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 "إسرائيل"البضائ  م   ونقلبعد مفاوضات سرية.. فياض يوق  اتفاقية حول الضرائ   2
رية ذكرت في نشرتيا العب مف راـ اهلل )ترجمة خاصة(، أف اإلذاعة //القدس، القدس، نشرت 

، إف رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور سالـ فياض، ووزير األربعاء - عند العاشرة والنصؼ مف ليمة الثالثاء
وـ الثالثاء ، " يوفاؿ شتاينتس"، مساء الياإلسرائيميمع وزير المالية  اجتمعاالمالية الدكتور نبيؿ قسيس، 

ؽ بالتعاوف فيما يتعمؽ بنقؿ البضائع بيف الجانبيف، وفرض ترتيبات خاصة تتعم ىووقعا اتفاقا ينص عم
 الضرائب.
العبرية فاف االتفاؽ جاء نتاج مفاوضات سرية كانت جرت بيف الجانبيف خالؿ السنة  اإلذاعةوحسب 

العبرية( فاف االتفاقية الموقعة، سوؼ تساعد  اإلذاعةووفقا لذات المصدر ) الماضية حوؿ ىذا الموضوع.
 وضع النظـ الضرائبية.في  إسرائيؿ



 
 
 

 

 

           0ص                                    1084العدد:                2/8/1421 األربعاء التاريخ:

ىذا التعاوف سيساعد الجانبيف في  إف"شتاينتس" عقب لقائو فياض وقسيس"  اإلسرائيميوقاؿ وزير المالية 
مف خالؿ تحصيؿ الضرائب لمسمطة، والتقميؿ مف حجـ البضائع  اإليراداتمكافحة اختفاء الضرائب، وزيادة 

العاـ المقبؿ، وستؤثر عمى البنية التحتية لمنظـ الضرائبية وستكوف االتفاقية نافذة المفعوؿ مطمع  الميربة".
 العبرية. اإلذاعةلمسمطة الفمسطينية كما ذكرت 

د. غساف  في راـ اهلل المتحدث باسـ الحكومةمف راـ اهلل، أف  //وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 
ض، ووزير المالية د. نبيؿ قسيس، مع ف اجتماعا عقد الثالثاء بيف رئيس الوزراء د. سالـ فيا أعمفالخطيب 

مولخو وطواقـ فنية مف  إسحاؽ اإلسرائيميةيوفاؿ شتاينتس، ومستشار رئيس الحكومة  اإلسرائيميوزير المالية 
 الجانبيف.

وقاؿ الخطيب إف االجتماع تناوؿ خالصة االتصاالت التي كانت قد جرت بيف مختصيف فنييف مف الطرفيف 
ـ، بيدؼ معالجة النواقص في نظاـ المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبييا عمى مدار ما يقارب العا

نيابة عف السمطة بموجب اتفاؽ باريس االقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد مف االنسياب الضريبي  إسرائيؿ
 خسارة استحقاقات مالية كبيرة لمسمطة الوطنية الفمسطينية. إلىالذي يؤدي 

منطقة تخميص جمركي تزيد مف إمكانية السمطة  إنشاءؿ االجتماع التفاىـ عمى وقاؿ الخطيب إنو تـ خال
في التحكـ في تخميص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخميف. وكذلؾ اتفؽ عمى آلية لتبادؿ 

، بما يمكف مف الحد مف االنسياب الضريبي، ويحسف إسرائيؿالمعمومات عف البضائع المستوردة مف 
 ت.اإليرادا
عمى تحسيف الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقؿ  أيضاالخطيب إلى أنو اتفؽ خالؿ االجتماع  وأشار

مناطؽ السمطة، وأضاؼ أف الطواقـ المختصة مف الجانبيف ستباشر في  إلىبضائع مثؿ مشتقات البتروؿ 
 الترتيب لكي يتـ تنفيذ ىذه التفاىمات بداية العاـ المقبؿ.

وزير المالية يوفاؿ شتاينيتس التقى رئيس  إف، قاؿ في وقت سابؽ اإلسرائيميالوزراء وكاف مكتب رئيس 
والسمطة  إسرائيؿمشتركة بيف  إجراءاتالوزراء الفمسطيني سالـ فياض بالقدس الميمة، واتفؽ معو عمى اتخاذ 

 الفمسطينية حوؿ نقؿ البضائع وتسديد الضرائب.
التي تمت بمورتيا تشكؿ  اإلجراءات إفتفاؽ في بياف وصؿ لػ"معا": "وقاؿ رئيس الوزراء نتنياىو حوؿ ىذا اال

ستساىـ  اإلجراءاتدعـ المجتمع الفمسطيني وتعزيز اقتصاده. آمؿ أف ىذه  إلىجزءًا مف سياستنا اليادفة 
 أيضا". أخرىبدفع عالقاتنا مع الفمسطينييف عمى أصعدة 

 
 رة السالم العربيةمني  المصري يكشف عن مبادرة فمسطينية إلحياء مباد 

كشؼ رئيس التجمع الوطني لمشخصيات المستقمة، منيب المصري، عف محاوالت مف قبؿ  :وفا -راـ اهلل 
شخصيات فمسطينية مستقمة ومف المجتمع المدني الفمسطيني إلعادة إحياء مبادرة السالـ العربية وطرحيا 

عمى المستوى الفمسطيني والعربي واإلسالمي في  عمى أجندة المجتمع الدولي، باعتبارىا إطارًا عامًا مقبوالً 
 إطار كؿ مف جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي.

إنو عمى ضوء المحاوالت العديدة لتطويؽ ىذه المبادرة "وقاؿ المصري في بياف صادر عنو مساء الثالثاء 
ياء ىذه المبادرة مع جيات دولية غير مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي، فإنو يجري العمؿ حاليًا عمى إعادة إح

رسمية إلى جانب شخصيات إسرائيمية مف المجتمع المدني تمّثؿ كافة األطياؼ السياسية داخؿ إسرائيؿ، 
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وذلؾ لضماف حدوث اختراؽ في ىذه المبادرة لدى الجانب اإلسرائيمي الذي كاف يتجاىميا ويرفض التعامؿ 
 معيا.

جديا تجاه ىذه المبادرة مف الجانب اإلسرائيمي، نحاوؿ طرح ىذه  حتى نتأكد أف ىناؾ عمالً "وأضاؼ: 
المبادرة عمى أطراؼ إسرائيمية عديدة وخاصة مف خارج معسكر السالـ، ألف معسكر السالـ مؤيد تقميدي 
لممبادرة، وىو ال يؤثر في ىذه األياـ عمى توجيات الرأي العاـ اإلسرائيمي ومجريات األحداث داخؿ إسرائيؿ، 

عى عبر ىذا العمؿ إلى محاولة كسر الموانع اإلسرائيمية واختراؽ الممانعة بيذه المبادرة، مما يتطمب ونس
 ."التعامؿ مع شخصيات وأطراؼ إسرائيمية معارضة ليذه المبادرة، ومف معسكر اليميف وحتى المتطرؼ

ف ىذه الجيود تمقى المصري إنو تـ تقديـ تقرير لمرئيس محمود عباس حوؿ ىذه المبادرة وأىدافي وأكد ا، وا 
دعما فمسطينيًا ألف المبادرة تعد إحدى مرجعيات عممية السالـ، كونيا تؤّمف الحقوؽ وتضمف الثوابت 
سالمي كبير، وتمّيد لسالـ شامؿ في  الفمسطينية األساسية في قضايا الحؿ النيائي، وتتمتع بدعـ عربي وا 

 المنطقة.
 //وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )

 
 رام اهلل: تصريحات رومني "خرق فاضح لمشرعية الدولية" حكومة 

اعتبرت وزارة الشؤوف الخارجية تصريحات مرشح الحزب الجميوري لمرئاسة األميركية  :القدس –راـ اهلل 
وروث األميركي رومني، ومواقفو المنحازة لالحتالؿ، خرقا فاضحًا لمشرعية الدولية وقراراتيا، وانتياكا فظا لمم

 الخاص بحرية الشعوب واستقالليا.
وأدانت الوزارة في بياف صحافي، الثالثاء، ىذه المواقؼ التي يدلي بيا رومني سواء فيما يتعمؽ بالقدس، أو 

والفمسطينييف إلى فروقات ثقافية، ما  فاإلسرائيمييالتصريحات العنصرية التي تعزو الفجوة االقتصادية بيف 
 وجود االحتالؿ، ويعبر عف مستوى ثقافي متدٍف لمسيد رومني.يؤكد إنكاره ل

 //القدس، القدس، 
 
 عميرة: رد واشنطن عمى ادعاء رومني حول القدس ضعيفحنا  

عمى ادعاء  األبيضوصؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة "رد البيت  :القدس – راـ اهلل
ردا ضعيفا  إلسرائيؿميت رومني بأف القدس عاصمة األمريكية اسية مرشح الجميوري لالنتخابات الرئ

 .نسبيا"
ال يزاؿ يعتبر االستيطاف غير شرعي ويطالب بتنفيذ  األبيضكاف البيت  إذامف ذلؾ  أقوى"برد  وطالب

كما أداف عميرة في حديث لصوت فمسطيف،  وفؽ االتفاقات الموقعة". إسرائيؿاالستحقاقات المترتبة عمى 
ـ الثالثاء تصريحات رومني، التي قاؿ فييا إف الفارؽ بيف االقتصاديف الفمسطيني واإلسرائيمي فارؽ اليو 

 حضاري.
 //القدس، القدس، 

 
 
 
 أبو يوسف: تصريحات رومني حول القدس سابقة خطيرة واصل 
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صؿ أبو يوسؼ أف اعتبر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وا: نادية سعد الديف -عماف 
خطاب المرشح الجميوري لالنتخابات الرئاسية األميركية ميت رومني حوؿ القدس "يعّد سابقة خطيرة، 

 ومحؿ رفض فمسطيني".
وقاؿ لػ"الغد" مف األراضي المحتمة إف "قرب موعد االنتخابات الرئاسية والنصفية يجعؿ المرشحيف في حالة 

اإلسرائيمي والموبي الصييوني في الواليات المتحدة وكسب األصوات في  منافسة لتقديـ الوالء والطاعة لمكياف
 المعركة االنتخابية، عمى حساب الحقوؽ الفمسطينية". 

 //الغد، عمان، 
 
 المانحين عمى اإليفاء بالتزاماتيم فياض تحث حكومة 

تواصمة التي يرتكبيا المستوطنوف أداف مجمس الوزراء االنتياكات اإلسرائيمية الم :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
واعتبر المجمس أف عدـ قياـ المجتمع الدولي بما فيو المجنة الرباعية، بما  وجيش االحتالؿ ضد شعبنا 

يكفي مف أجؿ وقؼ االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ الفمسطينييف ولمقانوف الدولي سيؤدي إلى تقويض كؿ 
 في المنطقة بما ييدد حؿ الدولتيف. الجيود الدولية إلرساء السالـ واالستقرار

عمى ضرورة مواصمة كافة الدوؿ المانحة تقديـ الدعـ لمموازنة لمحيمولة دوف استمرار األزمة المالية  وشدد
  .الخانقة التي تعاني منيا السمطة وتحوؿ دوف وفائيا بما عمييا مف التزامات

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 عالقات دبموماسية م  تايالند إقامةتعمن عن الضفة الخارجية ب وزارة 

أعمنت وزارة الشؤوف الخارجية رسميا عف إقامة عالقات دبموماسية بيف مممكة  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
، ويأتي ىذا اإلعالف الرسمي تتويجا لقرار تايالند ودولة فمسطيف اعتبارا مف اليوـ األوؿ مف آب 

 ند االعتراؼ بدولة فمسطيف الذي تـ قبؿ أشير.حكومة مممكة تايال
وستقـو سفارة فمسطيف في دولة ماليزيا بمتابعة شاف عالقة فمسطيف مع مممكة تايالند لحيف إقرار فتح سفارة 

 دائمة لدولة فمسطيف في العاصمة التايالندية بانكوؾ.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "توحيد األسماء الجغرافية"األمم المتحدة عبر بوابة تتقدم نحو عضويتيا في  فمسطين 

شاركت فمسطيف الثالثاء، بشكؿ كامؿ وليس كمراقب فقط، في أعماؿ المؤتمر العاشر  :وفا -نيويورؾ 
 المعني بتوحيد األسماء الجغرافية، الذي عقد بمقر األمـ المتحدة في نيويورؾ.

