
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 : االنتخابات المحمية ستجري في موعدىا المحددعباس

 الشاباك: ازدياد ىجمات المقاومة الشعبية بالقدس
 قد يؤدي إلى معركة واسعة اضد سوريرئيس أركان الجيش اإلسرائيمي: العمل اليجومي 

قرار بناء  58تقرير:    وحدة استيطانية99396شييًدا بالضفة وغزة منذ بداية العام وا 
  تواصل التيديد العمني والدبموماسي السري لضرب األسمحة الكيماوية السورية "إسرائيل"

تعتزم إخراج  "إسرائيل"ىآرتس": "
ألفففل فمسفففطيني مفففن حفففدود  99

 القدس
 ... ص 

 
 

 5275 52/7/5025 األربعاء



 
 
 

 

 

           5ص                                    5573العدد:                55/7/5995 األربعاء التاريخ:

  السمطة:
 5 : االنتخابات المحمية ستجري في موعدىا المحددعباس  2

 5 قرى ثمانيبإلغاء قرار ىدم  "إسرائيل"فياض يطالب بتدخل دولي عاجل إللزام   3

 6 لغربية فقطالسمطة الفمسطينية تجري االنتخابات المحمية في الضفة ا  4

 6 ومشاركتنا بانتخابات الضفة محور بحث عباسدويك: لقاء قريب مع   5

 7  "أمر عسكري إسرائيمي يعتبر النواب اإلسالميين بالضفة "تنظيمًا محظوراً   6

 7 الل حظر نوابنا بالضفة جريمة سياسية"التغيير واإلصالح": قرار االحت  7

 8 قرار حظر نواب حماس في الضفة ال يعني شيئاخريشة: حسن   8

 8 السمطة الفمسطينية تؤجل التوجو لألمم المتحدة لطمب الدولة إلى أيمول/ سبتمبر المقبل  9

 8 ريقات: ال موعد محدد لمتقدم بطمب منح فمسطين صفة دولة غير كاممة العضوية ع  01

 9 "عشراوي تدعو االتحاد األوروبي إلعادة النظر في عالقاتو مع "إسرائيل  00

 9 االستيطان رأفت يطالب الرباعية الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتيا لوقل صالح   02

 9 مميارات دوالر لحل أزمتيا الخانقة السمطة الفمسطينية تطمب من العرب "الغد":   03

 01 قراقع: مستحقات األسرى المحررين متعطمة بسبب األزمة المالية   04

 01 ب استمرار سياسة ىدم البيوت بالضفة خالد يحذر من عواقتيسير   05

 00 قرى جنوب الخميل تطيير عرقي  ثمانيباراك ىدم  إعالنالبرغوثي:  النائب  06

 00 يتسمم تقرير المجنة المستقمة حول أحداث رام اهللعباس   07

 00 تتحدث عن تيريب السالح من األردن لمضفةطينية الفمسالسمطة   08

 02  واألغوار أريحاالمتفوقين في  الطالبعمى  ةمنحو جامعي عريقات يوزع   09

  
  المقاومة:

 02 "سخيفة"الرشق: مزاعم "روز اليوسل" حول تقديم حماس معمومات عن الجيش السوري عزت   21

 03 صخر بسيسو: تحقيق المصالحة وانياء االنقسام بحاجة إلرادة حقيقية  20

 03 المقدح لف"قدس برس": محاوالت استدراج المخيمات لممواجيات في سوريا لن تنجحمنير   22

 03 ي وجود استيدال لمفمسطينيين في سوريا من النظام أو من المعارضةزياد النخالة ينف  23

 04 االحتالل يسمم جثمان شييد تركو ينزل حتى الموت قبل نحو أسبوعين  24

 04 الشاباك: ازدياد ىجمات المقاومة الشعبية بالقدس  25

 04 الجبية الديمقراطية تطالب باستراتيجية جديدة تجمع بين المقاومة والعمل السياسي  26

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 05 قد يؤدي إلى معركة واسعة ارئيس أركان الجيش اإلسرائيمي: العمل اليجومي ضد سوري  27

 06 مى تحسين العالقات مع تركيا في ظل عدم استقرار المنطقةنتنياىو يحث ع  28

 06  يدد بالحرب إذا حصل حزب اهلل عمى أسمحة سورية ي ليبرمان  29

 06 ليبرمان: المعارضة السورية رفضت مساعدات إسرائيمية  31

 07 ن: مستعدون لمناقشة موضوع أسطول الحرية وممل حماس لكننا لن تعتذرليبرما  30



 
 
 

 

 

           3ص                                    5573العدد:                55/7/5995 األربعاء التاريخ:

 07 نتخابات الكنيستنتنياىو: ال داع لتبكير موعد ا  32

 07  تواصل التيديد العمني والدبموماسي السري لضرب األسمحة الكيماوية السورية "إسرائيل"  33

 08 إبرام صفقة األسرىفي الوضع في مصر كان العامل المركزي مسؤول سابق بالموساد:   34

 09 والتعاون العسكري توقع أول اتفاقية تعاون مع جنوب السودان تتعمق بالمياه "إسرائيل"  35

 09  المعمومات حول سوريا عن طريق الواليات المتحدة تتشاطرانو"إسرائيل" يديعوت: تركيا   36

 CIA  21بمناقب سميمان عقب وفاتو باعتباره شريكًا "لمموساد" والف اإلسرائيمية تواصل اإلشادة  37

 20 ون من التحدث بالمغة العبريةسرائيميون ممنوعالسياح اإلإجراءات إحترازية:   38

 20 زعبي: البمدات العربية لن تستفيد من نقل المصانع الفتقارىا لمناطق صناعية حنين  39

 20 مع تتبع األسمحة الكيماوية السورية "إسرائيل"الطمب عمى أقنعة الغاز في تزايد   41

 22 "الشاباك" يتيم المياجرين األفارقة بنقل أموال لمفمسطينيين  40

 22 ىآرتس: نجاح السياحة فى تل أبيب يأتى بفضل انتعاش الدعارة فييا  42

  
  األرض، الشعب:

 22 التواليمستوطنون يقتحمون األقصى لميوم الثالث عمى   43

قرار بناء  58تقرير:   44  23  وحدة استيطانية99396شييًدا بالضفة وغزة منذ بداية العام وا 

 24 قراقع: مستحقات األسرى المحررين متعطمة بسبب األزمة المالية  45

 24  اإلسرائيميةالسجون بارتفاع وتيرة االعتداء الجسدي العنيل عمى األسرى هلل: رام ابوزارة األسرى   46

 24 لرفضيم ارتداء مالبس مصمحة السجون اإلسرائيمية "عوفر محكمة"االعتداء عمى أسرى إداريين في  47

 24 انتياكات بحق مقابر المسممين منذ بداية العام : االحتالل ارتكب ستة"مؤسسة التضامن"  48

 25 صفحات من القرآن في الحرم اإلبراىيمي بالخميلمستوطنتان تمزقانيديعوت أحرونوت:   49

 25 عّمان: سكان المخيمات يرحبون بقرار السماح ببناء طابق ثالث  51

  

   األردن:

 25 خطة الصياينة اقتحام األقصى إلفشال العربشخصيات نقابية وحزبية تدعو األردن:   50

  

  لبنان: 

 26 مؤسسة "ىوية" في لبنان: حممة توثيق لالجئين الفمسطينيين في الشتات  52

 26 من فمسطين المحتمة فّروا مع جيش االحتالل عند التحرير أربعة لبنانيينعودة   53

  

  عربي، إسالمي:

 26 لحضور مؤتمره السابع إسرائيميالعدالة والتنمية المغربي يعتذر عن دعوتو لناشط حزب   54

 27  ى معاقبة شركة عالمية لمساعدتيا لالحتالل اإلسرائيميالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان تدعو إل  55

  

  دولي:

 27 "إسرائيل"لمضغط عمى  الفمسطينية دبموماسي بريطاني يدعو لوقل مساعدات السمطة  56



 
 
 

 

 

           4ص                                    5573العدد:                55/7/5995 األربعاء التاريخ:

 28 ية لمتدريب العسكري لن يخدم السالمقرى فمسطين ثماني "إسرائيل"الخارجية األمريكية: تحويل   57

 28 الصحة العالمية تحذر من مخاطر وقل عالج مرضى غزة في الخارجمنظمة   58

 28 مميونا دوالر من روسيا لالجئين الفمسطينيين  59

 28 "استثنائية" "إسرائيل"ريا: عالقاتنا مع العالم العربي "رائعة" ورئيس وزراء بمغا  61

 29 إرىابياً  حزب اهلل تنظيماً  اعتبار أبيبيرفض طمب تل  األوروبياالتحاد   60

 29 دعوات ببريطانيا لمقاطعة التمر اإلسرائيمي  62

  
  االت:حوارات ومق

 31 ىاني المصري... إعالُن قطاِع غّزَة محررًا  63

 32 د. ناصر عبد الرحمف الفرا... فتح وحماس.. ىل من بديل  64

 36 عريب الرنتاوي... الفمسطينيون وربيع العرب ..إلى الخمل در!  65

 38 رونيف سولوموف وجدعوف كوتس... ؟اخزانات السالح الكيماوي في سوري "إسرائيل"ىل تياجم   66

  
 41 :كاريكاتير

*** 
 

 ألل فمسطيني من حدود القدس 99تعتزم إخراج  "إسرائيل""ىآرتس":  9
أورد  موقع صحيفة "ىآرتس" االلكترونياـ اهلل، أف ، مف ر 55/7/5995، الحياة الجديدة، رام اهلل ذكرت

خارج  أصبحتامس، اف بمدية االحتالؿ بالقدس تسعى لنقؿ خدمات االحياء الفمسطينية في المدينة التي 
 حدود جدار الفصؿ العنصري الى "االدارة المدنية" في جيش االحتالؿ.

مواطف مقدسي، في ظروؼ معيشية صعبة  ألؼ 90ويقطف المناطؽ التي تريد البمدية التخمي عنيا نحو 
 لمغاية وأحياء تفتقر لمخدمات تشمؿ مخيـ شعفاط لالجئيف، ورأس خميس، وحي السالـ.

وقاؿ الموقع اف االتفاقيات تمنع الجيات الفمسطينية الرسمية واألجيزة األمنية مف العمؿ في ىذه المناطؽ، 
ات البنية التحتية عف العمؿ فييا بحجة المخاوؼ كما تمتنع في نفس الوقت السمطات اإلسرائيمية وشرك

وكشؼ التقرير الذي نشره الموقع عف عقد اجتماعات بيف مسؤوليف في بمدية االحتالؿ وضباط  األمنية.
كبار في جيش االحتالؿ برئاسة منسؽ أعماؿ الحكومة االسرائيمية في االراضي الفمسطينية العميد دانغوت 

نية" العميد الموز موتي، طالبت فييا البمدية، الجيش بتولي المسؤولية المدنية ايتاف ورئيس "االدارة المد
والخدماتية لممناطؽ المقدسية التي تقع خارج حدود الجدار، لتشمؿ الصرؼ الصحي والبناء والخدمات، بينما 

اعمى  اشار مسؤولو الجيش الى الصعوبات المتعمقة بالموضوع، الىمية ارتباطو بوجود قرار سياسي عمى
 المستويات.

 وتشمؿ ىذه األحياء منطقة مخيـ شعفاط، ورأس خميس، وضاحية السالـ، وكفر عقب، وسمير اميس.
وقاؿ رئيس لجنة مقاومة التيويد خضر سالمة مف مخيـ شعفاط، "إف ىذا القرار ليس غريبا عمى سمطات 

صري، حذرنا مف ىذه الخطوات وقت البدء ببناء جدار الفصؿ العن 5002االحتالؿ اإلسرائيمي، ففي عاـ 
 التي تمي بناء الجدار، ومنيا سحب الخدمات واليويات".
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ألؼ مواطف مقدسي سوؼ يتـ عزليـ عف القدس،  250إلى  90وأشار إلى حجـ األضرار التي ستحمؽ بػ
 ومنعيـ مف تمقي الخدمات، ما يؤدي إلى ىربيـ مف مدينتيـ، وبالتالي إحالؿ اإلسرائيمييف الييود مكاف

 الفمسطينييف.
س بمدية كفر عقب شماؿ القدس عمي بركات يرئ، أف 55/7/5995رام اهلل،  مف، الحياة، لندنوأضافت 
اف السمطات االسرائيمية تحاوؿ أف تطبؽ عمى سكاف البمدة والتجمعات المجاورة البالغ « الحياة»قاؿ لػ 
مف الضفة والتي تخضع اداريًا وامنيًا « ج»الفًا، القوانيف واالجراءات المتبعة في المناطؽ  52عددىـ 

وأوضح بركات اف البمدية يمكنيا أف تقدـ الخدمات في ىذه األحياء عبر مؤسسات محمية  لالحتالؿ.
البمدية قمصت خدماتيا في األحياء الفمسطينية منذ »ومتعاقديف إذا كانت قمقة مف الجوانب األمنية، مؤكدًا: 

لصفر... انيا ال تقدـ أي خدمات تذكر، فنحف نحصؿ عمى الماء إقامة الجدار الى درجة قريبة مف ا
 «.والكيرباء وخطوط الياتؼ مف راـ اهلل، وليس مف البمدية التي ندفع ليا الضرائب

ولفت الى اف البمدية توقفت عف منح تراخيص البناء ليذه التجمعات، ما جعؿ سكانيا يقيموف بيوتيـ بطريقة 
اليدؼ ىو التخمص مف أكبر عدد ممكف مف السكاف الفمسطينييف في »عشوائية وغير منظمة. وأضاؼ: 

القدس ضمف خطتيا الرامية الى تغيير معالـ المدينة، وجعؿ عدد المستوطنيف أكبر مف عدد السكاف 
ألفًا.  580ألفًا، فيما يبمغ عدد الفمسطينييف  550ويبمغ عدد المستوطنيف في القدس المحتمة  «.الفمسطينييف
الفًا مف الفمسطينييف خارج حدود المدينة، يصبح عدد سكاف القدس الشرقية الييود أكبر مف  250وبإخراج 

 عدد السكاف الفمسطينييف.
 
 : االنتخابات المحمية ستجري في موعدىا المحددعباس 

أكد الرئيس محمود عباس أف االنتخابات المحمية ستجري في موعدىا المحدد في الضفة : وفا – راـ اهلل
مساء الثالثاء، في مقر الرئاسة بمدينة راـ ه جاء ذلؾ خالؿ لقاء ية، معربا عف أممو أف تجرى في غزة.الغرب

ألعضاء الوفد أنو مع حرية  عباسوأوضح  اهلل، وفد تجمع الشخصيات المستقمة برئاسة منيب المصري.
نة الرئاسية المستقمة التي أمر التعبير والتعددية الحزبية البعيدة عف العنؼ، وأنو سيقوـ بتنفيذ توصيات المج

 بتشكيميا لمتحقيؽ في األحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا في راـ اهلل.
واطمع الوفد عمى آخر مستجدات الوضع السياسي والعممية السياسية المتعثرة بسبب موقؼ الحكومة 

الوفد في صورة ممؼ  باسعكما وضع  اإلسرائيمية الرافض االلتزاـ بمرجعية عممية السالـ ووقؼ االستيطاف.
وأطمع الرئيس  المصالحة، مؤكدا موقؼ القيادة وحرصيا عمى إتماـ المصالحة وفؽ اتفاؽ القاىرة والدوحة.

الوفد عمى الوضع المالي الصعب الذي تمر بو السمطة الوطنية، وما يؤدي ذلؾ مف انعكاسات عمى 
 أوضاعنا.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 قرى ثمانيبإلغاء قرار ىدم  "إسرائيل"فياض يطالب بتدخل دولي عاجل إللزام  

شدد رئيس الوزراء د. سالـ فياض عمى ضرورة تفعيؿ دور االتحاد األوروبي  :المحرر السياسي - راـ اهلل
كيد عميو ، وجرى التأعمى أساس اإلجماع الذي تضمنو اإلعالف الوزاري األوروبي في ديسمبر عاـ 

، بكافة عناصره ومكوناتو مف حيث الموقؼ الواضح بشأف االستيطاف، مرة ثانية في ديسمبر 
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واالجتياحات العسكرية اإلسرائيمية لمناطؽ السمطة الوطنية، وتعريؼ المنطقة المحتمة، باإلضافة إلى مكانة 
 القدس الشرقية كعاصمة لمدولة الفمسطينية.

، رئيس مجموعة  جاء ذلؾ لدى استقبالو في مكتبو في مقر رئاسة الوزراء في مدينة راـ اهلل ظير اليـو
التحالؼ التقدمي لالشتراكييف والديمقراطييف في البرلماف األوروبي السيد ىانس سوبودا، بحضور ممثؿ 
االتحاد األوروبي لدى السمطة الوطنية السيد جوف غات راتر، حيث أطمعو رئيس الوزراء عمى تطورات 

ضاع في األرض الفمسطينية المحتمة، واالنتياكات اإلسرائيمية الخطيرة ضد شعبنا وحقوقو الوطنية األو 
 المشروعة، والتي باتت تعرض حؿ الدولتيف لخطر حقيقي.

" خرب جنوب مدينة الخميؿ )مجاز، والتبانو، وصفي، إلى خطورة قرار قوات االحتالؿ بيدـ " وأشار فياض
نسمة، وذلؾ بيدؼ  ركز، وجنبا، وخروبة(، وطرد سكانيا البالغ عددىـ والفخيت، والحالوة، والم

إلى تدخؿ أوروبي ودولي عاجؿ إللزاـ إسرائيؿ  فياضالسيطرة عمى المزيد مف األراضي الفمسطينية. ودعا 
 بوقؼ ىذا القرار.

 //القدس، القدس، 
 
 غربية فقطالسمطة الفمسطينية تجري االنتخابات المحمية في الضفة ال 

ستجري  أنياقالت السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية يوـ الثالثاء  :رويترز –عمي صوافطة  - راـ اهلل
القادـ وذلؾ بعدما أوقفت حركة حماس عممية  األوؿتشريف  أكتوبراالنتخابات المحمية في الضفة فقط في 

لحكومة عقب اجتماع ليا برئاسة سالـ وقاؿ بياف صدر عف ا تحديث السجالت االنتخابية في قطاع غزة.
 وأعمففياض في راـ اهلل يوـ الثالثاء "االنتخابات المحمية ستجري في الضفة الغربية في الموعد الذي سبؽ 

 ." األوؿتشريف  أكتوبر/ عنو والموافؽ يـو السبت 
ية لالنتخابات إزاء استمرار ما تضمنتو رسالة رئيس المجنة المركز  أماـوأوضح البياف "توقؼ مجمس الوزراء 

أف ىذا "يعني  وأضاؼ ."حركة حماس في قرارىا بوقؼ عمؿ المجنة لتحديث السجؿ االنتخابي في قطاع غزة
الوطف في العشريف مف  إنحاءاالنتخابات المحمية في جميع  إجراءعدـ قدرتيا )لجنة االنتخابات( عمى 

والفصائؿ إلى المشاركة الفاعمة في انتخابات المجالس  ودعا مجمس الوزراء "كافة القوى ."المقبؿ أكتوبر
 ."والييئات المحمية في محافظات الضفة الغربية

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 
 ومشاركتنا بانتخابات الضفة محور بحث عباسدويك: لقاء قريب مع  

اء قريبا سيعقد بينو وبيف لق إفد. عزيز دويؾ، رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني  أكد :معا –بيت لحـ 
وقاؿ دويؾ في حديث لغرفة  .لإلماـالرئيس محمود عباس لمبحث في دفع المصالحة الفمسطينية المعطمة 

"، أياـفي المصالحة خالؿ  إضافيتحرير وكالة "معا" "سيكوف ىناؾ لقاء قريب مع الرئيس عباس لبذؿ جيد 
 رئيس عباس ود وال نفكر في مقاطعة احد".في جميع الفصائؿ وال أشقائنا"بيننا وبيف  قائال:

 إفدويؾ مشاركة حماس، قائال " ينفي د. أووحوؿ مشاركة حماس الضفة في االنتخابات المحمية لـ يؤكد 
 وستكوف عمى سمـ البحث مع الرئيس عباس خالؿ اجتماعنا بو". ألوانياسابقة  أمورىذه 

زة :"الحؿ السياسي متكامؿ واف شاء اهلل بخصوص موقؼ حماس مف االنتخابات بالضفة دوف غ وأضاؼ
 األخير إسرائيؿوفيما يتعمؽ بقرار  المصالحة الفمسطينية، وعودة العمؿ لممجمس التشريعي". إتماـننجح في 
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تنظيـ محظور قاؿ دويؾ لػ"معا" لـ يشكؿ النواب الممثموف لمشعب  بأنيـباعتبار نواب الكتمة في الضفة 
 ولسنا حماس وال يوجد شيء اسمو تنظيـ نواب!". الفمسطيني تنظيما، لسنا فتح

 إسرائيؿ أففيو الوالء لمشعب الفمسطيني وقضيتو"، مضيفا  وأعمنوادويؾ: عندنا نواب اقسموا اليميف  وأضاؼ
ترفض الشعب  إسرائيؿ أف أـ، إرىابيفمسطيني خالؿ احتالليا، فيؿ نعتبرىـ تنظيـ  ألؼ اعتقمت 

 أفتتخبط، وىذا لف يثني النواب عف مواصمة عمميـ ولف يثنييـ  إسرائيؿدويؾ " وتابع الفمسطيني ونوابو؟".
"شعبنا ونوابو يطالبوف بالحرية وليس بيف الفمسطينييف مف يقبؿ بغير  واختتـ بقولو: ".إسرائيؿترضى عنيـ 

 الحرية".
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
  لضفة "تنظيمًا محظوراً أمر عسكري إسرائيمي يعتبر النواب اإلسالميين با 

أفادت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف بأف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أصدرت مؤخرًا  :القدس –نابمس 
 قرارًا عسكريًا يقضي باعتبار النواب اإلسالمييف في المجمس التشريعي في الضفة الغربية "تنظيما محظورا".

ي، أف قائد الجيش اإلسرائيمي آفي مزراحي أصدر أمرًا وأوضح الباحث في مؤسسة التضامف أحمد البيتاو 
 ، باعتبار "كتمة النواب اإلسالمييف، ب( ألنظمة الطوارئ الصادرة عاـ ) عسكريًا وفقا لممادة 

 "اتحادًا محظورًا".
فة وذكر البيتاوي "أف ىذا القرار يعطي الحؽ لقوات االحتالؿ باقتحاـ مكاتب النواب اإلسالمييف في الض

غالقيا ومصادرة محتوياتيا، واعتقاؿ جميع الموظفيف والعامميف فييا بمف فييـ النواب أنفسيـ، وفي حاؿ  وا 
وبّيف أف  ثبت تعامميـ مع ىذا الجسـ فإنيـ سيدانوف بتيمة تقديـ خدمات لتنظيـ محظور أو العضوية فيو.

النواب في مدف الضفة، واعتقؿ عددًا  االحتالؿ اإلسرائيمي قاـ خالؿ األشير الماضية باقتحاـ بعض مكاتب
 مف العامميف فييا، وأصدر بحقيـ أحكامًا بالسجف لمدد مختمفة، وذلؾ بناء عمى ىذا القرار العسكري. 

