية1102/8/00 ،
 35األردن« :مقاومة التطبيع النقابية» ترفض مشاركة «اسرائيل» بمشروع ناقل البحرين
عماف قالت لدل حماي ال طف م ا م التطبيع الل ابيػ إف مشػر ع لاقػؿ البحػريف سػيؤدي حػيف يكتمػؿ إلػد
«ترسي د د ال د سي الملط سيطرته عمد م اردهػا المائيػ » ،سػؽ مػا دػاا سػي بيػاف لهػا أمػس .أكػدت
المدل رسضها التاـ لمشر ع لاقؿ البحػريف ،باعتبػاره «تطبي ػا خدمػ ممت يػ لم ػد سػي مشػاري ه ااسػتراتيدي
إلحكاـ السيطرة عمد الملط مف خالؿ السيطرة عمد م اردها المائي » .اضاست أف أحد أهـ أسباب األزم
المائي سي األردف ه سرق ال د الصػهي لي لميػاه ااردف بااضػاس لميػاه سػ ريا لبلػاف مػف خػالؿ عمميػات
تح يؿ المياه كما حدث مع لهر ااردف .طالبت المدل بمحاسب المسؤ ليف عف التخبط التها ف سي مسأل
المياه الحساس عدـ ااستمرار سي سياسات غير مدر س تؤدي أ ؿ ما تؤدي إلد خدم استراتيديات ال د
د ف د د استراتيديات اضح لخدم حاد ال طف لممياه.
عمان1102/8/01 ،
الدستورّ ،
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 36جامعة الدول العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتو إزاء القدس
كال اـ دعا مدمس دام الد ؿ ال ربي المدتمع الد لي مدمس األمف أعضاا المدل الرباعي
ااتحاد األ ر بي ملظم الي لسك إلد تحمؿ المسؤ لي سي االتهاكات اإلسرائيمي الخطيرة لمديل ال دس
المحتم م دساتها اإلسالمي المسيحي .
أداف البياف الصادر سي ختاـ مدمس الدام عمد مست ى الملد بيف سي د رتهـ غير ال ادي "المستألف "
بم ر الدام ال ربي لبحث تط رات األزم الس ري  ،ما يحدث سي ال دس مف التهاكات إسرائيمي ي مي ،
بشدة هذه االتهاكات اإلسرائيمي ال لصري بت ديه مف الحك م اإلسرائيمي كثاس ااقتحامات ال حشي شبه
الي مي مف المست طليف اإلسرائيمييف لممسدد األقصد المبارؾ بحماي ق ة ااحتالؿ ،التي شد ت هذه
ااقتحامات الي مي .
حذر مف تفاقـ خط رة هذا ال د اف عمد المديل الم دس االتهاكات الساسرة لحرم قدسي المسدد المبارؾ
بما يهدد است رار الملط لما تدسده المديل مف مكال م دس لدى كاس الديالات الت حيدي .
أكد مدمس الدام مددداً سي ختاـ بياله عمد م اقفه الثابت بالتمسؾ بإقام الد ؿ الفمسطيلي المست م
ذات السيادة عمد كامؿ األراضي الفمسطيلي  ،التي احتمت عاـ  2997عاصمتها ال دس الشريؼ عدـ
شرعي اإلدرااات اإلسرائيمي الهادس إلد ضمها ته يدها تغيير طبي تها الدغراسي الديمغراسي ادال
دميع البرامج الخطط السياسي اإلسرائيمي الرسمي غير الرسمي بشأف ال دس دع ة المدتمع الد لي إلد
تطبيؽ ق اررات الشرعي الد لي سي هذا الشأف.
االتحاد ،أبو ظبي1102/8/01 ،
" 37الغارديان" :الواليات المتحدة تشارك "إسرائيل" معمومات عن مواطنييا
لشرت السفير ،بيروت ،1102/8/01 ،ل الً عف صحيف الغادرياف البريطالي يبد أف كال األمف ال مي
األمريكي ا تتدسس لمصمح ال ايات المتحدة حدها ،إذ تبيف أف ال كال أشركت "إسرائيؿ" سي م م ماتها
ثائ ها مف د ف حتد أف تزيؿ كؿ ما يت مؽ بالم اطليف األمريكييف.
قدمه لها المت اقد السابؽ مع كال
بحسب ما ل مت صحيف "الغاردياف" البريطالي أمس عف ت رير ّ
ااستخبارات األمريكي الم د د الي ـ سي ر سيا إد ارد سل دف ،سإف تفاصيؿ الم م مات ااستخباراتي
المتبادل بيف الد لتيف مذك رة سي مذكرة تفاهـ بيف كال األمف ال مي األمريكي لظيرتها اإلسرائيمي  .تبيف
ال ثي أف الحك م األمريكي سممت م م مات عف اتصاات اعترضتها مف بيلها اتصاات رسائؿ
إلكتر لي لم اطليف أمريكييف .ا تضع ال ثي أي حد د قال لي لإلسرائيمييف استخداـ تمؾ الم م مات.
قد تـ الت صؿ إلد ااتفاؽ سي آذار ال اـ  .1009تتضمف ال ثي  ،المك ل مف خمس صفحات ،اتفاقي
بيف ال ايات المتحدة كاات ااستخبارات اإلسرائيمي "بما يتلاسب مع حماي الشخصيات األمريكي " .هي
تؤكد بشكؿ متكرر الح ؽ الدست ري لألمريكييف خص صيتهـ ،تشدد عمد ضر رة أف يحترـ سريؽ
ااستخبارات اإلسرائيمي تمؾ الح ؽ.
