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 القضية يف ير شريك أساسهنية يدعو قيادات اإلخوان لزيارة غزة.. ويؤكد: مص 2
 يدعا إسماعيل هنيةة  رئةيس الحمومةة الطيسةطينية  الةدمتور محمةد مرسة: تصوير دينا رومية –محمد حجاج 

رئيس الجمهورية  والمرشد العام لإلخوان المسةيمين  والمهنةدس خيةرت الشةاطر  وقيةادات ا خةوان المسةيمين  
 لزيارة مدينة غزة خالل الطترة القادمة.

خالل اليقاء الذى جمع إسماعيل هنية  بمل من الدمتور محمد بديع المرشد العام لجماعةة ا خةوان جاء ذلك 
المسةةةيمين  ومهةةةدى عةةةاما المرشةةةد السةةةابه ليجماعةةةة  والمهنةةةدس خيةةةرت الشةةةاطر نائةةةب المرشةةةد  وعةةةدد مةةةن 

 قيادات الجماعة بممتب ا رشاد بالمرمز العام ليجماعة ظهر اليوم السبت بالمقطم.
د الدمتور محمد بديع  وقيةادات ممتةب ا رشةاد اجتماعةا م،يقةا  مةع إسةماعيل هنيةة ناقشةوا فية  عةددا حيث عق

مةةةن القاةةةايا عيةةةل ريسةةةها القاةةةية الطيسةةةطينية  والتاميةةةد عيةةةل وقةةةوا ا خةةةوان قيبةةةا وقالبةةةا مةةةع حةةةل القاةةةية 
 الطيسطينية دون إراقة المزيد من الدماء.

ان المسةةةيمين  ين إسةةةماعيل هنيةةةة خاطةةةب المرشةةةد العةةةام ويمةةةدت مصةةةادر مطيعةةةة مةةةن داخةةةل جماعةةةة ا خةةةو 
ليجماعةةة وقيادتهةةا  قةةائال: "حميمةةم  قيةةل خةةالل األيةةام القادمةةة  فمونةةوا متيقظةةين جيةةدا  وعيةةيمم بالسةةعل لحةةل 
القاية الطيسطينية "  مشيرة إلةل ين اليقةاء يمةد ين الجماعةة ستسةعل مةع الةرئيس مرسةل  يجةاد حيةول م قتةة 

 ينية  بما يامن عدم إراقة دماء خالل الطترة القادمة.لحل القاية الطيسط
فيما استمر االجتماع الم،يه الةذى بةدي منةذ السةاعة الحاديةة عشةرة والنصةا مةن صةباح اليةوم السةبت  وحتةل 
الواحةةدة والنصةةا  حيةةث يمةةد الةةدمتور باسةةم نعةةيم وزيةةر الصةةحة الطيسةةطينية  فةةل تصةةريحات صةةحطية عقةةب 

تاةةةمن مناقشةةةة تطاصةةةيل المصةةةالحة الطيسةةةطينية  وخاصةةةة الاةةة،وط األمريميةةةة  انتهةةةاء االجتمةةةاع  ين اليقةةةاء
 المستمرة عيل الجانبين  لعدم إتمام المصالحة فل األوقات الحالية واستمرارها معقدة مما هل.

ونطل وزير الصحة الطيسطينل  ما تردد حول عزم حرمة حماس الطسةطينية افتتةاح ممتةب لهةا هنةا فةل القةاهرة 
المااية  مشيرا إلل ين اليقاء مان معبرا بالصورة األمبر عن الحمومة الطيسطينية  ولةيس حرمةة  خالل األيام

حمةاس نطسةةها  مشةددا ينهةةم دعةوا الةةرئيس محمةةد مرسةل  والمرشةةد العةام ليجماعةةة  وقياداتهةا  وخيةةرت الشةةاطر 
 لارورة إجراء زيارة فل الطترة القادمة إلل غزة.

  مةدير مرمةز الدراسةات الطيسةطينية  ين هنيةة والوفةد المرافةه لة  قةدموا التهنئةة ومن جانبة  يمةد إبةراهيم الةدراوى
لإلخوان المسيمين بمناسبة قةدوم شةهر رماةان المبةارك  الفتةا إلةل ينهةم قةاموا ببحةث األواةاع عيةل السةاحة 
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 العربيةةةةةة والسةةةةةاحة الطيسةةةةةطينية بشةةةةةمل خةةةةةاص  مشةةةةةيرا إلةةةةةل ين زيةةةةةارة هنيةةةةةة لمقةةةةةر المرمةةةةةز العةةةةةام لإلخةةةةةوان 
ينةاير  ماةيطا ين الوفةد المرافةه لهنيةة اةم نائةب رئةيس الةوزراء  97صبحت جزءا مةن البروتومةول بعةد  ةورة ي

 ووزير الصحة ووزير الداخيية فل حمومة حماس.
 18/7/1021، اليوم السابع، مصر

 
 : حتمًا سننجح في المرة الثانية بالحصول عمى العضوية باألمم المتحدةعباس 1

محمةةود عبةةاس  يمةةس  ين القيةةادة عاقةةدة العةةزم عيةةل التوجةة  مةةن جديةةد إلةةل هيئةةة  يمةةد الةةرئيس محمةةد بةةالص:
األمم المتحدة  من يجل الحصول عيل اعتراا المجتمع الدولي بدولة فيسطين المستقية ومامية العاوية في 

ولمننةا  وقةال   "إننةا ذهبنةا إلةل األمةم المتحةدة ليحصةول عيةل االعتةراا بالدولةة  ولةم نةنج   المنظمة الدوليةة.
حتمةةةا سةةةننج  فةةةي المةةةرات التاليةةةة  فةةةنحن شةةةعب يسةةةتحه الدولةةةة  ولةةةدينا مةةةل مقومةةةات وم سسةةةات الدولةةةة  وال 

 ينقصنا سوى شيء واحد  وهو خروج االحتالل من وطننا".
ومان الرئيس  يتحدث خالل ميمة يلقاها خالل احتطال في مقر المتيبةة الخاصةة ال ال ةة لقةوات األمةن الةوطني 

عادة" بمدينةةةة جنةةةين  لتمةةةريم الطيبةةةة المتطةةةوقين فةةةي امتحانةةةات شةةةهادة الدراسةةةة ال انويةةةة العامةةةة فةةةي "حةةةرش السةةة
 "التوجيهي" لهذا العام  من مديريتي التربية والتعييم في جنين وقباطية.

وقةةال  "نحةةن افن وفةةي هةةذ  األيةةام  نعةةيش فةةرحتين  األولةةل شةةهر رماةةان الحبيةةب  والطرحةةة ال انيةةة بنتةةائ  
 لتي جاءت بهذ  المومبة من الشباب والشابات ممن نطخر بهم.التوجيهي ا

  2991وتةةابع الةةرئيس  "إن الطرحةةة ال ال ةةة التةةي ننتظرهةةا  هةةي إطةةاله سةةراح األسةةرى الةةذين يسةةروا قبةةل العةةام 
والذين يجب ين نبذل مل جهد  ونحاول مع مل العالم  حتل نطيه سةراحهم  ألنة  مطةاهم سةجنا ويسةرا  وعيةل 

ان هزاع السةعدي وع مةان بنةي حسةن  ونخةرون نامةل ين تةتم فرحتنةا بخةروجهم قريبةا إن شةاء ا  ريسهم األسير 
 من األسر".

ومان الرئيس  واع في بداية زيارت  لمحافظة جنين  الحجر األساس لمشروع مستشطل "المهندسين" الخيري 
 ممطوفين والمسنين.التابع ليجنة يموال الزماة  وتناول طعام ا فطار مع األططال األيتام وال

وبدي الرئيس زيارت   بواع الحجر األساس لمستشطل "المهندسين" الخيري  عيةل مطتةره م يةث الشةهداء قةرب 
بيدة قباطية جنةوبي المدينةة  والةذي مةن المقةرر إقامتة  بتمويةل مةن نقابةة المهندسةين األردنيةين  بقيمةة تتجةاوز 

 .مييون دينار  بالتعاون مع لجنة يموال الزماة 90
مةةةن جهتةةة   يواةةة  رئةةةيس لجنةةةة المستشةةةطل فةةةي نقابةةةة المهندسةةةين  شةةةميب عةةةودة ا   ين التميطةةةة التقديريةةةة 

مييةةون دينةةار  منهةةا عشةةرة ماليةةين ستخصةةص لبنةةاء المستشةةطل   90لمستشةةطل "المهندسةةين"  تصةةل إلةةل نحةةو 
 وعشرة ماليين يخرى لألجهزة والمعدات الطبية.

قريةةة مةةن محافظةةة جنةةين ومدينةةة قباطيةةة  سةةيقام عيةةل  10سةةيخدم نحةةو  ويفةةاد عةةودة ا   ين المستشةةطل الةةذي
 يرض مساحتها خمسة دونمات تبرع بها مواطنون  وتم وقطها في لجنة يموال زماة جنين.

وتةةةم التوقيةةةع عيةةةل اتطاقيةةةة مةةةع نقابةةةة المهندسةةةين األردنيةةةين  ولجنةةةة يمةةةوال زمةةةاة جنةةةين المرمزيةةةة   نشةةةاء هةةةذا 
 المستشطل.
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حةةه  تةةريس الةةرئيس  اجتماعةةًا لقةةادة األجهةةزة األمنيةةة فةةي مقةةر قيةةادة قةةوات األمةةن الةةوطني بمدينةةة وفةةي وقةةت ال

جنةةين  حيةةث اطيةةع عيةةل األواةةاع األمنيةةة فةةي مافةةة المحافظةةات  والجهةةود التةةي تبةةذلها يجهةةزة األمةةن لبسةةط 
ية الجهةود لتةوفير األمةن األمن واألمان وتطبيه سيادة القانون  ويعطل توجيهات  لقادة األجهزة األمنية بمواص

 واألمان ليمواطنين.
 19/7/1021، األيام، رام اهلل

 
 ساعة 21هنية: مصر مددت ساعات فتح معبر رفح الحدودى إلى  3

قال إسماعيل هنية رئيس وزراء حمومة حماس فل قطاع غزة اليوم السبت  إن مصةر وافقةت : غزة )رويترز(
ساعة  مامية مل يوم  فل إشارة إلل مزيد من  29طتوحا لمدة عيل إبقاء معبر رف  الحدودى مع قطاع غزة م

ويشةار هنيةة  إلةل ينة   التحول فل موقةا القةاهرة  منةذ انتخةاب رئةيس لمصةر مةن جماعةة ا خةوان المسةيمين.
با اافة إلل السماح ببقاء الحدود مطتوحة ألربع ساعات إاافية  وافقت مصر عيل زيادة عدد الطيسطينيين 

 يوميا. 2700العبور إلل المسموح لهم ب
القةرار  لمنة  قةال إن تنطيةذ  سيسةت،ره بعةض الوقةت  حتةل يمةون المعبةر جةاهزا ليتعامةل  يويمد مسئول مصةر 

 مع زيادة حرمة المرور.
  عنةدما مانةت إسةةرائيل ال 9007وسةتمون المةرة األولةل التةل يطةت  فيهةا المعبةر لهةةذا العةدد مةن السةاعات منةذ 

ين تسحب قواتها ومستوطنيها فل ذلك العةام  ويةدور صةراع عيةل السةيطة فةل غةزة تزال تحتل قطاع غزة قبل 
 منذ ذلك الحين.

 18/7/1021، اليوم السابع، مصر

 
 أجهزة األمن في الضفة تعتقل عددا من أنصار حماس 4

يعاد جهاز األمن الوقائي اعتقةال الشةيض اةرار حمادنةة بعةد يةوٍم واحةٍد مةن إفةراج «: الشره األوسط» -لندن 
يومةةا فةةي نةةابيس واعتقةةل الشةةقيقان عرفةةات وعةةالء صةةوافطة فةةي  11محممةةة الصةةي  عنةة  بعةةد احتجةةاز طةةال 

طوباس شره الاطة ال،ربية  في حين اعتقل جهةاز االسةتخبارات شةقيقهما ال الةث عةدنان  عيمةا بةان  ال ةتهم 
االحةةتالل فةةازع  يشةةقاء القسةةامي عاصةةم صةةوافطة الةةذي اغتالتةة  قةةوات االحةةتالل والقيةةادي األسةةير فةةي سةةجون

 صوافطة. وفي جنين يواصل األمن الوقائي اعتقال عادل يبو معال ومحمد عساا من قباطية. 
واعتقيت يجهةزة السةيطة فةي بيةت لحةم األسةير المحةرر حسةام يبةو ديةة بعةد مداهمةة منزلة  وتطتيشة  بعةد صةالة 

لت منذ يسبوعين تحتجةز صةائب الم،رب مما اعتقيت قبل عدة ييام معتصم الخطيب من قرية الشواورة وما زا
عامةةا فةةي سةةجون االحةةتالل. وفةةي الخييةةل  اعتقةةل جهةةاز  27الةةوحش نجةةل األسةةير طةة  الةةوحش المعتقةةل منةةذ 

 األمن الوقائي قتادة دوفش الذي يعين ا اراب عن الطعام والماء.
 19/7/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 شهداء واألسرىحاج من ذوي ال 1000مكرمة من خادم الحرمين لـ الهباش:  5

يعيةةن وزيةةر األوقةةاا والشةة ون الدينيةةة محمةةود الهبةةاش حصةةول وزارة األوقةةاا عيةةل ممرمةةة ميميةةة مةةن خةةادم 
حةاج مةةن ذوي الشةةهداء واألسةةرى  9000الحةرمين الشةةريطين الميةةك عبةد ا  بةةن عبةةد العزيةز نل سةةعود  تشةةمل 
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توزيعهةةةا مناصةةةطة بةةةين الاةةةطة وغةةةزة   واواةةة  الهبةةةاش ين هةةةذ  الممرمةةةة الميميةةةة سةةةيتم والحةةةاالت ا نسةةةانية.
 وستمون نلية االختيار وفه معايير محددة.

وتقدم الهباش  باسم الرئيس محمةود عبةاس  والشةعب الطيسةطيني  بالشةمر واالعتةزاز والتقةدير لخةادم الحةرمين 
 الشريطين  عيل هذ  الممرمة التي لها بالغ األ ر في التخطيا من معاناة يبناء شعبنا.

 19/7/1021، عّمانالدستور، 
 

 صحيفة "واشنطن بوست " األمريكية تسمط الضوء عمى لقاء مرسي وهنية 6
سةةةيطت صةةةحيطة "واشةةةنطن بوسةةةت " األمريميةةةة  الاةةةوء عيةةةل لقةةةاء الةةةرئيس د.محمةةةد مرسةةةي مةةة خرا : ومةةةاالت

اء بالقةةاهرة مةةع وفةةد الحمومةةة الطيسةةطينية برئاسةةة إسةةماعيل هنيةةة  وقالةةت إن حرمةةة حمةةاس تشةةعر بالتطةةا ل إز 
 مساعدة مصر في تحسين اقتصاد قطاع غزة الهش. 

ويشةةارت الصةةحيطة األمريميةةة إلةةل هةةذا هةةو اليقةةاء األول مةةن نوعةة  بةةين الةةرئيس مرسةةي ورئةةيس وزراء حمومةةة 
حماس فل قطاع غزة إسماعيل هنية  حيث تةم بحةث سةبل رفةع الحصةار المطةروض عيةل قطةاع غةزة  فاةال 

الوطنيةةة الطيسةةطينية بةةين حمةةاس وحرمةةة فةةت  التةةل تسةةيطر عيةةل عةةن الجهةةود المبذولةةة مةةن يجةةل المصةةالحة 
 الاطة ال،ربية . 

ين لقةةاء الةةرئيس محمةةةد  وقالةةت إن إسةةماعيل هنيةةة يشةةاد بةةدور مصةةر فةةي خدمةةة القاةةية الطيسةةطينية  معتبةةرا
لةةل الشةةعب  مرسةةي بقةةادة حرمةةة حمةةاس هةةو  مةةرة مةةن  مةةار ال ةةورة المصةةرية موجهةةا التحيةةة والتقةةدير ليةةرئيس وا 

مما يشارت الصحيطة إلل لقاء الرئيس محمد مرسي مع وفد نخر من حرمة حماس برئاسةة رئةيس  ري. المص
 ممتبها السياسي خالد مشعل .

 18/7/1021، فمسطين أون الين
 

 عمى نابمس ويطالب السمطة بوقف التنسيق األمني الهجومالرشق يستنكر  7
اومة ا سالمية "حماس"  الهجمة التي قام يدان عزت الرشه  عاو الممتب السياسي لحرمة المق: بيروت

(  اد الطيسطينيين في عدَّة يحياء بمدينة بنابيس )شمال الاطة 7|28بها االحتالل فجر اليوم السبت )
ر خاللها منزاًل واعتقل خمسة ويصيب   مواطنًا.19ال،ربية(  حيث ُفجِّ

: "إنَّنا في حرمة -الم" نسخة عن وصل "المرمز الطيسطيني لإلع -وقال الرشه  في تصري  صحطي ممتوب 
حماس ندين بشّدة هذ  االعتداءات العنصرية الهمجية اد المواطنين العّزل في مدينة نابيس وعموم الاطة 
المحتية  والتي تنم عن طبيعة هذا الميان ال،اشم القائم عيل الجرائم الممنهجة وا رهاب المنظم  ون ّمد ينَّها 

 صرخة إرادة وصمود وتحّدي شعبنا وقوا  الحّية". محاوالت يائسة ستتحطم عيل
زاء هذ  االعتداءات الصهيونية المتمّررة اد يرانا وشعبنا  لنحذر االحتالل من ينَّ  ويااا الرشه: "إنَّنا وا 
جرائم  لن تمّر دون حساب يو عقاب  وينَّ محاممة مجرمي  لن تسقط بالتقادم  وندعو الطصائل والقوى 

 إلل الوقوا صطًا واحدًا في مواجهتها والتصّدي لها".الطيسطينية مافة 
ودعا القيادي في حرمة "حماس" رئيس السيطة الطيسطينية محمود عباس ويجهزت  األمنية إلل "وقا مافة 

 يشمال التنسيه مع االحتالل الذي يمعن في جرائم  اد شعبنا الطيسطيني".
 28/7/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 في بولندا "عباس لمعسكر "اوشفيتس مستشارزيارة  حماس تنتقد 8
انتقدت حرمة المقاومة ا سالمية "حماس"  اليوم السبت زيارة زياد البندك مستشار رئيس السيطة الطيسطينية 

 الاحايا المحرقة النازية بحه اليهود. محمود عباس  إلل النصب التذماري بمعسمر "اوشطيتس" في بولند
الحرمة فوزي برهوم  :"إن هذ  الزيارة لن تعود باي فائدة ليقاية الطيسطينية  ولن وقال المتحدث باسم 

 يستطيد منها سوى االحتالل ا سرائييي  من خالل ترويج  ألمذوبة الهيوموست".
ويااا برهوم في تصريحات لةوسائل االعالم": "لقد  بت بالدليل القطعي مذب الرواية ا سرائييية  

في سبيل إيجاد حالة من التعاطا الدولي معهم  والذي مان عيل مدار السنوات  وتاخيمهم لما حصل 
 المااية عيل حساب الشعب الطيسطيني".

وبين ين محاولة السيطة من خالل هذ  الزيارة الستعطاا المجتمع الدولي  لن تطي   عيل اعتبار ين 
مايطًا: "السيطة واا  ينها تمر بحالة  األخير  بت عدم إنصاف  طيية العقود المااية ليقاية الطيسطينية 

 إفالس استدعاها ليقيام بهذ  الخطوة".
ويشار برهوم إلل ين السيطة يياا تبحث عن "يشياء ص،يرة هنا يو هناك ظنا منها ينها المخيص الوحيد من 
يزماتها"  غير ين ذلك من المممن ين يجعيها في يزمة حقيقية مع الشعب الطيسطيني بسبب تحديها 

 مشاعرهم.ل
 28/7/2012، 48عرب 

 
 التورط في الصراع السوري الفمسطينية يومية لتجنيب المخيمات اتصاالتغزة: الفصائل تجري  9

قالت الطصائل الطيسطينية إنها تجري اتصاالت ح ي ة لتجنيب المخيمات في سورية اية مشامل  حسن جبر:
 محتمية بسبب االشتبامات المسيحة التي تدور هناك.

