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 أي قرار إسرائيمي بمياجمة إيران ودعمويؤكد  "إسرائيل"عاصمة  بأنيايصف القدس  رومني. 2

المرشح  ،لمنت روميي اً كبنر  اً مساعد، أف القدس المحتمةمف  03/7/1321الخميج، الشارقة، يشرت 
ار إسرائنمي باستخداـ القوة الجمهوري في ايتخابات الرئاسة األمرنكنة، قاؿ أمس، إف روميي سندعـ أي قر 

العسكرنة لميع إنراف مف إيتاج سالح يووي. واجتمع روميي في القدس المحتمة مع رئنس الوزراء اإلسرائنمي 
دولة  إلىآخذ ببالغ األهمنة آراءكـ حوؿ إنراف وجهودها لمتحوؿ " :وقاؿ روميي ليتيناهو. بينامنف يتيناهو
وات إضافنة يستطنع أف يقوـ بها مف أجؿ إنقاؼ المؤامرة اليوونة التحدث معكـ عف خط إلىيوونة وأتطمع 

 ."اإلنراينة
ألف العقوبات  "تهدند عسكري قوي وذي مصداقنة"وقاؿ يتيناهو لروميي إيه مف الضروري أف نكوف هياؾ 

عتقد ايه "أو . وأشار يتيناه"البريامج اليووي اإلنرايي إلى الوراء ولو قند أيممة بإعادةلـ تفمح "والدبموماسنة 
. وأكمؿ "يعمؿ كؿ ما بوسعيا لميع رجاؿ الدنف الحاكمنف في إنراف مف الحصوؿ عمى هذه القدرة أفنجب 

 ."تهدند عسكري قوي وذي مصداقنة ترافقه عقوبات لكي يتمكف مف تغننر الوضع إلىأؤمف بأييا بحاجة "
قومي داف سنيور لمصحافننف وقبؿ وقت قصنر مف تمؾ المحادنثات قاؿ مساعد روميي بشأف األمف ال

إذا اضطرت إسرائنؿ التخاذ تحرؾ مف جايبها لميع إنراف مف تطونر تمؾ القدرة فسوؼ نحتـر "المرافقنف 
نعترؼ بحؽ إسرائنؿ في الدفاع عف يفسها وأف مف "وقاؿ سنيور إف روميي  ."الحاكـ )روميي( ذلؾ القرار

 ."الصواب باليسبة ألمرنكا أف تقؼ معها
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هو أمر آخذه "مساعي إنراف ألف تصبح قوة يوونة  أفيي وهو نقؼ بجايب يتيناهو في مكتبه وقاؿ روم
. وايتقد روميي بشدة األسموب الذي نتعامؿ به الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما مع إنراف قائاًل إيه "بجدنة كبنرة
 بما نكفي. لنس صارماً 

رائنمي شمعوف بنرنز وزعنـ المعارضة شاؤوؿ موفاز وبعد اجتماعه مع يتيناهو التقى روميي مع الرئنس اإلس
يحف منثمكـ "ورئنس الوزراء الفمسطنيي سالـ فناض . وقاؿ روميي في تصرنحات لمصحافة عقب لقائه بنرنز 

قمقوف لمغانة بشأف تطونر القدرات اليوونة في إنراف ويشعر بأيه مف غنر المقبوؿ أف تصبح إنراف أمة تممؾ 
الخطر الذي سنشكمه ذلؾ عمى إسرائنؿ وعمى الميطقة وعمى العالـ ال نوصؼ وغنر " . وتابع"أسمحة يوونة

 ."مقبوؿ
نجب أف يكوف حاضرنف ألي خنار ولكف لـ نحف الوقت بعد لعمؿ "وقاؿ موفاز في تصرنحات يقمها متحدث 

ي تطور، وفي هب ألتأهذا وقت لزنادة العقوبات عمى اليظاـ اإلنرايي وعمنيا ال"ضد إنراف. وأضاؼ  "عسكري
أي حاؿ والتصرؼ بالتيسنؽ الكامؿ. وجود إنراف يوونة نشكؿ تهدندًا عالمنًا وهذه لنست مجرد قضنة متعمقة 

 ."إسرائنؿػ"ب
وتوجه روميي إلى حائط البراؽ في القدس المحتمة، وارتدى القبعة النهودنة التقمندنة وأحاطت به مجموعة 

مضي بحذر وسط مئات النهود الذنف أطمؽ بعضهـ صنحات مف أفراد األمف التي أفسحت له الطرنؽ لن
 التأنند له .

، وقاؿ روميي في كممة "عاصمة إسرائنؿ"وألقى روميي كممة في القدس وصؼ فنها المدنية المقدسة بأيها 
 ."أشعر بتأنثر كبنر لوجودي في القدس عاصمة إسرائنؿ"أماـ مؤسسة القدس 

 التبرعات مف حشد مف األمرنكننف النهود الذنف نعنشوف في الكناف.ونختتـ روميي زنارته النوـ بحفؿ لجمع 
 ،ليدف ، ومفيظنر مجمي ،تؿ أبنبيقاًل عف مراسمها في  03/7/1321الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

أغسطس حسب التقونـ  /أتشرؼ بأف أكوف معكـ النوـ في التاسع مف شهر آب"ناهو: يقاؿ روميي ليت
بقدسنة هذه الذكرى وبمعاياة الشعب النهودي خالؿ مئات بؿ آالؼ السينف،  العبري، مف أجؿ اإلقرار

وبالتضحنات التي قدمها هذا العدد الكبنر مف الياس. ولألسؼ الشدند، مآسي القتؿ العشوائي ال تعود فقط 
 إلى الماضي، بؿ هي غنمة تخنـ عمى رؤوسيا حتى في هذه األناـ. إييي آخذ ببالغ األهمنة، آراءكـ حوؿ
إنراف وجهودها لمتحوؿ إلى دولة يوونة، وأتطمع إلى التحدث معكـ عف خطوات إضافنة يستطنع أف يقوـ بها 

في  -مف أجؿ إنقاؼ المؤامرة اليوونة اإلنراينة. وستساعديا كنثنرا تبصراتكـ حوؿ التطورات في الميطقة 
 ."سورنا ومصر ودوؿ أخرى

ت عمى أف زنارة روميي ايتخابنة محضة. وقاؿ المراسؿ وكايت الصحافة اإلسرائنمنة مف جهتها قد أجمع
عمى إسرائنؿ أال تركف إلى وعود روميي االيتخابنة، "السناسي لجرندة ندنعوت أحرويوت، شنمعوف شنفر، إف 

فإيه إذا وصؿ إلى البنت األبنض رئنسا، سنتخذ قراراته لنس مف خالؿ الوعود، بؿ مف خالؿ الحسابات 
 ."ينها المؤسسات األمنركنة، التي ال تتغنر مف ايتخابات اليتخابات بصورة جذرنةاالستراتنجنة التي تب

 
 : ال بعد سياسيا لعدم لقاء رومني بعباسبعد لقائو رومني بالقدس المحتمة فياض 

غابت راـ اهلل العاصمة السناسة لمفمسطنيننف عف جدوؿ زنارة منت  :رونترز - عمي صوافطة - راـ اهلل
 لمميقطة واكتفى بمقاء رئنس الوزراء الفمسطنيي سالـ فناض في القدس. األمرنكنةاسة روميي مرشح الرئ
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عدـ ترتنب لقاء بنف  أهمنةالتقمنؿ مف  إلىوفي تصرنحات لمصحفننف في مكتبه في راـ اهلل سعى فناض 
اؿ بشأف وردا عمى سؤ  .األمرنكنةالرئنس الفمسطنيي محمود عباس والمرشح الجمهوري في ايتخابات الرئاسة 

ال نقرا في ذلؾ  أفما إذا كاف هياؾ بعد سناسي لعدـ لقاء روميي مع عباس قاؿ فناض "ال اعتقد ذلؾ وآمؿ 
"سبؽ والتقنت مع السند روميي مرتنف  وأضاؼ ."لجهة ترتنب المواعند األحنافمما نحصؿ في بعض 

وزراء السمطة الفمسطنينة التي لتقنه بصفتي الشخصنة ولكف بصفتي رئنسا لألتقنه كما سابقا ال أوعيدما 
 ."نرأسها الرئنس محمود عباس
بالوضع العاـ في الواقع في تطمعاتيا وطموحاتيا ومعاياة شعبيا جراء  أتحدثوتابع قائال "وبالتالي عيدما 

الرئنس محمود عباس لست بصدد المقاء مع السند  نرأسهاباسـ السمطة الفمسطنينة التي  أتحدثاالحتالؿ 
لقاءه مع روميي المقرر عقده في القدس  أففناض  وأوضح ."بصفتي الشخصنة آخرمسؤوؿ  أي أوروميي 

 ."كاف "مقررا ميذ حوالي شهر تـ ترتنبه بياء عمى طمب مف مكتب السند روميي األحدنـو 
 //وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ئيل"عّد فييا القدس عاصمة "إسرا رومنيلترفض تصريحات الفمسطينية  السمطة 

تصرنحات المرشح الجمهوري  أف األحداعتبر عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات مساء 
" تضر بػ"السالـ إسرائنؿ"عاصمة  بأيها إسرائنؿمنت روميي التي وصؼ فنها  األمنركنةلاليتخابات الرئاسنة 

تصرنحات روميي تضر  إف" "رايس برسف"وقاؿ عرنقات في تصرنح لوكالة  واالستقرار في الميطقة". واألمف
  واالستقرار في الميطقة". واألمفبمصالح الوالنات المتحدة في ميطقتيا وتضر بالسالـ 

عمى  األمنركنةتكوف الحمالت االيتخابنة  إال" إلى"الرفض المطمؽ" لما ورد في خطاب روميي، داعنا  وأكد
سالـ نعمها  إلىسالـ في ميطقتيا التي تتطمع حساب الشعب الفمسطنيي وحقوقه الوطينة وعمى حساب ال

االحتالؿ واالستنطاف والتطرؼ  نكافئروميي بكالمه هذا " أفواعتبر  ونحؿ عمى جمنع شعوب الميطقة".
 في الميطقة".

هذا الموقؼ  إف "فرايس برس"ردنيه لوكالة  أبووفي السناؽ ذاته، قاؿ الياطؽ باسـ الرئاسة الفمسطنينة يبنؿ 
المتعاقبة التي ال تعترؼ باف القدس عاصمة  األمنركنة اإلداراتعارض مع مواقؼ جمنع لروميي "نت

 ".إلسرائنؿ
 //القدس، القدس، 

 
 تريد الوحدة : فياض غير مناسب لمرئاسة وحماس تريد السيطرة عمى السمطة والالطيراوي 

لحركة فتح، ينته الترشح لمرئاسة في يفى المواء توفنؽ الطنراوي، عضو المجية المركزنة  :سما -راـ اهلل 
له األحد، قاؿ كؿ المعطنات التي تدور في  متمفزوقاؿ الطنراوي في تصرنح  االيتخابات الرئاسنة القادمة.

سالـ فناض سنرشح يفسه لمحكومة لكف المجية المركزنة لـ تياقش الموضوع، وأيا أقوؿ أيه غنر  إفالشارع 
 مياسب لمرئاسة.

التحقنؽ الجيائي في وفاة  إففاة الرئنس الشهند ناسر عرفات، قاؿ رئنس لجية التحقنؽ، وفي ممؼ تحقنؽ و 
 التحقنؽ نعتمد عمى المعمومة وبالتالي هو سري. أفعمار ما زاؿ مستمرا ومتابع بشكؿ كبنر، مضنفا  أبو

سنطرة عمنها ميظمة التحرنر واستبدالها وال إيهاءحماس ترند  عمى الميظمة قاؿ: وتأنثنرهاوبخصوص حماس 
تكوف شرنكا ولنس  أفحماس خصما سناسي وبالتالي عمنها  أفمضنفا  ،وعمى السمطة وهي ال ترند شرنكا
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 اإلخوافعيدها مشروع وهي جزء مف  إيماوهي ال ترند الوحدة الوطينة،  آخرتيظنـ فمسطنيي  أيبدنال عف 
 ."المسممنف وعيدهـ خططهـ الداخمنة وال نفصحوف عيها

 //إلخبارية، وكالة سما ا
 
 اجتماع لـ"عدم االنحياز" في رام اهلل الشير المقبل : المالكي 

وزنر الشؤوف الخارجنة الدكتور رناض المالكي عف تحضنرات تجري لعقد  أعمف :الحناة الجدندة -راـ اهلل 
الشهر المقبؿ اجتماع برئاسة الرئنس محمود عباس لوزراء خارجنة دوؿ عدـ االيحناز وذلؾ في الخامس مف 

 في مدنية راـ اهلل.
وزراء خارجنة دوؿ عدـ االيحناز الذنف  أماـالرئنس سنمقي كممة له  إفوقاؿ المالكي لصوت فمسطنف 

 عقب االجتماع. إعالف نصدر أفسنحموف ضنوفا عمى فمسطنف عمى 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
ابمس يرمي إلى تصعيد الموقف في الضفةالبرغوثي: العدوان اإلسرائيمي عمى ن النائب 

أداف اليائب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي مصطفى البرغونثي، العدواف اإلسرائنمي عمي مدنية : راـ اهلل
يابمس فجر السبت، محّذرا مف أيه نرمي إلى تصعند الموقؼ في الضفة الغربنة.

نة: "إف اجتناح المدنية ندلؿ عمى أف إسرائنؿ وقاؿ البرغونثي، وهو أمنف عاـ المبادرة الوطينة الفمسطني
."تستهدؼ كافة األراضي الفمسطنينة دوف اعتبار لوجود السمطة

 //قدس برس، 
 

 جتماع بين فتح وحماس في القاىرة خالل أيامإ :عساف خميل 7
لغربنة، كشؼ خمنؿ عساؼ رئنس تجمع الشخصنات الفمسطنينة المستقمة بالضفة ا :عالء المشهراوي -غزة 

في العاصمة المصرنة القاهرة. وقاؿ ” فتح وحماس“عف وجود ترتنبات وتحضنرات لعقد لقاء نجمع حركتي 
أجواء المصالحة اآلف إنجابنة، خاصة بعد المقاءنف الميفصمنف لرئنس “عساؼ في تصرنح صحفي أمس إف 

المصري محمد مرسي،  السمطة محمود عباس ورئنس المكتب السناسي لحركة حماس خالد مشعؿ بالرئنس
وتوقع أف نتـ المقاء بنف فتح وحماس خالؿ األناـ  ”.وما تـ خاللهما مف مياقشة ممفات المصالحة وعقباتها

القمنمة المقبمة، موضحًا أف هياؾ ضغطًا مصرنًا قونًا عمى األطراؼ الفمسطنينة كافة لمشروع بالتشاور في 
 ها. ممفات المصالحة الداخمنة وضرورة إزالة عقبات

 30/7/2012االتحاد، أبو ظبي، 
 
 

 ناجي عّموش في ذمة اهللالفمسطيني المفكر و المناضل تنعيان  وحماسفتح  8
مفوضنة التعبئة والتيظنـ  أف ،عمافمف  29/7/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(ذكرت 

عاما،  77عف عمر ياهز الذي توفي لحركة فتح يعت الراحؿ المياضؿ والمفكر القومي الكبنر ياجي عموش 
والفقند كاف أحد قنادني حركة 'فتح' وعضو المجمس النثوري السابؽ  النوـ األحد في العاصمة األردينة عماف.
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لمحركة، قضى عمره في العمؿ الوطيي والقومي. وقد خمؼ وراءه عشرات الكتب الفكرنة والشعرنة 
 واليضالنة.

في ميذ أكنثر مف أربعة عشر عاما، وفي الصنؼ الماضي تـ وكاف ياجي عموش قد أصنب بشمٍؿ يص
 تشخنصه بمرض السرطاف.

وأضافت المفوضنة: ركز عموش عمى دراسة الفكر العربي المعاصر، وكتب كتابه األوؿ )النثوري العربي 
. كاف المرحوـ المياضؿ ياجي عموش أحد قنادني حركة فتح وهو عضو سابؽ في 1690المعاصر( عاـ 

نثوري لمحركة، كاف أحد مف تمسكوا بالنثوابت الفمسطنينة باإلضافة لقنادته التنار النساري الجذري المجمس ال
 في 

حركة "حماس" يعت المياضؿ والمفكر الفمسطنيي أن  29/7/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، وأورد 
"تتقدَّـ حركة وقالت الحركة في بناف صادر عيها، وصؿ "المركز الفمسطنيي لإلعالـ": ، ياجي عموش

المقاومة اإلسالمنة "حماس" بالتعزنة الخالصة والمواساة إلى شعبيا الفمسطنيي  بوفاة المياضؿ والمفكر 
بر والسمواف".  خوايه جمنؿ الصَّ  الفمسطنيي ياجي عموش، سائمنف المولى سبحايه أف نرزؽ أهمه وا 

 
 عامفتح يوصي بعقد مؤتمر الحركة قبل نياية اللاالستشاري  المجمس 9

راـ اهلل : أوصى المجمس االستشاري لحركة "فتح" بتشكنؿ لجية تحضنرنة مشتركة مف المجية المركزنة وكؿ 
مف المجمس النثوري والمجمس االستشاري، لمتحضنر لعقد المؤتمر العاـ لحركة فتح لعقده في مدة اقصاها 

بالضرر عمى مستقبؿ مشروعيا يهانة العاـ الجاري، واضاؼ: اف اي تأخنر في عقد المؤتمر ايما نعود 
ووفؽ اليظاـ الداخمي، نفترض عقد المؤتمر العاـ لمحركة العاـ القادـ، أي بعد اربع سيوات مف عقد  الوطيي.

 اخر مؤتمر اال اذا قررت المجية المركزنة لمحركة تأجنؿ ايعقاده عاما واحدا فقط.
، واف 97رضيا الفمسطنينة المحتمة عاـ وشدد عمى "اف السالـ لف نتحقؽ وهياؾ احتالؿ واستنطاف في ا

األساطنر واألوهاـ التي تروجها اسرائنؿ لتبرنر هجمتها االستنطاينة ال تخدع الشعب الفمسطنيي ولف تنثينه 
عف استعداده الدائـ لكؿ تضحنة لمحفاظ عمى ارضيا ووطييا وقدسيا الشرنؼ ومستقبؿ اجناؿ شعبيا في 

 قمة وعاصمتها القدس الشرنؼ".وطييا ودولتيا، دولة فمسطنف المست
 30/7/2012األيام، رام اهلل، 

 
 لجان المقاومة: اقتحام األقصى بشكل متواصل إىانة لمشاعر المسممين 10

اعتبرت لجاف المقاومة أف "االعتداءات اإلسرائنمنة المتكررة بحؽ المسجد األقصى المبارؾ، ُتشكؿ  :غزة
هايًة لم شاعر المالننف مف المسممنف في مشارؽ األرض ومغاربها، وهـ تحدنًا لألمة اإلسالمنة وحكامها وا 

نتابعوف تكرار مشهد تدينس قبمتهـ األولى ومسرى اليبي صمى اهلل عمنه وسمـ ومعراجه لمسماء مف قبؿ 
 المستوطينف والجيود اإلسرائنمننف بشكؿ نومي".