لكف بالرغـ مف ذلؾ ت طي ال ثي لػ"إسرائيؿ" الحؽ بتم ي م م مات استخباري تتضمف لسخاً أصمي غير
م ّيم غير مختصرة ،باإلضاس لص ر أًصمي  ،تمكس ،تسديالت ص تي  ،م م مات رقمي  ،غير ذلؾ.
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يشدد عمد أف الم م مات تسمـ ،س اً لم ال ف األمريكي ،أله عمد "إسرائيؿ" أف تمتزـ
بالرغـ مف أف ااتفاؽ ّ
ب دـ استخدامها استهداؼ أمريكييف مذك ريف سي الم طيات ،إا أف تمؾ ال اعد ليست مدع م بالتزامات
قال لي .
إلد ذلؾ ،عمد "إسرائيؿ" تدمير أي ثي مرسم إلد /أ مف /أي مسؤ ؿ سي اإلدارة األمريكي  ،تحديداً مف
ال طاع التلفيذي (البيت األبيض ،الحك م  ،ال كاات المست م ) ،الك لغرس (أعضاا م ظفيف) ،قطاع
ال ضاا الفدرالي.
سي ت رير سري آخر ي د إلد ال اـ  ،1000ي ؿ أحد مسؤ لي ال كال األمريكي إف "إسرائيؿ" تتدسس ب ة
عمد ال ايات المتحدة" ،سمف ده  ،إسرائيؿ شريؾ متميز دداً سي إطار اإلشارات ااستخباري  ،لكف مف
ده ثالي  ،سإلهـ يستهدس للا لمحص ؿ عمد م م مات أكثر ح ؿ مشاكؿ الشرؽ األ سط".
يضيؼ المسؤ ؿ أف " احداً مف أهـ التهديدات التي ت ادهها كال األمف ال مي يأتي مف كاات
ااستخبارات الصدي  ،مثؿ إسرائيؿ ...أحيالاً لشاركهـ م م مات أكثر مما لطما".
أضاست الجزيرة نت ،الدوحة ،1102/8/01 ،ل الً عف ال كال الفرلسي  ،أف ال كال األمريكي لـ تلكر د د
مثؿ المذكرة التي لشرتها صحيف ذي غاردياف ل الً ًً عف إد ارد سل دف ،لكلها قالت إف أدهزة ااستخبارات
ت مد دائما إلد حماي ح ؽ الخص صي علدما يت مؽ األمر بت اسـ الم م مات ،سؽ كال الصحاس
الفرلسي  .قالت كال األمف ال مي سي بياف إف "أي م م مات عف األمريكييف يتـ الحص ؿ عميها عبر
أدهزة األمف ال مي تخضع إلدرااات مف شألها أف ت سر الحماي لمخص صي  .سؽ ال ال ف األمريكي ،ا
تستطيع كال األمف ال مي أف تدري أي لشاط لمتلصت عمد األمريكييف إا إذا كال ا عمد صم مع ده
استخباري خاردي أ محؿ شبه  ،غير أف ال ثائؽ األخيرة التي سربها سل دف تظهر أف ال كال دأبت عمد
التهاؾ ق اليف الخص صي .
 38األ ونروا توقف مساعداتيا بغزة لل  8447عائمة وتزود  4321عائمة جديدة بالمواد التموينية
غزة أعملت كال األ لر ا ألها ت اصؿ بذؿ الده د الرامي إلد تحسيف كفااة الت ديمات لألسر الف يرة مف
خالؿ إعادة الدراس الشامم لمحاات المستفيدة مف المساعدات الغذائي الطارئ  ،التي أعدتها أ اخر ال اـ
الملصرـ ،شرعت سي تطبيؽ لتائدها أ ائؿ ال اـ الداري .قاؿ مدير عمميات األ لر ا سي قطاع غزة
ر برت تيرلر إله بم دب اللتائج اإليدابي لمتطبيؽ الف ري تمت إضاس " 0230أسرة دديدة ل ائم
المستفيديف مف المساعدات الغذائي  ،زيادة الحص الغذائي لػ  2001أسرة" .أضاؼ تيرلر خالؿ ل اا مع
عدد مف الصحاسييف سي م ر األ لر ا» سي مديل غزة أمس ،أف "اللتائج لـ تطبؽ حتد اآلف عمد ال ائالت
التي تبيف ألها تستحؽ كمي أقؿ مف المساعدات الغذائي  ،أ ألها ا تستحؽ المساعدات إطالقاً" ،مشي اًر إلد
أف تطبيؽ هذه اللتائج شمؿ أيضاً " 9.000أسرة الت مت إلد الفئ غير الف يرة ،بالتالي أصبحت غير
مستح المساعدات الغذائي  ،كذلؾ  2.713أسرة ستتسمـ مساعدات تم يلي تحت سئ الف ر المطمؽ ،ليس
ضمف سئ الف ر المدقع" التي تتم د مساعدات غذائي مضاعف .
