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 وزيارتيا ال تدخل في نطاق التطبيع  تضاعف خطط تيويد القدس.. "إسرائيل"5 عباس 2
أعمن الرئنس الفمسطنيي محمود عباس تأننده لالقتراح الذي أعمن عيه صاحب  ميال عباس: -قيا –الدوحة 

بالتوجه إلى مجمس األمن الدولي بغرض استصدار  ،أمسقطر السمو الشنخ حمد بن خمنفة آل نثايي أمنر 
قنق في جمنع اإلجراءات التي اتخذتها إسرائنل ميذ احتالل عام قرار نقضي بتشكنل لجية تحقنق دولنة لمتح

 بقصد طمس معالمها اإلسالمنة والعربنة. ؛في القدس العربنة 
وقال عباس في كممة له خالل افتتاح "المؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس" والذي بدأ أعماله هيا أمس: "أؤند 

لطرق أبوابه مرة أخرى حتى نيصاع العالم إلى ما يطالب  اقتراح سمو األمنر بالذهاب إلى مجمس األمن
 به".

وأوضح عباس بأن هذا المؤتمر نيعقد في ظل مرحمة دقنقة جًدا واستنثيائنة تتعمق بعاصمة فمسطنن وقمبها 
 اليابض، وما تواجهه من تحدنات وأخطار من غنر المسموح بعد اآلن تجاهمها وعدم التصدي لها.

حاوالت سمطة االحتالل اإلسرائنمي لتحقنق هدفها اليهائي من هذه الخطط في وأوضح في كممته بأن م
القدس تتم عمى نثالنثة محاور.. أولها هو أيها تعمل عمى تغننر معالم وبينة المشهد المقدسي بأدق تفاصنمه، 

لفور معتقدنن أيهم بذلك نستطنعون أن نمسحوا من ذاكرة العالم ووعنه ما نستحضره ذكر اسم القدس عمى ا
حالل  من صورِة القبة الذهبنة المتأللئة لمسجد قبة الصخرة المشرفة، ومتوهمنن أيهم قادرون عمى استبدالها وا 
مشهد مغانر نخدم أوهام الخرافات وغطرسَة القوة، وأيهم بحكم القوة الغاشمة تمك قادرون عمى ابتداع تارنخ 

لغاء حقائق دنينة وتارنخنة.  وتنثبنت مزاعم وا 
في هذا السناق تشهد القدس تسارًعا غنر مسبوق في الهجمة االستنطاينة، حنث نجري العمل لنل  وقال: إيه

يهار عمى اختالق تفاصنل مصطيعة في المشهد المقدسي، تتياقض وخصائصه المعمارنة وجذوره 
 الحضارنة والنثقافنة العربنة المؤِسسة لهونة مدنية األقصى وكينسة القنامة.

داخل البمدة  قدمت سمطات االحتالل عمى إزالة حي المغاربة بعد حرب عام وأضاف أيه ميذ أن أ
القدنمة في القدس، ال تزال تواصل هدم البنوت التي تحمل رمزنة تارنخنة منثل كرم المفتي وغنرها، وتبيي 

 المستوطيات في أكنثر من موقع عمى أراض تّمت مصادرتها من مواطيي المدنية المقدسة.
رغم من اإلمكايات الهائمة التي وضعتها سمطات االحتالل تحت تصرف المتطّرفنن لنقوموا وأكد أيه بال

بالحفرنات المتواصمة التي تهّدد بتقونض المسجد األقصى بهدف استخراج شواهد تدعم الروانة اإلسرائنمنة 
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شأيه إضفاء الطابع  النهودنة فإيها فشمت فشاًل ذرنًعا، لكن ذلك لم نميعها من مسابقة الزمن بتيفنذ كل ما
عداد مجسمات لما نسمويه الهنكل بهدف  النهودي عمى المدنية، من بياء كيس لحجب مشهد األقصى، وا 
بيائه عمى أيقاض األقصى، إلى إقامة ما نسمى بالحدائق التوراتنة عمى حساب أراضي وبنوت المقدسننن، 

وٍق من المستوطيات لعزل المدنية عن وفي السناق يفسه تتم إحاطة القدس بجدار الفصل العيصري، وبط
 محنطها في الضفة الغربنة، وميع التواصل بنن شمال الضفة وجيوبها.

وقال عباس: إن المحور النثايي من خطط االحتالل اإلسرائنمي في مدنية القدس نتمنثل في "استكمال خطة 
خطط هدفه دفع المواطينن في تيفنذ م التطهنر العرقي"، حنث بدأ االحتالل ميذ نومه األول عام 

الفمسطنيننن إلى مغادرة مدنيتهم، من خالل إرهاق المقدسننن بترساية من الضرائب المتعّددة والباهظة 
المرتبطة بإجراءات عقابنة، إلجبار التجار وأصحاب األعمال ومجمل المواطينن عمى إقفال مصالحهم 

يح رخص لبياء البنوت، والقنام بهدم البنوت التي ومغادرة المدنية، واتبعت سمطات االحتالل سناسة رفض م
 ترى أيها بينت دون موافقتها.

سناسة مصادرة هونات المقدسننن وحرمايهم من اإلقامة  بإتباعوأضاف أن هذه المخططات وصمت ذروتها 
في مسقط رأسهم، بل إن األمور أخذت ميحى تصعندًنا خطنًرا خالل الشهور الماضنة، عيدما أقدمت 

صدار وتيفنذ أوامر بإبعادهم عن مدنيتهم وعائالتهم، السمط ات اإلسرائنمنة عمى اعتقال يواب مقدسننن وا 
جبار سكايها عمى مغادرتها.  ومقابل ذلك ندفع االحتالل بالمستوطينن لالستنالء عمى البنوت العربنة وا 

لمواطينن الفمسطنيننن، وشّدد عمى أن ما تيفذه سمطات االحتالل هو تطهنر عرقي بكل ما نعينه ذلك ضد ا
لجعمهم في أحسن الحاالت أقمنة في مدنيتهم لهم صفة المقنم فقط، مقابل تعزنز الوجود النهودي ببياء المزند 

 من المستوطيات.
وأوضح أن المحور النثالث هو سعي سمطات االحتالل إلى إفقار المدنية المقدسة وتدمنر بينتها التحتنة 

هي التي كايت عمى الدوام وفي كل العصور عيوايا لالزدهار ومركًزا رئنًسا وضرب مواردها االقتصادنة، و 
 لميشاط االقتصادي والسناحي والطبي والتعمنمي، وحاضية لميشاط النثقافي والفكري والفيي في فمسطنن.

وقال: إيه لتحقنق ذلك أقفمت سمطات االحتالل مقار العدند من المؤسسات الفمسطنينة، كبنت الشرق ومقار 
 اليقابات المهينة والعمالنة والغرفة التجارنة التي تأسست في نثالنثنينات القرن الماضي، أي قبل يكبة 

وقنام إسرائنل، كما ترفض ميح التراخنص لبياء المستشفنات والجامعات والمدارس والفيادق والبنوت والمراكز 
ح األجايب إلبعادهم عن فيادق المدنية التجارنة، وسّيت قواينن واتخذت إجراءات لمسنطرة عمى حركة السنا

 التي نمتمكها الفمسطنينون.
وأشار إلى أن اإلجراء األخطر، إضافة إلى تطونق القدس بسمسمة مستوطيات لفصمها عن بقنة أجزاء 
الضفة الغربنة، هو يصب سمطات االحتالل لمحواجز الدائمة ميذ التسعنينات، والتي بموجبها أصبح 

نون مميوعنن من دخول القدس، سواء كان ذلك لمصالة أو لمعمل أو لمعالج أو لمدراسة المواطيون الفمسطني
 أو لمتسوق أو لزنارة أقاربهم وعائالتهم إال بتصارنح نكون الحصول عمنها شبه مستحنل.

وقال: إن هذا اإلجراء أدى إلى ما نمكن أن يشبهه "بتوقف تدفق الدم من الشراننن إلى القمب" ألن القدس 
مدى تارنخها كايت تستقبل نومًنا عشرات اآلالف من أبياء المدن الفمسطنينة األخرى الذنن كايوا  عمى

 نتدفقون إلى أماكيها المقدسة وأسواقها ومدارسها ومستشفناتها ومشاغمها وورشها.
زها ويبه إلى أن االحتالل نهدف إلى حرمان القدس من أداء دورها التارنخي والدنيي، ونرند أن نمغي تمن

غيائها، ساعًنا  كمركز حضاري طمنعي وعالمي، لم نتوقف نوًما عن اإلسهام في الحضارة اإليساينة وا 
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لتحونمها إلى أحناء قدنمة متداعنة ومساجد وكيائس مهجورة وأسواق وشوارع خالنة، ونرند أن نعند جوهرة 
 فمسطنن وزهرة مدائيها قروًيا إلى الوراء.

د عباس عمى ضرورة تيفنذ كل الخطط والمشارنع التي تهدف إلى إيقاذ وشّدد الرئنس الفمسطنيي محمو 
القدس، وقال في هذا الصدد إييا اتفقيا مع ميظمة التعاون اإلسالمي مؤخًرا، التي تبّيت خطة أعددياها 
لمقدس، بأن يعمل سوًنا حتى تقوم كل الدول العربنة واإلسالمنة القادرة بتبيي قطاع من قطاعات تعزنز 

شعبيا في القدس كالصحة والتعمنم والسكن والبيى التحتنة والنثقافة واألماكن الدنينة والتجارة واالقتصاد صمود 
 وغنرها.

أكمل الدنن إحسان أوغمو وقميا باالتفاق  د.وأشار إلى أيه التقى مع األمنن العام لميظمة التعاون اإلسالمي 
شخصًنا بمتابعة تيفنذ هذه الخطة التي يأمل أن عمى الخطة وآلنات تيفنذها، وسوف نقوم الدكتور أغمو 

وأعرب عباس عن تقدنره الكبنر لونثنقة  تكون بمنثابة أفعال لتعزنز صمود أبياء شعبيا في القدس الشرنف..
القدس التي أعمن عيها فضنمة شنخ األزهر قبل أنام في اختتام المؤتمر الخاص بالقدس الذي عقد في 

 ة واضحة وما اقترحته من خطط وفعالنات.القاهرة، لما تضّميته من رؤن
"هو قايون  وأكد أن ما نسمى بقايون ضم القدس الذي سيته إسرائنل في السابع والعشرنن من نوينو عام 

باطل" ألن القدس الشرقنة هي العاصمة األبدنة لفمسطنن.. وأضاف أن المحور النثايي نتركز حول السعي 
مقدسي عبر تبيي المشارنع المخصصة لدعم المؤسسات وغنرها من لتعزنز البينة التحتنة لممجتمع ال

المشارنع في المدنية المقدسة، وقال إيه نمكييا في هذا الصدد توسنع مجال المشاركة لتشمل المؤسسات 
األهمنة إلى جايب الحكومات العربنة واإلسالمنة، فهياك مجاالت واسعة لبياء عالقات توأمة وشراكة بنن 

مة في مختمف القطاعات التربونة والتعمنمنة واالقتصادنة والنثقافنة واالجتماعنة، وهياك مؤسسات متمانث
مجاالت واسعة إلحداث فارق يوعي عبر سمسمة مشارنع صغنرة تشرك أكبر عدد ممكن من المواطينن 

 العرب المسممنن والمسنحننن في الجهد المطموب.
ل دائم مع أبياء القدس لكسر الحصار المفروض عمنها وتابع أن المحور النثالث نرتبط بإبداع حالة تواص

حنث نقومون وبشكل متواصل بتيظنم زنارات  وعمنهم، مشنًرا إلى دور طمنعي نقوم به إخوتيا في مياطق 
تضم اآلالف ميهم، حنث نتّدفقون يحو المدنية المقّدسة المحاصرة بالمستوطيات وجدار العزل العيصري 

 مساجدها بهم وتيتعش أسواقها، ونشعر أبياؤها الصامدون أيهم لنسوا وحدهم. وحواجز االحتالل، فتعمر
وقال: إيه من هيا تبرز ضرورة أن يشّجع كل من نستطنع، خاصة إخوتيا من الدول العربنة واإلسالمنة 

ا أن إضافة إلى إخوتيا العرب والمسممنن والمسنحننن في أوروبا وأمرنكا، عمى التوّجه لزنارة القدس.. مؤكدً 
هذا التحرك سنكون له تداعناته السناسنة والمعيونة واالقتصادنة واإليساينة عمى مدنية القدس وأهمها 

 الصامدنن.
وأكد عباس أن زنارة المدنية المقدسة ال تعيي تطبنًعا، حنث أوصايا الرئنس عمنه الصالة والسالم بشد 

لى مسجدها األقصى، مشدًدا عمى أن زنارة   السجنن لنست تطبنًعا مع السّجان.الرحال إلنها وا 
 //الراية، الدوحة، 

 
 عمى أساس التمثيل النسبي الكامل "لوطني الفمسطيني"المجمس اانتخاب  

بحنثت لجية االيتخابات الخاصة بالمجمس الوطيي الفمسطنيي في اجتماعاتها التي : كمال زكارية -عمان 
س سمنم الزعيون الباب األول من مشروع يظام ايتخابات عقدتها في القاهرة مؤخرا برئاسة رئنس المجم



 
 
 

 

 

           3ص                                    7272العدد5                72/7/7027 اإلثنين التاريخ5

المجمس الوطيي الفمسطنيي والمتعمق بالمواد التعرنفنة الخاصة باليظام االيتخابي لممجمس ميها تعرنف 
 مادة. األراضي الفمسطنينة عمما بأن اليظام نتكون من سبعة أبواب و

م أنار  نة الموقعة عمى اتفاق القاهرة في وشارك في االجتماع ممنثمو الفصائل والقوى الفمسطني
باإلضافة إلى نثالث شخصنات مستقمة. وأقرت المجية بأن نتم ايتخاب أعضاء المجمس في ايتخابات عامة 
وحرة ومباشرة بطرنق االقتراع السري عمى أساس يظام التمنثنل اليسبي الكامل. كما أقرت بأن نتم اعتبار 

ايتخابنة واحدة فنما تم تأجنل البت في دوائر الشتات إلى حنن استكمال جمع األراضي الفمسطنينة دائرة 
 المعمومات حول إمكاينة إجراء االيتخابات فنها من عدمه.

ميهم عن دائرة  عضوًا نيتخب  كما أقرت المجية بأن نكون عدد أعضاء المجمس الوطيي 
االيتخاب المباشر في الدول التي تسمح  آلنةعن دوائر مياطق الشتات وفق  األراضي الفمسطنينة و

بالتوافق في الدول التي ال تسمح بإجراء االيتخابات أو ال نمكن إجراء  أوبإجراء االيتخابات في إقمنمها 
 االيتخابات فنها.

ورفع رئنس المجمس الوطيي اجتماع المجية إلى موعد آخر سنحدد الحقا الستكمال مياقشة باقي مواد يظام 
 ابات.االيتخ

 //الدستور، عمان، 
 
 المناطق الفمسطينيةب "الوطني"عدم إجراء انتخابات  تقترحمجنة المنظمة بغمبية "القدس العربي"5 أ 

أعضاء لجية تفعنل ميظمة التحرنر الفمسطنينة الذنن عقدوا  أن "القدس العربي"غزة أشرف الهور: عممت 
سمنم الزعيون رئنس المجمس الوطيي، اتفقوا بأغمبنة الحضور قبل نومنن اجتماعا لهم في القاهرة برئاسة 

عضوا،  عمى رفع توصنة تقضي بتعدنل قايون االيتخابات، برفع أعضاء المجمس التشرنعي إلى 
لنكويوا هم أيفسهم حصة المياطق المحتمة في المجمس الوطيي، من دون إجراء ايتخابات لهذا المجمس في 

 المياطق الفمسطنينة.
عضوًا وافقوا عمى هذا  سب المعمومات فإن أحد عشر عضوًا من أعضاء المجية المكوية من وبح

االقتراح، عمى أن نتم رفع توصنة بذلك إلى المجية القنادنة العمنا المؤقتة، التي نرأسها الرئنس محمود 
وتضم  ن لمفصائل.عباس، وتضم أنضًا رئنس المجمس الوطيي، وأعضاء المجية التيفنذنة، واألمياء العامن

جراء االيتخابات لممجمس الوطيي ممنثمنن عن الفصائل  المجية التي تبحث في تفعنل ميظمة التحرنر، وا 
 فصنال من ميظمة التحرنر، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد. الفمسطنينة، وهي 

ي، وممنثل من ولند العوض عضو المكتب السناسي لحزب الشعب الفمسطني "القدس العربي" واستفسرت
 ."منال عاما لدى غالبنة األعضاء يحو هذا التوجه"هياك  إنتيظنمه في المجية عن األمر، فقال 

وأشار العوض الموجود في العاصمة المصرنة القاهرة إلى أن هذا االقتراح نقضي بأن نتم رفع أعضاء 
دائرة  محتمة عام ، واعتبار المياطق الفمسطنينة العضوا، بدال من  المجمس الوطيي إلى 

، لنكويوا ممنثمي المياطق الفمسطنينة في المجمس الوطيي، ايتخابنة واحدة، تيتخب هؤالء األعضاء الـ 
عضو الباقنن من أعضاء المجمس الوطيي من الخارج، سنتم  وأوضح أن الـ عضوا. البالغ عدده 

التوافق في المياطق التي نتعذر فنها إجراء اختنارهم بااليتخابات في المياطق التي تسمح بذلك، وب
 االيتخابات.
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وبحسب العوض فإن هذا األمر نحتاج إلى إجراء تعدنل عمى قايون االيتخابات الفمسطنيي، نتم فنه رفع عدد 
أعضاء المجمس التشرنعي، الفتًا إلى أيه في حال تم التوافق عمى األمر، فإن ذلك سنختصر إجراء 

 طق الفمسطنينة عمى إجراء ايتخاب واحد، بدال من انثينن. االيتخابات في الميا
 //القدس العربي، لندن، 

 
 وتعديل القانون التشريعي بحر5 رفع عدد "النواب" بتفعيل المجمسأحمد  

أحمد بحر إن رفع عدد أعضاء المجمس  قال رئنس المجمس التشرنعي باإليابة د.: نوسف أبو وطفة - غزة
جمسات لممجمس التشرنعي الفمسطنيي لتغنر القايون األساسي الفمسطنيي لنتياسب مع ما نتطمب عقد سمسمة 

وأضاف بحر في تصرنح لـ"فمسطنن أون النن": "نجب أن نجري تعدنل  جرى التوافق عمنه في القاهرة.
 القايون ونجري تفعنل المجمس التشرنعي بشكل مشترك بنن الضفة وغزة لمتصدنق والعمل عمى لتغننر ما

  نجري التوافق عمنه في اإلطار القنادي لميظمة التحرنر الفمسطنينة". 
وكشف رئنس المجمس التشرنعي باإليابة اليقاب عن أيه كان من المفترض إعادة تفعنل المجمس التشرنعي 

عزنز دونك، حنث دعا كافة الكتل البرلماينة  في الجمسة التي عقدها المجمس إبان اعتقال رئنس المجمس د.
 أكدت كتمة فتح بأيها ستشارك قبل أن تيسحب من المشاركة في المحظات األخنرة. و 

وعن حالة االختالف في اآلراء في صفوف حركة حماس، اعتبر بحر أن ذلك "ظاهرة صحنة" وتفند الحركة 
أعضاء وبنن أن االقتراح الداعي إلى أن نكون يواب المجمس  في اتخاذ القرارات المياسبة والتي تقدم عمنها.

في المجمس الوطيي لم ترفضه حركة حماس، لكيه استدرك قائاًل: "طالبيا بعرض الممف عمى المجمس 
 التشرنعي إلقرار األمر وتعدنل القايون". 

 //موقع فمسطين أون الين، 
 
 خطيرة وتدعم التطبيع لزيارة القدس أبو حمبية5 دعوة عباسالنائب  

اليائب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي ورئنس لجية القدس د. أحمد أبو استهجن : أحمد المبابندي - غزة
حمبنة دعوة رئنس السمطة محمود عباس قادة الدول العربنة لزنارة مدنية القدس، معتبرًا أيها "دعوة خطنرة 
تعمل عمى تكرنس االحتالل في مدنية القدس والقبول باألمر الواقع الذي فرضه االحتالل عمى المدنية 

 التطبنع معه". و 
"إن مؤتمر دعم القدس الذي عقد  في سناق متصل، قال أبو حمبنة في تصرنح خاص بـ"فمسطنن أون النن":

ن كايت  في العاصمة القطرنة الدوحة لدعم صمود مدنية القدس، لم نقدم أي دعم حقنقي لمدنية القدس، وا 
ًا إلى أن قضنة القدس تحتاج توصنات عممنة توصناته تطالب بتقدنم جمنع أيواع الدعم لمدنية القدس"، مشنر 

 تساهم في دعم صمود المقدسننن أمام الهجمة الشرسة عمى المدنية. 
 //موقع فمسطين أون الين، 

 
 
 
 وفد من حكومة غزة يتوجو إلى قطر لتوقيع اتفاقية إلعادة إعمار القطاع 
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ال العامة واإلسكان في الحكومة الفمسطنينة أكد المهيدس عماد حمادة، مدنر عام دنوان وزنر األشغ: غزة
أن وفًدا حكومًنا نرأسه وزنر األشغال  ،(/في بنان صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه األحد )بغزة،

العامة واإلسكان نوسف الميسي، سنتوجه إلى دولة قطر ميتصف األسبوع الحالي لتوقنع اتفاقنة إعادة 
 بيى التحنة التي تعرضت لمتدمنر خالل الحرب عمى غزة.االعمار، وستشمل تطونر الطرق وال

في المائة من إجمالي قنمة األضرار الجزئنة التي لحقت  وأكد أن الوزارة قامت بتأهنل وترمنم أكنثر من 
بالميازل والمبايي وبتمونل من عدد من الجهات، كما تم استخدام الركام في العدند من المشارنع منثل 

 وتدعنم منياء غزة وشق الطرق وصنايتها وبعض أعمال البياء. "األلسية البحرنة"
ألف وحدة  وأشار حمادة إلى أن قطاع غزة "نعايي من عجز كبنرة في قطاع اإلسكان، نقدر بحوالي 

 سكينة، حنث تعمل الوزارة عمى حل هذا العجز من خالل استكمال مشارنع اإلسكان القدنمة".
تسعة مشارنع إسكان جدندة ميتشرة في قطاع غزة مساحتها اإلجمالنة  وأضاف أن الوزارة قامت بتخطنط

دويم، لتوفنر قرابة ستة وعشرنن ألف وحدة سكينة، ومن المتوقع أن تحوى عدد سكان نصل  حوالي 
 ألف شخص. لحوالي 

 //قدس برس، 
 
 5 القدس بحاجة لثورة تدعميا انتفاضة ثالثةالحكومة في غزة 

أكد يائب رئنس الوزراء في حكومة غزة الدكتور محمد عوض، أن القدس  محمد جمال: - ا زيادةرنم -غزة 
وقال لـ "الشرق" إن "القدس لنست بحاجة  بحاجة لدعم صمودها واتخاذ قرارات فعمنة لصد العدوان عيها.