نفيذ قرارات األمـ المتحدة الخاصة بموضوع توحيد ويعقد ىذا المؤتمر مرة كؿ خمس سنوات، ويناقش ت
التقارير المقدمة  إلىاألسماء الجغرافية مف خالؿ مناقشة تقارير مجموعات العمؿ المتخصصة، باإلضافة 

 مف الدوؿ.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 
 يزال قائًما ماحة الفمسطينية : الفيتو األمريكي اإلسرائيمي عمى المصالبكرأبو  عاطف 
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حذر السفير الفمسطيني السابؽ والقيادي في منظمة التحرير الفمسطينية عاطؼ أبوبكر حركتي حماس : لندف
األمريكي  -ورأى في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" أف الفيتو اإلسرائيمي  مف إطالة عمر االنقساـ، وفتح

د أف الفيتو األمريكي ػ اإلسرائيمي عمى المصالحة الفمسطينية ال عمى المصالحة ال يزاؿ قائًما، وقاؿ: "أعتق
يزاؿ قائما، بؿ لعمو تضاعؼ أكثر بالنظر إلى القناعة األمريكية واإلسرائيمية بفشؿ مسار التسوية، والدليؿ 
عمى ذلؾ بداية حصارىـ لمرئيس محمود عباس وتكرار ذات السيناريو الذي مارسوه مع الرئيس الراحؿ ياسر 

رفات، وذلؾ مف خالؿ اتياـ عباس بأنو غير شريؾ في عممية السالـ، وخفضوا مف الدعـ المالي لمسمطة، ع
وىـ يطمبوف مف الدوؿ المانحة ممارسة ذات الضغط، وىذا واقع أعتقد أف الطريؽ األنسب لمواجيتو يتـ عبر 

 المصالحة، واإلقداـ عمى مبادرة جريئة وشجاعة إلنياء االنقساـ".
بو بكر إلى أف األمر يمس عباس وحركة فتح كما يمس حركة حماس، التي قاؿ بأف ىامش الحركة وأشار أ

لدييا يبدو أكبر مف اليامش المتوفر لدى حركة "فتح"، بالنظر إلى التحوالت التي تعرفيا المنطقة وصعود 
 ما تونس ومصر.اإلسالمييف إلى الحكـ في أكثر مف بالد عربية ال سيّ 

 //قدس برس، 
 
 شيرًا عمى اعتقاليما الفمسطينية تفرج عن معتقمين سياسيين بعد  السمطة 

الفمسطينية في مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربية عف اثنيف  نابمس: أفرجت األجيزة األمنية التابعة لمسمطة
 شيًرا في سجونيا. مف المعتقميف السياسييف بعد اعتقاليما لمدة 

 //قدس برس، 
  

 : تصريحات ميت رومني "استفزازية"الرشقعزت  22
انتقػػد عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة "حمػػاس" عػػزت الرشػػؽ بشػػدة تصػػريحات المرشػػح الجميػػوري النتخابػػات 
الرئاسػػة األمريكيػػة ميػػت رومنػػي، التػػي اعتبػػر فييػػا القػػدس عاصػػمة لػػػ)إسرائيؿ(، ووصػػفيا بأنيػػا "تصػػريحات 

 عنصرية متطرفة". 
ت ميت رومني، بأنيا "تزوير فػظ لوقػائع التػاريو، واسػتفزاز لمشػعب الفمسػطيني واألمػة واعتبر الرشؽ تصريحا

العربيػػة واإلسػػالمية ولكػػؿ أحػػرار العػػالـ"، وقػػاؿ: "فػػي غيػػاب الػػدور العربػػي واإلسػػالمي الفاعػػؿ والمقػػرر، تبقػػى 
 فمسطيف والقدس عرضة لمعبث في المزاد االنتخابي األمريكي". 

: "رغػػـ أنػػؼ المرشػػح الجميػػوري النتخابػػات 2012-7-31حفية، الثالثػػاء وأضػػاؼ الرشػػؽ فػػي تصػػريحات صػػ
الرئاسػػػػة األمريكيػػػػة ميػػػػت رومنػػػػي.. سػػػػتبقى القػػػػدس دائمػػػػا وأبػػػػدا العاصػػػػمة األبديػػػػة لفمسػػػػطيف واألمػػػػة العربيػػػػة 

 واإلسالمية".
 82/7/1421فمسطين،أون الين، 

 
 يميين بالخميلاالسرائيمي يدعي اعتقال خاليا فمسطينية حاولت قتل اسرائ الشاباك 21

ذكػػػرت مصػػادر اعالميػػة اسػػػرائيمية الميمػػة الماضػػية اف الجػػػيش االسػػرائيمي وجيػػاز الشػػػاباؾ   :القػػدس المحتمػػة
 اعتقؿ خميتيف فمسطينيتيف حاولت قتؿ اسرائيمييف في الخميؿ.
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وذكػػػر موقػػػع نييشػػػع نيػػػوزن العبػػػري اف الجػػػيش وجيػػػاز االمػػػف االسػػػرائيمي اعتقػػػؿ خميػػػة الفمسػػػطينية قػػػرب قريػػػة 
حمحوؿ شمالي المدينة، تقػوـ عمػى حػد ذكػر المصػدر الخميػة الفمسػطينة بإلقػاء الحجػارة عمػى سػيارات الشػرطة 

 والمدنييف االسرائيمييف المارة في الشارع المحاذي لمقرية، بيدؼ إيذاء االسرائيمييف.

 2/8/1421وكالة سما االخبارية، 
 

 اتيا في سورية لمقصفالشعبية لتحرير فمسطين تنفي من تونس تعرض مقر  الجبية 28
تونس ػ يو بي آي: نفت الجبية الشعبية لتحرير فمسػطيف، األنبػاء التػي تػرددت فػي وقػت سػابؽ حػوؿ تعػرض 

 مقراتيا في سورية إلى القصؼ.
وقػػاؿ أبػػو أحمػػد فػػؤاد عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف فػػي بيػػاف تمقػػت يونايتػػد بػػرس 

ثالثػػاء، إف نبعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ والفضػػائيات العربيػػة رددت خبػػرا مفػػاده أنػػو تػػـ أنترناشػػيوناؿ نسػػخة منػػو، ال
قصؼ مقر لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، وييمنػي أف أؤكػد أف ىػذا الخبػر عػاري تمامػا عػف الصػحة، ولػـ 
يتعرض أي مقر مف مقراتنا )في سػورية( ال فػي مخػيـ اليرمػوؾ وال فػي أي مخػيـ آخػر لمقصػؼ مػف أي جيػة 

 ن.كانت
 2/8/1421القدس العربي، لندن، 

 
 %88: حكومة االحتالل زادت إنفاقيا عمى االستيطان بنسبة دلياني 20

أشػػػار عضػػػو المجمػػػس الثػػػوري لحركػػػة "فػػػتح" ديمتػػػري دليػػػاني، إلػػػى أف حكومػػػة االحػػػتالؿ زادت انفاقيػػػا عمػػػى 
 .2011و 2010% بيف عامي 38االستيطاف في االرض الفمسطينية المحتمة بنسبة 

دليػػاني فػػي تصػػريح صػػحافي، اليػػـو الثالثػػاء، أف حجػػـ اإلنفػػاؽ عمػػى االسػػتيطاف يصػػؿ إلػػى حػػوالي  وأوضػػح
مميػػوف دوالر وفػػؽ البيانػػات اإلسػػرائيمية الرسػػمية التػػي ال تتضػػمف حجػػـ اإلنفػػاؽ االسػػتيطاني فػػي القػػدس  400

 العربية المحتمة.
 82/7/1421القدس، القدس، 

 
 واستدعاء ُمسن شفى جراء التعذي إلى الم نقل معتقل سياسي بالضفة :حماس 20

اتيمت حركة "حماس" أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( باعتقاؿ خمسػة  :نابمس
الخميػػػؿ، ونقمػػت آخػػػر  مػػف سػػػكاف مدينػػة مػػف أنصػػارىا فػػػي مدينػػة نػػػابمس، فيمػػا اسػػػتدعت مسػػًنا لمتحقيػػؽ معػػػو

 .لممستشفى جراء التعذيب أثناء التحقيؽ معو

 82/7/1421قدس برس، 
 

 لم أقّرر بعد عممية عسكرية ضد إيران نتنياىو:  20
كشػؼ رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف نتنيػاىو النقػاب أمػس عػف أف إسػرائيؿ لػـ تتخػذ بعػد : حممي موسػى

قػػػرارا بشػػػأف اليجػػػـو عسػػػكريا عمػػػى إيػػػراف. وانتقػػػد نتنيػػػاىو، مػػػف طػػػرؼ خفػػػي، اعتراضػػػات القػػػادة العسػػػكرييف 
ئيمييف الحػػالييف والسػػابقيف عمػى ىجػػـو كيػػذا، مشػػددا عمػى أف القػػرار بيػػذا الشػأف ىػػو مسػػؤولية المسػػتوى اإلسػرا

 السياسي وحسب.
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وقػػاؿ نتنيػػاىو، فػػي مقػػابالت أجراىػػا أمػػس مػػع القنػػوات التمفزيونيػػة الرئيسػػية لمناسػػبة إجػػراءات التقشػػؼ التػػي 
بيؿ آخػر لفعػؿ ذلػؾ وأنػا أتحمػؿ المسػؤولية إنني أشرؼ عمػى األمػور بشػكؿ مباشػر، وال سػ»اتخذتيا حكومتو، 
وأشػػػار، ردا عمػػػى سػػػؤاؿ حػػػوؿ مػػػا يعمنػػػو قػػػادة األذرع األمنيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ وبيػػػنيـ رئػػػيس «. كػػػرئيس لمحكومػػػة

«. غيػػػر مسػػػؤوؿ وضػػػار بػػػأمف الدولػػػة»األركػػػاف عػػػف معارضػػػتيـ لميجػػػـو المنفػػػرد عمػػػى إيػػػراف، إلػػػى أف ىػػػذا 
رئػػيس الموسػػاد ورئػػيس الشػػاباؾ ألسػػمع مػػنيـ تقػػديراتيـ، فػػي  إننػػي أقػػدر بمػػا يكفػػي رئػػيس األركػػاف،»وأضػػاؼ 

 «.المكاف الضروري، في الغرؼ المغمقة. ليس ىنا، وال في وسائؿ اإلعالـ
واستذكر أنو قبؿ أف يتخػذ رئػيس الحكومػة األسػبؽ منػاحيـ بيغػيف قػراره بمياجمػة المفاعػؿ النػووي العراقػي فػي 

حوفي ورئيس شعبة االستخبارات ييوشع ساغي. وأضػاؼ  اعترض حينيا رئيس الموساد اسحؽ 1981العاـ 
األمور فائقة الجدية، وىي تختمؼ عف الجداؿ في وسائؿ اإلعالـ. في الديموقراطية اإلسرائيمية، كما في »اف 

كػػؿ ديموقراطيػػة، صػػاحب القػػرار ىػػو المسػػتوى السياسػػي، وعمػػى المسػػتوى المينػػي التنفيػػذ. وأنػػا لػػـ أتخػػذ القػػرار 
 «.نني أرى النظاـ في إيراف يعمف نيتو تدميرنا. وىو يعد القنابؿ لتدميرنا. وأنا لف أسمح بذلؾإ»وتابع «. بعد

سػأفرح إذا قامػت األسػرة الدوليػة بػدورىا، وضػغطت عمػى »وحوؿ جيػود أميركػا لطمأنػة إسػرائيؿ، قػاؿ نتنيػاىو 
جػػع ولػػو مميمتػػرا واحػػدا إلػػى إيػػراف. ورغػػـ أف العقوبػػات تضػػر باالقتصػػاد اإليرانػػي فػػإف المشػػروع النػػووي لػػـ يترا

األساس في دولة إسرائيؿ ىو أف ما يتعمؽ بمصيرنا وبأسػاس وجودنػا لػف ندعػو فػي »وشدد عمى أف «. الوراء
لقػػػد وجػػػدت تعبيػػػرا عػػػف ىػػػذا أيضػػػا لػػػدى »وأضػػػاؼ «. أيػػػدي ايخػػػريف، وال حتػػػى فػػػي أيػػػدي أفضػػػؿ أصػػػدقائنا

 «.الحؽ في الدفاع عف نفسيا في مواجية أي تيديد)الرئيس األميركي باراؾ( أوباما الذي أعمف أف إلسرائيؿ 
لسػت متسػرعا لمعمػؿ فػي »، قػاؿ «حػزب اهلل»وحوؿ ما يجري في سوريا واحتماؿ انتقػاؿ أسػمحة كيميائيػة إلػى 

 «.حالة السالح الكيميائي، لكف إسرائيؿ لف تستبعد أي احتماؿ بأف تعمؿ
 2/8/1421السفير، بيروت، 

 
 ةيالرئاساالنتخابات قوية أيا كان الفائز فى  واشنطنو  "يلإسرائ"نتنياىو: العالقة بين  27

قاؿ رئيس وزراء إسرائيؿ بنياميف نتنياىو، أمس الثالثاء، إنػو سػيركز عمػى مصػالح إسػرائيؿ : )أ ش أ( - غزة
وذكػػرت صػػحيفة "جيػػروزاليـ بوسػػت" اإلسػػرائيمية فػػى نسػػختيا  أيػػا كػػاف الفػػائز فػػى انتخابػػات الرئاسػػة األمريكيػػة.

سػرائيؿ غيػر أنػو قػاؿ إف إسػرائيؿ اإللكتر  ونية أنو عمى الرغـ مف تأكيد نتنياىو لمعالقة بيف الواليات المتحدة وا 
 ال يمكف أف تعتمد عمى أحد غير نفسيا عندما يتعمؽ األمر بالتيديد اإليرانى.