الحياة ،لندن1102/8/01 ،
 41عين "إسرائيل" عمى غزة
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الدػػيش اإلس ػرائيمي متأهػػب ،ملػػذ بداي ػ الحػػديث عػػف الض ػرب األميركي ػ للظػػاـ األسػػد ،تحسػػباً لمػػا ي ػ ؿ قػػادة
دلراات حك م لتلياه مف احتماؿ الرد الصار خي.
دي ش الملط سي حال استلفار األردف ال راؽ تركيا ،كؿ لحساباته الخاص  .الديش ال حيد الذي لـ يتأهػب
ب د ه الديش اإليرالي ،عمد الرغـ مف تأهب طهراف السياسي ،سي هذا المشهد امر لم رااة ااستلتاج.
زير خاردي طهػراف دػ اد ظريػؼ ،سػي حك مػ الػرئيس اإلصػالحي الشػي ر حػالي ي ػ ؿ "لػؤمف بػأف أخطػاا
بالغػ تمػػت عمػػد أيػػدي ال ػػادة السػ رييف ،ألشػػأت قاعػػدة اسػػت ماؿ ال ػ ة ضػد سػ ريا اسػػت مااً سػػيئاً" .سػػي هػػذا
إدارة تحميػػػؿ "ال ػ ػػادة الس ػ ػ رييف" مسػػػؤ لي اسػػػتدراج الض ػ ػرب األميركي ػ ػ  ،بيلمػ ػػا رئػ ػػيس لدل ػ ػ األمػػػف ال ػ ػ مي
ال القػػات الخارديػ سػػي البرلمػػاف اإلي ارلػػي عػػالا الػػديف بر د ػ ردي يؤكػػد أف "إي ػراف لػػـ تػػتـ صػػف مػػع الغػػرب
إلس اط األسد ،لكلها لف تشػارؾ أيضػاً سػي م ركػ عسػكري لمػدساع علػه" بهػذا ي ػ ؿ اف إيػراف لػف تت ػدـ عمػد
الم قؼ الر سي الم مف لده اامتلاع عف خ ض حرب مع أميركا الغرب.
المهـ اآلف ه الت دير اإلسرائيمي الذي ي ؼ خمؼ تأهب الديش هلاؾ ،هؿ ه عمػد اسػت داد لحػرب إقميميػ
تشارؾ سيها إيراف ،هذا مستب د ،أـ تأهب لم اده احتماات عسكري تكتيكي  ،قػد تػلدـ عػف الضػرب سضػالً
عػػف إثبػػات الحض ػ ر ال ػ ي سػػي صػػلاع ال ػ اررات الد لي ػ اإلقميمي ػ الخاص ػ باألزم ػ الس ػ ري  ،هػػذا أكثػػر
ترديحاً.
أما قػد طمّػت ااقت ارحػات الدديػدة ،لتفػادي الضػرب ال سػكري  ،أا ي لػي قبػ ؿ اللظػاـ األسػدي بتسػميـ سػالحه
الكيميائي ربما يمح ه السالح الصار خي هدي كبرى إلسرائيؿ م ابؿ ب ػاا اللظػاـ ستػرة أطػ ؿ بالسػيطرة عمػد
السمط سي س ريا؟ .أا يح ؽ اللظاـ األسدي بهذا ال ب ؿ المذ ّؿ ،قسطا كبي ار مف األمف ااستراتيدي كما يراه
ي رسه قادة إسرائيؿ؟ .إف الدميع يدرؾ ذلؾ .لكف السؤاؿ أيػف يسػتثمر اإلسػرائيمي هػذا اإللدػاز الػذي سػره لػه
لظػػاـ األسػػد .ل ػػؿ ااسػػتثمار األهػػـ هػ سػػي الدبهػ الفمسػػطيلي تحديػػداً ،حيػػث يحتػػدـ الصػراع التفا ضػػي مػػف
أدػؿ ترسػيـ الحػد د اإلسػرائيمي ػ الفمسػطيلي  ،قاعػدة الطػالؽ حػؿ الػد لتيف ،سػي ال قػت لفسػه يحتػدـ الصػراع
أيضاً سي غزة عمد خمفي م قؼ حرك حماس مف حرك اإلخ اف المسمميف سي مصر.
إف تداعيات ما يدري سي صحراا سيلاا أدت إلد ضع ل طػ لهايػ "اقتصػاد اإللفػاؽ" الػذي اعتمػدت عميػه
حرك "حماس" طيم الفترة الساب  .هذا ما ي يد قدرة إسرائيؿ عمد التحكـ بالم اد األساسي لحياة الش ب سي
ال طاع ،كما أف الضامف الرئيس اتفاؽ الهدل  ،عزؿ عف ملصبه سي الرئاس المصري  ،ليصػبا ااتفػاؽ سػي
حال الكشاؼ ،يستطيع م ها لتلياه دلػراات الحػرب سػرض شػر طهـ عمػد حركػ "حمػاس" ،اذا كػاف ثمػ
مف شرط د هري سإله شرط إدام اال سػاـ بػيف الضػف غػزة سضػالً عػف اسػتمرار ت هػد حركػ "حمػاس" بملػع
أي "أعماؿ عدائي ضد إسرائيؿ" كما لصت عميه اتفاقي الهدل .