 //القدس، القدس، 
 
 جريمة سياسية "التغيير واإلصالح": قرار االحتالل حظر نوابنا بالضفة 

رار سمطات االحتالؿ الصييوني باعتبار نوابيا في الضفة الغربية اعتبرت كتمة "التغيير واإلصالح"، ق: غزة
( -ووصؼ الكتمة في بياٍف ليا االثنيف ) تنظيمًا محظورًا "جريمة سياسية تعكس وجو االحتالؿ القبيح".

تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو، القرار بأنو أمر في غاية الخطورة، الفتة إلى أنو يحمؿ في 
ياتو العديد مف الدالالت عمى رأسيا أف العدو الصييوني يعتبر الشعب الفمسطيني كمو الذي أفرز ىذه ط

 الثمة مف النواب تنظيمًا محظورًا.
وقالت: "ىذا يؤكد النظرة العنصرية الصييونية التي ال تعترؼ بوجود الشعب الفمسطيني، وترى أف الحؿ 

كما طالبت  مى أرضو ىو القمع واإلقصاء واإلبعاد وطمس".الوحيد في التعامؿ مع الشعب الفمسطيني ع
البرلمانات الدولية وعمى رأسيا البرلماف األوربي أف يكوف ليا موقؼ واضح وحاـز تجاه ىذه الممارسات 
الصييونية العنصرية التي تخالؼ أبسط المبادئ الديمقراطية والتي تعني التعدي عمى حرية الشعوب في 

جباره اختيار ممثمييا، ون طالبيـ أف يتحوؿ ىذا الرفض واالستنكار لسموؾ عممي بمقاطعة العدو الصييوني وا 
 عمى التوقؼ عمى ىذه الممارسات العنصرية.

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 قرار حظر نواب حماس في الضفة ال يعني شيئاخريشة: حسن  

باعتبار نواب حماس  إسرائيؿالتشريعي عمى قرار عمؽ النائب حسف خريشة، النائب الثاني لرئيس المجمس 
االحتالؿ قاـ  أفنو معروؼ أال يعني شيئا باعتبار  األرضىذا القرار عمى  إف :بقولو ،ورظتنظيـ مح

خريشة في حديث لػ"معا" ىذا مجرد  وأضاؼ .منذ العاـ  واإلصالحباعتقاؿ معظـ نواب التغيير 
مكاتب النواب  بإغالؽقوات االحتالؿ قامت  أفت ذريعة المنع، مضيفا مبرر لمزيد مف االعتقاالت تح إيجاد

 بالضفة وصادرت محتوياتيا كما ىاتفت النواب بعدـ التوجو ومزاولة مياميـ في مكاتبيـ.
االنتخابات التشريعية جرت برعاية  أفالمطموب حاليا فتح مكاتب النواب بالضفة باعتبار  إفوقاؿ خريشة 

 بأعمالياوب موقؼ جماعي عمى دعوة الرئيس لعقد جمسة لبدء المؤسسة التشريعية ، واف المطمأوروبية
  .اإلسرائيميةوتشكيؿ لجنة مف الرئاسة والمؤسسات الحقوقية ومحاميف لفضح ىذه الممارسات 

ىذا القرار  إف :بقولو اإلسرائيميعمى القرار  واإلصالحمف جيتو عمؽ النائب محمد الطؿ مف كتمة التغيير 
االنتخابات وىي  بإجراء إسرائيؿذلؾ تنكر لمديمقراطية التي وافقت عمييا  أف معتبراضؼ شيئا جديدا، لـ ي

 دولة ديمقراطية وتمارس مصادرة لحقوؽ الفمسطينييف. أنياتدعي 
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 المقبل السمطة الفمسطينية تؤجل التوجو لألمم المتحدة لطمب الدولة إلى أيمول/ سبتمبر 

قررت القيادة الفمسطينية التوجو إلي الجمعية العامة لألمـ المتحدة في شير   : األصمعيخالد  -راـ اهلل 
وقاؿ واصؿ أبو يوسؼ   . سبتمبر المقبؿ لطمب نيؿ االعتراؼ بدولة فمسطينية غير عضو بدعـ عربي ودولي

لعربي لتمؾ الخطوة جاء خالؿ اجتماع لجنة عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية إف الدعـ ا
سالميا ودوليا لمتنسيؽ والتشاور  ،المتابعة العربية األخير في الدوحة بما يوطئ لمتحرؾ الفمسطيني عربيا وا 

 في آليات التنفيذ.
وأضاؼ أف الترتيبات الالزمة ستتخذ في إطار النقاش مع كافة األطراؼ المعنية لمتحضير لمخطوة واختيار 

 :،والذي سيكوف غالبا في سبتمبر المقبؿ خالؿ دورة الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،قيت المناسب لياالتو 
داخميا  ،مؤكدا ثبات الموقؼ الفمسطيني المدعـو عربيا والمتخذ وفؽ مشاورات أجريت مع األطراؼ المعنية

 وخارجيا.
 //األىرام، القاىرة، 

 
 مب منح فمسطين صفة دولة غير كاممة العضوية : ال موعد محدد لمتقدم بطعريقات 

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، مساء الثالثاء،  أكد :ا ؼ ب - القدس – راـ اهلل
المتحدة لمتقدـ بطمب منح فمسطيف صفة دولة غير كاممة العضوية في  لألمـانو لـ يتحدد بعد موعد التوجو 

"قرار لجنة المتابعة العربية واضح جدا، حيث اتفقنا  إفعريقات لوكالة )فرانس برس(  وقاؿ المنظمة الدولية.
اجتماع لجنة  إلىسبتمبر القادـ أيموؿ/ وحتى  اآلفيتـ تقديـ كافة الممفات والدراسات التي ستتـ مف  أف

 المذكور في القاىرة". المتابعة العربية القادـ في الخامس مف الشير
يتـ االتفاؽ عمى موعد تقديـ الطمب خالؿ ىذا االجتماع الميـ لمجنة المتابعة  أف اأيض"اتفقنا  وأضاؼ
"القرار سيتـ اتخاذه بناء عمى االتصاالت التي ستجري مع المجموعات  أف أوضحلكنو  العربية".
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رىا مف الجنوبية ودوؿ عدـ االنحياز وغي وأميركا اإلفريقيةوالمجموعة  األوروبيالجيوسياسية وخاصة االتحاد 
 المجموعات".

والدبموماسية التي ستقدـ جميعيا  واإلجرائيةوتابع "كذلؾ سيتخذ القرار بناء عمى الدراسات القانونية والسياسية 
مواعيد حتى  أيمناقشة  أو"يكوف قد تـ تداوؿ  أفونفى عريقات  ".ةالجتماع لجنة المتابعة القادـ في القاىر 

 إفوقاؿ  في اجتماعات القيادة الفمسطينية". أوة المتابعة السابقة لتقديـ الطمب في اجتماعات لجن اآلف
لوكالة )فرانس برس(  أعمفوكاف عريقات  سبتمبر القادـ".أيموؿ/ "موضوع موعد تقديـ الطمب سيحدد في 

المتحدة لطمب عضو غير كامؿ العضوية لدولة  لألمـعبر الياتؼ مف الدوحة االثنيف "قرر العرب التوجو 
 المتحدة". األمـي فمسطيف ف

 //القدس، القدس، 
 
 تدعو االتحاد األوروبي إلعادة النظر في عالقاتو مع "إسرائيل" عشراوي 

في  ،عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي : أكدتا ؼ ب - القدس –بروكسؿ 
 ،الثالثاء "ىو فرصة لالتحاد األوروبي اإلسرائيمياجتماع مجمس الشراكة األوروبي  أف ،بياف صحافي

لاللتزامات الدولية في ظؿ التعاوف االقتصادي معيا، وليس مكافأتيا مف خالؿ  إسرائيؿلضماف امتثاؿ 
 منحيا معاممة مميزة".

باعتبارىا السمطة القائمة  إسرائيؿ"إعادة النظر في عالقاتو مع  إلى األوروبيودعت عشراوي االتحاد 
التعامؿ بسبب انتياكاتيا المتعمدة والمستمرة لالتفاقات الموقعة والمعاىدات  أفضميةـ منحيا باالحتالؿ، وعد

ودعتو "إلى التحمي  إسرائيؿىو الشريؾ التجاري الرئيسي مع  األوروبياالتحاد  أفورأت عشراوي  الدولية".
 مف تدمير فرص السالـ". إسرائيؿالسياسية لمنع  باإلرادة

 //القدس، القدس، 
 
 رأفت يطالب الرباعية الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتيا لوقل االستيطان صالح  

طالب عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت المجنة الرباعية الدولية بضرورة  القدس: – راـ اهلل
فييا القدس، تحمؿ مسؤولياتيا لممارسة ضغط عمى إسرائيؿ بوقؼ كافة أشكاؿ التوسع االستيطاني بما 

 . إضافة إلى ضرورة تنفيذ إسرائيؿ اللتزاماتيا والقبوؿ بحؿ الدولتيف عمى حدود العاـ 
وشدد رأفت في تصريح صحافي عمى ضرورة التوجو لمجمس األمف الدولي لبحث االعتداءات اإلسرائيمية 

لنيؿ صفة دولة غير منيا: تكثيؼ االستيطاف وتيويد القدس إضافة إلى توجو فمسطيف لمجمعية العامة 
 عضو في المنظمة األممية.

 //القدس، القدس، 
 
 مميارات دوالر لحل أزمتيا الخانقة السمطة الفمسطينية تطمب من العرب "الغد":  

قاؿ مصدر فمسطيني مسؤوؿ إف الوفد الفمسطيني تقدـ خالؿ اجتماع لجنة : نادية سعد الديف –عماف 
مميارات دوالر لحؿ أزمة مالية خانقة   – في قطر بطمب الحصوؿ عمى  أخيراالمتابعة العربية الذي عقد 

 تعاني منيا السمطة منذ فترة وأنتجت أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة.
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وكشؼ المسؤوؿ الفمسطيني الذي فضؿ عدـ ذكر اسمو لػ"الغد" مف األراضي المحتمة أف ىذا المبمغ "يعّد في 
 اإلقرار، حينما جرى لية عمى الدوؿ العربية لـ تدفعيا لمسمطة منذ العاـ األساس حصيمة متأخرات ما

 بيا في القمة الطارئة التي عقدت )في شـر الشيخ( أثناء انتفاضة األقصى".
إف "الرئيس محمود عباس حرص، خالؿ سير أعماؿ المجنة وعمى ىامش اجتماعاتيا، عمى طرح  ،وأضاؼ

المالي واالقتصادي الذي تشيده السمطة، متوجيًا لمدوؿ العربية بضرورة صورة تفصيمية واضحة عف الوضع 
وأوضح بأف "الجانب الفمسطيني كاف يتوقع أف تبادر الدوؿ العربية لإلسراع فورًا في  اإليفاء بالتزاماتيا".

 اإلعالف عف دعميا ومساندتيا لمسمطة في ظؿ أزمتيا الراىنة، ولكف ذلؾ األمر لـ يحدث".
 //ن، الغد، عما

 
 قراقع: مستحقات األسرى المحررين متعطمة بسبب األزمة المالية  

قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، إف مستحقات األسرى المحرريف المعموؿ  :القدس - جنيف
السمطة  نتيجة األزمة المالية الخانقة التي تمر بيا ،بيا وفؽ نظاـ وزارة شؤوف األسرى متعطمة وبطيئة جدا

 الوطنية الفمسطينية.
وردا عمى شكاوى اآلالؼ مف األسرى المحرريف الذيف أفرج عنيـ مف سجوف االحتالؿ، والمناشدات 

مالييف دوالر مستحقات منح إفراج جاىزة  : إف "ما يقارب "القدس"الصحفية بيذا الشأف، قاؿ قراقع لػ
إلى مئات المستحقات لممعاشات المقطوعة  مميوف شيقؿ غرامات جاىزة لمصرؼ، إضافة لمصرؼ، و 

لألسرى المحرريف الذيف قضوا أكثر مف خمس سنوات وممفات العجز الطبي، مازالت جميعيا عالقة نتيجة 
 األوضاع المالية التي تمر بيا السمطة حاليا".

 //القدس، القدس، 
 
 خالد يحذر من عواقب استمرار سياسة ىدم البيوت بالضفة تيسير  

حذر تيسير خالد، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مف العواقب المترتبة عمى قرار : القدس –راـ اهلل 
، ىدـ منازؿ المواطنيف في مجاز، والتبانو، وصفي، والفخيت، والحالوة، باراؾ أييود اإلسرائيميوزير الجيش 

 سكانيا.الجنوب مف مدينة الخميؿ وتشريد  إلىوالمركز، وجنبا، وخروبة 
المسؤولية الكاممة عف سياسة التطيير العرقي التي تمارسيا ليس فقط في مناطؽ  إسرائيؿوحمؿ حكومة 

 أصبحتعف نقؿ عدد مف األحياء في القدس، والتي  اإلعالفجنوب الخميؿ، بؿ في القدس أيضا، بعد 
ألؼ مواطف مقدسي  المدنية وما يترتب عمى ذلؾ مف عزؿ  باإلدارةما يسمى  إلىخارج جدار الفصؿ 

 عف مدينة القدس وحرمانيـ مف الخدمات األساسية.
 //القدس، القدس، 

 
 
 
 
 
 قرى جنوب الخميل تطيير عرقي  ثمانيباراك ىدم  إعالنالبرغوثي: النائب  
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باراؾ عزمو  أييود اإلسرائيميوزير الجيش  إعالف إفقاؿ النائب د. مصطفى البرغوثي  :القدس – راـ اهلل
معسكر تدريب لجيشو يؤكد أف عقمية التيجير والتطيير  إقامةقرى فمسطينية جنوب الخميؿ مف اجؿ  دـ ى

 ما زالت قائمة. العرقي التي انتيجتيا العصابات الصييونية في العاـ 
يمكف السكوت عميو مؤكدا  بالخطير جدا الذي ال اإلسرائيميووصؼ البرغوثي في بياف صحافي المخطط 

مخاطر ما يجري عمى  إلىعد ممكنا انشغاؿ الفمسطينييف في قضايا وخالفات ثانوية دوف االلتفات انو لـ ي
تشكيؿ قيادة وطنية موحدة فورا لمواجية التحدي الخطير وقرار باراؾ  إلىودعا  .إسرائيؿمف قبؿ  األرض

فشالو وعدـ اإلذعاف لسياسة التيجير التي تنتيجيا حكومة نتنياىو.  وا 
 //س، القدس، القد

 
 يتسمم تقرير المجنة المستقمة حول أحداث رام اهللعباس  

تسمـ الرئيس محمود عباس، التقرير الذي أعدتو المجنة الرئاسية المستقمة  :وفا –منتصر حمداف  -راـ اهلل 
لمتحقيؽ في أحداث مدينة راـ اهلل، التي تضـ رئيس تجمع الشخصيات المستقمة منيب المصري، وعضو 

نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ، والمفوض العاـ لمييئة المستقمة لحقوؽ المج
 أحمد حرب. اإلنساف

المجنة قدمت تقريرىا لمرئيس، الذي يتضمف أبرز االستنتاجات والتوصيات التي توصمت  "إفوقاؿ المصري: 
قدمنا لسيادتو، شرحا حوؿ ". وأضاؼ: "راؼ المعنيةجميع األط إلىالمجنة الرئاسية، وذلؾ بعد االستماع  إلييا

عمؿ المجنة، والتوصيات التي خرجت بيا، والحموؿ الناجعة لوضع حد لمنع تكرار مثؿ ىذه األحداث 
أف الرئيس رحب بالمينية والدقة التي عممت بيا المجنة، ووعد بتنفيذ ما جاء  إلىوأشار المصري  ."المؤسفة

 ت.في تقرير المجنة مف توصيا
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تتحدث عن تيريب السالح من األردن لمضفةالفمسطينية السمطة  

غزة: ذكرت مصادر فمسطينية، أف أجيزة أمف السمطة حصمت عمى معمومات تفيد بنجاح ميربيف بتيريب 
اري عف مصادر مطمعة اإلخب "دس نت"قالسالح مف األردف لمضفة الغربية عبر البحر الميت. ونقؿ موقع 

قوليا إف األجيزة األمنية تمقت مؤخرا إنذارات حوؿ تيريب كميات كبيرة مف األسمحة لمناطؽ السمطة عبر 
 البحر الميت مف الجانب األردني إلى الفمسطيني، مشيرة إلى اكتشاؼ أمر ىذه األسمحة بعد انتشارىا. 

شماؿ الضفة يعتقد أنيـ تورطوا في عمميات  وأوضحت المصادر أف الجيات األمنية اعتقمت أشخاصا في
التيريب، ال سيما في منطقة شماؿ الضفة، بعد اكتشاؼ أسمحة حديثة دخمت األراضي الفمسطينية بطريقة 
غير قانونية. وحسب المصادر فإنو يجرى التحقيؽ حاليا مع أشخاص يشتبو بتورطيـ في التيريب، مؤكدة 

 لـ يكشؼ عف ىويتيا، متورطة في العممية.أف جيات إسرائيمية وشخصيات معروفة 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 
 غوار واأل أريحاالمتفوقين في  الطالبعمى  ةمنحو جامعي عريقات يوزع  
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طالبًا وطالبة مف المتفوقيف في امتحاف  وزع د. صائب عريقات منحًا جامعية عمى  القدس: – أريحا
 بحضور مدير التربية والتعميـ محمد الحواش. أمس أريحافي محافظة "التوجييي"  العامةالثانوية 
العمـ كسالح  أىمية" إلى أمسالمستفيديف مف ىذه المنح في مكتبو  ةعريقات خالؿ لقائو مع الطمب وأشار

بيف  المتميزة المكانةوحجز  واإلبداعلدخوؿ المستقبؿ ومواكبة عجمة التقدـ، والمشاركة في مسيرة البناء 
 ".واألمـوب الشع

 //القدس، القدس، 
 

 الرشق: مزاعم "روز اليوسل" حول تقديم حماس معمومات عن الجيش السوري "سخيفة" عزت 20
وصؼ عزت الرشؽ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ما نشرتو مجمة "روز اليوسؼ" : القاىرة

المرشد العاـ لإلخواف المسمميف المصرية مف أف خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمحركة، عرض عمى 
مقابؿ إطالؽ سراح  ،تقديـ معمومات سرية عف الجيش السوري لمكياف الصييوني ،الدكتور محمد بديع

 معتقميف لمحركة في السجوف الصييونية بانو خبر سخيؼ وال يستحؽ الرد.
"سخيؼ  :(7-22في تصريح اليوـ الثالثاء )، وقاؿ عزت الرشؽ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"

مف أف: "خالد  ،جدا، وال يستحؽ التعميؽ وال حتى مجرد الرد.. ما نشرتو مجمة "روز اليوسؼ" المصرية
مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عرض عمى المرشد العاـ لإلخواف المسمميف د. محمد بديع 

عتقميف لػ"حماس" في السجوف مقابؿ إطالؽ سراح م ،تقديـ معمومات سرية عف الجيش السوري إلسرائيؿ
قمة مف وسائؿ اإلعالـ التي رددت أكاذيبيا وأعادت  . وأضاؼ "أسخؼ مف تمؾ الصحيفة .."اإلسرائيمية
 نشرىا".

عرض تقديـ معمومات  "حماس"، وكانت مجمة "روز اليوسؼ" المصرية زعمت "أف خالد مشعؿ، زعيـ حركة
 راح معتقميف لػ"حماس" في السجوف اإلسرائيمية".سرية عف الجيش السوري إلسرائيؿ مقابؿ إطالؽ س

وقالت المجمة في تقريرىا إف مشعؿ قاـ بزيارة خاصة لمكتب المرشد العاـ لألخواف المسمميف المصرييف، 
مف قيادات حركة  220محمد بديع، في "المقطـ" بالقاىرة، وقد فاجأ مشعؿ المرشد العاـ بتقديمو قائمة مف 

لسجوف الصييونية، وقد طمب مشعؿ مف المرشد فتح قنوات اتصاؿ مع اإلدارة "حماس" المعتقميف فى ا
 األمريكية لالفراج عف المعتقميف مف قيادات حركة "حماس".

وزعمت المجمة أف "المفاجأة أف وفد حماس عرض تقديـ معمومات عف الجيش السورى مقابؿ االفراج عف 
مشعؿ أكد فى عرضو أف معموماتيـ عف الجيش المعتقميف مف قيادات حماس"، حيث ادعت أف  220الػ

وزادت الصحيفة أنو "عمى  السورى "يمكف أف تساعد فى حسـ المرحمة ]المعركة[ الراىنة الدائرة فى سوريا".
خمفية عرض حركة "حماس" وعد المرشد بإجراء اتصاالت مع اإلدارة األمريكية مف خالؿ أحد قيادات 

 ض حماس لإلدارة األمريكية".التنظيـ الدولى لإلخواف لتقديـ عر 
 24/7/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 
 

 صخر بسيسو: تحقيق المصالحة وانياء االنقسام بحاجة إلرادة حقيقية 21
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أف انسحاب إسرائيؿ مف قطاع غزة في العاـ  ،أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو  :راـ اهلل
وجعؿ الدولة الفمسطينية في الضفة الغربية دولة  ،ية الفمسطينيةكاف ييدؼ لتجزئة األرض والقض 2002

 جدار والقضاء عمي نضاؿ الشعب الفمسطيني وسعيو لتحرير كامؿ أرضو.
وطالب صخر بسيسو في تصريحات صحافية قادة حماس بمراجعة تصريحاتيـ بإقامة مقر الخالفة 

 اإلسالمية في قطاع غزة وجعؿ ىذا القطاع جزءا محررا.
نما تنفيذ ما تـ وقا ؿ: إف انجاز وتحقيؽ المصالحة بيف الفصائؿ الفمسطينية ليس بحاجة لمبادرات جديدة وا 

عالف الدوحة، مشددا عمى ضرورة توافر إرادة حقيقية صادقة لتحقيؽ المصالحة  االتفاؽ عميو بالقاىرة وا 
نياء االنقساـ.   وا 

 24/7/2012القدس، القدس،  
  

 والت استدراج المخيمات لممواجيات في سوريا لن تنجحلف"قدس برس": محا المقدح 22
أكد قائد المقر العاـ لحركة "فتح" في لبناف العميد منير المقدح، أف المخيمات الفمسطينية في سورية  :بيروت

ال ناقة ليا وال جمؿ فيما يجري مف مواجيات في سورية بيف النظاـ والمعارضة، وأنيا لف تقحـ نفسيا في 
 مي ألف وجيتيا األساسية صوب فتح جبيات جديدة مع االحتالؿ.أي صراع داخ

عف أف ىناؾ محاوالت مف بعض المسمحيف، لـ  وكشؼ مقدح في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" النقاب
يحدد ىويتيـ، الستدراج المخيمات إلى المواجيات الجارية في سورية، وقاؿ: "ىناؾ محاوالت الستدراج 

سورية إلى معارؾ جانبية، لكننا واعوف ليا كفصائؿ ولدينا قرار بعدـ الزج المخيمات الفمسطينية في 
بالمخيمات في أية معارؾ سورية داخمية. ىناؾ بعض المسمحيف حاولوا إطالؽ النار عمى الجيش السوري 
مف المخيمات ثـ يعتموف سطوح المخيمات، نحف رفضنا ذلؾ وال نريد ادخاؿ المخيمات في المعارؾ الداخمية 

لسورية، نحف وجيتنا مقاومة االحتالؿ وسنبقى كذلؾ، وفي المرحمة المقبمة سنفتح جبيات جديدة لمواجية ا
 االحتالؿ عمينا أف نستعد ليا".