مواصمة اقتحاـ المسجد األقصى  وجاء في بناف لمجاف المقاومة، وصؿ القدس يسخة عيه، النوـ االحد، "أف
تأتي وفقًا لمخطط خبنث مف قبؿ العدو وقادته لإلنحاء بارتباطهـ الدنيي المزعوـ بالمسجد األقصى المبارؾ، 
عممًا بأف هذه الروانة الكاذبة سقطت أماـ الحقنقة الدامغة بإسالمنة القدس وأقصاها مع عدـ العنثور عمى 

 صى عبر أكنثر مف أربعنف عامًا مف الحفرنات".أنثر نهودي واحد أسفؿ المسجد األق
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وطالبت لجاف المقاومة "بالتحرؾ الواسع عمى مستوى األمة اإلسالمنة لاليتصار لممسجد األقصى في شهر 
نصاؿ الرسالة القونة لمصهانية بأف المسجد األقصى نشكؿ الخط األحمر الذي تحترؽ األرض  الجهاد، وا 

 عيد محاولة المس به وتدينسه".
 29/7/2012لقدس، القدس، ا

 
 ضد إيران لم تفمح  والديبموماسية التي مورست العقوباتكل نتنياىو لرومني:  22

رئػنس الػوزراء اإلسػرائنمي ، أف أ ؼ ب ، وعػف وكالػةالقػدس المحتمػة، مف 03/7/1321، الحياة، لندنذكرت 
مػػػس فػػػي الخطػػػر اليػػػووي بينػػػامنف يتاينػػػاهو بحػػػث مػػػع المرشػػػح الجمهػػػوري لمرئاسػػػة األمنركنػػػة منػػػت روميػػػي ا

اإلنرايػػي، داعنػػًا إلػػى تهدنػػد عسػػكري قػػوي وذي صػػدقنة ترافقػػه عقوبػػات لوقػػؼ هػػذا البريػػامج، فػػي وقػػت تحػػدث 
 لوقؼ هذا الخطر. « خطوات إضافنة»روميي عف 

نجػػب أف يكػػوف صػػرنحنف ويقػػوؿ إف كػػؿ العقوبػػات »وقػػاؿ يتاينػػاهو فػػي لقػػاء أجػػراه مػػع روميػػي صػػباح امػػس: 
«. تػػػي مورسػػػت حتػػػى اآلف، لػػػـ نفمػػػح بإعػػػادة البريػػػامج اليػػػووي اإلنرايػػػي إلػػػى الػػػوراء قنػػػد أيممػػػةوالدنبموماسػػػنة ال

أؤمػػف بأييػػا بحاجػػة إلػػى تهدنػػد عسػػكري قػػوي وذي صػػدقنة ترافقػػه عقوبػػات لكػػي يػػتمكف مػػف تغننػػر »وأضػػاؼ: 
مػػى اكبػػر خطػػر ع»وأبمػػغ روميػػي ايػػه نشػػاركه رأنػػه فػػي أف امػػتالؾ إنػػراف لمسػػالح اليػػووي سنشػػكؿ «. الوضػػع
 «.العالـ

ــدنوأضػػافت  أنهػػا " يتينػػاهو قػػاؿ ، أف تػػؿ أبنػػب مػػف يظنػػر مجمػػي، عػػف 03/7/1321، الشــرق األوســط، لن
الحػػاكـ روميػػي، إيػػؾ صػػدنؽ شخصػػي لػػي وصػػدنؽ حمػػنـ لدولػػة إسػػرائنؿ. لػػذلؾ، نسػػريي أف أستضػػنفؾ هيػػا. 

َت إف أكبػر خطػر عمػى نجب عمي أف أشنر إلى أييي سمعت بعض األقواؿ التي أدلنَت بها قبؿ عدة أناـ. قمػ
العالـ هو يظاـ الماللي الذي نسعى إلى الحصوؿ عمى أسمحة يوونػة. أتفػؽ معػؾ تمامػا نػا منػت، وأعتقػد أيػه 

 «.نجب أف يعمؿ كؿ ما بوسعيا لميع الماللي مف الحصوؿ عمى هذه القدرة
زات التػػي تضػػرب القضػػانا واالهتػػزا»وحسػػب بنػػاف صػػادر عػػف مكتػػب يتينػػاهو، فقػػد تياولػػت المحادنثػػات بنيهمػػا 

أود أف تعمػـ أيػه عمػى الػرغـ عػف كػؿ التغنػرات فػي الميطقػة، تبقػى »وقاؿ يتيناهو لروميػي: «. الشرؽ األوسط
لموالنات المتحدة حمنفة واحػدة مسػتقرة ودنمقراطنػة هػي إسػرائنؿ. ولهػذا السػبب أعتقػد أف توطنػد العالقػات بػنف 

سرائنؿ نخدـ السالـ ونخدـ بمدنيا، وأؤمف  بأف زنارتؾ تعبر عف هذا الطمػوح مػف قبػؿ شػعبنيا. أرحػب أمنركا وا 
 –درع الدنمقراطنػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط، بصػػفتؾ ممػػنثال عػػف الوالنػػات المتحػػدة  -بػػؾ هيػػا باسػػـ دولػػة إسػػرائنؿ 
 «.أكبر درع لمحرنة في العالـ

 
 إزاء الموضوع اإليراني صحيحة الواليات المتحدة سياسةبيريز لرومني:  21

المرشػػح الجمهػػوري لمرئاسػػة  ز، لػػدى اسػػتقبالهبنرنػػ : قػػاؿ الػػرئنس اإلسػػرائنمنة شػػنموفييظنػػر مجمػػ - تػػؿ أبنػػب
سناسة الوالنات المتحػدة )التػي نػدنرها أوبامػا( إزاء الموضػوع اإلنرايػي صػحنحة. »االمرنكنة منت روميي، إف 

صػػػرارها عمػػػى وقفػػػه بدانػػػة بػػػالطرؽ السػػػممنة و  العقوبػػػات فهػػػي واضػػػحة فػػػي رفضػػػها لمتسػػػمح اليػػػووي اإلنرايػػػي وا 
االقتصػػػادنة والضػػػغوط السناسػػػنة، بأسػػػموب واضػػػح فنػػػه أف فشػػػؿ هػػػذه اإلجػػػراءات نبقػػػي كػػػؿ الخنػػػارات عمػػػى 

يحػػف يقبػػؿ الموقػػؼ الػػدولي والحمػػؼ العػػالمي الػػذي بينػػتـ، وينثػػؽ بػػأف الوالنػػات »وأضػػاؼ بنػػرنس: «. الطاولػػة
ارة األمنركنػػة حتػػى اآلف، سناسػػة المتحػػدة تأخػػذ باالعتبػػار مصػػالح أمػػف إسػػرائنؿ، والسناسػػة التػػي اتبعتهػػا اإلد

 «.صحنحة. فهي مف جهة تواصؿ الحراؾ الدبموماسي، ومف جهة نثاينة تضع كؿ الخنارات عمى الطاولة
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 03/7/1321، الشرق األوسط، لندن
 

 بين البمدين تشيد أعمى مرحمة من التعاون والصداقة العالقاتلرومني:  موفاز 20
المرشح الجمهوري  لدى استقبالهموفاز، دنما المعارض شاؤوؿ شاد رئنس حزب كايظنر مجمي: أ - تؿ أبنب

بالتيسػػنؽ بػػػنف إسػػرائنؿ واإلدارة األمنركنػػة الحالنػػػة. وقػػاؿ إف العالقػػات بػػػنف  ،لمرئاسػػة االمرنكنػػة منػػػت روميػػي
البمػػدنف تشػػهد أعمػػى مرحمػػة مػػف التعػػاوف والصػػداقة. وأشػػاد موفػػاز بقنػػاـ الػػرئنس أوبامػػا بػػالتوقنع نػػـو الجمعػػة 

 «. ي عمى قايوف تعزنز التعاوف العسكري مع إسرائنؿ، فاعتبره عالمة فارقة في التعاوف بنف البمدنفالماض
 03/7/1321، الشرق األوسط، لندن

 
 عمى مياجمة إيران: عمل غير ناجح وقد يكون ضاراً  اعتراضوغانتز يجدد  24

تزاندت التهدندات السناسنة اإلسرائنمنة كشفت القياة العاشرة في التمفزنوف اإلسرائنمي اليقاب عف واقع أيه كمما 
بمهاجمة إنراف، تعاظـ القمؽ لدى كبار القادة العسكرننف االسػرائنمننف. وقالػت إف رئػنس األركػاف الجيػراؿ بيػي 
غايتز زاد مؤخرا مف إشاراته التي تزداد وضوحا حوؿ اعتراضه عمى أي هجـو عسكري إسرائنمي ميفرد عمػى 

 إنراف.
عػػف قنػػاـ مستشػػار األمػػف القػػومي األمنركػػي تػػـو « هػػآرتس»ت الػػذي كشػػفت فنػػه صػػحنفة ونػػأتي هػػذا فػػي الوقػػ

دوينمػػوف، بعػػرض تفاصػػنؿ الخطػػة العسػػكرنة األمنركنػػة لضػػرب إنػػراف إذا فشػػمت المسػػاعي الدنبموماسػػنة، عمػػى 
المرشػح  رئنس الوزراء االسرائنمي بينامنف يتيناهو فػي زنارتػه السػرنة قبػؿ أسػبوعنف. كمػا أيػه نتػزامف مػع زنػارة

الرئاسػػي الجمهػػوري األمنركػػي، منػػت روميػػي إلسػػرائنؿ، التػػي أعػػرب فنهػػا عػػف تأننػػده حػػؽ إسػػرائنؿ فػػي الػػدفاع 
 عف يفسها ضد المشروع اليووي اإلنرايي.

وأشػػارت القيػػاة العاشػػرة إلػػى أف غػػايتز ايضػػـ فعمنػػا إلػػى عػػدد كبنػػر مػػف قػػادة األذرع األمينػػة والجػػنش السػػابقنف 
عموما أي هجـو إسرائنمي عمى إنراف. وقالت إف معارضة غايتز منثؿ هذا الهجوـ هػي والحالننف المعارضنف 

معارضة حالنة لكيها أنضا معارضة جارفة فػي المسػتقبؿ. ووصػؼ غػايتز منثػؿ هػذا الهجػـو اإلسػرائنمي عمػى 
 «.نكوف ضارا»، بؿ إيه قد «عمؿ غنر ياجح»إنراف بأيه 

مقة إف الجنش اإلسػرائنمي جػاهز عمػى الػدواـ لتيفنػذ المهمػات وقاؿ غايتز لضباطه في عدد مف اليقاشات المغ
قدرات دولة إسرائنؿ عمػى المسػاس »التي توكؿ إلنه وهو نستعد لذلؾ ميذ زمف طونؿ. لكيه مع ذلؾ نقوؿ إف 

ونػػػذكر «. بشػػكؿ فعمػػي بالقػػػدرات اليوونػػة اإلنراينػػة محػػػدودة، وهػػي ال تشػػػبه وال تقتػػرب مػػف القػػػدرات األمنركنػػة
هة الداخمنػة اإلسػرائنمنة التػي باتػت تشػكؿ فػي العقنػدة القتالنػة اإلسػرائنمنة جبهػة حػرب فعمنػة ونقػوؿ غايتز الجب

هػػذه الجبهػػة لنسػػت جػػاهزة النػػـو فعمنػػا لمواجهػػة التهدنػػدات مػػف إنػػراف إذا مػػا أطمقػػت الصػػوارن  مػػف هيػػاؾ »إف 
 «.والتي لف تشبه ما شهدياه في الماضي

، أو باسػتخداـ «إذا يفذت إسرائنؿ هجوما وتبػنف الحقػا أيػه لػنس حاسػما أيه»غنر أف أبرز ما قاله غايتز هو 
اإلنراينػػة، فػػإف األمػػر نمحػػؽ بػػالغ الضػػرر بقػػدرة « مجػػرد هػػزة فػػي جيػػاح الطػػائرة»تعبنػػر الجيػػراؿ داف حمػػوتس 

الجنش اإلسرائنمي الردعنػة. ففػي يهانػة المطػاؼ إذا تبػنف أف األضػرار الياجمػة عػف الضػربة اإلسػرائنمنة عمػى 
لمشروع اليووي اإلنرايي ضئنمة فسوؼ تتضرر قػدرات إسػرائنؿ الردعنػة فػي المسػتقبؿ. ونقػوؿ غػايتز إف هػذا ا

.  عيصر نجب أخذه بالحسباف عيد التفكنر باتخاذ القرار بالهجـو
 03/7/1321، السفير، بيروت
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 عن خطة أميركية طارئة لميجوم عمى إيران يكشفوزير إسرائيمي  28

واصالت، حناف كاتس، المقرب جدا مف رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو، إف وزنر المقاؿ تؿ أبنب: 
 «.الوالنات المتحدة أعدت بالفعؿ خطة عمؿ عسكري لضرب إنراف إذا ما دعت الحاجة إلى ذلؾ»

إسػػرائنؿ »ورفػػض كػػاتس أف نؤكػػد أو أف نيفػػي يبػػأ حصػػوؿ إسػػرائنؿ عمػػى تفاصػػنؿ هػػذه الخطػػة، لكيػػه أكػػد أف 
 «. ات المتحدة لف تسمما بحصوؿ إنراف عمى السالح اليوويوالوالن

 03/7/1321، الشرق األوسط، لندن
 

   : مياجمة إيران ستساعد األسد عمى البقاء في الحكمفركاشأىارون زئيفي  22
اعتبر رئنس شعبة االستخبارات العسػكرنة االسػرائنمنة األسػبؽ، أهػاروف زئنفػي فركػاش، النػـو : القدس المحتمة

أف أي هجوـ اسرائنمي ضد إنراف قد نؤدي إلى زعزعة االستقرار في الميطقة بشكؿ أكبر، وقد نسػاعد  األحد،
 الرئنس السوري بشار األسد عمى البقاء في الحكـ.

وحػػذر فركػػاش إلذاعػػة الجػػنش االسػػرائنمي قػػائال: "الميطقػػة كمهػػا فػػي حالػػة غمنػػاف ومػػف شػػأف عممنػػة عسػػكرنة 
 نؼ طهراف، عمى البقاء في الحكـ".متسرعة جدا أف تساعد األسد، حم

 19/7/1321، وكالة سما اإلخبارية
 

 موفاز: ضرب إيران سيجر كارثة عمى "إسرائيل"  27
تؿ أبنب: حذر زعنـ المعارضػة اإلسػرائنمنة شػاؤوؿ موفػاز فػي لقػاء مػع القيػاة النثاينػة لنمػة أوؿ مػف أمػس، مػف 

مى إسرائنؿ. وقاؿ موفاز، الذي شغؿ في الماضػي أف توجنه ضربة عسكرنة إسرائنمنة إلنراف قد نجر كارنثة ع
نتعػنف عمنيػا أف يطػرح سػؤالنف أساسػننف فػي هػذا السػناؽ  األوؿ: »ميصب وزنر دفاع ورئنس أركاف لمجػنش: 

هػػؿ سػػتؤدي منثػػؿ هػػذه الضػػربة إلػػى تغننػػر الوضػػع االسػػتراتنجي اإلنرايػػي وموقػػؼ اليظػػاـ مػػف الممػػؼ اليػػووي  
ايي هػو: هػؿ سػنقود هجػوـ عسػكري عمػى إنػراف اآلف إلػى حػرب  والجػواب: والجواب هو طبعػا ال، واألمػر النثػ

 «.إف هذا األمر وارد جدا وسوؼ نحبط أي هجـو مستقبمي عمى إنراف
وكشػػػػؼ موفػػػػاز أيػػػػه خػػػػالؿ محادنثاتػػػػه مػػػػع يتينػػػػاهو وبػػػػاراؾ تبػػػػنف لػػػػه أف االنثيػػػػنف لػػػػـ نتخػػػػذا قػػػػرارا يهائنػػػػا بهػػػػذا 

 لالنثينف.  الخصوص، معتبرا أف هذا الموضوع نشكؿ امتحايا
 03/7/1321، الشرق األوسط، لندن

 
 

 نائب إسرائيمي يدعو إلى نقل القبة المشرفة من باحة األقصى لبناء الييكل 25
مبيػى الصػخرة المشػرفة « قػص»أرنه إلداد مف حزب االتحاد القومي، إلى  اليائب في الكينست تؿ أبنب: دعا

لمنهػود »قػاؿ إلػداد إف و يػاء الهنكػؿ النهػودي مكايهػا. في الحـر القدسي الشرنؼ، ويقمهػا إلػى موقػع آخػر لنػتـ ب
هدفا وطينا ودنينا واضحا بإعادة بياء الهنكػؿ لممػرة النثالنثػة فػي التػارن ، ولػف نقبمػوا بػأف نبقػوا مػف دوف هنكػؿ، 

 «.بعد أف تمكيوا مف إعادة بياء الدولة النهودنة
هو باقتراحه بأف ال نهػدـ البنػوت االسػتنطاينة قبؿ أشهر، أدهشيا رئنس الوزراء بينامنف يتينا: » وأضاؼ إلداد

في حي )أولبياة( في مستوطية بنت إنؿ، بؿ أف نقصها بطرؽ هيدسنة وفقا لمتكيولوجنا الحدننثػة، ونيقمهػا كمػا 
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هي إلػى موقػع آخػر فػي المسػتوطية. وبػوحي هػذا االقتػراح، نمكييػا أف ييقػؿ الصػخرة مػف مكايهػا مػف دوف أف 
« مسػػجد عمػػر»وادعػػى أف الصػػخرة لنسػػت مسػػجدا وأف المسػػممنف نسػػمويها «. وتهػػايهػػدد شػػكمها الهيدسػػي أو ق

بالخطػػأ، ولػػذلؾ نجػػوز يقمهػػا. وحػػرص إلػػداد عمػػى القػػوؿ إف مػػا نقولػػه لػػنس مجػػرد اقتػػراح، بػػؿ هػػدؼ سػػنتحقؽ 
 قرنبا.

وقػػد توجػػػه اليائػػػب طمػػػب الصػػػايع، رئػػػنس الحػػػزب الػػػدنمقراطي العربػػػي ورئػػػنس كتمػػػة القائمػػػة الموحػػػدة والعربنػػػة 
لمتغننػػر، إلػػى المستشػػار القضػػائي لمحكومػػة نهػػودا فيشػػطانف، طالبػػا فػػتح تحقنػػؽ مػػع إلػػداد، معتبػػرا تصػػرنحاته 

وأضػػاؼ اليائػػب الصػػايع أف «. عيصػػرنة وتحرنضػػا أرعػػف عمػػى المسػػممنف وعمػػى المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ»
لمواجهػػات عينفػػة هػػذه التفوهػػات غنػػر المسػػؤولة نمكيهػػا أف تجػػر الميطقػػة »المسػػجد األقصػػى خػػط أحمػػر وأف 

 «. وحرب دنينة كارنثنة
 03/7/1321، الشرق األوسط، لندن

 
 سرائيمي سيوقف المساعدات الخارجيةانييار االقتصاد اإل المال اإلسرائيمي:وزير  29

القدس المحتمة: قاؿ وزنر مالنة االحتالؿ نوفاؿ شتانيتس :"ايه اذا ايهار االقتصاد االسػرائنمي فاييػا لػف يتمقػى 
خارجنة كمػا هػو الوضػع عمنػه فػي بعػض دوؿ االتحػاد االوروبػي". ورفػض شػتانيتس مػا ذكرتػه  اي مساعدات

بعض وسائؿ االعالـ مف اف الخطة االقتصادنة الجدندة ال تمس الى درجة كبنرة باصػحاب رؤوس االمػواؿ. 
االمػػواؿ ممنػػارات شػػنكؿ يتنجػػة محاربػػة  7واشػػار الػػى اف حكومػػة االحػػتالؿ تيػػوي زنػػادة مػػدخوالتها بػػاكنثر مػػف 

القذرة وفػرض ضػرائب عمػى اربػاح الشػركات العمالقػة وعمػى اربػاب العمػؿ . امػا بػاقي االمػواؿ فسػتتـ جبانتهػا 
 مف الضرائب التي ستفرض عمى الجمهور. 