مة عمى مدنية اليتفاضة نثالنثة فحسب بل هي بحاجة لنثورات عمى العدو الصهنويي ومواجهة جرائمه المتواص
ولفت إلى أن مدنية القدس تشهد أوضاعًا خطنرة من اقتحامات  القدس وعمى المسجد األقصى المبارك".

 لممسجد األقصى وتواصل الحفرنات، وبياء المستوطيات ومصادرة األراضي الفمسطنينة.
ل الفمسطنينة، وأشار، إلى ضرورة أن تكون هيالك مواقف موحدة من قبل الصف الفمسطنيي لكافة الفصائ

وطالب، الشعوب العربنة التي نثارت عمى األيظمة التي  خاصة أن الجمنع مجتمع عمى قضنة القدس.
وصفها بالظالمة بالعمل عمى القنام بنثورات ضد العدو الصهنويي وجرائمه المتواصل في مدنية القدس 

 والمدن الفمسطنينة األخرى.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 بالتوجو إلى مجمس األمن خطوة ميمة لدعم القدس قطراليباش5 مقترح  

اعتبر الدكتور محمود الهباش وزنر األوقاف والشؤون الدنينة الفمسطنيي االقتراح الذي أعمن  قيا: - الدوحة
عيه حضرة صاحب السمو الشنخ حمد بن خمنفة آل نثايي أمنر البالد المفدى بالتوجه إلى مجمس األمن 

قرار نقضي بتشكنل لجية دولنة لمتحقنق في جمنع اإلجراءات التي اتخذتها إسرائنل الدولي بغرض استصدار 
في القدس العربنة بقصد طمس معالمها اإلسالمنة والعربنة، بأيه "خطوة مهمة عمى  ميذ احتالل عام 

الحتالل طرنق الدعم العربي واإلسالمي لتعزنز صمود المقدسننن ولكشف مدى الجرائم التي ترتكبها قوات ا
 اإلسرائنمي بحق المدنية المقدسة".
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وقال الهباش في تصرنح لوكالة األيباء القطرنة "قيا" عمى هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لمدفاع عن 
القدس "إن التوجه إلى مجمس األمن هو شيء حنوي وضروري ومهم لوضع قضنة القدس مرة أخرى عمى 

 مى إسرائنل إلعادة إحناء قضنة القدس كقضنة مركزنة لألمة.طاولة المجتمع الدولي من أجل الضغط ع
 //الشرق، الدوحة، 

 
 من نقل مسؤوليات غزة إلى مصرعشراوي تحذر  

حذرت عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة حيان عشراوي أمس من  :)االتحاد( -رام اهلل 
مسؤولناتها تجاه قطاع غزة ويقمها إلى مصر بما نسمح لها يجاح إسرائنل في مساعنها الرامنة إلى تقمنص 

 تكرنس مشروع فصل األراضي الفمسطنينة.
وقالت عشراوي، إن أحد أبرز خطط إسرائنل في تصفنة القضنة الفمسطنينة تقوم عمى إغالق معابر قطاع 

الجغرافي وبالتالي ايفتاح غزة مع إسرائنل، وعدم إقامة أي تواصل بنيه وبنن الضفة الغربنة لتكرنس االيقسام 
واضح أن إسرائنل يجحت في إغالق المعابر عمى غزة والضفة الغربنة، وفتحتها "وأضافت:  غزة إلى مصر.

. وتابعت "اتجاه مصر وكأن غزة مسؤولنة مصرنة، وبالتالي المخطط اإلسرائنمي بدأ فعمنا عمى أرض الواقع
قمنص مسؤولناتها اتجاه قطاع غزة، وبالتالي تصبح إسرائنل هذا ما يحذر ميه، من المحاولة اإلسرائنمنة بت"

يما تحاول  تسنطر عمى المعابر واألجواء والمناه وتتحمل الصالحنات األمينة، بنيما ال تعطي أي مسئولنة وا 
 ."تحونمها إلى العالم العربي عن طرنق مصر

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 لنظام السياسي الفمسطيني"عشراوي5 تأجيل تشكيل الحكومة "يضر با 

قالت عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة حيان عشراوي إن تأجنل تشكنل الحكومة : رام اهلل
 التوافقنة المقبمة "سنضر باليظام السناسي الفمسطنيي"، مشنرة إلى أن تشكنمها سنأخذ وقًتا أطول من المتوقع.

لرسمنة التابعة لمسمطة الفمسطنينة، عمى ضرورة تطبنق اتفاق وشددت عشراوي، في تصرنح لإلذاعة ا
المصالحة والعودة إلى الشعب من خالل إجراء ايتخابات حرة ويزنهة، لترمنم اليظام السناسي وتقونته عمى 

واعتبرت طمب رئنس الحكومة اإلسرائنمنة من بمدنة القدس االحتاللنة بعدم اإلعالن عن  ."أساس الدنمقراطنة
حدات استنطاينة عشنة زنارته لموالنات المتحدة، بأيها "تيدرج في إطار الدعانة اإلعالمنة، حنث أن بياء و 

 هذا الطمب ال نعيي أن يتيناهو قرر وقف االستنطان".
 //قدس برس، 

 
 الوادية5 تفعيل عمل لجان المصالحة مرتبط بتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني 

منا لميظمة التحرنر الفمسطنينة وعضو لجية المصالحة الدكتور ناسر الوادنة، أكد عضو المجية الع: رام اهلل
 أن تفعنل عمل لجان المصالحة مرتبط بتشكنل حكومة اإليقاذ الوطيي.
(، إن لقاءات القاهرة األخنرة، /وقال الوادنة في بنان صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه األحد )

بنن حركتي "فتح" و"حماس"، وتم مباركة "إعالن الدوحة" عمى أن  جرت وسط أجواء إنجابنة وودنة خاصة
تستكمل الخطوات اإلجرائنة برعانة مصرنة، كذلك تم التأكند عمى تشكنل الحكومة من كفاءات فمسطنينة 

وكشف الوادنة اليقاب عن أن اجتماع المجية العمنا لميظمة التحرنر الفمسطنينة  مستقمة خالل الفترة المقبمة.
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عدة قضانا، أبرزها عدم العودة لممفاوضات إال بوقف االستنطان واالتفاق عمى التوجه إلى المحافل  ياقش
 الدولنة لمضغط عمى حكومة يتيناهو ووقف كافة أشكال االضطهاد بحق الشعب الفمسطنيي.

 //قدس برس، 
 
 ء الشمبييدعو المجتمع الدولي لمتدخل من أجل إنقاذ األسيرة ىنا النائب أبو ليمي 

طالب اليائب قنس عبد الكرنم أبو لنمى رئنس لجية القضانا االجتماعنة في المجمس التشرنعي : رام اهلل
وعضو المكتب السناسي لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنن، المجتمع الدولي والدول الموقعة عمى اتفاقنة 

األسنرة هياء الشمبي من جينن، والتي جينف الرابعة "بالعمل وبشكل جاد من أجل التدخل إليقاذ حناه 
التي  اإلداريتخوض إضراًبا مفتوًحا عن الطعام ميذ انثيي عشر نوًما، احتجاًجا عمى سناسة االعتقال 

 .اإلسرائنميتفرضها عمنها سمطات االحتالل 
 //قدس برس، 

 
 عدوان5 ترحيمي من مطار القاىرة امتداد لتعامل النظام السابق عاطفالنائب 

السمطات األمينة المصرنة  أنأشرف الهور: أعمن يائب عن كتمة حركة حماس البرلماينة نوم أمس  -غزة 
 في مطار القاهرة لم تسمح له بدخول مصر، وقامت بترحنمه من مطار القاهرة إلى قطاع غزة.

شغل  أنوقال اليائب الدكتور عاطف عدوان، وهو من يواب حركة حماس في المجمس التشرنعي وسبق 
ميصبا وزارنا، أن السمطات المصرنة احتجزته في مطار القاهرة ميذ الساعة السادسة من صباح نوم أمس، 

 خالل قدومه عمى رحمة جونة قادمة من مالنزنا.
العياصر األمينة في المطار أبمغته بأيه سنتم ترحنمه " إنالمحمنة عن اليائب عدوان قوله  "صفا"ويقمت وكالة 

 ."اشرة نثم إلى غزة، من دون إبداء أنة أسباب لهذا السموكإلى معبر رفح مب
امتداد لتعامل اليظام القدنم في مصر مع القنادات الفمسطنينة "واستغرب عدوان هذا التصرف الذي قال ايه 

. وكان اليائب عدوان قد ذكر ايه كان قد خرج من قطاع غزة عبر مصر إلى مالنزنا، بتيسنق "واليواب
 مخابرات المصرنة.رسمي من خالل ال

 //القدس العربي، لندن، 
 
 "المراسمة"بـ "الضمير"غزة5 النائب العام يستجوب مدير مؤسسة  

شرع اليائب العام التابع لحكومة غزة محمد عابد أمس باستجواب مدنر مؤسسة : فتحي صّباح -غزة 
رسمنًا أمس إلى أبو شمالة نطمب فنه  "اباً كت"، إذ أرسل "المراسمة"لحقوق اإليسان خمنل أبو شمالة بـ "الضمنر"

كيعان عبند ضد أبو  غزةقدمها رئنس سمطة الطاقة والموارد الطبنعنة التابعة لحكومة  "شكوى"رده عمى 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاسبته.. عمى تصرنحات ميسوبة إلنه أنثارت "شمالة لمينابة العامة نطمب فنها 

نثارة الرأي العام وزنادة التوتر بنن المواطينن، وتهدند األمن  حالة من البمبمة والتوتر في الشارع الفمسطنيي، وا 
 ."ضد شركة التوزنع )الكهرباء( وسمطة الطاقة

أدت إلى موجة من االتهامات اإلعالمنة الحادة ضد "وقال عبند في شكواه أنضًا إن تصرنحات أبو شمالة 
. ووصف هذه "لرد هذه االتهامات الممفقة وتفيندهاسمطة الطاقة أدت إلى ايشغالها في شكل كبنر 
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يه " ال أساس لها من الصحة"التصرنحات بأيها  لم نحصل عمنها من مصادر رسمنة أو من سمطة "وا 
 ."الطاقة

الكشف عن احتناطي )وقود( السوالر )الدنزل الالزم "الجاري حكومة غزة بـ  وكان أبو شمالة طالب في 
قة الوحندة في القطاع( الذي تحدث عيه مسؤولو سمطة الطاقة قبل شهور، إذ أكدوا لتشغنل محطة تولند الطا

 ."أيه نكفي قطاع غزة شهورًا عدة
 //الحياة، لندن، 

 
 و"تحترم إرادة الشعب" "حماس غادرت سوريا ألنيا ترفض "الحل األمني قيادةموسى ابو مرزوق5  11

ة "حماس" موسى أبو مرزوق من ميزله الجدند قرب القاهرة )أ ب(: أعمن يائب رئنس المكتب السناسي لحرك
 امس، أن قنادة الحركة قد غادرت سورنا أليها ترفض "الحل االميي" فنها و"تحترم إرادة الشعب".

وقال أبو مرزوق إن رئنس المكتب السناسي لمحركة خالد مشعل ومساعدنه ايتقموا إلى الدوحة، فنما أكد 
مشعل رفض مرتنن دعوة لمقاء بالرئنس السوري بشار األسد، وقرر في اليهانة مسؤول آخر في الحركة ان 

مغادرة سورنا. وأوضح أبو مرزوق "موقفيا حول سورنا هو أييا لسيا مع اليظام في حّمه االميي، ويحترم إرادة 
اممون معك الشعب". وأضاف "االنراينون لنسوا سعداء بموقفيا حنال سورنا، وعيدما ال نكويون سعداء ال نتع

 بالطرنقة يفسها".
كما قال أبو مرزوق إن اتفاق المصالحة الفمسطنينة نبدو في خطر، موضحا أن الرئنس الفمسطنيي محمود 
عباس أبمغ مشعل بأيه ال نرغب في تشكنل حكومة وحدة وطينة إال إذا حصل عمى ضمايات بأن اسرائنل 

 لن تميع االيتخابات في القدس الشرقنة المحتمة. 
 22/2/2012سفير، بيروت، ال

 
 جيل تشكيل الحكومة الفمسطينية المقبمةأحماس عن طمب ت مسؤوليةاسماعيل رضوان ينفي  11

أحمد المبابندي: يفى القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" د. إسماعنل رضوان مسؤولنة  -غزة
 س السمطة محمود عباس.حركته عن طمب تأجنل تشكنل الحكومة الفمسطنينة المقبمة برئاسة رئن

وقال رضوان في تصرنح خاص بـ"فمسطنن أون النن:" إن ما ورد عمى وسائل اإلعالم وما تحدث به بعض 
السناسننن عن أن حماس هي سبب تأجنل إعالن الحكومة، عاٍر عن الصحة"، مؤكدًا أن حركته "جاهزة 

ي اشتراطات جدندة قدمتها الحركة حول لتشكنل الحكومة في أي وقت حسب اتفاقي الدوحة والقاهرة، دون أ
 آلنة تشكنمها".

وأوضح أن أسباب تأجنل اإلعالن عن الحكومة المقبمة "تتعمق برئنس السمطة محمود عباس ولنس 
بحماس"، مبنيًا أن حركته ترى ضرورة أن نعرض رئنس السمطة حكومته عمى المجمس التشرنعي "حتى 

 نكون لهذه الحكومة ضابط ومرجعنة".
 21/2/2012طين اون الين، فمس

 
 

 االنتياكات اإلسرائيمية بالقدستشكيل لجنة دولية لمتحقيق في بأمير قطر  اقتراحالرشق5 حماس تؤيد  12
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قيا:أعمن عضو المكتب السناسي لحركة حماس عزت الرشق تأنند اقتراح الشنخ حمد بن خمنفة آل -الدوحة
ار قرار نقضي بتشكنل لجية تحقنق دولنة لمتحقنق نثايي امنر قطر بالتوجه الى مجمس األمن بغرض استصد

في القدس العربنة بقصد طمس معالمها  1967في جمنع االجراءات التي اتخذتها اسرائنل ميذ احتالل عام 
 االسالمنة والعربنة".

 وقال الرشق عقب حضوره الجمسة االفتتاحنة لممؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس الميعقد بالدوحة حالنا: "يحن
يؤند اقتراح سمو األمنر، وهو اقتراح مهم، وال بد من محاصرة اسرائنل في كل الميابر والمحافل الدولنة، 

 وكشف وجه اسرائنل الحقنقي البشع".
واعرب عن اعتقاده بأن اسرائنل معزولة حالنا، ونمكن أن تزداد عزلة ومحاصرة من خالل استخدام الوسائل 

 ط عمنها.القايوينة والدولنة من أجل الضغ
 22/2/2012الشرق، الدوحة، 

 
 عادة بناء الوحدة الوطنيةا  خطة النياء االنقسام و  لوضعنايف حواتمة يدعو  13

القاهرة: دعا األمنن العام لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنن يانف حواتمة في مقر اقامته في القاهرة خالل 
المنن العام الدكتور واصل ابو نوسف الى خطة لقاءه وفد قنادي من جبهة التحرنر الفمسطنينة برئاسة ا

عادة بياء الوحدة الوطينة، وتطونرها بما نتفق عمنه الجمنع وتشكنل حكومة  ممموسة إليهاء االيقسام وا 
فمسطنينة مؤقتة والبدء فورا بالسماح لمجية االيتخابات المركزنة لتحدنث سجل الياخبنن متسائال عن اسباب 

مركزنة في غزة حتى االن عمى الرغم من ايه تم التوافق بنن كافة الفصائل عمى ميع لجية االيتخابات ال
 اعضاء لجية االيتخابات المركزنة الحالنة تفعنل دور لجان المصالحة.

 22/2/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 عارضتا دمج عضوية "التشريعي" و"الوطني" بييئة واحدة والجيادكايد الغول5 حماس  14
أكد كاند الغول، عضو المكتب السناسي لمجبهة الشعبنة، أن حركتي "حماس " و"الجهاد اإلسالمي" : رام اهلل

عارضتا فكرة "دمج عضونة المجمس التشرنعي والمجمس الوطيي في االيتخابات القادمة في هنئة واحدة"، 
ات خاصة لـ ودعتا إلى فصمهما، في حنن دعت باقي الفصائل إلى دمجهما. وأوضح الغول، في تصرنح

"قدس برس": أن الجبهة الشعبنة دعت إلى دمج "التشرنعي" و"الوطيي" في هنئة واحدة، حتى ال نكون أكنثر 
من مرجعنة لمشعب الفمسطنيي، ورًدا عمى محاوالت دولنة إلقرار المجمس التشرنعي كممنثل وحند 

 لمفمسطنيننن.
عضًوا، مائتنن بالخارج ومائة  350من  وبنن القنادي في الجبهة الشعبنة أن المجمس الوطيي سنشكل

وخمسون بالداخل، عمى قاعدة إجراء االيتخابات في المواقع التي نمكن إجراؤها، والتعننن في مياطق أخرى 
 حسب يسبة التمنثنل الفمسطنيي.

 21/2/2012قدس برس، 
 
 
 

 اس النياء االنقساماالمينة العامة لحزب فدا تطالب الفمسطينيين بالنزول لمشارع لمضغط عمى فتح وحم 20
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ولند عوض: شككت االمنية العامة لالتحاد الدنمقراطي الفمسطنيي زهنرة كمال االحد بجدنة حركتي  -رام اهلل
فتح وحماس في السعي اليهاء االيقسام الداخمي، مشددة عمى ان ما نجري عمى ارض الواقع من قبل 

ول لمشارع وتشكنل قوة ضغط عمى الحركتنن اليهاء الحركتنن هو ادارة االيقسام، مطالبة الفمسطنيننن باليز 
 االيقسام وتيفنذ اتفاق المصالحة.

واوضحت كمال لـ'القدس العربي' االحد، عقب عودتها من القاهرة، أن حماس ترفض لغانة اآلن السماح 
باس لمجية االيتخابات الفمسطنينة البدء بعممها في قطاع غزة، في حنن نصر الرئنس الفمسطنيي محمود ع

القائد العام لحركة فتح عمى عدم تشكنل الحكومة المرتقبة اال بعد بدء لجية االيتخابات تسجنل الياخبنن 
 بقطاع غزة.

وطالبت كمال الشارع الفمسطنيي بالتحرك واليزول لمشارع لمضغط عمى حركتي فتح وحماس اليهاء االيقسام 
 سات االسرائنمنة واالستنطان وتهوند القدس.الداخمي الذي نضعف الموقف الفمسطنيي في مواجهة السنا

واضافت كمال 'الشارع الفمسطنيي عمنه تشكنل قوة ضاغطة من اجل الضغط عمى الطرفنن لتيفنذ اتفاق 
 المصالحة، فبدون هذا ال نمكن تيفنذ اتفاق المصالحة'.

 22/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

 لى غزةوصول القيادي في الجبية الشعبية ماىر الطاىر إ 21
غزة: وصل ماهر الطاهر، عضو المكتب السناسي لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنن ومسؤولها بالخارج إلى 

 .1948( في أول زنارة له إلى القطاع ميذ اليكبة عام 2-26قطاع غزة، النوم األحد )
وله معبر وعبر الطاهر، الذي كان في استقباله عدد من مسؤولي الجبهة الشعبنة، في تصرنحات عقب وص

 رفح عن سعادته بوصوله إلى غزة، مشنًرا إلى أيها المرة األولى التي نزور فنها المدنية.
ودعا إلى وحدة الصف الفمسطنيي عمى أساس بريامج سناسي واضح وبريامج المقاومة من أجل تحرنر 

يجاح المصال  حة الوطينة.األرض، مشدًدا عمى ضرورة توحند كل الطاقات من أجل استمرار المقاومة وا 
وأشار إلى أن زنارته الحالنة لغزة ستكون قصنرة وتأتي في إطار جدول أعدته الجبهة، الفًتا إلى أيه سنقوم 
بزنارة أخرى الحًقا. وشدد عمى أيه ال بدنل عن الوحدة أمام الشعب الفمسطنيي سوى الوحدة لمواجهة غطرسة 

 االحتالل ووقف ايتهاكاته المستمرة.
 21/2/2012ني لإلعالم، المركز الفمسطي

 
 في سجون السمطة بمدينة نابمس يضربون عن الطعام منذ أسبوع سياسيينحماس5 أربعة معتقمين  22

يابمس: نواصل أربعة معتقمنن سناسننن فمسطنيننن في سجون السمطة بمدنية يابمس )شمال الضفة الغربنة(، 
اعتقالهم، رغم حصولهم عمى قرار قضائي إضرابهم عن الطعام ميذ أسبوع، وذلك احتجاًجا عمى استمرار 

 باإلفراج.
أن المعتقمنن "نصّرون عمى  وذكرت حماس بالضفة في بنان صحفي، وصل "قدس برس" يسخة عيه

مواصمة إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدؤوه نوم االنثينن الماضي، احتجاًجا عمى استمرار اعتقالهم في 
لرغم من حصولهم عمى قرارات باإلفراج من قبل المحاكم الفمسطنينة سجون جهاز المخابرات العامة، عمى ا

 ميذ عدة أشهر".
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ولفتت الحركة اليظر إلى أن بعض المعتقمنن "حصموا عمى توصنات خطنة من مدنر جهاز المخابرات 
من بالضفة باإلفراج عيهم ميذ عدة أسابنع، إال أن األجهزة ترفض اإلفراج عيهم وتواصل اعتقالهم ميذ النثا

 .2011والعشرنن من أنمول )سبتمبر( عام 
وحممت "حماس" وذوو المعتقمنن السمطة الفمسطنينة المسؤولنة الكاممة عن حناة أبيائهم، في حال حدوث أي 

 مضاعفات صحنة لممعتقمنن بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام.
 21/2/2012قدس برس، 

 
 ن عمى غزةقذيفتان عمى جنوب "إسرائيل" بعد ساعات من غارتي 23

غزة: أعميت إسرائنل عن سقوط قذنفتنن أطمقتا أمس من قطاع غزة عمى أراضنها، بعد ساعات من شيها 
سرائنل. ويقمت  غارتنن عمى جيوب القطاع الذي تسوده تهدئة توصف بالهشة بنن الفصائل الفمسطنينة وا 

إن قذنفتنن من صيع محمي سقطتا "د.ب.أ" عن متحدث عسكري إسرائنمي، قوله لإلذاعة اإلسرائنمنة العامة، 
في مجمس "أشكول" اإلقمنمي في اليقب الغربي جيوب إسرائنل، ولم نسفر سقوطهما عن وقوع إصابات أو 

 أضرار.
جاء ذلك بعد ساعات من شن طائرات حربنة إسرائنمنة فجر أمس، غارتنن عمى موقع لإلسميت ويفق 

 ح طفنفة."لمتهرنب في جيوب قطاع غزة، حنث أصنب شخصان بجرو 
 

 22/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"حول القدس واألقصى كذب وتحريض عمى   عباس نتنياىو5 تصريحات 72
هاجم رئنس الوزراء االسرائنمي بينـامنن يتينـاهو، مسـاء النـوم األحـد، أقـوال الـرئنس الفمسـطنيي محمـود عبـاس 

هـــا" فـــي الدوحـــة حـــول القـــدس، واصـــفا إناهـــا بأيهـــا خـــالل افتتـــاح "المـــؤتمر الـــدولي لمـــدفاع عـــن القـــدس وحمانت
 "افتراءات كاذبة" وتحرنض عمى إسرائنل.