 24/7/2012قدس برس، 
 

 النخالة ينفي وجود استيدال لمفمسطينيين في سوريا من النظام أو من المعارضة زياد 23
الفمسطينية زياد نخالة وجود استيداؼ لمفمسطينييف في سورية مف نفى نائب رئيس حركة الجياد اإلسالمي 

النظاـ أو مف المعارضة، لكنو أكد أف المخيمات الفمسطينية متداخمة مع المجتمع السوري، وما يسري عمى 
 السورييف يسري عمى الفمسطينييف.

اإلسالمي مف دمشؽ،  ورفض نخالة في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" تأكيد أو نفي خروج قيادات الجياد
وقاؿ: "خروجنا مف سورية موضوع جدؿ كبير ىذه األياـ، وىو سؤاؿ ال أعتقد أف لو أىمية، ما أقولو أف 

ألؼ  000الفمسطينييف ىـ جزء مف سورية، وأف المخيمات الفمسطينية متداخمة، مثال مخيـ اليرموؾ فيو 
 ييا كؿ مف يسكف سورية".ألؼ فمسطيني، وىناؾ ظروؼ ميدانية معقدة يواج 200سوري و

ورأى نخالة أف الدفع بالفمسطينييف إلى المعركة ليس مف الحكمة، وقاؿ: "إف المخيمات الفمسطينية جزء مف 
سورية وما يجري عمى سورية يسري عمييا، وىناؾ أحداث معزولة تجري ىنا وىناؾ لكف بشكؿ عاـ 

ينا جمعيات خيرية تعمؿ عمى األرض وتقدـ ما الفمسطينيوف غير مستيدفيف. ونحف في الجياد اإلسالمي لد
 تستطيع مف خدمات ألبناء المخيمات الفمسطينية".
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 24/7/2012قدس برس، 
 

 يسمم جثمان شييد تركو ينزل حتى الموت قبل نحو أسبوعين االحتالل 24
 سممت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مساء الثالثاء جثماف الشييد جياد خميسر: ىاني الشاع-خاف يونس
 عاما( الذي استشيد برصاص قوات االحتالؿ قبؿ حوالي أسبوعيف عمى حدود قطاع غزة. 22أبو شموؼ )

وقاؿ الدكتور أشرؼ القدرة مدير العالقات العامة في وزارة الصحة بغزة في اتصاؿ لػ)صفا( إف الشييد أبو 
تركو ينزؼ حتى الموت شموؼ أصيب في حينو برصاصة في الفخذ، وكانت حالتو طفيفة، إال أف االحتالؿ 

 قبؿ أف يقوـ باعتقالو وتسميمو ىذا اليوـ.
وأشار القدرة إلى أف الطواقـ الطبية عرضت الشييد فور استالمو عمى الطب الجنائي والمخبري، وتأكد أف 

 وفاتو نتجت عف النزيؼ.
 24/7/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 ية بالقدس: ازدياد ىجمات المقاومة الشعبالشاباك 25

زعـ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" أف أعماؿ المقاومة الشعبية في القدس المحتمة : القدس المحتمة
لقاء حجارة وزجاجات حارقة عمى اإلسرائيمييف 2012زادت منذ بداية العاـ الحالي  ، وبينيا حوادث طعف وا 

 وقوات االحتالؿ.
كانوف الثاني وقع ثالثة حوادث طعف  ء الذي نقؿ الخبر أنو في يناير/وذكر موقع ويمال العبري مساء الثالثا

إسرائيمًيا  22وقاؿ الموقع إف اليجمات المختمفة أدت لجرح  حالة إلقاء زجاجات حارقة ورمي الحجارة. 71و
 مستوطًنا. 11بينيـ 

 24/7/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 جية جديدة تجمع بين المقاومة والعمل السياسيالديمقراطية تطالب باستراتي الجبية 26
غزة: طالبت "الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف" بضرورة اقرار إستراتيجية وطنية فمسطينية، بديمة لمعمؿ 
الوطني تجمع بيف المقاومة والعمؿ السياسي، لمخروج مف مأزؽ المشروع الوطني بتصعيد المقاومة الشعبية 

لي بدولة فمسطيف بعضويتيا المراقبة والكاممة في األمـ المتحدة، ووضع إسرائيؿ أماـ وتعزيز االعتراؼ الدو 
المحاسبة والمساءلة عمى جرائميا، ومنيا تطبيؽ توصيات تقرير غولدستوف والحرص عمى صيانة وحدة غزة 
والضفة في مواجية مخططات الفصؿ اإلسرائيمية، محذرة مف مخاطر إعالف غزة منطقة محررة في 

  الراىنة.ظروؼ ال
( بغزة، والذي قدمت خاللو البالغ الختامي 7|22جاء ذلؾ في مؤتمر صحفي عقدتو الجبية اليوـ الثالثاء )

الصادر عف أعماؿ المؤتمر الوطني العاـ السادس القميـ قطاع غزة، وبمشاركة عضوي المكتب السياسي 
 مد حماد.لمجبية صالح زيداف وصالح ناصر والقيادي بالجبية الدكتور أح

 24/7/2012قدس برس، 
 

 قد يؤدي إلى معركة واسعة ارئيس أركان الجيش اإلسرائيمي: العمل اليجومي ضد سوري 57
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فػي حديثػو أمػاـ  قػاؿ،  رئيس أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي بنػي غنػتس، أن 54/7/5995، 48موقع عرب  ذكر
مخػػازف األسػػمحة الكيماويػػة فػػي سػػورية إنػػو تػػـ تعزيػػز الحراسػػة عمػػى  ،لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف التابعػػة لمكنيسػػت

مػػؤخرا. وأضػػاؼ أنػػو يوجػػد سػػيطرة عمػػى األسػػمحة الكيماويػػة، وأنيػػا "لػػـ تنتقػػؿ بعػػد إلػػى أيػػاد سػػمبية"، عمػػى حػػد 
ونقمػػت "ىػػآرتس" صػػباح اليػػوـ، الثالثػػاء، عػػف مسػػؤوؿ  تعبيػػره، مشػػيرا إلػػى أنػػو مػػف الممكػػف أف يتغيػػر الوضػػع.

قػاـ بسمسػمة إجػراءات وقائيػة لحمايػة األسػمحة الكيماويػة. وأضػاؼ أنػو  إسرائيمي كبير قولو إف الرئيس السػوري
"بسبب الضغط الذي يتعرض لو بشار األسد فيو يتصرؼ بشكؿ مسؤوؿ حياؿ األسمحة الكيماوية". وبحسب 

 المصدر نفسو فقد تـ نقؿ قسـ مف ىذه األسمحة إلى مواقع بعيدة عف مناطؽ االشتباكات.
نية العمؿ اليجػومي، فػي حػاؿ نقػؿ المػواد الكيماويػة إلػى حػزب اهلل أو "عناصػر إلى ذلؾ، قاؿ غنتس إف إمكا

إرىابيػػة عالميػػة"، قػػد تػػؤدي إلػػى "معركػػة واسػػعة، فػػي حػػاؿ قػػرر الجػػيش العمػػؿ عمػػى نطػػاؽ واسػػع ومياجمػػة 
 أىداؼ كثيرة".

فػي الوقػت كما نقؿ عنو قولو إنو قد يكػوف مػف الصػعب إيجػاد النقطػة التػي يمكػف العمػؿ فييػا بشػكؿ مركػز، و 
نفسو فإف العمؿ عمى نطاؽ واسع قد يجر إلى معركة أوسع مما جرى التخطيط لو. وأضاؼ أنو يجب األخػذ 
لػى أيػف سيصػؿ السػالح الكيمػاوي. واقتػرح أف يقػدـ المزيػد مػف التفاصػيؿ  بالحسباف ماذا سػيتبقى بعػد العمػؿ وا 

 في اإلطار المناسب حوؿ ما يمكف أف تقـو بو إسرائيؿ بشكؿ عيني.
واستعرض غنتس العمميػات التػي يقػوـ بيػا الجػيش السػوري فػي المواقػع القتاليػة، وأشػار إلػى أنػو يجػري تركيػز 
الجيػػود فػػي دمشػػؽ وحمػػب. وبحسػػبو فػػإف الجػػيش السػػوري تمقػػى مسػػاعدة غيػػر صػػغيرة مػػف إيػػراف وحػػزب اهلل. 

صػػؿ االنشػػقاقات فػػي وأشػػار إلػػى أف إسػػرائيؿ تتػػابع التطػػورات فػػي سػػورية عػػف كثػػب، مشػػيرا أيضػػا إلػػى أف توا
 الجيش السوري يعزز المعارضة ويضعؼ وحدات الجيش السوري.

وأشػػارت "ىػػآرتس" إلػػى أف تقػػديرات قيػػادة الشػػماؿ العسػػكرية فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي تشػػير إلػػى أف التطػػورات 
 التالية فػي سػورية، بعػد المعػارؾ العنيفػة فػي دمشػؽ، سػتكوف تفكػؾ وحػدات عسػكرية منظمػة، وبالتػالي انييػار

 النظاـ بشكؿ تدريجي.
وتطػرؽ غنػتس إلػى عمميػة بورغػاس فػي بمغاريػػا األسػبوع الماضػي، وقػاؿ ألعضػاء لجنػة الخارجيػة واألمػػف إف 
الجيش واألجيزة األمنية سوؼ يجدوف طريقة لمػرد بشػكؿ رادع ومػدروس عمػى العمميػة. وبحسػبو فػإف إسػرائيؿ 

اء البحػػار، وأف تقػػديرات الجػػيش تشػػير إلػػى أف محاولػػة لتنفيػػذ عمميػػات ضػػد أىػػداؼ إسػػرائيمية ور  22أحبطػػت 
 حزب اهلل ىو الذي نفذ عممية بورغاس بدعـ إيراني.

، إف موقػؼ «ىػآرتس»مصػادر سياسػية قالػت لصػحيفة ، أف 55/7/5995، الشفرق األوسفط، لنفدنوأضافت 
 الجػػػػيش قريػػػػب مػػػػف موقػػػػػؼ اإلدارة األميركيػػػػة والقيػػػػادات األوروبيػػػػػة، ممػػػػا ىػػػػو قريػػػػػب مػػػػف موقػػػػؼ الحكومػػػػػة
اإلسرائيمية. واعتبػرت الخػالؼ مشػكمة كبػرى. ودعػت إلػى تسػويتيا بسػرعة، حتػى ال يصػبح الخػالؼ موضػوع 

 بحث في الصحافة العالمية.
 

 يحث عمى تحسين العالقات مع تركيا في ظل عدم استقرار المنطقة نتنياىو 58
الثالثػاء إف رئػيس  صحيفة "توديي زماف" التركية، قالت مسػاء اليػوـ، أف 53/7/5995، 48عرب ذكر موقع 

إف إسػػرائيؿ وتركيػػا تبحثػػاف عػػف  ،الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتانيػػاىو قػػاؿ فػػي مقابمػػة مػػع صػػحافييف أتػػراؾ
طرؽ إلعادة العالقات بينيما إلى سابؽ عيدىا، بعد سنتيف مػف اليجػـو الػدموي عمػى سػفينة مرمػرة المشػاركة 

 ض عمى قطاع غزة.في أسطوؿ الحرية الذي ىدؼ إلى كسر الحصار المفرو 
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وأشارت الصحيفة التركية إلى أف نتانياىو يتحدث لممرة األولى مع صحافييف أتراؾ منذ اليجػـو الػدموي عمػى 
 سفينة مرمرة. كما أشارت إلى أف إسرائيؿ تبعث مؤخرا برسائؿ حميمة إلى أنقرة.

قػػد فييػػا المجمػػس الػػوزاري وبحسػػب الصػػحيفة التركيػػة فػػإف لقػػاء نتنيػػاىو مػػع صػػحافييف أتػػراؾ تػػـ فػػي غرفػػة ينع
 األمني اإلسرائيمي، في حيف كاف في الخمفية العمميف اإلسرائيمي والتركي.

انػو يجػب عمػى الدولػة الييوديػة  قػاؿ نتنيػاىو ، أفالقػدس، مػف 54/7/5995، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
 ة.وتركيا حميفتيا سابقا اصالح العالقات بينيما بسبب عدـ االستقرار في المنطق

سػػػرائيؿ دولتػػػاف ميمتػػػاف قويتػػػاف ومسػػػتقرتاف فػػػي ىػػػذه  وقػػػاؿ مكتػػػب نتنيػػػاىو فػػػي بيػػػاف يػػػوـ الثالثػػػاء "تركيػػػا وا 
المنطقة... ويجب عمينا ايحاد سبؿ الستعادة العالقات التي كانت بيننػا ذات يػـو ... وىػذا أمػر ميػـ والسػيما 

 ."اآلف الستقرار المنطقة في ىذه األوقات
 ذه الرسالة إلى صحفييف أتراؾ في اجتماع في وقت متأخر يـو االثنيف.وقاؿ المكتب انو أعطى ى

 
  يدد بالحرب إذا حصل حزب اهلل عمى أسمحة سورية ي ليبرمان 59

أفيغدور ليبرمػاف، أمػس، أف بػالده عمػى اسػتعداد لمتػدخؿ عسػكريًا فػي حالػة ” اإلسرائيمي“أعمف وزير الخارجية 
أسػػمحة كيميائيػػػة مػػػف سػػػوريا، فيمػػا حػػػذرت طيػػػراف مػػػف أي ظيػػور مػػػا يشػػػير إلػػى أف حػػػزب اهلل يحصػػػؿ عمػػػى 

 استيداؼ لسوريا.
في المحظة التي نرى فييا أف السورييف يحولوف أسمحة كيميائية وبيولوجية لحزب “وقاؿ ليبرماف في بروكسؿ 

سنتصػػرؼ “وأضػػاؼ ”. اهلل، سػػيكوف ذلػػؾ خطػػًا أحمػػر لنػػا، ومػػف وجيػػة نظرنػػا تعػػد ىػػذه حالػػة حػػرب واضػػحة
 ”.ف دوف تردد أو تحفظ . . ستكوف مباراة مختمفة تمامًا، ونأمؿ في تفيـ المجتمع الدولي لذلؾبشكؿ حاـز م

 55/7/5995، الخميج، الشارقة
 

 ليبرمان: المعارضة السورية رفضت مساعدات إسرائيمية 39
ة أفيغدور ليبرماف ، النقاب عف أف إسرائيؿ عرضت عمػى المعارضػة السػوري كشؼ وزير الخارجية اإلسرائيمي

تقػػديـ مسػػاعدات ليػػا فػػي حربيػػا ضػػد نظػػاـ بشػػار األسػػد لكػػف قػػوات المتمػػرديف رفضػػت ىػػذه العػػروض. وقػػاؿ 
ال " اإلخباري لقد عرضنا تقديـ مساعدات إنسانية لكنيـ رفضوا ذلؾ، وقػالوا لليبرماف بحسب ما أورد موقع "و 

 لنا إنو مف المفضؿ أف تبتعد إسرائيؿ عف المعارضة السورية".
 54/7/5995، 48عرب 

 
 ليبرمان: مستعدون لمناقشة موضوع أسطول الحرية وممل حماس لكننا لن تعتذر 39

أبمػغ الصػػحافييف األتػػراؾ الػػذيف  ،أف وزيػػر الخارجيػػة اإلسػرائيمي أفيغػػدور ليبرمػػاف ذكػر موقػػع "ولػػال" اإلسػرائيمي
حريػػة، مػػدعيا فػػي التقػػاىـ فػػي مكتبػػو فػػي القػػدس، أف إسػػرائيؿ لػػف تعتػػذر لتركيػػا عػػف عمميػػة اقتحػػاـ أسػػطوؿ ال

الوقت ذاتو أف إسرائيؿ  معنية بحؿ الخالفات القائمػة بينيػا وبػيف تركيػا. وقػاؿ ليبرمػاف : "نحػف عمػى اسػتعداد 
نمػا أيضػا الممػؼ اإليرانػي، والوضػع فػي قطػاع غػزة وأيضػا ممػؼ  لمناقشة ليس فقط موضوع أسطوؿ الحرية وا 

 طنينا".حماس، لكننا لسنا مستعديف لمناقشة طرؽ دفاعنا عف موا
 54/7/5995، 48عرب 

 



 
 
 

 

 

           97ص                                    5573العدد:                55/7/5995 األربعاء التاريخ:

 نتخابات الكنيست: ال داع لتبكير موعد انتنياىو 35
عمػى الشػبكة، اليػوـ الثالثػاء، أف رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية، بنيػاميف نتنيػاىو، ” معػاريؼ“أفاد موقػع صػحيفة 

دحػػػض أمػػػس، عمػػػى أثػػػر فشػػػؿ محاولػػػة شػػػؽ حػػػزب كػػػديما، التقػػػديرات التػػػي قالػػػت بأنػػػو يعتػػػـز تبكيػػػر موعػػػد 
النتخابات لمكنيست القادمػة. ونقمػت الصػحيفة عػف أعضػاء كبػار فػي حػزب الميكػود قػوليـ إف نتنيػاىو ادعػى ا

بأنػػػو ال سػػػبب لتبكيػػػػر موعػػػد االنتخابػػػات  طالمػػػػا يػػػنجح االئػػػتالؼ  الحكػػػػومي فػػػي عممػػػو فػػػػي قضػػػايا األمػػػػف 
 واالقتصاد، عمى غرار نجاحو في السنوات الثالث األخيرة.

54/7/5995، 48عرب   
 

 تواصل التيديد العمني والدبموماسي السري لضرب األسمحة الكيماوية السورية  "ائيلإسر " 33
نشػػػر أمػػػس المحمػػػؿ لمشػػػؤوف العسػػػكرية فػػػي صػػػحيفة سىػػػآرتسس العبريػػػة، عػػػاموس : الناصػػرة ػ زىيػػػر أنػػػدراوس

د بػاراؾ، ىارئيؿ، المعروؼ بعالقاتو الوطيدة مػع المؤسسػة األمنيػة اإلسػرائيمية، وتحديػًدا مػع وزيػر األمػف إييػو 
نشر مقػااًل جػاء فيػو، نقػاًل عػف مصػدر إسػرائيمي وصػفو بأنيػا عػالي المسػتوى، أف النظػاـ الحػاكـ فػي دمشػؽ، 

 يتخذ تدابير أمنية مشددة لمنع وصوؿ األسمحة الكيماوية السورية لجيات غريبة، ولقوات الثوار المتمرديف.
محيطػة بنظػاـ الػرئيس بشػار األسػد، إال أنػو بحسب المصدر اإلسرائيمي عينو فإنو عمى الرغـ مف الضػغوط ال

يتعامؿ مع ممؼ األسمحة الكيماوية مف منطمؽ المسؤولية، عمى حد تعبيػره، عػالوة عمػى ذلػؾ، لفػت المصػدر 
اإلسرائيمي، كما قالت الصحيفة العبرية، إلى أف نظاـ الرئيس األسد بدأ بنقػؿ جػزء مػف أسػمحتو الكيماويػة مػف 

 اعد عسكرية بعيدة عف بؤر المواجيات، أو إلى قواعد شديدة الحراسة.مخازنيا االعتيادية إلى قو 
ونػوه المحمػػؿ اإلسػػرائيمي إلػػى أف الدولػػة العبريػػة واصػػمت أمػس توجيػػو الرسػػائؿ إلػػى النظػػاـ الحػػاكـ فػػي دمشػػؽ، 
عبر القنوات الدبموماسية وأخرى بشكؿ عمني، في كؿ ما يتعمؽ بخشيتيا وقمقيا مف قياـ دمشؽ بنقؿ األسمحة 
الكيماوية التي بحوزتيا إلى منظمة حزب اهلل المبنانية، مشيرة أيضا إلى االستعدادات اإلسرائيمية لمقياـ بعممية 
عسكرية لمنع دمشؽ مف تيريب األسمحة، التي بحسبيا مػف شػأنيا أفت ُتخػؿ بػالتفوؽ اإلسػرائيمي، عمػى لبنػاف، 

مػػاف، قػػاؿ خػالؿ لقاءاتػػو فػػي العاصػػمة البمجيكيػػة وأشػارت الصػػحيفة إلػػى أف الخارجيػػة اإلسػرائيمي أفيغػػدور ليبر 
بروكسؿ إف كؿ محاولة لنقػؿ السػالح الكيمػاوي مػف سػورية لحػزب اهلل ىػو بمثابػة خػط أحمػر مػف وجيػة نظػر 
الدولة العبرية، وُنقؿ عف وزير الخارجية قولو أيًضا إف الدولة العبرية لف تقوـ بتقييد نفسيا وستقوـ بػالرد بقػوة 

ية ىػػذا األمػػر، أيت نقػػؿ األسػػمحة الكيماويػػة، إلػػى حػػزب اهلل، إلػػى حيػػز التنفيػػذ، وأكػػدت فػػي حػػاؿ إخػػراج سػػور 
الصػػحيفة أف المصػػدر اإلسػػرائيمي المػػذكور أشػػار إلػػى أنػػو فػػي المرحمػػة الراىنػػة، ال توجػػد أيػػة إشػػارات، أو نيػػة 

يبذؿ جيػودا لمنػع  لنقؿ األسمحة الكيماوية لحزب اهلل. عالوة عمى ذلؾ، قاؿ المصدر عينو، إف الرئيس األسد
سػػػقوط األسػػػمحة الكيماويػػػة فػػػي أيػػػدي الثػػػوار أو منظمػػػات مرتبطػػػة بالقاعػػػدة، وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ، أردؼ 
المصػػدر نفسػػو، فػػإف القمػػؽ الػػذي يسػػاور إسػػرائيؿ ال يػػزاؿ قائمػػا مػػف كػػوف ىػػذه الخطػػوات كافيػػة لحمايػػة ىػػذه 

 الترسانة مع سقوط األسد، عمى حد تعبيره.
مصػػدر نفسػػو قولػػو إف ىنػػاؾ تعاوًنػػا مكثفًػػا ومػػداوالت متواصػػمة، فػػي ىػػذا السػػياؽ، بػػيف ونقمػػت الصػػحيفة عػػف ال

الحكومػة اإلسػرائيمية واإلدارة األمريكيػة، وأف الواليػات المتحػدة األمريكيػة، تحػاوؿ إقنػاع تػؿ أبيػب بعػدـ المجػػوء 
األمريكيػة تعتقػد بػأف أي إلى الضربة لمواقع تخزيف األسمحة الكيماويػة السػورية، وبػرأي المصػدر، فػإف اإلدارة 

ىجوـ إسرائيمي سيساعد النظػاـ السػوري فػي البقػاء لمػدة أطػوؿ، ويجنػد الػدعـ والتأييػد لصػالحو داخػؿ سػورية، 
 عمى حد تعبير المصدر نفسو.
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 55/7/5995القدس العربي، لندن، 
 

 إبرام صفقة األسرىفي الوضع في مصر كان العامل المركزي سابق بالموساد:  مسؤول 34
يو بي اي: كشؼ رجؿ الموسػاد السػابؽ دافيػد ميػداف الػذي عمػؿ كمبعػوث خػاص لػرئيس الػوزراء  -ب تؿ أبي

اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىو إلػػػى المحادثػػػات مػػػع حمػػػاس حػػػوؿ صػػػفقة تبػػػادؿ األسػػػرى بػػػيف الجػػػانبيف وتحريػػػر 
عامػػؿ الجنػػدي اإلسػػرائيمي جمعػػاد شػػاليط، عػػف جوانػػب خفيػػة مػػف الصػػفقة وقػػاؿ إف الوضػػع فػػي مصػػر كػػاف ال

 المركزي في إبراميا.
ونقمػػت صػػحيفة سىػػآرتسس الثالثػػاء، عػػف ميػػداف قولػػو فػػي محاضػػرة مغمقػػة ألقاىػػا فػػي تػػؿ أبيػػب أمػػس، إنػػو توجػػد 
أسباب كثيرة أّدت إلى إبراـ الصفقة وقد سػاىمت فػي ذلػؾ اإلحتجاجػات اإلجتماعيػة فػي إسػرائيؿ فػي الصػيؼ 

فػػػي سػػػوريا كػػػاف لػػػو تػػػأثير عمػػػى )رئػػػيس المكتػػػب  الماضػػػي، لكػػػف سىػػػذا لػػػـ يكػػػف السػػػبب المركػػػزي، ومػػػا حػػػدث
السياسي لحماس( خالد مشعؿ، وبإمكاني أف أقوؿ أمورًا كثيرة لكف العامؿ المركزي كاف العامؿ المصريس في 

 إشارة إلى اإلطاحة بالرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ.
حمػاس وعػف سمقترحػات  وقالت الصحيفة إف ميداف كشؼ عف تفاصيؿ كثيػرة فػي المفاوضػات التػي جػرت مػع

وسػػاطة غريبػػة، وعػػف عمميػػة الميػػزر الجراحيػػة إلزالػػة النظػػارات التػػي نظمتيػػا المخػػابرات المصػػرية لقائػػد الػػذراع 
 العسكري في حماس )أحمد الجعبري(س.