 82/7/1421، اليوم الساب ، مصر
 

 عمى التصدي لطيران "إسرائيل"باراك يعترف بمحدودية قدرة  28
اعتػػػرؼ وزيػػػر الػػػدفاع اإلسػػػرائيمي إييػػػود بػػػاراؾ بمحدوديػػػة قػػػدرات إسػػػرائيؿ العسػػػكرية، مقارنػػػة : ي موسػػػىحممػػػ

« سػي اف اف»أعمف باراؾ، في مقابمػة مػع شػبكة و  بالقدرات األميركية، في التصدي لممشروع النووي اإليراني،
بسػػبب قػػدراتنا العمالنيػػة »ضػػاؼ األميركيػػة، أف المقاربػػة بػػيف الػػدولتيف متشػػابية، لكػػف االتفػػاؽ لػػيس واسػػعا. وأ

بػيف إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة اتفاقػا »وأوضػح أف «. المحدودة، فإف ساعة الضبط عنػدنا تتقػدـ بسػرعة أكبػر
بيننػا خالفػات، ونحػف نحتػـر »وشػدد عمػى أف «. عمى طريقة قوؿ األمور، لكف لػيس بيننػا اتفػاؽ عمػى النتػائ 

 «.نا تتقدـ بوتيرة مختمفةبعضنا ايخر. ونشعر بأف ساعة الضبط عند
 2/8/1421السفير، بيروت، 
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 غانتس يعارض ضربة إسرائيمية ضد إيران لكنو سينفذ األمر حال صدوره ىارتس: 29

صحيفة "ىػارتس" كشػفت فػي موقعيػا عمػى الشػبكة، اليػوـ الثالثػاء، أف  ،82/47/1421، 08عر ذكر موقع 
منفػػردة بعمميػػة عسػػكرية ضػػد  س يعػػارض قيػػاـ اسػػرائيؿاف قائػػد أركػػاف الجػػيش االسػػرائيمي الجنػػراؿ بينػػي غػػانت

 المنشات النووية االيرانية.
ونقمت الصحيفة اف غانتسف الذي وصقتو بأنو يعػرؼ وظيفػة الجػيش وحػدوده فػي النظػاـ الػديمقراطي، سػيقـو 

 يادة السياسية بيذا الخصوص قي حاؿ اتخاذه رغـ معارضتو لو.قمع ذلؾ بتنفيذ قرار ال
اإلسرائيمي القناة العاشرة قد نقؿ عف غانتس، انو أكد خالؿ جمسات مغمقة فػي ايونػة األخيػرة  وكاف التمفزيوف

معارضػػتو لشػػف ىجػػـو عسػػكري عمػػى منشػػئات إيػػراف النوويػػة) وقػػاؿ "إف قػػدرة )إسػػرائيؿ( عمػػى إصػػابة مػػدمرة 
 ".لقدرات إيراف النووية محدودة وىي ال تذكر كما ىو مفيوـ مقارنة مع القدرات األمريكية

رئػػػيس األركػػػاف اإلسػػػرائيمي الجنػػػراؿ بنػػػي ، أف حممػػػي موسػػػى، عػػػف 2/8/1421الســـفير، بيـــروت، وأضػػػافت 
وجػاء ىػذا اإلعػالف فػي ظػؿ تقػارير «. كؿ الخيارات عمى الطاولة»غانتس أعمف أنو في ما يتعمؽ بإيراف فاف 

شػػػغاؿ بالخالفػػػات، أنػػػا لسػػػت مؤيػػػدا لالن»عػػػف رفضػػػو خطػػػط اليجػػػـو اإلسػػػرائيمي المنفػػػرد عمػػػى إيػػػراف. وقػػػاؿ 
 «.والمستوى السياسي ينتظر مني أف أبمغو كؿ ما أؤمف بو وأنا أفعؿ ذلؾ

 
 رئيس الموساد السابق: الحكومة اإلسرائيمية أصبحت عمى وشك االنييار 14

الػػػػرئيس السػػػػابؽ لجيػػػػاز ، أف )أ.ش.أ(عػػػػف وكالػػػػة غػػػػزة ، مػػػػف 82/7/1421، اليــــوم الســــاب ، مصــــرذكػػػػرت 
اليػػوـ الثالثػػاء أف الحكومػػة اإلسػػرائيمية أصػػبحت عمػػى  قػػاؿاف غػػلموسػػاد" مػػائير دااالسػػتخبارات اإلسػػرائيمية "ا

 وشؾ االنييار ولـ تعد تخدـ مصالحنا وقيمنا.
اف قولػو " غػعف دا -فى نبأ أوردتو عمى موقعيا االلكترونى  -ونقمت صحيفة )جيروزاليـ بوست( اإلسرائيمية 

فػػى عػػبء الخدمػػة العسػػكرية يكػػوف بػػديال لقػػانوف "تػػاؿ" يعػػد عجػػز الحكومػػة عػػف تمريػػر قػػانوف يحقػػؽ المسػػاواة 
 أكبر مثاؿ عمى فشميا ".

وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي إييػػود  انتقػد داغػػاف، أف حممػػي موسػػىعػف  ،2/8/1421الســفير، بيــروت، وأضػافت 
أصػػغيت لػوزير الػػدفاع يشػػحذ الحػػراب ضػػد إيػػراف »بػاراؾ، حيػػث قػػاؿ فػػي مػػؤتمر صػحافي فػػي تػػؿ أبيػػب أمػػس 

في وقت تطمؽ فيو النيراف عمينا كؿ يـو مف قطاع غزة. فمػاذا عمينػا أف نفعػؿي أي سياسػة واجبػة  والسورييف،
 «. إلسرائيؿي

لػػى انعػػداـ األخػػالؽ فػػي السياسػػة الداخميػػة اإلسػػرائيمية. واعتبػػر أف األحػػزاب  وأشػػار إلػػى األالعيػػب الحزبيػػة وا 
ديموقراطيػػػػة. ولػػػػذلؾ آثػػػػار أمنيػػػػة، تقػػػػوض جػػػػوىر ال»القطاعيػػػػة تعيػػػػد صػػػػياغة جػػػػدوؿ األعمػػػػاؿ اإلسػػػػرائيمي و

فالحكومػػة الممتزمػػة قضػػايا السػػمـ والحػػرب ال يمكنيػػا أف تخضػػع لضػػغوط قطاعيػػة. والموضػػوع اإليرانػػي بػػال  
 «. األىمية في نظري، لكنو ليس الموضوع المركزي

ىػػؿ قبػػؿ شػػير عرضػوا لنػػا االقتصػػاد اإلسػرائيمي عمػػى أنػػو ممتػػاز. مػاذا جػػرى، ألػػـ يكػف ىنػػاؾ تحػػذيري »وقػاؿ 
االعتبػػار ىػػو جػػوىري أـ أنيػػـ يعممػػوف بػػأف االنتخابػػات المقبمػػة سػػتكوف بعػػد عػػاـ ونصػػؼ العػػاـ، وحتػػى ذلػػؾ 

 «.الحيف سينسى الجميوري
 

 واالتحاد األوروبي يوقعان عمى اتفاقية "السماء المفتوحة" "إسرائيل: "معاريف 12
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ة واالتحػػاد األوروبػػى وقعػػا مسػػاء ذكػػرت صػػحيفة "معػػاريؼ" اإلسػػرائيمية أف الحكومػػة اإلسػػرائيمي: محمػػود محيػػى
أمػػس االثنػػيف، عمػػى اتفاقيػػة "السػػماء المفتوحػػة"، بعػػد مفاوضػػات دامػػت أكثػػر مػػف ثػػالث سػػنوات، حيػػث تيػػدؼ 

 االتفاقية إلى تنظيـ حركة الطيراف المدنى بيف إسرائيؿ ودوؿ االتحاد األوروبى.
عمػػى توقيػػع االتفاقيػػة بػػالقوؿ: "إف  ونقمػػت معػػاريؼ عػػف وزيػػر المواصػػالت اإلسػػرائيمى إسػػرائيؿ كػػاتس تعقيبػػو

االتفػػاؽ سػػيخفض مػػف قيمػػة أسػػعار رحػػالت الطيػػراف بػػيف إسػػرائيؿ ودوؿ االتحػػاد األوروبػػى، وسيرسػػـ أىػػداؼ 
 طيراف جديدة فى القارة".

وأضػػاؼ كػػاتس: "خػػالؿ األشػػير القريبػػة القادمػػة سػػيبدأ اإلسػػرائيميوف بالشػػعور بػػالفرؽ قريبػػًا، سػػتكوف رحػػالت 
كثير مما ىى عميو ايف، وستكوف األسعار أرخص أيضػًا، وسػيدخؿ االتفػاؽ الجديػد شػركات الطيراف أفضؿ ب

 أجنبية لالستثمار فى مجاؿ الطيراف فى إسرائيؿ".
سػرائيؿ تشػػكؿ  % مػػف مجمػػوع 60مػف الجػػدير بالػػذكر أف عػدد الػػرحالت الجويػػة بػيف دوؿ االتحػػاد األوروبػػى وا 

ماليػيف  7د المسافريف بيف الجانبيف خالؿ السنة األخيػرة نحػو حركة الرحالت المنظمة إلى إسرائيؿ، ويم  عد
 مسافر.

 82/7/1421، اليوم الساب ، مصر
 

 "إسرائيلفي " في الموازنة العامة قد تفجر حممة جديدة من االحتجاجات التقميصات 11
يؿ قػػرر قػػادة حمػػالت االحتجػػاج عمػػى السياسػػة االقتصػػادية االجتماعيػػة فػػي إسػػرائ: نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب

إعادة المحمة إلى صفوفيـ والخروج في مظاىرة موحػدة ليػـ، السػبت المقبػؿ، وذلػؾ ردا عمػى قػرارات الحكومػة 
 بإجراء تقميصات في ميزانيات الرفاه والتعميـ ورفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب.
ة الشػػارع الحكومػػة تفيػػـ رسػػال»وقالػػت دفنػػي ليػػؼ، المبػػادرة إلػػى حممػػة االحتجػػاج فػػي الصػػيؼ الماضػػي، إف 

اإلسػػػرائيمي بشػػػكؿ خػػػاطت. فإنيػػػا تعتقػػػد بػػػأف الجميػػػور اإلسػػػرائيمي مغفػػػؿ، ويمكػػػف أف يػػػتـ مػػػص دمائػػػو، وىػػػو 
 «.ساكت. وعمينا أف نتظاىر بقوة حتى تفيـ أف ىناؾ حدودا لتسامحنا

 2/8/1421، الشرق األوسط، لندن
 

 1422ن بـعمى االستيطا مميون دوالر 044أنفقت  "إسرائيل"السالم اآلن": " منظمة 18
، أف الحكومػة اإلسػرائيمية أنفقػت أكثػر مػف مميػار شػيقؿ 2012-7-31أظير تقرير رسمي إسرائيمي، الثالثػاء 

مميػػػوف دوالر( عمػػػى األنشػػػطة االسػػػتيطانية المتواصػػػمة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة خػػػالؿ العػػػاـ  400)نحػػػو 
 الماضي. 

مركػػز اإلحصػػاء المركػػزي اإلسػػرائيمي أظيػػر أف  وذكػػرت صػػحيفة "ىػػارتس" اإلسػػرائيمية أف التقريػػر الػػذي أعػػده
% عػػف عػػاـ 38ىػذا الحجػػـ الضػػخـ مػػف اإلنفػػاؽ يعػػادؿ زيػػادة فػػي الصػػرؼ الحكػػومي عمػػى االسػػتيطاف بنسػػبة 

، وتأتي في إطار تحقيؽ التوازف الستيعاب المستوطنيف المنتقميف إلى المستوطنات لمعيش فييا وحجػـ 2010
 الخدمات المقدمة. 
تو الصحيفة لمنظمة "السالـ ايف" اإلسرائيمية أنو يمكف لمكياف اإلسػرائيمي تػوفير أكثػر مػف وأوضح تقرير نشر 

مميػػار ونصػػؼ المميػػار شػػيقؿ سػػنويًا إذا مػػا وجيػػت ىػػذه األمػػواؿ إلػػى الخػػدمات التعميميػػة والبنيػػة التحتيػػة فػػي 
 المستوطنات وخمؽ التوازف بيف ذلؾ وبيف عدد المستوطنيف المقيميف ىناؾ فعاًل. 
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أشػػػػارت المنظمػػػػة فػػػػي تقريرىػػػػا الػػػػذي سيصػػػػدر اليػػػػـو األربعػػػػاء أف الحكومػػػػة إذا عػػػػدلت بػػػػيف مقػػػػدار الػػػػدخؿ و 
لممسػػتوطف والصػػرؼ عميػػو وبػػيف مقػػدار الػػدخؿ للسػػرائيمي داخػػؿ الخػػط األخضػػر والصػػرؼ عميػػو، فػػإف ىػػذا 

 سيكوف لو تبعات إيجابية عمى الموازنة ويجعؿ وقؼ خفضيا وخفض الضرائب أمرًا ممكنًا. 
 82/7/1421، سطين أون الينفم

 
 ببناء عشرات الوحدات االستيطانية في قم  الخميل إسرائيميقرار  10

وحدة اسػتيطانية جديػدة  84ذكرت وسائؿ إعالـ عبرية أف وزارة الحرب الصييونية قررت مؤخرا بناء : الخميؿ
تي كجػػزء مػػف المزايػػا فػػي مغتصػػبة "كريػػات أربػػع" فػػي مدينػػة الخميػػؿ المحتمػػة، مشػػيرة إلػػى أف ذلػػؾ المخطػػط يػػأ

التػػي منحيػػا رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو لممغتصػػبيف فػػي أعقػػاب رفػػض قػػانوف تشػػريع البػػؤر العشػػوائية فػػي 
 الكنيست.