وفي بنان صادر عن مكتبه، قال يتيناهو: "نعمم محمود عباس عمم النقنن أيه ال أسـاس الدعاءاتـه وافتراءاتـه 
 صى".الكاذبة، بما في ذلك ادعاءاته العارنة عن الصحة وعدنمة المسؤولنة حول المسجد األق

واعتبـر يتينـاهو أن "هـذا الخطــاب نشـكل تحرنًضـا خطنــًرا، وألقـاه شـخص نـّدعي بأيــه معيـي بالسـالم.. لقــد آن 
األوان لتتوقف القنادة الفمسطنينة عن إيكـار الماضـي وتحرنـف الواقـع، والقـدس هـي العاصـمة األبدنـة لمشـعب 

 النهودي ميذ آالف السينن".
لسنادة االسرائنمنة، مفتوحًة أمام أبياء جمنع األدنان وفنها حرنة العبادة وقال يتيناهو إن القدس "ستبقى تحت ا

 الكاممة لمجمنع، وستواصل إسرائنل بكل حرٍص رعانة األماكن المقدسة لجمنع األدنان".
وخمـص يتينـاهو إلــى أيـه "تتوقــع دولـة إســرائنل ممـن نبـدو وكأيــه اعتيـق خنــار السـالم، أن نهنــ  شـعبه لمســالم 

 أن نوقف ترونج األكاذنب والتحرنض، فهكذا ال ُنصيع السالم".ولمتعانش، و 
 71/7/7027، 23موقع عرب

 
 5 صمت حكومة نتنياىو عن المذابح في سوريا أمر مخجلليفني 75
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إزاء االيتقــادات الواســعة فــي إســرائنل حــول الصــمت الرســمي تجــاه األحــداث فــي : يظنــر مجمــي - تــل أبنــب
رنــد مهاجمــة يظــام األســد بشــكل مقصــود، أجــرى بينــامنن يتينــاهو رئــنس ســورنا واالتهامــات بــأن الحكومــة ال ت

ممارسة القمع العينف لدك االيتفاضة السورنة »الوزراء اإلسرائنمي بحنثا في جمسة الحكومة، أمس، وأعمن أن 
 «.سنكون واحدا من المواضنع األساسنة التي ستبحث في لقاء القمة مع الرئنس األمنركي باراك أوباما

المعــارض تســنبي لنفيــي، قــد هاجمــت الحكومــة عمــى صــمتها واعتبرتــه تصــرفا « كــدنما»رئنســة حــزب وكايــت 
هيــاك مجــازر »إن  ،غنــر أخالقــي، معربــة عــن عــدم ارتناحهــا لهــذا الصــمت وعــدم فهمهــا لــه.. وقالــت لنفيــي

 «.ترتكب ضد المديننن في سورنا، وال أجد أي تفسنر ميطقي لصمت الحكومة عمنه
و، وألول مرة ميذ ايدالع المظـاهرات فـي سـورنا قبـل سـية تقرنبـا، إلـى تيـاول األحـداث قـائال وقد اضطر يتيناه

 «.مذابح إجرامنة ضد المواطينن األبرناء في سورنا»إيها 
 72/7/7027الشرق األوسط، لندن، 

 
 "سرائيل"إسد سيكسر المحور مع ايران وسيفيد سقوط نظام األ 5دان ميريدور 71

المكمـــف اجهـــزة االســـتخبارات دان منرنـــدور، عـــن اعتقـــاده بـــأن ســـقوط يظـــام الـــرئنس  عبـــر الـــوزنر االســـرائنمي
لكيـه رفـض  السوري بشار االسـد سنكسـر "المحـور" مـع انـران ورئنسـها محمـود احمـدي يجـاد وسـنفند اسـرائنل.

 ان ندعم عميا اي تدخل عسكري ضد اليظام السوري.
هــذا اليظــام ونجــب الترنــث لرؤنــة مــا ســنيتج عــن واضــاف "ال يعطــي يصــائح. عممنــا كــل العــالم العربــي ضــد 

 ذلك".
وعيدما سئل عن مخاطر ايدالع حـرب ضـد اسـرائنل قـد نشـيها الـرئنس االسـد فـي محاولـة اليقـاذ يظامـه، قـال 

 منرندور "ال اعتقد ان ذلك مطروح لكن الجنش االسرائنمي مستعد لمواجهة اي احتمال".
سـنا التـي تمعـب بحسـب قولـه دور "الـدرع لمـدفاع عـن محـور انـران الى ذلـك ايتقـد الـوزنر االسـرائنمي موقـف رو 

 سورنا حزب اهلل بميعها المجتمع الدولي التحرك برعانة االمم المتحدة ضد يظام االسد".
 71/7/7027ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
الى رد مصري قوي ي عممية لمجيش بغزة ستؤديأيحذر من انتفاضة ثالثة و  إسرائيميتقرير استخباري  72

قال تقرنر نتضـمن تقـدنرات اسـتخبارنة سـيونة، أعـد مـن قبـل وزارة الخارجنـة اإلسـرائنمنة وعـرض عمـى الـوزراء 
األميي قبل عدة أسابنع، إن استمرار الجمود فـي مـا نسـمى بــ"عممنة السـالم"  –في المجمس الوزاري السناسي 

فع قنــادة الســمطة الفمســطنينة والفمســطنيننن فــي الضــفة وعــدم االســتقرار فــي الشــرق األوســط مــن الممكــن أن نــد
ن القنـام بعممنـة عسـكرنة فـي قطـاع غـزة سـوف نـؤدي إلـى ردود  الغربنة إلى "تصـعند العيـف ضـد إسـرائنل"، وا 

 حادة جدا من قبل مصر.
العــام  فــإن ســنيارنو ايــدالع ايتفاضــة نثالنثــة قــائم فــي ،وبحســب التقــدنرات االســتخبارنة الســيونة لــوزارة الخارجنــة

، سـواء كـان كقـرار مـن القنـادة الفمسـطنينة أو فـي إطـار تفجـر شـعبي متـأنثر بـالنثورات فـي العـام 7027الحالي 
 العربي.

وجاء في التقرنر إيه "عمى األرض، نبدو أيه ال رغبة لدى القنادة أو الرأي العام الفمسطنيي في التصعند ضد 
مع عممنات إسـرائنمنة صـارمة، عمـى المسـتوى العسـكري أو إسرائنل، ولكن استمرار الجمود السناسي بالتزامن 

 االقتصادي، واستمرار العاصفة في الشرق األوسط، من الممكن أن نؤدي إلى حصول تغننر".
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وبحسب الخارجنة اإلسرائنمنة فإن القنادة الفمسطنينة ال ترى في الحكومة اإلسـرائنمنة شـرنكا نمكـن التقـدم معـه 
فــإن رئــنس الســمطة الفمســطنينة محمــود عبــاس نحــاول تــدونل الصــراع، أي العمــل  فــي "عممنــة الســالم"، ولــذلك

 عمى زنادة التدخل الدولي في ما نجري في الضفة الغربنة وقطاع غزة.
كما تقول التقدنرات االستخبارنة إن السمطة الفمسطنينة معينة بالعمل مع المجتمـع الـدولي مـن أجـل الحصـول 

ضــات مســقبمنة مــع إســرائنل، وأيــه مــن الممكــن أن تجــدد الســمطة توجههــا عمــى ظــروف أفضــل لمبــدء بــأي مفاو 
إلــى مجمـــس األمـــن بطمـــب قبـــول فمســـطنن عضـــوا كـــامال فـــي األمـــم المتحـــدة، أو إلـــى الجمعنـــة العامـــة بطمـــب 

 االعتراف بفمسطنن كدولة غنر كاممة العضونة.
ن اليظــام األرديــي وتشــنر إلــى أ وتحــذر الخارجنــة اإلســرائنمنة مــن فتــور عالقــات إســرائنل مــع األردن ومصــر.

نعمل عمى الحفاظ عمى اتفاقنـة السـالم، وعمـى العالقـات الوطنـدة مـع المسـتونات العسـكرنة واالسـتخبارنة، إال 
 أيه نحمل إسرائنل المسؤولنة عن الجمود السناسي.

دولتنن، وأن وجــاء فـــي التقرنـــر أن "األردن نيظـــر إلـــى الحكومـــة اإلســـرائنمنة عمـــى أيهـــا لنســـت ممتزمـــة بحـــل الـــ
سناســـة إســـرائنل فـــي القـــدس تهـــدف إلـــى تقـــونض مكايـــة األردن فـــي المدنيـــة، وأن السناســـنة اإلســـرائنمنة تمقـــى 

 ترجمة لها في فقدان القنادة األردينة النثقة بالقنادة اإلسرائنمنة". 
ــــدة بعــــد االيتخابــــات التشــــ ــــى أن الهــــدف األول لمســــمطات المصــــرنة الجدن رنعنة وتشــــنر تقــــدنرات الخارجنــــة إل
 والرئاسنة تغننر الممحق األميي التفاقنة السالم بحنث نتنح زنادة التواجد العسكري المصري في سنياء.

كما تضمن التقرنر أن التغننر الذي حصل فـي مصـر مـن شـأيه أن نـؤنثر عمـى حرنـة إسـرائنل فـي العمـل فـي 
عممنـة عسـكرنة فـي قطـاع غـزة  قطاع غزة، حنث أن "أحداث نمكن أن نيظـر إلنهـا عمـى أيهـا اسـتفزازنة، منثـل

 أو سنياء، من الممكن أن تؤدي إلى رد مصري أكنثر صرامة وأكنثر حدة من السابق".
إلى ذلك، نتيـاول التقرنـر أنضـا المشـروع اليـووي اإلنرايـي، حنـث نشـنر إلـى أن أن إنـران لنسـت عمـى اسـتعداد 

الحـافظ عمـى الظـروف السناسـنة التـي لمتيازل عن مشـروعها اليـووي. وكتـب فـي التقرنـر أن "إنـران ترغـب فـي 
 تسمح لها بالدفع بمشروعها اليووي من خالل دفع نثمن تعتقد أيه محتمل". 

وكتــب فــي التقرنــر أن "إنــران تواصــل اليظــر إلــى يشــاطها فــي دعــم اإلرهــاب عمــى أيــه أداة مهمــة فــي تنثبنــت 
الشـرق األوسـط فرصـة لتوسـنع مكايتها اإلقمنمنة، ووسنمة إلضـعاف خصـومها، وتـرى فـي عـدم االسـتقرار فـي 

يفوذها إلى مواقع أخرى، وهي عمى استعداد لبذل جهود كبنرة لهذا الهدف بمـا فـي ذلـك إقامـة شـبكات تهرنـب 
 بنن القارات".

 72/7/7027، 23موقع عرب
 

 يشترط تأمينو لمغادرة المطار مصر في "إسرائيل"سفير  73
وب أمنتـاي" سـفنر إسـرائنل لـدى مصـر الخـروج مـن رفض السفنر "نعق أنمن قياوي: - صالح شمبي - القاهرة

صالة كبار الزوار لدى وصـوله مـن تـل أبنـب أمـس إال بعـد إجـراء تفتـنش لموكـب سـنارات السـفارة التـي تيقمـه 
إلى ايتظاره أكنثر من ساعة. وقد توجه السفنر إلى مقر إقامته بضـاحنة  ىمن المطار إلى مقر إقامته مما أد

 .لمسفارة بدال من المقر السابقالمعادي لحنن توفنر مقر 
 72/7/7027الشرق، الدوحة، 

 
 مميار دوالر 2،1تبيع أذربيجان أسمحة بـ "إسرائيل"5 "معاريف" 74
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ســــتبنع أذربنجــــان طــــائرات « الصــــياعات الجونــــة»أعمــــن مســــؤولون عســــكرنون إســــرائنمنون أن شــــركة : )أب(
 ممنار دوالر. 2،6استطالع وأيظمة دفاعات صاروخنة بقنمة 

أن هــــذه الصــــفقة تشــــمل طــــائرات مــــن دون طنــــار، وأســــمحة متطــــورة مضــــادة « معــــارنف»رت صــــحنفة وذكــــ
 لمصوارنخ، ومروحنات قتالنة، ومعدات تكيولوجنة متطورة.

ونأتي الكشف عن هـذه الصـفقة فـي وقـت نتفـاقم فنـه التـوتر بـنن بـاكو وطهـران، وفـي ظـل تصـاعد التهدنـدات 
 ن.اإلسرائنمنة بتوجنه ضربة عسكرنة إلنرا

ـــع االســـتخبارات اإلســـرائنمنة  ـــاكو، خـــالل الشـــهر الحـــالي، مي مـــن «( الموســـاد)»وكايـــت طهـــران طمبـــت مـــن ب
 استخدام أراضي أذربنجان بهدف خوض عممنات سرنة ضد إنران. 

 72/7/7027السفير، بيروت، 

 
 

 غزة في سيناءقطاع وجود نشاطات "إرىابية" من  تزعممصادر عسكرية صييونية  30
رنة صهنوينة أّن شبه جزنرة سنياء المصرنة تشهد "يشاطًا واسعًا "لإلرهـابننن" مـن قطـاع زعمت مصادر عسك

غــزة"، مدعنــًة أن "متطــرفنن مــن شــباب بــدو ســنياء، نــدعمون األيشــطة "اإلرهابنــة"، األمــر الــذي نعــرض أمــن 
إلســرائنمنة"، هــي "إسـرائنل" لمخطــر". وقالــت المصــادر إّن "المشــكمة األساســنة التــي تعتــرض األجهــزة األمينــة "ا

عدم وجود معمومات استخبارنة كافنة إزاء أيشطة المجموعات غنر الغزاونة"، مضنفًة أّن الخطورة الكبنرة فـي 
هذا الشأن تأتي عمى خمفنة تيامي التطرف اإلسالمي لدى القبائـل العربنـة البدونـة الميتشـرة فـي سـنياء، والتـي 

ن مقابل وبدافع عقائدي. وأشارت المصادر إلى أّن حماس تستغل تقّدم العون والمساعدة "لإلرهابننن"، من دو 
الواقــع القــائم فــي ســنياء إلدخــال خالنــا تيشــط فنهــا، وال نــزال مــن غنــر الواضــح طبنعــة العالقــات بــنن ميفــذي 
هجمـات "إنـالت" وعياصـر الشـرطة المصـرنة، خاصـة وأّن لمقـوات المصـرنة مصـمحة إسـتراتنجنة مـع يظنرتهـا 

نصغون بشكل جند. من جهة أخرى، تشنر تقدنرات الجنش إلى أّن أي مجموعة تيوي تيفنذ  الصهنوينة، وهم
عممنـــة ايطالقـــًا مـــن غـــزة لنســـت بحاجـــة إلـــى وقـــت طونـــل لتصـــل الحـــدود، مـــا نؤكـــد أن هيـــاك تصـــاعدًا فـــي 

 التهدندات الوافدة من سنياء ضد "إسرائنل".
 موقع قضايا مركزية 

 75/7/7027حفية، مركز دراسات وتحميل المعمومات الص

 
 "إسرائيل" تشتري أراٍض بشمال قبرص ُتخطط لمسيطرة عمى منطقة البحر المتوسط 32

كشفت أوساط اقتصادنة صهنوينة أّن "إسرائنل" دأبت في اآلوية األخنرة عمى اقتياء أراٍض في شمال قبرص، 
لمرابطــة فــي الجزنــرة، وأراٍض متــرًا عــن قنــادة القــوات العســكرنة التركنــة ا 050وميهــا شــراء أراٍض تبعــد مســافة 

أخرى قرنبة جدًا من قنادة أمـن قبـرص الشـمالنة التركنـة، الفتـًة إلـى أّن أهـم األراضـي التـي اشـترتها "إسـرائنل" 
تقـــع فـــي ميـــاطق "بهشـــمي"، "كاربـــاز"، "تـــاتمى صـــو"، "دبنكاربـــاز"، "نيـــى ارن كـــوي"، "جنريـــة" وقرنـــة "صــــدر 

 األعظم". 
" تخطــط ألن تكــون صــاحبة القــول فــي ميطقــة البحــر المتوســط، ومــن أجــل ذلــك وقالــت األوســاط إّن "إســرائنل

وجهت أيظارها وكافة جهودها لشراء أراض بمساحات كبنرة في قبرص الشمالنة التركنة. وأوضحت أّن رجال 
ـــاطق الحساســـة  ـــى المي ـــة الســـنطرة عم ـــان لمحاول األعمـــال النهـــود قـــدموا دعمهـــم لمخطـــة المعـــدة مـــن قبـــل الكن

نجنة المهمــة فــي الجزنــرة، ولهــذا شــرع رجــال األعمــال النهــود فــي تأســنس شــركات وهمنــة فــي قبــرص واإلســترات
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الشـمالنة، عـن طرنـق بعـض المـواطينن األتـراك فـي الجزنــرة، بهـدف جمـع مسـاحات كبنـرة مـن األراضـي بقــدر 
 المستطاع، وبالتالي السنطرة عمى الجزنرة. 

 نشرة "ذي ماركر" االقتصادية 
 75/7/7027حميل المعمومات الصحفية، مركز دراسات وت

 
 5 سيطرة "حزب اهلل" عمى جنوب لبنان مريحة "إلسرائيل""إسرائيل" 37

كشف المستشرق الصهنويي "غاي باخور" عن مداوالت أمينة تجرنها مؤسسات صـياع القـرار فـي "تـل أبنـب" 
وضحًا أّن الحـزب نحـافظ عمـى مفادها أّيه ال نزال من المرنح لها أن نسنطر "حزب اهلل" عمى جيوب لبيان، م

استقرار الميطقة، ونميع جبهات سرنة سينة "كالقاعدة" و"الجهاد العالمي" من العمل هيـاك، ونميـع الميظمـات 
الفمســطنينة مــن وصــول الحــدود. ولفــت بــاخور إلــى أّن "إســرائنل" غنــر مهتمــة بالتــدخل فــي لبيــان، فمشــكالت 

رنا الجدنـدة هـي مشـكمته، ونجـب أن نبقـى األمـر كـذلك. وأشـار "حزب اهلل" مع الّسية فـي الشـرق األوسـط وسـو 
بــاخور إلــى أّن "حــزب اهلل" نســتطنع مهاجمــة "إســرائنل" فــي هــذا الوقــت، لكيــه نعمــم أيــه "قــرار ايتحــاري"، ولــن 
نجمــب لـــه يفعـــًا ولألســد وإلنـــران، ولـــن نيصــرف ايتبـــاه النثـــوار فــي ســـورنا، أو العـــالم عــن إنـــران يتـــاج الهجـــوم، 

ّن الضغط عمنهما سنزداد، موضـحًا أيـه ال نتوقـع أن تكتفـي "إسـرائنل" فـي هـذه المـرة بإضـعافه كمـا بالعكس فإ
 ، بل ستطمح لمقضاء عمنه إذا هاجمها".7006حدث عام 

 القناة الثانية
 75/7/7027مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 

 

 الرض بمساعدة اكرادعدة مفاعالت نووية إيرانية تحت ا دمرت "إسرائيل"ويكيميكس5  33
معهــد  –القــدس المحتمــة: قالــت ونثنقــة يشــرت المنمــة الماضــنة فــي موقــع "ونكنمــنكس"، تابعــة لشــركة "ســتارتفور 

دراســـات وشـــركة اســـتخبارنة مدينـــة"، إن قـــوات كومايـــدو إســـرائنمنة دمـــرت عـــدة مفـــاعالت يوونـــة إنراينـــة تحـــت 
 األرض بالتعاون مع "متمردنن أكراد".

مل مراسالت داخمنة في أعقاب تصرنح وزنر األمن اإلسرائنمي إنهود باراك "يعم.. بزنـادة"، وجاء أن اليشر ش
بعــد االيفجــار الــذي حصــل فــي القاعــدة الصــاروخنة قــرب أصــفهان فــي تشــرنن األول/ يــوفمبر الماضــي. كمــا 

اراك هـي يشر الموقع تعقنبا لمـن وصـف بأيـه أحـد العياصـر االسـتخبارنة اإلسـرائنمنة تضـمن أن تصـرنحات بـ
 لمتضمنل، وأن إسرائنل دمرت كافة الميشآت اليوونة اإلنراينة القائمة فوق سطح األرض ميذ أسابنع.

نــران، فــإن روســنا والســعودنة ســتربحان مــن  وأضــافت أيــه "فــي حــال حصــول مواجهــة مباشــرة بــنن إســرائنل وا 
 ارتفاع أسعار اليفط، في حنن أن الصنن وأوروبا ستخسران بسبب أزمة اليفط.

سـاعة،  48كما ادعت الونثنقة أيـه "بحسـب المخطـط اإلسـرائنمي فـإن الهجـوم عمـى إنـران سـوف نسـتغرق يحـو 
 إال أيه سنكون مدمرا بحنث ستجد إنران صعوبة في االيتعاش ميها، في حنن ستسقط الحكومة اإلنراينة".

 72/7/7027وكالة سما اإلخبارية، 

 
 المالي العاجل والمباشربالقدس تتطمب الدعم  قطاعاً  22عكرمة صبري5 32

أكد الشنخ عكرمة صبري خطنب المسجد األقصى رئنس الهنئة اإلسالمنة العمنا في  يشوى فكري: -الدوحة 
ودعا  القدس اهمنة مؤتمر الدوحة لمدفاع عن القدس في ردع اسرائنل عن مواصمة خططها االستنطاينة.
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عم المالي المباشر لدعم صمود أهالي القدس في وجه رئنس الهنئة اإلسالمنة العمنا في القدس إلى تقدنم الد
 مخططات االحتالل االسرائنمي، مؤكدا أهمنة تيفنذ قرارات قمة سرت العربنة بهذا الخصوص.