الطصائل اتصاالت مختيطة من اجل المحافظة عيل موقا الحياد في المخيمات وتجنيب السمان واجرت 
 ويالت الحرب هناك خاصة مع اشتداد القصا المتبادل حول مخيم اليرموك الييية المااية.

وقال الدمتور رباح مهنا عاو الممتب السياسي ليجبهة الشعبية: ان سمان المخيمات ميتزمون بشمل مبير 
 االبتعاد عن المشامل تحت يي ظرا مان وعدم توريط المخيمات في النزاع المسي  في سورية. في

وامد مهنا لة "االيام": ان الطصائل تبذل جهودا في اتجاهين اولهما منع زج المخيمات في المشمية والنزاع 
 لمخيمات.المسي  في سورية وال اني تقديم المساعدات واالغا ة ليمواطنين الطيسطينيين في ا

ونو  الل ان جميع الطصائل متطقة عيل هذا الموقا  م مدا ان جهودا جبارة تجري لهذا ال،رض خاصة مع 
اشتداد اعمال تبادل اطاله النار في المناطه المحيطة بمخيم اليرموك لالجئين واصابة عدد من منازل 

 ومنشآت المواطنين.
 29/7/2012، األيام، رام اهلل

 
 الضريبية يمنعان أن نتحول إلى اليونان أو إسبانيا واإلجراءاتنتنياهو: التقشف  20

ا جراءات االقتصةادية التقشةطية  المنةوي إقرارهةا »رام ا : قال رئيس الوزراء ا سرائييي  بنيامين نتنياهو  إن 
  «فةةي جيسةةة الحمومةةة المقةةررة غةةدا  هةةي إجةةراءات مدروسةةة واةةرورية  لمواجهةةة األزمةةة االقتصةةادية العالميةةة

إجراءات تقوم عيل تحصيل المزيد من الارائب من ميسوري الحال  وخطاها عيل يصةحاب »مواحا ينها 
 «.المقدرة االقتصادية المحدودة
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فةي المائةة  4ودافع نتنياهو عن هذ  ا جراءات الجديدة التي تهدا لسةد العجةز فةي الميزانيةة الةذي بيةغ نسةبة 
تمنع االنزاله إلل حالة بعض الدول األخةرى  التةي تصةرفت بعةدم  إنها»من النات  المحيي ا جمالي  بقول : 

مس ولية وباتت تواج  عجزا هائال في ميزانياتها  وحالة انمماش اقتصادي متواصل  وبطالة متطشية واائقة 
سبانيا اليتين تواجهان يزمتين اقتصاديتين مبةريين  وياةاا «اجتماعية لمةل »  وهو بذلك يشير إلل اليونان وا 

  مشيرا إلل زيادة النطقات لرعاية األططال مجانا  وتسيي  الجيش  وبناء مزيةد مةن القةدرات بسةبب « منشيء 
 «.الت،ييرات في المنطقة»

فةةةي المائةةةة مةةةن  7  وتقيةةةيص 9029وتتاةةةمن التةةةدابير ا سةةةرائييية الجديةةةدة  رفةةةع سةةةقا عجةةةز موازنةةةة عةةةام 
ر  باسةةةت ناء الةةةدفاع والرفةةةا  والتربيةةةة والتعيةةةيم  ورفةةةع مييةةةون دوال 277الميزانيةةةة األساسةةةية ليةةةوزارات  يي بواقةةةع 

  ورفةةع معةةدل 9021مييةةارات شةةيقل لعةةام  6  و9029مييةةارات شةةيقل لعةةام  1الاةةرائب بقيمةةة إجماليةةة تبيةةغ 
فةةةي المائةةةة  وزيةةةادة اةةةريبة الةةةدخل عيةةةل يصةةةحاب األجةةةور  27اةةةريبة القيمةةةة الماةةةافة نقطةةةة واحةةةدة  لتبيةةةغ 

ت  بعد اتخاذ الحمومة قبل يومين خطوات  تم يت فةي زيةادة الاةرائب عيةل التبةغ العالية. وتاتي هذ  الخطوا
 0.79 - 0.60شةةةيقل إسةةةرائييي ) 9.9و 9.4والمشةةةروبات المحوليةةةة  إذ ارتطعةةةت مةةةل عيبةةةة سةةةجائر مةةةا بةةةين 
شةيقل  4.29دوالر( إلةل  0.74شةيقل ) 9.28دوالر( بينما زادت الاريبة عيل لتر المشةروبات المحوليةة مةن 

ا جةةةراءات المتوقعةةةة »دوالر(. وانسةةةحب هةةةذا عيةةةل السةةةوه الطيسةةةطينية يياةةةا. وقالةةةت الحمومةةةة  إن  2.09)
 «.دوالرا 497سترفع العبء الاريبي في مل بيت بإسرائيل بمقدار 

ومانت عائةدات الاةرائب فةي إسةرائيل قةد تراجعةت مةع النطقةات المتزايةدة  بسةبب تبةاط  النمةو الةذي بيةغ نسةبة 
 في المائة العام المااي.  4.7ا العام مقابل نسبة في المائة هذ 1.2

ومانةةت يوسةةاط شةةعبية وغيةةر شةةعبية قةةد رفاةةت هةةذا التوجةة   وقةةال إييةةي يشةةاي  رئةةيس حةةزب شةةاس لييهةةود 
معاديةةةةة »الشةةةةرقيين المتةةةةدينين  الشةةةةريك فةةةةي الحمومةةةةة  إنةةةة  سةةةةيعارض هةةةةذ  ا جةةةةراءات التةةةةي وصةةةةطها بانهةةةةا 

يية رفاةةها لةةذلك  وانتقةةدت نقابةةة العمةةال )الهيسةةتدروت( وقةةادة حرمةةة   ممةةا يبةةدت المعاراةةة ا سةةرائي«ليشةةعب
 االحتجاج االجتماعي هذ  ا جراءات بشدة.

إن الةذين يقولةون إننةا نسةتطيع الصةرا ببةذخ  يعراةون دولةة إسةرائيل ليخطةر.. يريةدون »ورد نتنياهو قةائال: 
ريةةةل لةةةومير  ردا عيةةةل المنتقةةةدين: وقةةةال مةةةدير عةةةام ممتبةةة   ها«. دفعنةةةا إلةةةل ا فةةةالس ممةةةا فةةةي دول يروبيةةةة

 «.لامان االستقرار عيينا اتخاذ إجراءات غير شعبية»
 19/7/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 ليبرمان: السالم مع العرب بات محل شك في ظل الثورات   22

مةل  قال وزير الخارجية ا سةرائييي  يفيجةدور ليبرمةان  إن معاهةدات السةالم التةي وقعتهةا إسةرائيل مةع: القدس
من مصر واألردن  باتت محل تسا الت وشموك في ظل تطورات الربيةع العربةي السياسةية المنتشةرة بالمنطقةة 

 افن.
وياةةاا ليبرمةةان  فةةي تصةةري  لةة  اليةةوم السةةبت  ين هةةذ  المعاهةةدات لةةم تةةدفع عمييةةة المصةةالحة بةةين الةةدول 

سةةرائيل  ولةةم تحقةةه شةةيئا يةةذمر لمسةةيرة السةةالم  مشةةيرا إلةةل ي ن األهةةم مةةن هةةذا ين هةةذ  االتطاقيةةات لةةم العربيةةة وا 
تةتمخض عةن سةةالم يقةا عيةةل يسةس متينةة وقويةةة  ومطالبةا باةةرورة إبةرام السةالم مةةع الشةعوب بعةةد ذلةك فةةي 

 المستقبل بدال من الحمام  عيل حد وصط 
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وريى ليبرمةان ين يي معاهةةدة سةةالم يجةب ين تمتسةةب شةةعبية الجمهةور وتاييةةد  حتةةل ال تمةون عراةةة لإلل،ةةاء 
،ير الحةامم "وبعيةداعن  يجةواء الربيةع العربةي"  واصةطا قةرار حةزب النهاةة التونسةي بتجةريم التعةاون مةع مع ت

 إسرائيل  بان  "مار ي".
 19/7/1021، الشرق، الدوحة

 
 "إسرائيلـ"باراك يشيد بقرار أوباما تقديم مساعدة عسكرية إضافية ل 21

د بةاراك  بقةرار الةرئيس األميرمةي بةاراك يوبامةا توقيةع يشاد وزير الدفاع ا سرائييي إيهةو  :يو بي يي -إسرائيل 
 70قانون يوّسع حجم التعاون األمني بين إسرائيل والواليات المتحةدة وتقةديم مسةاعدة عسةمرية إاةافية بقيمةة 

 مييون دوالر لتطوير وتوسيع مشروع القبة الحديدية المااد ليصواريض.
مييةةون  70بةةاراك  قولةة  إن "القةةانون الجديةةد الةةذي ياةةيا ونقيةةت وسةةائل إعةةالم إسةةرائييية اليةةوم السةةبت  عةةن 

دوالر إلل مشةروع القبةة الحديديةة  هةو تعبيةر نخةر عةن الةدعم المتواصةل الةذي تقدمة  إدارة يوبامةا والمةون،رس 
 وشمر الوزير ا سرائييي الرئيس األميرمي عيل التوقيع عيل القانون. ألمن دولة إسرائيل".

 19/7/1021، الحياة، لندن
 

 الجيشبحذر من التخمي عن الخدمة العسكرية اإللزامية ي"يغيل ليفي" الخبير اإلسرائيمي  23
حةةةذر الخبيةةةر العسةةةمري الصةةةهيوني "ي،يةةةل ليطةةةي" مةةةن دعةةةوات تحويةةةل الجةةةيش مةةةن خدمةةةة إلزاميةةةة إلةةةل جةةةيش 
محترا تطوعي  مواحًا يّن ذلك سياعا سيطرة الصهاينة عيي   ويسةقط المسة ولية عةن الدولةة  فةي ظةل 

عيةل إل،ةاء التجنيةد ا لزامةي  واسةتعمال جةيش محتةرا  بعةد فشةل محاولةة  9090تقرار ريي الحمومة سنة اس
 فرض التجنيد المتساوي.

ويااا "ليطي" يّن الخدمة العسمرية في الجيش المحترا تجذب طوائا اعيطة مةن السةمان  يعةرض عييهةا 
م بطاقة دخول ليمجتمع  لمن  ُيقيل شعور الدولة معاشًا من الشباب القوميين والمهاجرين  الذين ياميون منحه

بالمسةة ولية عمةةن يخةةدمون وعةةائالتهم  وحينمةةا تطةةرض الدولةةة الخدمةةة العسةةمرية تتحمةةل مسةة ولية مةةن يرسةةيتهم 
 ليمعرمة.

 18/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 يفيةالمستوطنون في الضفة ينظمون "معسكرات تدريب" تحت غطاء المخيمات الصمعاريف:  24
مشطت صحيطة "معاريا" عن قيام المستوطنين في الاطة ال،ربية باست،الل عطية الصيا لتنظيم معسمرات 
تدريب ليطتيات من "بنات الب ر االستيطانية" تحت غطاء المخيمات الصيطية  وذلةك  عةداد مةادر مةن فتيةات 

وقالةةةت الصةةةحيطة إّن "المخيمةةةات  الةةةتالل المةةةدربات عيةةةل فنةةةون القتةةةال المختيطةةةة و"فنةةةون الةةةدفاع عةةةن الةةةنطس".
الصةةةيطية" تسةةةتمر ل ال ةةةة ييةةةام  وتشةةةمل فعاليتهةةةا األساسةةةية فنةةةون القتةةةال الجسةةةدي  بنةةةاء وتشةةةييد البيةةةوت غيةةةر 
القانونيةةةة وزرع األشةةةجار  مةةةع منةةةع المشةةةارمات مةةةن حمةةةل الهواتةةةا الخييويةةةة يو مةةةن مجةةةرد التطميةةةر بةةةرحالت 

 ترفيهية.
 18/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 ا وتجسست عميهااقتحمت بيوت عمالء ال"سي أي أيي" العاممين فيه "إسرائيل""شبكة أيي بي":  25
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مشا تقرير شامل يجرت  شبمة "ييي بي" ا خبارية ونقيت  "يديعوت احرونوت" في موقعها عيل الشبمة" اليوم 
ل"سةي يي ايةي" المتواجةدين السبت  ين إسرائيل قامت خالل السنوات العشر المااية باقتحةام بيةوت عمةالء ا

 في البالد والتجسس عييهم.
التقرير اشار الل بعض الحاالت التي تم خاللها اقتحام بيةوت العمةالء المةذمورين  حيةث اورد انة  فةي إحةدى 
الحاالت امتشا رئيس ممتةب ال"سةي يي ايةي" فةي اسةرائيل انة  جةرى التسةيل الةل بيتة  فةي تةل ابيةب والعبةث 

 وط بمقر الومالة في احد احياء واشنطن.بجهاز إرسال موج  مرب
األمر ما مان لي ير االست،راب لوال رصد  الث حاالت يخرى تخص اباط استخبارات مبةار فةي ال"سةي يي 
ايي" تواجدوا في اسرائيل  حيث يورد التقرير ان  في احدى الحاالت عاد رجل االستخبارات الل بيت  ليجد ان 

 ت،ير .ترتيب الماموالت في ال الجة قد 
مصادر في ال"سي يي ايي" لم تعيه اهمية مبيرة عيل هذ  المشوفات  في حين عقب مصةدر امنةي يمريمةي 
بالقول  ان اسرائيل حييطة محبطة  في بعض الحةاالت  مشةيرا الةل مونهةا الخطةر األول فةي مجةال "التجسةس 

 ط افال بم يرمن إسرائيل.المااد" وان اسرار ال"سي يي ايي" يتم حطظها في دول اخرى في الشره األوس
 18/7/1021، 48عرب 

 
 وحصيمة اإلصابات "صفر" "إسرائيل"خمسة صواريخ من غزة عمى  26

يعينت متحد ة عسمرية إسرائييية إن صاروخين ااافيين ُيطيقا  مساء السبت  من قطاع غزة  مةا يرفةع عةدد 
 إصابات. الصواريض إلل خمسة التي سقطت اليوم في جنوب إسرائيل من دون ين تحدث

وقالت المتحد ة  لنا ين "صاروخين يطيقا من قطاع غزة سةقطا  مسةاء السةبت  فةي منطقةة يشةمول ولةم يسةطرا 
 عن إصابات يو يارار".

ومانت  ال ة صواريض سقطت في وقت سابه في منطقة غير ماهولة في اواحي مدينة "سديروت" من دون 
 تسجيل إصابات يو يارار.

 19/7/1021، يط(شبكة االعالم العربي )مح
 

 عدد العاطمين عن العمل"إسرائيل": ارتفاع  27
ارتطةةةع عةةةدد العةةةاطيين عةةةن العمةةةل المسةةةجيين فةةةي مصةةةيحة االسةةةتخدام فةةةي )إسةةةرائيل( خةةةالل الشةةةهر  :ومةةةاالت

 نسمة.  291.677% مقابل شهر ييار وبيغ 0.1المنصرم "حزيران" بمعدل 
بطالةةة ترتطةةع ليشةةهر العاشةةر عيةةل التةةوالي  ويشةةار وحسةةب المعطيةةات التةةي نشةةرتها مصةةيحة االسةةتخدام  فةةان ال

مةةدير مصةةيحة االسةةتخدام بةةوعز هيةةرش إلةةل ين "هةةذا المعطةةل يتطةةابه وم شةةرات متراممةةة عةةن ا بطةةاء فةةي 
 االقتصاد". 

الا( هم من لواء الشمال  ومجموعةة العةاطيين عةن  69.7وبينت المعطيات ين معظم العاطيين عن العمل )
الا. في لواء دان )تل يبيب( عدد العاطيين عن العمةل  46.4 –توجد في الجنوب  العمل ال انية في حجمها

 الا.  10.9 –الا  وفي الشارون  19.1هو 
يلطةةاو ولمةةن سةةبب المعطيةةات المنخطاةةة هةةو ين  90.7 –فةةي لةةواء القةةدس عةةدد العةةاطيين عةةن العمةةل االدنةةل 

طةةاله إلةةل العمةةل وال ينةةدرجون فةةي هةةذا الم يةةر مةةن سةةمان القةةدس هةةم متةةدينين متةةزمتين  ال يخرجةةون عيةةل ا 
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الةةا مقابةةل  209نحةةو  –ا حصةةاء. ممةةا يتبةةين مةةن المعطيةةات بةةان يغيبيةةة العةةاطيين عةةن العمةةل هةةم نسةةاء 
 الا رجل.  84.6

رجةل و  6.100يلةا نسةمة  مةنهم  29.7وبيغ عدد األشخاص الذين يقييوا من عميهم في شهر حزيةران نحةو 
  التةةةةي 14 – 97االا نسةةةةمة  يوجةةةةدون فةةةةي المجموعةةةةة العمريةةةةة  7نحةةةةو امةةةةريةو ومعظةةةةم المقةةةةالين   6.200

 يطترض ين تعمه انخراطها في سوه العمل. 
  لمعظمهم توجد عائية مع اططال  ولهذا فان 44 – 17نالا عاطل عن العمل هم ابناء  1وهناك يم ر من 

 خط الطقر.  حقيقة ينهم بقوا االن دون دخل قد تدفعهم في غاون اشهر قييية الل ما دون
وفةةي وزارة الماليةةة يبيةةورون خطةةة لممافحةةة البطالةةة  فةةي مرمزهةةا الشةةروع بعشةةرات البةةرام  ليتاهيةةل المهنةةي فةةي 
الطةةروع المطيوبةةة فةةي مةةل يرجةةاء الةةبالد وبةةالتوازي التشةةدد فةةي الشةةروط ليحصةةول عيةةل بةةدل البطالةةةو عيمةةا ين 

ي )إسةرائيل( فةي يعقةاب األزمةة االقتصةادية سبب الخطة هو التخوا مةن ارتطةاع حةاد فةي معةدالت البطالةة فة
 العالمية  التي بديت ن ارها تتسيل إلل االقتصاد ا سرائييي في األسابيع األخيرة. 

 18/7/1021، فمسطين أون الين
 

 ثالث إسرائيمي يحرق نفسه خالل أسبوعين 28
جسةةد  داخةةل يحةةد    عيةةل إاةةرام النةةار فةةي9029-7-98يقةةدم إسةةرائييي فةةي األربعينيةةات مةةن عمةةر   السةةبت 

  فةي حاد ةة 2948المستشطيات في منطقة "هشارون" قرب تل يبيب وسط األرااي الطيسةطينية المحتيةة عةام 
 تعّد ال ال ة من نوعها خالل يسبوعين. 

 18/7/1021، فمسطين أون الين

 
 اعتبار النواب االسالميين تنظيما محظورا خرق فاضح لالتفاقيات زحالقة: 29

القة  رئيس متية التجمع البرلمانية  ان القرار العسمري االسرائييي الذي بموجب  تم قال النائب جمال زح
اعتبار النواب االسالميين في الاطة "تنظيما محظورا"  هو خره فاا  لالتطاقيات الموقعة بين منظمة 

 التحرير والحمومة ي سرائييية  والتي بموجبها جرت االنتخابات.
لي بشان عدم احترام الحسم الديمقراطي ليشعب الطيسطيني  خاصة وين  جرى واستهجن زحالقة الصمت الدو 

وفه اتطاقيات تحت غطاء األمم المتحدة وتحت رعاية يمريمية وروسية ويوروبية. وقال زحالقة:" نن األوان 
جراءات  التعسطية  موحدين مما يريد شعبنا وليس مطرقين مما يب،ي  لمواجهة االحتالل ا سرائييي وا 

ودعا زحالقة إلل معامية اسرائيل عيل األقل وفه مبدي الم ل بالم لو فمل خره لالتطاقيات  حتالل".اال
 الموقعة يقابي  وقا االلتزام الطيسطينية في قاايا مما ية.