إف هػػذا الػػتحكـ اإلسػرائيمي بمسػػارات الحيػػاة سػػي قطػػاع غػزة ،مسػػار المصػػالح  ،إلمػػا هػ ااسػػتثمار المباشػػر
األكثر أهمي للتلياه سي المفا ضات الداري مػع قيػادة ملظمػ التحريػر السػمط  ،حيػث يسػ د لتليػاه الػد
مفا ضػات ا يلػػتج علهػػا ترسػػيـ حػػد د إسػرائيمي ػ سمسػػطيلي  ،ا سػػيما أف هػػذا األمػػر هػ عتبػ تطبيػػؽ خيػػار
الد لتيف.
إف ااسػتثمار اإلسػرائيمي سػػي الملط ػ اآلف ي تمػد عمػػد ال ػػبض المباشػػر عمػػد قطػاع غػزة ،مػػف أدػػؿ اإلسػػالت
مف م ادل دػ ف كيػري التفا ضػي " ،األمػف اإلسػرائيمي م ابػؿ حػد د الد لػ الفمسػطيلي " ،سػ اا تمػت الضػرب
األميركيػ ل ػ ات األسػػد ،أـ لدػػا الػرئيس أ بامػػا بػػإبراـ صػػف رابحػ تضػػع أسػػس الحػػؿ لألزمػ السػ ري تحػػت
مظمػ مدمػػس األمػػف ،الرقابػ الد ليػ  ،سػػإف الهػػـ اإلسػرائيمي ال ػ ة اإلسػرائيمي أيضػاً ي مػػالف أ اً عمػػد إسشػػاؿ
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ااستح اؽ الفمسطيلي مف أدؿ هذا يتكثؼ الضغط عمد حركػ "حمػاس" سػي ال طػاع تتصػاعد ااسػتف اززات
المدر س ػ سػػي الض ػػف الغربي ػ أهمهػػا مح ػػا ات السػػيطرة عمػػد الح ػػرـ ال دسػػي الش ػريؼ سضػ ػالً عػػف إط ػػالؽ
ااستيطاف بشكؿ ي مي.
المستقبل ،بيروت1102/8/01 ،
" 40إسرائيل" تتوحش وييود أوروبا يألمون

محمد خالد األزعر
صػػبيح إعػػالف د لػ إسػرائيؿ ،تلػػازع لػػاح ـ غ لػػدماف رئػػيس المػػؤتمر اليهػ دي ال ػػالمي قتػػذاؾ مػػع ديفيػػد بػػف
غ ري ػ ف أ ؿ رئػػيس زراا لمد ل ػ ال ليػػدة ،عمػػد مػػف لػػه ال اي ػ الكمم ػ ال ميػػا سػػي دع ػ ى تمثيػػؿ يه ػ د ال ػػالـ
التحدث باسػمهـ .التهػد الدػدؿ بهػذا الخصػ ص لمصػمح األخيػر ألصػاره ،اعتبػار إسػرائيؿ الد لػ لخبػ
الحكػػـ سيهػػا بمثابػ الممثػػؿ الشػػرعي األ ؿ ،ربمػػا ال حيػػد أيضػاً ،لميهػ د أيلمػػا دػػد ا .عمػػد أثػػر هػػذه المشػػادة،
تخمد غ لدماف عف حذره بػاح سػي مذك ارتػه بمػا أكلػه أس ّػره عػف أريػه سػي ملاسسػه الظػاسر بػف غ ريػ ف ُمممحػاً
إلد ديكتات ريته ضيؽ صػدره بالم ارضػيف لػه لز عػه إلػد السػط ة سػرض الػرأي ،لكػف هػذا لػيس م ضػ علا
اآلف.
سفػػي غضػ ف تمػػؾ الخصػ م الفكريػ الف هيػ السياسػػي ت اب هػػا ال ال ليػ الديبم ماسػػي  ،لػػـ ي بػػأ المتدػػادل ف
بالتداعيات المحتمم لملتيد التي است ر ا عميها ،مثؿ احتماؿ لش ا ارتباط ددالي لدى ع الـ اآلخريف ،بػيف
تصػرسات هػذه الد لػ سػم كياتها ت دهاتهػا مػػف دهػ بػيف الم قػػؼ مػف ال طاعػات اليه ديػ سػي هػذه ال ػ الـ
مف ده أخرى ،ه ما حدث اح اً بالف ؿ .لـ يتحسب غ لدماف بف غ ريػ ف بطالتاهمػا لمم ػالي الظػاهرة
المضمرة راا اتخاذ إسرائيؿ ،بكؿ مضاميلها محم اتها ااستيطالي ااست ماري ال لصري  ،اده راعيػ
لكؿ يه د ال الـ.
يبد أف تداهؿ هذه ااحتماات التداعيات مف دالب يه د أ ر با ،الذيف التصر ا أل ل ي الد ل  ،لشأ عف
البهارهـ بػأد اا الت ػاطؼ الغربػي مػع هػذه الد لػ  ،بمػا أدى إلػد غػض اللظػر عمػا قػد يػأتي بػه المسػت بؿ مػف
تحػ ات .ل ػػد كػػاف الظػػف الغالػب لػػدى الػرأي ال ػػاـ الغربػي ،قػػت تسػػييد إسػرائيؿ الترحيػب بسػػط تها عمػػد كػػؿ
خمؽ اهلل مف اليه د ،أف الد ل ااستيطالي الدديدة لف ت اده م ا م ممتدة مف المدتمع الفمسػطيلي األصػيؿ
ا مف محيطها ال ربي اإلقميمي.