وقال الدكتور صبري "إن الدعم المالي مطموب، خصوصًا في هذه المرحمة إلى جايب الدعم الدبموماسي 
مب دعما مادنا وسبق تقدنمها في ورقة لجامعة الدول العربنة قطاعا تتط 22وأوضح أن هياك  والسناسي".

قبنل قمة سرت وهي قطاعات ذات صمة بالتعمنم والصحة واإلسكان والشباب والمواطية والسناحة واأليدنة 
 ممنون دوالر سيونا. 500والجمعنات وغنرها تقدر تكمفتها بحوالي 

ها ما حدث باألمس أكد الدكتور صبري أن النهود وبشأن التهدندات اإلسرائنمنة باقتحام األقصى وآخر 
 طامعون في األقصى وهم نسارعون اآلن لفرض األمر الواقع قبل أن تتحقق المصالحة.

 72/7/7027، الشرق، الدوحة
 

 الدولى لدعم القدس جاء في وقتو تماما إلنقاذ المدينة المقدسةمحمد حسين5 المؤتمر مفتي القدس 35
محمد حسنن، مفتى القدس أن المؤتمر الدولى لدعم القدس جاء فى وقته تماما، رأى الشنخ  قيا:-الدوحة

يظرا لممخاطر الكبنرة التى تحدق بمدنية القدس والمسجد األقصي المبارك، منثميا فى الوقت يفسه الجهد 
القطري الذى حرص عمى التحضنر لهذا المؤتمر بشكل جند وتواصمت جهود األشقاء فى الدوحة حتى كتب 

 ا المؤتمر يصنب أن نعقد إليقاذ ما نمكن إيقاذه فنما نخص مدنية القدس.لهذ
وأعرب مفتي القدس لـ "قيا"، عن خشنته من ينة االحتالل تقسنم المسجد األقصى زماينا، بمعيى أن 
اإلسرائنمننن النهود والمتطرفنن نرندون أن نكويوا فى المسجد فى فترة الصباح، لكيه شدد عمى أن الشعب 

 سطنيي لن نسمح بأنة حال من األحوال أن نتم تقسنم المسجد ال زماينا وال مكاينا.الفم
وأوضح أن هذا المؤتمر نعقد لكى نعالج جوايب كنثنرة فى المدنية المقدسة، ويأمل أن نخرج بقرارات ويتائج 

الخصوص،  عممنة من شأيها أن تقدِّم خدمة حقنقنة لحمانة القدس بشكل عام، وحمانة المقدسات عمى وجه
وأن توجد ضغوط عمى الحكومة اإلسرائنمنة لكى تجبرها عمى لجم اعتداءاتها المتكررة عمى المسجد األقصى 
أليها السمطة القائمة باالحتالل بموجب القايون الدولي وعمنها أن تحمي أرواح المديننن الواقعنن تحت 

نجري هو تهوند لممدنية المقدسة بالمعيى االحتالل وكذلك مقدساتهم وأمالكهم، لكن مع األسف الشدند ما 
 الكامل لمتهوند.

 72/7/7027، الشرق، الدوحة
 
 
 

 تيّودت" ويجب إعالن النفير إلنقاذىا شبوالبيتاوي5 القدس "حامد  31
أكد رئنس رابطة عمماء فمسطنن في الضفة الغربنة المحتمة وخطنب المسجد األقصى الشنخ حامد : يابمس

ية في أعياق كل عربي ومسمم، داعًنا المشاركنن في "مؤتمر القدس الدولي" الذي البنتاوي، أن القدس أما
( في العاصمة القطرنة الدوحة، إلى يصرة القدس والمسجد األقصى، وااليتقال 7-76ايطمقت أعماله األحد )
ة القدس وشدد الشنخ البنتاوي في تصرنحات لوكالة "قدس برس" لأليباء عمى أهمن من األقوال إلى األفعال.

الدنينة والتارنخنة والجغرافنة، قائال إيه "ال قنمة لفمسطنن، بدون القدس، وال قنمة لمقدس بدون المسجد 
 األقصى".
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ن االستنطان ايتشر في كل الجهات، وحتى داخل البمدة القدنمة، في  وأضاف، إن القدس "شبه تهودت، وا 
العرب األصمننن، واستبدالهم بأجايب ال صمة لهم ظل المحاوالت اإلسرائنمنة لتفرنغ المدنية من سكايها 

بالقدس" إضافة إلى "محاصرتها بجدار الفصل العيصري والذي ضنق عمى المواطينن المقدسننن وحال دون 
 دخول أهل الضفة الغربنة المحتمة إلى مدنية القدس لمصالة في المسجد األقصى".

ا من أجل تحرنر فمسطنن والقدس والمسجد األقصى .. وطالب الشنخ البنتاوي العرب والمسممنن بأن "نيفرو 
يما عن طرنق الجهاد والمقاومة فقط، كما فعل  ولن نتم ذلك من خالل المؤتمرات والمفاوضات العبنثنة وا 

 عمر بن الخطاب وصالح الدنن األنوبي" وفق تعبنره.
 71/7/7027، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
  "لمؤتمر الدولي لمدفاع عن القدسس خالل "اصدي لتيويد القديدعون لمت ومسيحيونرجال دين ييود  32

رحب كل من المطران منشنل صباح مطران القدس السابق والحاخام النهودي الراب إسرائنل  قيا:-الدوحة
هنرش باستضافة دولة قطر لممؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس في وقت تشتد فنه ضراوة الهجمة الصهنوينة 

تهوند القدس وطمس تارنخها وحضارتها وهونتها العربنة وصبغها بصبغة صهنوينة الشرسة الهادفة ل
جاء ذلك في الكممة التي ألقاها كل من المطران صباح والحاخام هنرش أمام المؤتمر الدولي لمدفاع  متطرفة.

دنان وأكدا ضرورة الدفاع عمى الرؤنة الفمسطنينة الشاممة لمدنية القدس بوصفها عاصمة لأل عن القدس.
التوحندنة النثالنثة اإلسالم والمسنحنة والنهودنة، ويادنا بكسر الحصار عمى القدس وعمى المقدسننن وحمانتهم 
ضد الممارسات اإلسرائنمنة التعسفنة وضمان المساواة في حرنة الوصول إلى األماكن المقدسة وحمانة الحق 

 في حرنة العبادة.
حممه مدنية القدس من إرث حضاري ودنيي عرنق فإيها تمنثل وقال المطران منشنل صباح أيه برغم ما ت

واقعا وصراعا سناسنا وعسكرنا بامتناز فهي ترزح تحت وطأة االحتالل اإلسرائنمي الذي نعمل جاهدا عمى 
 تحونمها إلى مدنية نهودنة.

الحقنقننن  وأكد الحاخام إسرائنل هنرش من حركة ياطوري كارتا النهودنة المياهضة لمصهنوينة ان النهود
المؤمينن باهلل وتوراته الذنن النعترفون بالدولة الصهنوينة المخزنة بتضاميهم مع سكان القدس ومعارضتهم 

 لالحتالل الصهنويي ألرض فمسطنن.
 72/7/7027، الشرق، الدوحة

 
 
 

 طفالً  233في سجون االحتالل بينيم  فمسطينيأسير  2100فروانة5  33
ان العدد اإلجمالي لألسرى الفمسطنيننن في سجون ومعتقالت  قال تقرنر احصائي صدر امس :غزة

 009طفاًل و  208أسنرات و  8واشار التقرنر الى ان من بنن االسرى  .4600اإلحتالل اإلسرائنمي بمغ 
يائبًا ميتخبًا باإلضافة الى وزنرنن سابقنن وعددا من القنادات السناسنة موزعنن عمى  77معتقمنن إدارننن و 

 سجيًا ومركز توقنف. 27حوالي 
وقال األسنر السابق ومدنر دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررنن في السمطة الوطينة الفمسطنينة عبد 

ألف  27ألف حالة اعتقال بنيهم قرابة  750ولغانة النوم حوالي  2967الياصر فرواية ايه ُسجل ميذ العام 
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نره أن إجمالي عدد شهداء الحركة األسنرة ميذ العام وذكر في تقر  مواطية وعشرات اآلالف من األطفال.
جراء  70أسنرًا استشهدوا بسبب اإلهمال الطبي و  52شهند وأن من بنن هؤالء  707وصل إلى  2967

أسرى استشهدوا يتنجة استخدام القوة  7أسنرًا عمدًا بعد اعتقالهم مباشرة باإلضافة إلى  74التعذنب فنما قتل 
 حي ضدهم وهم داخل السجون والمعتقالت.المفرطة والرصاص ال

ودعا كافة المؤسسات التي تعيى باألسرى والمؤسسات الحقوقنة واإليساينة الى التيسنق والتعاون فنما بنيها 
واعتماد استراتنجنة موحدة من أجل قضنة األسرى وممفاتها المتعددة. وفنما نتعمق باألسنرات كشف التقرنر 

أسنرات  8مواطية بقي ميهن  900مت خالل ايتفاضة األقصى أكنثر من عن أن قوات االحتالل اعتق
نحتجزن في أماكن ال تمنق بهن دون مراعاة لجيسهن واحتناجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن األساسنة، 

 التي يصت عمنها الموانثنق الدولنة واإليساينة.
 72/7/7027، الرأي، عّمان

 
 عمى التوالي 27مفتوح عن الطعام لميوم االضراب ال تواصل ىناء شمبيسيرة األ 34

عامًا( من بمدة  77اكدت مصادر فمسطنينة رسمنة االحد أن األسنرة هياء شمبي ) رام اهلل ـ ولند عوض:
عمى التوالي، وذلك بعد  27برقنن قضاء جينن شمال الضفة تواصل االضراب المفتوح عن الطعام لمنوم 

الدفعة األولى في صفقة تبادل االسرى التي تمت بنن حماس إعادة اعتقالها بعد اطالق سراحها ضمن 
وبحسب ذوي األسنرة هياء، فإن ابيتهم طمبت تدخاًل من السمطات المصرنة التي رعت  واسرائنل قبل شهور.

 اتفاق تبادل األسرى، وكايت إحدى األسنرات المحررات بموجبه.
ه تم االتصال بالصمنب االحمر إليقاذ حناة األحد، اي عوأكد وزنر شؤون األسرى والمحررنن عنسى قراق

االسنرة الشمبي وحتى ال نتكرر معها مشهد االسنر خضر عديان الذي تركته ادارة المعتقالت ستة وستنن 
  نوما مضربا عن الطعام.

ودعت مؤسسة 'الضمنر' لحقوق اإليسان، المجتمع الدولي والميظمات الدولنة إلى التدخل من أجل إيقاذ 
 سنرة هياء شمبي، من خالل الضغط عمى دولة االحتالل لإلفراج الفوري عيها.حناة األ

 72/7/7027، القدس العربي، لندن
 

 شعبي واسع تضامنًا مع األسيرة ىناء الشمبي  لحراكدعو "جمعية واعد" ت 20
 دعت ميظمات ومهتمون بشؤون األسرى الفمسطنيننن إلى توسنع الحراك الشعبي لمتضامن: الضفة الغربنة

مع األسنرة هياء الشمبي، المضربة عن الطعام ميذ أحد عشر نوًما، وذلك احتجاًجا عمى اعتقالها إدارًنا 
 وعمى إعادة اعتقالها بعد أن ُأفرج عيها بصفقة التبادل األخنرة قبل يحو أربعة أشهر.

 تضامًيا مع فقد أكدت جمعنة "واعد" لألسرى والمحررنن بأن الحراك الشعبي سنيطمق النوم االنثينن، 
األسنرة الشمبي، والمطالبة باإلفراج عيها، من خالل تيظنم وقفة احتجاجنة أمام مقر الصمنب األحمر، لحنثه 

 عمى سرعة التدخل إليقاذ األسنرة الشمبي.
 72/7/7027، السبيل، عّمان

 
 غارتين إسرائيميتين عمى جنوب قطاع غزة فيإصابة فمسطينيْين  22
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طائرات حربنة إسرائنمنة مقاتمة فجر أمس غارات عمى مواقع جيوب قطاع  شيت :عالء المشهراوي -غزة
وذكر شهود عنان أن طائرات إسرائنمنة يفادة شيت  غزة، ما أدى إلى وقوع إصابتنن في صفوف السكان.

لمواد البياء نقع بمدنية رفح أقصى جيوب القطاع، قبل أن تقوم بقصف يفق لتهرنب  غارة استهدفت مستودعاً 
البضائع مقام اسفل حدود المدنية مع مصر. وأحدث القصف أضرارا مادنة كبنرة في المكان، إضافة إلى 

 إصابة مواطينن بجراح طفنفة.
 72/7/7027، االتحاد، ابوظبي

 
 لجيش االحتالل برام اهللتفجير عبوة ناسفة قرب حاجزو  والقدس بالخميلإلقاء زجاجات حارقة  27

ايفجرت عبوة ياسفة بالقرب من حاجز عسكري لجنش االحتالل شمال غرب مدنية رام اهلل مساء : رام اهلل
 (، كما ألقنت زجاجات حارقة عمى جيود االحتالل في ميطقتي الخمنل والقدس.7-76أمس األحد )

لصهنوينة عمى موقعها االلكترويي أن العبوة الياسفة زرعت لتستهدف وذكرت صحنفة "ندنعوت أحريوت" ا
قوة من الجيود الصهانية خالل قنامهم بدورنة عسكرنة. مشنرة إلى أن العبوة زرعت بالقرب من الجدار 

 الفاصل في الميطقة التي تجوبها دورنات صهنوينة في كنثنر من األحنان.
بات العسكرنة التابعة لجنش االحتالل عمى الخط الفاصل ووضعت العبوة عمى جايب طرنق خاص بالمرك

، وقرنة قبنا إلى الغرب من مدنية رام اهلل، فنما أخفنت داخل أحد إطارات 48بنن األراضي المحتمة عام 
السنارات، وألقنت بجايب طرنق معبد تستخدمه سنارات عسكرنة تمر من المكان عمى الحدود، إال أن خماًل 

ايفجارها قبل مرور إحدى الدورنات بفترة زمينة قصنرة، حالت دون وقوع قتمى أو ما حدث، أدى إلى 
وادعت الصحنفة أن التحقنقات األولنة أظهرت أن العبوة كايت مرتبطة  إصابات بصفوف جيود االحتالل

 بجهاز تفجنر.
 72/7/7027، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 ءاتو األمنيةتجدد المواجيات في القدس واالحتالل يشدد إجرا 23

تجددت المواجهات العينفة في بمدة الرام شمال مدنية القدس المحتمة أمس األحد بنن جيود من جنش : القدس
وأكد شهود عنان في مدنية القدس أن الشبان رشقوا الحجارة باتجاه جيود  االحتالل اإلسرائنمي وشبان البمدة.

 القرنب من البمدة.االحتالل المتمركزنن عمى مدخل المعسكر االحتاللي 
وعمى إنثر ذلك، وصمت قوات معززة من جيود االحتالل لممكان وأطمقت عشرات القيابل الصوتنة والمسنمة 

وكان أحناء عدندة من مدنية القدس وضواحنها تحولت، ميذ ساعات فجر األحد، إلى  لمدموع باتجاه الشبان.
عدند من الشوارع والبمدات واألحناء؛ حنث ايتشر نثكية عسكرنة إسرائنمنة، بحسب ما يقمه شهود عنان في ال

جيود الجنش وأفراد من شرطة االحتالل في محنط المسجد األقصى وفي شوارع القدس القدنمة، وعيد مداخل 
قرى وبمدات سموان والطور والنثوري وعياتا والرام وشعفاط وأحناء أخرى، وقام الجيود خالل ذلك بتوقنف 

 وتفتنشها والتدقنق في بطاقات ركابها. المارة والمركبات العربنة
 72/7/7027، السبيل، عّمان

 
 سنة عمى فمسطيني دىسو مستوطن شرق الخميل  27االحتالل يحكم بالسجن  22
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 27فرضت محكمة عسكرنة تابعة لجنش االحتالل اإلسرائنمي أمس، السجن : برهوم جرانسي -الياصرة 
اب وسنم مسودة، من مدنية الخمنل، بزعم أيه طعن انثينن عاما ويصف العام، عمى المقاوم الفمسطنيي الش

من عياصر المستوطينن اإلرهابنة، في محطة لموقود قرب مستوطية "كرنات اربع" قرب الخمنل، وهذا عمى 
الرغم من أيه تعرض لمدهس نثالث مرات عمى ند مستوطن ارهابي، حكمت عمنه محكمة إسرائنمنة بالعمل 

 جمهور.لمدة نثالنثة أشهر لخدمة ال
 72/7/7027، الغد، عّمان

 
 قوات االحتالل تقتحم قرية النبي صالح بحثًا عن ناشطين ضد االستيطان 25

اقتحمت قوات كبنرة من جنش االحتالل قرنة اليبي صالح شمال غرب رام اهلل وداهمت : رام اهلل ـ وكاالت
قيابل المضنئة في سماء القرنة، عددًا كبنرا من الميازل وعبنثت بمحتوناتها، كما اطمق جيود االحتالل ال

 وايتشر عشرات الجيود في شوارعها وعمى مداخمها بطرنقة وحشنة.
وبحث الجيود في عدد من الميازل عن شبان وصفوهم بالمطموبنن حنث جمبوا معهم صورًا لممواجهات 

ود اهالي القرنة والفعالنات التي تجري في القرنة بحنثًا عن اشخاص لهم صور في هذه الفعمنات. وتوعد الجي
بالعودة واستمرار مسمسل االزعاج والتخونف واعتقال الكنثنرنن الرغامهم عمى إنقاف الفعالنات اليضالنة التي 

 تيظم اسبوعنًا في اليبي صالح.
 72/7/7027، المستقبل، بيروت

 
 فشل لقاءات القاىرة وسط تصاعد الحديث عن تأجيل تشكيل الحكومة بعداستياء شعبي فمسطيني  21

عبرت أوساط شعبنة فمسطنينة عدندة عن استنائها الشدند من فشل لقاءات القاهرة  :محمد األسطل –غزة 
التي عقدت بنن مختمف األطراف الفمسطنينة في تحقنق تقدم في ممفات المصالحة خصوصًا المتعمقة 

ي الطمب بتأجنل بتشكنل الحكومة، وهو الممف الذي شهد اتهامات متبادلة بنن حركتي "فتح" و "حماس" ف
 تشكنل حكومة الكفاءات الوطينة التي أقرها إعالن الدوحة.

أنام متتالنة، إال  0ورغم أن هذه المقاءات عقدت عمى مستوى القمة بنن القوى السناسنة الفمسطنينة ولمدة 
د أن أيها لم تجد صدى لها في الشارع الفمسطنيي الذي اعتاد عمى منثل هكذا لقاءات من دون إيجازات، بن

إيتهاء هذه المقاءات بما نشبه التراشق اإلعالمي بنن حركتي "فتح" و"حماس" حول الجهة التي تقف عقبة 
 أمام تشكنل الحكومة، أضاف مزندًا من االستناء والتشاؤم بنن الفمسطنيننن حول مستقبل المصالحة.

داء الفصائل الفمسطنينة، سواء وأشار محممون وسناسنون إلى اتساع شرنحة من نوصوفون بـ"المتذمرنن" من أ
عمى صعند المماطمة في إيجاز المصالحة أو في ما نتعمق بإنجاد اآللنات الكفنمة بالتعامل مع اعتداءات 

 االحتالل اإلسرائنمي.
 71/7/7027، القدس، القدس

 
 تعتقل فمسطينيين من حيفا بزعم ضرب جنديين "إسرائيل" 22

، 48في مدنية حنفا أمس، تمدند اعتقال ستة شبان من فمسطنيني  قررت محكمة إسرائنمنة :الغد –الياصرة 
وعمى الرغم من أن لمقضنة خمفنة جيائنة، فقد استغمتها وسائل  .سرائنمناإنثر شجار أصنب فنه جيدنا ا

 اإلعالم والشرطة اإلسرائنمنة والوسط السناسي، لشن حممة تحرنض عيصرنة ضد الفمسطنيننن.



 
 
 

 

 

           71ص                                    7272العدد5                72/7/7027 اإلثنين التاريخ5

 72/7/7027، الغد، عّمان
 

 ونروا بتقميص مساعداتيااأل ضد قرار  تظاىرونغزة ي في الالجئين الفمسطينيين 23
تظاهرت أعداد كبنرة من الالجئنن الفمسطنيننن أمس قبالة مراكز توزنع المساعدات : حامد جاد -غزة 

ا اإلغانثنة التابعة لوكالة الغوث "أويروا" الميتشرة في مخنمات قطاع غزة )نثماينة مخنمات( وذلك احتجاج
 عمى تقمنص أويروا لممساعدات اليقدنة التي كايت توزعها عمى أسر الالجئنن األشد فقرًا.

وشهدت كافة مخنمات قطاع غزة أمس مظاهرات رفعت فنها شعارات ورددت هتافات يددت بقرارات تقمنص 
ودعا  لفمسطنيننن.المساعدات التي اتخذتها أويروا اخنرا وطالبوا األخنرة بااللتزام بدورها تجاه الالجئنن ا

المحتجون إلى الضغط المستمر عمى أويروا  لحممها عمى وقف التقمنصات في خدماتها وخاصة تمك التي 
طالت مؤخرا الفئات األشد فقرا من الالجئنن الفمسطنيننن، كما رددوا شعارات اتهمت الدول المايحة بالتخاذل 

تي رأوا أيها ممزمة بتوفنر ما نجب لالستمرار بتقدنمه من عبر عدم تسدند التزاماتها المالنة لوكالة الغوث وال
 خدمات والعمل عمى زنادتها بدل تقمنصها حتى حل قضنتهم.