 18/7/1021، 48عرب 
 

 فروا من سوريا إلى األردن فمسطينيين 905االنروا:  10
جئين الطيسطينيين الطارين من سوريا والمتواجدين عيل قدرت إحصائية يممية عدد الال: )يو .بي .ني(

الجئين. وقالت احصائية حدي ة صادرة عن ومالة األمم المتحدة ل،وث  907األرااي األردنية بنحو 
عدد الالجئين “وتش،يل الالجئين الطيسطينين في الشره األدنل )األونروا( في العاصمة األردنية عمان إن 
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سوريا والمحتجزين داخل مجمع )سايبر سيتي( في الرم ا شمالي البالد يقدر بنحو  الطيسطينين الطاّرين من
 .الجئاً  770الجئًا  في حين يقدر عدد الالجئين الطيسطينيين المسجيين لدى )األونروا( بنحو  277

 19/7/1021، الخميج، الشارقة
 

 ين المصابين بالسرطانحذر من تدهور صحة األسرى الفمسطينيت رام اهلل في وزارة شؤون األسرى 12
حذرت وزارة ش ون األسرى والمحررين الطيسطينيين امس من الواع الصحي المتدهور لدى عدد : رام ا 

من المعتقيين الطيسطينيين في السجون االسرائييية المصابين بامراض سرطانية خبي ة  وال يتيقون العالج 
عت الوزارة في تقرير لها إلل تم يا الجهود الالزم وتتدهور يوااعهم بشمل خطير يهدد حياتهم. ود

والحمالت التاامنية لإلفراج عن األسرى المصابين بامراض خطيرة  ألن وجودهم في السجن يزيد من سوء 
 حالتهم الصحية في ظل سياسة ا همال الطبي المتعمدة من قبل يطباء إدارة السجون.

 19/7/1021، االتحاد، ابوظبي
 

 معتقمين باقتحام قوات االحتالل  5وجريحًا  29نابمس:  11
اقتحمت قوات االحتالل ا سرائييي مدينة نابيس شمال الاطة ال،ربية المحتية صباح امس ي: عالء المشهراو 

وقامت بتنطيذ عمييات مداهمة واقتحام لعدة منازل في عميية عسمرية استمرت لساعات طويية. وهاجمت 
خاصة منزل يحد الطيسطينيين في المدينة  وقامت بعدة تطجيرات  قوات االحتالل االسرائييي المدعمة بقوات
 داخل المنزل ما يدى لتدمير  بشمل جزئي.

فيسطينيا  29فيسطينيين فيما يصيب  7وقالت مصادر يمنية فيسطينية إن قوات االحتالل االسرائييي اعتقيت 
قة الشرقية بنابيس بين عشرات باالختناه  ونقيوا ليمستشطيات خالل المواجهات التي اندلعت في المنط

الشبان الطيسطينيين وقوات االحتالل االسرائييي التي اقتحمت المدينة. وقالت مصادر امنية في المدينة ان 
قوات مبيرة من الجيش االسرائييي سبقتها قوات خاصة متنمرة بالزي العربي  اقتحمت عدة احياء في المدينة 

 وحاصرت منازل وقامت بتطجير يحدها.
 19/7/1021، االتحاد، ابوظبي

 
 آالف فمسطيني خمسة% من أراضي الضفة مهددًا بطرد  28االحتالل يغمق "أوتشا":  13

قال ممتب األمم المتحدة لتنسيه الش ون ا نسانية في األرااي المحتية "يوتشا" : نادية سعد الدين –عمان 
لاطة ال،ربية منطقة عسمرية % من يرااي ا 28إن "سيطات االحتالل ا سرائييي يعينت تخصيص 

 نالا فيسطيني يقيمون فيها بالطرد". 7م،يقة  بما يهدد 
نسمة  يعانون من مستويات  7900ويااا في تقرير يصدر  يمس إن "سمان تيك المناطه  المقدرين بنحو 

 مرتطعة من انعدام األمن ال،ذائي وش  الميا  وسوء الوصول إلل الخدمات األساسية".
فيسطيني يتهددها خطر التهجير القسري"   2700 مانية مجّمعات فيسطينية إاافية تام ويوا  بان "

مبينًا ينها "مجّمعات رعوية زراعية في الاطة ال،ربية المحتية  مستهدفة ألغراض التدريب العسمري لجيش 
 االحتالل".
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م خرًا  مانية مباني وتواصل سيطات االحتالل انتهاماتها العدوانية اد الشعب الطيسطيني  حيث هدمت 
فيسطينية تستخدم لمسب الرزه في القدس المحتية والمنطقة "ج" )الخااعة لسيطرة االحتالل بالمامل وفه 

 يوسيو( بحجة عدم حصولها عيل تراخيص البناء.
 بئرًا منذ مطيع العام الحالي  منها يربعة نبار ليميا  م خرًا  من بينها بئر قيد ا نشاء  29بينما "هدمت 

 و الث غرا زراعية في منطقتي الخييل وبيت لحم".
فيسطينيًا   17وبين "يوتشا" ين "افبار ال ال ة التي هدمت في الخييل تزود الميا  لألغراض الزراعية لحوالي 

ططاًل  في حين يخصص البئر الممول دوليًا في بيت لحم لتزويد الميا  لنطس ال،رض لحوالي  90من بينهم 
 شخصًا". 27
ار إلل الممارسات ا سرائييية العدوانية في األرااي المحتية  من حيث "ارّب مصادر الدخل ويش

جبار مالمي المنازل بهدم بيوتهم تحت ذريعة عدم الترخيص  منها ستة مبان هدمت عيل يد  ليطيسطينيين  وا 
 يصحابها في القدس المحتية منذ مطيع العام الحالي".

بناء يربعة منازل في حي سيوان في القدس المحتية واد مبنيين سمنيين  مما "يصدرت م خرًا يوامر بوقا
 وحظيرتي ماشية في محافظة الخييل".

شجرة  270وتحدث التقرير عن "ممارسات المستوطنين العدوانية اد الطيسطينيين  وتخريب ما يقرب من 
ن المسيمين في المسجد خالل األسبوع المااي فقط  فيما ما تزال قيود االحتالل مستمرة اد المصيي

 األقصل المبارك".
ولطت إلل ين  "في يعقاب ترميب محوالت مهربائية جديدة  ارتطع إنتاج محطة توليد مهرباء غزة مما قيص 

ساعة إلل عشر ساعات يوميًا  وما زال نقص الوقود مستمرًا  بما  29عدد ساعات انقطاع المهرباء من 
 يون نسمة".مي 2.6يعطل الحياة اليومية لحوالي 

وي دي "نقص المهرباء والوقود إلل تعطيل تزويد الخدمات العامة  بما فيها المستشطيات والميا  ومنشآت 
معالجة ميا  الصرا الصحي  مما زاد من تدهور الظروا المعيشية الصعبة التي يعاني منها السمان داخل 

 خمس سنوات".القطاع يساسًا بسبب الحصار ا سرائييي المطروض منذ يم ر من 
 19/7/1021، الغد، عّمان

 
 غزة تصوم بدون كهرباء والفطور والسحور عمى ضوء الشموع   14

شهر في  من انقطاع مستمر ليتيار المهربائي قطاع غزة في الطيسطينيونيعاني : سمير حمتو -غزة 
حورهم عيل ساعات يوميا وياطر المواطنون لتناول إفطارهم وس 20رماان لساعات طويية قد تمتد الل 

ياواء الشموع يو عيل وقع اجي  ودخان المولدات التي تعمل بالبنزين والديزل الذي يعاني يياا من ش  
 مبير.

مدير مرمز المعيومات في سيطة الطاقة في غزة يحمد يبو العمرين يمد ليدستور عيل صعوبة توفير التيار 
اطه في نن واحد  مون تيك األوقات تم ل المهرباء في ساعات الططور والسحور بشمل دائم لمافة المن

 مستوى الذروة في استهالك المهرباء من قبل المواطنين.
 19/7/1021، الدستور، عّمان
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 عاماً  18توصي بتخفيض سن الترشح لالنتخابات التشريعية إلى أقل من  "PCMR  شبكة المؤسسات 15
تها شبمة الم سسات القاعدية الشبابية حسن عبد الجواد: يوصل مشارمون في ورشات عمل نظم –بيت لحم 

الرامية الل تعزيز مطاهيم الديمقراطية  والمشارمة السياسية والمجتمعية والحمم  PCMRليمواطنة واالصالح 
الرشيد بين اوساط الشباب الطيسطيني  عيل ارورة تخطيض سن الترش  لالنتخابات التشريعية الل ما هو 

 عامًا. 98دون 
ن ذلك ياتي انسجامًا مع فمرة المواطنة المامية  وانجاز المصالحة واجراء االنتخابات ويمد المشارمون ا

تاحة الطرصة لمشارمة الشباب امن قوائم انتخابية خاصة بالشباب خالل االنتخابات  المحيية والتشريعية  وا 
امن هياميها القادمة  وان تعمل االحزاب السياسية الطيسطينية بشمل جدي وح يث لتطعيل دور الشباب 

القيادية  الل جانب ذلك تشجيع الشباب عيل المشارمة في برام  وحمالت ومبادرات عمل تطوعي تسهم في 
 دم  الشباب وصقل روح العمل التطوعي لديهم.

 19/7/1021، األيام، رام اهلل
 

 غزة عبر رفح.. وبقاء مشكمة المنع األمني مسافريتسهيالت عمى حركة  16
ييحظ مل من يتحرك عبر شارع صالح الدين  الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوب   : صال  النعامي -غزة

م رة سيارات األجرة المحمية بحقائب السطر المبيرة في االتجاهين  باتجا  معبر رف  في الطريه إلل مصر  
 ومن المعبر باتجا  مدن ومخيمات القطاع.

يدخيتها مصر عيل العمل في المعبر  وتجسدت  يشي هذا المشهد الذي بات الفتا بتا ير التسهيالت التي
 بشمل يساسي بزيادة عدد األشخاص الذين يسم  لهم بدخول يراايها يوميا.

مسافر  وهذا العدد لم يمن  2100مسافر  يصب  يتجاوز  600و 700فبعد ين مان العدد يتراوح ما بين 
 التي جاءت بحرمة حماس.  9006يسم  ب  حتل عندما مانت تحمم حرمة فت  غزة قبل انتخابات 

ويمدت مصادر فيسطينية ين يهم معاية مانت تعوه حرمة المسافرين  وهي المنع األمني  ظيت قائمة. 
يلا فيسطيني تحظر السيطات المصرية دخولهم  10وحسب المعطيات الرسمية الطيسطينية فإن هناك نحو 

 مصر لدواع يمنية.
لطعل تطمينات من الجانب المصري بإدخال تسهيالت عيل حرمة من ناحيتها يمدت حمومة غزة ينها تيقت با

السطر تتم ل في تقييص عدد المدرجين يمنيا وتخطيا عمييات الترحيل الطوري من المطارات المصرية 
لسمان القطاع. وقال مدير عام المعابر في حمومة غزة  ماهر يبو صبحة  إن السيطات المصرية يبي،ت 

انها ستسهل عودة الطيسطينيين ممن ال يحميون بطاقات هوية إلل قطاع غزة الجانب الطيسطيني مذلك ب
 خاصة ألفراد األسرة الواحدة  من دون الحاجة إلل تنسيه يمني خاص ب،ض النظر عن العمر.

 19/7/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 بمادة كيماوية  48 وفمسطينياالحتالل يرش مركبات  17
عن قيقهم من مادة ميماوية بيااء  2948األرااي المحتية عام  يعرب مواطنون فيسطينيون من سمان

اليون يقوم جنود االحتالل ا سرائييي برشها عيل سياراتهم لدى محاولتهم الدخول إلل الاطة ال،ربية 
إلل النائب العربي في "المنيست" )البرلمان( ا سرائييي  جمال زحالقة  لالستطسار عن هذ  وا توجهو المحتية. 
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ة الميماوية ال،اماة التي يتم رشها عيل سياراتهم بعد إجبارهم عيل النزول منها  بينما ترفض قوات الماد
 االحتالل ا فصاح عن طبيعة هذ  المادة وتا يراتها الصحية. 

وقال زحالقة إن  في يعقاب هذ  الشماوى توج  باستجواب غيل وزير الجيش ا سرائييي إيهود باراك  حول 
وية التي ترشها قوات األمن والجيش في مرمبات المواطنين خالل الطحص األمني عيل معبر المواد الميما

 الجيمة شمالي مدينة جنين شمال الاطة ال،ربية. 
وسال زحالقة الوزير ا سرائييي عن نوعية المادة الميماوية والهدا من استعمالها وتا يرها عيل صحة 

 ن ما إذا مانت وزارة الصحة قد يقرت رسمًيا استعمال المادة. وسالمة الناس وعن عواراها. مما استطسر ع
 18/7/1021، فمسطين أون الين

 
  التي يتعرض لها نظراؤهم من أطفال سوريا بالجرائمأطفال في غزة ينددون  18

رائد الفي: ندد يططال فيسطينيون في قطاع غزة  بالجرائم التي يتعرض لها نظرا هم من يططال  -غزة 
 ل  ورة شعبية عارمة تشهدها سوريا  طاحة نظام الرئيس بشار األسد.سوريا  في ظ

وقال الناطه باسم التجمع الطيسطيني لنصرة ال ورة السورية حمزة يبو شنب  إّن الوقطة التي دعا إليها التجمع 
  جاءت لتمن  يططال غزة فرصة التعبير عما يجول بخاطرهم تجا  ”ائتالا شباب نور الحياة“بمشارمة 

 ظرائهم في سوريا وما يتعراون إلي  يوميًا من عمييات عنا وقتل.ن
وطالب يبو شنب م سسات حقوه ا نسان العربية والدولية بالتدخل العاجل  نقاذ يططال سوريا  مبينًا يّن 

 التجمع سيواصل فعاليات  ليتاامن معهم.
 19/7/1021، الخميج، الشارقة

 
 نسفير" ضد الفمسطينيين بالقدس والخميل واألغوارتنفذ "ترا "إسرائيل": منظمة التحرير 19

مشا تقرير اعد  الممتب الوطني ليدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان  التابع : امال شحادة -القدس 
لمنظمة التحرير الطيسطينية ان اسرائيل تعزز سياستها الهادفة إلل تهويد ابرز المناطه الطيسطينية  وذات 

في يي مطاواات سالم مستقبيية  وممارسة الترانسطير تجا  سمانها الطيسطينيين. واتهم االهمية االستراتيجية 
التقرير المجتمع الدولي باالمتطاء بالتنديد من دون اتخاذ قرارات او خطوات تيزم الحمومة االسرائييية بوقا 

 انشطتها االستيطانية وما وصط  بة"التطهير العرقي تجا  الطيسطينيين".
رير سيسية قرارات اتخذتها الحمومة االسرائييية وبينها قرار وزير الدفاع  ايهود باراك  بهدم  ماني ويرصد التق

قرى فيسطينية  جنوب الخييل  لتحوييها ويراايها إلل منطقة تدريبات عسمرية ليجيش ا سرائييي. ويشمل 
هذ  القرى قائمة منذ  القرار اياا هدم بيوت مواطنين جنوب الخييل وتشريد سمانها . وعيل رغم ان

عيل االقل   سجيت اسرائيل في قرار الهدم " ان سمان القرى ال ماني هم "غزاة"  29ال ال ينيات من القرار ال
 " .928في "منطقة إطاله نار رقم 

وفي انتهاك يرصد  التقرير  قرار ليحمومة االسرائييية وبيدية القدس بتسييم المناطه المعزولة في القدس 
ر الام والتوسع  ومنها: مخيم شعطاط  وريس خميس  وريس شحادة  وسميرا ميس  وااحية خيا جدا

السالم  وقينديا  ومطر عقب  وااحية األوقاا إلل ما تسمل ا دارة المدنية  عيما ين تحويل هذ  المناطه 
ا البعض  عن إلل ا دارة المدنية من خالل عدة مراحل يهدا إلل عزل القرى والبيدات المقدسية عن بعاه

غاله الحارات الطيسطينية داخل سور القدس  وواع بوابات المترونية عيل المسجد  طريه الحواجز وا 
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األقصل عيل غرار المسجد ا براهيمي في الخييل ليتحمم بالداخل والخارج من   وما يترتب عيل ذلك من 
 ساسية.يلا مواطن مقدسي   وحرمانهم من الخدمات األ 290إلل  90عزل ستيحل بة

اما في جانب االمامن الدينية  فخالفا ليقوانين الدولية والقانون الدولي ا نساني  وخصوصا اتطاقية جنيا 
  واصيت الشرطة ا سرائييية والمستوطنين اقتحام ساحات االقصل وتادية شعائر 2949الرابعة لسنة 

سطينيين من الوصول إلل يمامن العبادة تيمودية من قبل اليهود والمتطرفين فيما منع الجيش المصيين الطي
ويداء شعائرهم الدينية. وفي الوقت نطس  اتخذت إسرائيل ا جراءات والتسهيالت مافة لتامين حرية الحرمة 
والوصول ليمصيين اليهود في الحائط ال،ربي ليحرم "المبمل" ليصالة في  ويداء شعائرهم الدينية  مما تعالت 

لهيمل عيل حساب المسجد األقصل وذلك عشية ما يطيه عيي  االحتالل التاسع الدعوات إلل تسريع بناء ا
ذمرى "خراب الهيمل المزعوم"  حيث تم توزيع عشرات نالا النسض االلمترونية  -من نب )اغسطس( 

والورقية لنشرات ومطويات تدعو لتسريع بناء الهيمل  تتامن صوًرا ومجسمات ليهيمل المزعوم ومواصطات 
ائ   واأللبسة والطقوس التي سي ديها )المهنة(  ومن المنظمات التي نشطت في هذ  الحمية هي ومراحل بن

 منظمة "حباد الحريدية".
وفي سياه تعزيز شرعنة االستيطان في الخييل وجعل المدينة ويحياء المستوطنين فيها  والحرم ا براهيمي 

لمدارس ا سرائييية  يقر وزير التربية والتعييم في نقطة جذب وتربية عيل قيم االستيطان ليطالب اليهود في ا
حمومة بنيامين نتانياهو برنام  لتشجيع الرحالت لمدينة الخييل المحتية بمزاعم العودة إلل الجذور  حيث 
تبنل ساعر سياسة تم يا زيارات التالميذ اليهود ليمستوطنات في الاطة ال،ربية  وتحديدا لمدينة الخييل 

لتاريض اليهودي وتاريض الوجود اليهودي في مدينة الخييل  ويشارت المصادر العبري  الل ين تحت حجة تعيم ا
 حوالي يربعة نالا تيميذ يهودي زاروا مدينة الخييل خالل العام الدراسي الحالي.

اما االرض الطيسطينية فقد شهدت حمية مسعورة من المستوطنين شميت االستيالء والتخريب ومصادرة 
سيسية االعتداءات اليومية عيل المواطنين ومنازلهم وممتيماتهم تم يت في محاولة مجموعة من االرااي و 

المستوطنين إعادة ترميب باب عيل المدخل الجنوبي لعين سيوان في القدس  وقام الجنود بمساعدة حراس 
لحم واتالفوا المستوطنين بإغاله شارع وادي حيوة .فيما نصب المستوطنون بيوت متنقية في منطقة بيت 

مترا بعمه حوالي متر  ليربط بين عدة  10عشرات األشجار الم مرة وشقوا طريقا وحطروا خندقا عيل طول 
ب ر استيطانية اقيمت في مواقع مختيطة في المنطقة   ما يهدد بمصادرة المساحات الطاصية بينها  مما 

 انية.شرعوا بإقامة البنية التحتية فيها تمهيدا  قامة ب رة استيط
وفي االغوار استولل المستوطنون عيل عشرات الدونمات في منطقة االغوا و شرعوا بزراعة يراض مانت 
تستخدم لطترة ممرابض ليدبابات خالل إجراء الجيش مناورات  العسمرية  عيما ان مساحة األرض التي تم 

حيث يقيمت في السابه االستيالء عييها تتجاوز الخمسين دونما  وتقع األرااي شره سهل البقيعة 
 مستوطنات زراعية عيل يراض المواطنين زرعت بالعنب.