 03/7/1321وكالة قدس نت، 

 
 رفيع متورط بمخالفات مالية ولؤ مسطرد الموساد:  13

أف رئنس الموساد تمنػر بػاردو قػاـ مػؤخرا بتيحنػة مػدنر أحػد  أفاد موقع "والال" اإلخباري صباح النوـ، االنثينف،
داري.  األقساـ في الموساد لالشتباه بوجود فوضى وفساد مالي وا 

وقاؿ الموقع يقال عف صحنفة "نسرائنؿ هنوـ"، إف التحقنؽ مع مدنر القسـ المذكور لـ نيته بعػد، لكػف جهػات 
  يهانة المطاؼ إلى االستقالة مف ميصبه.في الموساد تقدر أف مدنر القسـ المذكور سنضطر في 

 03/7/1321، 45عرب 
 
 

 موقع "والال" العبري: منشآت النفط والغاز اإلسرائيمية غير محمية من صواريخ حزب اهلل  12
المحمػؿ فنػه يقػؿ تقرنػرا  (، 17/37/1321اإلخباري العبري عمػى اإليتريػت )« والال»موقع : يشر نحنى دبوؽ

وجػػود صػػوارن  مػػف طػػراز أـ »ي منممػػاف، عػػف مصػػادر أمينػػة إسػػرائنمنة قولهػػا إف العسػػكري فػػي الموقػػع، نوسػػ
، مشػػػنرًا إلػػػى أف هػػػذه «، بحػػػوزة حػػػزب اهلل فػػػي لبيػػػاف، نقمػػػؽ إسػػػرائنؿ أكنثػػػر مػػػف وجػػػود صػػػوارن  سػػػكود033

الصوارن  موجودة بالمئات في لبياف، وقادرة عمى إصابة أهدافها بدقة كبنرة جػدًا. ونكفػي صػاروخ واحػد ميهػا 
دمنر ميشػػأة يفطنػػة عائمػػة فػػي البحػػر، مسػػببًا خسػػائر ال تحتمػػؿ. وحػػذر مػػف أف حػػزب اهلل بػػات نممػػؾ أنضػػًا لتػػ

 روسنة الصيع، وصمت حدننثًا إلى سورنا.« ناخويت»صوارن  مف يوع 
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، قوله إيه لػنس هيػاؾ حػؿ فػي الواقػع لحمانػة ميشػآت الػيفط «خبنر أميي إسرائنمي مستقؿ»ونيقؿ منمماف عف 
طمػػوب فػػي حالػػة الطػػوارئ، وبالتحدنػػد فػػي حالػػة الحػػرب، هػػو ببسػػاطة أف يغمػػؽ فتحػػات التيقنػػب، والغػػاز، والم

 والمبادرة الى إخالء العماؿ ميها. فإذا أصابتها الصوارن ، فمف نكوف بإمكايها إحداث خسائر في األرواح.
 03/7/1321، االخبار، بيروت

 
 مل العبوة من غير عمموتقديرات بأن انتحاري بمغاريا حالتمفزيون اإلسرائيمي:  11

يشػر صػورًا قػاؿ « بنفػوؿ بػي جػي»أفادت القياة النثاينة في التمفزنوف االسرائنمي اف موقعًا بمغارنًا ندعى : ليدف
 مػف االسػرائنمننف. 8ايها لجنثة االيتحاري الذي فّجر يفسه قػرب مطػار بورغػاس فػي بمغارنػا الػذي أودى بحنػاة 

اي مصػدر رسػمي اف االيتحػاري لػـ نكػف نعمػـ ايػه نحمػؿ عبػوة عمػى وأفاد تقرنر آخػر لػـ نحػظ بػأي دعػـ مػف 
 ظهره، وايه تـ تفجنره مف ُبعد مف شخص آخر.

 03/7/1321، الحياة، لندن

 
يران لن تتدخال "إسرائيل"الجنرال يدلين: األسد لن يستعمل األسمحة الكيماوية ضد  10   وروسيا وا 

االسػتخبارات العسػكرنة اإلسػرائنمنة )أمػاف(، الجيػراؿ فػي  رأى الػرئنس السػابؽ لشػعبة: الياصرة ػ زهنر أيػدراوس
االحتناط، عاموس ندلنف، أف يظاـ الرئنس السوري بشار األسد في طرنقه إلى االيهنار، لكف ذلؾ لف نحػدث 
غػػدا كمػػا نبػػػدو، معتبػػرا أف سػػقوط يظػػػاـ األسػػد سػػػنكوف فػػي مصػػمحة إسػػػرائنؿ أليهػػا لػػف تيسػػػحب مػػف هضػػػبة 

ة المحتمة، مؤكدا أف يظاـ الرئنس الدكتور بشار األسد سنسقط، مشػنرا إلػى أف الجػنش الجوالف العربنة السورن
 اإلسرائنمي نستعد الحتماؿ أف تسود حاؿ فوضى في أعقاب ذلؾ، عمى حد تعبنره.

وفي معرض رده عمى وجود ترساية أسمحة كنماونة في سورنة، قاؿ ندلنف إف سورنة تمتمؾ مخزويا كبنرا مف 
ونػػػة، وتممػػػؾ القػػػدرات العسػػػكرنة عمػػػى اسػػػتعماله، ولكيػػػه أضػػػاؼ أف سػػػورنة، وفػػػؽ المعطنػػػات األسػػػمحة الكنما

 المتوفرة، لف تقـو باستخداـ هذه األسمحة لتوجنه ضربة عسكرنة لمدولة العبرنة.
وزاد قائال إف األسد قرر الحرب حتى القطرة األخنرة، وحتى إذا قرر استعماؿ األسمحة الكنماونة، عػف طرنػؽ 

عمػػػػى صػػػػوارن  مػػػػف يػػػػوع سػػػػكاد، فػػػػإف الجػػػػنش اإلسػػػػرائنمي نممػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى رد الهجػػػػوـ، ذلػػػػؾ أف تحمنمهػػػػا 
المعمومات االستخباراتنة اإلسرائنمنة حوؿ أمكية يشر هذه األسمحة كنثنػرة، عمػى حػد زعمػه، باإلضػافة إلػى أف 

ُنػػػوفر الحمانػػػة  قػػػوة سػػػالح الجػػػو اإلسػػػرائنمي معروفػػػة لمجمنػػػع، والضػػػـ بػػػنف االسػػػتخبارات القونػػػة وسػػػالح الجػػػو
إلسػػرائنؿ مػػف األسػػمحة الكنماونػػة. ولكيػػه أضػػاؼ أف األسػػد لػػف نتػػورع فػػي اليهانػػة عػػف اسػػتخداـ هػػذه األسػػمحة 
ضد الشعب السوري، خصوصا مػف األعػداء مػف تيظػنـ القاعػدة والجهػاد العػالمي، الػذنف نعممػوف فػي سػورنة، 

 راد سُنعميوف عف دولة أخرى.الفتا إلى أف العموننف سُنقنموف دولة بعد سقوط األسد واألك
لتنف واضػػح جػػدا لمعنػػاف، فيظػػاـ اوفػػي مػػا نتعمػػؽ بػػاليموذج المنبػػي، قػػاؿ الجيػػراؿ نػػدلنف إف االخػػتالؼ بػػنف الحػػ

الرئنس األسد مدعوـ وبقوة مف الجنش العربػي السػوري، ومػف ياحنػة أخػرى، فػإف الموقػؼ الروسػي والصػنيي، 
 مختمفا بنف الحالتنف إلى حد كبنر. المؤازر لميظاـ الحاكـ في دمشؽ، نجعؿ األمر

أما باليسبة لمخشنة مف يقؿ األسمحة الكنماونة الروسنة لحزب اهلل المبيايي، فقاؿ الجيػراؿ نػدلنف إف هػذا القمػؽ 
مشترؾ لكؿ مف الدولة العبرنة، الوالنات المتحدة األمرنكنة، تركنا والمممكة األردينة الهاشػمنة. وحػوؿ إمكاينػة 

سكري لحمؼ الياتو وتركنا ضد سورنة، قاؿ نػدلنف إف روسػنا لػف تتػدخؿ عسػكرنا لميعػه، كمػا وقؼ التدخؿ الع



 
 
 

 

 

           24ص                                    1875العدد:                03/7/1321 اإلثنين التاريخ:

أف إسػػػرائنؿ لػػػف تتػػػدخؿ فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ تعػػػرض حػػػدودها لمخطػػػر، أمػػػا باليسػػػبة إلنػػػراف، فهػػػي ال تممػػػؾ القػػػدرة 
 العسكرنة لوقؼ التدخؿ العسكري لحمؼ الياتو وتركنا في سورنة، عمى حد قوله.

 03/7/1321، دنالقدس العربي، لن
 

 : حكومة نتنياىو وضريبة القيمة المضافةأحرنوت يديعوت 14
فػي الػبالد تفػرض ضػرنبة قنمػة مضػافة بمعػدؿ موّحػد عمػى كػؿ شػراء لبضػائع وخػدمات، خالفػًا لمعظػـ الػػدوؿ 
االوروبنة التي تيتهج فنها معدالت ضػرنبة مضػافة مختمفػة ومتدينػة عمػى الميتجػات األساسػنة، عمػى خػدمات 

الرفاه وعمى النثقافة والصحافة. هدؼ معدالت ضرنبة القنمػة المضػافة الميخفضػة أكنثػر هػي تمطنػؼ الصحة و 
ألػؼ  43آالؼ شػنكؿ فػي الشػهر والنثاينػة دخمهػا  4حدة شمولنة هذه الضرنبة. فهاكـ عائمتاف، االولػى دخمهػا 

ؾ ولهػػذا فإيهػػا تػػدفع شػػنكؿ فػػي الشػػهر. العائمػػة األولػػى تيفػػؽ مئػػة فػػي المئػػة مػػف دخمهػػا الهزنػػؿ عمػػى االسػػتهال
فػي المئػػة. بالمقابػػؿ فػػاف العائمػػة النثاينػػة تيفػػؽ عمػػى  27فػػي المئػػة ضػػرنبة قنمػػة مضػػافة وقرنبػػًا جػػدًا  20عممنػًا 

في المئة مف استهالكها فقط، ولهذا فاف عبء ضرنبة القنمة المضافة عمنهػا كػاف حتػى اآلف  73االستهالؾ 
 هي الرناضنات الوحشنة لضرنبة القنمة المضافة.في المئة. هذه  21في المئة وسنكوف قرنبًا  22

 18/7/1321يديعوت 
 03/7/1321السفير، بيروت، 

 
 يضاأن نقف لمفمسطينيين أدقيقة صمت لإلسرائيميين فعمينا  وقفنا: إذا ولمبيةاأل عضو المجنة  18

ايػه  2771منػوين   يقؿ الموقع العبري "ولال" عف احد اقارب القتمى الرناضننف الذنف ُقتمػوا فػي: القدس–ليدف 
انثيػػاء مقابمػػه لػػه ومجموعػػة مػػف ارامػػؿ الالعبػػنف مػػع عضػػو المجيػػة االولمبنػػة االسػػرائنمنة وممنثػػؿ اسػػرائنؿ لػػدى 

قبػؿ دورة االولمبنػاد التػي ُعقػدت فػي اطاليطػا، مػف  2770المجية االولمبنة الدولنة الػنكس جمعػادي فػي العػاـ 
العبػػنف االسػػرائنمننف، قػػاؿ جمعػػادي "ايػػه لػػنس باالمكػػاف اجػػؿ المطالبػػة بػػالوقوؼ دقنقػػة صػػمت إحنػػاء لػػذكرى ال

الموافقة عمى ذلؾ أليه في حاؿ تمػت الموافقػة عمػى الوقػوؼ إلحنػاء ذكػرى االسػرائنمننف فإيػه نتوجػب الوقػوؼ 
 ".2771انضا احناء لذكرى الفمسطنيننف الذنف قتموا في اولمبناد 
ي" اجابهػا جمعػادي"اف هيػاؾ فمسػطنيننف ُقتمػوا انضػًا وحنف قالت له احدى الحاضرات "ايه لـ ُنقتػؿ اي فمسػطني

فػػػػي منػػػػوين " وعيػػػػدها صػػػػرخت بوجهػػػػه احػػػػدى الحاضػػػػرات "هػػػػؿ تسػػػػاوي بػػػػنف القتمػػػػى  2771خػػػالؿ اولمبنػػػػاد 
 واالرهابننف الذنف قتموهـ" فمـ نرد عمنها جمعادي.

د". فقػػاـ جمعػػادي فصػػرخت بػػه نثاينػػة "كنػػؼ نجػػرؤ عمػػى ذلػػؾ  هػػؿ تعمػػـ مػػاذا فعمػػوا بزوجػػي، لقػػد قتمػػوه بػػدـ بػػار 
 وغادر االجتماع.

 19/7/1321، القدس، القدس
 

 اتستعد لعممية محتممة في سوري "إسرائيل""فوكس نيوز":  12
يقمت شبكة "فوكس ينػوز" االمرنكنػة عػف مصػادر مقربػة مػف الجػنش االسػرائنمي قولهػا اف : /وكاالت 45عرب

ممػػػة تهػػػدؼ الػػػى ميػػػع سػػػقوط االسػػػمحة قػػػوات مػػػف الجػػػنش ُوضػػػعت عمػػػى اهبػػػة االسػػػتعداد تمهنػػػدا لعممنػػػة محت
 الكنماونة السورنة بأندي ميظمات معادنة منثؿ حزب اهلل.

 19/7/1321، 45عرب 
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 يروون تفاصيل مثيرة عن معركة بنت جبيل مع حزب اهلل  االحتاللألول مرة.. جنود  17

سػػرائنمنة النثاينػػة كتػػب موقػػع القيػػاة العاشػػرة اإلسػػرائنمنة عػػف معركػػة بيػػت جبنػػؿ فػػي الحػػرب اإل: القػػدس المحتمػػة
( الػػذنف شػػاركوا فػػي المعركػػة" طمقػػات 82عمػػى لسػػاف أحػػد الجيػػود مػػف الوحػػدة ) 1330عمػػى لبيػػاف فػػي تمػػوز 

ف رفعػت رأسػؾ سػتخطؼ الرصػاص، واألهػـ إيػي فقػدت نثماينػة مػف  الرصاص كايت تمر مف فوؽ رؤوسػيا، وا 
 رفاقي".

ي الذنف سقطوا في حػرب لبيػاف النثاينػة الزاؿ جيد 227وتابع الموقع حدننثه عف المعركة بالقوؿ " مف بنف أؿ 
 النثماينة جيود الذنف قتموا في معركة بيت جبنؿ خالدنف في ذاكرة كؿ مف حقؽ في تمؾ المعركة".

الجنش والحكومة حاولوا إلقاء المسؤولنة عمى آخرنف، إال أيهـ جمعنًا نقروف بحقنقة واحدة إف كؿ مػف شػارؾ 
تحؽ االحتراـ والتقدنر، عمػى مػدار نػومنف اسػتطاعت الفرقػة "ج" مػف الوحػدة في هذه المعركة كاف "بطاًل" ونس

( مػػػف سػػػالح جػػػواليي تحقنػػػؽ إيجػػػازات كبنػػػرة، حنػػػث اسػػػتطاعوا اسػػػقاط ميصػػػات صػػػوارن ، وعنثػػػروا عمػػػى 82)
كمنات كبنرة مف السػالح، وقتمػوا عشػرنف عيصػرًا مػف عياصػر حػزب اهلل، وكػؿ مػا عنثػر عمنػه تػـ إعادتػه إلػى 

 "إسرائنؿ".
ي النوـ النثالث دخمت قوة مف أجؿ إخراجهـ، الوحدة عايت مف أخطاء، وكاف لدنها يقص في المعدات، بعد ف

اجتنػػازهـ الحػػاجز األوؿ اصػػطدموا بكػػـر زنتػػوف وجػػدار لػػـ تكػػف الوحػػدة عمػػى عمػػـ بهمػػا، وفجػػأة تحػػوؿ الموقػػع 
أحػاطوا بهػـ وأطمقػوا اليػار لساحة موت بعد أف كايت الوحدة في وضع غنر مرنح مع مقاتمي حزب اهلل الذنف 

 عمنهـ أصبح الجيود محاصرنف ولـ تتمكف مساعدة جونة مف إيقاذهـ عمى مدار إحدى عشر ساعة.
 19/7/1321، وكالة سما اإلخبارية

 
 "حممة لبنان"رّد عمى " ىو ال1332محممون إسرائيميون: ىدف بث مشاىد "عممية األسر تموز  15

أمػػػا واقعػػػة بنثّػػػه فتكشػػػؼ كػػػـ هػػػي تصػػػرفات «. فػػػة ال تحتمػػػؿخ»شػػػرنط منثنػػػر لمصػػػدمة والسػػػخط نكشػػػؼ عػػػف 
 1330اإلسرائنمننف قابمة لمتوقع. هذا بعض مف ردود الفعؿ اإلسرائنمنة عمى المشاهد مف عممنة األسر لتموز 

 التي ُبنّثت يهانة األسبوع الماضي 
لجيػػػػدننف ُشػػػػغمت إسػػػػرائنؿ بتحمنػػػػؿ محتػػػػوى الشػػػػرنط الػػػػذي نتضػػػػمف مشػػػػاهد مػػػػف عممنػػػػة أسػػػػر ا: محمػػػػد بػػػػدنر

، وكذلؾ بقراءة الدوافع التي حدت بحزب اهلل إلى الكشػؼ عيػه فػي هػذا 1330اإلسرائنمننف في خمة وردة عاـ 
التوقنػػت. وعمػػى مػػدى النػػومنف الماضػػننف، حظػػي الشػػرنط بتغطنػػة خاصػػة فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ العبرنػػة عمػػى 

الخفػة »التقػت عيػد يقطػة مشػتركة هػي اختالؼ أيواعها، حنث تصدى الخبراء والمعمقوف لإلدالء بآرائهـ التي 
 التي نكشفها الشرنط في تيفنذ عممنة األسر.« التي ال تحتمؿ
مػػػف دوف أي »أف األمػػػر األهػػـ الػػػذي ُنظهػػره الشػػرنط هػػػو أف عممنػػة األسػػػر تمػػت « معػػارنؼ»ورأت صػػحنفة 

يوا وانثقػنف مخّربػي الميظمػة... كػا»كتبػت الصػحنفة أف « خفة ال تحتمػؿ»وتحت عيواف «. صعوبة أو مقاومة
بػػػأف المهمػػػة ستسػػػتكمؿ، وأف أحػػػدًا لػػػف نقػػػدر عمػػػى إزعػػػاجهـ فػػػي تيفنػػػذها. كػػػذلؾ نكشػػػؼ الشػػػرنط كنػػػؼ يجػػػح 
المخربػػوف فػػي التالعػػب عمػػى مػػدى شػػهور بػػالجنش اإلسػػرائنمي وفػػي زرع كمػػنف لجيػػوده تحػػت أيفػػه وفػػي قتػػؿ 

 «.وخطؼ الجيود مف دوف أف ُترمى باتجاههـ رصاصة واحدة
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لسػػػناؽ إلػػػى موقػػػؼ الجػػػنش مػػػف يشػػػر الشػػػرنط، حنػػػث قالػػػت إف االعتقػػػاد السػػػائد فػػػي وأشػػػارت الصػػػحنفة فػػػي ا
التػي نػدنرها الجػنش فػي الفتػرة األخنػرة، والتػي نوجػه فنهػا كبػار « حممػة لبيػاف»أوساطه هو أف اليشر رّد عمى 

 الجيراالت رسائؿ حادة إلى حزب اهلل.
أف »سػػرائنمنة لمشػػاهد العممنػة، داعنػػة إلػػى وفػي الصػػحنفة يفسػها ايتقػػدت لػػنالخ سػنغف يقػػؿ وسػػائؿ اإلعػالـ اإل

األمػػر األكنثػػر إذالاًل الػػذي نفعمػػه ليػػا »ورأت الكاتبػػة أف «. يحػػاوؿ لمػػرة واحػػدة أف يتصػػرؼ بشػػكؿ أقػػؿ توقعػػاً 
حػػزب اهلل فػػي كػػؿ مػػرة هػػو الضػػغط عمػػى زر محػػدد وهػػو نتوقػػع بالضػػبط رّد فعميػػا. وهكػػذا عيػػدما كشػػفوا عػػف 

دديػا منثممػا توقعػوا بالضػبط: تسػجنمه فػي كػؿ وسػائؿ اإلعػالـ والقنػاـ ببػّث الشرنط الذي نونثؽ عممنة الخطػؼ ر 
 «.متكرر لصدمة وطينة عمنقة صيعتها أندنهـ

الحقػائؽ معروفػة... إال أيهػا عيػدما تتحػوؿ إلػى »أيػه رغػـ أف « ندنعوت أحرويػوت»مف جهتها، رأت صحنفة 
عػف تػومر فػانيبرغ، أحػد الجيػود ويقمػت الصػحنفة «. صور محسوسػة عمػى الشاشػة تصػبح عصػنة عمػى الفهػـ