 72/7/7027، الغد، عّمان
 

 احتجاجا عمى عدم انتياء مشاريع إعادة إعمار منازليم مدينة رفحب "ونروااأل "فمسطينيون يغمقون مقر  24
مقر وكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الالجئنن الفمسطنيننن  غزة: أغمق متظاهرون فمسطنينون أمس،

 في مدنية رفح أقصى جيوب قطاع غزة، احتجاجا عمى عدم ايتهاء مشارنع إعادة إعمار ميازلهم.« أويروا»
، مطالبنن «أويروا»الرئنسي التابع لـ« الطوارئ»وتظاهر العشرات من أصحاب الميازل المهدمة قبالة مقر 

ياء ميازلهم، قبل أن نغمقوا المقر لميع موظفي الوكالة الدولنة من الدخول أو الخروج ميه، حسب بإعادة ب
 «.د.ب.أ»وكالة األيباء األلماينة 

 72/7/7027، الشرق األوسط، لندن
 

  23في أراضي الـ اآلالف من العائالت الفمسطينية عشراتتشرع بتشريد  "إسرائيل" 50
لمقاومة  48قت من مدنية الياصرة النوم السبت حممة شعبنة لفمسطنيني ايطم: محمد حسن وتد - الياصرة

تيفنذ قايون "المواطية" الذي نستهدف عشرات اآلالف من العائالت الفمسطنينة عمى جايبي الخط األخضر، 
ونميعها من مواصمة التواصل االجتماعي والحناة العائمنة إلجبارها عمى الهجرة الطوعنة والعنش بايفصال 

تات. وحضرت لجية المتابعة العربنة بالداخل الفمسطنيي بالتيسنق مع الجمعنات الحقوقنة مذكرة دعوى وش
سترفع لألمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد الحكومة اإلسرائنمنة التي شرعت بتيفنذ القايون، وميع لم الشمل 

 لمعائالت الفمسطنينة.
، لتميح بذلك الضوء 7000يون الذي شرع بالكينست عام وشرعيت المحكمة العمنا اإلسرائنمنة مؤخرا القا

األخضر لممؤسسة بمختمف أذرعها األمينة لمشروع بتشرند وطرد الزوج أو الفرد بالعائمة ممن ال نحمل 
وطبقا إلحصائنات رصدتها الجمعنات الحقوقنة، فهياك يحو نثالنثنن ألف عائمة مسجمة  جيسنة إسرائنل.

قرابة مائتي ألف فرد جمدت ممفات لم الشمل التي قدمتها عقب تشرنع القايون،  بالداخمنة اإلسرائنمنة تضم
 عدا اآلالف ممن تزوجوا ولم نتم تسجنمهم.
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وستميع الجيسنة اإلسرائنمنة عن الزوج أو الزوجة من الضفة الغربنة وقطاع غزة والدول العربنة التي تعتبر 
 نران وسورنا ولبيان والعراق.وفقا لمقايون اإلسرائنمي "دول عدو" وهي النمن وا  

 71/7/7027، موقع الجزيرة نت، الدوحة 
 

 تشمل طمس اليوية وتجفيف الوجود العربيالتي  سرائيميةاإل جراءاتاإلاألقصى أسير المسجد  52
، لمجموعة 2967نخضع المسجد األقصى، ميذ االحتالل اإلسرائنمي لمقدس عام : عوض الرجوب - الخمنل

إلى تهونده وتقمنص عدد  -وفق مقدسننن ومختصنن–نة إسرائنمنة مشددة، تهدف إجراءات أمينة وسناس
 رواده من الفمسطنيننن.

وتأخذ اإلجراءات اإلسرائنمنة عدة أشكال أبرزها اإلجراءات األمينة عمى دخول وخروج المصمنن المسممنن، 
ويشر الكامنرات ومئات وتخصنص أوقات لدخول السناح األجايب والمستوطينن، إضافة إلى ميع الترمنم 

 األفراد من عياصر الشرطة وحرس الحدود.
نقول مدنر المخطوطات بالمسجد األقصى ياجح بكنرات إن اإلجراءات اإلسرائنمنة تتم ضمن مجموعة 
محاور بنيها فرض السنادة، وتجفنف الوجود العربي، ومحاوالت الطمس، والحفرنات وميع الترمنم، 

 واإلجراءات األمينة.
ع بكنرات أن االحتالل نسعى إلى طمس المعالم اإلسالمنة بإخفاء قبة الصخرة والمسجد األقصى وتاب

اعتداء واقتحاما ميذ قدوم االحتالل، بنيها المجازر  2574بالعمران، مشنرا إلى تعرض المسجد ألكنثر من 
لحفرنات بأشكالها المتعددة، واالقتحامات النومنة ومحاوالت الحرق والتفجنر وايتهاك قدسنة المكان واأليفاق وا

 إضافة إلى ميع الترمنم.
وأشار الباحث في تارنخ الخمنل، محمد أبو صالح، إلى أن إجراءات ممانثمة لما نحدث لألقصى النوم اتخذت 
سابقا بحق المسجد اإلبراهنمي في الخمنل، وايتهت إلى تقسنمه، وميع المسممنن من دخوله بالمياسبات 

 النهودنة.
 71/7/7027، يرة نت، الدوحةموقع الجز 

 
 ما يجري في سوريا ىو مؤامرة إرىابية صييونية ضد قوى الصمود5 عصام مخول 57

بعد عشرات المظاهرات االحتجاجنة عمى ممارسات اليظام السوري ضد شعبه،  :يظنر مجمي -تل أبنب
ترأس هذا  خرج بضع مئات من المواطينن العرب في إسرائنل بمهرجان تضامن مع يظام األسد. وقد

المهرجان، عضو الكينست السابق عن الجبهة الدنمقراطنة لمسالم والمساواة، عصام مخول، الذي نمنثل أقمنة 
 داخل حزبه في تأنند سورنا.

، وظهر معه عدد من «إن ما نجري في سورنا هو مؤامرة إرهابنة صهنوينة ضد قوى الصمود»وقال مخول 
األخرى، من المعارضنن لمواقف أحزابهم التي تهاجم اليظام السوري.  الياشطنن في األحزاب العربنة الوطينة

 وايضم إلنهم عدد من أهالي الجوالن السوري المحتل، الذنن ايقسموا هم أنضا مع وضد اليظام السوري.
 72/7/7027، الشرق األوسط، لندن

 
 قصى ستتواصللأل ودالييبأن اقتحامات اإلسرائيمية  قائد شرطة تصريحاتتحذر من  "مؤسسة االقصى" 53
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من  7027-7-76في بنان لها النوم األحد ” مؤسسة األقصى لموقف والتراث“حّذرت : محمود ابو عطا
من أن اقتحامات المستوطينن ” ينسو شوحام “تبعات تصرنحات قائد شرطة االحتالل في ميطقة القدس 

إن تصرنحات قائد شرطة القدس  ”:”مؤسسة األقصى“لممسجد االقصى ستتواصل في االنام القادمة، وقالت 
زنارات النهود لجبل الهنكل ستتواصل، وأن زناراتهم هذه “ –التي تياقمتها بعض وسائل االعالم العبرنة بأن 

، تحمل في طناتها مؤشرات خطنرة، وأن االحتالل نصّر عمى مواصمته تصعند االعتداء ”هي زنارات برنئة
االحتالل ” مؤسسة األقصى“نن األخنرنن، فنما حّممت عمى المسجد االقصى، كما حصل في االسبوع
 وأذرعه مسؤولنة ما قد نحدث في المسجد االقصى.

 71/7/7027، موقع مؤسسة األقصى لموقف والتراث
 

 األقصىالمسجد  المجان الشعبية" تحذر من انتفاضة ثالثة ردا عمى االعتداءات اإلسرائيمية عمى" 5الخميل 52
جان الشعبنة الفمسطنينة من تفجر ايتفاضة نثالنثة في األراضي المحتمة، ردا عمى حذر أمنن عام الم: الخمنل

وأكد  اعتداءات وجرائم المستوطينن وجيود االحتالل عمى المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمنة والمسنحنة.
الفمسطنينة  الشنوخي أيه "لن نكون سالم مع االستنطان والمستوطينن وجيود االحتالل، وأن المقاومة الشعبنة

 سوف تستمر يحو الحرنة والعودة واالستقالل".
 75/7/7027قدس برس، 

 
 لميوم الرابع احتجاًجا عمى االعتقاالت السياسية بيرزيتنابمس5 اعتصام في جامعة  55

نواصل العشرات من طمبة الكتمة اإلسالمنة وكوادرها في جامعة بنرزنت اعتصامهم، لمنوم الرابع : يابمس
لممطالبة بوقف االعتقاالت السناسنة واالستدعاءات األمينة من قبل أجهزة أمن السمطة  عمى التوالي،

 الفمسطنينة بالضفة الغربنة.
 71/7/7027قدس برس، 

 
 ألف أسرة  21تستيدف  المرحمة الثانية من برنامج التمكين االقتصادي "5الشؤون االجتماعية" 51

ون االجتماعنة بالتعاون بريامج األمم المتحدة اإليمائي امس يظمت وزارة الشؤ  -الحناة االقتصادنة -رام اهلل
ورشة تحضنرنة في قاعة الهالل األحمر الفمسطنيي في البنرة استعدادا إلطالق المرحمة النثاينة من بريامج 

ألف أسرة فمسطنينة فقنرة بمشارنع تيمونة صغنرة مدرة  26التمكنن االقتصادي لألسر الفقنرة والتي تستهدف 
 ل من خالل الميح والقروض.لمدخ

 72/7/7027، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 

 مناضال حقق رمزية استثنائية "بيجت أبو غربية"تستذكر  األردنية رابطة الكتاب 52
استعرض متحدنثون في يدوة يظمتها رابطة الكتاب األرديننن أول من أمس بعيوان : عزنزة عمي -عمان 

مياضمنن بهجت أبو غربنة"، صفات وتارنخ الراحل ومواقفه السناسنة "التراث اليضالي والفكري لشنخ ال
وأشاروا إلى أهم المحطات اليضالنة والفكرنة التي تصدى لها شنخ المياضمنن،  والوطينة والقومنة المشهودة.
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كايون  77، حتى وفاته في 2900من أهمها مقاومته لممشروع االستنطايي الصهنويي لفمسطنن ميذ العام 
 عاًما. 96عن عمر ياهز  7027ي )نيانر( النثاي

 72/7/7027، الغد، عّمان
 

 في األردن  تصوير فيمم ألماني حول القضية الفمسطينية 53
« دقنقة إلى رام المـه 45 -ماء بارد »ايتهى فرنق عمل سنيمائي ألمايي من تصونر الفنمم الروائي الطـونل 

 ي.لمخـرجه األلمايي اإلنرايي األصل عمي صمادي أحاد
جرى تصونر الفنمم الذي اضطمع بإيتاجه األلمايي فرايك غنغنر في العدند من المدن والمياطق في المممكة، 
ميها السمط ووادي شعنب وزنزنا، طنمة خمسة أسابنع عممت الهنئة الممكنة األردينة لالفالم عمى تسهنل 

 والتمنثنل. عممنات تصونره، وشاركت في إيجازه كفاءات أردينة في المجال التقيي
، ومن بنن أعمـاله: 7000كتـب وأخـرج وأيتج أحـادي العـدند من األفـالم الروائنة والونثائقــنة ميـذ العــام 

 .7009« سالمي لكم»، 7020« المــوجة الخضراء»
 72/7/7027، السفير، بيروت

 
 قصىفي المسجد األ "إسرائيل"ىي التي تتصدى لممارسات األوقاف اإلسالمية في األردن  54

أكد األردن دوره الكبنر والنثقل اليوعي القايويي والشرعي في القـدس الشـرنف : وكاالت األيباء -بترا -الدوحة 
وأوضــح فــي مــذكرة مقدمــة مــن الوفــد  وذلــك بيــاء عمــى االتفاقنــات الدولنــة. ،ودرتهــا المســجد األقصــى المبــارك

أن إدارة األوقــــاف  ،قـــد حالنـــا فـــي الدوحـــةالميع ،األرديـــي المشـــارك فـــي المـــؤتمر الـــدولي لمـــدفاع عــــن القـــدس
 اإلدارةاإلسالمنة في القـدس تتبـع لـوزارة األوقـاف والشـؤون والمقدسـات اإلسـالمنة األردينـة، الفتـا إلـى أن هـذه 

تقــوم بــدور كبنــر فــي القــدس فهــي المســؤولة عــن المســجد األقصــى المبــارك بكافــة مرافقــه والــذي نــتم إعمــاره 
الدارة ولجيــة اعمــار المســجد األقصــى المبــارك وقبــة الصــخرة المشــرفة التــي تــم والحفــاظ عمنــه مــن قبــل هــذه ا

 .2954لسية  07تشكنمها بموجب القايون األرديي رقم 
وأكــــد أن إدارة األوقــــاف االســــالمنة هيــــاك هــــي التــــي تتصــــدى لممارســــات االحــــتالل البغنضــــة فــــي المســــجد 

دس والمؤسسـات التابعـة لهـا، والـذنن نزنـد عـددهم وأن عددا كبنرا من مـوظفي ادارة االوقـاف فـي القـ ،األقصى
 موظفا، هم من حراس المسجد األقصى المبارك المعنينن من قبل وزارة األوقاف األردينة. 550عن 

وأشار إلى أن ما نجري فـي المدنيـة المقدسـة مـن ممارسـات مرفوضـة لسـمطات االحـتالل نتطمـب جهـدا عربنـا 
ســالمنا ودولنــا مشــتركا لوقــف مسمســل   اإلســالمنةاالعتــداءات والتجــاوزات المتغطرســة عمــى الهونــة العربنــة وا 

 لممدنية المقدسة.
72/7/7027، الدستور، عّمان  

 
 ة في األردنانطالق أعمال مؤتمر المجان الدولية لمسيرة القدس العالمي 10

الـذي نعقـد  ،ايطمقت صباح أمس أعمال مؤتمر المجان الدولنة لمسنرة القدس العالمنة: محمد الكنالي -عمان
عمــى مــدار نــومنن فــي مجمــع اليقابــات المهينــة، بحضــور أعضــاء المجيتــنن التيفنذنــة والمركزنــة لممســنرة الــذنن 

 دولة من مختمف القارات الستة. 60نمنثمون أكنثر من 
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ـــاح  ـــه خـــالل افتت ـــدكتور أحمـــد العرمـــوطي فـــي كممت ـــاء ال ـــة يقنـــب األطب ـــاء باإلياب ـــس اليقب ـــنس مجم وأوضـــح رئ
لممتقى شكل لجية تحضنرنة لممسنرة التي تشكل أحد أشكال التعبنر عن تضامن الشعوب الحرة أن ا ،المؤتمر

 مع القضنة الفمسطنينة.
وقــــال إن "المســــنرة ســــتكون مقدمــــة لمواجهــــة الهجمــــة اإلســــرائنمنة عمــــى القــــدس، والتــــي تؤكــــد همجنــــة الكنــــان 

 ب األرض".الصهنويي الذي ال نحترم حرنة األدنان ونقوم عمى االحتالل واغتصا
وفـــي رســـالة وجههـــا لممـــؤتمر، دعـــا عضـــو المجيـــة العالمنـــة لممســـنرة رئـــنس حـــزب االحتـــرام البرنطـــايي جـــورج 
 غاالوي إلى استنعاب جمنع جهود اليشطاء في العالم لصالح قضنة القدس وفمسطنن، مطالبا بتجاوز جمنع 

 اختالفات وجهات اليظر وتوحند الجهود إليجاح المسنرة. 
72/7/7027، الغد، عّمان  

 
 يطالبون بطرد السفير اإلسرائيميأردنيًا نائبا 27 12

مـن  األرديـيمن عمان وسحب السفنر  اإلسرائنمييائبا من الحكومة بطرد السفنر  27طالب : أنمن فضنالت
يطالب  أدياهوقال اليواب في مذكرة تبيى التوقنع عمنها اليائب خمنل عطنة: "يحن اليواب الموقعنن  .أبنبتل 
التيكنـل  ألعمـالمـن عمـان، وذلـك  اإلسـرائنميوطرد السـفنر  أبنبمن تل  األردييلحكومة سحب السفنر من ا

شــعبيا الفمســطنيي واالغتنــاالت النومنــة والقنــام بعممنــات اســتفزازنة مــن شــأيها المســاس بقدســنة  بأبيــاءوالتقتنــل 
 بدخول المستوطينن الى الحرم القدسي". األقصىحرم المسجد 

72/7/7027، نالسبيل، عّما  
 

 السابق حول إجازة العمل لمفمسطينيين قوبل بصمت المبناني قرار وزير العمل 17
وزنــر العمــل الســابق شــربل يحــاس قبــل مغادرتــه الــوزارة،  أصــدرهمــّر مــرور الكــرام القــرار الــذي : اهلل بنــار عطــا

المطموبة لمحصول عمنها. مع بتيظنم آلنة ميح إجازة العمل لألجراء الفمسطنيننن في لبيان وتحدند المستيدات 
أيه لم نؤخذ باآلراء والتحفظات التي أبداها عدد كبنر من المسؤولنن واليواب وفي مقدمهم كتل يواب الكتائـب 
و"التغننــر واالصــالح" و"القــوات المبياينــة". أمــا الرابطــة الماروينــة التــي تصــدت دومــا ألي حركــة سناســنة قــد 

الفمسطنيننن في اليسنج الوطيي فالتزمت الصمت عمما ايها تخـوض فـي توحي "التوطنن" او ادخال الالجئنن 
حمقاتها المركزنة والفرعنة مياقشات عمنقة ومفصمة في هذا الموضوع أفضت الى تمونل دراسة نمكن وصفها 
بـــ االســتراتنجنة تحــت عيــوان "لبيــان والالجئــون الفمســطنينون يحــو حــوار بَيــاء"، أعــدها الباحــث زنــاد الّصــانغ، 

شرف عمى جـداولها اإلحصـائّنة االسـتاذ الجـامعي غـابي بّجـايي، وذلـك فـي اطـار المركـز المـارويّي لمتونثنـق وا
واألبحاث، وتعرض هذه الدراسة الجوايب المختمفة لوجـود الالجئـنن الفمسـطنيننن فـي لبيـان وأعـدادهم واالبعـاد 

 المترتبة عمى ذلك، خصوصًا االقتصادنة واالجتماعنة.  
فــي  57الجـ   مــيهم  475.000ة ان عـدد الالجئــنن الفمسـطنيننن المســّجمنن لــدى األويـروا هــو وتـذكر الدراســ

الجـ .  280.000فـي المئـة  خارجهـا أي حـوالي  40الجـ ، و 765.000المئة داخل المخّنمات أي حوالي 
ي فـ 7ألـف الجـ  ال نشـكمون أكنثـر مـن  400في المئـة  مـن إجمـالي السـكان مقابـل  20وهم نشكمون حوالى 

 المئة من سكان سورنا. 
وزارة الداخمّنـة  –الج  فمسطنيّي مسّجل في مدنرّنة الشـؤون السناسـّنة والالجئـنن  455,000في لبيان حوالي 

الفًا، وهـي  70و 50% خارجها. كتمة العمال ميهم تتراوح بنن 40% ميهم داخل المخّنمات و57والبمدنات ، 
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قايويّنــة أو ضــمايات اجتماعّنــة ونســعى اصــحاب االختصــاص تعمــل بحكــم األمــر الواقــع، ومــن دون ضــوابط 
 00من بنيهم الى الخـروج مـن لبيـان. اذ تقـّدر يسـبة البطالـة فـي مخّنمـات الالجئـنن الفمسـطنيننن فـي لبيـان بــ 

فــي المئــة االمــر الــذي كــان نقتضــي مــن الــوزنر يحــاس درس ســوق العمــل وتحدنــد المهــن بمراســنم تيظنمّنــة 
عمى أن تبقى األفضمّنة لممواطن المبيايّي في اختصاصات محددة باإلضافة الى المهن  نصدرها وزنر العمل،

الحــّرة، ألّن هــذا المــواطن نعــنش عمــى حافــة الهجــرة، أو حتــى العــودة مــن هجرتــه مصــروًفا مــن عممــه بســبب 
 الوالنات المتحدة(. -أزمات مالّنة واقتصادّنة )دبي

ول بمصــطمح " الحقــوق المديّنــة" واســتبداله بـــ"التقدنمات المعنشــنة وتيــاقش الدراســة تفصــناًل مســألة وقــف التــدا
ــر فنهــا المبيــاينون عــن تضــاميهم مــع إخــوتهم الالجئــنن  ــة نعّب واالجتماعنــة" عمــى قاعــدة أّيهــا تســهنالٌت حناتّن
الفمســـطنيننن حتـــى عـــودتهم. وتشـــنر الـــى معـــدالت البطالـــة المرتفعـــة فـــي لبيـــان لـــدى األســـر الفقنـــرة و اليســـاء 

فـي المئـة لـدى الشـباب الجـامعي أو المؤّهـل الـذي سـرعان  00فـي المئـة و 24و 9شباب بيسبة تتراوح بـنن وال
ما نهاجر بعد الحصول عمى الشهادة المدرسـنة أو الجامعنـة مقاريـة بسـائر دول الشـرق األوسـط حنـث نقـارب 

 نة المتحدة.في المئة في الكونت واإلمارات العرب 7معدل البطالة في قطر صفرا في المئة  و
وتقـــول اوســـاط متابعـــة لمممـــف ان الرابطـــة الماروينـــة اســـوة بالكتـــل البرلماينـــة واالحـــزاب التزمـــت الصـــمت عـــن 
المخالفات القايوينة الكبنرة التي ارتكبها الوزنر السابق يحاس، رغم ان الدراسة المفصمة التي اعـدت عـن هـذا 

البطرنركــي بشـخص المطــران كمنـل زنــدان تتضــمن  المسـنحنة والصــرح واألحــزابالموضـوع وتســممتها الرابطـة 
 . إدارنةتأكندا عمى ان كل تعدنل قايويي نقتضي اصدار مراسنم تطبنقنة له، ولنس مجرد قرارات 

72/7/7027، النيار، بيروت  
 

 تنتقم لتركيا من فرنسا واألرمن في القدس "إسرائيلوزير في الحكومة المبنانية5 " 13
، أعميــت بمدنــة االحــتالل اإلســرائنمي فــي مدنيــة القــدس 7027مــن شــهر شــباط  فــي الخــامس: ابراهــام دده نــان

القدنمـــة، مخططـــًا جدنـــدًا لبيـــاء مركـــز تجـــاري وموقـــف خـــاص عمـــى أراض تابعـــة لـــدنر األرمـــن فـــي القـــدس، 
 وتحدندًا في البمدة القدنمة في المدنية المقدسة.

 ،الفاتنكـان وكافـة المؤسسـات والهنئـات الدولنـة ورغم المياشـدات الكنثنـرة لمجمـس الكيـائس العـالمي وقداسـة بابـا
 إال ان المخطط اإلسرائنمي التهوندي لم ولن نتوقف.