وأوضحت وسائؿ االعالـ الصييونية أف ىذا القرار يعتبر شاذا عف سياسػات الحكومػة فػي ىػذا السػياؽ ألنيػا 
الكتؿ االستيطانية التي يعتقػد أنيػا ستضػـ إلػى دولػة االحػتالؿ  اعتادت السماح ببناء وحدات استيطانية داخؿ

في أي مفاوضات سالـ مستقبمية إال أف "كريات أربع" ليست ضمف الكتؿ االستيطانية الكبرى وىي مغتصػبة 
 وحيدة ومعزولة.

واشارت الصحؼ  العبرية إلػى أف المجمػس االسػتيطاني فػي كريػات أربػع شػرع مػؤخرا بخطػط ومشػاريع داخػؿ 
لمغتصػػبة بتشػػجيع مػػف حكومػػة االحػػتالؿ، حيػػث وافػػؽ وزيػػر المواصػػالت مػػؤخرا عمػػى شػػؽ طريػػؽ جديػػدة فػػي ا

 المغتصبة بيدؼ معمف وىو ربطيا بالحـر اإلبراىيمي.
 82/7/1421، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 سرائيميإ"ىاكرز غزة" يخترقون موق  وزير  10

طمقوا عمى أنفسيـ اسـ "ىاكرز غزة" اخترقوا موقػع عضػو قاؿ موقع إخباري إسرائيمي إف قراصنة إلكترونييف أ
 الكنيست اإلسرائيمي ووزير شئوف الدبموماسية العامة يولي إدلشتايف. 

" التابع لممستوطنيف الييود تعَقيب الوزير الميكػودي إدلشػتايف بػالقوؿ إف اختػراؽ مػوقعي 7ونشر موقع "آروتز 
 إف الوزير تعرض لالختراؽ نظًرا يرائو المتشددة ضد العرب.  وقاؿ الموقع الشخصي يعد "عماًل إرىابًيا". 

 82/7/1421، فمسطين أون الين
 

عادة أكبرعدد من أعضائو لميكوداىنغبي يواصل مساعيو لشق ك: ىآرتس 10  ديما وا 
الػػذي  فػػي موقعيػا عمػػى الشػبكة اليػػوـ الثالثػاء، أف الػػوزير السػابؽ، تسػػاحي ىنغبػي، أفػادت صػػحيفة "ىػارتس"،

أسػػػبوعيف بشػػػؽ كتمػػػة حػػػزب كػػػديما فػػػي الكنيسػػػت، ونقػػػؿ سػػػبعة أعضػػػاء مػػػف الكتمػػػة إلػػػى االئػػػتالؼ  فشػػػؿ قبػػػؿ
الحكومي مقابؿ وعود بمناصب رفيعة، أطمػؽ ىػذا األسػبوع حممػة جديػدة لنقػؿ األعضػاء المنتسػبيف فػي حػزب 

 ديما إلى حزب الميكود.اك
عاىـ لممشاركة فػي اجتمػاع يػـو وأشارت الصحيفة إلى أف ىنغبي وجو رسالة شخصية لنشطاء حزب كديما د

الخمػيس القػادـ يخصػص لالنتسػاب لحػػزب الميكػود.  وأورد ىنغبػي فػي رسػالتو األسػػباب التػي دفعتػو إلػى تػػرؾ 
 مف قبؿ شاروف. 2006حزب كديما بعد أف كاف مف أوائؿ المنضميف إليو مع تأسيسو عاـ 

 82/47/1421، 08عر 
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حذر أستاذ العموـ السياسية بجامعة تؿ أبيب، والمتخصص بأبحاث السياسة العربية والفمسػطينية، البروفسػور 
"شاؤوؿ مشعاؿ" دوائػر صػنع القػرار فػي "تػؿ أبيػب" مػف انييػار السػمطة الفمسػطينية، مشػيرًا إلػى أّف ذلػؾ يعنػي 

التطػػرؼ اإلسػػػالمي ليحػػػؿ مكانيػػا، خاصػػػة وأّف ذلػػػؾ قػػد يعػػػـ األردف والضػػػفة االسػػتعداد الحتماليػػػة الفوضػػػى و 
الغربية وقطاع غزة. وأضاؼ "مشعاؿ" أّف انييار السمطة سيعني التسبب في إشعاؿ حريؽ سياسي خػارج كػؿ 
سيطرة، وثورة عابرة لمحدود والقطاعات، تاركة منظومات الحكـ وأدوات السيطرة التقميدية عاجزة عػف مواجيػة 

موقؼ، متسائاًل: ىؿ بإمكاف "إسرائيؿ" االسػتمرار بالحفػاظ عمػى الوضػع الجغرافػي القػائـ فػي الضػفة الغربيػة ال
 ضمف ثمف سياسي مقبوؿ يمكف تحممو، وماذا سيحدث لو تدىورت األوضاع إلى حرب ضد الفمسطينييفي

 موق  معيد أبحاث األمن القومي الصييوني )عن العبرية، ترجمة المركز(
 82/7/1421، 1098المعموماتي التقرير 

 
 ضبط شبكة ييودية تضم أكاديميين الصطياد األطفال واستغالليم جنسًيا 18

أعمنػػت الشػػرطة اإلسػػرائيمية أنيػػا فككػػت مػػؤخرًا خميػػة ييوديػػة، تضػػـ : خدمػػة قػػدس بػػرس -الناصػػرة )فمسػػطيف( 
والقاصػػػػػريف أكػػػػاديمييف وطػػػػالب جامعػػػػػات وأخصػػػػائيوف اجتمػػػػاعيوف، تنشػػػػػط فػػػػي مجػػػػاؿ اصػػػػػطياد األطفػػػػاؿ 

 واستغالليـ جنسيًا، عف طريؽ شبكة "اإلنترنت".
(، إنػػو 7|31وقالػػت الناطقػػة بمسػػاف الشػػرطة للعػػالـ العربػػي، فػػي بيػػاف صػػحفي صػػدر عنيػػا اليػػـو الثالثػػاء )

خػػػالؿ الثالثػػػة أشػػػير األخيػػػرة نشػػػطت مػػػا ُتعػػػرؼ بػػػػ "وحػػػدة مكافحػػػة الغػػػش والخػػػداع" التابعػػػة لمشػػػرطة بحممػػػة 
ية اسػػتغالؿ األطفػػاؿ جنسػػيًا عػػف طريػػؽ شػػبكة "اإلنترنػػت"، ليتبػػّيف ليػػا وجػػود شػػبكة تحقيقػػات واسػػعة فػػي قضػػ

ييودية تتألؼ مّما ال يقؿ عف ثالثيف شخًصا مشتبو بو تـ جمع أدلة راسخة ضدىـ بحيازة ونشر مواد إباحية 
لعقػػد لقػػاءات تسػػتيدؼ فئػػة األطفػػاؿ والقاصػػريف عمػػى المواقػػع اإللكترونيػػة، ومحاولػػة إغػػرائيـ بالمػػاؿ واليػػدايا 

 معيـ واالعتداء عمييـ.
 82/7/1421قدس برس، 
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كشفت دراسة إسرائيمية صادرة حديثا عف ارتفاع ممحوظ لنسبة المصابيف بمرض السرطاف بيف : يمنى عصاـ
مشيرة إلى انخفاضيا فى القطاع العربى داخؿ إسرائيؿ مقارنة اإلسرائيمييف خاصة فى مدينة "حيفا" الساحمية، 

 بالسكاف الييود.
وأشػػارت الدراسػػة التػػى أعػػدىا مجموعػػة مػػف البػػاحثيف اإلسػػرائيمييف إلػػى أف ارتفػػاع النسػػبة باإلصػػابة بػػاألمراض 

نػاطؽ عامػَا، موضػحة أف الدراسػة أجريػت فػى عػدة م 20السرطانية يأتى بيف األطفاؿ والمراىقيف حتػى عمػر 
 مختمفة بتؿ أبيب وبعض األحياء التابعة ليا.

وجػػػاء فػػػى الدراسػػػة الطبيػػػة اإلسػػػرائيمية التػػػى نشػػػرتيا صػػػحيفة "ىػػػاآرتس" اإلسػػػرائيمية اليػػػـو الثالثػػػاء، أف نسػػػبة 
 ألؼ إلى مميوف ييودى. 180اإلصابة فى إسرائيؿ تتراوح ما بيف حوالى 

 82/7/1421، اليوم الساب ، مصر
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 ة عمى يد إسرائيمي في تل أبي أفارق ثةثال : طعن "إسرائيل" 84
فارقػة عمػى يػد اسػرائيمي فػي محػؿ لمفيػديو فػي جنػوب تػؿ أبيػب، أمػس، فػي أطعف ثالثة مياجريف : )ا ؼ ب(

ألػؼ  62وتشػير أرقػاـ وزارة الداخميػة اإلسػرائيمية إلػى أف  ىجوـ ذكرت الشرطة انو قد يكػوف جريمػة عنصػرية.
، قػػػادميف خصوصػػػا مػػػف السػػػوداف وجنػػػوب السػػػوداف 2006العػػػاـ  ميػػػاجر غيػػػر شػػػرعي دخمػػػوا إسػػػرائيؿ منػػػذ

 واريتريا. 
 2/8/1421، السفير، بيروت

 
 ىيئات وفاعميات فمسطينية: األقصى في خطر.. واالحتالل يسرع خطوات ىدمو

ىيئات وفاعميات فمسطينية طالبت بتدخؿ عربي ، أف نادية سعد الديف، عف 2/8/1421، الغد، عّمانذكرت 
نقاذ المسجد األقصى المبارؾ الذي يتعرض إلى "خطر محدؽ أكثر مف أي وقت مضى، بينما إسالمي، إل

وحذرت مف قرار  يسارع االحتالؿ اإلسرائيمي خطوات تقسيمو، توطئة ليدمو وبناء الييكؿ المزعوـ مكانو".
لغاء أصدرتو سمطات االحتالؿ أمس، بتحويؿ باحات المسجد األقصى إلى حدائؽ وساحات عامة، بيدؼ إ

 تبعيتيا لممسجد وفتح المجاؿ أماـ الييود، لدخوليا في أي وقت، تزامنا مع محاوالت اقتحامو يوميا.
الشيو رائد صالح إف "االحتالؿ يتعامؿ مع  1948وقاؿ رئيس الحركة اإلسالمية في فمسطيف المحتمة 

ري عمى حسابو"، موجيا المسجد األقصى وكأنو في حالة عد تنازلي أخير، قبؿ بدء بناء الييكؿ األسطو 
 "نداء استغاثة لألمة العربية واإلسالمية لمتحرؾ لنصرة قضية القدس".

وأشار إلى "شروع االحتالؿ في بناء ثمانية أبنية عمالقة تحيط بالمسجد األقصى وتسع حدائؽ توراتية، تبدأ 
ستيدؼ االحتالؿ، وفؽ وي مف حي سمواف وتنتيي بحي العيسوية، فضاًل عف مواصمة زرع القبور الوىمية".

الشيو صالح، "تيويد محيط المسجد األقصى تمييدًا لفرض تقسيـ غير معمف بيف المسمميف والييود، أسوة 
 بفعمو القسري إزاء المسجد اإلبراىيمي الشريؼ".

مف جانبو، اعتبر خطيب المسجد األقصى الشيو عكرمة صبري أف المسجد "يتعرض إلى خطر محدؽ 
ضى، بحيث تصاعدت انتياكات االحتالؿ ضده مؤخرا، ما يكشؼ عف مؤشر خطير أكثر مف أي وقت م

وأضاؼ إلى "الغد" مف القدس المحتمة إف "الحكومة اإلسرائيمية اليمينية تشجع وتدعـ  ونوايا سيئة".
الجماعات الييودية المتطرفة عمى نحو سافر وعمني، فيما تعمف بمدية االحتالؿ في القدس أف ساحات 

 امة، وىو أمر مرفوض ألنيا تشكؿ جزءا مف المسجد األقصى وال تنازؿ عف ذرة تراب منيا".األقصى ع
مف "تنامي وتيرة  وحذر رئيس مجمس األوقاؼ اإلسالمية في القدس المحتمة الشيو عبد العظيـ سميب

وجود  تيديدات أعضاء الكنيست والمسؤوليف وأطراؼ اليميف المتطرؼ إلزالة األقصى"، بما يتطمب "تكثيؼ
المصميف في المسجد والرباط فيو، لمذود عف حرمتو وحمايتو، ضد ممارسات مرفوضة الحتالؿ صييوني 

 بشع، يستيدؼ المقدسات واألرض واإلنساف الفمسطيني".
الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس ، أف وليد عوض، عف 2/8/1421، القدس العربي، لندنوأوردت 

قرار بمدية االحتالؿ بالقدس والقاضي بتحويؿ باحات المسجد األقصى المبارؾ والمقدسات شددت عمى اف 
 إلى حدائؽ وساحات عامة، وىو انتياؾ خطير وجسيـ لحرمة المسجد األقصى.