إف الشػرنط أعػاديي سػتة »الذنف كايوا في الهامر الػذي اسػُتهدؼ بعممنػة الخطػؼ وأصػنب بجػراح بالغػة، قولػه 
أعػػواـ إلػػى الػػوراء... كػػؿ شػػػيء: إطػػالؽ اليػػار، اإلصػػابات، كػػؿ شػػػيء كمػػا أذكػػره... إال أف مػػا فاجػػأيي فػػػي 

دنثوف، وسػمعت صػوت األرجػؿ، إال أيػي لػـ أتمكػف مػف رؤنػة الشرنط هو عدد الذنف دخموا... لقد سمعتهـ نتح
 «.شيء

نػوآؼ لنمػور أف « إسرائنؿ النػوـ»كتب محمؿ الشؤوف العسكرنة في صحنفة « األلـ واإلحباط »وتحت عيواف 
مشػػاهدة شػػرنط عممنػػة الخطػػؼ غنػػر سػػهمة، رغػػـ أيػػه ال نحتػػوي عمػػى مشػػاهد دمونػػة أو فظاعػػات. الػػدقنقتاف »

ونـ كػؿ مشػاعر الغضػب واإلحبػاط لػدى كػؿ مػف نعػرؼ التفاصػنؿ المتصػمة بمػا حػدث وينؼ تكفي إلعػادة تعػ
 «.238في اليقطة  1330تموز  21في 
، كتب مراسؿ الشػؤوف العسػكرنة، عػاموس هارئنػؿ، نقػوؿ إف الشػرنط ننثنػر القشػعرنرة لػدى كػؿ «هآرتس»وفي 

نػػؿ أف توقنػػت يشػػر الشػػرنط . ورأى هارئ1330مػػف كػػاف موجػػودًا فػػي ذلػػؾ المكػػاف فػػي الصػػنؼ البػػائس لعػػاـ 
نػػرتبط بالوضػػع الػػداخمي المػػأزوـ لحػػزب اهلل فػػي لبيػػاف، مشػػنرًا إلػػى أف مضػػمويه نفضػػي إلػػى جممػػة خالصػػات 

 «. الخفة التي ال ُتحتمؿ لعممنة الخطؼ»عمى رأسها 
 03/7/1321، االخبار، بيروت

 
 مةمواطن واصابة اثنين اخرين عند حاجز "الزعيم" شرقي القدس المحت استشياد 19

عاما ( مف قرنة "بنتمو"  43استشهد فجر النوـ االنثينف، المواطف اكـر بدنع بدر، ) : نثائر يصار -راـ اهلل 
شماؿ راـ اهلل، واصنب شابنف اخرنف، بعد اطالؽ قوات االحتالؿ اليار عمى سنارة كاف نستقمها، عيد حاجز 

ت االحتالؿ أطمقت اليار عمى سنارة وافاد شهود عناف، اف قوا مدنية القدس. "الزعنـ" العسكري شرقي
 فمسطنينة، بعد أف اقتربت مف حاجز "الزعنـ العسكري"، مما ادى الى استشهاد المواطف اكـر بدر.

 03/7/1321، القدس، القدس
 

 األقصى األقصى: الرباط الباكر أحبط مخطط الجماعات الييودية اقتحام المسجد  مؤسسة 03
اف الرباط الباكر في  17/7/1321في بناف لها قبؿ ظهر األحد  لموقؼ والتراث األقصى أكدت مؤسسة 

المسجد األقصى  المبارؾ صباح النوـ أحبط مخططات الجماعات النهودنة اقتحاـ المسجد األقصى  حنث 
الداخؿ وأهؿ القدس ميذ صالة الفجر حتى هذه المحظات،  أهؿرابط في المسجد األقصى المئات مف 
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 اإلسرائنمي، وكاف االحتالؿ واألخرىالتكبنر بنف الفنية  أصواتاألقصى، وتعالت  المسجد أيحاءوتوزعوا في 
قد اعمف ايه سنسمح لممستوطينف باقتحاـ المسجد األقصى وأداء صموات نهودنة بمياسبة ما نطمؽ عمنه 

 ، واعمف ايه سنوفر لهـ الحراسة والحمانة خالؿ اقتحامهـ لألقصى  وبالفعؿ فاف”ذكرى خراب الهنكؿ“
مؤسسة األقصى  الذي تواجد طاقمها قبؿ صالة فجر النوـ في األقصى، وتواجد طاقـ اخر لها في اعتكاؼ 
األقصى  ومف خالؿ رصدها لتحركات االحتالؿ في الساعة السادسة واليصؼ وما بعدها تؤكد اف العالمات 

حتالؿ عيدما شاهد اعداد وكايت تشنر اف االحتالؿ سنقوـ باقتحاـ األقصى  وكذلؾ المستوطينف   لكف اال
 المرابطنف في األقصى  تراجع عف مخططه ومخطط المستوطينف القتحاـ األقصى.

 19/7/1321، مؤسسة األقصى  لموقف والتراث
 

 أبو سيسيضرار األسير يحمل االحتالل المسؤولية الكاممة عن حياة األسير  نادي 02
الكاممة عف حناة األسنر المعزوؿ ضرار أبو  حمؿ يادي األسنر، سمطات االحتالؿ المسؤولنة: راـ اهلل

وعبر اليادي في بناف صحافي، عف قمقه الشدند بعد محاولة  ( مف غزة لتردي وضعه الصحي.41سنسي )
محامي اليادي زنارته في عزؿ "عسقالف" وعدـ قدرته عمى الخروج وفقا لما ٌأخبر به المحامي مف قبؿ 

يه وعيدما طمب األسنر لزنارته أخبرته "السجاية" المتواجدة هياؾ السجاينف هياؾ، وأوضح محامي اليادي بأ
 بأف وضع األسنر صعب ولف نتمكف مف الخروج لمزنارة كما أكد لها مسؤولي قسـ العزؿ في السجف.

 19/7/1321، القدس، القدس
 

 ونتالل يحاول فرض لباس مصمحة السجون مجددًا واألسرى يرفضأسرى: االح مركز 01
أكد مركز أسرى فمسطنف لمدراسات أف إدارة مصمحة السجوف عادت مجددًا لتطالب األسرى  :"األناـ" -غزة 

 بارتداء الزي ذي الموف البيي القاتـ، إال أف األسرى رفضوا.
وأشار المركز في تقرنر أصدره، أمس، إلى أف االحتالؿ حاوؿ فرض األمر بالترغنب، لكيه فشؿ، فهدد 

تداء زي مصمحة السجوف بميعه مف الزنارة والكايتنف مدة شهرنف ولـ نفمح، بمعاقبة كؿ أسنر إداري نرفض ار 
مضنفًا إف إدارة السجوف لجأت إلى أسموب الترهنب بدفع الوحدات الخاصة التي تسمى "ياحشوف" إلى 
 االعتداء عمى عدد مف األسرى اإلدارننف في محكمة "عوفر" وضربهـ بعد رفضهـ الخروج بمباس 

 
وهدد األسرى كما نقوؿ التقرنر بالتصعند بعد شهر رمضاف المبارؾ: إف لـ تتوقؼ اإلدارة  مصمحة السجوف.

 عف مطالبتها لهـ بارتداء هذا الزي.
 03/7/1321، األيام، رام اهلل

 
 إجراءات عقابية مع دخول شير رمضان  من يعانون "سجن جمبوع"األسرى في التضامن:  مؤسسة 00

” جمبوع“لحقوؽ اإليساف، أمس، أف األسرى الفمسطنيننف في سجف أكدت مؤسسة التضامف الدولي  غزة:
 عقابنة تزاميت مع دخوؿ شهر رمضاف المبارؾ.” إسرائنمنة“نعايوف إجراءات 

إدارة سجف جمبوع أبمغت األسرى بينتها سحب المراوح مف بعض األقساـ، “وذكرت المؤسسة، في بناف، أف 
ذا اإلجراء، ولفت إلى أف المراوح باليسبة لألسرى تشكؿ إحدى وهو ما سنزند مف معاياتهـ في حاؿ تيفنذ ه

 ”.أهـ األدوات الكهربائنة خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة
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ويقمت المؤسسة عف األسنر المقدسي مالؾ بكنرات أف السجاينف تعامموا بسمبنة مع جمنع الطمبات والمواـز 
السماح لهـ بشراء كنثنر مف األغراض والحاجنات مف خارج  التي قدمها األسرى قبؿ رمضاف، حنث رفضوا

األسرى نعايوف ميذ بدانة الشهر الفضنؿ مف يقص حاد في بعض المواد الغذائنة “السجف. وتابع أف 
 .كالخضروات

 03/7/1321، الخميج، الشارقة
 

  ن دول الجوارن من الفرار ألي دولة عربية موممنوع ان في سوريون الفمسطينيولالجئ:االعربيالقدس  04
تحتد العممنات العسكرنة التي تشيها قوات اليظاـ السوري في محنط وأطراؼ مخنـ : غزة ػ أشرؼ الهور

النرموؾ لالجئنف الفمسطنيننف المتواجد في قمب العاصمة دمشؽ، بحسب روانات أكدها شهود عناف فروا مف 
 القتاؿ الياشب هياؾ وعادوا إلى قطاع غزة مؤخرًا.

الشباف الذنف قدموا لمقطاع لػ'القدس العربي' روانات كنثنرة ممنئة بالمعاياة نعنشها سكاف المخنـ، ونروي أحد 
ونقوؿ اف هذه المعاياة بادت تزداد وتضنؽ األمور بالالجئنف ميذ يحو شهر، حنف دفعت قوات اليظاـ 

 بالمزند مف التعزنزات العسكرنة في محنط المخنـ.
يظاـ اتخذت مواقع لها عمى مداخؿ المخنـ، وبعضها دخؿ في بعض أحنائه، ونؤكد أف دبابات تتبع قوات ال

وبحسب  وأف الالجئنف هياؾ نعنشوف تفاصنؿ الموت نومنًا، خاصة بعد أف بدأت القذائؼ تتساقط عمنهـ.
المعمومات فإف الدبابات قصفت أكنثر مف مرة أحناء الحجر األسود، والتضامف، وأف بعض األهالي اضطر 

ميازلهـ غنر اآلمية إلى خارج المخنـ، في حنف ترؾ آخروف ميازلهـ وأقاموا إما مع أقارب أو  لمخروج مف
أصدقاء في المخنـ، وهياؾ نجتهدوف في تحضنر الطعاـ والشراب ألطفالهـ، يظرًا لصعوبة الحصوؿ عمى 

 دها دمشؽ.المواد التمونينة بسبب الحصار الذي تفرضه دبابات اليظاـ، والمعارؾ الشدندة التي تشه
، في الوقت الذي يفذت فنه المواد التمونينة  وبعنش سكاف المخنـ بدوف تنار كهربائي غالبنة ساعات النـو
مف المتاجر، وبات أمر دخولها عبر قوافؿ أمر عسنر، في حنف نيقؿ مف تواجد هياؾ خالؿ األناـ الماضنة 

ب األسرة الوقوؼ لعدة ساعات في وكتب له العودة لغزة أف الحصوؿ عمى رغنؼ الخبز، نحتاج مف ر 
 طوابنر مف البشر تمتد لمسافات طونمة.

ألؼ الجئ فمسطنيي نقنموف في عدة مخنمات، أكبرها مخنـ النرموؾ، وقد  483وفي سورنة نتواجد يحو 
عبرت وكالة غوث وتشغنؿ الالجئنف الفمسطنيننف 'األويروا' عف قمقها مف األحداث الدائرة في سورنة، 

ا نتعمؽ بتداعنات األمور عمى استقرار وحمانة الالجئنف الفمسطنيننف الذنف نعنشوف في مختمؼ خصوصا فنم
 أرجاء البالد.

وعبرت 'األويروا' عف شعورها بالقمؽ حناؿ سالمة موظفنها وأمف ميشآتها وحناؿ سبؿ وصوؿ المساعدات 
 اإليساينة لالجئنف المتضررنف.

فمسطنيي مف الالجئنف هياؾ قتموا، كاف مف  033رقاـ أف أكنثر مف وفي المعارؾ الدائرة في سورنة تفند األ
 بنيهـ جيود مف جنش التحرنر الفمسطنيي قتموا بعد خطفهـ أنثياء عودتهـ لقضاء إجازتهـ.

وفر عقب احتداـ القتاؿ العدند مف الفمسطنيننف الذنف كايوا نقنموف هياؾ ألسباب مختمفة، وعادوا جمنعًا إلى 
 قطاع غزة.

ء جمنعهـ نحمموف جوازات سفر فمسطنينة، وبعضهـ تجار نعمموف في مجاؿ استنراد األلبسة السورنة، وهؤال
 وهو ما مكيهـ مف الوصوؿ إلى القطاع دوف مشاكؿ مع سمطات المطارات العربنة.
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وتفند المعمومات التي أوردها العائدنف أف الالجئنف المقنمنف في سورنة، ونحمموف ونثائؽ سفر صادرة مف 
مشؽ، مميوعنف مف الفرار ألي دولة عربنة مف دوؿ الجوار، مف قبؿ سمطات هذه البمداف، عمى خالؼ د

 الالجئنف السورننف الذنف فروا مف المعارؾ إلى تركنا ولبياف واألردف.
ومف شأف خطوة الميع هذه التي تردها سمطات بالد الجوار بزعـ خشنتها مف تراكـ أعداد الالجئنف 

نها، أف تزند مف حاالت خطر الموت التي تحنط بهؤالء الالجئنف الذنف باتوا محاصرنف في الفمسطنيننف لد
 مخنمات سورنة.

لنرموؾ منثاًل لجأت إلى مياطؽ سورنة أخرى بعد ونقوؿ الفارنف إلى القطاع أف عددا مف عائالت مخنـ ا
احتداـ المعارؾ وسقوط قتمى، ونقوؿ اف هذه المياطؽ السورنة معرضة أنضًا ألف تشهد أعماؿ قتاؿ، وهو ما 

 مف شأيه أف نهدد حناتهـ مرة أخرى، اليعداـ فرص استقبالهـ في دوؿ الجوار.
فارنف مف سورنة عالقنف عمى الحدود مع لبياف، بسبب وتفند التقارنر أف عشرات الالجئنف الفمسطنيننف ال

 رفض السمطات المبياينة عبورهـ.
وبحسب المعمومات الواردة مف هياؾ فاف بعضا ميهـ ندخموف الحدود بعندًا عف بوابات العبور الرسمنة، في 

 رنة.حنف تبقى األغمبنة في الجايب السوري مف معبر المصيع الموجود عمى الحدود بنف لبياف وسو 
وتطمب ميهـ سمطات لبياف الحصوؿ عمى تأشنرات دخوؿ مف مكاتب الهجرة والجوازات في سورنة، وهو أمر 

 نشكؿ خطورة عمى حناتهـ، إذ أف جمنع المياطؽ التي تتواجد فنها هذه المكاتب تشهد عممنات قتاؿ دامنة.
بة بنف قوات اليظاـ والجنش الحر، وأعميت الفصائؿ الفمسطنينة مرارًا عدـ تدخمها في أعماؿ القتاؿ الياش

واعتبرت ما نحدث بأيه شأف سوري داخمي، وأجرت القنادة الفمسطنينة قبؿ أناـ قمنمة سمسمة اتصاالت مع 
اليظاـ والمعارضة، إضافة إلى إجرائه هو اتصاالت مع الجهات الدولنة، بهدؼ حمانة مخنمات الالجئنف، 

 رنة.التي تدور عمى مقربة ميها المعارؾ الضا
 03/7/1321، القدس العربي، لندن

 
 

 قرى فمسطينية ومصادرة أراضييا 23أخرى لتدمير  إسرائيميةالعسكري: ذريعة  التدريب 08
ذكر مركز ابحاث االراضي التابع لجمعنة الدراسات العربنة، أف قرار االحتالؿ، القاضي بهدـ عدة  :الخمنؿ

 رب كما تداولته العدند مف وسائؿ االعالـ.قرى وخ 5ولنس  23قرى شرؽ الخمنؿ، نستهدؼ تدمنر 
وتضـ مجموعة القرى والخرب المستهدفة بالتدمنر حسب مركز ابحاث االراضي كال مف: مجاز، تباف، 
سفاي الفوقا، سفاي التحتا، فخنت، حالوة، المركز، وجيبة الفوقا، جيبة التحتا، وخروبة، نضاؼ إلنها أربع 

 رة، ومغانر العبند، التي لـ نتـ اتخاذ قرار بهدمها وترحنؿ أصحابها بعد.قرى أخرى وهي :طوبا، مفقرة، سارو 
مواطف،  2833واوضح المركز في تقرنر اصدره النـو االحد، اف تيفنذ االحتالؿ قراره هذا، سنشرد يحو 

 الؼ دويـ. 80ألؼ دويـ، عمما اف مساحة الميطقة المستهدفة تقدر بيحو  03وسنصادر يحو 
جنش اإلسرائنمي إنهود باراؾ "أعمف ينته هدـ القرى بعد ترحنؿ سكايها، قبؿ أسبوع، بحجة وقاؿ إف وزنر ال

ألؼ  83أف "الموقع حنوي لتدرنبات الجنش اإلسرائنمي" مشنرًا الى أيه في حاؿ تطبنؽ القرار فستتـ مصادرة 
 دويـ مف أراضي القرى المستهدفة.
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راضي الفمسطنينة عبر بوابة وحجة التدرنب العسكري، واوضح المركز أف االحتالؿ نمجأ لمسنطرة عمى اال
بعد أف تفشؿ محاوالته األخرى لمصادرتها بالطرؽ المعهودة منثؿ التزونر، والصفقات، ووضع الند، مشنرا 

 إلى أف هذه الذرنعة )التدرنب العسكري( تحـر صاحب األرض مف حؽ االعتراض.
 19/7/1321، القدس، القدس

 
 جماعي في القدس الشرقية إفطار إقامةمنع ت اإلسرائيمية الشرطة 02

جماعي في فيدؽ في القدس الشرقنة المحتمة  إفطار إقامةمساء السبت  اإلسرائنمنةميعت الشرطة : ا ؼ ب
 يظمته جمعنة خنرنة محمنة بدعوى بايه اقنـ برعانة حركة حماس.

"كايت جمعنة  األحد اإلفطار وقاؿ فخري ابو دناب رئنس لجية الدفاع عف حي سمواف الذي كاف موجودا في
 اإلسرائنمنةالعامود وجاءت الشرطة  رأسجماعي في فيدؽ بايوراما في  إفطار إلقامةسمواف الخنرنة تتحضر 

وميها حركة  إسالمنةبدعوى اف تمونؿ الجمعنة قادـ مف جهات  إقامتهبساعتنف وميعت  اإلفطارقبؿ 
واعتقمت انثينف مف الهنئة االدارنة لجمعنة سمواف  اراإلفطالشرطة الفيدؽ وميعت  أغمقت" وأضاؼ حماس".

 االفطار في احد الساحات". وأقميا األكؿ بأخذالخنرنة وقميا 
لوكالة فرايس برس "ميع عقد االفطار وفقا  اإلسرائنمنةومف جهتها قالت لوبا السمري المتحدنثة باسـ الشرطة 

مدنر فيدؽ بايوراما في راس  إلى باإلضافةممؤتمر مف الميظمنف ل 0واعتقؿ  اإلرهابمف مرسوـ  0لمبيد رقـ 
 العامود".