باللسب إلد قطاعات اس مف األ ر بييف ،كاف ت يد هذه الد ل اسلادها بمثاب تكفير عف س اات ال الـ
األ ر بي بحؽ اليه د ،كاف الشائع ألها سػتك ف لم ذدػاً تدميػاً لمحضػارة األ ر بيػ سػي الشػرؽ ،هػذا أدعػد
إلد اتخاذها ممثالً لميهػ د حػامالً ألشػ اقهـ .تحػت هػذا التصػ ر ،تم ػت إسػرائيؿ مػا سػمي بالت يضػات عػف
سترة اضطهاد اليه د خسائرهـ سي د ؿ أ ر بي كثيرة سي طمي تها ألماليا.
غير أله بمر ر ال قت ارحػت السػكرة دػاات الفكػرة .إذ اتضػا أف ع ائػد قضػي تمثيػؿ إسػرائيؿ لميهػ د ليسػت
مكسػػباً صػػاسياً ،ألػػه ا يد ػ ز ملط ي ػاً مػػر ر هػػذا اإلدعػػاا ،مػػف د ف أف تلػػاؿ األقميػػات اليه دي ػ سػػي ع ػ الـ
اآلخ ػريف ب ػػض السػػخط الت ريػػع األذى المػػادي الم ل ػ ي ،د ػراا السػػم كيات المشػػيل لهػػذه الد ل ػ  .السػػل ات
ال شػػر األخي ػرة بالػػذات حاسم ػ بال قػػائع الدال ػ عمػػد هػػذه اال كاسػػات السػػمبي سػػي األ سػػاط األ ر بي ػ  .لحػػف
لخص هذه األ ساط باإلشارة لك لها الحاضل التاريخي األـ لمصهي لي كفكرة ثـ كد ل .
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آخػػر هػػذه ال قػػائع ،تحػػذير أصػػدره رئػػيس مدمػػس الحاخامػػات اليهػ د سػػي أ ر بػػا بلحػػاس غ لدشػػتايف مػػف «...
ارتفاع عدد الح ادث الم ادي لميه د سي سرلسا ،زيادة الملتميف إلد اللازييف الدػدد سػي المدػر الي لػاف.»...
يبد غ لدشتايف مح اً سي مخا سه إذا ما عطفلا مداخمته عمػد لتػائج ت ريػر «مركػز د ارسػات الالسػامي » سػي
دام ػ تػػؿ أبيػػب ،الػػذي أكػػد سػػي حصػػاد ال ػػاـ  1021أف « ...سرلسػػا تشػػهد أكثػػر حػ ادث ال ػػداا لمسػػامي سػػي
أ ر با .لكف ذلؾ يأتي سي سياؽ أشمؿ ه تصاعد هذه الح ادث ح ؿ ال الـ بم دؿ  30سي المئ ب د ترادع
لسػػبي داـ ع ػػاميف مت اص ػػميف» .م ػػا تش ػػير إلي ػػه هػػذه الت ػػديرات يلطب ػػؽ بلس ػػب متفا تػ ػ عم ػػد مدتم ػػات د ؿ
أ ر بي ػ كثي ػرة ،مثػػؿ أ كراليػػا ه للػػدا بمديكػػا الس ػ يد بريطاليػػا .ا صػػح لمػػزعـ بػػأف ت بي ػرات ال ػػداا هلػػا
م ط ع ػ الصػػم بملظ ػ رات المدتم ػػات المػػذك رة إلس ػرائيؿ ،ألف هػػذه الت بي ػرات تت ػ ازى تت اكػػب تمام ػاً مػػع
الحدار ص رتها هلاؾ .لدسع بذلؾ سي الخاطر لتائج أكثر مف استطالع لمرأي ،أدم ت عمػد أف زهػاا ثمثػي
س اد األ ر بييف ير لها « ...د ل عاصي لم اليف خطيرة دداً عمد السمـ األمف الد لييف».
كما ا يصا ت ميؽ هذا ال داا المتلامي بذم سئػات ادتماعيػ مل زلػ  ،أ مت صػب ذات ت دهػات أ أحػاليف
علص ػري أ ق مي ػ ش ػ سيلي  ،مػػف قبيػػؿ دماعػػات اللػػازييف الدػػدد .سبػػالتزامف مػػع تدميػػات ااشػػمئزاز الش ػ بي
المشار اليه ،ب ث  29مسؤ اً أ ر بياً ساب اً برسال دماعي سػي ليسػاف (أبريػؿ) الماضػي إلػد كػاثريف أشػت ف
مف ضػ ػ ال الق ػػات الخارديػ ػ سػ ػي ااتح ػػاد األ ر ب ػػي ،يلت ػػد ف سيه ػػا بمػ ػ اررة سياس ػػات اإلح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي،
يطػػالب ف بممارس ػ ضػػغ ط أ ر بي ػ ق ي ػ ل قػػؼ ااسػػتيطاف عػػدـ اخػػالا سػػاح التس ػ ي الفمسػػطيلي لمػػد ر
األميركي الذي ثبت سشمه.