 أمام هذا الواقع، يؤكد عمى مبادئيا النثابتة ونثوابتيا المبدئنة، المتمنثمة بما نمي:
فــة لمســالم : إن القــدس هــي مدنيــة الســالم، ومدنيــة تــآخي األدنــان، ومدنيــة اهلل، وعممنــة تهونــدها هــي مخال-

 ولجوهر األدنان السماونة كمها وإلرادة اهلل...
: إن االعتــداءات الحالنــة عمــى أمــالك األرمــن هــي جــزء ال نتجــزأ مــن االعتــداءات عمــى مختمــف الطوائــف - ًً

وهــــي تحــــاربهم وتصــــادر أمالكهــــم « عــــدو بالجممــــة»فــــي فمســــطنن بــــدون تمننــــز، أليهــــم فــــي يظــــر إســــرائنل 
اإلسـرائنمي « الحمنـف اإلسـتراتنجي»عجـزت عـن االيتقـام إزاء فريسـا واألرمـن، كـان وبما ان تركنا  .«بالمفّرق»

قد أخذ عمى عاتقه هذه المهمة، لنصنب أكنثر من عصــفور بحجــر واحد... فهل من نأخذ هـذه القضـنة عمـى 
 محمل الجد... تمك هي المسألة...

72/7/7027، السفير، بيروت  
 

 اليجمة عمى األقصى تصاعدمفتي الجميورية المبنانية يحذر من  12
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شــجب مفتــي الجمهورنــة المبياينــة الشــنخ محمــد رشــند قبــايي فــي بنــان، االعتــداءات اإلســرائنمنة عمــى ســاحات 
المسجد األقصى واقتحامها من قبل المستوطينن اإلسرائنمننن، وايتقد صمت المجتمع الدولي تجاه مـا نحصـل 

حــتالل الصــهنويي فــي تيفنــذ مخططاتــه بقصــد إقامــة مــن عــدوان إرهــابي عمــى المســجد األقصــى وتمــادي اال
 «.شعائر وطقوس تممودنة في باحاته

ودعــا قبــايي الشــعب الفمســطنيي إلــى مزنــد مــن الصــمود والتصــدي لمواجهــة االحــتالل لعــدم المســاس بالمســجد 
أمـــام األقصـــى، طالبـــًا مـــن الـــدول العربنـــة واإلســـالمنة دعـــم الفمســـطنيننن والوقـــوف صـــفًا واحـــدًا إلـــى جـــايبهم 

ـــة  ـــى إحباطهـــا ووقـــف الهجمـــة التهوندن المخططـــات اإلســـرائنمنة التـــي تســـتهدف المســـجد األقصـــى والعمـــل عم
 «.الشرسة

72/7/7027، السفير، بيروت  
 

 ىي الزائمة ولبنان باِق ِ  "إسرائيل" "المستقبل" صيدا يرد عمى نتنياىو5 15
منن يتينـاهو، الـذي قـال فنـه ايـه لـن نكـون عمى أنثر الكالم األخنر لرئنس وزراء الكنان الصهنويي بينـا: صندا

عمــى خارطــة العــالم الجدنــد دولــة باســم لبيــان، رفــع تنــار المســتقبل ميســقنة صــندا والجيــوب الفتــات فــي شــوارع 
وساحات عاصمة الجيوب رد فنها عمى كالم يتيناهو بجممة مواقف تعّبر عن نثوابت التنار ورفضه لمتهدندات 

 .اإلسرائنمنة
الالفتات: "لبيان الحرف.. لبيان التارنخ.. لبيان الحرنة لن نخنفـه كـالم "يتينـاهو" وكنايـه  وجاء في بعض هذه

"لبيــان العربــي الواحــد  الطــارئ الغاصــب"، "لبيــان موجــود قبــل احــتاللكم لفمســطنن وســنبقى بعــد زوالكــم عيهــا"،
 باق .. باق .. باق".الموحد هو الرد عمى الكنان الصهنويي الغاصب"، "اسرائنل هي الزائمة .. ولبيان 

72/7/7027، المستقبل، بيروت  
 

 االنتياكات اإلسرائيميةالتيويد و  يدعو لتشكيل لجنة دولية لمتحقيق في5 أمير قطر مؤتمر القدس 11
، أن وقيا ، وعن وكالةميال عباس ،الدوحةيقاًل عن مراسمتها في  72/7/7027الراية، الدوحة، يشرت 

الذي بدأ أعماله  ،المؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس افتتح دولة قطر،ر الشنخ حمد بن خمنفة آل نثايي أمن
وأكد في كممة له في الجمسة االفتتاحنة أن عروبة القدس في خطر داهم وأيها تذوب ، أمس بالدوحة

وتقدم باقتراح نرمي إلى  "لذا نتحتم عمنيا التحرك السرنع من أجل وقف تهوند القدس". :وقال وتتالشى..
إلى مجمس األمن بغرض استصدار قرار نقضي بتشكنل لجية تحقنق دولنة لمتحقنق في جمنع التوجه 

في القدس العربنة بقصد طمس معالمها  2967ميذ احتالل عام  "إسرائنل"اإلجراءات التي اتخذتها 
اجع عن لمتر  "إسرائنل"اإلسالمنة والعربنة، وهو ما نيسجم مع قرارات عدندة سابقة لمجمس األمن ندعو فنها 

 جمنع اإلجراءات التي اتخذتها لتهوند القدس.
القنادة الفمسطنينة التي تبذل كل ُجهد ُممكن لمحفاظ عمى عروبة القدس الشرنف إلى إيفاذ  الشنخ حمدودعا 

عداد استراتنجنة شاممة وموسعة لمقطاعات الُمختمفة والمشارنع التي تحتاجها المدنية.. مؤكداً   المصالحة وا 
لة قطر لمُمشاركة بكل إمكاياتها لنس فقط في سبنل إيجاز هذه االستراتنجنة، بل أنضًا في استعداد دو 

. "ال دولة فمسطنينة بدون القدس وال قدس بدون األقصىوأكد أمنر قطر عمى أن " وضعها موضع التيفنذ.
 ."جدها وكيائسهاإن إيكار الحقائق ال نيفي وجودها فستظل القدس مدنية عربنة إسالمنة ومسنحنة بمساوأن "

ما تقوم به إسرائنل في القدس نعتبر ايتهاكًا صرنحًا لمقايون الدولي، والقايون الدولي وشدد عمى أن "
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اإليسايي ولمعدند من قرارات مجمس األمن والجمعنة العامة لألمم المتحدة المتعمقة بحقوق الشعب 
رات والخطابات والمؤتمرات، بل بالقنام بواجبيا العودة إلى القدس ال تتم بالشعاوأشار إلى أن " ."الفمسطنيي

لمدفاع عيها وحمانتها من التهوند والتشونه، وتقدنم العون ألهميا هياك مسممنن ومسنحننن لالستمرار 
 ."بالصمود في وجه مشروع القدس الكبرى الصهنويي

 عاماً  تدرك أن رأناً أن " هذه الحكومات نيبغي عمىقائاًل:  الحكومات والدول في الغرب والشرقوخاطب 
عمى قضانا األمة التي تؤرقها ميذ أكنثر من يصف قرن،  وأيه ال نقبل بالعجز جواباً  ،قد يهض حالناً  عربناً 

. "وأيه نرفض أن نكون خنار السالم أقل من السالم العادل القائم عمى حقوق الشعب الفمسطنيي المشروعة
كم وبجايبكم يسايد صمودكم في القدس ومطالبكم يحن في قطر معقائاًل: "الشعب الفمسطنيي  وخاطب

 ."المشروعة في إقامة دولة فمسطنن المستقمة ومواجهة أفعال حكومة إسرائنل وبرامجها
ن المشارنع في القدس نرجع أمر أالشنخ حمد أكد ، أن الدوحةمن  72/7/7027الشرق، الدوحة، وأضافت 

أجداديا العظام هم  إني ختام الجمسة االفتتاحنة لممؤتمر وأوضح ف ،الفمسطنيننن أيفسهم إلىكنفنة ايجازها 
دولة قطر ربما كايت "وقال إن  بنت المقدس. إلىالقدس وأوقدوا سراجها بالزنت الذي حمموه  إلىمن ذهبوا 

وهو ما نعرفه شعب  ،جايب الشعب الفمسطنيي في غزة عيدما حوصرت وقصفت إلىالوحندة التي وقفت 
عمى قطر وعمق أمنر  زنت مع حزب اهلل في جيوب لبيان إبان العدوان اإلسرائنمي".وكذلك وقفيا بال ،غزة

لمحدنث اليبوي الذي أوصى  إيفاذابالدعم المالي لمقدس  رئنس السمطة الفمسطنينة محمود عباسطمب 
 كما قطر واصمت دعمها لمقدس ولم تقطع زنتها عن المدنية وال عن فمسطنن. إنبالزنت لسراج القدس وقال 

 فتوى الشنخ إنبفتوى لمسماح لممسممنن بزنارة القدس وهي تحت االحتالل، وقال  عباسعمق عمى طمب 
 تبنح ذلك مادامت القدس تحت االحتالل. القرضاوي ال نوسف

 
 تشكيل لجنة دولية لحماية القدس قتراحال هيدتأي يعمن العربينبيل  12

 ،يبنل العربي د.، أن ميال عباس ،الدوحةي يقاًل عن مراسمتها ف 72/7/7027الراية، الدوحة، يشرت 
، دولة قطرتأننده القتراح الشنخ حمد بن خمنفة آل نثايي أمنر  األمنن العام لجامعة الدول العربنة، أعمن

بالتوجه إلى مجمس األمن الدولي لممطالبة بإيشاء لجية تحقنق دولنة تتوجه إلى القدس لتسجل االيتهاكات 
التخاذ القرارات الدولنة اإللزامنة لوقف تمك  تمهنداً  2967المقدسة ميذ عام التي تتعرض لها المدنية 
في فكر وسناسة  أساسناً  وركياً  هاماً  وأكد العربي أن مدنية القدس تحتل محوراً  االيتهاكات وحمانة القدس.

وأضاف أيه  وتحنط بها قموب أيصار السالم والحق واالستقرار في العالم أجمع، واإلسالمنةالدول العربنة 
لتستمر وبكل جرأة في ايتهاكات القرارات والموانثنق الدولنة ذات  "إسرائنل"لوال الحمانة األمرنكنة ما كايت 

  الصمة حتى أصبحت دولة فوق القايون.
في كممته خالل الجمسة االفتتاحنة لممؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس "جمنع دول العالم والمؤسسات طالب و 

ووصف اإلجراءات  ."باحترام وتيفنذ قرارات الشرعنة الدولنة وقواينيها واتفاقناتها إسرائنلم الدولنة بإلزا
"إن لدى إسرائنل سناسات  :اإلسرائنمنة في القدس بأيها حرب تهوندنة مفتوحة في كل االتجاهات. وقال

ر سن قواينن جائرة مبرمجة القتالع وتهجنر اإليسان الفمسطنيي ميها واالعتداء عمى حقوقه وسبل عنشه عب
ودعا العربي المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جايب الحق  تهدف إلى إحكام السنطرة عمى القدس الشرنف".

 الفمسطنيي.
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يبنل العربي لم نستبعد توجه العرب في قمة ، أن الدوحةمن  72/7/7027الشرق، الدوحة، وأضافت 
لهونة المدنية المقدسة في وجه الهجمة  لفمسطنينة دعماً القدس عاصمة لمدولة ا إعالن إلىبغداد العربنة في 

 االستنطاينة غنر المسبوقة التي تشهدها القدس.
 

 القدس أم قضايا األمة اإلسالمية والدفاع عنيا جزء من التزاماتنا إحسان أوغمو5 13
في الكممة التي  ،د البروفنسور أكمل الدنن إحسان أوغمو األمنن العام لميظمة التعاون اإلسالميدش الدوحة:

عمى أن قضنة القدس تعتبر أم قضانا األمة  ،ألقاها في الجمسة االفتتاحنة لممؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس
أمنر وأعرب عن تأننده القتراح  اإلسالمنة وتجيء في سمم أولونات واهتمامات ميظمة التعاون اإلسالمي.

تصدار قرار نقضي بتشكنل لجية تحقنق دولنة نرمي إلى التوجه إلى مجمس األمن بغرض اس الذي قطر،
 في القدس. 2967لمتحقنق في جمنع اإلجراءات التي اتخذتها إسرائنل ميذ احتالل عام 

عن الجهود التي بذلتها الميظمة لرفع الظمم عن المدنية المقدسة ووقف االيتهاكات  أوغمو إحسانوتحدث 
 قصى من ايتهاكات عمى ند غالة المتطرفنن النهود.اإلسرائنمنة بحقها خاصة ما نتعرض له المسجد األ

من ايتهاكات إسرائنمنة هي ضمن أولونات اجتماعات  قضنة القدس وما تتعرض له إن أوغمو إحسان وقال
وجدد  وشدد عمى أن ميظمة النويسكو تتحمل مسئولنة خاصة تجاه القدس. الميظمة مع اإلدارة األمرنكنة.

شدند الوضوح بشأن اإلجراءات التي تتخذها  بأن تتبيى النويسكو قراراً  دعوة ميظمة التعاون اإلسالمي
لتيفنذه والتعاون مع الدول اإلسالمنة ودول عدم االيحناز وغنرها لدعم قضنة  والسعي ،حول القدس "إسرائنل"

 القدس.
 72/7/7027الشرق، الدوحة، 

 
 القدسد من أجل الدفاع عن إلى بمورة استراتيجية شاممة ومتعددة األبعايدعو عاىل المغرب  14

عمى أن الممارسات الالمشروعة واألحادنة  ،عاهل المممكة المغربنة ،شدد الممك محمد السادس ميال عباس:
الجايب لتغننر الوضع العام لمقدس من حفرنات واقتحام لباحات المسجد األقصى المبارك خاصة باب 

العممنات الهادفة إلى تهوند المدنية المقدسة، تقوض  المغاربة واستنطان ومصادرة لألراضي والممتمكات وكل
الجهود المبذولة لمتوصل إلى أي تسونة قائمة عمى حل الدولتنن، كما أيها تعمق الهوة بنن األطراف المعينة 
بالحوار وال تخدم إال اليزعات المتطرفة وتهدد األمن واالستقرار في الميطقة وتدفع بها يحو مزند من التوتر 

  قان والعيف.واالحت
ودعا في خطاب في الجمسة االفتتاحنة لممؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس الميعقد في الدوحة وألقاها بالينابة 

 إلى بمورة استراتنجنة شاممة ومتعددة األبعاد سناسناً  ،رئنس الحكومة المغربنة ،عيه أمس عبد اإلله بيكنران
في إطار من التياسق والتكامل بنن العمل العربي واإلسالمي  ونثقافناً  وروحناً  واجتماعناً  واقتصادناً  ودبموماسناً 

 المشترك وذلك بتعبئة كل الوسائل واإلمكايات والقدرات من أجل الدفاع عن هذه المدنية السمنبة.
بمياسبة المؤتمر الدولي حول القدس بالرباط، إلقامة  7009وجدد في هذا الصدد اليداء، الذي أطمقه سية 

لمي بنن كل القوى الحنة الممتزمة بالسالم والمؤمية بقنم التسامح والتعانش إليقاذ مدنية السالم تحالف عا
 والحفاظ عمى مورونثها الحضاري واإليسايي المشترك.

 72/7/7027الراية، الدوحة، 
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 في عيدىا الجديد ستكون في خدمة القضية الفمسطينية بشكل عامتونس  وزير الخارجية التونسي5 20
الرامي إلى التوجه إلى  قطرالسالم بالمقترح الذي قدمه أمنر  رفنق عبد .وه وزنر الخارجنة التويسي دي قيا:

مجمس األمن بغرض استصدار قرار نقضي بتشكنل لجية تحقنق دولنة لمتحقنق في جمنع اإلجراءات التي 
ما نمكن أن يفعمه كعرب  وقال "إيه رأي وجنه وهذا أقل ،في القدس 2967اتخذتها إسرائنل ميذ احتالل عام 

عمى هامش  وقال لمصحفننن ومسممنن وهو االستياد إلى الشرعنة الدولنة التي تيتهكها إسرائنل كل نوم".
التي تعمل  إسرائنلن "الصمود هو أهم رصند لمواجهة إ :مشاركته في المؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس

رة الهونات استيادا إلى القوة العسكرنة أليها تعتقد عمى تغننر المعطنات عمى األرض وفرض التهوند ومصاد
وأكد أن بالده في عهدها الجدند ستكون في خدمة القضنة الفمسطنينة بشكل عام،  أن الحق في القوة".

إلى أن مشاركته في هذا المؤتمر هو تعبنر عن الدعم  وستكون في صدارة السناسة الخارجنة لتويس.. الفتاً 
 ل ما نمكن أن نقدم ألهالي المدنية المقدسة".لقضنة القدس و"هو أق

 72/7/7027الراية، الدوحة، 
 

 القرضاوي5 ال يجوز لغير الفمسطينيين زيارة القدس بتأشيرة احتالل 22
فتواه بشأن زنارة القدس، وقال  ،رئنس االتحاد العالمي لعمماء المسممنن ،نوسف القرضاوي .الدوحة: جدد د

 إنموا القدس كما نشاؤون ولكن باليسبة لغنر الفمسطنيننن ال نجوز لهم ندخ أنإن من حق الفمسطنيننن 
الشرق عقب الجمسة االفتتاحنة لممؤتمر الدولي لمقدس أمس، الذي انثنرت  جرندةوقال القرضاوي ل ندخموها.

ة تجوز الزنار  يه الإ ،محمود عباس ةالفمسطنين السمطة خاللها زنارة هذه المدنية المقدسة عمى لسان رئنس
يشعر  أنوقال نيبغي  تحرنم الزنارة لعدم إضفاء شرعنة عمى المحتل. أن وأضاف. اإلسرائنميتحت العمم 

: من غنر المعقول أن يترك الفمسطنيننن وحدهم في وأضاف ...بأييا محرومون من القدس ويقاتل من أجمها
من مخططات إسرائنل والحفرنات وحذر القرضاوي  مواجهة الدولة الصهنوينة ذات القدرات العسكرنة الكبنرة.

أن هذا الكنان نعرف متى نهدم المسجد وأن النهود نيتظرون ايشغال  إلى، ولفت األقصىبشأن المسجد 
وجدد التأكند عمى أن القدس لن األقصى. العالم بحدث كبنر نثم نقومون بتيفنذ مخططهم وتدمنر المسجد 

 .واإلسالمنةلعربنة ا األمةتعود إال بالمقاومة والجهاد وتضافر جهود 
 72/7/7027الشرق، الدوحة، 

 
 لجان مؤتمر القدس تناقش وضع المدينة في التاريخ والقانون الدولي واالنتياكات اإلسرائيمية بحقيا 27

من المحاور  عدداً  أمسياقشت المجان األربع الميبنثقة عن المؤتمر الدولي لمدفاع عن القدس  قيا:وكالة 
لدولي والقدس وااليتهاكات اإلسرائنمنة ودور ميظمات المجتمع المديي في الدفاع الخاصة بالقدس والقايون ا

 واإليجنمنةوقد تطرقت لجية القدس والتارنخ الرؤنة التوراتنة  عن القدس وحمانتها والقدس والتارنخ.
لمشاركون كما ياقش ا واإلسالمنة لمدنية القدس وعالقة األيبناء والمرسمنن بها إلى جايب وضعها التارنخي.

واقترح المشاركون إيشاء مركز بحنثي  سبل جمع أكبر عدد من الونثائق والمخطوطات الخاصة بمدنية القدس.
صدار معجم لممصطمحات األنثرنة  أكادنمي متخصص في دراسة اآلنثار وكشف التزننف األنثري في القدس وا 

 والتارنخنة.
نة موضوع االيتهاكات اإلسرائنمنة لمدنية القدس وياقشت الجمسة النثاينة حول القدس وااليتهاكات اإلسرائنم

وتباحنثت الجمسة أهمنة التعرض لمدى  بشكل عام وااليتهاكات داخل المسجد األقصى ووسائل التصدي لها.
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نثبات أن  قايوينة الممارسات وااليتهاكات اإلسرائنمنة في القدس وسبل مواجهتها لمدفاع عن المدنية المقدسة وا 
وأكد جايب من المشاركنن عمى  مخالفة لكافة الموانثنق واألعراف الدولنة ذات العالقة. جمنع هذه اإلجراءات

 أهمنة إعداد دراسة أكادنمنة معمقة حول واقعة االحتالل لمدنية القدس.
وأمنن سر المجية القطرنة لدعم  ،وزنر سابق ومسؤول ممف القدس بحركة فتح ،وقال حاتم عبد القادر

أعدها مختصون حول جمنع االيتهاكات الدنينة  د قدموا أكنثر من عشرنن تقرنراً إن المشاركنن ق ،القدس
 وااليتهاكات لمحقوق المدينة واالقتصادنة واالجتماعنة.

أما الجمسة النثالنثة حول القدس والقايون الدولي، فقد ياقشت العدند من ورقات العمل حول المركز القايويي 
 ادة والبعد القايويي بشكل عام لممدنية المقدسة.لمقدس في القايون الدولي وموضوع السن

وياقشت المجية الرابعة الخاصة بدور ميظمات المجتمع المديي في الدفاع عن القدس وحمانتها دور 
مؤّسسات المجتمع المديي في القدس وتطّورها في ظّل االحتالل ومساهمتها في كفاح الشعب الفمسطنيي 

جتماعنة واإليساينة والنثقافنة، ومحاوالت الحكومة اإلسرائنمنة المتكّررة عمى كافة المستونات السناسنة واال
 لعرقمة أيشطتها.