 03/7/1321، الحياة، لندن
 

 آالف شجرة عائمة بمشروع "ىوية" 0مدير مشروع ىوية ياسر قدورة: جمعنا  07
بنروت: حقؽ المشروع الوطيي لمحفاظ عمى جذور العائمة )هونة(، خالؿ عمره القصنر يسبنًا )ايطمؽ عاـ 

ـ نكف أكنثر المتفائمنف نتوقعويها، إذ استطاع جمع نثالنثة آالؼ شجرة عائمة، مع صورهـ، (، أهدافًا ل1335
وبمداتهـ، ومف خالؿ ذلؾ تأكند حقهـ في قراهـ وبنوتهـ التي ُهّجروا ميها. "المركز الفمسطنيي لإلعالـ" 

يجازاته، والمصاعب ا  لتي تواجهه.التقى مدنر مشروع "هونة" ناسر قدورة الذي تحّدث عف المشروع، وا 
 ولالطالع عمى يص الحوار عمى الرابط التالي:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=119236 
 19/7/1321المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 / أكتوبر% يؤيدون إجراء االنتخابات المحمية في تشرين األول50: "أورادلمركز " استطالع 05

% نؤندوف 50ع لمرأي العاـ أجراه مركز العالـ العربي لمبحوث والتيمنة 'أوراد'، أف أظهر استطال: راـ اهلل
 إجراء االيتخابات المحمنة في تشرنف األوؿ المقبؿ.

وجاءت هذه اليتائج التي يشرت النوـ األحد، خالؿ استطالع لمرأي العاـ يفذه 'أوراد' في الفترة الواقعة بنف 
مف البالغنف الفمسطنيننف مف كال الجيسنف في  2133ائنة مكوية مف ضمف عنية عشو  1321تموز  27-12

 %.0الضفة وغزة، وضمف يسبة خطأ +
% مف عموـ المستطمعنف إجراء االيتخابات المحمنة في موعدها المحدد في 50وأندت غالبنة عظمى قوامها 
% نؤندوف 57ف % فقط إجراءها، إضافة إلى أ24. في حنف، عارض 1321شهر تشرنف األوؿ/ أكتوبر 
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% إجراء ايتخابات المجمس الوطيي 54إجراء ايتخابات تشرنعنة ورئاسنة حاال. ومف ياحنة نثاينة، نؤند 
، في حنف، صرح 75وصرح  الفمسطنيي حاال. % بأيهـ سنشاركوف في االيتخابات إذا ما ايعقدت النـو

 % بأيهـ لف نشاركوا بها.11
، أف ظروفهـ المعنشنة قد ساءت ميذ تعننف حكومة هينة، % مف أبياء غزة المستطمعة أراؤهـ04ورأى 

 % في الضفة الغربنة نعتقدوف بأف ظروفهـ المعنشنة قد ساءت ميذ تعننف حكومة فناض.04مقارية مع 
% مف عمـو المستطمعنف نؤندوف العودة لممفاوضات بنف الجايبنف الفمسطنيي 83وتبنف يتائج االستطالع أف 

% بأف حركة فتح جدنة في إيهاء االيقساـ وتحقنؽ مصالحة 47ونعتقد  الحاضر.واإلسرائنمي في الوقت 
 % فقط بأف حركة حماس جدنة في إيهاء االيقساـ.15وطينة مع حركة حماس، في حنف صرح 

وفي موضوع إيهاء االحتالؿ، نؤند المستطمعوف استخداـ وسائؿ سممنة متعددة في إيهاء االحتالؿ اإلسرائنمي 
% بأيهـ نؤندوف إحدى الوسائؿ السممنة في إيهاء 03الدولة الفمسطنينة المستقمة، فقد صرح  وصوال إلقامة

% بأف المفاوضات المباشرة بنف الفمسطنيننف واإلسرائنمننف هي أفضؿ 17االحتالؿ اإلسرائنمي حنث نعتقد 
قاد مؤتمر دولي % ايع24% بأف المقاومة الشعبنة السممنة هي األفضؿ، بنيما نرى 27الوسائؿ، ونعتقد 

% بأيهـ نروف أف استخداـ 10برعانة األمـ المتحدة هي الوسنمة األفضؿ. وفي االتجاه المقابؿ، فقد صرح 
 المقاومة المسمحة إليهاء االحتالؿ هي األفضؿ.

% مف عموـ المستطمعنف بأيهـ نؤندوف جهود الحكومة بالتقمنؿ مف االعتماد عمى المساعدات 75وصرح 
 % بأيهـ نعارضوف ذلؾ.12دة االعتماد عمى الذات وصوال لالكتفاء الذاتي، في حنف، صرح األجيبنة بزنا

% عف اعتقادهـ بأف الفمسطنيننف النوـ أكنثر اعتمادا عمى الذات مقارية مع بدانات عممنة السالـ 41وصرح 
 وتوقنع اتفاؽ أوسمو.

ف الحموؿ المقترحة لمتعامؿ مع هذه وفي ظؿ ما تشهده الحكومة مف أزمة مالنة، قدـ المستطمعوف جممة م
% نؤندوف خفض رواتب 40% بأيهـ نؤندوف زنادة الضرائب عمى األغيناء، و04األزمة، فقد صرح 

% نؤندوف تأخنر 17% نؤندوف تسرنح موظفي الحكومة غنر الضرورننف، و08الموظفنف الحكومننف، و
رض التقاعد المبكر عمى موظفي الحكومة % نؤندوف ع17سداد الدنوف لمبيوؾ المحمنة إليهاء األزمة، و

% نؤندوف زنادة 10% نؤندوف تخفنض اإليفاؽ العاـ عمى الخدمات غنر الضرورنة، و10القدماء، و
% نؤندوف استحداث يظاـ الخدمة الوطينة. وفي آخر الخنارات 20القروض مف البيوؾ المحمنة، و

ئب الحالي والتأكند عمى دفع المواطينف % فقط تطبنقا أكنثر صرامة ليظاـ الضرا22المطروحة نؤند 
 لمستحقاتهـ لمخدمات المختمفة.

 19/7/1321، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 المواطن الفمسطيني ضعف 73يستيمك  اإلسرائيمي المياه في رام اهلل: المستوطن سمطةرئيس  09
سرائنمنة أظهرت أف المستوطف قاؿ رئنس سمطة المناه في راـ اهلل شداد العتن: راـ اهلل مي إف دراسات دولنة وا 

 ضعؼ المواطف الفمسطنيي. 73اإلسرائنمي في الضفة الغربنة نستهمؾ 
وأوضح العتنمي في مؤتمر صحافي عقده في راـ اهلل األحد إلى تقرنرنف لمؤسسة "بنتسنمنـ" اإلسرائنمنة، 

ه، إضافة لتقرنر البيؾ الدولي حمؿ "إسرائنؿ" والفريسي جويي جالفايي أكدا وجود تمننز عيصري في المنا
 المسؤولنة عف شح المناه المتوفرة لمفمسطنيننف.
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ممنوف مكعب مف اآلبار والنيابنع، وهو  238وذكر أف ما هو متاح لمفمسطنيننف في الضفة مف المناه نبمغ 
 مكعب.ممنوف متر  225في اتفاقنه )أوسمو( البالغ  2778أقؿ مما كاف متاًحا في العاـ 

ممنوف متر  433فتبمغ  -بحسب العسنمي-أما كمنة االحتناج وفًقا لممعاننر الدولنة وحسب الوضع الطبنعي
ممنوف متر  80مكعب أي أف الفمسطنيننف نحصموف عمى ربع ما نحتاجويه، موضحا أف سمطة المناه تشتري 

 ممنوف لقطاع غزة. 4مكعب مف شركة "منكنروت" اإلسرائنمي ميها 
% فقط مف مناه اآلبار 0لى أف ما هو متاح مف اآلبار والنيابنع تدنر وتممؾ سمطة المناه ما معدله وأشار إ
 01% بواقع 88ممنوف متر مكعب مف خالؿ آبار الدائرة، في حنف تممؾ وتدنر البمدنات ما معدله  28بواقع 

 ممنوف متر مف النيابنع. 10ممنوف متر مف اآلبار و
ممنوف متر مف اآلبار الزراعنة  01% بواقع 07نف نممكوف وندنروف ما معدله وبنف العتنمي أف المواطي

 الخاصة.
ممنوف متر مكعب لمواجهة ازدناد الطمب عمى المناه، ولمواجهة العجز نجعؿ ما هو  84ولفت إلى أف شراء 

 018ممنوف في الضفة، وما مجموعه  288ممنوف متر مكعب مف أصؿ  73متاح لسمطة المناه ما مجموعه 
ممنوف مف الض  الجائز بغزة، أي أف سمطة المناه تدنر ما  233ممنوف عمى مستوى الوطف، مع احتساب 

 % مف المناه المتاحة في الوطف، وهو خمؿ ال بد مف حمه.11مجموعه 
وأكد أف أزمة مائنة تواجهها الضفة معرضة لخطر مأساوي في المناه منثؿ تمؾ التي تجري في قطاع غزة، 

أف هياؾ حالة مف عدـ االتفاؽ بنف األطراؼ ومشاكؿ بنف المحافظات في أحقنة ممكنة المناه  مشنًرا إلى
 ومف ُنرند الحصوؿ عمنها بالتزامف مع وجود مشكمة بالمصادر المتاحة لممناه أصاًل.

 19/7/1321، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 
 
 

  ييونى لممسجد األقصى" باألردن يستنكر االقتحام الصيالعمل اإلسالم جبية" 43
اعتداءات قوات االحتالؿ والمستوطينف الصهانية عمى المسجد  اإلسالمياستيكر حزب جبهة العمؿ : عماف

والمعتكفنف فنه خالؿ شهر رمضاف، مطالبًا الحكومة "بالتحرؾ لوقؼ االقتحامات شبه النومنة  األقصى
 لمحـر القدسي".

( 7-17) األحدلمهيدس مراد العضانمة في تصرنح له النوـ وحمؿ مسؤوؿ الممؼ الفمسطنيي في الحزب ا
 االيتهاكات الجدندة". إزاء"باتخاذ موقؼ حاـز  إناهاالحكومة األردينة مسؤولنة حمانة المقدسات، مطالبًا 

19/7/1321، المركز الفمسطيني لإلعالم  
 

 طييم حق التممك: بناء أبناء المخيمات وحدات سكنية ال يع" في األردنالفمسطينية الشؤون" 42
 أراضيقاؿ مدنر عاـ دائرة الشؤوف الفمسطنينة المهيدس محمود العقرباوي اف : ماجد القرعاف –عماف 

 أصحابهاالمخنمات الفمسطنينة في الغالب هي أراض مستأجرة مف مواطينف وفؽ عقود أبرمتها الحكومة مع 
 ا مف موازيتها.وتتولى دائرة الشؤوف الفمسطنينة تسدنده 2707و  2783في عامي 
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أف قناـ أبياء المخنمات ببياء وحدات سكينة لهـ داخؿ هذه المخنمات ال  "الدستور"وأوضح العقرباوي لػ
يمانعطنهـ حؽ التممؾ  الى التعمنمات األخنرة  إشارةحؽ الميفعة والسكف الذي تكفمه لهـ الحكومة، في  وا 

نثالث، ما قاؿ ايه جاء لمعالجة مشكمة االكتظاظ  التي سمحت لهـ بالتوسع العامودي في البياء لبياء طابؽ
 الذي تشهده المخنمات جراء اليمو السكايي الطبنعي.

03/7/1321، الدستور، عّمان  
 

 أيمولغزة منتصف قطاع  إلى "0 "أنصارتسير قافمة  األردنية" الحياةشريان " 41
( لمتضامف مع الشعب 0 أيصارلتسننر لقافمة ) اإلعدادبدء  األردينةلجية شرناف الحناة  : أعميتعماف

 الفمسطنيي في قطاع غزة ودعـ مشارنع تيمونة تقمؿ يسب البطالة في القطاع.
وقاؿ رئنس المجية المهيدس وائؿ السقا في تصرنح صحافي امس اف القافمة التي ستتوجه الى غزة في 

صؿ لدعـ صمود الشعب اليصؼ النثايي مف انموؿ المقبؿ تاتي في اطار الجهد الشعبي االرديي الذي نتوا
الفتا الى اف الدعـ الذي ستقدمه القافمة  ،شخص في القافمة 233وتوقع السقا اف نشارؾ يحو  .الفمسطنيي

سنخصص لتمونؿ مشارنع صغنرة ميتجة تسهـ في تقمنص حجـ البطالة في قطاع غز الذي نعايي مف 
 معدالت بطالة عالنة.

03/7/1321، الدستور، عّمان  
 

 األسواقتقنيات الميزر اإلسرائيمي تجتاح ": لبنان –داعمي إسرائيل  مقاطعةحممة " 40
أف التقينات العالجنة والتجمنمّنة في لبياف « لبياف –حممة مقاطعة داعمي إسرائنؿ »كشفت : بساـ القيطار

تستورد ميتجاتها عف طرنؽ الوالنات المتحدة األمرنكنة.  إسرائنمنةمخترقة عمى يحو واسع مف قبؿ شركات 
في وزارة االقتصاد، في حنف أكد وزنر  "إسرائنؿ"يجحت الحممة في تحرنؾ الممؼ عبر مكتب مقاطعة 
 .الصحة عمي حسف خمنؿ أف الوزارة ستتخذ تدابنر احترازنة

03/7/1321، ، بيروتاألخبار  
 

 الفمسطيني الوطني أىمية استمرار الحوارو  يؤكد محورية قضية فمسطين "القاىرة إعالن" 44
أكد وزراء خارجنة مصر محمد كامؿ عمرو، وتويس رفنؽ عبد السالـ، ولنبنا عاشور بف خناؿ، : القاهرة

 عمى محورنة القضنة الفمسطنينة، وأهمنة استمرار الحوار الفمسطنيي الهادؼ إلى تعزنز وحدة الصؼ.
ضماف ، عمى ضرورة تقدنـ كؿ الدعـ الممكف ل17/7 الذي صدر نوـ األحد "إعالف القاهرة"وشددوا في 

تحقنؽ المطالب المشروعة لمشعب الفمسطنيي في إقامة دولته المستقمة عمى أراضنه المحتمة ميذ الخامس 
وعاصمتها القدس الشرنؼ، ورفض كافة أشكاؿ االستنطاف ومصادرة األراضي ومحاوالت  2707مف نوينو 

 تهوند القدس.
جتماع وزراء خارجنة الدوؿ النثالث، الذي وجاء إعالف القاهرة تأسنسًا عمى البناف المشترؾ الصادر عف ا

 .20/0/1321عقد بتويس في 
 19/7/1321نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 دوره المنشود في الدفاع عن المسجد األقصى "األزىر": آن األوان ألن يأخذ األزىرشيخ  48
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اقتحاـ المسجد األقصى في جمنع  ،الشرنؼشن  األزهر  ،أحمد الطنب .أداف فضنمة اإلماـ األكبر د :القاهرة
ذلؾ بالعدواف  أناـ رمضاف واعتقاؿ أحد أئمة المساجد وهو ساجد نصمي باألمس، بالمسجد األقصى.. واصفاً 

الخطنر الذي ال نمكف السكوت عمنه، وكذلؾ ممارسات الكناف الصهنويي ضد القواينف والموانثنؽ الدولنة 
المهيدس االستشاري الخاص بصناية  ،جماؿ عمرو .قباله األحد دوأوضح شن  األزهر خالؿ است كافة.

مف  عاماً  44أف إجراءات االحتالؿ التي تأتي في رمضاف وبعد  ،المسجد األقصى المبارؾ والوفد المرافؽ له
غنر مسبوؽ إذ أيهـ حرصوا لممرة األولى عمى اقتحاـ المسجد األقصى في جمنع  االحتالؿ قد بمغت مبمغاً 

 اف، ضاربنف بذلؾ عرض الحائط بحرمة المسجد األقصى وحرمة هذا الشهر الكرنـ.أناـ رمض
وأكد الطنب أيه قد آف األواف ألف نأخذ األزهر دوره الميشود في الدفاع عف المسجد األقصى مف المخاطر 

، والتي أدت إلى تشققات في بينايه وجدرايه مف الداخؿ والعدواف المتكرر عمى ساحاته  التي تحنط به
 والسماح لمسناح بالصالة داخؿ ساحة المسجد األقصى برعانة مف االحتالؿ اإلسرائنمي.
 03/7/1321، لندن، القدس العربي

 
 لكنيا لن تقبميا عمى الفمسطينيين "إسرائيل"عبد المقصود: مصر لن تعمن الحرب عمى  صالح 42

اعة األخواف المسممنف في مصر، الجياح السناسي لجم ،أكد القنادي في حزب الحرنة والعدالة :القاهرة
صالح عبد المقصود، أف بالده في عهد الرئنس الجدند محمد مرسي تتجه إلى العودة إلى موقفها الطبنعي 

 في الميطقة كحاضية لمقضنة الفمسطنينة ومدافعة عف الشعب الفمسطنيي.  
تمنثؿ أولونة الرئنس مرسي قدس برس عمى أف القضنة الفمسطنينة  وكالةوشدد عبد المقصود في تصرنحات ل

نمكيه أف نصدؽ أف التحوؿ يحو الدنمقراطنة في  والشعب المصري بالكامؿ، وقاؿ: "ال أتخنؿ أف عاقالً 
مصر سنكوف عمى حساب الموقؼ مف القضنة الفمسطنينة أو التراجع في دعـ الشعب الفمسطنيي، أعتقد أف 

ع القضنة الفمسطنينة، وستقؼ عمى مسافة مصر في عهد الرئنس مرسي ستعود إلى التعامؿ الصحنح م
واحدة مف جمنع الفصائؿ الفمسطنينة، ولف تيهج يفس يهج اليظاـ السابؽ في حصار الشعب الفمسطنيي 

 وتجونعه لصالح دولة االحتالؿ".

وتابع: "يحف ال يقوؿ إف الرئنس مرسي نسعى إلعالف حرب عمى إسرائنؿ لكيه لف نقبؿ بالحرب عمى 
ويفى عبد المقصود أف تكوف مصر  تجونعهـ وحصارهـ وحبسهـ في سجف قطاع غزة".الفمسطنيننف و 
 ."إسرائنؿ"لتطبنع اإلسالمننف مع  الجدندة جسراً 

 19/7/1321قدس برس، 
 

 ىناك منظمات فمسطينية ييميا أن تصبح مصر دولة مستباحة المصري:بحزب الوسط  عضو 47
في سنياء أمس عف ازدناد الجماعات المسمحة في تحدنثت مصادر متفرقة : نسري محمد - العرنش )مصر(

، قائمة إف أعضاء هذه "معسكرات تدرنب"وغزة، مع أيباء عف  "إسرائنؿػ"شبه الجزنرة المصرنة المتاخمة ل
. "إسرائنؿ"الجماعات نسعوف لهدية مع السمطات المحمنة، حتى تتمكف مف بياء قدراتها لتيفنذ عممنات ضد 

الجماعات المتشددة بسنياء جهادنوف مف جيسنات مختمفة، وتوجد مخاوؼ  وأضافت المصادر أف أعضاء
 مف قدرتهـ التيظنمنة والتسمنحنة بعد تهرنب أعداد كبنرة مف األسمحة مف لنبنا والسوداف إلى مصر.