ل ؿ أبرز ما تضملته هذه الرسال ه أف « ...األديػاؿ ال ادمػ لػف تغفػر للػا لحػف األ ر بيػيف امتلاعلػا عػف
ال ياـ ب مؿ ل قػؼ اسػتمرار هػدـ ح ػ ؽ الشػ ب الفمسػطيلي سػي ت ريػر المصػير .ل ػد حػاف ال قػت لمتحػذير بػأف
ااحتالؿ يخمد عممياً ب اسط السياس الغربي الحالي ».
إلها اشارات لص ص دديدة سارقػ دػداً ،باللسػب إلػد ااعتػراؼ األ ر بػي بالمسػؤ لي عػف صػلاع المأسػاة
الفمسطيلي ديم متها خالؿ الست ع د لصؼ الماضي  .األهـ أله لػـ يمػر قػت ط يػؿ عمػد صػد ر هػذه
اإلشػػارات ،حتػػد شػػفع األ ر بي ػ ف عمػػد المسػػت ى ااتحػػادي ال ػ ؿ بالف ػػؿ ،بػػأف قػػرر ا مػػا عػػرؼ بػػالخط ط
اإلرشادي  ،التي ت لي «ملا الهبات ال ر ض الح اسز غيرها مف األد ات المالي لمكيالات اإلسػرائيمي غيػر
ال امم سي األراضي الفمسطيلي المحتم ملذ  2997بدااً مف ال اـ  1022سيت يف عمد الدهات اإلسرائيمي
الم لي  ،ت ديـ اعاللات شرؼ تفيد بتمبي هذا الم يار».
بهذه الخطػ ط غيػر المسػب ق  ،بػدا األ ر بيػ ف كػألهـ يتبلػ ف ت ريػؼ الفمسػطيلييف لػد لتهـ .األمػر الػذي أثػار
حفيظ ػ اإلسػ ػرائيمييف إل ػػد أب ػػد الح ػػد د .تُػػرى ه ػػؿ لح ػػف بص ػػدد إرهاص ػػات لتبمػ ػ ر ع ػػدة ذل ػػب أ ر بيػ ػ تد ػػاه
سمسطيف الفمسطيلييف؟ ع دة لها مس غاتها الح ي ي  .اذا ما صا ذلؾ ،سهؿ ت د هذه ال دة األ ر بيػيف إلػد
ما ه أشد طأة عمد إسرائيؿ مف م اط المسػت طلات ،بالضػغط المتػدحرج عمػد أعصػاب إسػرائيمي أخػرى
أكثػػر حساسػػي تػػأثي اًر عميهػػا اقتصػػادياً سياسػػياً ح قيػاً ث اسيػاً؟ هػػؿ تسػػتطرد هػػذه ال ػػدة إلػػد يهػ د أ ر بػػا،
سيس ػ ف إلػػد سػػؾ ارتبػػاطهـ بإس ػرائيؿ الد ل ػ  ،باعتبػػار سػػم كياتها أحػػد أهػػـ أسػػباب تفػػاقـ الملظ ػ رات الش ػ بي
ال دائي تداههـ؟
الحياة ،لندن1102/8/01 ،
 41اتفاق السالم بين مصر و"إسرائيل" أثبت قوتو وفائدتو
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تسفي برئيؿ
ب د اسب ع سيك ف قد مر  30عاما عمد اتفاؽ كامػب ديفيػد .يتبػيف أف الػزمف يمضػي سػري ا حتػد حيلمػا ا
لستمتع سيه .يص ب أف لبدأ لحصػي ال بػات اازمػات التػي هػددت بتفديػر هػذه ااتفاقػات سػي مػدة ثالثػ
ع ػ د لصػػؼ ال ػػد .سالشػػتائـ التهديػػدات التػػي صػػدرت مػػف زيػػر الخارديػ اسيغػػد ر ليبرمػػاف رساقػػه الػػذاؾ،
م ده لحسلي مبػارؾ ،اعػادة سػفراا مصػر مػف تػؿ ابيػب سػي ستػرات اازمػات ،حربػا لبلػاف اا لػد الثاليػ ،
االتفاضتاف اا لد الثالي  ،الصراع مع حماس امتلػاع مبػارؾ عػف زيػارة اسػرائيؿ (مػا عػدا حضػ ره دلػازة
اسحؽ رابيف) ،ال مميات سي طابا اطالؽ الص اري عمد ايالت ،ااستيالا عمد سفارة اسرائيؿ سي ال ػاهرة
سػػي ايػػاـ الث ػ رة ،تهديػػد لظػػاـ ااخ ػ اف المسػػمميف لم الق ػ باس ػرائيؿ كػػؿ ذلػػؾ دػػزا مػػف الل ائػػب التػػي أصػػابت
ااتفاقات التي الحلت مثؿ ال صب الت عادت لت ؼ قائم .
سي التح ات التي مرت بها الملط سي سترة د دها أصبحت ااتفاقات رم از عالم عمد صػم د ااتفاقػات
بيف الد لتيف المتيف لـ تتحر ار الد اآلف مف ر اسب ال دا ة التي كالت بيلهمػا .سػي الػد لتيف دمهػ ر عػريض
يلظر الد هذه ااتفاقات ب دا ة ،تُسمع سيهما سيل ب د اخرى اص ات تدع الد إلغائها.