: إف 1948ومف جيتو قاؿ الشيو كماؿ الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في االراضي المحتمة عاـ 
قرارا يقضي بتحويؿ باحات المسجد األقصى إلى حدائؽ وساحات عامة، بمدية االحتالؿ في القدس أصدرت 

 بيدؼ إلغاء تبعيتيا لممسجد، وفتح المجاؿ أماـ الييود لدخوليا في أي وقت.
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وأضاؼ أف تيويد مدينة القدس تصاعد مع بداية شير رمضاف، إذ يعمؿ االحتالؿ عمى طمس المعالـ 
 ات تنفذ ألوؿ مرة في ىذا الشير.الفمسطينية في المدينة المقدسة عبر إجراء

ومف جيتيا طالبت وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية في غزة الثالثاء قادة العالـ اإلسالمي بالتحرؾ العاجؿ 
وعقد لقاء قمة إسالمية لبحث االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ المسجد األقصى، واتخاذ القرارات واإلجراءات 

قرار قوات االحتالؿ بتحويؿ باحات وساحات المسجد األقصى المبارؾ إلى ووصفت الوزارة  الفاعمة لحمايتو.
 ساحات وحدائؽ عامة بأنو قرار خطير وتعد سافر عمى حرمة أحد أقدس المقدسات اإلسالمية في العالـ.

ومف جيتو دعا قاضي القضاة ورئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي الفمسطيني سابقًا تيسير التميمي، 
سالمية عاجمة لنصرة األقصى ومدينة القدس مف المخططات اإلسرائيمية .ليبة عربي  ة وا 

ومف جيتو اداف نالتجمع لمحؽن قرار بمدية االحتالؿ في القدس بتحويؿ ساحات المسجد األقصى إلى حدائؽ 
وساحات عامة، محذرا مف التصعيد األخير المستمر بحؽ المسجد مف قبؿ بمدية االحتالؿ ومستوطنييا 

 ـ مف قيادة دولة االحتالؿ.وبدع
الناطؽ باسـ الحركة اإلسالمية في الداخؿ ، أف محمد عيد، عف 82/7/1421، فمسطين أون الينونشرت 

المحتؿ زاىي نجيدات أوضح، أف المؤسسة اإلسرائيمية تعدُّ ساحات المسجد األقصى عبارة عف حدائؽ 
 توراتية". عامة، تخضع لمشاريع " الييود" المدرجة تحت "الحدائؽ ال

إلى ذلؾ؛ استنكرت رابطة عمماء فمسطيف قرار االحتالؿ اإلسرائيمي اعتبار المسجد األقصى وساحاتو أماكف 
وحدائؽ عامة لممستوطنيف، مؤكدًة أف أرض فمسطيف أرض وقؼ إسالمي ال حؽ لموجود الييودي عمى شبر 

المسجد األقصى المبارؾ ىو احتالؿ منيا. وأشارت الرابطة في بياف صحفي، إلى أف االحتالؿ لفمسطيف و 
 باطؿ) وعميو فكؿ قراراتو باطمة وال معنى ليا. 

وفي السياؽ؛ داف مركز التجمع لمحؽ الفمسطيني قرار بمدية االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة تحويؿ 
 باحات المسجد األقصى إلى مرافؽ عامة لممستوطنيف. 

ار اإلسرائيمي، مشيرة إلى أف استمرار العمؿ بو سيؤدي إلى وحذر المركز في بياف صحفي، مف خطورة القر 
 "انفجار الوضع في المنطقة بشكؿ قد ال تتـ السيطرة عميو". 

مسؤوؿ ممؼ القدس في حركة فتح حاتـ عبد القادر قاؿ، في ، أف 2/8/1421، السفير، بيروتوأضافت 
اوؿ أف تدخؿ إلى المسجد األقصى ما يسمى بمجموعات أمناء الييكؿ تح»مؤتمر صحافي في القدس، إف 

لتنفيذ مشروعيا ببناء الييكؿ، لكف وقفات المقدسييف وصمودىـ وصدىـ، ترغـ الشرطة اإلسرائيمية عمى 
يـو »، مشيرًا إلى ما حصؿ يوـ األحد الماضي، الذي صادؼ «التراجع ومنعيـ مف الدخوؿ إلى األقصى

، ولوال التواجد الكثيؼ في األقصى مف قبؿ المقدسييف التاسع مف آب بحسب التقويـ الييودي ليدـ الييكؿ
 «.والشباف لمتصدي لمجموعات أمناء الييكؿ لما منعتيـ الشرطة مف الدخوؿ

 
 عرفات عرفات ترف  في باريس دعوى ضد مجيول بتيمة اغتيال سيى

اريس رفعت سيى عرفات، أرممة الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، أمس في ب: أ ؼ ب -باريس 
دعوى ضد مجيوؿ بتيمة اغتياؿ زوجيا بعد العثور عمى مادة البولونيـو السامة في اغراض شخصية لو، ما 

 اثار الشكوؾ في انو مات مسمومًا.
وأفاد بياف صدر عف مكتب محامييا الفرنسي بيار اوليفييو سور اف ىذه الشكوى مع االدعاء بالحؽ المدني 

القاصر زىرة الى عميد قضاة التحقيؽ في محكمة اعمى درجة في  قدمت امس باسـ سيى عرفات وابنتيا
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تقديـ الدعوى، كما اكد ذلؾ بياف صادر عف مكتب « فرانس برس»ضاحية نانتير الباريسية. وأكد لوكالة 
رئيس المحكمة في نانتير. وقاؿ مصدر قضائي اف عميد قضاة التحقيؽ يمكنو نقؿ الممؼ الى النيابة او 

تسميـ. وفي حاؿ اعتبرت الشكوى مقبولة، سيتـ فتح تحقيؽ، او يعمف اف ال جية إلقامة طمب دفع رسوـ ال
ىذه الدعوى بتيمة االغتياؿ الموجية ضد »الدعوى. وأوضح بياف مكتب المحامي بيار اوليفييو سور اف 

انيا تأتي بعد مجيوؿ، بحيث ال تتيـ سيى وزىرة أحدًا: ال دولة وال حكومة وال فردًا، لـ تسقط بالتقادـ، اذ 
وأضاؼ «. اقؿ مف عشر سنوات عمى الواقعة، وال ىدؼ منيا سوى اثبات الحقيقة إكرامًا لمزوج واالب

سيى وزىرة عرفات لدييما ثقة تامة في القضاء الفرنسي ولتمكينو مف القياـ بميمتو »المحامي في البياف اف 
ضائية ما لـ يتدخؿ احد الستخداميا في باستقاللية تامة لف تدليا بأي احاديث خالؿ نظر الدعوى الق

 «.اغراض سياسية
 2/8/1421، الحياة، لندن

 
 جيش االحتالل يشن عممية عسكرية واسعة شمال الخميل وغر  جنين

شنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر أمس الثالثاء عممية عسكرية واسعة في بمدة بيت أمر : الضفة الغربية
ا أكثر مف مائتي جندي إسرائيمي وأفراد مف القوات الخاصة، نت  عنيا عدة شماؿ مدينة الخميؿ، شارؾ فيي

 إصابات واعتقاؿ أربعة مواطنيف آخريف.
وأفاد محمد عوض منسؽ الحممة الوطنية في بيت أمر بأف قوات االحتالؿ شنت عممية عسكرية واسعة فجر 

ييف وجنود االحتالؿ حتى الساعة الثالثاء في أحياء بمدة بيت أمر، ونشبت مواجيات بيف شباف فمسطين
 السابعة صباحًا.

وفي جنيف، شنت قوات االحتالؿ حممة اعتقاالت ومداىمات واسعة غرب مدينة جنيف، تخمميا اقتحاـ لمنازؿ 
 المواطنيف واعتقاؿ ثالثة ورصد آبار المياه.

ة تمشيط واسعة كما اقتحمت قوات االحتالؿ سيؿ مرج ابف عامر غرب جنيف، وشنت صباح الثالثاء حمم
 عف آبار المياه، وقامت بعمميات تصوير وفؽ خرائط بحوزتيا.

 82/7/1421، القدس، القدس
 

 قرية الريحية بالخميل أراضيدونم من  044أوامر بمصادرة  عشرة لبطتمحكمة "عوفر" العسكرية 
ارًا، ابطمت فيو اصدرت لجنة االعتراضات العسكرية االسرائيمية في محكمة "عوفر" العسكرية قر  :القدس

عشرة اوامر عسكرية الخالء عائالت فمسطينية مف اراضي قرية الريحية قضاء الخميؿ، كانت ادارة الحكـ 
 العسكري"االدارة المدنية" ادعت انيا "اراضي دولة".

 وجاء قرار ابطاؿ اخالء العائالت الفمسطينية بناء عمى اعتراض تقدـ بو المحامي غياث ناصر.
دونـ مف اراضي قرية الريحية، اصدرت ادارة الحكـ  600الراضي التي كانت ميددة بحوالي وتبم  مساحة ا

 العسكري، اوامر اخالء لممزارعيف في مواقع مختمفة.
 82/7/1421، القدس، القدس

 
 في سجن نفحة األسرىتقتحم غرف  "متسادا"قوات 
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في سجف نفحة  14سجوف )متسادا(، قسـ اقتحمت قوات إسرائيمية خاصة تابعة إلدارة ال: توفيؽ عبد الفتاح
جراء تفتيشات استفزازية في غرؼ  الصحراوي في ساعات السحور الميؿ الفائت، وقامت بمداىمة القسـ وا 

 األسرى، وحاولت إجبارىـ عمى التفتيش العاري.
لى ساحة وأفاد تقرير صادر عف وزارة األسرى الفمسطينية في غزة إنو تـ إخراج األسرى بعد منتصؼ الميؿ إ

جراء تفتيشات في غرؼ األسرى والعبث بمحتوياتيا وتدميرىا.  السجف، بعد تعرضيـ للىانات وا 
وأضاؼ أف األسرى رفضوا التفتيش العاري، وبسبب ذلؾ فرضت عمييـ عقوبات منع زيارات لمدة شير 

 وسحب كافة األدوات الكيربائية مف القسـ.
محرريف االحتالؿ مسؤولية التداعيات التي قد تنجـ عف اقتحاـ ومف جيتيا؛ حممت جمعية "واعد" لألسرى وال

قوات مف إدارة السجوف سجف نفحة، مؤكدة أف "ما حدث يعتبر استفزاًزا خطيًرا لألسرى القابعيف فيو وتعدًيا 
 سافًرا عمى األسرى وخاصة في شير رمضاف المبارؾ".

 82/7/1421، 08عر  
 

: األقصى يتعرض لمحاولة تذوي  أساساتو "الخميج"قصى لـالميندس االستشاري بصيانة المسجد األ
طالب الميندس االستشاري الخاص بصيانة المسجد األقصى، الدكتور  وكاالت: - حساـ وىبة -القاىرة 

جماؿ عمرو، الشعب المصري بشكؿ خاص والشعوب اإلسالمية بشكؿ عاـ بأال ينسوا المسجد األقصى 
ستمر مف جانب الكياف الصييوني الذي لـ يرحـ األقصى حتى خالؿ المغتصب الذي يعاني التدنيس الم

إذ يرعى جيش االحتالؿ الصييوني الزيارات المكثفة التي يقوـ بيا الييود لساحة المسجد “شير رمضاف، 
 ”.في نيار رمضاف ويمارسوف أبشع أنواع التدنيس في حؽ ثالث الحرميف الشريفيف

ؿ زيارتو لمقاىرة مؤخرًا، إلى أف الفحوص التي أجراىا ىو وفريقو ، خال”الخمي ”وأشار في تصريح خاص ؿ
عمى أساسات األقصى خالؿ الفترة الماضية كشفت عف وجود آثار لمواد كيميائية خطرة في تمؾ األساسات، 
ما يؤكد استخداـ الكياف مواد مذيبة في الحفريات التي يقوـ بيا أسفؿ المسجد األقصى بيدؼ تذويب 

متيا، األمر الذي يؤدي في النياية إلى انييار المسجد مف دوف تدخؿ صييوني مباشر يثير أساساتو وخمخ
 ضد الصياينة ردود فعؿ.

 2/8/1421، الخميج، الشارقة
 

 ا انتقمت إلى لبنانعائمة فمسطينية مقيمة في سوري 029القدس العربي: 
مسطينية مقيمة في سورية إختارت عائمة ف 519تونس ػ يو بي آي: أظيرت بيانات إحصائية فمسطينية أف 

 اإلنتقاؿ إلى لبناف بسبب تدىور األوضاع األمنية.
عائمة(،  100عائمة(، وصيدا ) 100عائمة(، والشماؿ ) 129وتوزعت ىذه العائالت للقامة في البقاع )

 عائمة(. 95عائمة(، وبيروت ) 96وصور )
 2/8/1421، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"بتطوير عالقتو م   األوروبيالكرامة" يندد بقرار االتحاد  تجم  "فمسطينيون من اجل

بتطوير  األوروبيندد التجمع الشبابي الفمسطيني "فمسطينيوف مف اجؿ الكرامة" قرار االتحاد  :بيت لحـ
 .إسرائيؿعالقاتو التجارية والدبموماسية مع 



 
 
 

 

 

           29ص                                    1084العدد:                2/8/1421 األربعاء التاريخ:

ذي يرفع مستوى أكثر مف ستيف مجاؿ في جاء ذلؾ في بياف اصدره ىذا التجمع احتجاجا عمى القرار "ال
عالقات التعاوف الثنائية بيف الطرفيف، األمر الذي مف شأنو أف يعيد العالقات إلى ما كانت عميو قبؿ نحو 

 ".2008ثالث سنوات ونصؼ، اي إلى ما قبؿ الحرب عمى قطاع غزة في كانوف األوؿ 
 82/7/1421، القدس، القدس

 
 عين الحموةخيم مجرحى في  ستةقتيل و لبنان: 

وقع إشكاؿ في مخيـ عيف الحموة في صيدا أمس، بيف رجؿ ديف يدعى ابو طعاف وبعض الشباف في 
 المخيـ، ما لبث أف تطّور الى تضارب بااليدي بيف الطرفيف.