وأوضحت مصادر قبمنة وأمينة مصرنة في شبه جزنرة سنياء أمس، أف عياصر جهادنة موجودة بالميطقة 
أيها ال "لفراغ األميي بسنياء ميذ مطمع العاـ الماضي، في بياء قدراتها التيظنمنة والتسمنحنة واستغمت حالة ا
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ترغب في الدخوؿ في مواجهات مسمحة مع السمطات المحمنة حالنا، أليها في مرحمة بياء، تبدأ بعدها تيفنذ 
 ."عممنات ضد إسرائنؿ ايطالقا مف سنياء

تصبح "ب الوسط في سنياء، أف هياؾ ميظمات فمسطنينة نهمها أف أوضح إبراهنـ أبو عناد، العضو بحز و 
سنياء أصبحت ميطقة "، وأضاؼ: "مصر دولة مستباحة ندخموف فنها ونرتعوف ونيفذوف فنها عممنات إرهابنة

 ."خطرة وممتهبة
 03/7/1321الشرق األوسط، لندن، 

 
 فمسطينيًا دخموا عبر األنفاق 22ترّحل  مصر 45

فمسطنينًا. وقالت مصادر أمينة مصرنة إف الفمسطنيننف  22طات المصرنة أمس، رّحمت السم القاهرة:
 المرحمنف تـ ضبطهـ بعد أناـ مف دخولهـ إلى مصر مف قطاع غزة عف طرنؽ األيفاؽ الحدودنة.
 03/7/1321الخميج، الشارقة، 

 
 ة الغربيةآالف الوجبات والطرود الرمضانية بالمسجد األقصى والضف " اإلماراتي يوزعاليالل" 49

يفذت هنئة الهالؿ األحمر اإلماراتي الجزء األوؿ مف بريامجها الرمضايي في األراضي الفمسطنينة (: واـ)
حنث وزعت في األسبوع األوؿ مف رمضاف آالؼ الوجبات الرمضاينة في ساحات المسجد األقصى المبارؾ 

 .بالضفة الغربنة ات الفمسطنينةكما وزعت مئات الطرود الغذائنة عمى العائالت المحتاجة في المخنم
 03/7/1321االتحاد، أبو ظبي، 

 
 
 

 قانون يسمح لإلسرائيميين بشراء قطعة أرض واحدة :بورت التركية غازيتيوجريدة  83
ذكرت جرندة غازنتنه بورت التركنة، أمس، أف ترتنبات تطبنؽ قايوف بنع األراضي واألمالؾ غنر الميقولة 

 رلماف التركي أقر القايوف في ينساف الماضي.لألجايب قد اكتممت. وكاف الب
رض واحدة أو شقة واحدة، فنما نميع ذلؾ عمى أوالمفارقة الكبرى أف القايوف نسمح لإلسرائنمننف بشراء قطعة 

 السورننف.
 03/7/1321السفير، بيروت، 

 
 اىموش": "ما بيست1321وليمبياد أالمشاركة في عند دخول الوفد اإلسرائيمي تونسي رياضيمعمق  82

رفض المعمؽ الرناضي عصاـ الشوالي بالتعمنؽ عمى لحظة دخوؿ المجموعة اإلسرائنمنة المشاركة في 
وكاف الشوالي نقـو بالتعمنؽ عف كؿ فرنؽ دولة مشارؾ  في ليدف وقاؿ "ما بنستاهموش". 1321اولنمبناد 

الفرنؽ اإلسرائنمي قاؿ "ما خالؿ دخوله لحفؿ افتتاح االولنمبناد الذي نجري لنمة الجمعة، وعيد دخوؿ 
 بنستاهموش" واكتفى بالصمت حتى دخوؿ فرنؽ آخر.

وعصاـ الشوالي هو معمؽ رناضي تويسي، نعتبر مف أبرز المعمقنف الرناضننف العرب في الوقت الحالي، 
 نعمؿ بالتعمنؽ عمى مبارنات كرة القدـ بالقيوات الرناضنة بشبكة الجزنرة الرناضنة.

 15/7/1321، 45موقع عرب 
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 االتحاد األوروبي يدعو لمفاوضات فمسطينية تعتمد القرارات الدولية 81

أعرب االتحاد األوروبي بمساف ممنثمه لدى السمطة الفمسطنينة جوف جات راتر عف : حامد جاد -غزة 
 لمحصوؿ عمى عضونة فمسطنف في األمـ المتحدة. احترامه لقرار الرئنس محمود عباس بشأف التوجه مجدداً 

حؿ لمصراع الفمسطنيي  إلىالغد عف قياعة االتحاد األوروبي بأهمنة التوصؿ  جرندةراتر في حدنث لوعبر 
لمفاوضات تجري في بنئة مف النثقة المتبادلة بنف الجايبنف وضمف جدوؿ  اإلسرائنمي عبر العودة مجدداً 

أ األرض مقابؿ السالـ زميي متفؽ عمنه وعمى قاعدة قرارات الشرعنة الدولنة ومبادئ مدرند بما نشمؿ مبد
 وخطة خرنطة الطرنؽ واالتفاقات الموقعة بنف الطرفنف سابقا ومبادرة السالـ العربنة".

وايتقد راتر االيتهاكات والتعدنات التي تواصؿ حكومة االحتالؿ القناـ بها في مدنية القدس ومواصمتها دعـ 
واعتبر أف  ي الداعـ والمسايد لحؿ الدولتنف.في هذا السناؽ عمى موقؼ االتحاد األوروب مشدداً  ،االستنطاف

مف ذي قبؿ  إلحاحاً التغنرات التي تحدث في العالـ العربي والميطقة تجعؿ ضرورة تحقنؽ هذا الحؿ أكنثر 
جيب في سالـ مع "دولة إسرائنؿ"  إلى فالشعب الفمسطنيي له الحؽ في أقامة دولته المستقمة التي تعنش جيباً 

 لسالـ واالستقرار في الميطقة.كحؿ أمنثؿ نكفؿ تحقنؽ ا
وفنما نتعمؽ بموقؼ االتحاد األوروبي مف قضنة المصالحة وتشكنؿ حكومة توافؽ أكد راتر أف االتحاد نعتبر 

عمى دعـ توجهات عباس تجاه  ال نتجزأ مف أراضي الدولة الفمسطنينة المستقمة وعمؿ االتحاد دوماً  غزة جزءاً 
وحدة الدولة الفمسطنينة المستقمة وتحقنؽ حؿ الدولتنف تفادي حصوؿ  لضماف المصالحة باعتبارها عيصراً 

 إمكاينةايفصاؿ دائـ بنف الضفة الغربنة وغزة فالوحدة الفمسطنينة هي عيصر مهـ وحاسـ عيد الحدنث عف 
تمتـز بمبادئ  أفأي حكومة فمسطنينة جدندة نمكف أف تشكؿ نجب  أفكما  ،دولة فمسطنينة قابمة لمحناة إقامة

حؿ سممي لميزاع الفمسطنيي اإلسرائنمي واف تقبؿ باالتفاقات  إلىلالعيؼ وتحقنؽ حؿ الدولتنف والوصوؿ ا
 وااللتزامات السابقة.

وحوؿ األزمة المالنة التي تعصؼ بالسمطة الفمسطنينة أكد راتر أف االتحاد األوروبي سنستمر في دعـ 
اهـ بدفع رواتب الموظفنف ومخصصات التقاعد مبنيا أف أف االتحاد س إلىالسمطة خالؿ الفترة المقبمة ميوها 

ف المعدؿ السيوي أ إلىممنوف نورو. ويوه  183االتحاد قدـ ميذ مطمع العاـ الحالي حتى تارنخه أكنثر مف 
 1322أف االتحاد قدـ خالؿ العاـ  إلىولفت  ممنوف نورو. 833لمدعـ األوروبي المقدـ لمسمطة نقدر بيحو 

و لدعـ وتمونؿ مشارنع مختمفة في مدنية القدس الشرقنة والتـز االتحاد هذا العاـ بدفع نثماينة مالننف نور 
 نثماينة مالننف أخرى لدعـ مشارنع في قطاعات الصحة والتعمنـ والقطاع الخاص والنثقافة والشباب.

 03/7/1321الغد، عّمان، 
 

 نيالفمسطي لحقوق اإلنسان "إسرائيل"األوروبي ينتقد انتياكات  االتحاد 80
ايتقد االتحاد األوروبي بشدة ايتهاكات سمطات االحتالؿ اإلسرائنمنة الواسعة لحقوؽ اإليساف داخؿ األراضي 

عف قمقه مف استمرار الممارسات في الضفة الغربنة المحتمة. وأداف االتحاد، في  الفمسطنينة المحتمة، معرباً 
المفرط لالعتقاالت اإلدارنة بحؽ  "إسرائنؿ"اإلسرائنمي استخداـ  -بناف أصدره مجمس الشراكة األوروبي

إناها إلى االمتياع عف األعماؿ التي قد تحد مف الحؽ في التيظنـ وتكونف الجمعنات،  اً الفمسطنيننف، داعن
 وحرنة التعبنر في المجتمع المديي. 
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مع حقوؽ  في حمانة حقوؽ األقمنة العربنة الفمسطنينة، وعمى أهمنة التعامؿ "إسرائنؿ"وشدد عمى واجب 
 الفمسطنيننف داخؿ األراضي المحتمة كمشكمة مركزنة قائمة بحد ذاتها. 

وأشار البناف إلى أهمنة البحث عف حؿ عادؿ ودائـ لقضنة القرى الفمسطنينة البدونة غنر المعترؼ بها، 
سرائنمنة في الوقت يفسه عف قمقه مف االيتهاكات اإل وذلؾ بالتشاور المكنثؼ مع السكاف المتضررنف، معرباً 

وجدد دعمه لممدافعنف عف حقوؽ اإليساف، وذلؾ كجزء مف "العياصر  المستمرة لحقوؽ اإليساف بالضفة.
 الراسخة في سناسة العالقات الخارجنة في االتحاد األوروبي المتعمقة بحقوؽ اإليساف". 

 19/7/1321موقع فمسطين أون الين، 
 

 ة أميركية طارئة لميجوم عمى إيرانرغم النفي الرسمي.. وزير إسرائيمي يكشف عن خط 84
تؿ أبنب: في الوقت الذي يفت فنه مصادر حكومنة في تؿ أبنب تقارنر أفادت بأف الوالنات المتحدة 

خطة طارئة لهجوـ عسكري أمنركي عمى إنراف في حاؿ فشؿ الخنار الدبموماسي،  "إسرائنؿ"عرضت عمى 
رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو، بتصرنح مف  خرج وزنر المواصالت، حناف كاتس، المقرب جداً 

الوالنات المتحدة أعدت بالفعؿ خطة عمؿ عسكري لضرب إنراف إذا ما دعت الحاجة إلى "نقوؿ فنه إف 
 ."ذلؾ

إسرائنؿ "عمى تفاصنؿ هذه الخطة، لكيه أكد أف  "إسرائنؿ"ورفض كاتس أف نؤكد أو أف نيفي يبأ حصوؿ 
 ."سمما بحصوؿ إنراف عمى السالح اليوويوالوالنات المتحدة لف ت

وفي واشيطف، رفض الياطؽ بمساف البنت األبنض التطرؽ إلى طبنعة المقاء بنف يتيناهو وتوـ دوينموف 
 مساعد الرئنس األمنركي باراؾ أوباما ومستشار األمف القومي األمنركي.

األمف القومي األمنركي الذي قاـ وكايت جرندة هآرتس، قد خرجت أمس بعيواف صارخ تقوؿ فنه إف مستشار 
لـ نعمف عيها إال بعد ايتهائها، عرض عمى رئنس الوزراء يتيناهو، خطة  "إسرائنؿػ"قبؿ أسبوعنف بزنارة سرنة ل

 أمنركنة طارئة لمهاجمة إنراف إذا أخفؽ المسار الدبموماسي لمتعامؿ مع أزمة البريامج اليووي اإلنرايي.
نموف ليتيناهو، أف وزارة الدفاع األمنركنة أعدت الخطة العسكرنة تحسبا وبحسب الجرندة، فقد أوضح دوي

 الضطرارها إلى المجوء لعممنة عسكرنة ضد الميشآت اليوونة اإلنراينة.
 03/7/1321الشرق األوسط، لندن، 

 
 فمسطينيةالدولة الفي تقييمو لممؤسسات الفمسطينية في  "النقد الدولي" و معقاتفيؤكد االبنك الدولي  88

القدس: أكد البيؾ الدولي عمى ايه نتفؽ وصيدوؽ اليقد الدولي في تقننمهما بشأف العيصر المهـ لممؤسسات 
 أنضاً ايه وصيدوؽ اليقد الدولي نتفقاف  إلىوأشار البيؾ الدولي  الفمسطنينة في الدولة الفمسطنينة المستقبمنة.

نكوف مستداما بدوف رفع القنود  أفغزة عمى ايه ال نمكف لميمو االقتصادي في الضفة الغربنة وقطاع 
 عمى حرنة الحركة والتيقؿ. اإلسرائنمنة

 03/7/1321، رام اهلل، األيام
 

 مميون دوالر أميركي  2300بـ  اليابان تدعم موازنة السمطة الفمسطينية 82
سمطة وقع رئنس الوزراء الفمسطنيي سالـ فناض وياؤفومي هاشنموتو، ممنثؿ الناباف لدى ال :)واـ(وكالة 

ممنوف دوالر أمنركي لدعـ موازية السمطة.  2300الفمسطنينة في راـ اهلل أمس، مذكرات ميحة ناباينة بػ 
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مف الجهود الدولنة لتخفنؼ  وأوضحت ممنثمنة الناباف في بناف أمس، أف بريامج الميحة المالنة نعتبر جزءاً 
ناف إلى أف الناباف قدمت لمسمطة الفمسطنينة األزمة المالنة التي تعايي ميها السمطة الفمسطنينة. وأشار الب

 ممنوف دوالر(. 78ممنار نف )يحو  704ميحا مالنة قدرها  1337ميذ عاـ 
 03/7/1321االتحاد، أبو ظبي، 

 
 المسممون الينود يقاطعون التمور اإلسرائيمية خالل شير رمضان 87

ة الراقنة لشراء التمور استعداد لشهر خالؿ جولة روخسايا عمي في متجر البقال: براكرنتي غوبتا - ينودلهي
تخمت عيه  "إسرائنؿ"رمضاف، يبهتها ابيتها لمتحقؽ مف الممصؽ، وعيدما عممت أف التمر مستورد مف 

 أو في العالـ العربي. وبحنثت عف آخر ميتج محمناً 
. وعمى الرغـ مف "ؿإسرائن"لـ تكف روخسايا استنثياء، فقد قاطع الكنثنر مف الهيود هذا العاـ التمور المقبمة مف 

القرار الذي أصدرته الميظمات اإلسالمنة والذي طالبت فنه المسممنف في الهيد باالبتعاد عف التمور 
العاـ  عمى المذابح اإلسرائنمنة العاـ الماضي، فإف القرار ايتشر بصورة أوسع يطاقاً  اإلسرائنمنة اعتراضاً 

 الحالي.
 03/7/1321الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 دوالر لقاء مقطع فيديو ألوباما وىو يكرم األكاديمي الفمسطيني رشيد الخالدي فأل 83 85
دوالر مكافأة ألي شخص نستطنع  ألؼ 83نعرض الموقع اإللكترويي االمنركي برنتبارت ينوز  :واشيطف

الفمسطنيي رشند الخالدي بحضور عضو  األكادنمي، لتكرنـ 1330عاـ  أقنـتقدنـ مقطع فندنو لحفؿ عشاء 
جرندة لوس أيجموس تانمز خالؿ الحممة الرئاسنة  وأفادت .أوبامالكويغرس آيذاؾ عف والنة إلنيوي باراؾ ا

 لصدنقه الخالدي. وتردد أف الخالدي عمؿ مدنراً  حضر حفؿ عشاء وداعناً  أوباماأف  1335األمنركنة عاـ 
لتحرنر الفمسطنينة مسجمة لمكتب وكالة وفا في بنروت خالؿ السبعنيات. وفي ذلؾ الحنف كايت ميظمة ا

 باعتبارها مف الميظمات اإلرهابنة الياشطة في العالـ. أمنركناً 
 19/7/1321، لندن، القدس العربي

 
 مميار دوالر قيمة مشاريع البناء في دول الخميج 28": الشرق األوسط فينتشرز" 89

اتها إلى أيه تـ في أحدث دراس Ventures ME« فنيتشرز الشرؽ األوسط»أعميت : محمد يصار -دبي
ممنار دوالر إلى المقاولنف العاممنف في كافة  8775ميح مشارنع بياء بقنمة تزند عمى  1322خالؿ عاـ 

في  20قطاعات البياء )السكيي والتجاري والضنافة وبنع التجزئة(، ومف المرجح أف نيمو القطاع ككؿ بيسبة 
 .1321ممنار دوالر مع يهانة عاـ  0878المائة إلى 

تزاؿ اإلمارات العربنة المتحدة تممؾ الحصة األكبر مف إجمالي سوؽ التعمنر والبياء في ميطقة دوؿ  وال
 في المائة. 00في المائة، تمنها المممكة العربنة السعودنة بيسبة  45مجمس التعاوف الخمنجي بيسبة 

ممنار دوالر في ميطقة  40781، استكماؿ مشارنع تعمنر بقنمة 1322وتشنر الدراسة إلى أيه تـ خالؿ عاـ 
ممنار دوالر  77778في المائة إلى  72دوؿ مجمس التعاوف الخمنجي، وهو رقـ مف المتوقع أف نرتفع بيسبة 
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، و أف اإلمارات العربنة المتحدة ال تزاؿ تممؾ أكبر حصة مف إجمالي سوؽ التعمنر والبياء 1321في العاـ 
في المائة(، تمنها المممكة العربنة  45ترب مف اليصؼ )في ميطقة دوؿ مجمس التعاوف الخمنجي بيسبة تق

في المائة(، نثـ  0في المائة(، نثـ قطر ) 5في المائة(، تتبعها الكونت ) 00السعودنة بيسبة نثمث السوؽ )
 في المائة(. 1في المائة( وأخنرا البحرنف ) 0سمطية عماف )

 03/7/1321، الشرق األوسط، لندن
 

 ب الشاممة والجزئية في واقع إقميمي يزداد تعقيداً بين خياري الحر  "إسرائيل" 23
أشار معمقوف إسرائنمنوف إلى حجـ المفارقة الهائمة التي عاشتها إسرائنؿ فػي األسػبوع الماضػي : حممي موسى

جػػػراء تشػػػتت اهتمامػػػات القنػػػادة اإلسػػػرائنمنة. ففػػػي الوقػػػت الػػػذي كػػػاف فنػػػه رئػػػنس الحكومػػػة اإلسػػػرائنمنة بينػػػامنف 
فاعه إنهود باراؾ نطمقاف التهدندات بشف الحرب أو الحمالت العسكرنة عمى إنراف لمشروعها يتيناهو ووزنر د

اليووي أو عمى سورنا وحزب اهلل بسبب السػالح الكنمػاوي أو أسػمحة متطػورة أخػرى كػاف يتينػاهو أنضػا نرتػب 
المفارقػػة  أمػػورًا وظنفنػػة صػػغنرة لعػػدد مػػف أعضػػاء الكينسػػت مػػف كػػدنما بقصػػد شػػؽ هػػذا الحػػزب. ودفعػػت هػػذه

معمقنف معنينف الستذكار قوؿ وزنر الخارجنة األمنركنػة األسػبؽ، هيػري كنسػيجر، بػأف لػنس إلسػرائنؿ سناسػة 
يما سناسة داخمنة.  خارجنة وا 

لنس فقط بعد أف « جبهته الداخمنة»وأسهب معمقوف إسرائنمنوف في شرح واقع ايشغاؿ بينامنف يتيناهو بتأمنف 
يمػا أنضػًا ألف هػذه الجبهػة هػي أسػاس « اف القتاؿمند»تحّولت هذه الجبهة إلى  الفعمػي فػي أي حػرب مقبمػة وا 

ـّ تمخنصها بفضنحة  يسبة إلى عضو « أدواف إنراف»ارتكاز يتيناهو وحكومته. وهكذا اشتعمت المواقؼ التي ت
واتهػـ  كينست مغمور في كدنما كاف بنف المجموعة التي أغراها يتيناهو بااليشقاؽ لتوسنع ائتالفػه الحكػومي.

ـّ موفػػاز وكػػدنما وايسػػحاب موفػػاز وكػػدنما وايشػػقاؽ كػػدنما الفاشػػؿ وذاؾ  عدنػػدوف يتينػػاهو بأيػػه نيطمػػؽ فػػي ضػػ
 الذي سنيجح مف الهاجس اإلنرايي.