وانتقػػػد ميػػػداف خػػػالؿ المحاضػػػرة فشػػػؿ اإلسػػػتخبارات اإلسػػػرائيمية فػػػي قضػػػية شػػػاليط، مشػػػيرًا إلػػػى أنػػػو منػػػذ أسػػػر 
وحتى نياية والية رئيس الوزراء السابؽ اييود أولمرت فػي بدايػة العػاـ  5005راف/يونيو العاـ الجندي في حزي

سلػػـ تعػػرؼ اإلسػػتخبارات )اإلسػػرائيمية( شػػيئًا عػػف غمعػػاد شػػاليط، لػػـ تعػػرؼ مػػف يحتجػػزه وال وضػػعو وال  5009
 شيء، ولـ يكف لدى المفاوضيف أية معموماتس.

مػػاس بواسػػطة ناشػػط السػػالـ اإلسػػرائيمي اليسػػاري غرشػػوف بسػػكيف وقػػاؿ ميػػداف إنػػو تراسػػؿ مػػع مسػػؤوليف فػػي ح
 عمى مدار شير كامؿ بواسطة رسائؿ عمى الياتؼ الخموي وبعد ذلؾ بدأت الوساطة المصرية.

وأضػػاؼ ميػػداف أف المفاوضػػات حػػوؿ صػػفقة التبػػادؿ جػػرت بسػػرية تامػػة ولػػـ يكػػف أحػػد فػػي إسػػرائيؿ عمػػى عمػػـ 
 الدفاع اييود باراؾ. بمضموف المفاوضات سوى نتنياىو ووزير

 55/7/5995، القدس العربي، لندن
 
 

 والتعاون العسكري توقع أول اتفاقية تعاون مع جنوب السودان تتعمق بالمياه "إسرائيل" 35
أوؿ اتفاقيػة دوليػػة مػع جنػوب السػوداف، اعتبرىػػا مراقبػوف بمثابػة وضػع يػػد الكيػاف عمػى بنػػى ” إسػرائيؿ“أبرمػت 

” تعاوف“اتفاقية ” اإلسرائيمية“عف السوداف. ووقعت شركة الصناعات العسكرية  ىذه الدولة المنفصمة قبؿ سنة
فػػػي حفػػػؿ كبيػػػر أقػػػيـ، الميمػػػة قبػػػؿ الماضػػػية، فػػػي ” الجنػػػوب“لمبنيػػػة التحتيػػػة المائيػػػة والتنميػػػة التكنولوجيػػػة مػػػع 

وزيػػر الصػييوني، وىػو يػأتي ضػمف سمسػمة مػف اتفاقيػػات التعػاوف التجػاري بينيمػا، وقعيػا كػؿ مػف ” الكنيسػت“
عػػوزى النػػدو ووزيػػر الميػػاه والػػري فػػي جنػػوب السػػوداف أكيػػؾ بػػوؿ مػػايوـ. ونقمػػت ” اإلسػػرائيمى“الميػػاه والطاقػػة 

نحػف نعتبػر ذلػؾ “عف النداو قولػو، فػي تصػريحات موجيػة إلػى مػايـو  إلسرائيميةا” جيروزاليـ بوست“صحيفة 
تمتمػؾ ” إسػرائيؿ“، مؤكػدًا أف ”ة مػع بمػد جديػديوقع اتفاقي” إسرائيؿ“شرفًا وامتيازًا لنا بأف نصبح أوؿ قطاع في 

الكثيػػر مػػف المعرفػػة ولػػدييا الكثيػػر مػػف الخبػػرات فػػي مػػا يتعمػػؽ بقطػػاع الميػػاه لتسػػيـ بػػو مػػع جنػػوب السػػوداف. 
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وأشػػار إلػػى أف االتفاقيػػة تتضػػمف خططػػًا لمتعػػاوف بػػيف الجػػانبيف فػػي مجػػاالت تحميػػة الميػػاه والػػري ونقػػؿ الميػػاه 
 وتنقيتيا.

عػػف الػػوزير الجنػػوبي حديثػػو عػػف بدايػػة تعػػاوف فػػي مجػػاالت الػػنفط واالقتصػػاد مقابػػؿ ” إسػػرائيمية“ونقمػػت تقػػارير 
 مف المياه.” إسرائيؿ“استفادة 

وجوبػػػا وقعتػػػا أيضػػػًا عمػػػى اتفاقيػػػات عسػػػكرية عػػػدة يػػػتـ بموجبيػػػا ” إسػػػرائيؿ“أف ” اإلسػػػرائيمية“وكشػػػفت اإلذاعػػػة 
السوداف أسمحة ومعدات عسكرية، بجانػب مسػاعدتيا لجنوب ” اإلسرائيمية“تصدير ىيئة الصناعات العسكرية 

، وتحميػػة ميػػاه البحػػر، فيمػػا اقتػػرح النػػدو فػػي إطػػار التعػػاوف الثنػػائي نقػػؿ ”إسػػرائيؿ“فػػى تنقيػػة الميػػاه، ونقميػػا ؿ 
مشػيرًا إلػى عػدـ وجػود معامػؿ تكريػر الػنفط فػي جنػوب السػوداف، وزاعمػًا أف ” اإلسػرائيمية“النفط إلى المنشػآت 

 وؼ تساعد الجنوب عمى حؿ مشاكمو .ىذه الوسيمة س
، أمػػػس، انػػػو سػػػيتـ اليػػػوـ ترحيػػػؿ دفعػػػة أخيػػػرة مػػػف السػػػودانييف ”إسػػػرائيمية“فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو، أعمنػػػت مسػػػؤولة 

سػوادني جنػوبي واسػتمرت سػتة  900الجنوبييف الذيف كانوا تسمموا إلى الكياف، في إطار عممية ترحيؿ شممت 
 أسابيع. 

 54/7/5995، الخميج، الشارقة

 
 : تركيا و"إسرائيل" تتشاطران المعمومات حول سوريا عن طريق الواليات المتحدة يديعوت 36

اقتبسػت صػػحيفة "تػوديي زمػػاف" التركيػة عػػف مسػػؤوؿ إسػرائيمي، وصػػؼ بأنػو رفيػػع المسػتوى، قولػػو إف إسػػرائيؿ 
ىػذه المحػاوالت لػـ  وتركيا تحاوالف إيجاد "المعادلة السحرية" التي تتيح تحسيف العالقات بيف الطرفيف، بيد أف

تثمػػر حتػػى اليػػوـ. وقػػاؿ أيضػػا إنػػو أبمػػغ األتػػراؾ بػػأف إسػػرائيؿ منفتحػػة عمػػى اقتػػراح مػػف قبػػؿ طػػرؼ ثالثػػا بشػػأف 
 "المعادلة السحرية" التي يفترض أال تمس بمكانة أي مف الدولتيف، عمى حد قولو.

اؿ ىنػاؾ قنػوات مفتوحػة. وأشػار وأكد المسؤوؿ نفسو عمى أف المفاوضات مع تركيا لـ تتوقؼ أبدا، وأنػو ال يػز 
إلى أف الظروؼ والمصالح تتغيػر، وأنػو يجػب التركيػز عمػى مػا يتناسػب مػع ذلػؾ. وأضػاؼ أف ىنػاؾ تغيػرات 

 سريعة تحصؿ، والظروؼ قد تقود إلى المصمحة القومية التي بدورىا تخمؽ اإلرادة.
سػػػرائيؿ تتشػػػاطراف المعمومػػػات وبحسػػػب "يػػػديعوت أحرونػػػوت" فقػػػد ألمػػػح المسػػػؤوؿ اإلسػػػرائيمي إلػػػى أف تركيػػػا  وا 

االستخبارية عف طريؽ الواليات المتحػدة. وفػي الشػأف السػوري قػاؿ إف إسػرائيؿ وتركيػا تتشػاطراف القمػؽ بشػأف 
 األسمحة الكيماوية التي قد تقع بأيدي منظمات وصفيا بأنيا "غير شرعية".

يؿ، فػػإف األخيػػرة بػػدأت بتحسػػيف مػػف جيتيػػا كتبػػت "تػػوديي زمػػاف" أنػػو إلػػى جانػػب تػػدىور العالقػػات مػػع إسػػرائ
عالقاتيا مع اليوناف وقبرص اليونانية، بيد أف التقريػر نفسػو يشػير إلػى أف نتانيػاىو قػد شػدد عمػى أف األسػس 
لتطػػوير العالقػػات بػػيف إسػػرائيؿ واليونػػاف كػػاف قػػد تػػـ وضػػعيا قبػػؿ اليجػػـو الػػدموي عمػػى سػػفينة مرمػػرة بأربعػػة 

 شيور.
 53/7/5995، 48عرب 

 
  CIAبمناقب سميمان عقب وفاتو باعتباره شريكًا "لمموساد" والف اإلسرائيمية دةاإلشا تواصل 37

تعقيبا عمى وفاة رئيس المخابرات المصرية بأف عمر سميماف لـ يذرؼ  إلسرائيميقاؿ "يوسي ميمماف" الخبير ا
بارية دمعػػة خػػالؿ حممػػة الرصػػاص المصػػبوب، بفعػػؿ إقامتػػو لعالقػػات وثيقػػة مػػع معظػػـ قػػادة األجيػػزة االسػػتخ

 الصييونية.
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بػػػالقوؿ: ىػػػؤالء  5005وقػػػد سػػػرب سػػػميماف لنظرائػػػو الصػػػياينة عقػػػب فػػػوز حمػػػاس فػػػي االنتخابػػػات التشػػػريعية 
 اإلخواف المسمموف كذابوف، والمغة الوحيدة التي يفيمونيا ىي القوة، في دعوة صريحة لإلقصاء والسحؽ.

بدايػة االنتفاضػة الثانيػة، وسػمعو يسػب الػرئيس ونقؿ "ميمماف" عػف أحػد قػادة االسػتخبارات قولػو إنػو التقػاه فػي 
الراحؿ ياسر عرفات بأقذع الشتائـ، ألنو لـ يسػتمع لنصػائحو بالعمػؿ عمػى وقفيػا، وقػد انػتقـ مػف عرفػات أشػد 

 االنتقاـ في وقت الحؽ.
، اتصػػؿ عرفػػات بػػو، ورجػػاه أف تتػػدخؿ مصػػر لػػرفض 5005وحػػيف شػػنت "إسػػرائيؿ" حممػػة السػػور الػػواقي عػػاـ 

كنػػػو تجاىمػػػو، ورفػػػض الػػػرد عمػػػى اتصػػػاالتو، وسػػػمح بتػػػوافر الظػػػروؼ التػػػي أدت لحصػػػاره، وانييػػػار العمميػػػة، ل
 السمطة في ذلؾ الوقت.

وأضػػػاؼ: سػػػميماف أسػػػيـ بشػػػكؿ واضػػػح فػػػي الحػػػرب األمريكيػػػة عمػػػى اإلرىػػػاب، حيػػػث قػػػاـ بتزويػػػد المخػػػابرات 
االسػػتخباري األمريكػػي  األمريكيػػة بمحققػػيف مصػػرييف السػػتجواب عناصػػر تنظػػيـ القاعػػدة، ممػػا جعػػؿ المجمػػع

يوجو إليو الشكر، ويعتبره حميفا إستراتيجيا كجياز "الموساد"، وكاف أحد األشخاص الذيف أسيموا بعقد صػفقة 
بيع الغاز المصري بسعر بخس، وقػد لجػأ إليػو رئػيس الموسػاد األسػبؽ "شػفتاى شػفيت" لتسػييؿ التوصػؿ ليػذه 

 الصفقة.
 حكم مصر

ألسبؽ "عوزي برعاـ" أنو خػالؿ لقاءاتػو مػع سػميماف وجػد أف كراىيتػو لممقاومػة مف جيتو، قاؿ وزير الداخمية ا
اإلسالمية تفوؽ بكثير الحماس الصييوني واألمريكػي، وأنػو يحػاوؿ التػودد لممسػئوليف الصػياينة بػالتعبير عػف 

 حماسو الدائـ لقمع اإلخواف المسمميف.
ماف عمػػػى إحاطػػػة نفسػػػو بمظػػػاىر األبيػػػة ونقػػػؿ عػػػف أحػػػد قػػػادة االسػػػتخبارات شػػػعوره بػػػالتقزز مػػػف حػػػرص سػػػمي

 والفخامة التي اتسـ بيا مكتبو الخاص.
 
 

لكػػف د."ميػػرا تسػػوريؼ" مػػف مركػػز ديػػاف بجامعػػة تػػؿ أبيػػب قالػػت إف التقػػدير بتػػولي سػػميماف مقاليػػد األمػػور بعػػد 
 ة.الثورة، اعتبر استمرارية لمبارؾ، ألف طريقة حكـ مصر حينئذ لف تتغير، بؿ ستصبح أكثر لينا ومرون

 موقع ويمال اإلخباري
 ترجمة: مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية

  53/7/5995،  5586 العدد التقرير المعموماتي، ممحق

 
 سرائيميون ممنوعون من التحدث بالمغة العبريةالسياح اإلإجراءات إحترازية:  38

ءات امنيػة مشػددة عمػى السػياح فرضػت اسػرائيؿ اجػرا: اماؿ شحادة -« الحياة اإللكترونية» -القدس المحتمة 
االسػػرائيمييف فػػي الخػػارج، بعػػد اف الزمػػت الشػػركات السػػياحية باتخػػاذ سمسػػمة اجػػراءات امنيػػة تحػػوؿ دوف وقػػوع 

 عمميات ضد سياح اسرائيمييف وتكرار عممية بورغاس في بمغاريا.
ط االمػػػف فػػػي وبموجػػػب االجػػػراءات الجديػػػدة تجػػػري شػػػركات السػػػياحة االسػػػرائيمية اتصػػػاالت مكثفػػػة مػػػع ضػػػبا

المطػػارات والمػػوانئ وتنسػػؽ مػػع الػػدوؿ التػػي تتوجػػو الييػػا رحػػالت اسػػرائيمية، خاصػػة المنظمػػة المنيػػا. وسػػيتـ 
التعاوف مف خالؿ رفع يافطات ولوحات بما يضمف جمع االسػرائيمييف فػي قاعػات المطػارات فػي امػاكف تمنػع 

 استيدافيـ مف جماعات معادية.
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رائيمي قبػؿ مغادرتػو اسػرائيؿ التقميػؿ مػف الحػديث بالمغػة العبريػة واخفػاء قبعػة ومف التعميمات التي يتمقاىا االسػ
 المتدينيف بقبعة سياحية وعدـ التجمع باعداد كبيرة في منطقة واحدة.

 55/7/5995، الحياة، لندن
 

 زعبي: البمدات العربية لن تستفيد من نقل المصانع الفتقارىا لمناطق صناعية حنين 39
أرسمت النائبة حنيف زعبي رسالة الى وزير الصناعة والتجارة تطالبو بالعدوؿ عف قرار وحدة االستثمارات في 

مميػػوف شػػيكؿ.  270مصػػنعا مػػف مركػػز الػػبالد الػػى األطػػراؼ بمبمػػغ  52الػػوزارة والػػذي نػػص عمػػى دعػػـ انتقػػاؿ 
ية ييوديػػة، وذلػػؾ بسػػبب وبحسػػب الخطػػة، فػػإف األغمبيػػة السػػاحقة مػػف المصػػانع  سػػتنتقؿ إلػػى منػػاطؽ صػػناع

نقػػص المنػػاطؽ الصػػناعية فػػي البمػػدات العربيػػة وفقػػر بنيتيػػا التحتيػػة نتيجػػة إلىمػػاؿ وتمييػػز متواصػػؿ مػػف قبػػؿ 
واعتبػػػرت زعبػػػي أف القػػرار أعػػػاله يضػػػرب بعػػػرض الحػػػائط كػػؿ القػػػرارات السػػػابقة لمػػػوزارة والتػػػي  الػػوزارة نفسػػػيا.

بشكؿ خاص، بػؿ ومضػاعفة ىػذه النسػبة، ممػا يعنػي وضعت ضمف أىدافيا رفع نسبة عمؿ النساء العربيات 
تطػػوير وتػػوفير أمػػاكف عمػػؿ قريبػػة مػػف البمػػدات العربيػػة، ممػػا يعنػػي تطػػوير بنيػػة تحتيػػة صػػناعية تػػوفر فػػرص 

 العمؿ ىذه.. 
 54/7/5995، 48عرب 

 
 مع تتبع األسمحة الكيماوية السورية "إسرائيل"الطمب عمى أقنعة الغاز في تزايد  49

قالت شركة البريػد اإلسػرائيمية التػي تقػـو بتوزيػع األقنعػة لحسػاب الجػيش إنػو : داف وليامز -القدس )رويترز( 
وقالػت المتحدثػة  قنػاع. 5500قناع واؽ يوـ االثنػيف مقارنػة بالمتوسػط اليػومي الػذي يبمػغ  5700جرى تسميـ 

بيػدوت أنػو مػف بػيف واضػافت ال باسـ الشركة ميراؼ البيدوت "الزيادة مرتبطة بال شؾ بما يحدث في سػوريا."
 مميوف عمى أقنعة والبقية سيحصموف عمييا في ستة أشير. 2.5مميوف إسرائيمي حصؿ  7.8

 54/7/5995، وكالة رويترز لألنباء
 

 "الشاباك" يتيم المياجرين األفارقة بنقل أموال لمفمسطينيين 49
لػػو نشػػر أمػػس الثالثػػاء، أف  زعػػـ جيػػاز المخػػابرات اإلسػػرائيمية "العامػػة" فػػي تقريػػر: برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة

العمػػاؿ الميػػاجريف األفارقػػة فػػي إسػػرائيؿ، بػػاتوا قنػػاة لتمريػػر األمػػواؿ مػػف الخػػارج إلػػى المنظمػػات الفمسػػطينية، 
خاصػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، وىػػذا لتبريػػر سمسػػمة مػػف القػػوانيف التػػي تشػػدد العقوبػػات عمػػى الميػػاجريف 

إلسرائيمية، لكونيـ يدخولف عبر الحػدود المفتوحػة مػع صػحراء سػيناء األفارقة، أو "المتسمميف" حسب التسمية ا
 المصرية.

وحسب التقرير، الذي نشرتو صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية أمس، فإنو في كؿ أسبوع يحّوؿ رواتبيـ التػي تقػدر 
اء مجتمعة بعشرات آالؼ الدوالرات عبر قنوات غير رسمية إلػى بالدىػـ التػي ىػاجروا منيػا، مػف خػالؿ وسػط

 فمسطينييف في الضفة والقدس المحتمة.
 55/7/5995، الغد، عّمان

 
 

 : نجاح السياحة فى تل أبيب يأتى بفضل انتعاش الدعارة فيياىآرتس 45
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أكػػػدت صػػػػحيفة "ىػػػػآرتس" اإلسػػػرائيمية أف تػػػػؿ أبيػػػب أصػػػػبحت وكػػػػرًا دوليػػػًا لممارسػػػػة الػػػػدعارة : محمػػػود محيػػػػى
يمية التى ال تبذؿ أى جيد لمحيمولة دوف انتشار كروت الػدعوات والرذيمة، تحت رعاية البمدية والشرطة اإلسرائ

 الجنسية التى يتـ توزيعيا عمنيًا فى كؿ مكاف بالمدينة.
وأشػػارت ىػػآرتس إلػػى أف المجمػػة السػػياحية الدوليػػة األولػػى فػػى العػػالـ "لػػونمى بالنيػػت" صػػنفتيا كواحػػدة ضػػمف 

شػارت إلييػا مجمػة "ناشػيوناؿ جيئػو جرافيػؾ" بأنيػا ، فيمػا أ5022مدف سخونة فى العالـ خالؿ العاـ  20أكثر 
 واحدة مف أنجح المدف الشاطئية فى العالـ.

 55/7/5995، اليوم السابع، مصر
 

 يقتحمون األقصى لميوم الثالث عمى التوالي مستوطنون 43
 اقتحـ عشرات المستوطنيف الييود أمس الثالثاء ولميوـ الثالث عمى التوالي المسجد األقصى في: القدس

مستوطًنا  50وقالت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في بياف صحفي إف نحو  مدينة القدس المحتمة.
اقتحموا المسجد األقصى ودنسوا مرافقو، مشيرة إلى أف الالفت في األمر أف مجموعة مف أربعة مستوطنيف 

المسجد األقصى مف  20مف جماعة "عطيرات كوىنيـ" المتطرفة، بينيـ طفميف، اقتحموا في تماـ الساعة الػ
 قبؿ باب المغاربة، وىـ يحمموف كاميرة فيديو مع عصا التثبيت.