 19/7/1021، الحياة، لندن
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« الحياة»توفمجي لة قال رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات الطيسطينية خييل ال: محمد يونس –رام ا  
توزيع المستوطنات في الاطة هدا إلل تقطيع يوصالها شرقًا وغربًا بحيث يستحيل معها إقامة دولة »إن 

 «.فيسطينية متصية األجزاء  إاافة إلل السيطرة عيل خطوط الميا  الجوفية
ي ظل مطالب ويظهرت تقارير يخيرة ين عدد المستوطنين في الاطة والقدس يتزايد بصورة متسارعة ف

الطيسطينيين تجميد االستيطان ليقترب من المييون في غاون السنوات األربع المقبية. وبين يحد التقارير ين 
 المااية. 29عدد المستوطنين تااعا مرتين خالل السنوات الة

نقاًل عن سجل السمان  ين عدد المستوطنين في « إسرائيل اليوم»وجاء في التقرير الذي نشرت  صحيطة 
يلطًا. ويظهر  170يلطًا  ووصل إلل يم ر من  27الاطة  من دون القدس  ارتطع العام المااي بام ر من 

األخيرة. وجاء في  29في المئة خالل األشهر الة  4.7السجل السماني ا سرائييي زيادة المستوطنين بنسبة 
المراقبين إخالءهم منها في يي التقرير ين معظم المستوطنين الجدد انتقل إلل مستوطنات يتوقع م ير من 

 اتطاقات سالم مقبية.
 27يلا منتشرين في  100يلا إلل  900ومشا التقرير ارتطاع عدد المستوطنين في القدس الشرقية من 

مستوطنة وفي عدد من األحياء الطيسطينية في المدينة  م ل البيدة القديمة وجبل الممبر وراس العمود 
حيطة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ارتطاع عدد المستوطنين إلل وسيوان وغيرها. وتوقعت الص

 مييون خالل السنوات األربع المقبية.
وقال التوفمجي إن الخطة ا سرائييية الرامية إلل زرع مييون مستوطن في الاطة هي خطة قديمة واعت 

لمذمورة  معتبرًا ين هذ  االتطاقات لم تمن سوى قبل اتطاقات يوسيو وجرى تطبيقها فعييًا بعد اتطاقات السالم ا
 غطاء لعميية تهويد منظمة ومستمرة لألرض الطيسطينية.

  وهي الصطة التي «األفايية القومية»مستوطنة في قيب الاطة صطة  70ويعينت إسرائيل مطيع العام من  
جي إن تنمية وتطوير يجري وفقها توظيا موارد مالية اخمة لتنمية هذ  المستوطنات. وقال التوفم

مستوطنات مانت إسرائيل يبدت استعدادًا في وقت سابه  خالئها مقابل اتطاه سالم ي مد ين خيار الدولة 
مستوطنة   247الطيسطينية ُيسقط تمامًا من حسابات الدولة العبرية. ويبيغ عدد المستوطنات في الاطة 

من المستوطنات المبيرة. ويبيغ عدد مستوطنات  ب رة استيطانية ص،يرة منتشرة قريباً  297يااا إليها 
 مستوطنة. 27القدس 

ويعينت إسرائيل قبل ييام قرار إزالة  ماني قرى في محافظة الخييل. وقال التوفمجي إن الهدا من ذلك هو 
 استممال فصل محافظة الخييل عبر خط يمني يام عددًا من المعسمرات والمستوطنات.

المئة من مساحة الاطة تست،يها في توسيع المستوطنات. وقال الخبير في في  60وتسيطر إسرائيل عيل 
في المئة من هذ  المنطقة التي تصنا  70ش ون االستيطان الدمتور جاد إسحه إن إسرائيل خصصت 

ا سرائييية  ليتوسع االستيطاني و قامة المعسمرات والمزارع.  -بموجب اتطاقات السالم الطيسطينية « ج»
يلطًا يشير بواوح إلل ين المشروع االستيطاني التوسعي هو  670ارتطاع عدد المستوطنين إلل ويصاا ين 

 المشروع الرئيس  سرائيل وليس المطاواات يو السالم.
ويعينت بيدية القدس العبرية يخيرًا فصل نحو مئة يلا من يهالي القدس يعيشون خيا الجدار من ناحية 

الطصل في الخدمات هو خطوة يخرى عيل طريه تجريد ه الء المواطنين الخدمات. ويرى التوفمجي ين هذا 
من حقهم في ا قامة في المدينة. ويااا ين الجدار ا سرائييي يدى إلل زيادة عدد اليهود عيل عدد 

ويبيغ عدد  الطيسطينيين في القدس الشرقية  مشيرًا إلل ين الجدار يخرج مئة يلا مقدسي إلل خارج المدينة.
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يلا. ويصل عدد سمان  100يلا  فيما يصل عدد اليهود إلل  900ينيين داخل الجدار في القدس الطيسط
 يلا  غالبيتهم العظمل من اليهود. 900القدس بشقيها ال،ربي والشرقي إلل 

 19/7/1021، الحياة، لندن
 

 في الداخل الفمسطيني المساجدتكبل أئمة  "إسرائيل" 32
يادات دينية وسياسية وشخصيات حقوقية من الداخل الطيسطيني من حذرت ق: محمد محسن وتد - يم الطحم

ا جراءات التي تعتمدها الم سسة ا سرائييية اد يئمة المساجد وعيماء الدين  حيث تحظر عييهم الحديث 
إلل وسائل ا عالم وتحد من نشاطهم االجتماعي وتقصر دورهم ووظيطتهم عيل الخطب والمواعظ 

  ا جراءات التي تطبه يياا بالقدس  المحتية بموجب يوامر عسمرية بم ابة سياسة بالمساجد. واعتبرت هذ
 تمميم األفوا  وتاييه الخناه والتدخل بالحريات الدينية.

وتنسجم هذ  ا جراءات مع التقيد الذي يطرض عيل يئمة المساجد ممن يتيقون رواتبهم ويخاعون لرقابة 
ية ا سرائييية التي تشرا عيل اختيارهم وتعيينهم  فهناك نحو  مانمائة دائرة األديان التابعة لوزارة الداخي

مسجدا عين بها يئمة من قبل الم سسة ا سرائييية  وما تبقل من مساجد يعمل بها يئمة  190مسجد منها 
تطوعا وبعاها تشرا الحرمة ا سالمية عيل رعايتها وتوظيا االئمة منعا لالبتزاز يو االرتهان ليوظيطة 

 المال والا،وطات ا سرائييية.و 
ومشا الشيض ممال خطيب نائب رئيس الحرمة ا سالمية ليجزيرة نت النقاب عن اعتماد الم سسة 
ا سرائييية إرشادات شطوية تعمم عيل يئمة المساجد ممن يتيقون رواتبهم من تل يبيب تيزمهم بعدم الحديث 

بالعشرات من يئمة المساجد لرفض هذا التوج  وعدم  خالل الخطب والمواعظ بالقاايا السياسية  مما حدا
 االنصياع لإلمالءات واالستقالة من مناصبهم.

يما في القدس المحتية فيتم التعامل مع األئمة وعيماء الدين وفقا ألوامر عسمرية صادرة عن سيطات 
 االحتالل التي تصل لمنع دخول المسجد األقصل يو النشاط بتخوم .

من ظاهرة تدخل جهاز  -يقول النائب العربي بالمنيست جمال زحالقة-خل الطيسطيني ويشمو يهالي الدا
األمن العام ا سرائييي )شاباك( بتعيين واختيار يئمة المساجد والتدخل الحقا بعميهم وماامين الخطب 

ة تحد من والمواعظ الدينية بالمساجد  وفرض قيود عيل األئمة ممن يتيقون رواتبهم من الم سسة ا سرائييي
نشاطهم يو من الحديث لوسائل ا عالم إال بإذن مسبه من المس ول عنهم تحت ذريعة ينهم موظطو دولة. 
ويمد ليجزيرة نت بان هناك شروطا سياسية تحدد اختيار وتعيين يئمة المساجد  حيث ُيرفض من الوظيطة مل 

تيار  بعدم التعبير عن مواقا لها من ل  نشاط سياسي ووطني  إلل جانب فرض شروط عيل مل إمام يتم اخ
 بعد سياسي.

ويرى زحالقة ذلك تدخال سافرا بممانة ا مام وواعية عالم الدين ودور  ممرجعية دينية واجتماعية وسياسية  
مباشرة ورفع الوصاية ا سرائييية  48مطالبا بان تومل عميية اختيار األئمة ورعاية المساجد لطيسطينيي 

 عنها.
المحامي حسين يبو حسين بان الم سسة ا سرائييية توظا القوانين لتقييد عمل يئمة المساجد بدور   يوا  

والتدخل بعميهم وتطرض عييهم األوامر والترتيبات المتعيقة بموظطي الدولة  وهذا ما هو معين من الناحية 
بعدم التطره ليقاايا  العميية  لمن  نب  إلل وجود منظومة سرية تعتمد عيل توجي  إرشادات شطوية لألئمة

 السياسية بالخطب والمواعظ الدينية. 
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 18/7/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 باشتباكات بحمب السورية فمسطينيمقتل  :وكاالت 31
عاما"  في االشتبامات الدائرة في  91قتل شاب فيسطيني من قطاع غزة ويدعل ناال العشي ": وماالت

. والعشي من سمان حي التطاح شره مدينة غزة  وينتمي 9029-7-97مدينة حيب السورية  ظهر الجمعة 
الل جماعة "جيش االسالم" السيطية. يذمر ان العشي اختطل من القطاع قبل عام ونصا  قبل ان يعين 

 اليوم عن مقتي  في حيب.
 17/7/1021، فمسطين أون الين

 
 "أحكامهم-واجباتهم-وقهمحق-األسرى"بعنوان: النائب د.ناصر عبد الجواد يصدر كتابا حول األسرى 33

يصدر النائب في المجيس التشريعي الطيسطيني عن محافظة سيطيت د.ناصر عبد الجواد م خرا : رام ا 
يحمامهم(  وقامت بنشر  -واجباتهم-حقوقهم-متابًا جديدًا هو األول من نوع  حول األسرى بعنوان : )األسرى

 حة من القطع المتوسط .صط 100هيئة عيماء فيسطين في الخارج في يم ر من 
وهذا المتاب هو تاصيل شرعي عميه ألهم المواوعات التي تتعيه باألسرى  والتي هي في غاية األهمية 
سواء لألسرى ينطسهم يو ليم سسات المهتمة بهذا المواوع يو يي مواطن فيسطيني يو عربي  يهم  مواوع 

نا الطيسطيني. وقد رجع الباحث إلل يم ر من األسرى  الذي هو من يهم المواايع التي تش،ل بال مجتمع
 مرجع ومصدر لتاصيل هذ  المواايع وبذل في  غاية جهد  ليخرج بهذا ال وب القشيب. 280

 18/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 العقرباوي: سنضع أمام الحكومة مسحا شامال لمخيمات الالجئين الفمسطينيين وحقيقة أوضاعها 34
قال مدير دائرة الشة ون الطيسةطينية محمةود العقربةاوي إن "الةدائرة ستاةع بةين يةدي : دالديننادية سع -عمان 

جمةالي  الحمومة  غداة شةهر رماةان مسةحا شةامال لمخيمةات الالجئةين الطيسةطينيين يبةين حقيقةة يواةاعها وا 
 السمان ونسب الطقر والبطالة داخيها"  نافيا ربط  باألحداث الدائرة داخييا وخارجيا.

مييةةون دينةةار سةةتنطذها الةةدائرة بعةةد عيةةد الططةةر لتطةةوير وتحسةةين  27دث إلةةل "ال،ةةد" عةةن مشةةاريع بقيمةةة وتحةة
المخيمات  فيما تم استممال تشميل لجان خدمات المخيمات واليجان االستشةارية  باسةت ناء مخيمةي الوحةدات 

 والحسين.
  2967لقةاطنين فةي األردن منةذ العةام مقعدًا جامعيًا إاافيًا ألبنةاء قطةاع غةزة ا 90ونو  إلل قرار تخصيص 

مقعدًا جامعيًا خصصت بممرمة ميمية سامية  ألبناء المخيمةات ال ال ةة عشةر  مسةتبعدًا يي  170إلل جانب 
توجةة  لزيادتهةةا  م مةةدًا ين "االختيةةار يةةتم وفةةه معةةايير وااةةحة ومحةةددة ت هةةل حصةةول المسةةتحه لمقعةةد "  بمةةا 

 ول ذلك والتي ال تميك يدلة  ابتة".يدحض "التهم والتسا الت التي ت ار ح
ومشةةةا عةةةن قةةةرار زيةةةادة موازنةةةة ومالةةةة األمةةةم المتحةةةدة  غا ةةةة وتشةةة،يل الالجئةةةين الطيسةةةطينيين "األونةةةروا" فةةةي 

 مييون دوالر إاافية. 27األردن بقيمة 
ة"  منوهةا ويمد العقرباوي "عدم وجود ربط بين توقيت إجراء المس  واألحداث الداخيية وتيك الدائرة في المنطقة

ويواة     بينمةا المسة  الحةالي يم ةر شةمولية ودقةة.2999بإعداد مس  جزئي امن عينة محدودة فةي العةام 
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يعاةةاء حتةةل  9 – 7%  بحيةةث تاةةم مةةل منهةةا  97إلةةل ينةة  "تةةم تجديةةد اليجةةان بشةةمل جةةذري بمةةا يقةةارب 
 تستطيع القيام بدورها بدون إعاقة نتيجة م رة العدد".

لجان استشارية مم ية لمختيا شرائ  الالجئين وم سسات المجتمةع المةدني ويصةحاب وبين ين  سيتم "تشميل 
عاةةوًا بحسةةب عةةدد سةةمان  17 – 27المهةةن العاميةةة فةةي المخيمةةات  بحيةةث تتةةراوح عاةةوية مةةل منهةةا مةةن 

 المخيم".
مييةةون دينةةار لتطةةوير  27نطيةةذ عةةدة مشةةاريع  تتجةةاوز قيمتهةةا وتحةةدث العقربةةاوي عةةن ين "الةةدائرة مقبيةةة عيةةل ت

 وتحسين المخيمات  منها مبادرات ميمية ويخرى بدعم دول مانحة".
 9يلةةا خارجهةةا  مةةن إجمةةالي  600مخيمةةًا  مقابةةل مييةةون و 21يلةةا الجةةس فيسةةطيني فةةي  400ويقةةيم نحةةو 

 مييون الجسء فيسطيني مسجيين لدى األونروا في األردن.
مييون دوالر اعتبارًا من  290ماليين دوالر إلل  207ن "زيادة مخصصات الومالة في األردن من وتحدث ع

مييةةون دوالر تشةةمل ميطةةة زيةةادة الرواتةةب التةةي تحققةةت لمةةوظطي الومالةةة والتةةي  27العةةام المقبةةل  بزيةةادة قةةدرها 
 سيتم إاافتها عيل موازنة الومالة في األردن".

 19/7/102، الغد، عّمان

 
 ات األمنية األردنية تمنع أسرة من مواطنيها من دخول البالدالسمط 35

منعةةت األجهةةزة األمنيةةة األردنيةةة  يمةةس  عائيةةة مةةن مواطنيهةةا قادمةةة مةةن سةةوريا مةةن دخةةول : )يةةو .بةةي .ني(
مواطنةةًا يردنيةةًا “وقةةال عاةةو مجيةةس النةةواب األردنةةي )عةةن المخيمةةات الطيسةةطينية( محمةةد الحجةةوج  إن  الةةبالد.

نيةةةًا  يةةدعل فةةةراس محمةةود عيةةةي يبوصةةبي  وزوجتةةة  وططيةة  منعةةةوا مةةن الةةةدخول إلةةل األرااةةةي يحمةةل رقمةةًا وط
يبو صبي  استطاع بطريقة يو باخرى ين يحصل عيةل و يقةة خةروج “ويوا  ين ”. األردنية عبر حدود جابر

وحمةةل عاةةو مجيةةس النةةواب األردنةةي الحمومةةة  ”.مةةن سةةيطات الهجةةرة فةةي دمشةةه مونةة  ال يحمةةل جةةواز سةةطر
 .ة امان سالمة العائية  مناشدًا الميك عبدا  ال اني التدخل  نقاذهامس ولي

 19/7/1021، الخميج، الشارقة
 

 حممة "أنا أردني واألقصى مسؤوليتي" تنظم تجمعا يناجي القدس ويصمي لصمودها 36
اةانية نظمت حمية "ينةا يردنةي واألقصةل مسة وليتي"  المنب قةة عةن ميتقةل القةدس ال قةافي  فعاليةة رم : عمان

ابةو السةوس  بحسةب صةطحة  -مساء يمس  اختارت لها عند يقرب نقطة ليقدس في االردن  هي وادي السةير
وتةاتي الطعاليةة ردا عيةل إعةالن متطةرفين يهةود عةزمهم القيةام بةامبر اقتحةام ليمسةجد  الحمية عيل الطيس بوك.

حد  واستشعارا بالقرب من القدس األقصل المبارك  في ذمرى خراب الهيمل المزعوم  الذي يصادا اليوم اال
والمسةةجد األقصةةل  واسةةتمماال لطعاليةةات حميةةة "لةةن تقتحمةةو "  التةةي مةةان قةةد اطيقهةةا ميتقةةل القةةدس ال قةةافي مةةع 

 بداية شهر رماان  نصرة ليمسجد األقصل المبارك.
والشةباب  وتةةم يةذمر ان ميتقةل القةدس ال قةةافي هةو هيئةة يردنيةة  قافيةةة  تاةم نخبةة مةن األمةةاديميين والم قطةين 

  بهدا إعادة قاية القدس إلل صدارة وعي األمة العربية  ونشر الوعي والطهم الصحي  9007إنشا   العام 
ليقاةية  وتعزيةةز االهتمةةام العيمةي والمعرفةةي واألدبةةي والطنةي  وتشةةجيع االنتاجةةات  التةي تخةةدم قاةةية القةةدس  

 الجوانب.وصوال لتعزيز دور األردن في خدمة قاية القدس في مختيا 
 19/7/1021، الغد، عّمان
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 بري يتمقى رسالة من نائب فمسطيني 37

تيقل رئيس مجيس النواب نبي  بري رسالة يمس  من رئةيس متيةة "الت،ييةر واالصةالح" فةي المجيةس التشةريعي 
الطيسةةةةطيني النائةةةةب خييةةةةل اسةةةةماعيل الحيةةةةة  تتعيةةةةه بالممارسةةةةات القمعيةةةةة والتعسةةةةطية التةةةةي يقةةةةوم بهةةةةا العةةةةدو 

ئييي  ومةةذلك بالسياسةةة العنصةةرية التةةي يسةةتمر بممارسةةتها  وبقةةرار سةةيطات هةةذا العةةدو اعتبةةار المتيةةة االسةةرا
تنظيما محظورا. وحذر الحية من "هذ  السياسة التي تستهدا النيل من الشعب الطيسةطيني وحرياتة  ومجيسة  

ي وجة  هةذ  الممارسةات التشريعي"  مطالبًا ب"العمل والتنسيه مةع المجةالس والحمومةات فةي سةبيل الوقةوا فة
 والسياسة التعسطية االسرائييية".

 19/7/1021، المستقبل، بيروت
 

 سرائيميةإلغام أتحركات مشبوهة وحيازة  :الجيش المبناني يوقف ثالثة أشخاص 38
يصةدرت مديريةة التوجية  فةةي قيةادة الجةيش بيانةةًا جةاء فية : "تممنةةت مديريةة المخةابرات فجةةر اليةوم )يمةس( بعةةد 

ات  مةةن توقيةةا مةةل مةةن المةةواطنين )ح. ب.( و)ع. د.( و)م. ص.( فةةي محيةةة الرمييةةة الشةةوا  سيسةةية تحريةة
 بعد ورود معيومات عن قيامهم بتحرمات مشبوهة.

صاعه تطجير  ومميات يخرى من  2922ونتيجة دهم ممان وجود االشخاص المشار اليهم يعال   تم ابط 
ة الصنع  ويل،ةام اةد االشةخاص روسةية ويميرميةة الصةنع  الصواعه المهربائية  ويجهزة إشعال يل،ام اسرائييي

  وينةةواع مختيطةةة مةةن الطتيةةل الصةةاعه  ومميةةة مةةن 92وقةةذائا هةةاون اسةةرائييية الصةةنع  ورمانةةات يدويةةة عةةدد 
 700غةرام و 400غرامةًا و 970غةرام و 900قطعة  تراوح زنة الواحدة منها بين  47المتطرجات موزعة عيل 

يتطخةيض ويسةيحة فرديةة. وبوشةر التحقيةه مةع الموقةوفين ويحييةت الماةبوطات عيةل غرام  ااافة الل يسةالك ل
 المراجع المختصة.