وعند الساعة الثامنة والنصؼ خرج شباف ممثموف مف سوؽ الخضار في المخيـ وباشروا باطالؽ النار بشكؿ 
 ادى الى مقتؿ فمسطيني يدعى خيرعوّيد واصابة ستة اشخاص.عشوائي ما 

 2/8/1421، السفير، بيروت
 

  1421 دوالر خالل النصف األول من عام أكثر من مميونيبمغ  "التأمين الوطنية"شركة  أرباح
ؿ استممت بورصة فمسطيف البيانات المالية المرحمية الموحدة المراجعة مف المدقؽ الخارجي المستق :نابمس

 (.NICلشركة التأميف الوطنية ) 30/06/2012كما في 
وتشير بيانات الشركة لمنصؼ األوؿ مف ىذا العاـ إلى أف صافي أرباح الفترة قبؿ الضريبة قد بم  

دوالر في النصؼ  273507844دوالر أمريكي مقارنة مع صافي أرباح قبؿ الضريبة بمقدار  276767574
 %. 1339نسبتو  بارتفاع بمغت 2011األوؿ مف عاـ 

 2/8/1421، القدس، القدس
 

 دوالر منح لممتفوقين في الثانوية العامة مميون 1:في رام اهلل التعميم العاليوزارة 
مميوف(  2أعمف وزير التعميـ العالي د. عمي الجرباوي، أف مجمس الوزراء قرر تخصيص مبم  ) :راـ اهلل

 ، والذيف سيمتحقوف في الجامعات المحمية.2012مة دوالر لدعـ الطمبة المتفوقيف في الثانوية العا
وقالت الوزارة في بياف صادر عنيا اليوـ الثالثاء، إف ىذه المنحة سيتـ تغطية الرسوـ الدراسية لمدة فصميف 

 دراسييف، حسب ايصاالت الدفع الرسمية الصادرة عف الجامعات.
البة مف المتفوقيف في امتحاف الثانوية طالب وط 900وقاؿ الجرباوي إف المنحة ستساعد ما اليقؿ عف 

العامة، في استكماؿ السنة الجامعية االولى دوف انقطاع او تغيير في التخصص، الى اف يبدأ الطمبة بالتقدـ 
 لالستفادة مف برام  االقراض، والمساعادت االخرى في الجامعة في السنوات التالية.

 .(www.mohe.pna.psبعة موقع الوزارة االلكتروني )وطالب زكريا الطمبة وخاصة المتفوقيف منيـ متا
 82/7/1421، القدس، القدس
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ار الحكومػة األردنيػة أعربت المتحػدث الرسػمي باسػـ وزارة الخارجيػة صػباح الرافعػي، عػف اسػتنك :بترا -عماف
لالجراءات واالستفزازات االسرائيمية في مدينة القدس، وتحديدا في الحـر القدسي الشريؼ، بدءا مف الحفريػات 
فػػي اسػػفؿ طريػػؽ بػػاب المغاربػػة فػػي سػػاحة البػػراؽ، واقتحػػاـ الشػػرطة االسػػرائيمية مسػػجد قبػػة الصػػخرة المشػػرفة، 
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لييػػػود لسػػػاحات المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ، ممػػػا يشػػػكؿ وكػػػذلؾ تزايػػػد حػػػاالت دخػػػوؿ مجموعػػػات المتطػػػرفيف ا
 استفزازا لمشاعر المسمميف خاصة في ىذا الشير الفضيؿ.

وشػػددت المتحػػدث الرسػػمي باسػػـ وزارة الخارجيػػة عمػػى ضػػرورة تقيػػد اسػػرائيؿ بالتزاماتيػػا وفػػؽ القػػانوف الػػدولي، 
وتػػوتر األجػػواء وتقػػويض فػػرص  ووقػػؼ االجػػراءات االحاديػػة التػػي مػػف شػػأنيا أف تخمػػؽ المزيػػد مػػف االحتقػػاف

 السالـ.
واكػػػػدت عمػػػػى الػػػػدور الياشػػػػمي التػػػػاريخي المسػػػػتمر دوف انقطػػػػاع فػػػػي حمايػػػػة وصػػػػيانة المقدسػػػػات اإلسػػػػالمية 

أكػدت الرافعػي اف الحكومػة االردنيػة تابعػت و والمسيحية في المدينة المقدسة كما اكػدت عميػو معاىػدة السػالـ. 
ئاسػػػة األميركيػػػة ميػػػت رومنػػػي، المتعمقػػػة بالقػػػدس خػػػالؿ زيارتػػػو التصػػػريحات االخيػػػرة لممرشػػػح الجميػػػوري لمر 

 إلسرائيؿ يوـ أمس االوؿ.
 2/8/1421، الرأي، عّمان
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قاؿ سفير تؿ أبيب األسبؽ فػي عمػاف، عوديػد عيػراف، إنػو بعػد مػرور سػنة ونصػؼ : الناصرة ػ زىير أندراوس
سػػػقاطاتو السياسػػػية  عمػػػى انػػػدالع األعمػػػاؿ االحتجاجيػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي، مػػػا زاؿ األردف يواجػػػو تداعياتػػػو وا 

واالقتصادية، الفًتا إلى أف جيود العاىؿ األردني لمحصوؿ عمى موافقة واسعة حػوؿ رزمػة اإلصػالحات التػي 
أنػػو عاقػػد العػػـز عمػػى إجػػراء  يقترحيػػا، وتحديػػدا فػػي قػػانوف االنتخابػػات، لػػـ تػػنجح حتػػى ايف، عمػػى الػػرغـ مػػف

 االنتخابات حتى نياية العاـ الجاري.
ولكػػػف مػػػف الجانػػػب األخػػػر، فػػػإف حركػػػات المعارضػػػة، وفػػػي مقػػػدمتيا )اإلخػػػواف المسػػػمميف( تػػػرفض اقتراحػػػات 
الحكومة وتؤكد عمى أنيػا غيػر كافيػة، وبالتػالي لػف تشػارؾ فػي االنتخابػات، ذلػؾ أف محػور الخػالؼ الرئيسػي 

دد المقاعػػػد المخصصػػػة لممرشػػػحيف عمػػػى أسػػػاس قطػػػري، خالفًػػػا لممرشػػػحيف عمػػػى أسػػػاس بقػػػي يػػػدور حػػػوؿ عػػػ
 مناطقي.

وأشار الباحػث اإلسػرائيمي فػي دراسػتو التػي نشػرىا عمػى موقػع مركػز أبحػاث األمػف القػومي، إلػى أف الحكومػة 
د مػػف تُفضػػؿ االنتخابػػات عمػػى مػػا كانػػت عميػػو، ألنيػػا تحفػػظ ليػػا السػػيطرة عمػػى البرلمػػاف، وأضػػاؼ أف العديػػ

الحركػػات ًتعػػارض اقتػػراح الحكومػػة الجديػػد، كمػػا أف مػػف كػػاف حتػػى قبػػؿ فتػػرة قصػػيرة، عػػوف الخصػػاونة، رئيسػػا 
 لمحكومة، ينتقد ىو األخر إدارة الحكومة الحالية في ما يتعمؽ بعممية اإلصالحات.

المممكػة الياشػمية ولفتت الدراسة إلى أف الحرب الدائرة في سورية بيف النظاـ والمعارضػة ُتمقػي بظالليػا عمػى 
 وتضعيا أماـ تحديات جساـ في المستقبؿ القريب وفي المستقبؿ البعيد أيضا،

وسػػاؽ الدبموماسػػي اإلسػػرائيمي األسػػبؽ، الػػذي يعمػػؿ باحثًػػا مختصػػا فػػي الشػػؤوف العربيػػة، فإنػػو باإلضػػافة إلػػى 
ُيقمػؽ إسػرائيؿ أيًضػػا، القمػؽ مػف وصػوؿ األسػمحة الكيماويػػة السػورية إلػى تنظيمػات متطرفػة، وىػػو األمػر الػذي 

فػػإف أركػػاف المممكػػة الياشػػمية ُيفكػػروف مػػاذا سػػتكوف طبيعػػة النظػػاـ بعػػد رحيػػؿ الػػرئيس األسػػد، ذلػػؾ أف النسػػي  
االجتمػاعي السػوري المختمػؼ فػػي مػا بينػو، وعػدـ وجػػود توافػؽ بػيف األقميػات الدينيػػة والمذىبيػة واإلثنيػة، ُييػػدد 

ف لػو إسػقاطات وتػداعيات عمػى دوؿ الجػوار مثػؿ األردف ولبنػاف، وحدة سورية، وبالتالي فإف ىذا األمػر سػيكو 
كمػػا رأى د. عيػػراف أف إمكانيػػة سػػيطرة الفػػرع السػػوري لحركػػة اإلخػػواف المسػػمميف عمػػى قسػػـ مػػف السػػمطة التػػي 
ستمي األسد، مع أف ىذا األمر في الظروؼ الحالية ليس واقعًيا، وسيطرتيا عمػى مصػر تقػض مضػاجع قػادة 

الفتًػػا إلػػى أف األنبػػاء عػػف موافقػػة األردف عمػػى السػػماح لحركػػة حمػػاس بفػػتح مكاتػػب ليػػا فػػي النظػػاـ األردنػػي، 
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المممكػػة ليسػػت صػػحيحة بػػالمرة، وأف اسػػتقباؿ خالػػد مشػػعؿ قبػػؿ عػػدة أشػػير فػػي المممكػػة مػػا كػػاف سػػوى أمػػر 
نػزاع عادي، وبرأيو فإف العاىػؿ األردنػي ينتظػر إلػى أيػف سيصػؿ النػزاع بػيف فػتح وحمػاس مػف ناحيػة، وبػيف ال

 الداخمي، الذي يقوده ىو في بالده، عمى شكؿ النظاـ األردني.
ولفتت الدراسػة إلػى أف العاىػؿ األردنػي، الممػؾ عبػد اهلل الثػاني، تمكػف مػف إقنػاع البنػؾ الػدولي برفػع الضػماف 

ردف مميار دوالر، وىي خطوة نادرة جَدا، كما قاؿ البنؾ الدولي نفسو في بياف رسمي، ألف األ 2لألردف بقيمة 
وصػػؿ إلػػى مرحمػػة خطيػػرة مػػف التراجػػع االقتصػػادي. كمػػا أف دوؿ الخمػػي  التػػي أقامػػت صػػندوؽ الخمػػي  قػػررت 
مػػنح المممكػػة الياشػػمية ميزانيػػة بقيػػة خمػػس مميػػارات دوالر عمػػى مػػدار خمسػػة أعػػواـ، إلقامػػة مشػػاريع التطػػوير 

 .الحيوية في األردف
 2/8/1421، القدس العربي، لندن
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يسود انطباع عاـ في صيدا بأف اعتصاـ إماـ "مسجد بالؿ بف رباح" الشيو احمد االسير وفؾ : محمد صالح
فية الفمسطينية الخيمة وفتح بوليفار الدكتور نزيو البزري بات قريبًا، في ضوء المبادرة التي أطمقتيا القوى السم

في مخيـ عيف الحموة والتي تقوـ عمى مطالب ارسػمت الػى أىػؿ السػمطة السياسػية عبػر وزيػر الداخميػة مػرواف 
شػػربؿ، عممػػا اف وفػػد القػػوى الفمسػػطينية كػػاف بصػػدد نقػػؿ المطالػػب الػػى رئػػيس الحكومػػة نجيػػب ميقػػاتي، اال اف 

 يا وزير الداخمية.انشغاالت األخير فرضت ارساؿ المطالب عمى شكؿ مبادرة يطمق
وتؤكػػد مصػػادر لبنانيػػة اف التفػػاؤؿ مصػػدره األسػػير نفسػػو وأصػػحاب المبػػادرة، بعػػدما أحػػبط األسػػير مػػف االمػػيف 
العػػاـ لتيػػار "المسػػتقبؿ" أحمػػد الحريػػري الػػذي كػػاف وعػػده بمخػػرج إلنيػػاء االعتصػػاـ مػػف دوف أف يبػػدو منيزمػػًا، 

 غير أنو لـ يقدـ اليو أي جواب حتى ايف.
صادر االنتباه الى اف المبادرة التي صػاغتيا القػوى السػمفية الفمسػطينية قػد بنيػت عمػى اسػاس المقػاء وتمفت الم

الذي جمع االسير في خيمة اعتصامو مع امير "الحركػة االسػالمية المجاىػدة" الشػيو جمػاؿ خطػاب والنػاطؽ 
 باسـ "عصبة االنصار" الشيو ابو شريؼ عقؿ، 

عامػا إال أربػع مػرات  20لػذي لػـ يخػرج مػف مخػيـ عػيف الحمػوة خػالؿ مف جيتو، يؤكد الشيو جماؿ خطػاب، ا
فقػػط، لػػػ"السفير"، أف المقػػػاء مػػع االسػػػير كػػاف ايجابيػػػًا لمغايػػة "وقػػػد اسػػتمعنا الػػػى ىواجسػػو اضػػػافة الػػى مطالبػػػو 

ونفى خطاب أف يكوف تػـ التطػرؽ خػالؿ المقػاء الػى مػا دار بػيف االسػير واحمػد  وصغناىا عمى شكؿ مبادرة".
 ، مكتفيًا باإلشارة إلى أف األسير "أكد لنا انو التقى احمد الحريري مرتيف".الحريري

 2/8/1421، السفير، بيروت
 

 األسير ووزير الداخمية مروان شربلالشيخ رجل أعمال فمسطيني يتولى الوساطة بين : صيدا 80
داعمػي الشػيو أحمػد تبّيف أف رجؿ األعماؿ الفمسطيني المقػيـ فػي صػيدا عمػاد األسػدي، الػذي يعػد احػد أبػرز 

األسػػير، ىػػو مػػف يتػػولى الوسػػاطة بػػيف األسػػير ووزيػػر الداخميػػة مػػرواف شػػربؿ. ُيػػذكر أف األسػػدي مقػػرب مػػف 
 الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بيية الحريري، وىو يممؾ مجمعًا تجاريًا في صيدا.