جراء مقابمة مع المستوطف اآلخر عمى مصطبة  أف وأوضحت أحد المستوطنيف قاـ بتصوير األطفاؿ وا 
الكاس، فحاوؿ أحد حراس المسجد األقصى منعيـ مف التصوير، لكف شرطة االحتالؿ تصدت لو، وأصرت 

مرجح أف ىؤالء كانوا يعدوف تقريرا تمفزيونيا عف اقتحاميـ ومف السماح لممستوطنيف بالتصوير.عمى ال
 لألقصى.

 55/7/5995، السبيل، عّمان
 
 
 

قرار بناء  شييًدا 58تقرير:  44  وحدة استيطانية99396بالضفة وغزة منذ بداية العام وا 
رير إف سمطات االحتالؿ قتمت منذ بداية العاـ صفا: قالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التح –راـ اهلل 
دونًما مف األراضي الفمسطينية المحتمة لصالح  5775طفاًل، واستولت عمى  22فمسطينًيا بينيـ  28الجاري 

 وحدة استيطانية جديدة.22595الجدار العنصري والمستوطنات، كما أقرت بناء 
في قطاع غزة  28بعاء أف مف ضمف الشيداء وأوضحت المنظمة في تقرير تمقت "صفا" نسخة عنو األر 

 استشيدوا بفعؿ الغارات التي شنيا الطيراف اإلسرائيمي عمى التجمعات السكنية ىناؾ.
وذكرت أف قوات االحتالؿ عمدت منذ بداية العاـ لتصعيد أعماليا االستيطانية وسرقة األراضي الفمسطينية 

ح الجدار وتوسيع المستوطنات، وشيدت محافظة دونًما لصال 5775بالقوة، حيث صادرت ما مجموعو 
 مف أراضييا. 5872القدس مصادرة

شجرة غالبيتيا مف  5895وأشارت إلى أف االحتالؿ ومستوطنيو اقتمعوا ودمروا خالؿ الستة شيور الماضية 
 أشجار الزيتوف، وتـ نقؿ أعداد كبيرة منيا إلى داخؿ المستوطنات، وشيدت محافظة الخميؿ أكبر عمميات

 شجرة. 2750شجرة زيتوف وعنب تمتيا نابمس بػ  2500االقتالع بػ 
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منزاًل ومنشأة اشتممت عمى منازؿ سكنية وخياـ وبركسات 297وحسب التقرير، ىدمت قوات االحتالؿ 
 وحدة سكنية. 520منازؿ والحاؽ الضرر بػ 20ومنشآت صناعية، كاف أشدىا في غزة، حيث تـ تدمير 

مسكًنا عمى  55طنيف في المناطؽ الرعوية وىدـ مساكنيـ، حيث ىدـ ما يقارب كما الحؽ االحتالؿ الموا
منيا في بمدة  52منازؿ  220شكؿ خياـ أربعة منيا في خربة طوبا شرؽ بمدة يطا، وسمـ إخطارات بيدـ 

 إخطاًرا في قرية سوسيا جنوب الخميؿ. 28سمواف بالقدس المحتمة و
 بناء المستوطنات

وحدة استيطانية جديدة في تحد صارخ لممجتمع  22595االحتالؿ أصدر قرارات ببناء  ولفتت الدائرة إلى أف
الدولي الذي أداف االستيطاف، وطالب حكومة االحتالؿ بوقؼ عمميات البناء في األراضي الفمسطينية 

 المحتمة.
في وحدة استيطانية جديدة  992وتركزت قرارات االستيطاف في داخؿ القدس، حيث تـ إقرار بناء 

وحدة  200مستوطنات "جبؿ أبو غنيـ" والتمة الفرنسية و"أفرات" و"جفعات ىزايت" وجيمو وسمعاليو ادوميـس، و
 شيمو" المقامة عمى اراضي قرية ترمسعيا براـ اهلل.»في مستوطنة 

في البؤرة االستيطانية  527وحدة استيطانية داخؿ وفي محيط القدس، منيا  2259كما أعمنت عف بناء 
وحدة في مستوطنة جبؿ أبو  875وحدة في بمدة أبو ديس و 500ييوف( الواقعة في جبؿ المكبر و)نوفص
 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيؼ"، وغيرىا مف القرارات. 280غنيـ، و

وحوؿ عمميات االعتقاؿ، بيف التقرير أف قوات االحتالؿ اعتقمت خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري 
دت ىذه الفترة عدة إضرابات عف الطعاـ خاضيا األسرى بشكؿ فردي وجماعي مواطًنا، فيما شي 2285

 احتجاًجا عمى سياسة االعتقاؿ اإلداري.
وأفاد أف قوات االحتالؿ ارتكبت العديد مف االنتياكات بحؽ الصحافييف الفمسطينييف خالؿ أداء عمميـ، 

لممقاومة الشعبية ولممسيرات األسبوعية  وتغطيتيـ لتمؾ االنتياكات في المناطؽ التي تشيد فعاليات دائمة
 المناىضة لالستيطاف والجدار.

 55/7/5995، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 

 قراقع: مستحقات األسرى المحررين متعطمة بسبب األزمة المالية 45
بيا وفؽ أفاد وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع أف مستحقات األسرى المحرريف المعموؿ  :راـ اهلل

نظاـ وزارة شؤوف األسرى متعطمة وبطيئة جدا نتيجة األزمة المالية الخانقة التي تمر بيا السمطة الوطنية 
 الفمسطينية.

 55/7/5995، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 اإلسرائيمية السجون بارتفاع وتيرة االعتداء الجسدي العنيل عمى األسرى وزارة األسرى في رام اهلل:  46
أفاد تقرير صادر عف وزارة األسرى تصاعد وتيرة التعرض بالضرب عمى األسرى داخؿ السجوف  :راـ اهلل

وبخاصة في السنوات األخيرة حيث تعرض عدد مف األسرى إلى الضرب الجسدي المبرح عمى يد السجانيف 
 وقوات نحشوف أدت إلى إصابة األسرى بجروح وعاىات دائمة.
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شيادات األسرى أف كافة الشكاوى التي يتـ رفعيا مف قبؿ األسرى ال يتـ  وقاؿ التقرير مستندا إلى عدد مف
نما إىماليا، موضحا أف عددا مف األسرى فقد الذاكرة بسبب االعتداء الوحشي عميو كحالة  البت فييا وا 

أدى إلى فقدانو  5009االسير جياد أبو ىنية الذي تعرض لمضرب المبرح عمى الرأس في سجف مجدو عاـ 
 ة وال يزاؿ وضعو الصحي صعب لمغاية.الذاكر 

وقاؿ تقرير الوزارة أف موجة االعتداء الفردي عمى األسرى تزايدت خالؿ محاوالت إجبار األسرى عمى 
،كما جرى مع األسيريف عباس وعوض الصعيدي المذيف تعرضا لضرب قاتؿ عمى يد  DNAفحوصات الػ 

 السجانيف في أقساـ العزؿ.
 55/7/5995، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 لرفضيم ارتداء مالبس مصمحة السجون اإلسرائيمية "محكمة عوفر"االعتداء عمى أسرى إداريين في  47

قاؿ مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس انو وخالؿ وجوده في محكمة  :راـ اهلل
قامت باالعتداء عمييـ » لنحشوف ا»امس لمترافع عف بعض مف األسرى اإلدارييف بأف قوات مف « عوفر»

وضربيـ بعد رفضيـ الخروج بمباس مصمحة السجوف اإلسرائيمية، ولفت بولس الى اف األسرى كانوا قد اتفقوا 
آب ولكف ونتيجة لتنصؿ مصمحة السجوف اإلسرائيمية مف وعودىا  50عمى رفض المباس ابتداء مف 

 ر منذ أربعة أياـ.بخصوص قضية األسرى اإلدارييف بدأوا بتطبيؽ القرا
 55/7/5995، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 : االحتالل ارتكب ستة انتياكات بحق مقابر المسممين منذ بداية العام"مؤسسة التضامن" 48

ذكرت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف أف سمطات االحتالؿ ما زالت تنتيج سياسة تدميرية ثابتة  :نابمس
 وأضرحتيـ بيدؼ تغيير المعالـ اإلسالمية في فمسطيف.في تعامميا مع مقابر المسمميف 

وبيف المحامي والباحث في مؤسسة التضامف احمد طوباسي أف المؤسسة أحصت منذ بداية العاـ الجاري ما 
 .28اعتداءات( طالت مقابر المسمميف في الضفة والمناطؽ المحتمة عاـ  5مجموعو )

األياـ القميمة الماضية باالعتداء عمى مقبرة قرية مجدؿ وأفاد طوباسي أف سمطات االحتالؿ قامت خالؿ 
، حيث شرعت الجرافات بنبش وتدمير عشرات القبور فييا، مشيرا إلى أف ىذا 2928صادؽ الميجرة عاـ 

 اعتداءات( مماثمة. 2االعتداء ليس باألوؿ عمى مقابر المسمميف، فقد سبقو )
 55/7/5995، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 القرآن في الحرم اإلبراىيمي بالخميل من صفحاتمستوطنتان تمزقانأحرونوت: يديعوت  49

تؿ أبيب: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية عمى موقعيا اإللكتروني أمس، إف فتاتيف ييوديتيف 
دخمتا قبؿ أربعة أشير الجزء المخصص لممسمميف في الحـر اإلبراىيمي بمدينة الخميؿ، وقامتا بتمزيؽ 

فحات مف القرآف الكريـ. وأضافت الصحيفة أف كاميرات الحراسة في الحـر اإلبراىيمي التي تعمؿ عمى ص
ساعة في اليوـ التقطت صورا لمفتاتيف وىما تقوماف بتمزيؽ صفحات مف القرآف الكريـ، وأنو حتى  52مدار 

 «.اؿ التحقيؽ مستمراال يز »المحظة لـ يتـ اعتقاليما، وأف الشرطة اإلسرائيمية مف جانبيا تقوؿ: 
 55/7/5995، الشرق األوسط، لندن
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 السماح ببناء طابق ثالث يرحبون بقرار سكان المخيمات  :انعمّ  59
القى قرار الحكومة السماح ببناء طابؽ ثالث في المخيمات الفمسطينية لمواجية : ماجد القرعاف –عماف

 ت في المممكة.االكتظاظ السكاني ترحيبا واسعا وتقديرا بيف ابناء المخيما
وقاؿ سكاف المخيمات اف االجراءات الجديدة مف شأنيا أف تعالج مشكمة االكتظاظ التي يعاني منيا أبناء 
المخيمات في ضوء صغر مساحات الوحدات السكنية التي ال تزيد في الغالب عف مئة متر مربع ويقطنيا 

 فردا. 25الى  8بالمعدؿ ما بيف 
ؼ وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )االونروا( حوؿ القرار غير سعت الى معرفة موق« الدستور»

أنيا لـ تتمؽ جوابا. وفي شأف الالجئيف الفمسطينييف الذيف لجؤوا الى االردف قادميف مف سوريا، أكد مصدر 
 ي المممكة.مسؤوؿ في األونروا التزاـ الوكالة بتقديـ خدماتيا ليـ شأنيـ شأف الالجئيف الفمسطينيف المقيميف ف

 55/7/5995، الدستور، عّمان
 

 خطة الصياينة اقتحام األقصى إلفشال العربشخصيات نقابية وحزبية تدعو األردن:  59
 واإلسػػالميةطالبػػت شخصػػيات نقابيػػة وحزبيػػة ووطنيػػة ومقدسػػية الحكومػػات العربيػػة : مجاىػػد إييػػاب -عمػػاف 

فػػي ذكػػرى  األقصػػىيػػود المتطرفػػوف لممسػػجد الػػذي يعػػد لػػو الي ،جػػؿ التصػػدي لالقتحػػاـ الجمػػاعيأبالعمػػؿ مػػف 
 الشير الجاري. 59خراب المعبد والتي تصادؼ 

اف الحكومػػة  ،فػػي مجمػػع النقابػػات المينيػػة ،عقػػد امػػس ،فػػي بيػػاف وزع خػػالؿ مػػؤتمر صػػحفي مشػػترؾ وأكػػدوا
ية حقيػا مطالبة بالقياـ بواجباتيا الممقاة عمييا بالحفػاظ عمػى حصػر  ،باعتبارىا المسؤولة عف المسجد االقصى

ومنػع دخػوؿ المسػتوطنيف وجنػود االحػتالؿ الػى باحاتػو. ودعػوا  األقصػى،المسػجد  أبػواببالتحكـ التاـ بجميع 
، األقصػىالى دعـ الموقؼ السياسي االردني لمواجية االخطار التػي تيػدد المسػجد  واإلسالميةالدوؿ العربية 

 مؤكديف اف االمة قادرة عمى تطيير المسجد االقصى وتحريره.
أف التفػػريط فػػي االقصػػى لػػف ترضػػاه  ،ف جانبػػو قػػاؿ المراقػػب العػػاـ لجماعػػة االخػػواف المسػػمميف ىمػػاـ سػػعيدمػػ

. وأضػػاؼ أف عمػػى الحكومػػة االردنيػػة أف تضػػطمع بمياميػػا تجػػاه  الشػػعوب العربيػػة ولػػف تسػػكت عنػػو بعػػد اليػػـو
نيف واف تعمػف صػراحة وأف تقوـ بحمايتو مف االخطار التي تيدده مف قبؿ قطعاف المسػتوط ،المسجد االقصى

 موقفيا مما يجري.
إف الكيػػاف الصػػييوني  ،وقػػاؿ األمػػيف العػػاـ لحػػزب الوحػػدة الشػػعبية الػػديمقراطي األردنػػي الػػدكتور سػػعيد ذيػػاب

 نجح في سرقة الجغرافيا. أفيحاوؿ سرقة التاريخ بعد 
95/7/5995، الدستور، عّمان  

 
 نيين في الشتاتحممة توثيق لالجئين الفمسطيفي لبنان:  "ىوية"مؤسسة  55

فػػػي إطػػػار مشػػػروعيا اليػػػادؼ إلػػػى الحفػػػاظ عمػػػى اليويػػػة الفمسػػػطينية، وتوثيػػػؽ حػػػؽ  نقػػػوال طعمػػػة: -بيػػػروت 
فػػػي لبنػػػاف حممتيػػػا لتوثيػػػؽ العػػػائالت  "ىويػػػة"الفمسػػػطينييف فػػػي وطػػػنيـ باألسػػػماء والوقػػػائع، تواصػػػؿ مؤسسػػػة 

ور عػػدة وتتفاعػؿ مػػع القضػػية بسػػرعة الفمسػطينية، وقراىػػا بعػػد مػرور عػػاـ عمػػى إطالقيػػا. وتتنػاوؿ الحممػػة محػػا
منعػػًا لخسػػارة معمومػػػات قػػد تفقػػػدىا بسػػبب التغيػػػرات، فتجػػري المقػػػابالت المباشػػرة مػػػع الفمسػػطينييف، وبخاصػػػة 

 القدامى، وبتعبئة استمارات توثؽ العائالت واألفراد باالسـ واليوية والتاريخ.
55/7/5995، الخميج، الشارقة  
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 فّروا مع جيش االحتالل عند التحرير  المحتمة لبنانيين من فمسطين أربعةعودة  53

نقمت المجنة الدولية لمصميب األحمر مف داخػؿ فمسػطيف المحتمػة، عبػر بوابػة النػاقورة الحدوديػة )آمػاؿ خميػؿ( 
عامػػًا(، الػػذي كػػاف قػػد فػػّر عنػػد التحريػػر مػػع جػػيش العػػدو إلػػى فمسػػطيف  27جثػػة المبنػػاني زيػػاد بطػػرس اليػػاس )

ذويو لدفنيا في بمدتو سنية )قضاء جػزيف(. وفػي العمميػة ذاتيػا، نقمػت المبنانيػة جمانػة المحتمة. وسممت جثتو ل
محمػػود غضػػبوني مػػف بمػػدة النػػاقورة وابنتاىػػا ميرفػػت ونػػور سػػبميني، والتػػي كانػػت قػػد فػػرت مػػع زوجيػػا يوسػػؼ 

 .سبميني الذي ال يزاؿ داخؿ األراضي المحتمة
55/7/5995، ، بيروتاألخبار  

 
 لحضور مؤتمره السابع إسرائيميية المغربي يعتذر عن دعوتو لناشط العدالة والتنم حزب 54

 المغربيمحمود معروؼ: قّدمت المجنة التحضيرية لممؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية  -الرباط 
الذي  ،عوفير روبنشتايف اإلسرائيميلناشط ابخصوص موضوع دعوة  "اعتذارىا عف أي تقصير أو تجاوز"

لـ تقصد التطبيع مع الكياف "لحضور المؤتمر مؤكدة أنيا  "رئيس المنتدى العالمي لمسالـ بفرنسا"وصفتو بػ
  ."الصييوني

رئيس المجنة ، و حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس الحكومةلالعاـ  األميفنائب  ،وشدد عبد اهلل بيا
التفاعالت التي أثارتيا دعوة "في بياف توضيحي حوؿ  ،محزبلالتحضيرية ورئيس المؤتمر الوطني السابع 

ومعبرة  "ممتزمة بموقؼ الحزب الثابت في دعـ القضية الفمسطينية"عمى أف المجنة  "السيد أوفير روبنشتايف
بأىمية  اعتزازىا بدعوة كال مف السيديف خالد مشعؿ وعزاـ األحمد في الجمسة االفتتاحية لممؤتمر إيماناً "عف 

 ."تمسكيا بمواقؼ الحزب المبدئية المناىضة لمتطبيعوحدة الصؼ الفمسطيني كما تؤكد 
إف كاف في أمر ىذا الضيؼ الذي ثار حولو "بف كيراف مسؤولية دعوة روبنشتايف وقاؿ  اإللووتحمؿ عبد 

ذاالجدؿ صواب، فأنا المسؤوؿ عنو   ."كاف فيو خطأ فأنا المسؤوؿ عنو وا 
 55/7/5995، لندن، القدس العربي

 
 ق اإلنسان تدعو إلى معاقبة شركة عالمية لمساعدتيا لالحتالل اإلسرائيميالعربية لحقو المنظمة 55

 االتكنولوجيتستخدـ أحدث وسائؿ  ةقوات اإلسرائيميالأكدت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف أف  :لندف
ية بشركات دول االستعانةلمسيطرة عمى سكاف األراضي المحتمة، وأشارت إلى أنو عمد في اآلونة األخيرة إلى 

 -Hewlettكبرى وشركات محمية خاصة ليذا الغرض، ومف ىذه الشركات شركة الحاسوب الشييرة 

Packard (HP) معيا لتزويده بالبرامج وأحدث األجيزة ذات  بمختمؼ وزارتو عقوداً  االحتالؿ، حيث وقع
 الحربي وبرامج تستخدـ في المستوطنات ونقاط التفتيش. االستخداـ

العرب والمسمميف ، قدس برس وكالةأرسمت نسخة منو ل 7|52ف صادر يـو الثالثاء بيا ، فيودعت المنظمة
والعالـ إلى اتخاذ الالـز تجاه ىذه الشركة، وقاؿ التقرير: "إف المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا 

لفسخ عقودىا  مالحؽ ىذه الشركة والضغط عمييا إلىتدعو جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي 
كما تدعو الدوؿ العربية واإلسالمية كؿ عمى حدة لفرض عقوبات عمى ىذه الشركة حتى  االحتالؿمع قوات 

غير  االستيطافمع موقؼ اإلتحاد األوروبي عمى اعتبار  وأضاؼ: "وانسجاماً  .االحتالؿ"تنسحب مف أسواؽ 
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ابية ضد ىذه الشركة لحمميا عمى فسخ اتخاذ خطوات عق إلىشرعي وغير قانوني تدعو المنظمة اإلتحاد 
 ".االحتالؿعقودىا مع قوات 

 54/7/5995قدس برس، 
 

 "إسرائيل"لمضغط عمى  الفمسطينية بريطاني يدعو لوقل مساعدات السمطة دبموماسي 56
والسعودية، في مقاؿ  "إسرائيؿ"في  ريطانيالب الذي كاف سفيراً  ،دعا توـ فيبمس: برىوـ جرايسي -الناصرة 
مجمة بروسبكت ىذا األسبوع، إلى إعادة النظر في المساعدة لمسمطة الفمسطينية مف أجؿ الضغط نشرتو 

كيذا  عمى حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي، وزيادة العبء عمييا، لحمميا عمى إنياء االحتالؿ، إذ قاؿ إف عبئاً 
إدارة أميركية قادرة عمى وشكؾ فيبمس في أف تكوف أي  ."إسرائيؿ"سيكوف مشكمة لمحكومة أماـ الجميور في 

حكومة  "إسرائيؿ"لتقـو بما ىو مطموب منيا، كما أنو ال يتصور أف تنشأ في  "إسرائيؿ"ممارسة الضغط عمى 
تتخذ اإلجراءات الالزمة لكبح جماح حركة االستيطاف في الضفة والقدس المحتمة مف أجؿ السماح بتحقيؽ 

مسطينية مستعدة لتقديـ التنازالت في مسألة حؽ العودة، والتي حؿ الدولتيف. كما ال يرى فيميبس قياـ قيادة ف
 بدونيا لف يدعـ أي إسرائيمي التسوية السممية.

 وينتقد فيمبس االتحاد األوروبي في أنو لـ يتمكف مف استخداـ الروافع التي لديو لتحريؾ العممية السياسية.
 موضوعياً  مف أف تشكؿ وسيطاً  يا لف تتمكف أبداً وليذا فإن "إسرائيؿ"ويؤكد أف الواليات المتحدة تميؿ نحو 

 بشكؿ حقيؽ.
 55/7/5995الغد، عّمان، 

 
 
 

 قرى فمسطينية لمتدريب العسكري لن يخدم السالم ثماني "إسرائيل"األمريكية: تحويل  الخارجية 57
يـ الحكومة أعربت المتحدثة باسـ الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند، عف قمؽ بالدىا بشأف تقد: (.أ.ش.)أ

الخميؿ لتحويميا  فيقرى  ثماني حوالي فيإلى المحكمة العميا لمسماح بيدـ منازؿ فمسطينية  اإلسرائيمية طمباً 
وقالت: "إذا تـ السماح بعمميات اليدـ ىذه ولـ يكف ىناؾ بعد قرار مف  .العسكريإلى مقار لمتدريب 

السالـ بيف  فييدة بالنسبة لتحقيؽ ىدفنا المشترؾ المحكمة، فإننا نرى أف ىذه الخطوة لف تكوف منتجة أو مف
وأضافت: "ولذلؾ فإننا نواصؿ حث جميع  إسرائيؿ والفمسطينييف وبيف إسرائيؿ وجميع جيرانيا العرب".

 نوع مف اإلجراءات أحادية الجانب". أياألطراؼ عمى االمتناع عف 
 55/7/5995اليوم السابع، القاىرة، 

 
 ر من مخاطر وقل عالج مرضى غزة في الخارجالصحة العالمية تحذمنظمة  58

ألزمة وقؼ العمؿ في مكتب العالج  "خطيرة": حذرت منظمة الصحة العالمية مس مف تداعيات .(أ.ؼ.ب)
وقاؿ محمود  في الخارج في قطاع غزة عمى حياة عشرات المرضى الذيف بحاجة لمعالج في الخارج.