وفي معيومات ل"النهار" ان ح. ب. عازب وهو في العقةد الخةامس  ويعمةل نةاطورًا لمدرسةة فةي الرمييةة عيةل 
رة  ومالعبهةا  منةذ   عيمًا ان الجةيش يشة،ل مبانيهةا غيةر الم هيةة والمتاةر 2987رغم توقطها عن العمل منذ 

بعدما مان الحزب الشيوعي اليبناني يتخذ منها مقةرًا  الةل جانةب مماتةب  ذاعةة "صةوت الشةعب" مةن  2992
 2992الل العام  2987العام 

 19/7/1021، النهار، بيروت
 

 القضية المركزية األولى لممسممين هيإلخوان: القضية الفمسطينية لالمرشد العام  39
يمةد الةةدمتور محمةةد بةديع المرشةةد العةةام لجماعةة ا خةةوان المسةةيمين  ين : ينةةا روميةةةتصةوير د –محمةد حجةةاج 

القاةةةية الطيسةةةطينية هةةةل القاةةةية المرمزيةةةة األولةةةل ليمسةةةيمين فةةةل مافةةةة يرجةةةاء العةةةالم  وينهةةةا تم ةةةل القاةةةية 
لل افن.  المحورية لإلخوان المسيمين منذ نشاتها وا 

ليمرشةةد  ظهةةر اليةةوم عقةةب لقائةة   يدر  الممتةةب ا عالمةةيصةة يوشةةدد المرشةةد العةةام ليجماعةةة فةةل بيةةان صةةحط
إسماعيل هنيةة رئةيس الحمومةة الطيسةطينية  والوفةد المرافةه لة   عيةل اةرورة توحةد مافةة الطصةائل الطيسةطينية 

 عيل القاايا المرمزية التل تهم جميع الطيسطينيين.
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 يةةةر الخالفةةةات بيةةةنهم  وطالةةةب  ودعةةةا بةةةديع  الطصةةةائل الطيسةةةطينية  ألن يبتعةةةدوا عةةةن مةةةل مةةةا مةةةن شةةةان  ين ي
سةعادا لمافةة الشةعوب  بارورة إتمام المصةالحة بةين الطيسةطينيين فةل يقةرب وقةت نصةرة ليقاةية الطيسةطينية وا 

 المحبة ليسالم.
وشمر المرشد العام رئيس الوزراء الطيسةطينل عيةل زيارتة  المريمةة وتهنئتة  الرقيقةة ودعةا لة  ين يعينة   ويعةين 

 سطين  مما يحب ربنا ويرال.المسيمين عيل نصرة في
 18/7/1021، اليوم السابع، مصر

 
 تنديدا بانتهاكات االحتالل لألقصى بمصرمظاهرة حاشدة  40

تظةةاهر نشةةطاء مصةةريون وعةةدد مةةن الطيسةةطينين يمةةام مقةةر دار الحممةةة بوسةةط القةةاهرة اةةمن الوقطةةة : القةةاهرة
 99نديةًدا بتهديةدات االحةتالل بتحديةد يةوم التي دعت لجنة القدس باتحاد األطباء العةرب ظهةر اليةوم السةبت ت

 يوليو يوما القتحام المسجد األقصل في ذمرى خراب المعبد.
ونةدد المتظةاهرون بتهديةدات العةدو الصةهيوني بمحاولةة اقتحةام االقصةل وتدنيسة   محةذرين العةدو الصةةهيوني 

 ةةورة لةةيس مسةةابقتها مةةن م،بةةة اي مسةةاس بالمقدسةةات فةةي االرااةةي الطيسةةطينية   مشةةددين عيةةل ان مصةةر ال
 .وانها لن تقا ممتوفة االيدي امام اي عدون يقا بالقدس

ومةةان الةةدمتور جمةةال عبةةد السةةالم مةةدير لجنةةة ا غا ةةة والطةةوارع باتحةةاد األطبةةاء العةةرب قةةد حةةذر مةةن م،بةةة 
 تهديدات االحتالل الصهيوني بإقتحام المسجد االقصل في ذمرى ما يسمل بخراب الهيمل

اب لة المرمز الطيسطيني لالعالم: "إن الوقطة تاتي في اطار رسةالة يةتم توجيههةا ليعةدو وقال في تصري  مقت
الصهيوني بان مصر لن تقا ممتوفة االيدي امةام العربةدة الصةهيونية وتهديةدات االحةتالل"   باالاةافة الةل 

الم وان المساس ب  انها رسالة ليعالم باسرة بان القدس واالقصل هي قاية مافة العرب والمسيمين واحرار الع
 ستمون عواقب  وخيمة.

 18/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 حركات ثورية تطمق حممة "الحياة واألمل ألطفال غزة" لرفع الحصار مصر: ثالث 42
ينةاير  97لألطبةاء واالئةتالا العةام ل ةورة  ييطيقةت جبهةة إنقةاذ ال ةورة والمجيةس المصةر : عيةل حسةان -متب 

مةةل ألططةةال غةةزة( وذلةةك بهةةدا رفةةع الحصةةار  وتعاططًةةا مةةع معانةةاة يهةةل غةةزة مةةن األططةةال حميةةة )الحيةةاة واأل
 والنساء من خالل تقديم قوافل طبية.

ويمد الدمتور باسم السواح رئيس المجيس المصرى لألطباء ووميل م سسل حزب التحالا الحةر ين مسةاعدة 
ا فةل غةزة  الفتًةا إلةل ينهةم اتطقةوا عيةل إطةاله يهل غزة يمر واجةب  ومصةر ال ةورة قةادرة وال تتةاخر عةن يبنائهة

 الحمية التل ستقدم المساعدات الطبية من يدوية و"يلبان يططال" ويطباء؛ لتخطيا العبء عن يهل غزة.
ومةةن جانبةة  قةةال المهنةةدس حسةةين برمةةات  رئةةيس االتحةةاد الةةدولل لممافحةةة البطالةةة والطقةةر والجهةةل والطسةةةاد  

جبنةةا الوقةةوا بجانةةب الشةةعب الطيسةةطينل المحاصةةر وتقةةديم الةةدعم لةة   مةةن ورئةةيس حةةزب التحةةالا: إنةة  مةةن وا
نسانية.  خالل عمل قوافل طبية وا 

يناير والمتحدث الرسمل لتجمع قةوى الربيةع العربةل  عيةل  97وشدد ييمن عامر  منسه االئتالا العام ل ورة 
سةر الحصةار بشةمل نهةائل؛ تعبيةًرا ين الحمية ستمون شريان حياة مستمرًّا لألشقاء الطيسطينيين بقطةاع غةزة لم

 عن مصر ال ورة والربيع العربل.
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 18/7/1021، اليوم السابع، مصر
 

 والواليات المتحدة األميركية وأوروبا برصد األموال لمواجهتها "سرائيل"إيران تتهم إ 41
بةادي  اسةرائيل اتهم رئيس األرمةان العامةة ليقةوات المسةيحة ا يرانيةة اليةواء حسةن فيةروز ي :يو بي يي -ايران 

 ويوروبا والواليات المتحدة األميرمية برصد األموال لمواجهة ما وصط  بة"ال ورة ا سالمية".
ونقيةةت ومالةةة "مهةةر" لألنبةةاء ا يرانيةةة اليةةوم السةةبت  عةةن اليةةواء فيةةروز ابةةادي قولةة  ان"الميةةان الصةةهيوني ومةةل 

 اجة ال ورة ا سالمية".الدول األوروبية والواليات المتحدة ترصد اموااًل طائية لمو 
وقةةةال "ان الةةةدول األوروبيةةةة والميةةةان الصةةةهيوني والواليةةةات المتحةةةدة تحةةةاول عبةةةر شةةةتل الطةةةره اةةةرب ال ةةةورة 
االسةةالمية والنيةةل مةةن تقةةدمها.. والةةدليل عيةةل ذلةةك محاوالتهةةا الراميةةة الةةل اسةةت،الل الصةةحوات ا سةةالمية التةةي 

وياةةةةاا ين "مةةةةل الةةةةدالئل تشةةةةير الةةةةل ين الموسةةةةاد  ".تشةةةةهدها العديةةةةد مةةةةن دول العةةةةالم وتوظيطهةةةةا لصةةةةالحها
 ا سرائييي يسيطر عيل األجهزة ا ستخباراتية األميرمية والبريطانية".

ويمةةد فيةةروز يبةةادي عيةةل ين "مةةل األجهةةزة ا سةةتخباراتية التابعةةة ألعةةداء ا سةةالم متحةةدة مةةع بعاةةها الةةبعض 
موسةةةاد االسةةةةرائييي يسةةةيطر عيةةةل مةةةل االجهةةةةزة وتعمةةةل بشةةةمل واحةةةد.. ممةةةا ان جميةةةةع الةةةدالئل تشةةةيرالي ان ال

وقةةةال "ان الصةةةهاينة اعةةةداء  االسةةةتخباراتية األميرميةةةة والبريطانيةةةة ويةةةديرها وفقةةةا لمصةةةال  الميةةةان الصةةةهيوني".
 ليمسيمين مما انهم يسعون عبر تعاونهم مع الدول األوروبية الل تنطيذ مشاريعهم االستعمارية في المنطقة".

 19/7/1021، الحياة، لندن
 

 سنوات في السجون اإلسرائيمية 7عودة سعودي بعد  43
عةةةةاد السةةةةعودي عبةةةةدالرحمن العطةةةةوي بعةةةةد حةةةةوالي سةةةةبع سةةةةنوات قاةةةةاها فةةةةي السةةةةجون  :الريةةةةاض )ا ا ب(

ا سةةرائييية  بعةةد اعتقالةة  مةةن ا سةةرائيييين بعةةد ين تةةا  فةةي صةةحراء سةةيناء  بحسةةب مةةا يفةةادت يمةةس صةةحيطة 
 سعودية.

مةةيس إلةةل الريةةاض قادمةةا مةةن الواليةةات المتحةةدة التةةي رحيتةة  إليهةةا السةةيطات ووصةةل عبةةد الةةرحمن العطةةوي الخ
ا سرائييية قبل اشهر قييية  بحسب صحيطة الوطن التي قالت إن مراسيها التقا  في منةزل محامية  بالعاصةمة 

 السعودية  لمن  لم ينطه بميمة وقبل فقط بان ت خذ ل  صور.
إلةةل يرض الةةوطن ظهةةر الخمةةيس “طةةوي تاميةد  عةةودة موميةة  ونقيةت الصةةحيطة عةةن ماتةةب الشةةمري محةةامي الع

 ”.قادما من الواليات المتحدة األميرمية التي رحل إليها من تل يبيب
 19/7/1021، االتحاد، ابوظبي

 
 تنظيم في سيناء ُيعمن تفاصيل عممية استهداف دورية إسرائيمية ومقتل وجرح من فيها 44

ينصةةار الجهةةاد" المتواجةةد فةةي شةةب  جزيةةرة سةةيناء المصةةرية عةةن يعيةةن تنظةةيم يطيةةه عيةةل نطسةة  اسةةم ": القةةاهرة
تطاصةةيل مةةا قةةال إنهةةا عمييةةة اسةةتهداا دوريةةة إسةةرائييية فةةي ال ةةامن عشةةر مةةن حزيةةران )يونيةةو( المااةةي عيةةل 

صةابة عةدد مةن 2948الحدود بين مصر وفيسطين المحتية عام    والتي يسطرت عةن مقتةل جنةدي إسةرائييي وا 
  فةةةي بيةةةان مصةةةّور مدتةةة  نصةةةا سةةةاعة ُبةةةث مسةةةاء الجمعةةةة  ين هةةةذ  العمييةةةة هةةةي ويمةةةد التنظةةةيم المجنةةةدين.

 "ليقصاص لمن قتيوا عيل الحدود وألهل غزة المحاصرين".
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وسةةرد البيةةان المصةةّور تطاصةةيل العمييةةة وصةةورة الشةةابين اليةةذين قامةةا بالعمييةةة  وهمةةا يبةةو حذيطةةة "ليبةةي"  ويبةةو 
 سرائييي عقب إتمام العميية.صالح "مصري"  واليذين قتال برصاص الجيش ا 

وقال البيان إن الشابين الطدائيين قاما باختراه السياج الحدودي ورصد دورية إسرائييية  م استهدافها وقتل مةل 
من فيها. مما يبرز الطيديو تعييقةات القةادة ا سةرائيييين العسةمريين عيةل العمييةة وخطورتهةا  وهةذا الطيةديو هةو 

 الجهاد بعد فيديو تطاصيل عمييات تطجير خطوط ال،از المصدر ليدولة العبرية.ال اني الذي يصدر  تنظيم 

 18/7/1021، قدس برس
 

 "إسرائيل"أوباما يوقع قانونا حول توسيع التعاون العسكري مع  45
يوليو/تموز قانونا حول توسيع العالقات العسمرية بين الواليات  27وقع الرئيس األمريمي باراك يوباما في 

سرائيل وتعزيز يمنها  وذلك قبل يوم واحد من زيارة منافس  الجمهوري ميت رومني لتل يبيب. المتحدة و  ا 
وقال يوباما خالل مراسم توقيع القانون في البيت األبيض: "إن ذلك التشريع ي مد التزام الواليات المتحدة 

 الذي ال يتزعزع بإسرائيل".
 -مع تل يبيب عبر النطاه المامل ليقاايا األمنية  ويااا الرئيس االمريمي: "لقد جعيت تعميه التعاون

االستخباراتية والتمنولوجيا والمجال العسمري  يولوية قصوى  دارتي". ويوا  ين  سيتم خالل األسبوع 
مييون دوالر إاافية لدعم ا نطاه عيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة  70المقبل ا عالن عن رصد 
برنام  حاسم لتوفير األمن والسالمة لألسر ا سرائييية ومنع شن هجمات الحديدية"  مشيرا إلل ين  

بالصواريض عييها. ويشار إلل ين ما يسما  بة"األحداث الماساوية" ببي،اريا اد سائحين إسرائيييين يخيرا ت مد 
دا ين التحدي المتم ل في منع الهجمات ا رهابية وعدم استهداا الشعب ا سرائييي والعالم باسر   م م

 الجميع بالواليات المتحدة  ديمقراطيين وجمهوريين  ميتزمون بامن ويمان إسرائيل.
يجاد السبل ا اافية  ويشار إلل ين وزير الدفاع األمريمي ليون بانيتا سيزور إسرائيل لمواصية التشاور وا 

 المنطقة. التي تامن استمرار التعاون بين البيدين في هذا الوقت الذى يشهد تصاعد التوتر في
 28/7/2012، الجمل بما حمل

 
 رومني يمتقي فياض ويتجاهل عباسالسعودية: ميت  "الوطن" 46

ييتقي المرش  الجمهوري النتخابات الرئاسة األميرمية ميت رومني اليوم : عبد الرءوا يرنا وط - رام ا 
ن الرئيس محمود عباس إال رئيس الوزراء الطيسطيني سالم فياض  وتوقعت مصادر ين ال يعقد لقاء بين  وبي

في حالة حدوث مطاجاة في اليحظة األخيرة. ويمد مس ول فيسطيني لة "الوطن" ين رومني لم يطيب تحديد 
موعد مع عباس  رغم ين  سييتقي في القدس ال،ربية برئيس الوزراء ا سرائييي بنيامين نتنياهو والرئيس 

طسر المس ولون في حمية المرش  الجمهوري يسباب ا سرائييي شمعون بيريز ومس ولين حزبيين. ولم ي
امتناع  عن لقاء عباس  إال ين مراقبين ربطوا ذلك بالهدا الرئيس من رحيت  وهو مسب ود اليهود 

 األميرميين وم يدي إسرائيل في الواليات المتحدة. 
 29/7/2012، الوطن اون الين، السعودية

 
 لـ "إسرائيل" يغّذي االستعدادات لحربدعم الواليات المتحدة عسكريًا  ":الخميج" 47
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حنان البدري:  لم يمن توقيع الرئيس األمريمي باراك يوباما عيل قانون تعزيز التعاون األمني مع  -واشنطن 
هو المطاجاة  فالمون،رس مّرر  م خرًا وبسرعة قياسية ومان فقط بانتظار ين يمهر  الرئيس ليصب  ” إسرائيل“

عمييًا إلل الوالية ” إسرائيل“م تمن الصي،ة غير المسبوقة لقرار مهذا التي حّولت نافذًا لساعت   ومذلك ل
األمريمية الواحدة والخمسين  ولمن مان وحد  عامل التوقيت هو األهم هنا  فاوباما المرش  الديمقراطي 

ديم ما لتق” إسرائيل“حرص عيل االحتطاء بهذ  المناسبة عشية وصول منافس  الجمهوري ميت رومني إلل 
عامل التوقيت هنا بالنسبة ”. إسرائيل“ي بت والء  لها  وقبل يوم من وصول وزير دفاع  ليون بانيتا إلل 

النتخابات الرئاسة األمريمية يظل  انويًا في اوء العامل األساسي واألهم  فبعد ساعات من توقيع يوباما 
  دنا مس ول مبير بوزارة الدفاع ”اسرائيل”لعيل قرار المون،رس والذي يشمل تسييحًا يمريميًا غير مسبوه 

األمريمي  وهو مايمل دونيي  وزير القوات الجوية ي مد جهوزية القنابل الخارقة ليحصون األراية وما دونها 
لالستخدام فورًا إذ دعت الحاجة  فماذا يعني مل هذا؟ ا جابة وااحة جدًا  في جمية واحدة حيث نستطيع 

 ”.إسرائيل”ا إلل حالة استعداد قصوى لحرب في المنطقة تستعد لها مل من يمريما والقول إن المشهد يقودن
التي حميت عبارات يم ر تحديدًا ” إسرائيل“هذ  النتيجة تقود إليها صياغة مقدمة قانون التعاون األمني مع 

التي حوت في الرابع من الشهر الحالي. ونتوقا هنا عند هذ  المقدمة ” الخيي “من النص الذي نشرت  
الت،يرات التي يمر بها الشره االوسط عيل الرغم من نمال التوسع “يسباب هذا التشريع الذي جاء في  ين 

الديمقراطي  إال ينها تشمل تحديات لألمن القومي األمريمي ويمن حيطائنا في المنطقة السيما حييطنا األهم 
مة التي ظيت لسنوات طويية بم ابة عوامل   وخالل العام المااي الذي شهد سقوط بعض األنظ”إسرائيل“

 ”.استقرار فإن  شهد يياًا صعودًا لنطوذ ا سالميين الراديماليين
 م عرج المشرع األمريمي مباشرة بعدها إلل إيران بالترميز عيل عامل است،الل إيران ليت،يرات الدراماتيمية 

قرار بالمنطقة باعتبارها الراعية األولل بالمنطقة  سقاط حمومات حييطة ومحاوالت طهران لزعزعة االست
بالصواريض بمساعدة مل من سوريا وحزب ا   الالفت ان ” حماس“لالرهاب في العالم ودورها في تزويد 

 المشرع األمريمي عرج بعد ذلك إلل ميا إيران النووي.
ره األوسط ال يسع  سوى عيل يية حال فإن المراقب ليتطورات المتالحقة عيي الساحة األمريمية بالنسبة ليش

التامد من ين احتماالت توجي  اربات لبرنام  إيران النووي بات وشيمًا وفي غاون األشهر ال ال ة 
المقبية  وين األمر قد يتم توسعت  ليشمل حزب ا  وربما نخرين . الناظر إلل قائمة العطايا التي منحها 

وتقنين ” دينية“مدولة يهودية ” إسرائيل”االعتراا ب المشرع األمريمي ووقعها يوباما  التي شميت ييااً 
مهما حدث  مع تشجيع العالم ” إسرائيل“استخدام الطيتو باألمم المتحدة لمنع صدور يي قرار يممي اد 

  بسهولة التيقن من استعدادات الحرب هذ   لذا قد يمون من المهم هنا ”إسرائيل“العربي لالعتراا بيهودية 
 نص هذا القانون  وفي :إعادة نشر بعض من 

إن الشره األوسط يشهد ت،يرًا سريعًا  حاماًل مع  األمل لتوسيع الديمقراطية  ولمن يياًا تحديات مبرى 
لحييطتنا األم ر يهمية في “لألمن القومي ليواليات المتحدة وحيطاء الواليات المتحدة في المنطقة  وال سيما 

ة جمهورية إيران ا سالمية ومن عقود طويية في نمط السعي وبسبب استمرار حموم”. إسرائيل“المنطقة 
  ارة عدم االستقرار وتعزيز التطرا في الشره األوسط  وال سيما في هذا الوقت الذي تشهد المنطقة تحواًل 
سياسيًا مبيرًا  وفي الوقت نطس   فإن حمومة الجمهورية ا سالمية في إيران تواصل تخصيب اليورانيوم في 

مم المتحدة  وعدة قرارات مجيس األمن  وسيمون  يران القدرات النووية التي ستهدد في األساس تحد لأل
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مصال  الواليات المتحدة الحيوية  وتشجيع انتشار األسيحة النووية عيل الصعيد ا قييمي  وستممن إيران 
 ”.إسرائيل“تقرار في   وبالتالي ستشمل تهديدًا خطرًا ومزعزعة لالس”رائدة رعاية ا رهاب العالمي“