أحدثت هذه ااتفاقات اق ا دديدا ،سرغـ ألها لـ تُحؿ السالـ بيف الش بيف ،بؿ بيف حك مات ‘س ػط’ ،اا الهػا
مهػػدت الطريػػؽ اتفاقػػات ا س ػػم التػػي تمػػر ه ػػذا ااسػػب ع عشػػر ف سػػل عم ػػد ت قي هػػا ،لمسػػالـ م ػػع ااردف
ملحت المبادرة ال ربي شرعي  .كالت هذه ااتفاقات عمد عهد مبارؾ كل از ق ميا ا يد ز ألحد أف ي ترض
عميػػه .سػػي مػػدة حكػػـ ااخ ػ اف المسػػمميف ال صػػيرة ضػػمهـ تمسػػكهـ بااتفاقػػات الػػد المح ػ ر الم ػ الي لمغػػرب،
اآلف قد أصبا الديش ي ػ د مصػر ،أصػبحت هػذه ااتفاقػات قاعػدة لت ػا ف عسػكري عمػد محاربػ اارهػاب
سػػي س ػػيلاا .مػػف ك ػػاف يس ػػتطيع أف يتخيػػؿ أف تس ػػما اس ػرائيؿ لمص ػػر باس ػػت ماؿ مر حيػػات أباتش ػػي دباب ػػات
بادخػػاؿ ق ػ ات كبي ػرة كثي ػ ار الػػد ‘اارض الم دس ػ ’ ،هػػي تمػػؾ المسػػاح ال اس ػ الملز ع ػ السػػالح التػػي تػػـ
ااتفاؽ عميها سي كامب ديفيد .مف كاف يستطيع أف يت قع أف تلظر مصر الد حماس عمد ألها أكبر عػد
لها ،أف تسدف قطاع غزة بحصار ٍ
قاس كألها تبادلت الد ر مع اسرائيؿ.
لكػػف ايدػػا از سػػل يا أ د ريػػا لالتفاقػػات ،ا سػػيما ب ػػد مػػدة ط يمػ بهػػذا ال ػػدرُ ،يخطػ هػػدسها هػ إب ػػاد الشػػؾ
تثبيت الث المتبادل  .إف كؿ ايداز كهذا يشير الد أف هذه ااتفاقات ما زالت بملزل شيا مريػب .كػـ سػل
سلحتاج ب د كي يثبت لف ذها أهميتها .أ ه أصا ،كـ مف ال قت يحتػاج ااسػرائيمي ف ليػدرك ا أف ال ػيش
سي اطار اتفاقات السالـ اف لـ تكف كامم  ،ه خيار غير سي .
ليس السؤاؿ هؿ يمكف الث بمصر (أ بااردلييف) ،بػؿ هػؿ لحػف مسػت د ف لمتحػرر مػف التصػ ر الػذي يػرى
أف كؿ اتفاؽ سالـ ه م دمػ لمحػرب س ػط .مػا أعظػـ السػ ادة التػي حصػملا عميهػا مػف تحطػـ اتفاقػات ا سػم
التي ‘أثبتت’ هذا التص ر.
يبد أف اتفاقات كامب ديفيد ( ااتفاؽ مع ااردف ايضا) التي هي عال ك ظاـ سي حلدرة التصػ ر ،عممتلػا
درسا سياسيا ساخ ار ه أف ااتفاؽ مع الفمسطيلييف يدب أف يك ف مشتمال عمد أساسيف غير م د ديف سي
اتفاقات كامب ديفيػد ،همػا الكمػاؿ األبديػ  .أي ألػه اتفػاؽ ا تمكػف اقامتػه س ُػيثبت بمدػرد صػياغته احتمػاؿ
الحرب سيه .إف التلاقض الملط ي سػي اتفػاؽ كامػب ديفيػد ،هػ أف ح ي ػ ل ضػه تشػهد عمػد ق تػه ،سػي قػت
ُي يه السماح لمديش المصػري بػدخ ؿ سػيلاا خالسػا لالتفاقػات ا يدػ ز أف ي دػد مػرة ثاليػ  .ألف الخطػر سػي
ااتفاقات ،كاتفاؽ كامب ديفيد ،ه ألها تُزيؿ التهديدات تحطـ اعت اد الد ل المطاردة الػذي يغػذي اسػرائيؿ.
ق ل ا الد أيف لمضي بهذا ااعت اد اذا قع الفمسطيلي ف زيادة عمد مصر ااردف عمد ‘سالـ بارد’؟
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ابرهاـ بف تسفي
حدث شيا عديب ا باما ب د أف بدأ بهد ـ اعالمػي سياسػي مكثػؼ كػاف يرمػي الػد تدليػد دعػـ الدمهػ ر
مدمػػس الل ػ اب لم مػػؿ ال ػػابي الم دػػه عمػػد دمشػػؽ .كممػػا ق يػػت الحمم ػ زادت تبػػيف أف لسػػب م ارضػػي
الخيار ال سكري ترتفع باضطراد.
قبػؿ لحػ عشػرة أيػاـ قبػػؿ أف يحدػػـ الػرئيس عػف اسػػت ماؿ صػػالحيته بصػ رة قال ليػ شػػرعي ب قػػت قصػػير،
بمغت لسب التأييد ال اـ لمهد ـ لح ا مػف  00سػي المئػ – أمػا اآلف سيؤيػد  30سػي المئػ س ػط عمميػ عسػكري
ما .سأماملا اذا مثاؿ اق ي عمد عبارة "ا يبلد س ر (داعـ) عمد هذا اللح ".