ار إغالؽ العمؿ في مكتب تحويؿ المرضى لمعالج في ضاىر، مدير مكتب المنظمة في القطاع، إف استمر 
ضرورة اتخاذ قرارات سياسية "عمى  ، مشدداً "عشرات المرضى مف الحاالت العاجمة"الخارج يعني عدـ عالج 

 "حكومتي غزة وراـ اهلل لحؿ سريع". وأكد ضاىر أف منظمتو تجري اتصاالت مكثفة مع "إلنياء األزمة
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مف غزة يحولوا لمعالج في مستشفيات في الخارج بما فييا بالضفة  مريض 2000لألزمة، موضحا أف 
سرائيؿ. ويرى ضاىر أف الحؿ في  جديدة تتولى اإلشراؼ عمى  "تشكيؿ لجنة توافقية مينية"الغربية والقدس وا 

 تحديد مف ىـ المرضى الذيف يحتاجوف لمعالج في مستشفيات خارج القطاع.
 55/7/5995الشرق األوسط، لندن، 

 
 دوالر من روسيا لالجئين الفمسطينيين وناممي 59

خّصصت روسيا مميوني دوالر لدعـ ميزانية األمـ المتحدة الخاصة بمساعدة الالجئيف الفمسطينييف لمعاـ 
عمى وزارة الخارجية "ونقمت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عف وثيقة صادرة عف الحكومة أنو  ،5025

يوني دوالر مف موارد الميزانية الفيدرالية بصفة االشتراؾ الكامؿ بتحويؿ مم 5025الروسية القياـ عاـ 
والطوعي، إلى ميزانية الوكالة شرؽ األوسطية التابعة لألمـ المتحدة لمساعدة الالجئيف الفمسطينييف ولدعـ 

 ."عمؿ الوكالة
 يوليو الحالي. تموز/ 29وُنشرت الوثيقة، أمس، وأصدرتيا الحكومة الروسية في 

 55/7/5995لشارقة، الخميج، ا
 

 "استثنائية" "إسرائيل"رئيس وزراء بمغاريا: عالقاتنا مع العالم العربي "رائعة" و 69
، عالقات بالده مع 52/7 وصؼ رئيس الوزراء البمغارى بويكو بوريسوؼ يوـ الثالثاء: )أ ب( ،(.)أ. ش.أ
مع  البمغاريؿ لقاء رئيس الوزراء جاء ذلؾ خال بػ)االستثنائية(. "إسرائيؿ"بػ)الرائعة( ومع  العربيالعالـ 

جوف بريناف، وفيما يتعمؽ بحادث تفجير حافمة  الداخميلمكافحة اإلرىاب واألمف  األمريكيمستشار الرئيس 
وقعت قبؿ نحو أسبوع.. رجح رئيس وزراء بمغاريا أف يكوف مرتكب الجريمة قد  التيالسائحيف اإلسرائيمييف 

تصريحات بثتيا  يف ،وأوضح بوريسوؼ األوروبية المفتوحة )شينجف(.دخؿ إلى البالد مف منطقة الحدود 
أف التحقيقات لـ تكشؼ حتى اآلف عف أدلة بشأف ىوية منفذ اليجوـ أو  ،وكالة أنباء )صوفيا( البمغارية

مف  باإلرىابي،وصفو  الذي ،وقاؿ إنو لـ يكف مف الممكف منع اليجوـ جاء منيا... التيجنسيتو أو الجية 
أف المشتبو بيـ دخموا البالد قبؿ نحو شير مف تنفيذ  تـ تنفيذه بيا.. موضحاً  التيبالنظر لمطريقة الوقوع 

فإف  وبالتاليمكاف واحد خالؿ تمؾ الفترة  فياليجوـ وتنقموا بيف المدف البمغارية، ولـ يجتمع اثناف منيـ 
 كفاءتيا.األجيزة األمنية البمغارية لـ يكف بوسعيا منع تنفيذ ىذا اليجـو رغـ 

وامتنع بوريسوؼ عف التعميؽ  ،التفجير فيقاؿ رئيس الوزراء إف مجموعة محترفة مف المسمحيف متورطوف و 
. في بأف إيراف وحزب اهلل لعبا دوراً  "إسرائيؿ"عمى دعـ مزاعـ  كما لـ يقـ بريناف باتياـ إيراف وحزب  اليجـو

 اهلل.
 54/7/5995اليوم السابع، القاىرة، 

 
 إرىابياً  حزب اهلل تنظيماً  اعتبار أبيبيرفض طمب تل  روبياألو االتحاد  69

نو تـ رفض طمب أ األوروبي،التحاد االتي تتولى بالدىا رئاسة  ،وزيرة خارجية قبرص ،ايراتو كوزاكو أعمنت
حزب اهلل ضمف قائمة المنظمات  بإدراج األوروبيليبرماف لالتحاد  أفيجدور اإلسرائيميقدمو وزير الخارجية 

قدـ اثر اليجـو  الذيلـ يجد مسوغات كافية لتمبية الطمب  األوروبيوقالت كوزاكو إف االتحاد  .بيةاإلرىا
 في بمغاريا. اإلسرائيمييفتعرض لو بعض السائحيف  الذي
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 "إسرائيؿ"اثر المباحثات السنوية بيف  اإلسرائيميوخالؿ مؤتمر صحفي عقد بيف الوزيرة القبرصية ونظيرىا 
 ".لإلرىابحزب اهلل عمى قائمة الراعيف والمموليف  إلدراجقاؿ ليبرماف "الوقت قد حاف  األوروبيواالتحاد 

صحيحة لكؿ مف المجتمع الدولي والمواطنيف  إشارةوقاؿ ليبرماف "إف القياـ بيذه الخطوة سيعطي 
 ".اإلسرائيمييف

 ".إلسرائيمياتوافؽ بخصوص االقتراح  إلىلـ نتوصؿ  أسبابعدة  إلىلكف كوزاكو قالت "بالنظر 
 54/7/5995ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 ببريطانيا لمقاطعة التمر اإلسرائيمي دعوات 65

تنتشر في بريطانيا دعوات لمقاطعة التمور اإلسرائيمية التي يتـ إنتاجيا عمى األراضي : مديف ديرية - لندف
بريطانية بأنيا غير شرعية وتشكؿ عقبة في الفمسطينية المحتمة، وفي المستوطنات التي اعترفت الحكومة ال

 طريؽ السالـ.
، ناشدت "إسرائيؿػ"حركات التضامف البريطانية مع فمسطيف وجماعات المقاطعة البريطانية والييودية ل

مف التمور إلى بريطانيا  "إسرائيؿ"المستيمكيف التحقؽ مف التمور قبؿ شرائيا، خاصة بعد ارتفاع صادرات 
 في شير رمضاف المبارؾ. وأوروبا بشكؿ عاـ

وقالت األمينة العامة لحممة التضامف البريطانية مع فمسطيف سارة كوربيف إف منظمتيا بدأت في تنظـ حممة 
 خالؿ شير رمضاف ىذا العاـ لحث الناس عمى تجنب شراء التمور اإلسرائيمية.

 
بريطانيا زاىر بيراوي لمجزيرة نت  مف جانبو، قاؿ مسؤوؿ العالقات العامة واإلعالـ بالمنتدى الفمسطيني في

إنو ال بد مف حممة توعية حوؿ أىمية المقاطعة اإلسرائيمية بشكؿ عاـ، وحوؿ مقاطعة التمور اإلسرائيمية في 
 رمضاف عمى وجو الخصوص.

 54/7/5995موقع الجزيرة.نت، 
 

 إعالُن قطاِع غّزَة محررًا 63
 ىاني المصري

داف إال أف تقارير إعالمّية مستندة إلى مصادر في "حماس" أشارت بالرغـ مف نفي محمود الزىار وأسامة حم
إلى أف نقاًشػا فػي "حمػاس" يػدور حػوؿ إعػالف قطػاع غػزة محػرًرا، فػي محاولػة لتوظيػؼ المتغيػرات فػي مصػر 

 لصالح "حماس".
ا عػػف بدايػًة، ال بػػد مػف االعتػػراؼ بػػأف وضػع الضػػفة الغربّيػػة بعػد تطبيػػؽ خطػة الفصػػؿ اإلسػػرائيمّية بػات مختمفًػػ

نمػػا األولػػى خاضػػعة إلػػى  قطػػاع غػػزة، ولكػػف لػػيس إلػػى درجػػة اعتبػػار أف الضػػفة محتمػػة وقطػػاع غػػزة محػػرًرا، وا 
 احتالؿ مباشر والثاني إلى احتالؿ غير مباشر.

لقد كنت مف األقمّية التي انتقدت االحتفػاالت الفمسػطينّية بػػ"تحرير" قطػاع غػزة التػي نظمتيػا مختمػؼ الفصػائؿ 
يس ألف خطػػة الفصػػؿ ال تعكػػس خطػػوة إسػػرائيمّية إلػػى الػػوراء ترجػػع فػػي أحػػد أسػػبابيا إلػػى مػػف دوف اسػػتثناء، لػػ

صػػػمود شػػػعبنا فػػػي القطػػػاع ومقاومتػػػو الباسػػػمة التػػػي دفعػػػت القػػػادة اإلسػػػرائيمييف إلػػػى التمنػػػي بػػػأف يبتمػػػع البحػػػر 
ا فػػي القطػػاعب بػػؿ ألنيػػا كانػػت مػػف أجػػؿ عشػػر خطػػوات إسػػرائيمّية إلػػى األمػػاـ فػػي الضػػفة الغربّيػػة، وخصوًصػػ

 القدس، وكما ترمي إلى استعادة زماـ المبادرة وقطع الطريؽ عمى قياـ دولة فمسطينّية.
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فإسػػرائيؿ التػػي "انسػػحبت" مػػف القطػػاع، واصػػمت حصػػاره البػػري والبحػػري والجػػوي، واحػػتالؿ شػػريط مػػف أرضػػو، 
ذي يجعػػؿ القطػػاع وقامػػت بالعػػدواف عميػػو بػػالحرب الواسػػعة أو باالقتحامػػات واالغتيػػاالت المسػػتمرة، األمػػر الػػ

محتاًل، وفؽ القانوف الدولي الذي ينص عمى أف أي أرض تبقى محتمة إذا مارس االحتالؿ أي نوع مف أنواع 
 التأثير عمييا.

لـ ينجح الحصار في إسقاط حكومة "حماس" وال في دفعيا لقبوؿ المصالحة وفًقا لشروط ال تناسبيا، وبالرغـ 
االعتػػراؼ بيػػا، سػػواء فػػػي برنامجيػػا السياسػػي أو مػػف خػػالؿ تعميػػػؽ مػػف أف "حمػػاس" تغيػػرت كثيػػًرا حتػػػى يػػتـ 

المقاومػػػة المسػػػمحة وتخفيػػػؼ شػػػروطيا لممصػػػالحة، إال أنيػػػا اسػػػتخدمت ىػػػذا التغييػػػر لالسػػػتمرار فػػػي سػػػيطرتيا 
االنفرادّية عمػى القطػاع، ومػف قبيػؿ كسػب الوقػت والسػعي إلػى الحصػوؿ عمػى مصػالحة تمكنيػا مػف االحتفػاظ 

، والسػػيطرة عمػػى القطػػاع(، مػػا دامػػت لػػـ تػػتمكف مػػف المشػػاركة الفاعمػػة فػػي 5005نتخابػػات بمػػا لػػدييا )نتػػائج ا
المنظمػػة والسػػمطة تمييػػًدا لقيادتيػػا، األمػػر الػػذي يحػػوؿ دونػػو اسػػتمرار االحػػتالؿ المباشػػر فػػي الضػػفة الغربّيػػة. 

ّيػػة عمػػػى فػػاالحتالؿ قػػادر عمػػى جعػػؿ أي اتفػػاؽ لممصػػالحة ال يرضػػػى عنػػو حبػػًرا عمػػى ورؽ فػػي الضػػفة الغرب
 األقؿ.

فنحف عالقوف في ورطة شديدة، ألف استمرار االنقساـ سيؤدي إلى تعميؽ الفصػؿ بػيف الضػفة والقطػاع، شػئنا 
أـ أبينػػػا، سػػػواء مػػػف خػػػالؿ إعػػػالف القطػػػاع محػػػرًرا أو مػػػف دوف ذلػػػؾ، مػػػع أف ىػػػذا ال يبػػػرر ىػػػذا اإلعػػػالف وال 

 استمرار الحصار أو المساىمة في استمراره عمى القطاع.
تظيػػر الورطػػة فػػي أف المصػػالحة المسػػموح بيػػا ىػػي التػػي تػػتـ عمػػى أسػػاس الشػػروط اإلسػػرائيمّية الدولّيػػة، كمػػا 

حوؿ معبر رفح، التي تعطي إلسرائيؿ حػؽ التػدخؿ، ولػو عػف بعػد،  5002وعمى أساس عودة العمؿ باتفاقّية 
بسػبب األنفػاؽ التػي  عمى المعبر دوف أف تكوف متواجدة، وأيًضا تظير في أف الحصػار لػيس حصػاًرا محكًمػا

كسػرت الحصػار وألحقػت أضػراًرا فادحػة باقتصػاد القطػاع، وسػاىمت فػي إيجػاد شػرائح مسػتفيدة مػف االنقسػػاـ، 
 ومف مصمحتيا استمراره.

الخػػروج مػػف الورطػػة ممكػػف مػػػف خػػالؿ اإلدراؾ أف لكػػؿ شػػيء ثمًنػػػا السػػتمرار االنقسػػاـ أو السػػتعادة الوحػػػدة، 
، ألف ثمنيػا أقػؿ مػف ثمػف االنقسػاـ. فالحػؿ موجػود، ويمكػف تنفيػذه فػي حػاؿ وعمى الفمسطينييف اختيار الوحػدة

توفر اإلرادة السياسّية لدى األطراؼ الفمسطينّية المتنازعة، بحيث تشرع فػي عممّيػة قػادرة عمػى إنيػاء االنقسػاـ 
وطني واسػػتعادة الوحػػدة الوطنّيػػػة عمػػى أسػػػاس برنػػامج قواسػػػـ وطنّيػػة مشػػتركة، وفػػػي سػػياؽ إحيػػػاء المشػػروع الػػػ

عادة تشكيؿ المنظمة عمى أساس األىداؼ والحقوؽ الوطنّية بعيًدا عف شروط المجنػة الرباعّيػة، وبمػا يجمػع  وا 
ما بيف الحفاظ عمى الحقوؽ الوطنّيػة والقػدرة عمػى الفعػؿ السياسػي المنسػجـ مػع مػوازيف القػوى القائمػة، والػذي 

لي وميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة وقراراتيػػا، بمػػا يحػػافظ يقتضػػي بػػأف يكػػوف برنػػامج الحكومػػة مسػػتنًدا إلػػى القػػانوف الػػدو 
عمػػى المكتسػػػبات التػػي توفرىػػػا الشػػرعّية الدولّيػػػة، وتوظيفيػػا ضػػػد االحػػتالؿ، وعػػػدـ تمكينػػو مػػػف تحييػػد العامػػػؿ 

 الدولي أو جذبو لالنحيار إلى إسرائيؿ.
ؾ جػػزًءا مػػف معضػػمة "حمػػاس" أو بعػػض األوسػػاط فييػػا أنيػػا تريػػد إعػػالف قطػػاع غػػزة محػػرًرا دوف أف يكػػوف ذلػػ

مشروع وطني شامؿ يحقؽ المصالحة، وفي ظؿ غيػاب المقاومػة، حيػث غػدت المقاومػة مجػرد شػعار تطبيقػو 
معمؽ برحـ المستقبؿ المجيوؿ، ما يؤدي في أحسف األحواؿ إلػى قيػاـ دولػة فمسػطينّية فػي غػزة، دولػة سػتكوف 

العتػػداء عمييػػا بحرّيػػة ووحشػػّية محاصػػرة ومعزولػػة وغيػػر معتػػرؼ بيػػا وعبًئػػا عمػػى مصػػر، وتسػػتطيع إسػػرائيؿ ا
أكبر، ما يعني أف قدرتيا عمى المقاومة ستكوف أقػؿ، ومػف شػأف إقامتيػا أف يصػب مػف دوف قصػد فػي خدمػة 
المشػػاريع اإلسػػرائيمّية الراميػػة إلػػى تطبيػػؽ الخطػػوات األحادّيػػة، بمػػا فييػػا ضػػـ كػػؿ أو معظػػـ المنػػاطؽ المصػػنفة 
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ؤقتة، ورمي القطاع فػي حضػف مصػر، ومعػازؿ الضػفة فػي حضػف )ج( إلى إسرائيؿ، والدولة ذات الحدود الم
 األردف.

وىنا، ال يكفي لتبريػر ىػذا التوجػو أو التقميػؿ مػف خطورتػو القػوؿ إف تشػكيؿ اإلطػار القيػادي المؤقػت لممنظمػة 
المنصوص عميو في اتفػاؽ القػاىرة يػوفر الوحػدة المطموبػة بػيف الفمسػطينييف، ويمنػع مػف جعػؿ إعػالف القطػاع 

خطػػوة ضػػارة، ولكػػف ىػػذا اإلطػػار لػػـ يشػػكؿ واسػػتعيض عنػػو بمجنػػة المنظمػػة التػػي ال تممػػؾ صػػالحيات  محػػرًرا
 قيادّية.

وما حاؿ دوف تشكيؿ اإلطار المؤقت ىي األسباب نفسيا التي حالت دوف تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني، أو 
صػػالح وبنػػاء وتوحيػػد األجيػػزة األمنّيػػة، أو دوف التحضػػير إل جػػراء االنتخابػػات عمػػى كػػؿ دوف إعػػادة تشػػكيؿ وا 

المستويات بصورة جدّيةب وىي: أواًل، تغميب المصالح الفئوّية والفردّية والسػعي لمييمنػة، خصوًصػا بعػد تعمػؽ 
االنقسػػاـ ومأسسػػتو، وعػػدـ اسػػتعداد "فػػتح" و"حمػػاس" دفػػع ثمػػف ىػػذا االسػػتحقاؽ، وبعػػد وزيػػادة نفػػوذ جماعػػات 

اإلسػرائيمي  -أثير العوامػؿ الخارجّيػة، خصوًصػا العامػؿ األميركػي االنقساـ ىنا وىناؾ سمطة وثروة. وثانًيػا، تػ
ال فمف تكوف أبًدا.  الذي يصر عمى قياـ المصالحة بناء عمى شروط الرباعّية، وا 

إف "حمػػاس" اآلف تػػراىف عمػػى وجػػود محمػػد مرسػػي أحػػد قػػادة جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف عمػػى كرسػػي الرئاسػػة 
عالنو محرًرا، وتنسى أف الرئيس مرسي مقيػد بمصر حتى يساعدىا عمى رفع الحصار كم يًّا عف قطاع غزة وا 

الصػػػالحيات، وأف الصػػػالحيات الفعمّيػػػة، خصوًصػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاألمف والػػػدفاع والسياسػػػة الخارجّيػػػة فػػػي يػػػد 
المجمس العسكري، وأف اإلشارات التي أطمقيا منذ توليو الرئاسة تظير أنو حريص عمػى االسػتقرار اإلقميمػي، 

ظة عمى معاىدة السالـ مع إسرائيؿ، وأنو غير مستعد لإلقػداـ عمػى مػا مػف شػأنو إثػارة متاعػب جديػدة والمحاف
 في وقت مصر أحوج ما تكوف إلى التركيز عمى حؿ مشاكميا الداخمّية، وخصوًصا األمنّية واالقتصادّية.

ؼ عمػى مسػافة واحػدة تأسيًسا عمى ما سبؽ، أعمف مرسػي حرصػو عمػى إتمػاـ المصػالحة الفمسػطينّية، وأنػو يقػ
مف مختمؼ الفصائؿ، حيث استقبؿ الرئيس الفمسطيني أواًل في داللة عمى احترامو لمشرعّية الفمسػطينّية، وأكػد 
تمػػػاـ  فػػػي لقاءيػػػو مػػػع الػػػرئيس ومشػػػعؿ عمػػػى أنػػػو سػػػيبذؿ كػػػؿ مػػػا يسػػػتطيعو لرفػػػع الحصػػػار عػػػف قطػػػاع غػػػزة وا 

 المصالحة.
ذا لػػـ تبػػادر األطػػراؼ الفمسػػطينّية المتنازعػػة إلػػى التخمػػي عػػف شػػروطيا الخاصػػة إلتمػػاـ المصػػالحة، أو عػػف  وا 

مساعييا إلدارة االنقساـ وليس إنياءه، فأقصى ما يمكف الوصػوؿ إليػو فػي عيػد مرسػي ىػو تخفيػؼ الحصػار 
عف قطاع غزة، بحيث يمر مف معبر رفح أعداًدا أكثر بقميؿ، واستمرار "عممّية" المصالحة مف دوف مصالحة 

 سالـ المستمرة كػ"عممّية" مف دوف سالـ منذ حوالي عشريف عاًما.عمى غرار عممّية ال
ذا لػػـ  لػػف تسػػتطيع مصػػر أف تمعػػب دوًرا فػػاعاًل إذا لػػـ تكػػف األطػػراؼ الفمسػػطينّية مسػػتعدة إلتمػػاـ المصػػالحة، وا 
تسػػػتقر تماًمػػػا بعػػػد اجتيػػػاز المرحمػػػة االنتقالّيػػػة واسػػػتكماؿ مؤسسػػػاتيا الدسػػػتورّية ووضػػػع الدسػػػتور، الػػػذي يحػػػدد 

 الحيات الرئيس والبرلماف والعسكر بما ينسجـ مع نظاـ سياسي ديمقراطي قادر عمى النيوض.ص
إذا خضعت "حماس" ووافقت عمػى شػروط الرباعّيػة تماًمػا يمكػف أف تحػدث المصػالحة، "ونكػوف كمنػا فػي اليػـ 

مػػاده سواسػػية"، وعنػػدىا سينشػػب تنػػافس داخمػػي محتػػدـ بػػيف "فػػتح" و"حمػػاس" عمػػى مػػف الطػػرؼ األجػػدر باعت
سرائيميًّا ودوليًّا لقيادة الفمسطينييف.  أميركيًّا وا 

بصراحة وكؿ صراحة، مف دوف ضغط قوي مف داخؿ األطراؼ المتنازعة والقوى األخرى والفعاليات الوطنّيػة 
والشعب الفمسػطيني فػي داخػؿ الػوطف وخارجػو، ال يمكػف إنيػاء االنقسػاـ واسػتعادة الوحػدة حتػى عمػى مراحػؿ، 

ر متػػوفر حتػػى اآلف، وال يعػػرؼ أحػػد متػػى يمكػػف أف يتػػوفر. فالشػػعب الفمسػػطيني لػػف يتحػػرؾ وىػػذا الضػػغط غيػػ
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بقػػوة لتحقيػػؽ المصػػالحة بػػيف "فػػتح" و"حمػػاس" فقػػط، فيػػذا ىػػدؼ ال يسػػتحؽ لوحػػده المخػػاطرة بفػػرض الحصػػار 
نمػا يجػب أف يكػػوف ال تحػرؾ مػػف والمقاطعػة ونػزع الشػػرعّية األميركّيػة، وربمػا الدولّيػػة عػف السػمطة والمنظمػػة، وا 

أجػػؿ المصػػالحة عنػػدما تكػػوف جػػزًءا مػػف مشػػروع وطنػػي شػػامؿ قػػادر عمػػى إنقػػاذ القضػػّية الفمسػػطينّية وتحقيػػؽ 
 أىدافيا.