إن  عيل مدى السنوات العديدة المااية  وبمساعدة من حمومات مل من جمهورية إيران ا سالمية وسوريا 
زاد مل من حزب ا  وحماس مخزونهما من الصواريض  مع يم ر من ستين يلطًا افن جاهزة لإلطاله عيل 

ل تايا إلل ترسانتها من الصواريض الباليستية   فإن حمومة جمهورية إيران ا سالمية ال تزا”إسرائيل“
ن  ” إسرائيل”وصواريض مروز  التي تهدد الدول المجاورة  يران و وقوات الواليات المتحدة في المنطقة. وا 

 تواج  ت،ييرًا جوهريًا في البيئة االستراتيجية.” إسرائيل“نتيجة لذلك  فإن 
التي ” إسرائيل”ويولها مد امانات القروض المتاحة ل يما نص القرار نطس  فقد جاء صارخًا في العطايا

 مما حطل النص بالعديد من المساعدات: 2012سبتمبر/يييول   30تنتهي في 
 مدولة يهودية.” إسرائيل“( تاميد التزامنا الذي ال يتزعزع بامن 1) 
يع وغير الم مد ليحطاظ عيل تطوقها العسمري النوعي في ظل التحول السر ” إسرائيل“( مساعدة حمومة 2)

 ليسياسية ا قييمية.
   قرارات في مجيس األمن لألمم المتحدة.”إسرائيل“( استخدام حه النقض اد يي من جانب واحد اد 3) 
 الطبيعي في الدفاع عن النطس.” إسرائيل“( لدعم حه 4) 
من القطاعات  عيل حد سواء في الدفاع  ومختيا يلوان الطيا” إسرائيل“( توسيع التعاون مع حمومة 5) 

 المدنية  بما في ذلك التمنولوجيا المتقدمة والزراعة والطب والصحة واألدوية والطاقة.
مع جهودها المستمرة ليتوصل إلل تسوية سيمية عن طريه التطاوض ” اسرائيل“(  مساعدة حمومة 6)

ورة ين تعترا ليصراع  ين النتائ  في دولتين تعيشان جنبا إلل جنب في سالم  وتشجيع الدول المجا
 في الوجود مدولة يهودية.” حقها”ب
في اوء الظروا الراهنة وعدم ” إسرائيل”( لتشجيع مزيد من تطوير برام  التمنولوجيا بين يمريما و7)

 االستقرار في المنطقة.
يقر المونجرس بان  عيل حمومة الواليات المتحدة اتخاذ ا جراءات التالية ليمساعدة في الدفاع عن 

 ”:                              يلإسرائ“
لمواجهة التهديدات الناشئة  وزيادة التعاون ” إسرائيل”( السعي إلل تعزيز قدرات حموم  واشنطن و1)

 األمني  وتوسيع التدريبات المشترمة.
نتاج مشترك ألنظمة الدفاع الصاروخي  وخصوصًا ” إسرائيل“( تقديم الدعم لحمومة 2) لزيادة تطوير وا 
 وقوات الواليات المتحدة في المنطقة.     ” إسرائيل“نظمة الدفاعية اد التهديد الذي تواجه  األ
 ”.  إسرائيل”عيل وج  التحديد  نتاج ومشتريات يغراض نظام القبة الحديدي ب” إسرائيل“( مساعدة 3) 
ليات  حسب االقتااء  بالمواد الدفاعية والخدمات الدفاعية من خالل هذ  اف” إسرائيل“( تزويد حمومة 4) 

 لتشمل الناقالت الجوية التزود بالوقود  وقدرات الدفاع الصاروخي  والذخائر .     
في يعقاب انسحاب قوات  -يي فائض والمخزون األمريمي بالعراه -المواد الزائدة ” إسرائيل“( من  5) 

 الواليات المتحدة من العراه.
والمستمرة  بما في ذلك مبادرة ممافحة تهريب األسيحة في غزة   ( ينظر في سبل تعزيز الجهود القائمة6) 

من غزة  ” ا سرائييي“في يعقاب االنسحاب  2009بهدا منع تهريب األسيحة الل غزة وفقًا التطاه عام 
 فااًل عن اتخاذ تدابير ليحماية اد تهريب األسيحة وا رهاب وتهديدات من شب  جزيرة سيناء.             
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الجوية ” إسرائيل“في الواليات المتحدة ليتعويض عن مساحة ” ا سرائييي“ض لتدريب سالح الجو ( عر 7) 
 المحدودة.

  بما في ذلك تعزيز وجودها في مقر ”الناتو“مع منظمة حيا ” إسرائيل“( العمل عيل تشجيع توسيع دور 8)
 الحيا والتدريب.                     

 ” .إسرائيل“ستخبارات  بما في ذلك االستخبارات الطاائية  مع ( توسيع التعاون في مجال اال9)
وحماية المصال  األمريمية ومطالبة ” اسرائيل“يياًا اشتمل قرار المون،رس عيل خطوات إاافية لحماية 

ع   وخاصة في ما يتعيه -35الميحة لطائرات ” إسرائيل“ادارة يوباما األخذ في االعتبار متطيبات حمومة 
تماليا والتسييم في الوقت المناسب . وبذل الجهود لتوسيع التعاون بين الواليات المتحدة بطاعيية ال

في األمن الداخيي وممافحة ا رهاب واألمن البحري  والطاقة  واألمن السيبراني  والمجاالت ” إسرائيل”و
تمام ا جراءات الرامية إلل إدماج   ع عن شره المتوسط.في منظومة الدفا” إسرائيل“األخرى ذات الصية وا 

 29/7/2012، الخميج، الشارقة
 

 رأس نووي  300تجاوزت الـ "إسرائيل"لـ"محيط":  يعالم فيزياء المان 48
يمد عالم الطيزياء االلمانل شييجل مارل ين المطاعالت النووية ا سرائييية ينتجت وقود : متب ة حسين البربري

 ريس عيار قنبية هيروشيما. 300تجاوز الة ينوو 
ان يهم عامل يقرر حجم وقوة ترسانة   ااا فل تصريحات خاصة لشبمة ا عالم العربية )محيط(وي

إسرائيل النووية يتم ل فل مدى قدرتها عيل الحصول عيل الوقود االنشطاري النقل الصال  لصنع األسيحة 
يوتونيوم وقودا ل  فعدد النووية م مدا ان مل القنابل ا سرائييية او العدد االمبر منها يستخدم من مادة الب

المتوفرة لدى إسرائيل لصنع تيك  239 األسيحة النووية ا سرائييية وقوتها يعتمد يساسا عيل ممية البيوتونيوم
 القنابل.

وذمر ان مسالة عدد ونوعية الر وس النووية التي تمتيمها إسرائيل فل نظر البعض خاصة مصر وجيرانها 
لالهتمام العام وفل ظل غياب معيومات محددة حول عدد الر وس النووية هل القاية األم ر بروزا وا  ارة 

التل تمتيمها اسرائيل اتجهت معظم تقديرات العيماء استنادا الل ممية البيوتونيوم التي يممن استخالصها من 
فل  التل حصيت عييها اسرائيل235الوقود المحتره فل المطاعالت ا سرائييية إاافة الل ممية اليورانيوم 

 فترات وبطره مختيطة .
ويااا ان نوعية الر وس النووية ا سرائييية عنصرا ام ر تعقيدا من عدد الر وس النووية الن  يستند يساسا 
الل المعيومات وليس الل التقديرات فالمواد االنشطارية تصي   نتاج مختيا انواع الر وس النووية وتدخل 

ترونية مع إاافة عناصر يخرى لها وذمر ان العيار األساسي فل ترميب الر وس الهيدروجينية والنيو 
مييو طن وهو ما يطيه عيية القنبية العيارية  20لير وس النووية ا سرائييية هو عيار قنبية هيروشيما وهو 

وهناك معيومات تشير ان ا سرائيييين استخدموا ما لديهم من بيوتونيوم  نتاج الم ير من األسيحة النووية 
ل قوة بدال من إنتاج قنبية واحدة يو باع قنابل عمالقة ذات قوة هائية الن الخيار االول يمن  اسرائيل األق

عدة امتيازات عسمرية مهمة فعندما تمون القنابل يم ر عددا ولمنها اص،ر حجما يممن استخدامها لارب 
بل األشد قوة فالعدد بالنسبة عدد من األهداا امبر من عدد األهداا التل يممن اربها بعدد اقل من القنا

  سرائيل يهم من القوة التدميرية .
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ويااا ان اسرائيل تستخدم شميين يساسيين لير وس النووية اما قنابل يتم إلقا ها من القاذفات ال قيية 
ارض متوسطة المدى ومن الم مد ان الشمل  -والمتوسطة واما ر وس يتم تحمييها فل صواريض ارض 

مونت منة قوة اسرائيل النووية عقب بداية ا نتاج ولعدة سنوات مان قنابل الطائرات الل ان األساسي الذى ت
بعاد الر وس النووية ب،رض تحمييها فل ريس الصاروخ مع  تممنت اسرائيل من تطوير حجم ووزن وا 

 االحتطاظ بنطس قوتها التدميرية .
بل نووية ألنها تمتيك مقومات ردع هائية ويشار الدمتور شييجل إلل ان مصر ال يتطيب منها انتاج قنا

سرائيل تعيم ذلك لمن ما ينقص مصر تطوير يبحا ها العيمية فإنها م هية منذ سنوات لتصب  قوة عيمية  وا 
اخمة لمنها تحارب بإغراء عيماءها ليسطر الل الخارج فمصر التل تبنت اول مطاعل نووى بعد اسرائيل فل 

ث ناسا والجينات فل جامعات يوروبا وصل بهم األمر الل استيراد فوانيس الستينيات وعيماءها يطورون يبحا
رماان من الصين وهو شس بالنسبة لل م سا الننل اعشه مصر واعتبرها ام الحاارة والعيوم عيل 

 مدار التاريض.
 28/7/2012، شبكة االعالم العربي )محيط(

 
 رائيميون يعيثون فساًدا بدول إفريقيةمرتزقة إس :اإلنسان في بريطانيا لحقوقالمنظمة العربية  49

يفادت المنظمة العربية لحقوه ا نسان في بريطانيا بوجود مجموعات من المرتزقة ا سرائيييين "يعي ون 
 فساًدا في دول إفريقية"  عيل هيئة "شرمات يمنية". 

يين الذين ينهون   "إن عديًدا من الاباط ا سرائيي2012-7-28وقالت المنظمة في تقرير لها  الخميس 
خدماتهم في ما يسمل بالجيش ا سرائييي ويجهزة األمن ا سرائييية يقومون بتاسيس شرمات يمنية خاصة 

 لتقديم خدمات يمنية في مختيا دول العالم. 
واشارت المنظمة إلل ين  "ونظرا ليحساسية التي ت يرها جنسية ه الء ا سرائييية في بعض الدول يقومون 

الشرمات في دول يوروبية وفي دول يخرى ويعميون عيل تجنيد عسمريين ويمنيين من جنسيات بتسجيل هذ  
 مختيطة ليعمل في مجال حراسة المرافه الحساسة والشخصيات الهامة". 

 BENITALومشا النقاب عن ين يبرز الشرمات التي تم رصدها وبرعت في هذا المجال شرمة )
INTERNATIONAL SECURITY  م وهو 1981يسسها الجنرال ا سرائييي بني طال عام ( وهي شرمة

اابط يمن عمل في مجال الحراسات الشخصية لمس ولين إسرائيييين مبار م ل إسحه رابين وشمعون 
 بيريز. 

ويفادت المنظمة ين الشرمة تنشط من خالل يربع فروع في فيسطين المحتية  فرنسا  الواليات المتحدة 
طتخر الشرمة ينها من خالل تعاون فروعها األربعة بنت شبمة عالقات دولية تقدم األمريمية  إيطاليا  حيث ت

خدمات يمنية وصيت إلل حد التدخل في النزاعات الداخيية ليدول وعيل وج  الخصوص في دول إفريقية 
 تعاني من حروب يهيية  مما حول العاميين في هذ  الشرمة إلل مجرد مرتزقة يرتمبون الجرائم لحساب قادة

 ويجهزة استخبارات متنطذة  عيل حد تعبيرها. 
ويمدت المنظمة العربية لحقوه ا نسان في بريطانيا عيل ين "ظاهرة الشرمات األمنية ا سرائييية الخاصة 
التي تنشط خارج إطار القانون داخل األرااي المحتية وخارجها  وتترب  من نالم الناس ومعاناتهم في 

ة التي تحيط بعمل هذ  الشرمات ال يعرا عيل وج  الدقة حجم الخسائر التي اتساع مبير  ونظًرا ليسري
 يسببونها في يوساط المدنيين وعيل وج  الخصوص في الدول األفريقية التي تسودها ااطرابات دموية". 
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م وشددت عيل ين هذ  الشرمات "ال تقل خطورة عن نظيرتها األمريمية "بالك ووتر" التي شاع ارتمابها ليجرائ
في يف،انستان والعراه وعيل وج  الخصوص فإن خدمتهم األمنية والعسمرية في جيش االحتالل داخل 
األرااي المحتية وارتمابهم ليجرائم المختيطة يجعيهم ال يتورعون عن ارتماب يي جريمة في الدول التي 

 يخدمون بها". 
ا تحاد األوروبي مدعوة إلل مراجعة ويوا  تقرير المنظمة ين "المجتمع الدولي وعيل وج  الخصوص دول 

 التراخيص الممنوحة لهذ  الشرمات بحيث ال تمون هذ  الدول قاعدة تنطيه منها لتنطيذ جرائم باسم األمن". 
 28/7/2012، فمسطين أون الين

 
 تنتقد المجنة االولمبية الدولية لرفضها الوقوف دقيقة صمت نيويوركالجالية اليهودية في  50

وجهت الجالية اليهودية في نيويورك التي تتمتع بنطوذ مبير الجمعة انتقادات حادة الل : ب ا ا -نيويورك 
الذين قتيوا في  ا سرائييييناليجنة االولمبية الدولية لرفاها فرض الوقوا دقيقة صمت عيل الرياايين 
 .1972عميية احتجاز الرهائن التي جرت خالل دورة االلعاب االولمبية في ميونيض في 

 وقال النائب عن نيويورك اليوت اين،ل "ال اريد ان اقول ليجنة االولمبية الدولية )...( عار عييمم".
ووقا عشرات من مس ولي ومم يي الجالية اليهودية دقيقة صمت الجمعة في نيويورك تمريما لذمرى 

 الرياايين.
 29/7/2012، الحياة، لندن

 
 مميار دوالر 70روته بمغت "تاجر" سالح.. وث مباركالمخابرات العامة:  52

بالمخابرات العامة ينها وبعد يجراء التحريةات عةن الةرئيس السةابه محمةد حسةني « األمن القومي»يمدت هيئة 
مبةةارك ويسةةرت   توصةةيت بمةةا لةةيس لةة  مجةةال ليشةةك ين الةةرئيس المخيةةوع  والةةذي ُحمةةم بالسةةجن الم بةةد بتهمةةة 

ل الهارب حسين سالم ومنير  ابت شقيه زوجت   شرمة االشتراك في قتل المتظاهرين  يسس مع رجل األعما
 "وايت وينجز" بالعاصمة الطرنسية باريس لالتجار باألسيحة.

ومشطت المخابرات العامة في تقرير لها  بانها قامت بطحةص البالغةات التةي قةدمت إليهةا والبةالغ عةددها نحةو 
هةا المستشةاران عاشةور فةرج واحمةد حسةن   والذي يباشر التحقيه في9022لسنة  2بالغا في القاية رقم  29

المحاميان العامان بالممتب الطني لينائب العام  حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الطساد الم يرة 
 ليرئيس السابه وعائيت .

حيةةث رصةةدت مةةن خةةالل تيةةك البالغةةات مجموعةةة مةةن الةةتهم فةةي حةةه الةةرئيس السةةابه محمةةد حسةةني مبةةارك  
 ..والتي تامنت

مييةار دوالر بةالبنوك السويسةرية والبريطانيةة واألمريميةة وان هنةاك تقةارير عةن ين  70ة بيةغ إجمةالي  روتة   2
عامةا فتةرة  10تيك ال روة قد تراممت من استطادت  من المشةروعات العسةمرية والخةدمات الحموميةة خةالل مةدة 

 .حمم   ومذا من خالل مشاريع مشترمة بين مست مرين يجانب وشرمات 
 ة قام بتهريب معظم يموال  عن طريه مجموعة ايموتريد المصرفية بسويسرا. 9
ة فةت  حسةاب مصةةرفي ببنةك بةارمييز الةدولي لصةةال  المةدعو بيتةر اسةمويرتيد  قائةةد القةوات الجويةة السةةابه  1

بسةةالح الجةةو الميمةةي البريطةةاني ومةةدير مصةةرا المرمةةز الخييجةةي  حيةةث قةةام بتطةةويض األخيةةر بإيةةداع جميةةع 
 ائع  البنمية بمجموعة ايموتريد المصرفية.ود
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 مييار جني  مصري باسماء مستعارة. 70بتحويل مبيغ مالي يقدر بحوالي  97/2/9022ة قام بتاريض  4
 مييار جني  تم جمعها نظير است،الل نطوذ  وهو يسرت . 17ة امتالم   روة عقارية بمصر تقدر بمبيغ  7
 مات األعمال والسمسرة هو ونجي  جمال خاصة شرمة هيرمس.ة قيام  بتوفير الحماية ألصحاب شر  6

 17/7/1021، شبكة االعالم العربي )محيط(
 

 اإلسرائيمية  األميركيةالعالقات العسكرية  51
مع اقتراب السباه االنتخابي نحو البيت األبيض  يتجدد الحديث عةن العالقةات األميرميةة ا سةرائييية بةالنظر 

ظةةوظ مةةل مرشةة  ليتقةةدم نحةةو مرسةةي الرئاسةةة. وتبةةرز العالقةةات العسةةمرية مةةاهم إلةةل تةةا ير هةةذا الميةةا عيةةل ح
يوجةة  التعةةاون بةةين البيةةدين  وذلةةك عبةةر اتطةةاه اةةمني ودائةةم يةةدفع الواليةةات المتحةةدة لاةةمان األمةةن القةةومي 

  سرائيل والحطاظ عيل تطوقها العسمري في المنطقة. 
تطوقة  وتعمل وفه مبدي الميةا التقنةي ا سةرائييي فةي وتعتمد إسرائيل في تحقيه يمنها عيل قدرات عسمرية م

مواجهة المم العددي العربي. ولامان هذا التطوه  تحرص إسرائيل عيل تو يه تحالطها مع الواليةات المتحةدة 
 بصطتها الدولة الرئيسية في العالم التي تمتيك تقنيات عسمرية متطوقة.