 72/7/7027الشرق، الدوحة، 
 

 عالم دين سعودي يفتي بقتل الرئيس السوري ويقول إن قتمو أوجب من قتل اإلسرائيميين 23
بقتل الرئنس السوري بشار  األحد، أمس: أفتى عالم الدنن السعودي الشنخ عائض القريي، .(اي.بي.نو)

صحنفة سبق اإللكتروينة عن  هيقمتفي حدنث  واعتبر األسد، معتبرًا أن قتمه أوجب من قتل اإلسرائنمننن.
قتل بّشار أوجب من قتل إسرائنمي اآلن، أليه دفع "، أن أمسالقريي قوله في حدنث لقياة العربنة مساء 
عمى وزن شارون، ولن نتحّرر الجوالن حتى نذهب هذا اليظام  لمصائل والمارق وزيدنق الدناية، هو َبّشارون

 ."الخائن العمنل
 72/7/7027، لندن، القدس العربي

 
 الجنزوري5 العرب والغرب يحاصرون مصر اقتصادياً  22

حذر رئنس الحكومة المصري كمال الجيزوري من خطورة الوضع االقتصادي : ، رونترز.(ب.ف.أ)السفنر، 
ن الدول العربنة والغربنة لم تف بوعودها لدعم مصر، بل ساهمت في محاصرتها، في مصر، مشنرًا إلى أ

من خالل عرقمة عممنة التصدنر، ووقف تحونل العمالت الصعبة عبر المصارف، متحدنثًا عن خروج يحو 
 7022ولفت الجيزوري إلى أن العام  نيانر. 75ممنارات دوالر من مصر في األشهر التي تمت نثورة  20

الواردات من السمع شهدت  أنعوبات اقتصادنة كبنرة في قطاعي السناحة واالستنثمار. وأضاف اتسم بص
مالننن  0,5ممنار دوالر. كما أشار إلى أن عدد العاطمنن عن العمل وصل إلى  75إلى  27ارتفاعًا من 

 شخص.
 72/7/7027السفير، بيروت، 

 
 والقاعدة ة كحماسالمنطقبجدًا  لدينا مجموعة خطيرةكمينتون تحذر من التدخل في سوريا5  25

سنسرع من »حذرت وزنرة الخارجنة االمنركنة هنالري كمنيتون من ان التدخل االجيبي في سورنا : زناد حندر
لدنيا مجموعة خطنرة جدًا من العوامل فـي الميطقـة: القاعـدة وحمـاس »، مضنفة «مخاطر ايدالع حرب اهمنة
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ن نّدعون ايهم ندعمون المعارضة. إذا جمبت اسـمحة آلنـة، والتـي ربمـا وأولئك الذنن عمى قائمتيا لإلرهاب الذن
 «.تستطنع تهرنبها عبر الحدود، فما الذي ستفعمه تمك األسمحة أمام الدبابات واألسمحة النثقنمة؟
 72/7/7027، السفير، بيروت

 
 اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس حرب تيويدية مفتوحةبان كي مون5  21

خـالل الجمسـة االفتتاحنـة لممـؤتمر الـدولي لمـدفاع  ،رب األمـنن العـام لجامعـة الـدول العربنـةأع الشرق:-الدوحة
حمــد بــن خمنفــة آل نثــايي بالتوجــه إلــى مجمــس  أمنــر قطــرعــن تأننــده القتــراح  امــس فــي الدوحــة، عــن القــدس

التخـــاذ  األمـــن الـــدولي لممطالبـــة بإيشـــاء لجيـــة تقصـــي حقـــائق تتوجـــه إلـــى القـــدس وتســـجل االيتهاكـــات تمهنـــدا
 القرارات الدولنة االلزامنة في هذا الشأن.

ولفـت إلــى أهمنــة المــؤتمر قــائال ايــه نيعقــد فــي وقــت تتعــرض فنــه القــدس ألشــد المخــاطر وااليتهاكــات الهادفــة 
إلى تغننر الطابع السناسي والدنموغرافي لهذه المدينة المقدسة ذات المكاية الخاصة ليا جمنعا اتباع الدنايات 

 النثالث.السماونة 
ووصف االمنن العام لمجامعة العربنة اإلجـراءات اإلسـرائنمنة فـي القـدس بأيهـا حـرب تهوندنـة مفتوحـة فـي كـل 
رث ايســايي وتغننــر فــي الخرنطــة الجغرافنــة  االتجاهـات تســتهدف كــل مكويــات المدنيــة مــن مقدسـات وتــارنخ وا 

 والتركنبة الدنموغرافنة.
 72/7/7027، الشرق، الدوحة

 
 مع سكان القدس ضد االحتالل اإلسرائيمي تتضامني كارتا حركة ناطور  22

أمـس، فـي العاصـمة القطرنـة « يـاطوري كارتـا»ليدن: أكد إسرائنل هنرش، ممنثل حركـة  -تل أبنب  -الدوحة 
التضـامن المطمــق مــع سـكان القــدس )...( والمعارضــة »الدوحـة، أعمــال المـؤتمر الــدولي لمــدفاع عـن القــدس، 

هنويي لمقــدس واألهمنــة الكبــرى إليهــاء االحــتالل الصــهنويي الوحشــي ألرض فمســطنن األكنــدة لالحــتالل الصــ
 «.المقدسة

 72/7/7027، الشرق األوسط، لندن
 

  من توجيو اي ضربة عسكرية اليران "سرائيل"إمعاريف5 روسيا حذرت  23
سـرائنل مـن ذكـرت صـحنفة معـارنف االسـرائنمنة فـي عـددها الصـادر النـوم ان روسـنا حـذرت ا: القدس المحتمة

توجنه اي ضربة عسكرنة لمميشآت اليوونة االنراينة. وقالت الصـحنفة ان ذلـك جـاء فـي سـناق مكالمـة هاتفنـة 
واضـافت  اجراها قبل اسبوع وزنر الخارجنة الروسي سـنرغي الفـروف مـع يظنـره االسـرائنمي افنغـدور لنبرمـان.

هجومــا عمــى انــران ســنؤدي الــى تــدهور  الصــحنفة ان الفــروف اوضــح لــوزنر الخارجنــة لنبرمــان لنبرمــان ان
الوضــع فــي الميطقــة وحالــة مــن الفوضــى االمــر الـــذي ســنيعكس بشــكل ممحــوظ عمــى االســتقرار فــي الشـــرق 

 األوسط.
 72/7/7027، وكالة سما اإلخبارية

 
 ال تريد السالم بل تريد زعزعة أمن واستقرار المنطقة "إسرائيلباتريك سيل5 " 24
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باترنـك سـنل المستشـار اإلعالمـي السـابق فـي الحكومـة البرنطاينـة مـن مخـاطر  حـذر سمنح الكاند: -الدوحة 
الموقف اإلسرائنمي المتعيت إزاء عممنة السالم بالشرق األوسط، وقـال لــ الرانـة إن إسـرائنل ال ترنـد السـالم بـل 

الحـائط ترند زعزعة أمن واستقرار الميطقة من خالل مواقفهـا الرافضـة إلحـالل سـالم حقنقـي وضـربها بعـرض 
 كافة اليداءات اإلقمنمنة والدولنة لوقف العيف واالستنطان في األراضي المحتمة.

وأشــار إلــى أن الميطقــة تواجــه شــبح حــرب مــدمرة جــراء المواقــف اإلســرائنمنة والسناســة اإلنراينــة المتمنثمــة فــي 
 اإلصرار عمى تيفنذ البريامج اليووي.

 72/7/7027، الراية، الدوحة
 

 مى نسخة تاريخية من إنجيل برناباالعثور عتركيا5  30
صادرت الشرطة التركنة يسخة من ايجنل قدنم نعود تارنخه إلى ألف وخمسمئة عام، نعتقد ايه يسخة من 

الذي نتوقع فنه المسنح ظهور االسالم. وتم يقل الكتاب المقدس الذي احتفظت به السمطات « بريابا»ايجنل 
مى مدار انثيي عشر عامًا، بعد العنثور عمنه عقب إلقائها القبض التركنة في خزاية إحدى قاعات المحاكم ع

عمى إحدى عصابات التهرنب، إلى متحف ايقرة لالينثروبولوجنا ألسباب أمينة. وتبمغ قنمة هذا االيجنل 
التارنخي بصفحات جمدنة وكتاباتها بحروف ذهبنة بالمغة السرناينة وهي المغة األم لممسنح، يحو نثماينة 

النومنة التركنة الى احتمال أن نكون هذا الكتاب المقدس « اليجمة»ن دوالر. وأشارت صحنفة وعشرنن ممنو 
غنر المعترف به من قبل الطوائف « بريابا»هو إحدى اليسخ األصمنة لإليجنل المعروف باسم ايجنل 

الٍق في يقاط المسنحنة والذي نقترب من وجهة اليظر اإلسالمنة حول المسنح واعتباره فردًا من البشر مع ت
 عدندة أخرى مع الدناية اإلسالمنة، بل نتوقع فنها المسنح ظهور اإلسالم. 

 72/7/7027، السفير، بيروت
 

 البناء في اإلمارات... وتجارتيا مع أوروبا لم تتأثر بأزمة اليورو مشاريعتريميون دوالر  2.7 32
ترنمنون دوالر، وسجمت  2.749ت بمغ حجم المشارنع اإليشائنة في اإلمارا: شفنق األسدي -أبو ظبي 

بمنون دوالر، وحصة مشارنع الطاقة، أي اليفط والغاز والبتروكنماونات والكهرباء  872.6حصة المبايي 
بمنون دوالر، ومشارنع البينة التحتنة، أي الطرق والجسور والسكك الحدند والصرف الصحي  290.9والمناه، 

 بمنون دوالر. 287.7والمواي ، 
وأورد األرقام، أن حجم « فنيتشرز الشرق األوسط»ر أعدته الشركة المختصة في بحوث السوق وأكد تقرن

في المئة مقارية بالعام الماضي، لنصل إلى  76.57العقود المبرمة في اإلمارات سنرتفع هذه السية 
« المستدام معرض عالم البياء»وأعدت الشركة التقرنر لمياسبة اإلعالن عن ايطالق  بمنون دوالر. 25.068

مركز أبو ظبي الوطيي »ينسان )أبرنل( المقبل في  75و 77ما بنن « قمة البينة التحتنة العربنة»و 
 «.لممعارض

وأكدت وزارة التجارة الخارجنة اإلماراتنة عدم تأنثنر األزمة المالنة األوروبنة في التجارة الخارجنة اإلماراتنة 
ضي. وأضافت في دراسة أن التجارة الخارجنة لإلمارات حققت خالل الشهور التسعة األولى من العام الما

في المئة، وأن التبادل التجاري مع أهم دول االتحاد األوروبي، اي ألماينا  70يموًا في هذه الفترة بمغ 
نطالنا وفريسا وبمجنكا التي تمنثل  في المئة من حجم التجارة اإلماراتنة مع دول االتحاد، حقق  85وبرنطاينا وا 
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في المئة، يتنجة اليمو في مكويات التبادل التجاري مع دول االتحاد، إذ ان الصادرات حققت  70ًا بمغ يمو 
عادة التصدنر بمعدل  65يموًا بمعدل   في المئة. 26في المئة، والواردات بمعدل  56في المئة وا 

دنة لالزمة المالنة العالمنة وأشارت الدراسة إلى أن االقتصاد اإلماراتي استطاع أن نتعافى من اآلنثار االقتصا
مقارية  7020في المئة عام  24وسجل يموًا إنجابنًا في قطاع التجارة الخارجنة، الذي حقق يموًا بيسبة 

. وأوضحت أن التجارة الخارجنة اإلماراتنة تتصف بارتفاع يسبة 7009في المئة في عام  26بتراجع بمغ 
لتجارة الخارجنة، في حنن تشكل الصادرات يسبة مساهمة في المئة من هنكل ا 65مساهمة الواردات إلى 

 في المئة. 74في المئة وخدمات إعادة التصدنر  22بواقع 
 72/7/7027، الحياة، لندن

 
 باليين دوالر ديونًا مستحقة ىذه السنة 20 تسديدتفاؤل في دبي بإمكان  37

وجة تفاؤل بتسدند الحكومة دنويها تسود مجتمع المال واألعمال في دبي حالنًا م: دالل أبو غزالة -دبي 
بالننن دوالر في مواعندها، إضافة إلى دنون شركاتها البالغة أربعة  20المستحقة هذه السية والمقدرة بيحو 

أن األسواق متعاطفة مع دبي هذه السية في ظل « الحناة»بالننن دوالر. وأكد خبراء اقتصاد عرب وأجايب لـ 
وعزا رئنس  م القطاعات، خصوصًا السناحة والتجارة والخدمات الموجنستنة.أسعار يفط مرتفعة وايتعاش معظ

تيفنذي في مصرف أجيبي فضل عدم ذكر اسمه، موجة التفاؤل إلى تراجع تكمفة تأمنن العجز عن تسدند 
يقطة أساس، ما أعاد النثقة في قدرة اإلمارة عمى تسدند  400دنون دبي ألجل خمس سيوات إلى أقل من 

ستحقة بسهولة. وأشار إلى أن هذا التراجع نعكس تجّدد النثقة في اقتصاد دبي ودنويها، مع عودة دنويها الم
المحركات االقتصادنة لإلمارة إلى العمل وبطاقتها القصوى ميذ بدانة العام الماضي، الفتًا إلى أن 

دبي، ولو بأسعار المؤشرات الصادرة عن المصارف العالمنة وأسواق رأس المال ُتظهر رغبتها في إقراض »
 «.فائدة أعمى من السابق

 72/7/7027، الحياة، لندن
 

 7022باليين دوالر خرجت من البالد عام  520 مصر 33
كشف رئنس الوزراء المصري كمال الجيزوري في كممة أمام مجمس الشعب قبل إلقائه بنان الحكومة أمامه، 

يعت الدول العربنة والغربنة عن الوفاء ، في وقت امت7022بالننن دوالر خرجت من البالد عام  20أن 
بمنون دوالر، ووقفت ضد صادراتيا في الخارج، خصوصًا الحمضنات  70بوعودها بدعم مصر بأكنثر من 

وأشار إلى أن قطاعي السناحة واالستنثمار واجها صعوبات اقتصادنة العام الماضي، في حنن  والبطاطا.
ممنون  0.5بمنويًا، ووصل عدد العاطمنن من العمل إلى  75 بمنون دوالر إلى 27ارتفعت واردات السمع من 

 05في المئة من الدقنق المستخدم في رغنف العنش و 45شخص مسّجل لدى القوى العاممة. وأكد أن يحو 
 2999في المئة من الغاز، مستورد، وأن الدَّنن الحكومي ارتفع بنن عامي  65في المئة من السكر و

بالننن، أي أيه زاد ستة أضعاف، أي ما نمنثل  807بمنون دوالر( إلى  74.0) بمنون جينه 247من  7020و
مصيعًا كايت متوقفة ميذ نثمايي سيوات بسبب المدنوينات أو  2750وأشار إلى إعادة تشغنل  ربع الموازية.

 سوء التسونق أو أسباب أخرى، واعدًا بزنادة عدد األسر المستفندة من مساعدات الضمان االجتماعي إلى
ضافة خمسة مالننن امرأة معنمة وأوالدها الذنن لم تتجاوز أعمارهم ست سيوات، إلى  2.5 ممنون أسرة، وا 

  التأمنن الصحي.
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 72/7/7027، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"يفتح جدل العالقة بين الدين والدولة في  "طال"إقرار ال دستورية قانون  32
مدنـد لقـايون طـال، الـذي نـيظم أمـر تجينـد طـالب المـدارس جاء قرار المحكمة العمنا بحظـر الت: حممي موسى

الدنينة النهودنـة فـي الجـنش اإلسـرائنمي، لنفـتح الجـدل الصـاخب مـن جدنـد فـي العالقـة بـنن الـدنن والدولـة فـي 
إســـرائنل. وقـــد فاقـــت أهمنـــة القـــرار مـــا عـــداه مـــن قـــرارات ســـابقة لممحكمـــة العمنـــا بحكـــم الظـــروف الســـائدة فـــي 

ــًا، والتــي حســمت فنهــا الغمبــة لمصــمحة النمــنن الــدنيي والقــومي. ورغــم أن المحكمــة المجتمــع اإلســرائن مي راهي
العمنا كايت، وال تزال، بنن ألد الخصوم في يظر النمنن الدنيي إال أيها شكمت في يظر النمنن القومي مرجـع 

 صناية الصنغة الدنموقراطنة لمحكم التي تحفظ إلسرائنل مكاية في المعسكر الغربي.
الواقع أن قرار طـال الـذي تـم سـيه قبـل حـوالى عشـر سـيوات، بعـد صـراعات داخمنـة ومـداوالت مكنثفـة عبـرت و 

عن موازنن القوى المستجدة في الساحة السناسنة، ميح طالب المدارس الدنينة النهودنـة الفرصـة لمتهـرب مـن 
ة آالف إلـى مـا نزنـد عـن الجنش. وفي عهد سـرنان هـذا القـايون ايتقـل عدنـد المتهـربنن مـن الخدمـة مـن بضـع

ألفًا مما أظهـر تمننـزًا فاضـحًا فـي تقاسـم األعبـاء فـي الدولـة العبرنـة. وزاد الطـنن بمـة أن طـالب المـدارس  60
ـــة، مزانـــا عمـــى شـــكل  ـــة، ألســـباب اجتماعنـــة وائتالفن ـــة ممـــن ال نخـــدمون فـــي الجـــنش نيـــالون مـــن الدول الدنين

لواقع العدنـد مـن القـوى السناسـنة، خصوصـا فـي النسـار، مساعدات عائمنة وتسهنالت في السكن. ودفع هذا ا
لكن أنضا في النمنن القومي العممايي، منثل حزب إسرائنل بنتيا، إلى شن الحمالت عمى قايون طال واعتباره 

 شارة تمننز ضد الشباب غنر المتدنن.
ة اإللزامنــة تظــاهرات وكنثنــرًا مــن أجــرى طــالب المــدارس النثايونــة الــذنن عمــى وشــك االلتحــاق بالخدمــة العســكرن

ضــد الحرنــدنم الــذنن ال نشـــاركون فــي تحمــل العـــبء العســكري. ومــع مــرور الوقـــت واســتفحال ظــاهرة تهـــرب 
طالب المدارس الدنينة من الخدمة تزاندت أعداد المحتجنن عمى هذه الظاهرة. ومما زاد الطنن بمة أن اتساع 

بـنن الحرنـدنم وعامـة اليـاس فـي األحنـاء المشـتركة أو عدند الشرائح الحرندنة في المجتمع وتزانـد االحتكاكـات 
حتــى فــي المــدن المغمقــة قــاد إلــى ايعكــاس هــذه المســألة عمــى العالقــات فــي الجــنش وفــي وســائل المواصــالت 

 العامة بل وفي الالفتات اإلعالينة عمى الطرق وفي وسائل اإلعالم.
اإلسـرائنمنة التـي اعتبـرت قـايون طـال غنـر  وفي كل األحوال هياك يوع من اإلجمـاع عمـى أن المحكمـة العمنـا

دستوري، أليه ال نستيد إلى أسـس المسـاواة بـنن المـواطينن وحـددت معـاننر السـتبداله ميحـت رئـنس الحكومـة 
بينامنن يتيناهو فرصة. غنـر أن أحـدًا ال نعمـم إذا كـان بوسـع يتينـاهو اسـتغاللها وكنـف سـنعمل فـي الظـروف 

جًا مدينًا، وهو ما لم نوح به أبدًا، فنمكن له أن نستغل القرار لمتحالف مع القوى الراهية. فإذا كان نحمل بريام
المدينة األخرى لمتوافق عمى حكومة نمكيها أن تمرر قايويًا نحقق المساواة ونجعل تقاسم األعباء أكنثر يزاهة. 

فــي النمــنن الــدنيي، ولكــن يتينــاهو الــذي نركــز عمــى األنــدنولوجنا السناســنة نصــعب عمنــه التخمــي عــن حمفائــه 
خصوصًا في حركة شاس واألحزاب الحرندنة، وهم من نوفرون له هامش تأنند واسعًا في سناسـته المياهضـة 
ـــر أن توّســـع الشـــرخ بـــنن المتـــدنينن والعممـــايننن فـــي المجتمـــع  لفكـــرة التســـونة السناســـنة مـــع الفمســـطنيننن. غن

 نضعه في خيدق تصادم ما مع الطرفنن.اإلسرائنمي نمزم يتيناهو بيوع من الحسم أو عمى األقل 
فمـــن ياحنـــة ومـــع اشـــتداد الحـــدنث عـــن ايتخابـــات مبكـــرة تجـــد قـــوى عـــدة فـــي إســـرائنل فـــي التصـــدي لمحرنـــدنم 
ومياهضـــة اإلكـــراه الـــدنيي عيوايـــًا لحممتهـــا االيتخابنـــة. ومـــن ياحنـــة أخـــرى ويظـــرًا ألن الخدمـــة العســـكرنة فـــي 

ة االيصــهار لمختمــف الجالنــات فــإن اســتمرار وتعزنــز ايفصــال إســرائنل شــكمت ضــمن اليظــرة الصــهنوينة بوتقــ
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الحرنـــدنم عـــن المجتمـــع تـــوفر أساســـًا لـــيقض الفكـــرة الصـــهنوينة. وهكـــذا يجـــد تعـــاظم التطـــرف العممـــايي فـــي 
مياهضــة التطــرف الــدنيي كمــا حــدث فــي تســننر بمدنــة تــل أبنــب لحــافالت عامــة أنــام الســبت، خالفــًا لمــا كــان 

الدولة النهودنة من احترام المؤسسات العامة لحرمـة نـوم السـبت. كمـا أن اقتـراح زعنمـة معمواًل به ميذ إعالن 
المعارضة تسنبي لنفيي مؤخرًا بفـرض عقوبـة السـجن لخمـس سـيوات عمـى مـن نـرفض أداء الخدمـة العسـكرنة 

األعبـاء  أو الخدمة الوطينة المدينة عمى أن نسري ذلك أنضًا عمى الحرنـدنم والعـرب لخمـق مسـاواة فـي تقاسـم
والحقــوق والواجبــات. ومــن المفتــرض أن نشــكل هــذا الموقــف أســاس بريــامج ايتخــابي لزعنمــة كــدنما لــنس فــي 

يما أنضًا في االيتخابات العامة اإلسرائنمنة.  االيتخابات التمهندنة في حزبها وا 
يي نكــرر الموقــف ومعمــوم أن الحــزب أو القائمــة التــي ســنطمقها اإلعالمــي نــائنر لبنــد تســتيد إلــى بريــامج عممــا

الذي اتخذه والده، نوسي لبند، عيد تشكنمه حركـة شـنيوي الجدنـدة قبـل حـوالى عقـدنن مـن الـزمن. ومـن الجمـي 
أن الموقف مـن الحرنـدنم سـوف نتفـاقم خـالل األشـهر القمنمـة المقبمـة التـي نغـدو لزامنـًا فنهـا عمـى الحكومـة أن 

 تجد بدناًل لقايون طال.
ـــايون طـــال إال أن ولكـــن ورغـــم االيشـــغال العممـــ ـــرار المحكمـــة العمنـــا بخصـــوص ق ايي الواســـع فـــي إســـرائنل بق

المتدنينن في إسرائنل لنسوا عمى القدر يفسه من االيشـغال. وهـم عمـى مـا نبـدو عمـى نثقـة مـن أن حجمهـم فـي 
الحمبة السناسـنة وظـروف يتينـاهو والنمـنن القـومي عمومـًا ال تسـمح ألحـد بـأن نـذهب بعنـدًا فـي قضـنة كهـذه. 

الحرندنم فـي إسـرائنل بـاتوا شـرنحة كبنـرة مـن المجتمـع نصـعب عمـى أي قـوة سناسـنة القفـز عـيهم. ومـن شـبه ف
المؤكـــد أن أحـــدًا فـــي الحكومـــة اإلســـرائنمنة ال نمكيـــه اتخـــاذ قـــرار بجـــر طـــالب المـــدارس الدنينـــة إلـــى الخدمـــة 

طال سوف نتم التمدند لـه لعـام  العسكرنة بالقوة. ولذلك نؤمن زعنم حركة شاس، إنمي نشاي، منثاًل، أن قايون
 جدند حتى نتم وضع قايون طال جدند لن نختمف كنثنرًا عن القايون القائم.