 54/7/5995، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
 

 .. ىل من بديلوحماسفتح  64
 د. ناصر عبد الرحمف الفرا

حس وحركة المقاومة اإلسالمية سحماسس ىما المرجعية السياسية شئنا أـ أبينا، فإف حركة التحرير الفمسطينية سفت
نمػا تعبيػر واقعػي منبثػؽ عػف شػرعية  المحورية داخؿ الساحة الوطنية السياسية. ىػذا القػوؿ لػيس رأيػا خاصػا وا 

س مػػف عػػدد 27.5، التػػي حصػػمت فييػػا حمػػاس عمػػى 5005نتػػائج انتخابػػات المجمػػس التشػػريعي المنعقػػدة عػػاـ 
س مػف المقاعػد. معػًا وكػؿ واحػد مػف ىػذه القػوى حصػؿ عمػى 55.5ت التي حصمت فتح عمػى المقاعد، في الوق

نسبة أعمى تجاوزت النسبة التي حصمت عمييا باقي القػوى المسػتقمة الوطنيػة المندرجػة تحػت مظمػة أحػد تمػؾ 
الحركات أو تحت مظمػة فصػائؿ أخػرى فضػمت أخػذ موقػؼ متػردد مػف تمػؾ االنتخابػات والتعامػؿ معيػا بشػكؿ 

 ير مباشر، نقصد ىنا بالتحديد الجبية الشعبية، الجبية الديمقراطية والجياد اإلسالمي.غ
عمى الرغـ مف تاريخيا النضالي، حاليػًا ولألسػؼ ال يمكػف الجػـز بػأف ىػذه القػوى، منفػردة أو متحالفػة، تشػكؿ 

ية، يفػرض عمػى كػؿ بدياًل استراتيجيًا لكؿ مف حركة فتح وحماس. ىذا االعتقاد، القائـ عمى معطيػات موضػع
ميػػتـ بالشػػأف الفمسػػػطيني أف يقبػػؿ، طوعػػػًا أو كراىيػػة، بػػػاآلمر الواقػػع، وأف يركػػػز جمػػي اسػػػتحقاقاتو عمػػى كػػػال 
الحػػركتيف حتػػى تتغيػػر األمػػور لمػػا ىػػو أفضػػؿ مػػف ىػػذا الحػػاؿ. رغػػـ ذلػػؾ، دعػػـ كػػؿ واحػػدة مػػف القػػوى الثالثػػة 

فتح وحماس مف الييمنة الدائمػة عمػى السػاحة المذكورة واجب عاـ سيساىـ في خمؽ توازف دائـ يمنع كؿ مف 
الفمسطينية. ىذا النوع مف الييمنة، كما يبدو مف عمؽ دوامة االنقساـ والمصالحة، مضر بشكؿ واضػح عمػى 

 مجرى االحداث الوطنية.
الغالبيػػة العظمػػى مػػف الشػػعب الفمسػػطيني، ذو االنتمػػاء الػػوطني البحػػت، تتمنػػى لػػو كػػاف ىنالػػؾ بػػديؿ حقيقػػي 

تحؽ الػػدعـ ويػػؤدي إلػػى تيمػػيش، لػػزمف مػػا، كػػؿ مػػف حركػػة فػػتح وحمػػاس، لمػػا اقترفتػػو كالىمػػا مػػف سياسػػي يسػػ
أخطػػػاء ذات تػػػأثير سػػػمبي عمػػػى البيػػػت الػػػداخمي وعمػػػى مصػػػير أفػػػاؽ النضػػػاؿ الشػػػعبي. بػػػال شػػػؾ، تػػػاريخ كػػػال 

د كػؿ مػف الحركتيف، وبالتحديػد كوادرىػا المقاتمػة، مجيػد وحافػؿ بػالفخر، لكػف ىػذا ال يمنػع مػف القػوؿ بػأف وجػو 
فػػػتح وحمػػػاس خػػػػارج دواليػػػب السػػػمطة، لفتػػػػرة زمنيػػػة، يمكػػػف أف يػػػػدفع كوادرىػػػا السياسػػػية الػػػػى إعػػػادة صػػػػياغة 
منظومتيـ الفكرية وترتيب ىيكمتيا المؤسساتية، وىنا نقصػد بالتحديػد حركػة فػتح، ذات التركيبػة المعقػدة والتػي 

ف مػدخرات الماضػي. يمكػف أف يبػدو ىػذا منذ فترة بدأت تظير عمييا مالمح الكيولة والعيش عمى ما تبقػى مػ
القوؿ ضرب مف الخيػاؿ، لكػف كػؿ خيػاؿ فػي ىػذا الشػأف ىػو خطػوة ضػرورية تسػبؽ أي عمميػة تمعػف وعمػؿ. 
وفمسػػطيف فػػي حاجػػة ألف تشػػخص فػػتح فػػي وضػػعيا الػػداخمي وتعمػػؿ عمػػى تغييػػره بشػػكؿ معمػػؽ ولػػيس بشػػكؿ 

 سطحي وممفؽ كما حدث في مؤتمرىا السادس.
لجبيػػػة الشػػػعبية والديمقراطيػػػة. فػػػرغـ نوعيػػػة العمػػػؿ الثػػػوري المتبػػػع مػػػف قبػػػؿ كػػػوادر كػػػال نفػػػس اآلمػػػر يخػػػص ا

وامش اإلطػػار السياسػػي الفمسػػطيني العػػاـ، فػػي الوقػػت ونػػة عمػػى ىػػالجبيتػػيف، فػػأف ىػػذه القػػوى بقيػػت دائمػػًا مرك
ؾ اعتقاد الذي احتكرت كؿ مف حركة فتح، منذ انطالقتيا، وحركة حماس، منذ تأسيسيا، موقع الصدارة. ىنال
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ذا المينينيػػػوس، أو ىكػػػ-ـ االماركسػػيةعػػاـ مػػػرده أف تمسػػػؾ بعػػض قيػػػادات الجبيػػػة الشػػعبية والديمقراطيػػػة بالمفػػػاىي
اإلسػػػػرائيمي، عمػػػػى األقػػػػؿ فػػػػي بدايتػػػػو، مػػػػف منطمػػػػؽ صػػػػراع الطبقػػػػات -أعتقػػػػد، وتحمػػػػيميـ لمصػػػػراع الفمسػػػػطيني

متواضعة. ىذا السموؾ أثر وما زاؿ يؤثر سمبيًا والتكتالت القطبية، لـ يفيـ بتاتًا مف قبؿ المواطف ذو الثقافة ال
 عمي نسبة االنتماء الشعبي لكال الجبيتيف.

ىذه النسبة بقيت متدنية رغـ االنقد الذاتيب الذي قامت بيا بيف الحيف واآلخر القيػادات الشػابة، واليػادؼ ألف 
ف منطمػػؽ المرجعيػػػات يحكػػـ المػػواطف عمػػييـ مػػػف منطمػػؽ السػػموكيات الوطنيػػػة، ولػػيس، كمػػا جػػرت العػػػادة، مػػ

 الكونية.
لسػػػػوء حػػػػظ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني، السػػػػموؾ األيػػػػدلوجي القػػػػديـ منػػػػع ومػػػػا زاؿ يمنػػػػع كػػػػؿ مػػػػف الجبيػػػػة الشػػػػعبية 
والديمقراطيػػة مػػف تأسػػيس بػػديؿ ثالػػث متػػوازف ومػػواز لحمػػاس ولفػػتح. لألسػػؼ، انغػػالؽ القيػػادات القديمػػة الػػدائـ 

بأف كال الجبيتيف يمكف أف يشكموا بدياًل حقيقيًا حد مف وعدـ قياميـ بمجيود تجديدي واقعي يعطي االنطباع 
امكانيػػاتيـ ومػػواقعيـ فػػي السػػاحة السياسػػية. ىػػذه القيػػادات عجػػزت عػػف محاكػػاة العقميػػة العامػػة واالسػػتفادة مػػف 
الكـ اليائؿ مف تنوع التوجيات الفكرية، خاصة بيف المستقميف، الذيف ليس ليـ انتماء سوى هلل ولمػوطف. فيمػا 

بالجياد اإلسالمي، يبدو أنيا فضمت االكتفاء بشرؼ العمؿ الثوري عمى حساب العمؿ السياسي، حتى يتعمؽ 
ال تضيع في متاىاتو. بيذا الشكؿ احتفظت ىذه الحركة برونؽ خاص، شبيو بذلؾ الذي كانت تحظى بو كؿ 

 حركة مع بداية انطالقتيا.
ح وحركة حماس، األكثر عدة ونفيرًا، مف تجسػيد بعكس الجبية الشعبية والديمقراطية، برعت كؿ مف حركة فت

واسػتثمار نضػاؿ كوادرىػػا الثوريػة بشػػكؿ أفضػؿ، كػذلؾ فػػي اسػتغالؿ نػػبض وفكػر الشػارع العامػػة، ممػا زاد مػػف 
تواجػػدىـ وقوتيػػا فػػي السػػاحة الوطنيػػة. لقػػد تمكنػػت كػػؿ مػػف الحػػركتيف مػػف إبػػراز فكػػرة كػػونيـ اإلفػػراز الطبيعػػي 

لعقميػػػة الفمسػػػطينية، متجػػػاوزيف فػػػي ذلػػػؾ حتػػػى مواقػػػؼ ورأي الكميػػػة اليائمػػػة مػػػف لمنسػػػيج االجتمػػػاعي والبنيػػػة ا
الصػامتيف والغيػػر راغبػػيف فػي االصػػطفاؼ رسػػميًا خمػؼ أي منيمػػا، نتيجػػة مػا الػػت إليػػة األحػواؿ الداخميػػة مػػف 
، تشػػرذـ وبسػػب نوعيػػة العالقػػة بػػيف الفصػػيميف، التػػي تتجػػاوز فػػي حػػدتيا ونوعيتيػػا العالقػػة مػػع المحتػػؿ. احيانػػاُ 

وىنا ترى األغمبية شر البمية، ىو أف ىذه القوى تستنسخ في تعامميا المتبػادؿ نفػس الػنيج واالسػاليب القمعيػة 
 المتبعة مف قبؿ إسرائيؿ ضد كوادرىا وضد كافة أبناء الشعب عامة.

ح وحماس. حاليًا ومع غياب البديؿ الوطنػػػػي، يبدو أنو ال مفر بتاتًا مف التعاطي اليومي مع كؿ مف حركة فت
لقد وافػػػػؽ المواطف الفمسطيني، بإرادتو أو رغمًا عنو، بأف تػدير الحركتػاف مصػير الشػعب والقضػية. مػع ذلػؾ، 
ما يبغضو المواطف حقًا ىو ممارسة قيػادات فػتح وحمػاس مػف زعامػة وطنيػة تػوحي كمػا وكػأف ىنالػؾ شػعبيف 

لسػػموؾ السياسػػي، يػػرغـ، خاصػػة البعيػػد عػػف وقضػػيتيف مسػػتقمتيف تمامػػًا. ىػػذا االنطبػػاع، المػػوحى اساسػػًا مػػف ا
الساحة الوطنية، عمى تفيـ مواقؼ بعض الحكومػات العربيػة، القػائـ عمػى ضػرورة عػدـ تمكػيف كػال الحػركتيف 
مػػف فػػرض امػػر واقػػع منفصػػؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة أو فػػي قطػػاع غػػزة، ألف مثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف التمكػػيف عمػػى 

الديموغرافي، ال بؿ سوؼ يسمح لمقيادات المقسمة لموطف إدارة األرض سوؼ يساىـ حقًا في تجذير االنقساـ 
 االمور بشكؿ انفصالي، مما سوؼ يسيؿ أكثر عمى إسرائيؿ ابتالع األرض وقمع الشعب.

بػػال شػػؾ، السػػموؾ الرسػػمي العػػاـ غيػػر مفيػػوـ وغيػػر مقبػػوؿ، بػػؿ ومرفػػوض شػػعبيًا. مػػع ذلػػؾ، ىػػذا الشػػعور لػػف 
طنػػًا فػػي القػػدس، راـ هلل، غػػزه أو خػػانيونس، أو فػػي الخػػارج، لبنػػاف، يمنػػع أي مػػواطف فمسػػطيني، كػػاف ىػػذا قا

مصػػػر، سػػػوريا، الكويػػػت، السػػػويد أو اليونػػػاف، مػػػف المطالبػػػة بعمميػػػة انتخابيػػػة متواليػػػة تسػػػمح بتػػػداوؿ حقيقػػػي 
لمسػػمطة. حاليػػًا، ىػػذه العمميػػة ىػػي المخػػرج المناسػػب لتالشػػي حالػػة التػػردي القائمػػة، وىػػي أنجػػع وسػػيمة لتبػػديؿ 
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ص وتجديػػػػد التوجيػػػػات السياسػػػػية. فقػػػػط االنتخابػػػػات المنظمػػػػة بشػػػػكؿ دوري سػػػػوؼ تسػػػػمح لممػػػػواطف االشػػػػخا
ولممواطنػػة الفمسػػطينية التعبيػػر عػػف رأييػػـ والتػػأثير عمػػى مجػػرى األحػػداث. عمػػى مػػا يبػػدو، كػػؿ مػػف حركػػة فػػتح 

الػذي يريػد وحماس عمى يقيف مف التػأثير السػمبي لالنتخابػات عمػى مصػالحيـ الفئويػة، ليػذا نالحػظ فػي اليػـو 
ىػذا إجرائيػا، يػػرفض فػورًا اآلخػػر. ىػذا التصػػرؼ الغريػب يجعمنػا نعتقػػد بػأف كػػال الطػرفيف متفقػػاف ضػمنيًا عمػػى 
شػػروط المعبػػةب ىػػـ الوحيػػديف فػػي الممعػػب، والبػػاقي متفػػرج أو مصػػفؽ. كػػـ مبػػاراة ىزليػػة وكػػـ ىزيمػػة أغضػػبت 

. كػؿ مػواطف فمسػطيني يتمنػى أف ال الجميور وأجبرتو النزوؿ ألسقاط جـ غضبو عمى مف سػبب فػي اليزيمػة
يصػػػؿ اآلمػػػر ليػػػذا الحػػػد، بػػػؿ أف تتفػػػؽ كػػػؿ األطػػػراؼ عمػػػى الثوابػػػت الوطنيػػػة وأف تركػػػز كػػػؿ الطاقػػػات عمػػػى 
األولويػػات العامػػة. وجػػود المحتػػؿ ىػػو الػػذي يفػػرض الصػػمت والتركيػػز اساسػػًا عمػػى عمميػػة التحريػػر مػػف بػػراثف 

 االحتالؿ أواًل.
عبية ىػػـ مػػف يمػػنح وينػػزع الشػػرعية. فػػي أعػػيف المػػواطنيف، المشػػكميف لألغمبيػػة االنتخابػػات واحتػػراـ اإلرادة الشػػ

والذيف، كما قمنا سابقًا، ليس ليـ انتماء سوى هلل ولموطف، حالة تمت االنتخابات، سوؼ يكونوا مجبريف عمػى 
يجػة االختيار بيف كؿ مػف حركػة فػتح وحمػاس، وذلػؾ رغػـ اعتقػاده بػأف كالىمػا غيػر جػديرتيف بكامػؿ الثقػة نت

سموكياتيـ السمبية وتركيز طاقتيـ لبعضيـ الػبعض بػدؿ توجيييػا نحػو المحتػؿ. االختيػار اساسػًا سػوؼ يكػوف 
بيف كالىما رغـ فقداف الثقة وبسػبب عػدـ وجػود حػؿ أو بػديؿ. غيػاب الثقػة عامػة نػاتج عػف االسػباب التاليػة: 

جذريًا وتعاقػب كػؿ مػف ىػو مفسػد لسػمعة  فيما يتعمؽ بحركة فتح، أواًل، لعدـ إجراء عممية تنظيؼ داخمية تقمع
الحركػة. الكػػؿ عمػػى معرفػة بمػػف وكيػػؼ عػػاب تػاريخ فػػتح النضػػالي. الرعيػػؿ األوؿ قػاد الحركػػة بجػػدارة وحنكػػة، 
وخرج مػف الػدنيا ولػـ يعػرؼ عنػو تواطػؤ أو فسػاد يعيػؽ مصػير الحركػة ويضػر بسػمعتيا. مػف بعػده جػاء جيػؿ 

ياز الشيرة أو الماؿ، مثؿ ما يحتؿ العدو األرض ويسعى فػي آخر، شغمو الشاغؿ ىو احتالؿ المناصب واحت
احتيػػاز خيراتػػو. لقػػد أصػػبحت سػػموكيات بعػػض أبنػػاء ىػػذا الجيػػؿ الحػػديث اليػػومي وىػػدؼ لمتسػػمية العامػػة. فػػي 
الماضي، كانت اناشيد فتح تتغنى بمفيـو الردع، الذي يعصؼ بكؿ مف يخرج عف الصؼ. أما اآلف، ىنالػؾ 

الي، يفعؿ كما وكأنو ماسؾ عمػى غيػرة ممسػؾ يمنعػو مػف القػوؿ أو الفعػؿ. فػتح اليػوـ، مف يسرح ويمرح وال يب
 في عزيمتيا، ليس ليا بتاتًا عالقة بفتح الطمقة األولى.

ثانيًا: عدـ اكتراث حركة فتح بتاتًا بالجانب الفكري. لـ تشكؿ فػتح يومػا مػا مجموعػة منظػريف يتكمفػوف بعمميػة 
ال يعػػرؼ لمحركػػة وثيقػػة عامػػة تحػػدد األطػػر االيدلوجيػػة السياسػػية، االجتماعيػػة، تقيػػيـ دائػػـ لمنظومػػة أفكارىػػا. 

االقتصػػػادية، الثقافيػػػة والعقائديػػػة واضػػػحة المعػػػالـ. مػػػف يحػػػاوؿ البحػػػث عػػػف مرجعيػػػات تحػػػدد األفكػػػار العامػػػة 
والخاصة بيا، لف يجد سوى كتيبات بال اسماء أو محتوى متناسؽ شامؿ، معظميا مغبرة ومركونة عمػى أرفػة 
المكاتػػب وفػػي المخػػازف. سالميثػػاؽ الػػوطني الفمسػػطينيس، أو مػػا تبقػػى منػػو، لػػيس منظومػػة فكريػػة فػػي حػػد ذاتػػو، 
نما دستور مبدئي فمسطيني عاـ، وغاية تحمؿ في طياتيا أىدافا تحػدد ليػا وسػائؿ. المرجعيػة الفكريػة شػيء  وا 

ال مثيؿ لو، ال تعرؼ ماذا تقوؿ أو آخر يجب وضعو نظريًا واتباعو عمميًا. حاليًا شبيبة فتح في حالة ضياع 
عمى أي اساس ترد، تفكر أو تفعؿ اماـ حدث. انيـ في حالػة دفػاع دائػـ، ومػا ىػو مػؤلـ، ىػو أف الكػـ اليائػؿ 
مػػف اليجػػـو والنقػػد يػػأتي مػػف بيػػنيـ ومػػف بػػيف أبنػػاء شػػعبيـ، نتيجػػة سػػموكيات بعػػض قيػػاداتيـ الرسػػمية وشػػبة 

و لمػبعض اف يقػاؿ لتخفيػؼ حػدة النقػد. امػاـ ىػذا الحػاؿ، الكثيػر مػف الرسمية، أو المحسػوبيف عمييػا، كمػا يحمػ
سفتح الشرفاءس كما يسمى حاليًا البعض تمييػزًا عػف الغيػر، بػادروا إلػى االنعػزاؿ تمقائيػًا، فػي انتظػار اليػوـ الػذي 

 يتبمور فيو جيؿ يعيد لحركة فتح كرامتيا الميدورة ودورىا التاريخي في تحرير الوطف ورقي الشعب.
 ما فيما يتعمؽ بحركة حماس، لمحصوؿ عمى الثقة عمييا أف تضع في الحسباف ما يمي:أ
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أواًل، عمى الحركة أف تعي بأف حمميا ألسـ اإلسالـ ال يعني إنيا تمثؿ المشيئة اإللييػة عمػى أرض فمسػطيف. 
 يوافػؽ عمػى انطالقا مف فكرة أف دورىا ليس ىذا، ال يحؽ لبعض كوادرىػا أو منظرييػا لعػف وتكفيػر كػؿ مػا ال

أسػػػموب عمميػػػا ومواقفيػػػا السياسػػػية. يجػػػب االعتػػػراؼ والعمػػػؿ عمػػػى اسػػػاس أف ىنالػػػؾ اخػػػتالؼ بػػػيف المواقػػػؼ 
المنبثقة عف مػا ىػو دينػي بحػت، خاصػة فيمػا يتعمػؽ بالمعتقػدات والعبػادات، وبػيف العمػؿ السياسػي المحػض. 

سػوي، أمػا القػائموف عمػى العمػؿ المكمفوف بتفسير ما ىو ديني ىـ فقط المتخصصػيف فػي فقػو الشػريعة، لػيس 
السياسي فيـ مف كافة الناس، وىـ بذلؾ غير معصوميف مف الخطأ والمحاسبة. رسولنا الكريـ ىو القائػؿ سأف 
اهلل يحب أذا عمؿ أحدكـ عماًل أف يتقنوس. ىنا استعمؿ كممة عمػؿ بشػكؿ مفػرد، والكػؿ يحاسػب حسػب نوعيػة 

يحكػػـ عميػػو مػػف مفيػػـو سياسػػي، ومػػف يعمػػؿ فػػي الػػديف أف  عممػػة. مػػف يعمػػؿ فػػي السياسػػة يجػػب أف يقبػػؿ أف
 يحكـ عميو مف منطمؽ ديني.

وما ىو أىـ مف ىذا وذاؾ، ىو وجوب التذكير بأف الغالبية العظػػمى مف أبنػاء المجتمػع الفمسػطيني، مسػمميف 
معيـ عمى ىذا  ومسيحييف، ىـ مؤمنيف بحؽ، كانوا أـ لـ يكونوا تابعيف لفئة بعينيا. لذلؾ يجب التعامؿ دائماً 

االساس ومف ىذا المنطمؽ. ىذا القوؿ ال يمغي حؽ حماس في العمػؿ عمػى اسػس مرجعيػة دينيػة فػي تعامميػا 
مع إسرائيؿ، خاصة وأف حكوماتيا، يمينية أو يسارية، ال تخفي أجندتيا ذات البعد الػديني فػي التعامػؿ معنػا. 