اتطاقيةة تصةب فةي  97فةي المجةال العسةمري واألمنةي وبي،ةت وتعددت اتطاقيةات التعةاون األميرمةي ا سةرائييي 
مصةةيحة إسةةرائيل  وتعمةةل عيةةل زيةةادة قةةدرتها العسةةمرية وتزويةةدها بالتقنيةةات المتقدمةةة فةةي المعةةدات العسةةمرية 

 ونظم التسيي   بما يامن دوام تطوقها عيل الدول العربية المحيطة بها.
الث صةةةةيغ لنقةةةةل األسةةةةيحة: يولهةةةةا برنةةةةام  المبيعةةةةات واسةةةةتطادت إسةةةةرائيل مةةةةن المسةةةةاعدات األميرميةةةةة عبةةةةر  ةةةة

العسمرية الخارجية  وهو يجري بين الحمومةات بعةد إقةرار وزارة الةدفاع األميرميةة )البنتةاغون(  وال انيةة تتعيةه 
ببرنةةام  المبيعةةات التجاريةةة المباشةةرة  وهةةو المطاةةل لنقةةل األسةةيحة إلةةل إسةةرائيل  حيةةث يجةةري بةةين الشةةرمات 

وترخيص من وزارة الخارجية. يما الصي،ة ال ال ة فمخصصة ليقطع الدفاعيةة الزائةدة  وهةو  والحمومات بتنظيم
برنام  يمر عبر البنتةاغون لتممةين الةدول األخةرى مةن الحصةول عيةل معةدات عسةمرية يميرميةة مسةتعمية لةم 

 تعد يميرما بحاجة إليها.
 تطور تاريخي

سةةةةرائيل  وتطةةةةورت خةةةةالل السةةةةنوات وتعةةةةددت يوجةةةة  التعةةةةاون ا سةةةةتراتيجي واألمنةةةةي بةةةةين الوال يةةةةات المتحةةةةدة وا 
المااية بداية من منتصا الخمسينيات عبر المساعدات المادية والمعنوية لدعم الميان الجديةد  وصةوال إلةل 

مييةةون دوالر إاةةافية  70القةةرار الةةذي وقةةع عييةة  اليةةوم الةةرئيس األميرمةةي بةةاراك يوبامةةا والقااةةي بتخصةةيص 
 اشنطن من ن ار األزمة المالية. سرائيل رغم عدم تعافي و 

فطةةةي بدايةةةة السةةةتينيات مانةةةت إسةةةرائيل قاعةةةدة متقدمةةةة ليواليةةةات المتحةةةدة لمواجهةةةة التعةةةاون الروسةةةي مةةةع الةةةدول 
العربيةةةةة فةةةةي المنطقةةةةة  وتطةةةةور حجةةةةم المسةةةةاعدات العسةةةةمرية األميرميةةةةة بشةةةةمل سةةةةم   سةةةةرائيل ببنةةةةاء قاعةةةةدة 

 صناعات عسمرية اخمة.
ومةةةا  2967تيجية بةةةين الةةةدولتين ذروتهةةةا فةةةي مرحيةةةة ا عةةةداد لحةةةرب يونيةةةو/حزيران وبي،ةةةت العالقةةةات ا سةةةترا

بعةدها  ووقعةةت يول مةذمرة تطةةاهم فةي مجةةال البحةث والتطةةوير العسةمري وتسةةويه التسةيي  ا سةةرائييي ليواليةةات 
 المتحدة. مما حصيت إسرائيل عيل صطقات اخمة من طائرات السماي هوك والشب  وصواريض الهوك.
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  حةةين نالةةت 2971 ةةار التعةةاون العسةةمري ا سةةرائييي األميرمةةي خةةالل حةةرب يمتوبر/تشةةرين األول وظهةةرت ن
إسةةرائيل مسةةاعدات غيةةر مسةةبوقة تم يةةت فةةي الجسةةر الجةةوي األميرمةةي الةةذي حمةةل يسةةيحة حدي ةةة تقةةدر قيمتهةةا 

 مييار دوالر. 2.27مييار دوالر  إلل جانب امانات عسمرية يخرى قدرت بنحو  9.9بنحو 
توقيع معاهدة السالم مةع مصةر  انتقيةت العالقةات األميرميةة ا سةرائييية إلةل تحةالا إسةتراتيجي مامةل وعقب 

 يتطور وفقا لتطورات األوااع في المنطقة.
 أكبر مستفيد

وبنةةاء عيةةل ذلةةك يصةةبحت إسةةرائيل يمبةةر متيةةه تراممةةي ليمسةةاعدات الخارجيةةة األميرميةةة منةةذ الحةةرب العالميةةة 
يمبةةر متيةةه سةةنوي لهةةذ  المسةةاعدات. ويشةةارت إحصةةائية نشةةرتها  9004و 2976مي ال انيةةة  ومانةةت بةةين عةةا

مةةا  2971صةةحيطة مريسةةتيان سةةاينس مونيتةةور األميرميةةة إلةةل ين اسةةرائيل ميطةةت الواليةةات المتحةةدة منةةذ العةةام 
 تريييون دوالر. 2.6قيمت  

% مةةةن 4ي ا جمةةةالي  و% مةةةن النةةةات  المحيةةة2.7وقةةةدر الةةةدعم األميرمةةةي العسةةةمري واالقتصةةةادي  سةةةرائيل بةةةة
 % من النطقات األمنية.94ميزانية الحمومة  و

توصةةيت إدارة الةةرئيس األسةةبه جةةورج بةةوش االبةةن والحمومةةة ا سةةرائييية إلةةل اتطةةاه عيةةل  9007وفةةي العةةام 
مييار دوالر  ينص عيل رفع المخصصةات  10برنام  مساعدات يميرمية  سرائيل مدت  عشر سنوات بقيم  

 9009مييةةار دوالر عةةام  9.77ذلك ترتطةةع منحةة التمويةةل العسةمري بشةةمل تةدريجي لتنتقةةل مةن سةنويا. ووفقةةا لة
 .9021مييارات عام  1.2إلل نحو 

وال تقا االتطاقيات ال نائية عند حدود توفير الدعم العسمري  بل تتعدا  إلل من  امتيازات حصرية  سرائيل  
رية األميرميةةة فةةي مجةةال األبحةةاث وشةةراء يسةةيحة مةةن فتةةل يبيةةب يممنهةةا اسةةتخدام جةةزء مةةن المسةةاعدات العسةةم

المصّنعين ا سرائيييين  مما لديها ميزة الحصول عيل تيك المساعدات بمجرد إقرارها مع مل ميزانية  اتحاديةة 
 جديدة.

وفةةي تعييقةة  عيةةل يسةةباب الةةدعم األميرمةةي  سةةرائيل  ي مةةد ينةةدرو شةةابيرو مسةةاعد وزيةةر الخارجيةةة األميرميةةة 
سةةمرية ين هةةذ  المسةةاعدات تعةةود عيةةل واشةةنطن بالطائةةدة "ألن الحطةةاظ عيةةل إسةةرائيل قويةةة ومتطوقةةة ليشةة ون الع

عسةةمرًيا عيةةل يعةةدائها  سةةيمنع يولئةةك األعةةداء مةةن مهاجمتهةةا وتهديةةد يمنهةةا  وا خةةالل بهةةذا الواةةع سةةيعني 
 توجي  اربة قااية ليسالم".

عسةةمرية ليتامةةد مةةن ين إسةةرائيل تمتيةةك معةةدات  ويواةة  ين المسةةاعدات األميرميةةة  سةةرائيل هةةي فةةي غالبيتهةةا
 جيدة وتدريبات عسمرية جيدة  بشمل يحقه لها التطوه العسمري عيل مل جيرانها.
 مواقع إلكترونية وكاالت, المصدر:

 18/7/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مبرراته وكيف يمكن إيقافه؟ مااالعتقال السياسي..  53
 النائب فتحي قرعاوي

ولل لتاسيس حرمة فت  وقيادة حرمة فت  تعيةن باسةتمرار ينهةا حرمةة عيمانيةة يي ال دينيةة وقةد منذ اليحظة األ
يمد هذا المعنل مرارًا وتمرارًا الراحل يبةو عمةار فةي يم ةر مةن مناسةبة  ومةن خةالل هةذا التعريةا بةدي االتصةال 

حزب الشيوعي ا سةرائييي قةد مبمرًا بين حرمة فت  ورموز اليسار الصهيوني لدرجة ين )يوري يفنيري( زعيم ال
زار يبةةو عمةةار فةةي مقةةر إقامتةة  فةةي بيةةروت ي نةةاء حصةةارها ليتاةةامن معةة    ةةم بالمقابةةل بةةدي الصةةدام مبمةةرًا مةةع 
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االتجا  ا سالمي خاصًة في فيسطين رغم ت،ني بعض قيادات فت  بقواعد الشيوخ والتي مانت تعمل بجنةوب 
واشتدَّ هذا التنافس والذي وصةل إلةل درجةة الصةراع فةي م يةر األردن تحت قيادة الحرمة مما تزعم حرمة فت  

من الم سسات والنقابات وحتل في حرمة االستقطاب في الشارع ومانت حرمة فت  تةدافع عةن شةعار ين فةت  
وليسةةت عيمانيةةة بةةالمطهوم األوروبةةي ’ حرمةةة عيمانيةةة ويقةةول قادتهةةا بةةان عيمانيةةة فةةت  هةةي عيمانيةةة فيسةةطينية 

 عب المسيم والمسيحي واليهودي والال ديني في دولة واحدة وبحرية مامية. بمعنل ينها تستو 
ورغةةم ذلةةك فةةإن حرمةةة فةةت  فةةي المعاهةةد والجامعةةات اسةةتنطذت مةةل طاقاتهةةا وجهودهةةا فةةي الوقةةوا يمةةام التيةةار 
ا سةةالمي فةةي حةةين فتحةةت خطةةوط تواصةةل م يةةرة مةةع التيةةار اليسةةاري ا سةةرائييي حتةةل تطةةور األمةةر إلةةل مةةا 

   اليوم. وصل إلي
لقةةد بح ةةت م يةةرًا فةةي عةةدة مراجةةع حةةول الطمةةر السياسةةي لحرمةةة فةةت  فيةةم يجةةد لطةةت  فمةةرًا محةةددًا سةةوى ا جمةةاع 
عيل معاداة الطمر الديني وبالمجمل فةإن هةذا الطمةر قةائم عيةل رفةض افخةر حتةل لةو مةان محسةوبًا عيةل هةذا 

التي ال زالت غاماة يو تم اتهام االحتالل التيار ولعل بعض التصطيات الداخيية في حرمة فت  في فترة ما و 
بهةةا سةةتطت  يومةةًا وريمةةا تمشةةا ين الطاعةةل مةةان داخييةةًا  وفةةي حقبةةة السةةجون وبةةروز التيةةار ا سةةالمي مطصةةيل 
وطنةةةي ذات وزن سةةةارعت حرمةةةة فةةةت  إلةةةل ا عةةةالن عةةةن يي فصةةةيل خةةةارج إطةةةار )م.ت.ا( يعتبةةةر تنظيمةةةًا 

معاميةة العمةالء فقةد تعراةوا لالاةطهاد والاةرب والمنةع مةن عقةد )منطيشًا( وتم معاميةة األسةرى ا سةالميين 
الجيسات والحرمان من النوم حتل ااطرت حرمة فت  يخيرًا بعد ين ااطر االتجةا  ا سةالمي   بةات نطسة  

 والدفاع عن افراد  ومعاقبة المتطرفين الذين ساهموا في قمع التيار ا سالمي. 
ي خبر حرمة فت  عن قرب يردد عبةارة) فةت  ال ديةن لهةا (. وبةالعودة إلةل ولذلك مان الشيض عبد ا  عزام الذ

لب المواوع فإن المتابع ييمس ين حرمة فت  قد عميت طوال فترة مسيرتها عيل تطهير صطوفها من قدامل 
المحاربين والمناايين خاصًة عندما تتقدم في المطاواات مع االحةتالل فقةد تةم تمويةت وتحييةد مةل القيةادات 

اريخية الم سسة ليحرمة صاحبة التاريض النظيا واستبدالها بقيادات مقبولةة يمنيةًا لةدى االحةتالل تطتقةد روح الت
االنتماء والوطنية  ولعل السيد تيسير نصر ا  من قيادات فت  مان وااحًا عندما اعتبر ان )..وفاة عرفات 

لطتحةةاوي ياةةيطت إليهمةةا انتخابةةات فةةت  وهزيمةةة فةةت  باالنتخابةةات يمةةام حمةةاس اةةربتان موجعتةةان فةةي الةةريس ا
الداخييةةة التةةي يديةةرت عيةةل نحةةو سةةيء ويدت إلةةل مزيةةد مةةن التشةةظي فةةي غيةةاب المراجعةةة النقديةةة (  ةةم يقةةول 
السيد نصر ا  )لقد حميت حرمة فت  مازه اتطاقية يوسيو وسيبياتها وفشيها رغم قيام إسرائيل بتحطةيم يوسةيو 

يااا إلل ذلك غياب ا نتاج الطمةري الحرمةي التنظيمةي وال نبةالغ إذا قينةا عيل يرض الواقع _ويتابع قائاًل_ 
 إن  بوفاة خالد الحسن مات البعد الطمري لحرمة فت .. (. 

وعةةودة إلةةل لةةب المواةةوع  إن هةةذ  المقدمةةة الطوييةةة والسةةريعة تشةةير إشةةارًة وااةةحة ين مةةا يسةةمل باالعتقةةال 
و إسةالمي حيةةث مةةان المخطةط يبعةةد مةةن ذلةك وهةةو مخطةةط السياسةي إنمةةا هةةو برنةام  انتقةةامي اةةد مةل مةةا هةة

استئصةةالي ممةةا جةةرى فةةي قطةةاع غةةزة عيةةل يةةد محمةةد دحةةالن واألجهةةزة األمنيةةة األخةةرى بمعرفةةة سةةيطة فةةت  
وتوجيهها وتموييها  م ما تبع ذلك مرورًا بالحرب عيل قطاع غزة انتهاء بالحصار الذي مةا زال مطرواةًا الةل 

 زالت تعاني اسةتمرارًا لةنطس المسيسةل مةن خةالل عمييةة تطهيةر واسةعة ومسةتمرة االن. يما في الاطة والتي ال
اد مل مةا هةو إسةالمي وحتةل دينةي ابتةداء مةن مصةادرة الجمعيةات الخيريةة ومحاممةة يصةحابها وفصةل مةل 
من ي بةت والء  ا سةالمي مةن مافةة م سسةات السةيطة ومحاربةة هة الء فةي يرزاقهةم واسةتمرار عمييةة االعتقةال 

ل باالعتقال السياسي.وبالمجمل فان السةيطة الطيسةطينية بقيةادة محمةود عبةاس غيةر جةادة بةالمطيه فةي المسم
 إتمام المصالحة ألنها في النهاية ستعطي حرمة حماس حيزًا في الحياة السياسية في الاطة ال،ربية. 
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ة بشةمل مطةاجس ولمةا ويذمر ين  في يحةد لقةاءات المصةالحة فةي الاةطة ال،ربيةة غةادر يحةد قيةادات فةت  الجيسة
حةةاول الةةبعض إعادتةة  قةةال إن الرجةةل ُمسةةَتَطّز وال يمةةاد يتخيةةل ين معنةةل المصةةالحة ين تعةةود حمةةاس لتسةةيطر 

 عيل الجامعات والجمعيات وترفع يعالمها وتمارس نشاطها. 
وفي معرض نخر قال نطس المسة ول ينة  حتةل فةي ظةل المصةالحة ال يممةن إنهةاء ميةا االعتقةال السياسةي. 

تقةةادي لةةو ين حرمةةة حمةةاس فةةي الاةةطة ال،ربيةةة والتةةي لةةم تةةرد بةةالمطيه عيةةل ممارسةةات السةةيطة القمعيةةة وباع
وامتطت بالصبر  فيو ينها رمت حجرًا واحدًا يو يطيقت رصاصة واحدة لمان ذلةك مافيةًا ين يةتم سةحه الحرمةة 

 وقتل يفرادها ومناصريها وسحيهم في الشوارع.
معدلة تنظر إلل حرمة حماس ممنافس خطيةر وعةدو إسةتراتيجي وال بةد لهةا إن حرمة فت  بنسختها الجديدة وال

 ين تتقوى بالجهات الخارجية ليوقوا في وجهها ومنع استعادة نشاطها. 
ولذلك فإن فت  ليست جادة في ا فراج عن المعتقيين وال حتل في تشميل الحمومة فقد ريينةا ميةا تةم ا فةراج 

باعتقةةالهم فةةورًا   ةةم إن تشةةميل الحمومةةة تريةةد منهةةا حرمةةة فةةت  ين تمةةون عةةن بعةةض المعتقيةةين فقةةام االحةةتالل 
القةةارب الةةذي يوصةةيها إلةةل االنتخابةةات التةةي سةةتخرج حمةةاس مةةن البةةاب الةةذي دخيةةت منةة  ولةةذلك مةةا معنةةل ين 
تمون االنتخابات المحيية فةي الاةطة فقةط وعيةل نطةس الشةامية سةتمون االنتخابةات التشةريعية  لقةد مانةت فةت  

حصةةار بيةةروت وتقةةول )بيةةروت خيمتنةةا األخيةةرة( وهةةي افن تعتقةةد ين الاةةطة ال،ربيةةة خيمتهةةا األخيةةرة تت،نةةل ب
ومعنل ذلك ين حربها عيل افخر لن يتوقا بحاٍل من األحوال وخاصًة ين األجهزة األمنية ليست ذات قةرار 

 ومرجعية وطنية.
 واًل فتحاويةًا واحةدًا دان االعتقةال السياسةي وينا من خالل متابعاتي منذ نشوء االنقسةام إلةل افن لةم يسةمع مسة

نما هذا واقٌع عيل األرض معقةد  نهائ  وليس هذا من باب التشا م وا  يو يشار ولو مجرد إشارة بارورة وقط  وا 
 وهنةةةةةةةةةاك جهةةةةةةةةةات يخةةةةةةةةةرى م يةةةةةةةةةرة متورطةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةذا الميةةةةةةةةةا وغيةةةةةةةةةر  مةةةةةةةةةن الميطات.ويمةةةةةةةةةام ذلةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةإن 

 
 
 

تقةةال السياسةةي وغيةةر  مةةن الميطةةات إعةةادة دراسةةة األمةةر دراسةةة المطيةةوب مةةن الجهةةات المتابعةةة لمواةةوع االع
واعيةةةة مةةةرة يخةةةرى واسةةةتخالص العبةةةر واالنطةةةاله مةةةرة يخةةةرى عيةةةل يسةةةس وااةةةحة وبرعايةةةة جهةةةات مو وقةةةة 

 وااغطة لها تا ير...
 18/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 فايز رشيد
مبيةةرًا داخةةل الميةةان الصةةهيوني  فقسةةم مةةع التجنيةةد وافخةةر اةةد  . يياةةًا هةةذا  يشةةمل تجنيةةد المتةةدينين خالفةةاً 

المواوع هو معرض خةالا داخةل االئةتالا الحمةومي الحةالي  فبعةد انسةحاب حةزب ماديمةا بزعامةة شةا ول 
مقعةدًا فةي  94موفاز من الحمومة بسبب هذ  القاية  تراجعت قوة نتنياهو  حيةث إن ائتالفة  مةان يحظةل ب

نائبةةةًا فقةةةط .صةةةحي  ين الةةةرقم األخيةةةر هةةةو يغيبيةةةة يياةةةًا  لمةةةن حجةةةم  66ويصةةةب  افن مةةةدعومًا ب المنيسةةةت 
الةذي طالمةا تطةاخر بة  نتنيةاهو  ذهةب الةل غيةر رجعةة. سةبب انسةحاب ” إسةرائيل“االئتالا األمبر فةي تةاريض 

دمةةةة العسةةةمرية ماديمةةةا هةةةو االخةةةتالا مةةةع نتنيةةةاهو عيةةةل تجنيةةةد الشةةةباب المتةةةدينين اليهةةةود )الحريةةةديم( فةةةي الخ
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ماديمةةا مةةع التجنيةةد ونتنيةةاهو بسةةبب الاةة،وط عييةة  يقةةا اةةد ذلةةك. ”. تةةال“ليجةةيش  فةةي مةةا يعةةرا بقةةانون 
” حةةزب إسةةرائيل بيتنةةا“القةةانون اليةةزال يشةةمل عائقةةًا يمةةام اسةةتمرار الحييةةا األبةةرز الئةةتالا نتنيةةاهو الحةةالي: 

القانون )يي تجنيد المتدينين  ويياًا تجنيد بزعامة الطاشي ليبرمان في الحمومة. فمعروا ين األخير هو مع 
رفاةةوا ذلةةك بشةةدة(  لمةةن رئةةيس الةةوزراء اةةد هةةذا  48الشةةباب العةةرب فةةي الخدمةةة المدنيةةة. يهينةةا فةةي منطقةةة 

نما بسبب اة،ط األحةزاب اليمينيةة والدينيةة المتطرفةة التةي تةدعو إلةل  القانون ليس بسبب قناعات شخصية وا 
راه باالسةتجابة لألحةزاب الدينيةة  قةام نتنيةاهو بحةل )لجنةة بالسةنر( التةي جةرى إمعانًا فةي ا غة عدم التجنيد .