ولكػػف الهػػاجس اإلنرايػػي، فػػي الواقػػع، لػػـ نعػػد مػػا كػػاف عمنػػه قبػػؿ ايطػػالؽ الربنػػع العربػػي الػػذي أدخػػؿ الميطقػػة 
فنها األمور رأسًا عمى عقب. فإسرائنؿ ال تزاؿ تحّؾ رأسها وهي تفكر في مػا  العربنة بأسرها في دوامة ايقمبت

كمػا أيهػا ال تخفػي قمقهػا «. محػور االعتػداؿ العربػي»نيبغي فعمه إزاء التطػورات فػي مصػر مػف ياحنػة وتفكػؾ 
ذا كاف التفكؾ األوؿ ننثنر مخاوؼ عمى المدى الب« محور التطرؼ»أنضًا مف احتماالت تفكؾ  عند العربي. وا 

فػػإف احتمػػاالت تفكػػؾ المحػػور النثػػايي ننثنػػر مخػػاوؼ مباشػػرة. وهػػذا مػػا تتحػػدث إسػػرائنؿ عيػػه باعتبػػاره مخػػاطر 
ايػدالع حػرب مػع سػورنا بسػبب احتمػاؿ وقػوع األسػمحة الكنماونػة أو األسػمحة المتطػورة األخػرى بأنػدي جهػات 

 معادنة في سورنا يفسها أو في لبياف.
ر فػي التقػدنرات االسػتراتنجنة اإلسػرائنمنة عػف خطػر إنرايػي كبنػر وعػف وقبؿ أقؿ مف عامنف كػاف الحػدنث نػدو 

مواضػػع إزعػػاج عربنػػة متعػػددة. والنػػوـ، عمػػى األقػػؿ فػػي يظػػر القنػػادات العسػػكرنة اإلسػػرائنمنة، ال نقتصػػر الهػػـ 
يما بات نرتدي لبوسًا استراتنجنًا. ولذلؾ أعمػف رئػنس األركػاف الجيػراؿ بيػي غػايت س العربي عمى اإلزعاجات وا 

أف مػػف نرنػػد أف نبػػدأ عمػػاًل نعتقػػد أيػػه محػػدود، عمنػػه أف نأخػػذ بالحسػػباف احتمػػاؿ تحػػوؿ هػػذا العمػػؿ إلػػى حػػرب 
 شاممة. وأراد القوؿ بوضوح أف األوضاع والمعطنات تغنرتا وأف إسرائنؿ تقؼ أماـ واقع جدند.

كػاف بوسػع وزنػرة خارجنػة وفي الواقع الجدند تغدو األمور أكنثر تشابكًا بعد أف اختمطت األمور. في الماضػي 
إسػرائنؿ أف تعمػف الحػرب عمػػى غػزة مػف القػاهرة، وأف نشػػف رئػنس حكومػة الحػرب عمػػى لبيػاف بتشػجنع عربػػي. 
وكػػاف األمػػر قػػد بػػدأ باجتنػػاح المنطػػايي بعػػد زنػػارة السػػادات لمقػػدس وضػػرب المفاعػػؿ اليػػووي العراقػػي بعػػد زنػػارة 
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ي آخر جازؼ بضرب ميشأة سورنة قنؿ إيها يوونػة مػف مياحنـ بنغنف لمسادات. كما أف رئنس حكومة إسرائنم
دوف أف نتوقع رد فعؿ سوري عينفًا. ونبػدو أف هػذه الصػورة اختفػت اآلف. فػرئنس األركػاف اإلسػرائنمي نتحػدث 
عف أف ضرب مواقػع كنماونػة فػي سػورنا نمكػف أف نشػكؿ هدنػة لمحكػـ هيػاؾ. كمػا أف ضػرب سػورنا قػد نػوفر 

ذا كػػاف الماضػػي قػػد شػػهد تصػػرنحات مػػف قبنػػؿ أف الهجػػوـ لحػػزب اهلل فرصػػة لتوسػػنع الحػػر  ب ضػػد إسػػرائنؿ. وا 
اإلسػرائنمي عمػػى إنػػراف لػف نعيػػي بالضػػرورة ايجػػرار سػورنا أو حػػزب اهلل أو المقاومػػة الفمسػطنينة فػػي غػػزة، فػػإف 

لى جايب ذلؾ فإف إسرائنؿ لـ تعد  في التعامػؿ مػع قطػاع « كاممة الحرنة»تصرنحات كهذه لف تسمع اآلف. وا 
 زة وباتت تحسب كنثنرًا ألنثر ذلؾ عمى مستقبؿ العالقات مع مصر.غ

وطبنعي أف كؿ هػذا الحػدنث عػف تغننػر معطنػات الواقػع تػـ مػف دوف اإلشػارة إلػى تػوتر العالقػات اإلسػرائنمنة 
لػػى بعػػض المصػػاعب فػػي العالقػػات السناسػػنة بػػنف إدارة أوبامػػا وحكومػػة يتينػػاهو. كمػػا أف العالقػػات  التركنػػة وا 

منة لنست في أفضؿ حاالتها وهو ما نجعػؿ الػتفهـ الػدولي ألي خطػوات إسػرائنمنة ميفػردة أصػعب مػف اإلسرائن
 أي وقت مضى.

عمومػػًا لػػنس مؤكػػدًا مػػا إذا كايػػت تصػػرنحات الجيػػراؿ غػػايتس كبحػػًا لجمػػاح التطػػرؼ والتهدنػػدات مػػف جايػػب 
مػػؽ مػػف قنػػادة أندنولوجنػػة لػػـ الساسػػة اإلسػػرائنمننف أـ ال، ولكػػف المؤكػػد أف الجػػنش مضػػطر لمتفكنػػر بشػػكؿ أع

تفهػػـ حجػػـ التغنػػرات فػػي الميطقػػة. وهػػذا نػػدفع إلػػى سػػؤاؿ مػػف يػػوع آخػػر: هػػؿ حقػػًا أف العسػػكرننف ال نرنػػدوف 
الحػرب  والجػواب البػدنهي هػو أف العسػكرننف ال نرنػدوف حربػًا نخسػرويها، لكػيهـ سػنهرعوف لحػرب تحقػؽ لهػـ 

يي صػارت أقػؿ بكنثنػر ممػا كايػت فػي أي وقػت مضػى أو إيجازات ومكاسب. ونبدو أف الحروب مف اليوع النثا
 أيها صارت معدومة.

ولكف أنضًا وبالميطؽ يفسه نمكف القوؿ إف مبرر وجود الجنوش هو الحروب أو الخشنة مف وقوعهػا. ولػذلؾ 
فإف الحاجة لمحرب تدفع أحنايًا حتى مف نعارضوف الحروب مف العسػكرننف إلػى شػيها، إف لػـ نكػف مػف أجػؿ 

ر فعمػى األقػؿ مػف أجػؿ خسػائر أقػؿ. وربمػػا لهػذا السػبب نكنثػر وزنػر الػدفاع اإلسػرائنمي، إنهػود بػػاراؾ فائػدة أكبػ
مف الحدنث عف أف أضرار الهجوـ العسكري اإلسرائنمي عمى إنراف أقؿ بكنثنر مف أضرار امتالؾ إنراف لقيبمة 

رد أقػػؿ مػػف المخػػاطر يوونػػة. وهيػػاؾ أنضػػا مػػف نقػػوؿ إف المخػػاطر عمػػى إسػػرائنؿ مػػف ضػػرب إنػػراف بشػػكؿ ميفػػ
 بضرب حزب اهلل أو سورنا ألسباب كنماونة أو تسمنحنة بدعـ أمنركي.
 عمومًا تبدو الصورة النوـ أكنثر تعقندًا والخنارات، رغـ تقنندها، مفتوحة.

 03/7/1321، السفير، بيروت
 

 قرارات إيجابية لصالح الكيرباء ومعبر رفحوىناك ال نريد أن ننشأ دولة في غزة : ىنية 22
كشػػؼ رئػػنس الػػوزراء الفمسػػطنيي إسػػماعنؿ هينػػة، عػػف جممػػة مػػف "القػػرارات الفورنػػة" : محمػػد المينػػراوي-القػػاهرة

التػػػي أقػػػرت خػػػالؿ المقػػػاء الػػػذي جمعػػػه بػػػالرئنس المصػػػري محمػػػد مرسػػػي، مؤكػػػدًا أف اجتمػػػاع وفػػػد الحكومػػػة 
الػػذي فرضػػه سػػيوات مػػف الحصػػار السناسػػي  0الفمسػػطنينة لػػه خصوصػػنة مػػف حنػػث الزمػػاف والمضػػموف بعػػد 

 يظاـ الرئنس المصري المخموع حسيي مبارؾ.
وقاؿ هينة في مقابمة خاصة مع موفد صحنفة "فمسطنف": "اكتسب المقػاء أهمنػة التوقنػت حنػث جػاء بعػد نثػورة 

نيانر، ومف حنث المضموف أييا ياقشيا الممفات الفمسطنينة وما نتعرض له الشعب الفمسطنيي مف معاياة  18
لقػػدس وتغننػػر معالمهػػا وطمػػس هونتهػػا ومػػا تعاينػػه الضػػفة الغربنػػة المحتمػػة مػػف اسػػتنطاف ومالحقػػات وتهونػػد ا

 وجدار واقتحامات في أي وقت وزماف".
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وأضػػاؼ: "ياقشػػيا كػػذلؾ مػػا نتعػػرض لػػه قطػػاع غػػزة مػػف حصػػار وأزمػػة فػػي الوقػػود والكهربػػاء وحركػػة المعػػابر 
 نثة حموؿ إليهاء أزمة الكهرباء.واالعمار والوضع الصحي"، مشنرًا إلى أيه تـ االتفاؽ عمى نثال

وأفاد رئنس الوزراء الفمسطنيي، أف معبر رفح البػري سػنعمؿ بسناسػة جدنػدة وسػنممس أهػالي قطػاع غػزة تغنػرًا 
 في إجراءات وأوقات السفر.

ووصػػؼ هينػػة، المقػػاء بأيػػه "تػػارنخي جػػاء فػػي أوقػػات تارنخنػػة، ونؤكػػد عمػػى احتضػػاف مصػػر وشػػعبها لمشػػعب 
 وجاء معبرًا عف ارادة الشعب المصري الذي نحتـر الشعب الفمسطنيي". الفمسطنيي وقضاناه،

وعّد رئنس الحكومة الفمسطنينة لقاءه بالرئنس المصري " تصحنح لمسار سبؽ مف قبؿ اليظاـ المخموع )يظاـ 
مبػػارؾ(، ويحػػف مرتػػاحوف لميقػػاش الػػذي دار حػػوؿ كافػػة الممفػػات الفمسػػطنينة، ويتميػػى أف نمػػتمس الفمسػػطنينوف 

 ائج هذا المقاء".يت
 قرارات فورية 

 21وكشؼ رئنس الحكومة عف "قرارارت فورنة" تـ اتخاذها خالؿ المقاء، تقضي بػ"فتح منياء رفح البػري لمػدة 
مسػػاء، والسػػماح بزنػػادة عػػدد المسػػافرنف مػػف قطػػاع غػػزة  7صػػباحا وحتػػى السػػاعة  7سػػاعة نومنػػًا مػػف السػػاعة 

 قادمنف الفمسطنيننف مف الخارج".مسافر نومنًا، واستنعاب كؿ ال 2833إلى 
وأفاد هينة، أيه "تـ مياقشة ممؼ المميوعنف والمرفوضنف مف السفر، والمدرجنف عمى قائمة الميع األميي لدى 

% مػف أسػماء المػدرجنف عمػى هػذه القائمػة"، مشػنرًا إلػى أيػه تػـ االتفػاؽ 03السمطات المصػرنة حنػث تػـ إزالػة 
سػػاعة إقامػػة داخػػؿ مصػػر، وهػػذا نعيػػي إيهػػاء قضػػنة  71ي المصػػرنة عمػػى "مػػيح أي فمسػػطنيي نػػدخؿ األراضػػ

يهاء جزءًا كبنرًا مف المعاياة التي كاف نعاينها المواطيوف الغزنوف في سفرهـ".  الترحنؿ، وا 
وبػػنف هينػػة، أف السػػمطات المصػػرنة سػػتعمؿ عمػػى زنػػادة عػػدد العػػاممنف المصػػرننف لتسػػهنؿ حركػػة المسػػافرنف " 

 نؿ تخفنؼ حمقة مف حمقات الحصار عمى قطاع غزة".وهذه خطوة متقدمة في سب
 أزمة الكيرباء

مف جايب آخر، كشؼ رئنس الحكومة الفمسػطنينة، عػف قػرار لمحػد مػف أزمػة الكهربػاء، مشػنرًا إلػى أف األزمػة 
سػػنجري حمهػػا عمػػى نثالنثػػة مراحػػؿ، وهػػي زنػػادة كمنػػة الوقػػود الػػالـز لتشػػغنؿ محطػػة تولنػػد الكهربػػاء الوحنػػدة فػػي 

مػػداد خػػط أيبػػوب غػػاز لشػػركة  03 – 11، بػػالتزامف مػػع زنػػادة الجهػػد فػػي الطاقػػة مػػف قطػػاع غػػزة منجػػا وات، وا 
 تولند الكهرباء، ووتيفنذ مشروع الربط النثمايي إلمداد قطاع غزة بالتنار الكهربائي.

وقػػػاؿ هينػػػة: " خطػػػوات حػػػؿ أزمػػػة كهربػػػاء غػػػزة سػػػتبمغ بػػػه الشػػػركة المصػػػرنة مػػػف قبػػػؿ السػػػمطات، وهػػػي لػػػدنها 
 د إليجاز هذا الموضوع بتركنب محوؿ إضافي في مدنية الوحش".استعدا

شػاحيات نومنػا إلػى  23إلػى  0كما بنف ايه تـ االتفاؽ عمى زنادة عدد الشاحيات الحاممة لموقود القطري مػف 
 قطاع غزة.

 سيناء وغزة 
ت أنثيػاء الحػرب مف ياحنة أخرى، أكد هينػة أيػه تػـ طػرح فػتح القيصػمنة المصػرنة المغمقػة فػي غػزة، التػي أغمقػ

رسػػػاؿ وفػػػد أميػػػي ودبموماسػػػي مػػػف الخارجنػػػة المصػػػرنة لمعمػػػؿ فنهػػػا وتخفنػػػؼ معايػػػاة  اإلسػػػرائنمنة عمػػػى غػػػزة، وا 
 الفمسطنيننف مف خالؿ تسهنؿ معامالتهـ مع القاهرة.

كما شدد عمى أف "الحكومة الفمسطنينة والشعب الفمسطنيي نحتـر السنادة المصرنة، وقواعد الدخوؿ والخػروج 
لنها )مصر(، وال نمكف أف يعطي أي غطاء ألي فوضى في سنياء أو في أي ميطقة مصرنة".ميها   وا 
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وذهػػػب إلػػػى القػػػوؿ: "تحػػػدنثيا عػػػف مجموعػػػة مػػػف األسػػػس ولػػػف يمقػػػي غػػػزة فػػػي الحجػػػر المصػػػري رغػػػـ العمػػػؽ 
فػي االستراتنجي لها ولمقضة الفمسطنينة، وفي ذات الوقت ال نمكف إعفاء االحتالؿ مػف مسػؤولناته تجػاه غػزة 

 ظؿ استمرارها تحت االحتالؿ".
وأكػػد هينػػة، أف حكومتػػه " لػػف تجعػػؿ مػػف قطػػاع غػػزة كنايػػًا مسػػتقاًل عػػف األرض الفمسػػطنينة، ألف غػػزة جػػزء ال 
نتجػػزء مػػف األرض والدولػػة الفمسػػطنينة ولػػف يسػػمح باعتبػػاره كنايػػًا مسػػتقاًل، ويحػػف ال يرنػػد أف ييشػػأ دولػػة فػػي 

 غزة".
الفمسػػطنيننف سػػنحتمويها ونعنشػػوف فنهػػا "هػػو فػػي سػػناؽ التصػػعند اإلعالمػػي واعتبػػر، أف كػػؿ مػػا نػػدور عػػف أف 

ضد غزة، سنياء أرض مصرنة ذات سػنادة ولػف تكػوف لمفمسػطنيننف، وال يقبػؿ بػأي وطػف بػدنؿ لشػعبيا فػي أي 
وشػػػدد هينػػػة عمػػػى أف "أمػػػف سػػػنياء هػػػو أمييػػػا وهػػػدؼ اسػػػتراتنجي ليػػػا، وكػػػؿ المحػػػاوالت لمػػػزج باسػػػـ  ميطقػػػة".

فػػي عػػدـ اسػػتقرار األمػػف فػػي ميطقػػة سػػنياء سػػتبوء بالفشػػؿ ولػػف تػػروا الفمسػػطنيننف إال فػػي أرضػػهـ الفمسػػطنيننف 
 داخؿ فمسطنف".

ولفت اليظر، إلػى أف األيفػاؽ التػي تصػؿ قطػاع غػزة باألراضػي المصػرنة " ظػاهرة اضػطرارنة مؤقتػة، ايشػأت 
ذا مػػا تػػـ حػػنف فقػػد الفمسػػطنينوف كػػؿ مقومػػات الحنػػاة، ولجػػؤوا إلنهػػا لجمػػب احنتاجػػاتهـ  وهػػذا حقهػػـ الطبنعػػي، وا 

 إيهاء الحصار فمف نكوف ليا هياؾ حاجة بها".
 المصالحة

ذا ما كاف لقاء هينة مرسي قد تطرؽ إلى ممؼ المصالحة بشكؿ معمؽ، أوضح رئنس الوزراء الفمسػطنيي، -وا 
الت أف "الوضػػع عمػػى األرض ال نشػػنر إلػػى وجػػود أي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المصػػالحة فػػي ظػػؿ اسػػتمرار االعتقػػا

غػػػػالؽ الجمعنػػػػات  والمالحقػػػػات األمينػػػػة والسناسػػػػنة فػػػػي الضػػػػفة الغربنػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ أجهػػػػزة السػػػػمطة األمينػػػػة، وا 
 والمؤسسات الخنرنة، والتعامؿ مع حماس هياؾ كحركة محظورة".

وجدد هينة تأكند حكومتػه عمػى عػدـ وجػود أي معتقػؿ سناسػي فػي السػجوف بغػزة، قػائاًل " ال نوجػد أي معتقػؿ 
و معتقػػؿ ونيتمػػي لحركػػة فػػتح نكػػوف توقنفػػه أو اعتقالػػه عمػػى خمفنػػة جيائنػػة أو أمينػػة بوجػػود سناسػػي، ومػػف هػػ

 دالئؿ تنثبت تعاويه مع االحتالؿ".
ويفػى أف نكػوف هيػاؾ أي توجػه لعقػػد ايتخابػات فمسػطنينة " مػا لػـ تتػػوفر شػروط ومياخػات ايعقادهػا مػف حرنػػة 

أهػػػػؿ القػػػػػدس وعػػػػدـ تهمنشػػػػػها وتياسػػػػنها مػػػػػف الحركػػػػة والتعبنػػػػر عػػػػػف الػػػػرأي فػػػػػي الضػػػػفة الغربنػػػػػة، ومشػػػػاركة 
 االيتخابات".

 15/7/1321، فمسطين أون الين
 

 طعنة زياد البندك لمقضية والشعب الفمسطيني 21
 د.عصاـ شاور
زار السند زناد البيدؾ أحد مستشاري الرئنس محمػود عبػاس مػا نسػمى بمعسػكر أوشػفنتس بػدعوة مػف مؤسسػة 

تشػػار الػػرئنس مػف اإلقػػداـ عمػى منثػػؿ تمػػؾ الزنػارة الخطنئػػة الداعمػػة بوليدنػة تهػػتـ بالتسػامح، فمػػا هػػي حكمػة مس
 لمنهود ولجرائمهـ .