 أليس جميعيـ مؤيد لمطمب االعتراؼ سبييودية دولتيـس.
انيُا: عمى حركة حماس حماية والدفاع بقوة عف مشروع تطوير وتحديث المجتمع الفمسطيني. ىنالؾ انطباع ث

شػائع بػأف حمػاس تحمػؿ فػػي جعبتيػا سمشػروعا ظالميػاس وتخمفيػا ليػػذا المجتمػع، بمعنػى أنيػا أف تمكنػت سػػوؼ 
أف تصػرفات كثيػر مػف تغمؽ كؿ آفاؽ التقدـ امػاـ شػباب وشػابات ىػذا المجتمػع. يصػعب تفيػـ ذلػؾ، خاصػة و 

شػػبيبة وقيػػادات الحركػػة تػػوحي بدرجػػة عاليػػة مػػف الرقػػي والحداثػػة، لكػػف مػػردود ىػػذا االعتقػػاد ىػػو وجػػود فئػػات 
حمساوية تبدو تصرفاتيا اقرب لمتعصب والتزمت مػف التسػامح والتعامػؿ بالحسػنى، التػي ىػي، بجانػب الرغبػة 

فات شعبنا عمى مر العصور، سواء كاف ابناؤه في العمـ والتقدـ، سمة مف سمات ديننا الحنيؼ وصفة مف ص
 منتميف لحركة فتح، حماس، الشعبية، الديمقراطية أو الجياد.

أف وعيت كؿ مػف حركػة فػتح وحركػة حمػاس بثقػؿ كػؿ مػا ذكػر وتمكنػوا مػف إدراكيػا بأسػرع وقػت ممكػف، وأف 
طف، الػذي ىػو البػديؿ الػدائـ تمكنت باقي القوى السياسية الفمسطينية مف طرح نفسيا كبديؿ وطني، فػإف المػوا

والحاسـ بحرية إرادتو، حاؿ فرضت عميو االنتخابات، سوؼ يجد نفسو في حيرة وسيصعب عميو االنتقاء بيف 
 األفضؿ واألفضؿ مف األفضؿ. ىنا تكمف عظمة الحرية واإلرادة الوطنية العامة.

 55/7/5995، القدس العربي، لندن
 

 مل در!وربيع العرب ..إلى الخ الفمسطينيون 65
 عريب الرنتاوي
سيتعيف عمى الحكاـ العرب الجدد )وجّميػـ مػف اإلسػالمييف كمػا ىػو معػروؼ( أف يعػّدوا العػدة السػتقباؿ ثالثػة 
وفود فمسطينية لمتينئة والتبريؾ والتعارؼ...الوفد األوؿ برئاسػة محمػود عبػاس رئػيس السػمطة والمنظمػة وفػتح 

لمكتػب السياسػي لحمػاس، وكيػؼ ال وىػو الرجػؿ الػذي يقػؼ عمػى والدولة...الثاني برئاسة خالد مشعؿ رئيس ا
والمرشػػح ألدوار ال نعػػرؼ حجميػػا  5005رأس تنظػػيـ إخػػواف فمسػػطيف الفػػائز مػػف دوف منػػازع فػػي انتخابػػات 

ووزنيا في قادمات األياـ...أما الوفد الثالث، فبرئاسة إسماعيؿ ىنيػة، رئػيس الحكومػة المنتخػب الػذي آؿ إليػو 
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بعد أف صارت حكومتو حكومة أمر واقع تتصارع مع حكومة تصريؼ األعماؿ في الضفة حكـ غزة وحدىا، 
 برئاسة سالـ فّياض.

لقاء عباس مع قػادة الػدوؿ العربيػة، لػـ يعػد كافيػًا لمقػوؿ أنػو لقػاء مػع ممثػؿ كػؿ الفمسػطينييف، ال بػد دائمػًا مػف 
مسػػػطيني الػػػذي طػػػاوؿ السياسػػػة والتنظػػػيـ االسػػػتدراؾ دائمػػػًا ووضػػػع المسػػػألة برمتيػػػا بػػػيف ىاللػػػيف، فاالنقسػػػاـ الف

والتمثيػػؿ والمؤسسػػات والشػػعب والجغرافيػػا، بػػات يممػػي عمػػى مػػف يريػػد التحػػدث لمفمسػػطينييف، أف يسػػتكمؿ دائػػرة 
االتصاالت لتطاؿ حماس كذلؾ...ولقاء مشعؿ وحده، لـ يعد كافيًا عمى ما يبدو، لمقوؿ أف المقاء مػع حمػاس 

” شػػرعيات”مػػف إطاللػػة عمػػى قطػػاع غػػزة، الػػذي كػػاف لحمػػاس فيػػو مواقػػؼ وقػػد بػػات مسػػتكماًل لنصػػابو، فػػال بػػد 
أسػػػقطت اتفػػػاؽ الدوحػػػة قبػػػؿ أف يػػػرى النػػػور، ونصػػػاب حمػػػاس ال يكتمػػػؿ عمػػػى مػػػا يبػػػدو مػػػف دوف اف ُيميػػػر 

 ”.دولة أبو العبد“بمصادقة وتوقيع 
يكػوف األخيػر،  الرئيس المنتخب ألكبػر دولػة عربيػة الػدكتور محمػد مرسػي، لػـ يكػف أوؿ الرؤسػاء العػرب ولػف

الفمسػػطيني، فقػػد اسػػتقبؿ الرجػػؿ الػػرئيس عبػػاس ومػػف بعػػده خالػػد ” التسمسػػؿ“الػػذي سػػيتعيف عميػػو المػػرور بيػػذا 
مشعؿ وسيستقبؿ في قادمات األياـ اسػماعيؿ ىنيػة، ليكػوف بػذلؾ قػد أكمػؿ المػرور بحمقػات القػرار الفمسػطيني 

 نس والمغرب وربما غيرىما، فالدور ينتظرىما.وأطره التمثيمية المتعددة والمتوازية والمتصارعة، أما تو 
، ىكػذا أنشػد محمػود درويػش ذات يػوـ، ”ما أوسع الثورة، ما أضيؽ الرحمة...ما أكبر الفكرة ما أصغر الدولػة“

حيف كانت الثورة ثورة واحدة، وحيف كانػت الفكػرة أكبػر مػف أف تختصػر بحػارات راـ اهلل وزواريػب غزة...ىكػذا 
أف تصػػػبح الدولػػػة كانتونػػػاف يقتسػػػماف االحػػػتالؿ والحصػػػار، والفكػػػرة نيبػػػًا لمتيمػػػيش  أنشػػػد محمػػػود دوريػػػش قبػػػؿ

واالنقساـ، فما الذي كػاف سػيقولو لػو قُػّدر لػو أف ” رعاة العزلة“والتقزيـ والتتفيو كما ىو حاليا اليـو عمى أيدي 
 ”.حضرة الغياب“يفمت مف 

يف عمػػى مػػا يمكػػف أف يجػػود بػػو مػػف أوراؽ قػػوة تصػػب مػػراىن” ربيػػع العػػرب”والمػػؤلـ أشػػد اإليػػالـ، أننػػا إذ نمػػوذ بػػػ
القمػػح صػػافيًا فػػي طاحونػػة فمسػػطيف، ال نجػػد مػػا نقترحػػو عمػػى أنظمػػة ىػػذا الربيػػع، سػػوى المزيػػد مػػف سػػوءات 

...حتى أف  نقػدميا لكػؿ حػاكـ ” ىديػة“وجيػود إحيائيػا، باتػت ” المصػالحة“خطابنا االنتظاري المفمس والمػأزـو
، نعػػرض عمػػى ىػػذا القيػػاـ بػػدور ”بػػازار المصػػالحة المفتػػوح“ياـ بقسػػطو فػػي نػػزوره، نػػداعب بيػػا فضػػولو لإلسػػ

ُنَنّقُميا ما ” سمعة“الوسيط، ونبدي إعجابنا بقدرة ذاؾ وأىميتو لموساطة والتوسط، فصارت الوساطة والمصالحة 
لػألخ خالػد  بيف الدوحة وعماف والقاىرة وتػونس والرباط...وأصػدقكـ القػوؿ، أننػي لػـ أقػرأ مػؤتمرًا صػحفيًا واحػداً 

فييػػا القيػػاـ بػػدور الوسػػيط، بػػؿ ” أولػػي األمػػر“مشػػعؿ فػػي أي عاصػػمة عربيػػة زارىػػا مػػؤخرًا، لػػـ يعػػرض عمػػى 
واعتباره الوسيط األكثر نزاىة وتأىياًل، لكأف كثرة الوساطات والوسطاء يمكف أف يعّوض نقص اإلرادة وغياب 

 االستعداد لممصالحة عف طرفي االنقساـ ؟!.
زف، فمؤسؼ حقًا أف نقرأ في الصحؼ ما ُنسب إليو مف حديث لمرئيس المصػري الجديػد، بػأف أما األخ أبو ما

الفمسػػطينييف ال يريػػدوف مػػف مصػػر أف تقطػػع عالقاتيػػا مػػع إسػػرائيؿ )فيػػذه العالقػػات تخػػدمنا(، لكػػأف الػػرئيس 
لغػػاء المعاىػػدة وغمػػؽ السػػ نيػػاء العالقػػات وا  فارات، فػػي المصػػري بحاجػػة لمػػف يوقػػؼ اندفاعتػػو لوقػػؼ التطبيػػع وا 

كتػب الضػمانات ” تطييػر“الوقت الذي ىو )عباس( ونحف بحاجة لمف يحد مف اندفاعات مرسي وصحبو فػي 
 ورسائؿ التطمينات، بالجممة والمفرؽ، ىو وغيره مف أنظمة الربيع العربي.
د وصػوؿ األوؿ بعػ” العدالػة والتنميػة“إلى أف جاءتنا الرسالة األشد غرابة، ومف المغرب بالذات، حيث مػؤتمر 

وما تردد عػف لقاء/مصػافحة، مقصػود/ ”...عشاءات”و” تكريمات”الحزب لمسمطة وما دار حولو مف لقاءات و
عفوي، بيف األخ أبو الوليد وعػوفر برنشػتايف مستشػار رابػيف األسػبؽ والمفػاوض اإلسػرائيمي فػي قنػوات أوسػمو 
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ومصػػافحات الكوريػػدورات، وبقػػرارات السػػرية، وبصػػورة ذّكرتنػػا بػػالمرحوـ عصػػاـ السػػرطاوي، ولقػػاءات الصػػدفة 
المجالس المتعاقبة لمنظمػة التحريػر التػي بػدأت بإجػازة الحػوار مػع القػوى الييوديػة المعاديػة لمصػييونية مػرورًا 
بالقوى التي تعترؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني )كما عّرفيا برنػامج النقػاط العشػر(، وانتيػاء ببقيػة القصػة التػي 

 ”.الحنجمة...أوؿ الرقص“لذي طالما رددناه في تمؾ األزمنة عف تعرفوف...وبالمثؿ الشعبي ا
فػػػي زمػػػف الربيػػػع العربػػػي، كنػػػا ننتظػػػر تػػػدفؽ جرعػػػة انتفاضػػػة وثػػػورة وربيػػػع فػػػي عػػػروؽ الخطػػػاب الفمسػػػطيني 
المتيبسػػػة، فػػػإذا بجنػػػاحي الحركػػػة الوطنيػػػة واإلسػػػالمية الفمسػػػطينية، يجنحػػػاف كػػػؿ عمػػػى طريقتػػػو وبوتػػػائره ومػػػف 

لمزيػػػػد مػػػػف االنكفػػػػاء والتراجػػػػع واالبتعػػػػاد عّمػػػػا ينفػػػػع النػػػػاس عمػػػػى أرض الضػػػػفة والقػػػػدس موقعػػػػو، فػػػػي إبػػػػداء ا
والقطاع...فبدؿ أف يفضي االستنتاج بانسداد طريؽ المفاوضات العبثية المذلة إلى التراجع عف ىذا الطريػؽ، 

الحػػػواجز  رأينػػػا بػػػاألمس تصػػػريحات لقػػػادة راـ اهلل تحػػػذر وتنػػػذر مػػػف مغبػػػة تسػػػيير التظػػػاىرات السػػػممية قبالػػػة
اإلسػػػرائيمية، بػػػؿ ورأينػػػا تسػػػريبات تحػػػدثت عػػػف إعػػػالف قطػػػاع غػػػزة أرضػػػًا محػػػررة، يمكػػػف أف تصػػػبح عاصػػػمة 

 الخالفة اإلسالمية، ورأينا قوى مقاومة تسير واقعيًا عمى دروب خصوميا ومجادلييا مف الفمسطينييف.
تفادة مف ربيع العرب وتوظيفو، وبقميؿ مف المصارحة والمكاشفة، نسأؿ طرفي االنقساـ: كيؼ تفكراف في االس

وبمػػا يخػػدـ فمسػػطيف شػػعبًا وحقوقػػًا وكفاحػػًا، مػػا الػػذي ” الشػػرعية”خػػارج إطػػار التنػػازع المحمػػـو عمػػى السػػمطة و
فعمتمػاه لكػي نرتفػع بقضػػية فمسػطيف عمػى أجنحػة الثػػورات العربيػة ونسػتعيد عمقيػا القػػومي مػف بوابػات الشػػارع 

لغػػػػرؼ المخػػػػابرات ودواويػػػػف المراسػػػػـ والبروتوكوالت...نسػػػػأؿ طرفػػػػي المشػػػػّرعة لمػػػػريح ال مػػػػف النوافػػػػذ الضػػػػيقة 
عادة بناء المنظمة،  االنقساـ، ما ىو مصير شعاراتكـ عف المصالحة والمقاومة الشعبية واستنياض الشتات وا 
ىػػؿ طواىػػا النسػػياف وأغرقتيػػا جػػداوؿ المواعيػػد والزيػػارات البرتوكوليػػة المزحومػػة بالترتيبػػات والمقارنات....يبػػدو 

يبػػدو أف القػادة عمػػى سػفر دائػػـ فيمػػا ”...القػوـ“أنيػا لػػـ تكػف مػػف قبػؿ، وأنيػػا ليسػت اليػػوـ، فػػي صػدارة أولويػػات 
 واقع الحاؿ في فمسطيف مقيـ.

 55/7/5995، الدستور، عّمان
 

 ؟اخزانات السالح الكيماوي في سوري "إسرائيل" تياجمىل  66
 رونيف سولوموف وجدعوف كوتس

باتجاه التدخؿ الرسػمي لمػدوؿ الغربيػة خوفػا عمػى مصػير الترسػانة غيػر التقميديػة  التوتر السوري الداخمي يدفع
لدى االسد. فقد أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أمس بأف رجاؿ الوحدات الخاصػة فػي الجػيش االمريكػي 

لسػالح المرابطيف في شمالي االردف أجروا مؤخرا توغالت الى داخؿ اراضي الدولة لمتأكػد مػف اف مخزونػات ا
 الكيماوي لدى سوريا ال تزاؿ توجد تحت السيطرة.

وحسب ىذا المصػدر، فػاف االمػريكييف لػـ يعػودوا يكتفػوف بمتابعػة االقمػار الصػناعية والتكنولوجيػة لمخزونػات 
السػػالح، وليػػذا فقػػد زادوا عػػػدد الرجػػاؿ المػػرابطيف فػػػي االردف بػػؿ وأقػػاموا مػػع االردنيػػػيف وحػػدة مشػػتركة تعنػػػى 

 مات االستخبارية.بتنسيؽ المعمو 
بشكؿ طبيعي، ليست الواليات المتحدة فقط ىي التػي تعػرب عػف قمقيػا عمػى أمػالؾ االسػد العسػكرية. فجيػراف 
سوريا، بمف فييـ اسرائيؿ وتركيا، يروف ىـ ايضا صور االقمار الصناعية التي تعرض كؿ تغيير في انتشار 

الكيمػػاوي والبيولػػوجي لػػدى سػػوريا. ويعتبػػر ىػػذا  القػػوات السػػورية حػػوؿ المواقػػع المشػػبوىة كمخزونػػات لمسػػالح
المخزوف ىو األكبر في الشرؽ االوسط وأحد أكبػر المخزونػات فػي العػالـ، ولكػف لمدولػة لػيس فقػط مخزونػات 

 بؿ وايضا مواقع النتاج وتطوير السالح غير التقميدي.
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سػكرية تشػكؿ دفيئػة لمتطػوير. وُتدير سوريا ىػذه المواقػع مػف خػالؿ "وكالػة البحػوث العمميػة"، مثابػة صػناعة ع
 ويجري النشاط بتعاوف وثيؽ مع ايراف، وبمساعدة عممية وتكنولوجية مف كوريا الشمالية.

، مف جانب المعيد االمريكػي لشػؤوف الجػيش، 5009الصور التي التقطتيا االقمار الصناعية في بداية العاـ 
سػػفير ُبنػػي مصػػنع النتػػاج المػػواد الكيماويػػة. السػػالح واألمػػف "جينػػز"، كشػػفت النقػػاب عػػف انػػو فػػي منشػػأة فػػي ال

وكاف واضح لمخبػراء اسػتنادا الػى منظومػات التيويػة والتنقيػة الخاصػة التػي ُجيػزت بيػا أسػطح المنشػأة، بأنيػا 
معدة النتاج مواد خطيرة. اضافة الى ذلؾ، فقد رفع السوريوف مستوى قاعدة الصواريخ المجاورة التي يفتػرض 

 واالطالؽ لمرؤوس المتفجرة الكيماوية.اف تشكؿ قاعدة لمتخزيف 
وقضت معاىد بحث مختمفة في العالـ بأف ترسانة السػالح غيػر التقميديػة لػدى سػوريا تقػـو أساسػا عمػى انتػاج 

"، الػى جانػب كميػات صػغيرة مػف غػػاز VXوتخػزيف مئػات األطنػاف مػف غػاز االعصػاب مػف نػوع "سػاريف" و"
ما يبدو مف العراؽ قبؿ سنوات عديدة. ويػتـ تخػزيف المػواد بشػكؿ الخردؿ وتسيانيد، الذي استممتو سوريا عمى 

عػػاـ فػػي حػػاويتيف منفصػػمتيف دمجيمػػا فقػػط ُيسػػمح الػػرؤوس المتفجػػرة الكيماويػػة. وحسػػب التقػػديرات، فػػاف المػػواد 
مخزنػػة فػػي أقبيػػة محصػػنة فػػي معظميػػا ضػػد اليجمػػات الجويػػة وعمػػى مقربػػة مػػف مواقػػع الصػػواريخ، المطػػارات 

 المدفعية. المواقع الكبرى توجد قرب مدف حماة، حمص، السفير، الالذقية ودمشؽ. واحيانا بطاريات
 -مف اجؿ حمؿ االسمحة الفتاكػة تنكػب سػوريا فػي السػنوات االخيػرة عمػى تطػوير سمسػمة مػف صػواريخ ارض 

كػـ وبمػدى  700ارض مف طراز "سكاد دي" القادرة عمى حمؿ رؤوس متفجرة كيماوية الى مػدى يصػؿ حتػى 
مػغ نحػو كيمػومتر. وحسػػب التقػديرات، فػاف صػاروخا واحػدا مػػزودا بػرأس متفجػر كيمػاوي يمكنػو اف ينثػػر دقػة تب

مػػادة فػػي مػػدى بضػػعة شػػوارع فػػي مدينػػة اسػػرائيمية متوسػػطة. وأغمػػب الظػػف ُتعػػد ايػػراف وسػػوريا ىػػذه الصػػواريخ 
 ثال.لغرض شؿ فعالية مواقع استراتيجية في اسرائيؿ عند الحرب، عمى قاعدة طيراف عسكري م

 اليجوم الوقائي أم االنتظار؟
التخوؼ الذي تعرب عنو اآلف اسرائيؿ ودوؿ اخرى ىو انو في غياب األمؿ لدى الحكـ السوري، يقػـو االسػد 
بنقؿ ذخائر تتضمف صواريخ سػكاد متطػورة ورؤوس متفجػرة كيماويػة الػى حػزب اهلل. وقػد أعمنػت اسػرائيؿ انػو 

ؿ االسػمحة التػي مػف شػأنيا اف تعػرض أمنيػا لمخطػر. والػى جانػب في حالة كيذه ستنظر في احباط عممية نق
ذلؾ يحتمؿ اف تختار احدى الدوؿ التي تتابع الوضع ىجوما وقائيا حتى قبؿ اف تُنقؿ االسمحة الحساسة مف 

 مكانيا.
وُعمػـ ىػذا الشػير بػأف أحػد الخيػارات التػي ُطرحػػت فػي الواليػات المتحػدة ىػو السػيطرة عمػى مخزونػات السػػالح 

يماوي بالتعاوف مع قوات اردنية خاصة. اضافة الى ذلؾ، قبؿ بضعة اياـ أفادت صحيفة "نيويورؾ تػايمز" الك
بػػأف "محافػػؿ فػػي البنتػػاغوف بحثػػت مػػع محافػػؿ أمػػف اسػػرائيمية فػػي امكانيػػة اف تُبيػػد اسػػرائيؿ منشػػآت السػػالح 

ش االسػرائيمي، وأجػرى وزيػر الكيماوي فػي سػوريا". وفػي نفػس اليػوـ ُعمػـ برفػع مسػتوى التأىػب جزئيػا فػي الجػي
الػػػدفاع اىػػػود بػػػاراؾ مقابمػػػة مػػػع قنػػػاتيف تمفزيػػػونيتيف قػػػاؿ فييمػػػا: "اسػػػرائيؿ لػػػف تسػػػمح بتسػػػريب سػػػالح كيمػػػاوي 

 وصواريخ لحزب اهلل".
ولكف ىؿ اليجوـ عمى منشآت تخػزيف السػالح الكيمػاوي والبيولػوجي لػدى سػوريا ممكػف عمػى االطػالؽ؟ بػرأي 

ايجػػابي، بػػؿ وىػػو ال ينطػػوي عمػػى ضػػرر كبيػػر. وحسػػب د. ديفيػػد فريػػدماف،  خبػػراء فػػي ىػػذا الشػػأف، الجػػواب
الخبير في انتشار السالح البيولػوجي والكيمػاوي مػف معيػد االمػف القػومي، فانػو ال قيػد عمميػاتي عمػى اليجػـو 
عمػػى منشػػآت كيماويػػة خوفػػا مػػف تمػػوث محتمػػؿ لميػػواء. مػػف ييػػاجـ منشػػآت مػػف ىػػذا النػػوع، كمػػا شػػرح يقػػوؿ، 

مػػا يبػػػدو فػػي اف يضػػرب كػػػؿ سمسػػمة انتػػاج السػػػالح ابتػػداءا مػػف مرحمػػػة االنتػػاج وحتػػى مرحمػػػة  سػػيرغب عمػػى
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التخزيف. مثؿ ىذا اليجوـ لف يؤدي بالضرورة الى تموث اليواء واالضرار بالبمػدات البعيػدة، وذلػؾ ألف معظػـ 
 المادة التي ستتضرر بالنار والحرارة ستحترؽ وستتبدد بسرعة.
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