 2/8/1421، االخبار، بيروت
 

 افتراءأن الخبر  وتؤكد ريزبيتنفي إرسال مرسي خطابات شكر لالمصرية الرئاسة  80
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ياسر عمي، المتحدث الرسمي  .د، أف ىشاـ الميانينقاًل عف مراسميا  82/7/1421األىرام، القاىرة، نشرت 
، نفى أف يكوف الرئيس محمد مرسي بعث برسالة شكر إلى الرئيس المصرية باسـ رئاسة الجميورية

مف  بوابة األىراـ": إف ىذا الكالـ عار تماماً تصريح لػ" فياإلسرائيمي شيموف بيريز. وقاؿ ياسر عمي 
خطابات لرئيس إسرائيمي، وأف ما نشرتو الصحؼ اإلسرائيمية في ىذا  يالصحة، والرئيس مرسي لـ يرسؿ أ

 افتراء، وأف تمؾ االفتراءات لف تتوقؼ. 31/7 الشأف يـو الثالثاء
، رسالة منسوبة تأحرونو س ويديعوت جاء ذلؾ بعدما نشرت وسائؿ إعالـ إسرائيمية، بخاصة جريدتي ىارت

، ووصفتيا بأنيا رسالة نادرة وصديقة مف النظاـ الجديد في "إسرائيؿ"لمرئيس المصري موجية إلى رئيس 
: إف الرئيس المصري عبر عف شكره العميؽ لبيريز عمى رسالتيو المتيف ةاإلسرائيميوقالت الصحؼ  القاىرة.

 نتخابات وحموؿ شير رمضاف.بعث بيما إلييا لتينئتو بالفوز في اال
أف  وأيضا نسبت الصحؼ اإلسرائيمية لمرسي أنو دعا إلعادة عممية السالـ إلى مسارىا الصحيح متمنياً 

 تعيش كؿ شعوب المنطقة بما فييا الشعب اإلسرائيمي بأماف.
ية إلى الخارج نسبت لمسفارة المصرية في تؿ أبيب أنيا أرسمت خطاباً  "إسرائيؿ"المثير أف صحؼ 

 ."إسرائيؿ"اإلسرائيمية، قالت فيو: إنو مرفؽ رسالة مف الرئيس المصري محمد مرسي إلى رئيس 
 إسرائيمياً  مسؤوالً  ، أفلفيوجدي األ ،القدسنقاًل عف مراسميا في  82/7/1421وكالة رويترز، وأضافت 

مكتب  إليمميا )الرسالة "تمقاىا السفير المصري وس إفقاؿ  ،طمب عدـ الكشؼ عف اسمو ز،بمكتب بيري
 اإلعالـالكبير عمى الرسالة في وسائؿ  اإلعالميالتركيز  إلىمتوقع بالنظر  ]المصري[ (. النفيزبيري

 ."والمصرية اإلسرائيمية
 أرسمتنسخة مف رسالة لمسفارة المصرية  وأيضاً  اإلعالـنسخة مف الرسالة عمى وسائؿ  زووزع مكتب بيري

 معيا.
 لمحصوؿ عمى تعقيب. "إسرائيؿ"المصرية في ولـ يتسف االتصاؿ بالسفارة 

رسالة مرسي بأنيا "رسالة  ،شريطة عدـ الكشؼ عف ىويتو أيضاً تحدث  ،ثاف إسرائيميووصؼ مسؤوؿ 
 أي اتجاه جديد" في العالقات بيف البمديف. إليعامة روحيا ايجابية لكنيا ال تشير 

 
 طريق مسدود وزير الخارجية المصري: تعنت "إسرائيل" أوصل التسوية إلى 80

 "إسرائيؿ"أكد وزير الخارجية المصري، محمد كامؿ عمرو، أف عممية التسوية بيف الفمسطينييف و القاىرة:
ومواصمتيا وضع العقبات في طريؽ استئناؼ المفاوضات.  "إسرائيؿ"، بسبب تعنت بمغت طريقا مسدوداً 

، جيود مصر لتخفيؼ آثار الحصار خالؿ لقائو أمس مع نظيره البمغاري نيكوالي مالدينوؼ ،وعرض عمرو
اإلسرائيمي عمى غزة، وتسييؿ مرور المواد الغذائية والمستمزمات اإلنسانية التي يحتاجيا األشقاء في غزة، 

 مف مسؤولياتيا القانونية باعتبارىا سمطة االحتالؿ. "إسرائيؿ"وذلؾ مف دوف إعفاء 
 2/8/1421الخميج، الشارقة، 

 
 تفتري بخبر منح الجنسية ألعضاء حماس "روز اليوسف": بدي  محمداإلعالمي ل المستشار 87

أنو ال صحة لما نشرتو  ،المستشار اإلعالمي لممرشد العاـ للخواف المسمميف ،صرح وليد شمبي :وكاالتال
جريدة روز اليوسؼ بشأف المقاء الذي جمع رئيس الوزراء الفمسطيني بالمرشد العاـ لجماعة اإلخواف 

أف ىذه األخبار ىي  ،في بياف لو ،وأوضح شمبي جنسية المصرية لكؿ أعضاء حماس.المسمميف ومنح ال
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الذي تتعرض لو جماعة  ،المتعمد ووتمثؿ إحدى حمقات التشوي ،محض كذب وتدليس وال تمت لمحقيقة بصمة
عبيف إلى العالقات بيف الش تسيءأف تمؾ األخبار الكاذبة  مؤكداً  ،اإلخواف المسمميف خالؿ الفترة األخيرة

 الفمسطيني والمصري الشقيقيف.
 82/7/1421وكالة سما اإلخبارية، 
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أكد سفير مصر السابؽ بالكياف، محمد عاصـ إبراىيـ، أف وصوؿ جماعة اإلخواف المسمميف  القاىرة:
ف كاف أقر بأف األمف المصري ميدداً "إسرائيؿ"جيو الحرب ضد لمسمطة في مصر ال يعني قياميـ بتو   !، وا 
أمس، بأف ىذا األمف عبارة عف مثمث أضالعو ىي أمف المياه والحدود  وفسر ذلؾ في حديث لجريدة الوطف

وال أظف أف "في ظؿ حكـ اإلخواف لمصر،  "إسرائيؿ"والسكاف، متوقعًا أال يكوف ىناؾ تحوؿ في العالقة مع 
اؾ تحوؿ استراتيجي في ما يتعمؽ بمعاىدة كامب ديفيد، فالطرؼ الذي سيمزقيا أو يخرؽ أحد يكوف ىن

ال أظف أف ". وتابع: ... وقاؿ إف المزاج العاـ تغير حالياً "بنودىا، ىو الذي يعرض أمف بمده القومي لمخطر
برراتيا بأف مف يعتدي إف جيشنا لو رأي في الحرب وم"، غير أنو قاؿ "اإلخواف سيدخموف حربًا مع إسرائيؿ
ف كاف مف الجف سنحاربو  ."عمينا وا 

 2/8/1421الخميج، الشارقة، 
 

 ـ"إسرائيل"مصر تؤكد وقف تصدير الغاز ل 89
حسمت محافظة شماؿ سيناء كافة ما يثار بشأف استئناؼ تصدير الغاز  محمد سميـ سالـ: -القاىرة 

الوىاب أمس أف وقؼ تصدير الغاز إلى  المصري إلى الكياف الصييوني، إذ أكد المحافظ السيد عبد
بريؿ أ /ال يزاؿ ساريًا، ولـ يتـ استئنافو، وذلؾ بناء عمى قرار إلغاء اتفاقية تصديره في شير نيساف "إسرائيؿ"

وبيف إعادتو إلييا غير  "إسرائيؿ"وقاؿ المحافظ إف ربط البعض بيف تفجير خط تصدير الغاز إلى  الماضي.
الشتعاؿ ىو وجود بواقي مف الغاز في الخط. وأضاؼ أنو ال وجود لعناصر صحيح بالمرة، وأف سبب ا

تنظيـ القاعدة في محافظتو، وأنو ال صحة لالدعاءات التي تناقمتيا بعض وسائؿ اإلعالـ خالؿ الفترة 
 الماضية حوؿ وجود تمؾ العناصر ومعسكرات تدريب ليا.

 2/8/1421الخميج، الشارقة، 
 

 يظير غيا  النظام الرسمي العربي القدسما تشيده  :العربي القوميالمؤتمر  04
حذرت شخصيات سياسية ودينية فمسطينية، أمس، مف اليجمة الشرسة التي يشنيا المستوطنوف والمتطرفوف 

الييكؿ "الييود بدعـ مف المؤسسات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى، واليادفة إلى التسريع في بناء 
. "الييودي أبناء فمسطيف الذيف ىبوا لمدفاع عف "ؤتمر القومي العربي في بياف بالمقدسييف وأشاد المو  المزعـو
، مشيرًا إلى أف ما تشيده المدينة المحتمة يظير غياب النظاـ الرسمي العربي عمومًا، وجامعة "األقصى

 الدوؿ العربية خصوصًا عف تحمؿ المسؤولية الكاممة تجاه القدس وفمسطيف.
 2/8/1421السفير، بيروت، 

 
 سنوات من دون محاكمة ستل احتجازهبسب   "إسرائيل"محاٍم سعودي يقول إن موكمو سيقاضي  02
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: قاؿ المحامي كاتب الشمري، وكيؿ السعودي عبد الرحمف العطوي المفرج عنو مف السجوف .(اي.بي.يو)
 ف محاكمة.سنوات مف دو  6اإلسرائيمية، إف موكمو سيقاضي السمطات اإلسرائيمية ألنيا قامت باحتجازه 

 2/8/1421، لندن، القدس العربي
 

 السعودية تقرر استمرار السماح باستيراد السم  الفمسطينية ألراضييا 01
وافؽ مجمس الوزراء السعودي عمى استمرار السماح باستيراد السمع والمنتجات الفمسطينية،  :الرياض

 .11/9/2012ابتداء مف  واستمرار تحمؿ الدولة الرسـو الجمركية الخاصة بيا، وذلؾ لمدة سنة
، (واس)وأوضح وزير الثقافة واإلعالـ عبد العزيز بف محيي الديف خوجة، في بيانو لوكالة األنباء السعودية 

لممارساتيا اليادفة لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمدينة  "إسرائيؿ"أف مجمس الوزراء أكد أف مواصمة 
ف الدولي وعدـ االلتزاـ بتعيدات وقؼ االستيطاف، ومواصمة الحصار ضد القدس، وانتياكاتيا المستمرة لمقانو 

أبناء الشعب الفمسطيني في مختمؼ األراضي المحتمة، يعبر عف إصرارىا وتعنتيا ورفضيا االنصياع إلرادة 
 المجتمع الدولي وااللتفاؼ عمى قرارات الشرعية الدولية.

 82/7/1421نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 ألف عائمة فقيرة في غزة 21األحمر اإلماراتي يقدم مساعدات لـ  اليالل 08
دوالر لالجئيف المحتاجيف في غزة خالؿ شير  ألؼ 272قدمت جمعية اليالؿ األحمر اإلماراتية  :عماف

عائمة فقيرة في غزة، إلى جانب تقديـ  117645رمضاف المبارؾ ووفرت وجبات غذائية لما مجموعو 
 عائمة تعيش في فقر مدقع. 642دات نقدية لما مجموعو مساع

 2/8/1421الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 

 إلى غزة لكسر الحصار إندونيسيوفد  00
وصؿ إلى قطاع غزة عبر بوابات معبر رفح، وفد إندونيسي رفيع المستوى، وذلؾ لكسر الحصار  القاىرة:

ونيسيا لمشعب الفمسطيني. وقالت مصادر مصرية إف عف قطاع غزة، ومتابعة المشروعات التي تقدميا اند
أفراد مف وزارة الصحة اإلندونيسية، حيث سيقوـ بزيارة إلى القطاع تستمر عمى  6الوفد اإلندونيسي يضـ 

 مدار عدة أياـ يقـو خالليا بمتابعة المستشفى الذي تقيمو إندونيسيا بمدينة غزة لخدمة أىالي القطاع.
 2/8/1421الخميج، الشارقة، 

 
 من القدس لم يتغير بتغير اإلدارات بالدىاأن موقف  تؤكد الخارجية األمريكيةردًا عمى رومني:  00

ف موقؼ الواليات المتحدة مف القدس لـ يتغير أأكدت وزارة الخارجية األمريكية  :سعيد عريقات –واشنطف 
 األمريكية"بنقؿ السفارة بتغير اإلدارات، في رد عمى تصريحات مرشح الجميوري األمريكي ميت رومني 

وقالت الناطقة الرسمية باسـ وزارة الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند "إف  لمقدس عاصمة إسرائيؿ الموحدة".
 الواليات المتحدة تعتبر مصير القدس جزء مف الحؿ النيائي، ويتوصؿ إليو الطرفاف عبر التفاوض".