 تشمييها في وقت سابه  وبذلك قطع الطريه عيل هذا القانون.
من ناحية  انية: فإن  وبسبب ا،وط األحزاب المعنية المشةارمة فةي الحمومةة التةي تقةا اةد تجنيةد الشةباب 

ا نان حرقا نطسيهما م خرًا  وعديدون ”. إسرائيل“االجتماعية في  -دية المنتمين إليها  تزداد األزمات االقتصا
( حةاولوا حةةره ينطسةهم . الظةاهرة هةةذ  تحةدث ليمةرة األولةةل فةي الميةان. هةةذا الةرقم هويياةًا دليةةل  24نخةرون) 

  ”إسةرائيل“عيل عمه األزمة  فمعروا ينة  وقبةل عةام)في م ةل هةذ  األيةام( قامةت يمبةر تظةاهرات فةي تةاريض 
حتجاجًا عيل ارتطاع يسعار البيوت وغالء استئجارها  ويياًا احتجاجًا عيةل سةوء األحةوال المعيشةية وترديهةا ا

األسبوع الطائت وفي ذمرى احتجاجات العام المااي)شةارك فةي يمبرهةا قبةل عةام نحةو  في الدولة الصهيونية.
عةض المةدن يياةًا  وقةوام يلا شخص( قامت مظاهرة في تل يبيةب  ويخةرى فةي حيطةا ومظةاهرات فةي ب 970

ن ةار واليةزال عاصةطة ” ألنطسةهم” ا سةرائيييين“حةره “مواةوع ”. ا سرائيييين“مل منها نحو باعة نالا من 
مةةن االنتقةةادات الالذعةةة لنتنيةةاهو شخصةةيًا ولسياسةةات  االقتصةةادية المنحةةازة دومةةًا لألحةةزاب الدينيةةة ولألغنيةةاء 

 عيل حساب الطقراء والطبقة الوسطل.
ليعديد من المراقبين  فإن الحمومة الحالية غير م هية وال قادرة عيل إيجاد الحيول ليتحديات االقتصةادية وفقًا 

التي تواج  دولة الميان الصهيوني .يحد يسةباب ذلةك ين نتنيةاهو وفةي سةبيل إنجةاح ائتالفة  الحمةومي الحةالي 
” ا سةةةرائييية“ابتةةزت والتةةزال الحمومةةة  مةةان ماةةطرًا لالسةةتجابة الشةةتراطات األحةةزاب الدينيةةة واليمينيةةة  التةةي

الحالية  فةي تقةديم المسةاعدات الماليةة المبيةرة لمشةاريعها ومدارسةها الدينيةة. وفقةًا ليخبةراء االقتصةاديين يياةًا  
  مما خيةه إشةماالت ”ا سرائيييين“فإن هذ  األموال جرى اقتطاعها من حسابات يشمال الامان المختيطة ل 

 .االجتماعية -األزمة االقتصادية  ذي يدى الل تطاقممبيرة لهم .األمر ال
من ناحية يخرى  فإن تجنيد المتدينين في الجيش  يشمل قناعة راسخة لنتنياهو والييمود بسبب ين ه الء مةن 

المبةةةرى   وبنةةةاء المسةةةتوطنات فةةةي األرااةةةي ” إسةةةرائيل“يشةةةد المتطةةةرفين الصةةةهاينة والء لمقةةةوالت م ةةةل: دولةةةة 
ة وبخاصةةة فةةي الاةةطة ال،ربيةةة  فهةةي فةةي عةةرفهم ممةةا مةةل الصةةهاينة )يهةةودا والسةةامرة( وهةةم الطيسةةطينية المحتيةة

األشد في معاداة الطيسطينيين والعرب  ولذلك فإن تجنيدهم في الجيش سيشمل مزيدًا من تحصين  سواء  مةن 
في تعزيز مبةدي  يو في النه  االستراتيجي ليجيش  تحديداً ” إسرائيل“حيث تعزيز دور  في الحياة السياسية في 
مةةةن العةةةرب والمسةةةيمين وغيةةةرهم .لمةةةل ذلةةةك فةةةإن تجنيةةةد ” إسةةةرائيل“توجيةةة  الاةةةربات االسةةةتباقية لمةةةل يعةةةداء 

يمانًا استراتيجيًا لنتنياهو وحزب  الييمود غير ين  من ناحية تمتيمية بحتة مان ماطرًا  المتدينين يشمل خطًا وا 
 يد شبابهم.لالستجابة لشروط األحزاب الدينية ومنها عدم تجن

ليعيم  وبالرغم من ين التجنيد في الجيش لمدة سنتين )يي ما يعرا بالخدمة المدنيةة( هةو طريةه لنيةل الم يةر 
من االمتيازات في الدولة الصهيونية  لمةن الشةباب المتةدينين ينةالون بانتمةائهم لألحةزاب الدينيةة مةا يطةوه تيةك 

 االمتيازات المعنية.
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م يةةرة يجراهةا معهةةد داحةةا ومةل مةةن جريةةدتي هةآرتس ويةةديعوت يحرونةةوت ” يةإسةةرائيي“لقةد تحةةد ت إحصةاءات 
% بةين اليهةود فةي 67سةتزيد عيةل ” ا سةرائييي“فةإن نسةبة اليمةين  2990في يوقات سابقة عن ين  فةي العةام 

 ”.إسرائيل“
ي،ةال نحةو ومع مرور السنوات عييها ست،ره في ا ” إسرائيل“الرقم األخير يعني يشياء م يرة  لعل يبرزها ين 

اليمينيةةة والطاشةةية  وين مةةن يةةراهن عيةةل إممةةان قيةةام سةةالم مةةع الدولةةة الصةةهيونية هةةو واهةةم لةةيس إال  فةةنحن 
سةنعاني ”. إسةرائيل”سنعاني المزيد من الصيا والعنجهية والطاشية والعنصرية الصهيونية ميمةا امتةد الةزمن ب

ية ولألخةرى العربيةة. سةيبرز الةل الواجهةة يياةًا يياًا المزيد من التنمر الصةهيوني ليحقةوه الوطنيةة الطيسةطين
 المبرى. لن يمون بعيدًا اليوم الذي سيجري في  تجنيد المتدينين الصهاينة.” إسرائيل“شعار: دولة 

 19/7/1021، الخميج، الشارقة
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 لينا السعافين 

ديةةةدة السةةةطحية فةةةي الخطابةةةات ال،ربيةةةة المتعيقةةةة بالقاةةةية الطيسةةةطينية اسةةةتخدمت م يةةةر مةةةن المصةةةطيحات الج
لوصا المقاومة الطيسطينية اد االحةتالل االسةرائييي م ةل: المقاومةة الالعنطيةة  المقاومةة السةيمية  المقاومةة 

 الشعبية  والمقاومة الالمسيحة  ويم رها شعبية هي المقاومة عيل اسيوب غاندي.
الخطابةةات مةةن قبةةل لجةةان المقاومةةة الشةةعبية الطيسةةطينية  والتةةي ظهةةرت بعةةد قصةةة  وقةةد اعتمةةد هةةذا النةةوع مةةن

نجةةاح قريةةة فةةي الاةةطة ال،ربيةةة المحتيةةة تةةدعل بةةدرس التةةي شةةرعت فةةي االحتجاجةةات الشةةعبية  وتممنةةت مةةن 
في المئة من يراايها التي تمت مصادرتها من قبل جدار الطصل العنصري ا سرائييي فةي عةام  97استعادة 

ومةع ذلةةك  فقةد يسةةهم الترميةز عيةةل نةةوع معةين مةةن المقاومةة فةةي نةةزع الشةرعية مةةن غيرهةا مةةن يشةةمال  .9001
 المقاومة  في حين يتم اغاله النقاشات المطتوحة حول ماهية المقاومة الشعبية. 

ن مانةت ال ينظةر  فيمحة تاريخية عن المقاومة الطيسطينية يممن ان تشهد عيل استخدامها ألنمةاط مختيطةة  وا 
ليها عيل حدة من قبل الطيسطينيين ينطسهم. لمةن الطيسةطينيين مةانوا عيةل درجةة مةن الةوعي بحقيقةة تجريةدهم ا

 من حقوقهم ومواجهة محتييهم.
اةد الهيمنةة عيةل حةائط المبمةل / البةراه مةن قبةل اليهةود الةذين قةدموا بةدعم 2999حد ت مظاهرات في عام 

المسةيحة  2917لمئةات مةن الطيسةطينيين واليهةود  وانتطااةة من االنتداب البريطاني والتي يسطرت عن مقتةل ا
بقيادة عز الدين القسام اد الجنود البريطانيين  وا اراب التجاري لمدة ستة يشهر اد االنتداب البريطاني 

 والمستعمرين اليهود في العام التالي  وبعد  الث سنوات تم سحه االنتطااة بوحشية من قبل البريطانيين.
  فإن الصورة األيقونية لرامل الحجةارة 2987دالع ما يصب  يعرا باسم االنتطااة األولل  في عام وي ناء ان

الطيسةةطيني مواجهةةةا جيشةةا متطةةةور المسةةةيحة اسةةتبدلت طريقةةةة المقاومةةة الطيسةةةطينية مةةةن خطةةا الطةةةائرات فةةةي 
 (.2970السبعينيات )

 في غنى عن الشرح
الطيسةةطينيين يناصةةرون ” الم قطةةين“و لألسةةا حتةةل بعةةض فةةي الوقةةت الحااةةر  فةةإن ا سةةرائيييين واألجانةةب 

ويعتبرون ان رمي الحجةارة هةو عمةل عنةا. والحجةة هةي ين رمةي الحجةارة يشةو  سةمعة ” المقاومة الالعنطية“
و تقةةع هةةذ  “. غيةةر عنيطةةة / سةةيمية “الطيسةةطينيين فةةي العةةالم ال،ربةةي وينطةةي عيةةل الطةةور مةةون المقاومةةة حرمةةة 

 ل،ربية )القراءة  المستعمر( والتي اميت عيينا هذ  الوسائل مقبولة ليمقاومة.الحجة في فض األساليب ا
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لةةةيس عيةةةل الشةةةعب الماةةةطهد شةةةرح الظيةةةم ليظةةةةالم  وال ان يخيطةةةوا مقةةةاومتهم مةةةن اجةةةل راحةةةة ماةةةةطهديهم 
 وم يديهم.

طينية مانةت السةةنوات الةة الث األولةةل مةةن االنتطااةة األولةةل هةةي نخةةر مةةرة مةان لةةدينا فيهةةا مقاومةةة شةةعبية فيسةة
حقيقية  عيل مستوى القاعدة  قبل االحتجاجةات اةد جةدار الطصةل العنصةري ا سةرائييي فةي الاةطة ال،ربيةة 

 . 9000في قرية بدرس في بدايات عام 
بةةةدي النةةاس فةةةي قريةةةة بيعةةةين احتجاجةةاتهم األسةةةبوعية اةةةد الجةةةدار الةةذي تبنيةةة  اسةةةرائيل عيةةةل  9007فةةي عةةةام 

  ومانةت مةوالدة جديةدة 9008( في عةام PSCCية ليمقاومة الشعبية )يراهم. حيث تم تشميل اليجنة التنسيق
ليمقاومةةة الشةةعبية وبةةديت قةةرى الاةةطة ال،ربيةةة باحتجاجاتهةةا األسةةبوعية الخاصةةة التةةي مانةةت فةةي تزايةةد مسةةتمر 

اليجنةة التنسةيقية ليمقاومةة الشةعبية. واخبرنةي محمةد الخطيةب  يحةد م سسةي  PSCCوالتي تمت تحت جنةاح 
PSCC تسعل التخاذ إجراءات مباشرة نتيجة النخطاض االعداد في االحتجاجات.“ية ان اليجنة في مقاب” 

 اإلنقاذ من قبل السمطة الفمسطينية
تةم تشةميل نمةوذج لجنةة تنسةيه المقاومةة الشةعبية مةن اجةل توليةد الةدعم الةدولي ووعةي وسةائل ا عةالم  والتةي 

غير عادل تمامةا ” المقاومة الشعبية“ستخدام مصطي  ي بتت نجاحها لي،اية عيل هذ  الجبهة. ومع ذلك فإن ا
ويتصةةا بعةةدم الدقةةة بحيةةث ال تبنةةل هةةذ  المظةةاهرات حةةول يي اسةةتراتيجية تعبئةةة يو هةةدا  والتةةي ال تشةةمل 

 يغيبية يو حتل نصا سمان القرية  وبعض يولئك الذين يمنعون زوجاتهم وبناتهم من المشارمة فيها.
غيةةر ديمقراطةةي  حيةةث قامةةت عيةةل تنصةةيب االشةةخاص ألنطسةةهم مةةن تةةم تشةةميل هيمةةل اليجنةةة عيةةل يسةةاس 

مختيةةةا القةةةرى ممةةةن يجيةةةدون االدوار القياديةةةة .ويمولهةةةا رئةةةيس الةةةوزراء الطيسةةةطيني غيةةةر المنتخةةةب ومحبةةةوب 
$( مةةل عةةام . وقةةال  297،000بةةام ر مةةن نصةةا مييةةون شةةيمل )” سةةالم فيةةاض“ اوروبةةا والواليةةات المتحةةدة 

  و يةةةذهب المةةةال ”شةةةيمل شةةةهريا مةةةن فيةةةاض 70000ونحةةةن نحصةةةل عيةةةل   9009منةةةذ يمتةةةوبر :”الخطيةةةب 
ظاهريةةةا لةةةدفع المطةةةاالت ليطيسةةةطينيين الةةةذين يعتقيةةةون خةةةالل االحتجاجةةةات  واالحتياجةةةات اليوجسةةةتية ويغةةةراض 

ال يممةةةن ت،طيةةةة التمةةةاليا الماليةةةة إال مةةةن الةةةدعم والتبرعةةةات مةةةن الجهةةةات “ إداريةةةة. ويواةةة  الخطيةةةب انةةة  
فيسطينيا من بيعةين. وهة الء الخمسةون  70  تم اعتقال 9008خالل شهر واحد في عام “واااا ”. الرسمية

شخصةةا بحاجةةة لمحةةامين يم يةةونهم وبحاجةةة ألن تةةدفع مطةةاالتهم. ومانةةت التبرعةةات مةةن الةةداعمين غيةةر مافيةةة 
 “لذلك. 

المة تمر يحمل فياض مع  جدول يعمال  الذي ليس لدية  اي هةواجس حةول اقبةال النةاس عيية  وتقبية . خةالل 
االحتجاجةةةات الشةةةعبية هةةةي “السةةةنوي السةةةابع فةةةي بيعةةةين فةةةي نيسةةةان مةةةن هةةةذا العةةةام  تحةةةدث حةةةول مةةةون هةةةذ  

والتةي هةي فةي تنةاقض .” 2967الخطوات االولل نحو قيام دولة فيسطينية مستقية اقتصاديا عيل حةدود عةام 
ر... فيسةةطين حتتحةةرر مةةن النهةةر إلةةل البحةة“صةةارخ مةةع الهتافةةات الشةةعبية فةةي هةةذ  المظةةاهرات نطسةةها م ةةل 

بشةمل يم ةةر تحديةةدا  وبطبيعةة الحةةال  يقةةود فيةاض قةةوات األمةةن التةي تعمةةل مةةع جةيش االحةةتالل ا سةةرائييي “.
 نطس  الذي يقوم بسرقة األرااي من القرى.

لقةد “يدرك الخطيةب االنتقةادات المتعيقةة باليجنةة الشةعبية المزعومةة التةي تتيقةل األمةوال مةن السياسةيين. وقةال 
وقيةت لة  ان اليجةان الشةعبية ال تريةد مالة    9022ت شخصيا مع سةالم فيةاض عةدة مةرات منةذ نيسةان اجتمع

 ”.لمن  لم يصغ لي
ويتم تمويل اليجان التنسةيقية ليمقاومةة الشةعبية مةن قبةل منظمةات غيةر حموميةة تةاتي بمخططةات خاصةة بهةا 

ل وفقةةةا لموقعهةةةا عيةةةل شةةةبمة مصةةةطحبة خططهةةةا. عيةةةل سةةةبيل الم ةةةال  مجموعةةةة نوفةةةا األسةةةبانية والتةةةي تسةةةع
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تقةةديم الةةدعم ليمجتمةةع المةةدني فةةي منةةاطه النزاعةةات فةةي مجةةاالت الحمايةةة مةةن العنةةا واقامةةة “االنترنةةت  الةةل 
 (.noviolencia.nova.catالسالم  والوساطة  وتحويل الصراع الالعنطي )

بيسان رماان إحدى المشارمات تدعم نوفا برنام  دراسة تحت مسمل الدبيوم التنطيذي لقيادة الت،يير. وفقا لة 
الطريقةةة “حاةةر نائةةب القنصةةل االسةةباني بةةابيو سةةانز فةةي احةةدى المةةرات  لقةةاء محااةةرة عةةن “ فةةي البرنةةام  

  والنظةر فةي ايقةاا ”واقعيةين“  ومةن  ةم انتقةل إلةل القةول ين الطيسةطينيين يجةب ين يمونةو ”المناسبة ليمقاومةة
يم ةر صةعوبة فةي حةال مةان هنالةك “لك يجعل عمل القناصةل رمي الحجارة في االحتجاجات. قال سانز ين ذ

 رمي ليحجارة عند حاور االحتجاجات مع مس ولين اوروبيين.
 الغرق في الالمباالة:

هذ  هي المشمية الجذريةة ليمظةاهرات التةي يهةوى المتاةامنون الةدوليون وا سةرائيييون المشةارمة فيهةا. فيجنةة 
لمجتمع الطيسطيني  حيث يممنها ال،وص فةي يعمةاه الالمبةاالة بسةبب تنسيه المقاومة الشعبية ال تعبر عن ا

عةةدة عوامةةل هةةي: اعتمةةاد يعةةداد مبيةةرة مةةن النةةاس عيةةل القةةروض مةةن البنةةوك. والدولةةة الوهميةةة ممةةا عراةةها 
عةةةةام مةةةةن  64  وارتطةةةةاع تميطةةةةة التاةةةةحيات التةةةي قةةةةدمت بالطعةةةةل و”لبنةةةةاء الدولةةةة“برنةةةام  فيةةةةاض النيةةةةوليبرالي 

  والتةةةي ياةةةطت 2990حةةةتالل المتزايةةةد والمتواصةةةل. يط،ةةةل مةةةل ذلةةةك هةةةي اتطاقيةةةات يوسةةةيو فةةةي االسةةةتنطاد واال
 شرعية لالحتالل االسرائييي ورسخت  بدال من التخيص من .

 الحاجة لمتعبئة:
وفةةي غاةةون ذلةةك تبةةذل الجهةةود لجيةةب الوفةةود األوروبيةةة والدوليةةة  حيةةث يصةةطحبونهم لر يةةة عةةدد مةةن القةةرى 

  وذلةةةك  قامةةةة روابةةط ليتاةةةامن التةةةي تتاةةةمن ”المقاومةةة السةةةيمية”ت األسةةةبوعية  والمشةةارمة فةةةي االحتجاجةةةا
 جوالت يتحدث خاللها قادة اليجان الشعبية عن المقاومة السيمية.

ومةةع ذلةةك  لةةم يةةتم بةةذل جهةةود مافيةةة لتعبئةةة الطيسةةطينيين. والطشةةل فةةي القيةةام بةةذلك هةةو الم شةةر عيةةل المواقةةا 
. سبع سنوات 9007الذي لم يت،ير منذ احتجاج بيعين ليمرة االولل في عام السائدة في المجتمع الطيسطيني  

واليةاس فيمةا ” لمقاومةة فيةاض“من االحتجاجات األسبوعية والموقا العام هو نطس  من الالمباالة  واالحتقةار 
يتعيه بعدم الجدوى من مل ذلك  ميةا ين الشةباب يخةاطرون بحيةاتهم بشةجاعة يسةبوعا فةي السةجن ويسةبوعا 

 ارج  ومع ذلك لم يت،ير الواع القائم.خ
انني ال اسعل بانتقادي لهذا النموذج من االحتجاجات  باي وسيية مانةت الةل التقييةل مةن شةانها او التشةميك 
بشجاعة الرجال والنساء الذين يتظاهرون اد المحتل  يو التاحيات التي قدمتها العديد من القرى  وخاصة 

 ائهم يو يصيبوا من قبل القوات ا سرائييية.من قبل يولئك الذين فقدوا يبن
وهنالك العديد مةن الاة،وطات النطسةية والجسةدية التةي يعةاني منهةا القرويةون والتةي مةن الواجةب يخةذها بعةين 
االعتبار مالمداهمات اليييية المتمررة لمنازلهم  واعتقال العديةد مةن يفةراد يسةرهم  وعجةزهم عةن تةوفير مسةتقبل 

ال عةةن صةةمودهم واالقتنةةاع بةةان هةةذ  االحتجاجةةات هةةي احةةد الوسةةائل الطعالةةة ليتصةةدي يفاةةل ألططةةالهم   فاةة
 لالحتالل.

 19/7/1021، الدستور، عّمان
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