أدؿ ،إف اال ضاض عمد الرأي ال اـ عمد مدمس اللػ اب بدميػع ال لػ ات بػأل اع المػداسع كمهػا يشػهد عمػد
الخص ص عمد ض ؼ عاـ اضاع لمطريؽ ألف ا باما ب د أف أصيب بشمؿ سي لحظ الحسـ يحا ؿ اآلف
أف يغطي عمد ض فه الشديد ب صؼ خمفي يصـ اآلذاف يزيد س ط سي الش ر باضاع الفرصػ عػدـ دػ د
الزعام ػ  .كمػػا ا تسػػتطيع خطب ػ سصػػيح احػػدة (تميػػت سػػي ليػػؿ ي ػ ـ الثالثػػاا) أف تلش ػ اق ػػا دديػػدا دس ػ
احػػدة أف تحػػبط بػػذلؾ أمزد ػ عام ػ سػػائدة ،ا يسػػتطيع الهد ػ ـ الفػػارغ ااعالمػػي الحػػالي أف يطمػػس عمػػد
ح ي ػ أساس ػػي مركزيػ ػ هػػي أف الػ ػرأي ال ػػاـ األميرك ػػي ا يػػرى أف م ػػا يح ػػدث سػػي سػ ػ ريا س ػػبب ألي ت ػػدخؿ
اميركي.
إف اعضاا مدمس الل اب الذيف عاد ا الد اشلطف سي مطمع األسػب ع ب ػد ال طمػ  ،تم ػ ا مػف لػاخبيهـ رسػال
اضػػح صػػاسي ا لػػبس سيهػػا .حسػػب هػػذه الرسػػال سػػاف ال تػػؿ الكيميػػائي سػػي ريػػؼ دمشػػؽ ا يهػػدد األمػػف
ال ػ مي األميركػػي مباشػرة .سػػي م ابػػؿ ذلػػؾ سػػاف كػػؿ رد اميركػػي يكمػػف سيػػه خطػػر التصػ يد التػ رط ،مػػا زاؿ
مل شا سي ال عي ال اـ ذكرى الحربيف سي ال راؽ حرب اسغالسػتاف التػي لػـ تلتػه ب ػد .الػد ذلػؾ سػاف اميركػا
التػػي تتػػذكر مػػر ر  21سػػل عمػػد ال ممي ػ سػػي اب ػراج الت ػ ائـ تػػرى أف المتمػػرديف الس ػ رييف هػػـ رث ػ المخػػرب
الكبير اسام بف ادف ،هي غير مست دة لدعـ عممي ما ت ي مكالتهـ.
إف البيت األبيض ،الذي أضاع سرص عممي بسبب ض ؼ الرأي ،يضيع اآلف ذخيرة سياسي ثميل كي ي لع
خص ػ ما أص ػدقاا بتأييػػد اسػػتراتيدي لػػيس ملهػػا أمػػؿ ا لهػػا ب ػػاا ت ريبػػا ،ذلػػؾ سػػي قػػت يػػلدا سيػػه ال ػرئيس
الر سػػي سالدميػػر بػ تيف سػػي التمتػػع بالف ضػػد تبػ ؤ مركػػز المسػػرح باعتبػػاره سػػيطا قػػاد ار عمػػد أف يسػػتؿ مػػف
قب ته الصيغ المخمص لػ "تس ي " األزم  ،هذا مع الظػر ؼ الداخميػ ااشػكالي  .إف بػ تيف يصػادر مػف ال ػ ة
المهيمل األميركي السيطرة بصف اعب مح ري سيط أعمد سي الملظ م .
هكػػذا يػػز ؿ المدػػد ،تػػأثير الهيػػار الملظ مػػات هػػذا مػػف ده ػ لظػػر اس ػرائيؿ ،سػػي الدبه ػ اايرالي ػ خاص ػ ،
شديد .الد ذلؾ ساف إشراؾ "اايباؾ" سي اللضاؿ عمد ص ت مدمس الل اب قد يتبيف أله خطأ سظيػع ايضػا،
سذلؾ ا يدذب اسرائيؿ س ط الد عيف ال اصف ااعالمي ا يص ب عميها س ط ااستمرار سي سياس "إخفاا
الظه ر" التي است ممتها الد اآلف ،بؿ قد تثير هذه المشػارك أشػباحا مػف الماضػي غيػر الب يػد .س ػد تػـ اتهػاـ
اسػرائيؿ سػػي خػػالؿ الحػػرب ال راقيػ الثاليػ  ،هػػي بريئػ  ،بألهػػا حثػػت ادارة بػ ش اابػػف عمػػد الهدػ ـ (ب اسػػط
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سػػيم

الص ػ ر مػػف المحػػاسظيف الدػػدد) .قػػد تمػػلا الخط ػ ة الحالي ػ أعػػداا اس ػرائيؿ سػػي ال اصػػم األميركي ػ
لضربها اض اؼ ال القات بيف الد لتيف بذلؾ.
اسرائيل اليوم1102/8/00 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل1102/8/01 ،
 43كاريكاتير:

األيام ،رام اهلل1102/8/01 ،
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