بعض المسػئولنف فػي السػمطة الفمسػطنينة ال نيظػروف إلػى أبعػد مػف أيػوفهـ عيػدما نصػرحوف أو نقػدموف عمػى 
فػي خطوات عممنة ذات طابع سناسي أو خمنط بػنف السناسػة و" اإليسػاينة" حسػب ظػيهـ الخػاطئ، ولػو ظمػوا 

 بنوتهـ بدوف مسؤولنات لخففوا عف الشعب الفمسطنيي أعباء حركاتهـ غنر المتزية وغنر المسئولة.
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مف ميا نصدؽ بأف هتمر أحرؽ ستة مالنػنف مػف النهػود  ال يحػف يصػدؽ وال النهػود نصػدقوف، والعػالـ نعػنش 
ء عمػى أطػػالؿ أكذوبػػة حالػة مػػف الخػداع واليفػػاؽ اسػػمها" هولوكوسػت"، فمػػا بػاؿ مسػػئوؿ فمسػػطنيي نػذهب لمبكػػا

الهموكوسػػت مسػػقًطا كػػؿ الجػػرائـ واآلنثػػاـ التػػي ارتكبتهػػا دولػػة االحػػتالؿ )إسػػرائنؿ( ضػػد شػػعبيا الفمسػػطنيي، ألف 
دموع زناد البيدؾ الظاهرة أو الباطية تؤكد أف " النهود" هـ الضحنة، فهذا مسئوؿ فمسطنيي نشهد عمى مأساة 

شػهادة زور وهػي مرفوضػة، وال تعبػر إال عػف مشػاعر زنػاد البيػدؾ النهود أماـ العػالـ أجمػع، ويحػف يعمػـ أيهػا 
وحده، وال تعبر عف المشاعر التي نحممها شعبيا الفمسطنيي إزاء دولة االحتالؿ اإلرهابنػة " إسػرائنؿ" التػي مػا 
زالػػت تحاصػػر غػػزة وتهػػود المقدسػػات، وتصػػادر األراضػػي تحػػت سػػمع وبصػػر الػػرئنس محمػػود عبػػاس وجمنػػع 

 يهـ البيدؾ.مستشارنه ومف بن
أسػػػتبعد أف نهػػػتـ رئػػػنس تحرنػػػر صػػػحنفة الحنػػػاة الفمسػػػطنينة فػػػي الضػػػفة الغربنػػػة بطعيػػػة زنػػػاد البيػػػدؾ لمقضػػػنة 
الفمسطنينة ولجراحات شعبيا الفمسطنيي، وقد نشػغمه وبػاقي كتػاب صػحنفته مػف المتخصصػنف فػي إنثػارة الفػتف 

ارنخي بػػنف الػػرئنس المصػػري ورئػػنس الػػوزراء وتػػوتنر السػػاحة الفمسػػطنينة التقمنػػؿ والتهػػونف مػػف شػػأف المقػػاء التػػ
 السػػػػػند إسػػػػػماعنؿ هينػػػػػة، أمػػػػػا مػػػػػا نفعمػػػػػه صػػػػػاحبهـ زنػػػػػاد البيػػػػػدؾ فػػػػػي أوشػػػػػفنتس فػػػػػال نعيػػػػػنهـ مػػػػػف قرنػػػػػب أو 

 
 
 

بعند، وهـ الذنف نكتووف بيار االحتالؿ أكنثر مف غنرهـ والبمػدوزرات اإلسػرائنمنة تػدؾ الجبػاؿ وتقتمػع األشػجار 
عمػػى تمػػؾ الجػػرائـ ولكػػيهـ نرفضػػوف تقػػدنـ الشػػهادة ضػػد العػػدو، ألف جػػرائـ مػػف حػػولهـ لنػػؿ يهػػار، وهػػـ شػػهود 

 االحتالؿ ال تعينهـ بقدر ما نعينهـ استمرار االيقساـ والحصار عمى قطاع غزة.
 19/7/1321، فمسطين أون الين
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 عرنب الريتاوي
هكػذا «...الحركػة»فػي طرنقهػا البػتالع حمػاس « الحكومػة»بػدو أف حمػاس السمطة الميظمة، ن« أكمت»منثمما 

يقوؿ ذلػؾ، ويحػف يعػرؼ أييػا سػينثنر غضػب كنثنػرنف ممػف يعػرؼ «...تطّنر»نبدو المشهد مف دوف مبالغة أو 
ـَ سنردوف.  وماذا سنقولوف وب

، «ر عمػػى ورؽالحبػػ»ميظمػػة التحرنػػر، الممنثػػؿ الشػػرعي الوحنػػد لمشػػعب الفمسػػطنيي، لػػـ نعػػد وجودهػػا نتخطػػى 
وامتػػدادها الجغرافػػي ال نزنػػد عمػػى بضػػع غػػرؼ وصػػالة ممحقػػة بحكومػػة تصػػرنؼ األعمػػاؿ فػػي راـ اهلل، ميهػػا 

المػوت «: ذكػر اليحػؿ«، أما وظنفتها المتبقنة فال تزند عمػى الوظػائؼ البنولوجنػة لػػ«مصروفها النومي»تتمقى 
السػػنر »لقػػاب ومسػػمنات، وعيػػاونف تػػزدحـ بهػػا بعػػد التمقػػنح )التوقنع(....وكػػؿ مػػا عػػدا ذلػػؾ، كػػالـ فػػي كػػالـ، أ

 ألعضاء المجمسنف الوطيي والمركزي، ولجيتهما التيفنذنة.« الذاتنة
أمػػا الميظمػػة، كإطػػار تمنثنمػػي لمشػػعب الفمسػػطنيي فػػي الػػداخؿ والخػػارج وميصػػة لتعددنتػػه، وكمظمػػة لميظمػػات 

ي عالقػػة تفاعمنػػة وتكاممنػػة بػػنف الػػوطف الشػػعبنة وأطػػره اليقابنػػة ومؤسسػػاته األهمنػػة والمدينة...الميظمػػة بمػػا هػػ
والشتات، الشعب والقنػادة، فقػد ماتػت وأشػبعت موتػًا، ولػـ نبػؽ سػوى استصػدار شػهادة وفاتهػا، التػي ال تحتػاج 

 لكنثنر مف التفحنص والتمحص في أسباب الرحنؿ.
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طيي واإلسػالمي، ولو أف الميظمػة مػا زالػت تحظػى بمكايتهػا، لرأنيػا قنػادات الحركػة الفمسػطنينة، بجياحنهػا الػو 
عػادة هنكمتها...لكييػا  فتح وحماس، تتسابؽ لمسنطرة عمنها واقتسػاـ اليفػوذ فػي داخمهػا، والعمػؿ عمػى إحنائهػا وا 

وأجهزتها وموازياتها وكادرها وايتخاباتها، فالميظمة « كعكة السمطة»بداًل عف ذلؾ، رأنياها ميشغمة في اقتساـ 
 األقؿ، كعكة تستحؽ عياء االقتتاؿ والتزاحـ.لـ تعد ميذ زمف طونؿ، في يظر هؤالء عمى 

ف كايت تحت االحتالؿ والحصػار وفػي مرمػى ينػراف العػدواف واالسػتنطاف، تظػؿ سػمطة  وألف السمطة، حتى وا 
عمى األرض، رأنيا كنؼ أطاح أصحابها والقائموف عمنها، هيا وهياؾ، بمبادرات المصالحة ومسػاعنها...رأنيا 

« مشػعؿ –قيػاة عبػاس »حت ضربات المصالح ومراكز اليفػوذ، رأنيػا كنػؼ تكّسػرت كنؼ ُتهـز اليوانا الطنبة ت
وتبددت كنمناء الرجمنف التي راهّيا عمنها كنثنرًا، تحت ضغط أضػنؽ الحسػابات والمصالح...وأحسػب أف سػنر 

 األحداث والتطورات، نسنر لصالح تعمنؽ االيقساـ وتوسنع الفجوات بدؿ تجسنرها.
أو السػػمطة التػػي ابتعمػػت الميظمػػة، نحصػػؿ اآلف مػػع حركػػة « يػػة التػػي أكمػػت أمهػػااالب»مػػا حصػػؿ فػػي عالقػػة 

حماس، التي نكاد مكتبها السناسي )رمز وحدتها(، أو قنادة الخارج فنها، نتحوؿ إلى ميدوبنف دائمنف لمحركػة 
المقالػػػة( فػػػي التجػػػواؿ واألسػػػفار، أّمػػػا القػػػرارات الحقنقنػػػة فمتروكػػػة لمسػػػمطة فػػػي غػػػزة، ولحكومػػػة األمػػػر الواقػػػع )

فنها...رأنيا زنارات اسماعنؿ هينػة إلػى بعػض دوؿ الربنػع العربػي، ومػا قبػؿ الربنػع العربػي، تتػّوج بسمسػمة مػف 
واليتائج الممموسة، وتحظى بكؿ االهتماـ البروتوكولي واإلعالمي، فنما زنارات « األعطنات«مف االتفاقنات و

 ت األخبار.في يشرا« فاصؿ إعاليي قصنر«المكتب السناسي، تأتي كػ
فػي « حؽ الفنتػو»ما بدا باألمس، فرعًا لحماس في غزة، أصبح النوـ أصؿ الحركة ومصدر قرارها وصاحب 

كؿ ما نتصؿ بما هو استراتنجي في قرارات الحركة وسناساتها، وبخالؼ ذلؾ تفصنؿ في تفصنؿ...ومع كػؿ 
ع الفجػػوة بػػنف مؤسسػػات صػػيع القػػرار فػػي لمخػػارج، تتأكػػد هػػذه الحقنقػػة، وتتسػػ« دولػػة أبػػو العبػػد»زنػػارة نقػػـو بهػػا 

الحركػػة، ونتعػػاظـ حضػػور غػػزة، ال عمػػى حسػػاب الخػػارج فحسػػب، بػػؿ عمػػى حسػػاب يصػػؼ الػػداخؿ )الضػػفة( 
 كذلؾ.

فػػي السناسػػة كمػػا فػػي اإلعػػالـ، مػػف لػػنس موجػػودًا عمػػى األرض، لػػنس موجػػودًا فػػي الفضػػاء...ولقد رأنيػػا كنػػؼ 
لمجػرد أيهػـ نقنمػوف عمػى مقربػة مػف االسػتودنوهات فػي  مف أيصاؼ كتاب ومنثقفػنف يجومػاً « المندنا»صيعت 

ليدف وبارنس ودبي وواشيطف...ويرى النوـ، كنؼ نقفز مف كايوا في آخر طوابنر المرشػحنف لمقنػادة إلػى أوؿ 
صفوفها في حماس، تمامًا منثمما فقدت بعض قنادات فتح والفصائؿ التارنخنة دورها ويفوذها، أليها استيكفت 

 ى الضفة الغربنة بعد اتفاؽ أوسمو وقناـ السمطة.عف االيتقاؿ إل
، «خالفػة»ومؤسسػات وأجهػزة ومشػارنع دولػة أو « سػمطة»بمػا هػو « الػداخؿ»خطورة تفشي هذه الظاهرة، أف 

لػػػنس حقنقنػػػًا، بػػػؿ وهػػػـ فػػػي وهػػػـ، وسػػػراب فػػػي سػػػراب....مفاتنح بقائػػػه أو ايهنػػػاره لنسػػػت فػػػي جنػػػب أي مػػػف 
جػػػنش الػػػػدفاع »تػػػب قنػػػػادتي الميطقتػػػنف الوسػػػػطى والجيوبنػػػة فػػػػي الفمسػػػطنيننف، بػػػػؿ هػػػي فػػػػي مكتػػػب مػػػػف مكا

المؤسؼ أف تضخـ الداخؿ نأتي باستمرار عمى حساب الخارج، أي عمى حساب وحدة الشعب «...اإلسرائنمي
ووحداينػة التمنثنػؿ، تمامػًا منثممػػا كػاف عمنػه الحػاؿ مػػف قبػؿ، حػنف أهمػػؿ الخػارج الػداخؿ مػف قبػػؿ، وبػدا كمػا لػػو 

 ُنستحضر في المياسبات واألعناد الوطينة. كاف ممحقًا نثايوناً 
خطورة هذه الظاهرة، المدعومة بحماس مف قبؿ أطراؼ إقمنمنة ودولنة، تسعى في اختصػار قضػنة فمسػطنف، 

واحػػػد أوحػػػد، مكبػػػؿ « حصػػػاف»أرضػػػا وشػػػعبًا وحقوقػػػًا، فػػػي راـ اهلل وغػػػزة، أييػػػا يضػػػع رهاياتيػػػا جمنعهػػػا خمػػػؼ 
ؽ، أما مفاتنحها ففي الجنب اإلسػرائنمي...فهؿ ييتبػه قبػؿ فػوات األواف، بسالسؿ حدندنة نثقنمة وُمحكمة اإلغال

 أو باألصح، هؿ فات األواف عمى إدراؾ وتدارؾ وحدة الشعب ووحداينة التمنثنؿ.
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 03/7/1321، الدستور، عّمان
 

 ولكن بدون سالح اخوان 24
 تسفي بارئنؿ

السناسػػي والعسػػكري لحمػػاس  اشػػارة  هػػؿ الػػرئنس المصػػري محمػػد مرسػػي كفنػػؿ بػػاف نػػؤنثر عمػػى تغننػػر االتجػػاه
عمػى ذلػؾ بػدت فػي لقػاء مرسػي مػع رئػػنس وزراء حمػاس اسػماعنؿ هينػة أوؿ أمػس. ففػي اعقػاب المقػاء اعمػػف 

مػواطف فمسػطنيي مػف  27833سػاعة فػي النػـو واف يحػو  21هينة باف مصر ستمدد مدة فتح معبر رفػح الػى 
 غزة نمكيهـ العبور الى مصر.
ددا أعمى مف المراقبنف في يقاط العبور لتسهنؿ الحركة. كما وافقػت مصػر عمػى كما تقرر اف تشغؿ مصر ع

 11زنادة كمنة الوقود الالزمة لتشغنؿ محطة تولند الطاقة في غزة، زنادة قوة التنار الكهربائي مف مصر مػف 
الت منغػػا واط وتمدنػػد خػػط غػػاز نخػػدـ محطػػة تولنػػد الطاقػػة فػػي غػػزة. كمػػا اتفػػؽ عمػػى زنػػادة عػػدد يػػاق 03الػػى 

.  الوقود التي تدخؿ مف مصر الى القطاع مف ست الى نثمايي في النـو
رغـ كؿ ذلؾ، فاف االستجابة المصرنة لطمبات هينة هي استجابة جزئنة فقط، وذلؾ الف مصر ال تػزاؿ غنػر 
جاهزة لفتح معبػر رفػح امػاـ عبػور البضػائع وذلػؾ بسػبب الضػغط االمرنكػي والف المجمػس العسػكري االعمػى، 

الجيػػراؿ طيطػػاوي نطالػػب بػػاف نكػػوف كػػؿ تيػػازؿ لحمػػاس مقابػػؿ تغننػػر فػػي مواقػػؼ الحركػػة. المطمبػػاف برئاسػػة 
االساسناف مػف حمػاس همػا قطػع العالقػة مػع خالنػا االرهػاب العاممػة فػي سػنياء والتػي تمحػؽ ضػررا اقتصػادنا 

 ة.وسناسنا بمصر، والمضي قدما في المصالحة الفمسطنينة الداخمنة مف أجؿ بياء قنادة موحد
نبدو أف المطالب المصرنة ال تخنؼ حماس. فحسػب صػحنفة 'روز النوسػؼ' المصػرنة، عػرض خالػد مشػعؿ 
اماـ زعنـ االخواف المسممنف، د. محمد بدنع، الذي التقاه في يهانة االسبوع الماضي، خطػة عمػؿ تػؤدي الػى 

صػرنة تعتقػد بػاف ايهاء اعمػاؿ حمػاس المسػمحة فػي غضػوف سػية. تفاصػنؿ الخطػة لػـ تيشػر، ولكػف محافػؿ م
الحدنث ندور عف استعداد حماس لالعالف عف تقمنص كمنة السالح التػي فػي حوزتهػا مقابػؿ التػزاـ اسػرائنمي 
بػػػالتوقؼ عػػػف العممنػػػات ضػػػد الحركػػػة، قطػػػع العالقػػػة مػػػع محافػػػؿ سػػػمفنة متطرفػػػة تعمػػػؿ فػػػي سػػػنياء والتحػػػوؿ 

سػػب 'روز النوسػػؼ' االمػػر الػػذي التػػدرنجي لحركػػة حمػػاس الػػى حركػػة سناسػػنة كاممػػة دوف ذراع عسػػكري. وح
فاجأ زعػنـ االخػواف المسػممنف كػاف طمػب مشػعؿ العمػؿ لػدى االدارة االمرنكنػة كػي تضػغط هػذه عمػى اسػرائنؿ 

سػػجنيا مػػف اعضػػاء الحركػػة، رفػػع مشػػعؿ اسػػماءهـ الػػى مضػػنفه بػػدنع. كمػػا اقتػػرح مشػػعؿ تقػػدنـ  113لتحرنػػر 
التػي عمػى حػد قولػه 'كفنمػة بػاف تحسػـ المعركػة'.  معمومػات مفصػمة عػف ميظومػة القػوات السػورنة، المعمومػات

ووعد بدنع بعقد اتصاؿ مع االدارة االمرنكنة مف خالؿ أحد ممنثمي االخواف المسػممنف الػذي نعمػؿ فػي القنػادة 
 العالمنة لمحركة.

ميظومة العالقات مع القنادة المصرنة الجدنػدة، تػرؾ القاعػدة فػي سػورنا وقطػع العالقػة مػع انػراف، الػى جايػب 
االعتػػراؼ بعػػدـ جػػدوى الكفػػاح العسػػكري ضػػد اسػػرائنؿ، تمػػـز حمػػاس بفحػػص بػػدائؿ اسػػتراتنجنة. وهكػػذا، مػػنثال، 
حقنقػػة أف الػػرئنس المصػػري وقػػادة حركتػػه اعميػػوا عمػػى المػػأل عػػف تمسػػكهـ باتفاقػػات كامػػب دنفنػػد تضػػع امػػاـ 

مف ياحنة اندنولوجنة حماس معضمة: اذا كايت حركتهـ االـ تعترؼ باسرائنؿ، فهؿ عمى حماس، عمى االقؿ 
أف تكوف اكنثر تزمتا مف البابا  المشكمة لنست اندنولوجنة أو دنينة. حماس ال نمكيهػا أف تعمػؿ ضػد اسػرائنؿ 
بشكؿ ندخؿ حكومة مصر برئاسة االخواف المسممنف الى وضع تضطر فنه الى االختنار بنف 'دعـ االرهاب' 

 ب( كدولة تحرص عمى أمف الميطقة.وبنف الحفاظ عمى مكايتها )وعمى عالقاتها مع الغر 
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دور مصػػر كفنػػؿ االف بػػاف نتغنػػر. مقابػػؿ عهػػد مبػػارؾ، الػػذي لػػـ نتػػردد فػػي التعػػاوف فػػي تفعنػػؿ عقوبػػات عمػػى 
غزة، لف نرغب مرسي في أف نعمؽ في وضع نواصؿ فنه هػو بالػذات سناسػة مبػارؾ فػي كػؿ مػا نتعمػؽ بغػزة، 

تيازالت مف جايب حماس وال سنما في مجاؿ اليشاطات  بسبب طبنعة يشاط الحركة. ولهذا فايه سنحتاج الى
 المسمحة، وهذا عمى ما نبدو فهمه مشعؿ ميذ االف.

ومقارية مع مبػارؾ، نتخػذ مرسػي طرنقػة مغػانرة. فهػو ال نطػرح شػروطا مسػبقة، نسػتجنب لعػدة طمبػات، ولكػف 
سػػؤاؿ االف هػػو كػػـ سػػنيجح نبقػػى نحػػتفظ بػػاوراؽ المسػػاومة القونػػة فػػي نػػده ونيقػػؿ الكػػرة الػػى ممعػػب حمػػاس. وال

هينػػة، مشػػعؿ وبػػاقي قنػػادات 'الجيػػاح السناسػػي' فػػي اقيػػاع الجيػػاح العسػػكري فػػي الحركػػة بالحاجػػة الػػى تغننػػر 
 االستراتنجنة ويقؿ دور الوصي السناسي مف سورنا الى مصر.

فرصػػة الحجػػة القونػػة الكفنمػػة بػػاف تسػػتخدمها القنػػادة السناسػػنة لحمػػاس هػػي أف حكػػـ االخػػواف فػػي مصػػر هػػو ال
الكفنمة بتعطنؿ سنطرة اسرائنؿ عمى معبر رفح وبالتالي تحطنـ سناسػة الحصػار. ولكػف مػف أجػؿ تحقنػؽ هػذا 
الهدؼ، سنتعنف عمى حماس أف تدفع النثمف بعممنة سناسنة تخدـ مصر وفي يهانة المطػاؼ تعػرض معضػمة 

 صعبة اماـ اسرائنؿ.
 19/7/1321ىآرتس 
 03/7/1321، القدس العربي، لندن
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