 72/7/7027، السفير، بيروت
 

 مواجيتيا وأصول "إسرائيل" 35
 بالل الحسن
سالمنا، فقد كـان األقصـى، فـي نـوم الجمعـة األخنـر، منـدان  إذا كان المسجد األقصى رمزا فمسطنينا وعربنا وا 

واجهــة واشــتباك، بــنن المــديننن الفمســطنيننن وقــوات االحــتالل اإلســرائنمي؛ حنــث لجــأت إســرائنل إلــى العيــف م
 حتى داخل ساحة المسجد.

 ماذا كايت ردود الفعل عمى ذلك؟
ذا بــدأت هــذه الظــاهرة تتكــرر،  مــا نمفــت اليظــر أن ردود الفعــل تكــاد ال تكــون موجــودة، ال عربنــا وال عالمنــا. وا 

وقــد ال نكــون بعنــدا، تصــبح فنــه حتــى هــذه االشــتباكات المتقطعــة أمــرا يــادر الحــدوث، فنســترنح  فســنأتي نــوم،
 االحتالل الحتالله، حنن نصبح احتالال من دون مقاومة.
 يقطتا ضعف نعاينهما الوضع الفمسطنيي تحت االحتالل:

ؤند يهج المقاومـة المسـمحة، مـع ايقطاع المقاومة المسمحة وتوقفها، وبروز قنادة فمسطنينة تقول عميا إيها ال ت
 أن هذه المقاومة المسمحة لالحتالل أمر مشروع قايوينا ودولنا عمى يطاق العالم كمه.

وقــد كــان مــن الممكــن أن يفهــم موقــف القنــادة الفمســطنينة هــذا لــو كايــت هيــاك مفاوضــات جارنــة مــع المحتــل 
عمـى وقـف المقاومـة المسـمحة أمـرا غرنبـا حول إيهـاء احتاللـه، لكـن مـع ايعـدام المفاوضـات، نصـبح اإلصـرار 
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ومســتهجيا؛ فــاالحتالل أمــر واقــع، وهــو ال نمكــن أن نيتهــي إال بمفاوضــات أو بمقاومــة مســمحة، أمــا إذا غــاب 
 األمران معا، فإن ذلك هو أقصى وضع مرنح نتطمع إلنه االحتالل.

مقاومـة المسـمحة لالحـتالل، بأيهـا هياك من نفسر موقف القنـادة الفمسـطنينة الحالنـة، وموقفهـا غنـر المشـجع لم
ترند أن تظهر أمام العالم عمى أيها قوة سممنة في مواجهة قوة عدواينة هي قوة إسرائنل المحتمة، لكن الصورة 
التـــي ُتكـــرَّس عمـــى األرض تقـــول: إن هيـــاك قـــوة عدواينـــة محتمـــة نســـتكنن الشـــعب المحتـــل لهـــا مـــن دون أي 

نيـتفض مـن أجـل وطيـه وأرضـه ومسـتقبمه، بنيمـا ُعـرف الشـعب  مواجهة، وهـي صـورة مزرنـة لشـعب محتـل ال
الفمسطنيي دائما بمقاومته العيندة لالحتالل، وهي مقاومة متصمة ومستمرة ميذ أكنثر من يصـف قـرن، لـم نِمـن 
فنها الشعب الفمسطنيي ولم نتخاذل، حتى باتت صورة إسـرائنل، فـي العـالم كمـه، صـورة الدولـة العدواينـة حتـى 

لــدول المؤنـــدة لهــا. وليتـــذكر هيــا أيـــه فــي االســـتفتاء العــالمي الـــذي تــم إجـــراؤه حــول أكنثـــر الـــدول فــي أوســـاط ا
 % من أصوات المصوتنن الغربننن، حمفاء إسرائنل.57عدواينة، يالت إسرائنل 

وبوجــود مقاومــة فمســطنينة لالحــتالل، ميظمــة وعقالينــة، تمكــن االســتفادة مــن هــذه الصــورة لحشــد أكبــر دعــم 
رائنل، بنيما ال تفنديا في شيء اليظرنات التي تدعو إلى وقف المقاومة المسمحة، واالكتفـاء بمـا دولي ضد إس

نســمى المقاومـــة السناســـنة أو المقاومـــة الشــعبنة، وهمـــا يوعـــان مـــن المقاومــة مهمـــان ومقبـــوالن، كرافـــد وداعـــم 
 لمقاومة مسمحة فاعمة عمى األرض.

ســطنينة فــي إنجــاد جبهــة عربنــة مســايدة لهــا، فنتســع بــذلك يطــاق لقــد كــان األمــل دائمــا أن تــيجح المقاومــة الفم
عربنـة، لــنس مـن أجــل التضـامن العربــي مـع اليضــال الفمسـطنيي، بــل  -المقاومـة، فتصــبح مقاومـة فمســطنينة 

بسبب القياعـة المطمقـة بـأن اليضـال العربـي هـو القـادر عمـى مواجهـة إسـرائنل، وأن الفمسـطنيننن، عمـى الـرغم 
القضـــنة، فـــإيهم العيصـــر المحـــرك فحســـب. وكـــذلك بســـبب القياعـــة المطمقـــة بـــأن مواجهـــة مـــن أيهـــم أصـــحاب 

 إسرائنل هي مهمة عربنة بالجوهر، وذلك لسببنن:
، هـو باألسـاس عمـل اسـتراتنجي مضـاد، نوجـه ضـربة قونـة 2948السبب األول: أن قنام دولة إسـرائنل، عـام 

 لمقوة العربنة ولمتضامن العربي.
ســرائنل، بموقفهــا ضــد الفمســطنيننن، تبيــي مركــز قــوة فــي وجــه العــرب، وتتحــالف مــع قــوى الســبب النثــايي: أن إ

 دولنة )أمنركا( في مواجهة العرب.
 لذلك يقول ويؤكد: إن المواجهة مع إسرائنل هي دوما مواجهة عربنة، ومن أجل المصمحة العربنة.

داعم، أو دور تضـاميي، وال نيتبهـون إن الكنثنرنن نتحدنثون عن الدور العربي في قضنة فمسطنن، وكأيه دور 
 بدرجة كافنة إلى أن مواجهة إسرائنل هي مصمحة عربنة، ومن أجل الدفاع عن السنادة العربنة.

قــد ال تقــوم إســرائنل بعــدوان مباشــر عمــى هــذه الدولــة العربنــة أو تمــك، لكيهــا مــن خــالل وجودهــا، ومــن خــالل 
جهتهـا لـبعض القـوى العربنـة المحنطـة بهـا، توجـد تـوازن قـوى تحالفاتها مع القوى االستعمارنة، ومن خالل موا

 نعمل ضد المصمحة العربنة، وضد مصمحة دول عربنة بعنيها.
عربـي، نبـدو فـي  -عربـي، وضـرورة قنـام تيسـنق فمسـطنيي  -نفرض هذا الواقع ضرورة قنام تفاهم فمسـطنيي 

 بعض األحنان غائبا.
رائنل ال تعيــي بالضــرورة المواجهــة المســمحة معهــا، بــل إن ومــن الضــروري أن ييبــه هيــا إلــى أن مواجهــة إســ

المواجهة السناسنة تبرز أحنايا كمواجهة أهم من المواجهة المسمحة؛ ذلك أن الدول ال تبيي مكايتهـا بالسـالح 
فقــط، بــل وتبينهــا أحنايــا بمــا هــو أهــم، ببيــاء مكايــة اســتراتنجنة لهــا، تــؤنثر عمــى مكايتهــا، وعمــى عالقتهــا مــع 

ســرائنل هيــا ميــافس أساســي ومهــم لمكنثنــر مــن الــدول العربنــة، بــل وكايــت أحنايــا بمنثابــة  جنرايهــا وحمفائهــا. وا 
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حصــان طــروادة، الــذي نــدخل بواســطته العــدو إلــى داخــل الحصــن المينــع فنعنــث فنــه فســادا )ليتــذكر العــدوان 
 (.2956النثالنثي عمى مصر عام 

قنــادي فــي الميطقــة العربنــة كمهــا، لكــن إســرائنل إن دولــة منثــل مصــر مؤهمــة لكــي نكــون لهــا دور اســتراتنجي 
دخمــت فــي مواجهــات وحــروب مــع مصــر بالــذات، شــغمتها عــن أداء دورهــا االســتراتنجي، وأدخمتهــا فــي متاهــة 

 حروب كان نمكن تجيبها، لو لم تكن إسرائنل رأس حربة عدواينا لمسناسة األمنركنة المضادة لمعرب.
لــدور العربــي فــي مواجهــة إســرائنل لــنس دورا لــدعم اليضــال الفمســطنيي وهــذا نعنــديا إلــى ضــرورة التأكنــد أن ا

فقـط، بــل هـو، أحنايــا وغالبـا، دور لحمانــة الــدول العربنـة يفســها مـن المخططــات اإلسـرائنمنة، ومــن السناســات 
ـــة،  ـــة. مواجهـــة إســـرائنل مهمـــة عربن ـــة العربن ـــى الميطق ـــة عم ـــى فـــرض السناســـات الخارجن ـــة إل ـــة الهادف العدواين

ة عربنـــة، مـــن أجـــل المصـــمحة العربنـــة.. ونـــأتي فـــي ســـناق ذلـــك الـــدفاع عـــن فمســـطنن، وعـــن أرض ومســـؤولن
 فمسطنن.

 72/7/7027، الشرق األوسط، لندن
 

 مع التيديدات اإلقميمية اإلسرائيميمحددات التعامل  31
 د. عديان أبو عامر

ولطالمـا سـعت إلضـعاف دول  تعنش )إسرائنل( حالة من المخاوف التقمندنة ميذ قنامها من الجنـران األقونـاء،
الجوار، لكن في إطار األوضاع الجدندة في الميطقة، وتوالي سقوط األيظمة القدنمة، نّتضـح أّن ضـعفها، ال 

 نقّل خطرًا عن تعاظم قّوتها.
كما أن عدم استقرار األيظمة في الدول المجاورة لها، وعدم مراقبة الحدود نشكِّل تهدندًا كبنرًا لها، ولذلك ترى 

ن عمنها إدراك الواقع الجدنـد، والسـعي لمتواصـل مـع الالعبـنن الجـدد عمـى مسـرح الميطقـة، مـا نعيـي ضـرورة أ
تسـونة الخالفــات مــع تركنــا، والتعـاون معهــا لتحقنــق مصــمحة مشــتركة، لممحافظـة عمــى اســتقرار الميطقــة، بمــا 

 نصّب في مصمحتهما.
ئنمنة في األساس عمى قدرة ردعها لجنرايها، وفي ظل وعمى المستوى االستراتنجي، تستيد يظرنة األمن اإلسرا

غناب سمطة مركزنة في تمك الدول بسبب يشوب حرب أهمنة، أو وجـود حـاكم ضـعنف، أو عـدم وجـود حـاكم 
 أصاًل، لنس واضحًا كنف ستيجح )إسرائنل( في ردع أّي دولة ميها.

ممبـــادرة بشـــّن عممنـــة عســـكرنة ضـــّد خاصـــة وأن األيظمـــة العربنـــة الواقعـــة تحـــت الضـــغوط الشـــعبنة قـــد تمجـــأ ل
)إسرائنل( في محاولة نائسة لمبحث عن شرعنة لها، وهو ما نيطبق عمـى األيظمـة التـي فـي طرنقهـا لمسـقوط، 
وعمــى األيظمــة الجدنــدة التــي لــم تؤسِّــس بعــد شــرعنّتها، كمــا أن ضــعف رقابتهــا عمــى حــدودها مــع )إســرائنل(، 

 قًا من تمك الحدود.نتنح اإلمكاينة لتيظنم هجمات عمنها ايطال
مــع العمــم أن قــدرة جـــنش االحــتالل عمــى مواجهـــة تمــك التحــدِّنات، ال نمغــي فرضـــنة أن قــدرة )إســرائنل( عمـــى 
التأنثنر في مجرنات األحداث في دول الجوار محدودة لمغانة، رغـم أيهـا تسـتطنع القنـام بـأمور أخـرى عـّدة مـن 

 قبنل: 
 نعة التهدندات التي نخمقها الوضع الجدند. . إحداث تغننر جوهري في طرنقة اليظر لطب2
 . اإلسراع بتطونر أدوات ردع تتياسب مع العياصر الجدندة التي تهدِّدها. 7
 . إدراك ما نحدث حولها جندًا. 0
 . تركنز الجهود عمى فهم البنئة المحنطة. 4
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فهم الالعبنن الجدد عمى مسرح  . االيتقال من االهتمام باليخبة والمؤّسسات السناسنة التقمندنة لمتركنز عمى5
 األحداث، بمن فنهم من ال نيتمي لممؤسسات السناسنة. 

. تعمنق التيسنق مع األطراف الدولنة واإلقمنمنة التـي تشـارك )إسـرائنل( مخاوفهـا، والمسـتعّدة لمتعـاون معهـا 6
 في محاولة لخمق واقع إقمنمي أكنثر راحة.

ـــًا تجـــاه وفـــي حـــنن أن التقـــدنرات اإلســـرائنمنة تـــذهب  ـــى حـــد أن اإلخـــوان المســـممنن نتخـــذون موقفـــا براغماتن إل
ـــدنهم تتجـــه لمحفـــاظ عمـــى معاهـــدة الســـالم، مـــع رفـــض تطبنـــع العالقـــات، وأن األزمـــة  )إســـرائنل(، وأن الينـــة ل

 األمرنكنة المصرنة تهدد بإلغاء المساعدات ستكون من مصمحة الحركات اإلسالمنة.
ر أن نتـولى اإلخـوان المسـممون تشـكنل الحكومـة القادمـة، وقـد جهـزوا لكن التسرنبات التي تصل تل أبنـب تقـد

قائمـــة المرشـــحنن لتـــولي الحقائـــب الوزارنـــة المهمـــة فنهـــا، وأن المرشـــح لرئاســـة الـــوزراء هـــو المهيـــدس خنـــرت 
وزنـــرا نيتمـــون لهـــا حقائـــب الخارجنـــة، اإلســـكان،  26الشـــاطر، يائـــب المرشـــد العـــام لمجماعـــة، بنيمـــا ســـنتولى 

 السناحة والصحة. االقتصاد،
ـــة  ـــرات الدراماتنكن ـــدل عمـــى أن التغنن ـــل ن ـــة، وتارنخهـــا الطون ـــم أن مصـــر توجـــد فـــي ذروة تجربـــة نثورن مـــع العم
المتبمــورة فنهــا ســتؤنثر عمــى ســناقات الشــرق األوســط بأســره، وهــو مــا نعيــي أن الوضــع قابــل لاليفجــار فنهــا، 

 –م بتغننر فـي رؤنتهـا لحمانـة حـدودها الجيوبنـة وسنؤنثر حتمًا عمى )إسرائنل(، التي نتطمب ميها ذلك أن تقو 
 الغربنة.

في سناق متصل، تخشى محافل سناسنة إسرائنمنة من التسرنبات القائمة بأن حركة حماس قـد تسـعى لالتفـاق 
مـع اإلخـوان المسـممنن فـي األردن، ذوي النثقـل السناسـي فنـه، وتحـرنض الجـايبنن ضـّد الممـك، ومـا توالنـه مـن 

 مما سندفع به لتعزنز التيسنق األميي اإلسرائنمي األرديي لمصمود أمام تعاظم يفوذ حماس. شرائح اجتماعنة،
عممًا بأن يظـام الممـك عبـد اهلل ذو أولونـة إسـتراتنجنة لـدى تـل أبنـب، بمـا نعيـي اإلبقـاء عمنـه، بسـالمه البـارد، 

ال ســـنؤدِّي ذلـــك لفوضـــى عار  مـــة فـــي األردن، وفوضـــى فـــي مشـــكِّاًل ميطقـــة عازلـــة بـــنن )إســـرائنل( والعـــراق، وا 
 الضفة الغربنة.

كمــا أن العالقــات مــع األردن تمــر النــوم بوضــع غنــر مــرنح، فــي ضــوء تزانــد ايزعــاج عمــان مــن تصــرنحات 
 بعض اإلسرائنمننن بأن األردن هو الوطن البدنل لمفمسطنيننن، رغم يفي الجايب الرسمي.

 71/7/7027، موقع فمسطين أون الين
 

 إزاء تيديدات األقصى فةضعيتعبيرات حكومية  32
 ماهر ابو طنر
الموقف الذي أعميه وزنر في الحكومة الحالنة حول المسجد األقصى غنر كاف،ألن الخطر نحنط بالمسجد، 

 وال نكفي لردع اسرائنل وهذه البنايات والتصرنحات،ال تتيازل تل ابنب لترجمتها،حتى ال نتبدد الوقت.
 

ـــــرض، ـــــر ممـــــا نفت ـــــل بكنثن ـــــر مـــــن الحكومـــــة،عمى صـــــعند العـــــالم  موقـــــف الحكومـــــة اق ـــــف اكب ـــــد مـــــن موق والب
العربي،والمجتمــع الــدولي،ألن اقتحــام االقصــى خطنــر ُونهــّدد بالمزنــد، وقــد عشــيا حتــى رأنيــا الجيــد االســرائنمي 

 نصعد فوق المسجد بأحذنتهُ، مطمقًا الرصاص عمى الياس.
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وحمانتـــه طـــوال عقود،ولـــواله لتعـــرض االقصـــى فـــي عهـــدة االردن، واالردن لـــمُ نقّصـــر تجـــاه اعمـــار المســـجد 
المســجد الــى ســنيارنوهات اســوأ، لكييــا يقــرأ النــوم بصــراحة ان الحــدة تتزانــد ضــد المســجد،فوق عممنــات الحفــر 

 والتخرنب واالقتحام.
الذنن نعنشون في القـدس نقولـون ان أنـة هـزة ارضـنة سـتؤدي الـى هـدم المسـجد، وال أحـد نعـرف مـا إذا كايـت 

ا سـتقوم بتمغـنم االيفـاق، لهـدم المسـجد، نثـم اتهـام جماعـات متطرفـة، بعـد ان نكـون المسـجد اسرائنل في فتـرة مـ
 انثرًا بعد عنن.

الذنن نخرجون في حراكات االردن، وسط البمد، من الحركـة االسـالمنة،ومعها حراكـات المحافظـات،عمنهم ان 
مســجد لممســممنن،وهذا مســجد تحــت  نتكرمــوا لوجــه اهلل تعــالى ونرفعــوا شــعاراتهم الجمعــة المقبمــة لالقصــى،فهذا

 فمماذا نتم تجاوز قضنته؟!. االحتالل،
االسالمنون وحراكات المحافظات عمنهم ان نعطويا احساسا ان لممسجد االقصى مكاية فـي قموبهم،أليـه بنـت 
اهلل،المطمـــوب مـــن كـــل واحـــد فنهم،لـــنس برضـــاهم او قرارهم،بـــل ألن هـــذا قدرهم،بـــدال مـــن اغراقيـــا فقـــط بـــذات 

 رات،وقربهم مسجد مقدس محتل.الشعا
ذات الحالة تتكرر في كل حراكات العالم العربي،إذ أن القـدس تغنـب عـن الحراكات،والمسـجد االقصـى نغنـب 
عـــن هـــذه الحراكـــات والمســـنرات،من اجـــل قضـــانا معنشـــنة ومطمبنة،وبعضـــها سناســـي،غنر ان قضـــانا األمـــة 

 االكبر،ال تبدو في بال احد.
، وكأيه لنس اماية في اعياق الياس،و كأيه لنس قضنة ألحد، وهذا كـل مـا ترنـده وكأن المسجد لنس بنت اهلل

اســـرائنل،دول تيهـــار وشـــعوب تيســـى فمســـطنن المحتمـــة، وامـــة ال تأبـــه بكـــل مـــا نجـــري لالقصـــى مـــن تهدنـــدات 
 واخطار، مقابل مطالبات بسعر اقل لصحن الفول، ورغنف الخبز.

ــًا فحســب، يرنــد حتــى ال ييــتقص االردن بأنــة حــال مــن االحوال ،يرنــد تعبنــرات فــوق هــذه التعبنــرات،لنس لغون
تحركًا دولنًا وعربنًا، وان ال نتم السكوت عمى مـا نجـري تجـاه االقصـى،ألن أي خطـر سـنحدث لممسـجد سـنتم 

 تحمنمه لالردن، باعتباره المسؤول.
ء االخطار،وبمـــا ان العــرب نرمــون المســؤولنة عمـــى ظهــر االردن، وســنقال لـــالردن الحقــًا ايــه لـــم نتحــرك لــدر 

األمـــر هكـــذا، فالبـــد مـــن التـــدخل بكـــل الوســـائل لوقـــف اقتحامـــات المســـجد االســـنر، ووقـــف االعتـــداءات التـــي 
 وصمت حد صعود الجيود فوق المسجد وتدينسه.

الجيد نضربون الياس ونقفزون فوق االقصى ويحن يرد ببنايات لغونة، وعممنـات الحفـر ومصـادرة االراضـي، 
والتــدمنر مســتمران، ونتيــافس المســؤولون الحكومنــون لــدنيا فــي انهــم اكنثــر بالغــة فــي الــرد  جارنــة، والتخرنــب

 واستعمال المفردات الغاضبة.
كل هذا النكفي، وهذه صـنحة تحـذنر،حتى ال يصـحو وقـد تـم هـدم المسـجد او طعيـه فـي ظهـره، بأنـة وسـنمة، 

لــى تحــرك عمــى اعمــى مســتوى فــي الدولــة، وعيــدها لــن نيفعيــا كــل الكــالم الفرنــد لغونــًا،ألن المســجد بحاجــة ا
 وبحاجة الى من نوقف اسرائنل عن مخططاتها.

كل ما نخشاه المرء ان تتأكد اسرائنل عبـر بروفـات التـدينس،ان العـالم العربـي إمـا مرتجـف خـائف مـن انـران، 
ما مــدمر ومهــدوم وغــارق فــي حروبــه الداخمنة،وهــذا احســن ميــاخ لهــ مــا مرتجــف وخــائف مــن اســرائنل،وا  دم وا 

 االقصى، لم تخطط له اسرائنل حتى في خنالها.
 لمبنت رب نحمنه، غنر أن "الكالم في الصحف" ال نحمي بنوت اهلل.

 72/7/7027، الدستور، عّمان
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