ورفضت نوالند التعميؽ  ، بغض النظر عف الحزب الحاكـ".مف القدس لـ يتغير األمريكيوأضافت "الموقؼ 
عما إذا كانت تصريحات رومني ىذه "ُتعقُد التحديات التي تواجييا الواليات المتحدة في التوصؿ التفاؽ 
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سالـ"، مكتفية بالقوؿ أنيا "لف ترد عمى ما يطرح في سياؽ الحمالت االنتخابية، خاصة وأنو لـ يطرأ جديد 
اليات المتحدة المبدئية بضرورة إحالؿ السالـ عبر حؿ الدولتيف، والتفاوض المباشر، لتحقيؽ عمى سياسة الو 

 ذلؾ وفؽ النقاط المعمنة".
ورفضت نوالند التعميؽ عمى تصريحات رومني بأف الفجوة االقتصادية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف تعود 

 إلى فروقات "ثقافية".
 82/7/1421، القدس، القدس

 
 ىي أول وأىم حميف لمواليات المتحدة "إسرائيل" :رومني حممة 00

رفض مدراء حممة مرشح الجميوري األمريكي ميت رومني الرد عمى سؤاؿ  :سعيد عريقات –واشنطف 
وجيتو ليـ حوؿ "استعداد المرشح رومني في حاؿ انتخابو رئيسًا لمواليات المتحدة اتخاذ قرار تنفيذي ينص 

ية، التي تقدميا الواليات المتحدة إلسرائيؿ، بما أنو يعتبر أف إسرائيؿ تتمتع عمى وقؼ المساعدات المال
بالرخاء والثراء واإلنتاجية، ولـ تعد بحاجة إلى الدعـ المالي، الذي يصؿ إلى ثالث مميارات دوالر سنويًا مف 

وال أحد يتوقع وقؼ دافعي الضرائب األمريكييف "مؤكديف أف "إسرائيؿ ىي أوؿ وأىـ حميؼ لمواليات المتحدة، 
 أي مف أنواع الدعـ األمريكي ليا في المدى القريب أو البعيد".

 82/7/1421، القدس، القدس
 

 ولين فمسطينيينؤ صياغة تصريحاتو بعد استياء مس يعيدرومني  07
، الثالثاء، رومنيلالنتخابات الرئاسية المقبمة، ميت  الجميوريأثارت تصريحات الحزب : مصطفى عنبر

، إنو لـ يقصد الحط مف قدر الثقافة رومنيوبناء عمى ذلؾ االستنكار، قاؿ ، ليف فمسطينييفو ؤ غضب مس
 االقتصاديعزا فييا تفوؽ إسرائيؿ  والتيأثارت حفيظة المسئوليف الفمسطينييف،  التيالفمسطينية بتصريحاتو، 

 عمى الفمسطينييف إلى "الفروؽ الحضارية" بيف الجانبيف.
عف.. أو أتحدث عف الثقافة  مع قناة فوكس نيوز األمريكية تصريحاتو: "لـ أتكمـمقابمة  يف يوشرح رومن

، ياتخذت حوؿ اقتصادىـ.. ىذا موضوع مثير لالىتماـ ويستحؽ التحميؿ العمم يالفمسطينية أو القرارات الت
ود أف مف ذلؾ، أ وأضاؼ:" بدالً  ".يلـ أتطرؽ لذلؾ، وبالتأكيد ال أخطط لمعالجة ذلؾ خالؿ حممت يلكنن

مجتمع ليا تأثيرىا العميؽ عمى االقتصاد وعمى حيوية ىذا  ييتخذىا أ يأشير إلى أف الخيارات الت
 المجتمع".

 2/8/1421اليوم الساب ، القاىرة، 
 

 إيرانخطط لمياجمة  أي "إسرائيل"نو لن يناقش في إوزير الدفاع األمريكي يقول  08
ليوف بانيتا أنباء صحفية أفادت  األمريكيى وزير الدفاع نف: عماد عمر ،عمر خميؿ، فيؿ ستيوارت -القاىرة 

خالؿ زيارتو القصيرة  إيرافتخص احتماؿ شف ىجوـ عمى  بأنو سيناقش خططاً  31/7 يوـ الثالثاء
انو سيبحث ىناؾ  "إسرائيؿ" إلىوقاؿ بانيتا متحدثا في مؤتمر صحفي في القاىرة قبيؿ مغادرتيا  .لػ"إسرائيؿ"
 مفة" لكف لف تطرح أي خطط عسكرية محددة.طارئة مخت "أوضاعاً 
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وسئؿ إف كاف مف بينيا خيارات عسكرية فقاؿ "نحف نواصؿ العمؿ بالتأكيد بشأف عدد مف الخيارات في ىذا 
ستتعمؽ بماىية التيديد الذي نواجيو ومحاولة تبادؿ  إسرائيؿالصدد. لكف المناقشات التي آمؿ أف أجرييا مع 

 .ات أكثر مما تتعمؽ بذلؾ"المعمومات وتقارير المخابر 
في إطار  وليذا الغرض نواصؿ العمؿ معاً  نووياً  سالحاً  إيرافتصنع  أالوقاؿ بانيتا "بمدانا ممتزماف بضماف 

 .مرحمة صنع سالح نووي" إلى إيرافضماف عدـ وصوؿ  إلىالجيود الرامية 
 82/7/1421وكالة رويترز، 

 
 الصحي جن  الغزيين انييار المنظومة االجتماعية في غزة: صمود النظامالعالمية" الصحةممثل " 09

محمود ظاىر، أف القطاع الصحي في غزة "مدعاة  .اعتبر ممثؿ منظمة الصحة العالمية في غزة د :غزة
نجازاتو التي فاقت  لمفخر، بفعؿ صموده في وجو الحصار اإلسرائيمي خالؿ السنوات الست األخيرة، وا 

وقاؿ ظاىر في حديث  الحرية وانعداـ المصادر المالية الثابتة". التوقعات رغـ نقص اإلمكانات ونقص
لوكالة "قدس برس": "إف القطاع الصحي في غزة تجاوز الكثير مف المحف والصعوبات، ويعود الفضؿ في 
ذلؾ النتماء الكوادر الطبية بغزة، وتفانييا في العمؿ والصمود في وقت كاف ال ييـ الشخص إال ذاتو، ومثاؿ 

 ستة عشر مف الكوادر الطبية سقطوا أثناء الحرب اإلسرائيمية األخيرة خال تأدية واجبيـ".ذلؾ أف 
 82/7/1421قدس برس، 

 
  ألكسل الشعو  عمى األرض إحصائيةخريطة  :جامعة تينيسي األميركية 04

 قامت مجموعة مف العمماء برئاسة الدكتور غريغوري ىيث، مف جامعة تينيسي األميركية، بتحميؿ معطيات
إحصائية خالؿ السنوات العشر األخيرة، والتي تدؿ عمى النشاط العممي لسكاف دوؿ مختمفة في العالـ 
واستنتاج "مكافت الكسؿ" مف خالليا لسكاف دوؿ العالـ، ورسـ خريطة توضيحية ألكسؿ الشعوب عمى 

 األرض.
عداد وتمكف الباحثوف بعد تحميؿ نتائ  الدراسة مف التوصؿ إلى صياغة "مكافت الكس ؿ" في كؿ بمد، وا 

في المئة  10إلى  6خريطة جغرافية لػ"مكافت الكسؿ". وتبيف لمباحثيف أف انعداـ النشاط العممي يكوف سببا لػ
مف األمراض في العالـ، بما في ذلؾ، أمراض القمب واألوعية الدموية والسكري، وحتى بعض أمراض التوـر 

 السرطاني.
 57مالييف حالة وفاة مف أصؿ  573تسبب في  2008كسؿ في العاـ يشار إلى أف ارتفاع نسبة معدؿ ال

مميوف حالة، ما يدؿ عمى أف الكسؿ، حسب الباحثيف، يؤثر سمبا عمى صحة اإلنساف، حيث إف ضرر 
الكسؿ ونمط حياة الخموؿ تقارف اليوـ عمى أنيا عمى مستوى مساو لضرر التدخيف، إذ تكوف في الكثير مف 

 الخطيرة. األحواؿ سببا لألمراض
في المئة، بعد  6878وتحتؿ السعودية المرتبة الثانية مف حيث "مكافت الكسؿ"، حيث يبم  لدى سكانيا نسبة 

في المئة. وتأتي األرجنتيف في  69سوازيالند، الدولة القزمة في جنوب القارة السوداء، ونسبتو لدى سكانيا 
 6373في المئة، وبريطانيا  6475ي المئة، والكويت ف 6872في المئة، وصربيا  6873المرتبة الثالثة بنسبة 

في المئة، وجميورية  6072في المئة، والياباف  6174في المئة، وماليزيا  6275في المئة، ودولة اإلمارات 
في المئة،  771في المئة، وموزمبيؽ  971في المئة. وتغمؽ القائمة دوؿ بنيف بنسبة  60الدومينيكاف 

 في المئة. 4،7فييا  وبنغالدش ومكافت الكسؿ
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ولالبتعاد عف ىذه األرقاـ المأساوية والمحزنة، تقـو الحكومات في بعض الدوؿ، باتباع سياسة توجيو السكاف 
كيمومتر في العاصمة بوغوتا،  100نحو النمط الصحي لمحياة، ففي كولومبيا مثال، تغمؽ الشوارع وبطوؿ 

. أما في الصيف، فيجري التالميذ تماريف رياضية إجباريا يوما إجراء ماراتوف الدراجات العادية 72ولمدة 
يوميا في مدارسيـ، وفي بعض المناطؽ السويسرية، يرسؿ التالميذ إلى مدارس التزل  الشتوي اجباريا، أما 

 في روسيا، فيخرج مشاىير األطباء مع مرضاىـ بجوالت تنزه يوميا.
 2/8/1421، السفير، بيروت

 
 مصرإلى  العقول المدبرة لتيري  السالح الفمسطينيون.. :االىرام 02

مػف الطبيعػي أف نتوقػع مػف القػارئ العزيػز اف يتسػاءؿ عػف الجيػات التػي تقػؼ وراء : : أشرؼ أبواليوؿ تحقيؽ
مصر خاصة بعد اف اسيبنا خالؿ الحمقات الست الماضية) ثالث مف سيناء وثالث مػف  ىتيريب السالح إل

وداف( في الحديث عف خطورة تمؾ الظاىرة وشرح طرؽ تيريػب السػالح منطقة الحدود المصرية مع ليبيا والس
 إلي مصر

وألننا لسنا جية تحقيؽ امنية وال نمثؿ أي جية رسػمية فػي الدولػة المصػرية فاننػا سػنحاوؿ االجتيػاد مػف أجػؿ 
 التوصػػؿ إلػػي األيػػدي الخفيػػة التػػي تغػػرؽ مصػػرنا العزيػػزة بالسػػالح خاصػػة أف الجيػػات الرسػػمية مازالػػت تمتػػـز

الصمت وبشكؿ غير مفيوـ أو مبرر رغـ أنيا لو تحدثت منذ البداية عمنا ألمكف حصر الظاىرة وحماية أمف 
مصر القومي والػذي بػات ميػددا بحػوالي عشػرة ماليػيف قطعػة سػالح تحػت أيػدي المػدنييف المصػرييف خاصػة 

نسػػػمع عػػػف مشػػػاجرة  فػػػي الصػػػعيد والمنػػػاطؽ الحدوديػػػة وبعضػػػيا أسػػػمحة ثقيمػػػة ولػػػذا اليكػػػاد يمػػػر يػػػـو دوف أف
 باألسمحة في مكاف ما عمي أرض مصر.

ال يتيمنا احد باالفتراء عمي ايخريف أيا كانوا في الداخؿ أو الخػارج وبأننػا أنػتيـ الػبعض زورا بتيريػب  ىوحت
مصػػر فقػػد قررنػػا أف نبػػدأ باعترافػػات ايخػػريف انفسػػيـ عػػف دورىػػـ فػػي تيديػػد أمػػف مصػػر والبدايػػة  ىالسػػالح إلػػ

حوارالذي اجراه الكاتب االسالمي فيمي ىويدي مع الرئيس السوداني الفريؽ عمر حسػف البشػير تحديدا ىي ال
ابريػػؿ الماضػػي حيػػث قػػاؿ الفريػػؽ البشػػير: نحػػف نعمػػـ أف قبيمػػة  27ونشػػر بصػػحيفة الخمػػي  االمارتيػػة بتػػاريو

ـ إلػػي البشػػر الرشػػايدة المنتشػػرة فػػي إريتريػػا والسػػوداف ومصػػر تقػػـو بتيريػػب كػػؿ شػػيء عبػػر الحػػدود مػػف الطعػػا
والجماؿ مرورا بالسالح. وقد عممنا مف إخواننػا فػي مصػر أف ثمػة سػالحا يػتـ تيريبػو عبػر الصػحراء لكننػا لػـ 

 نستطع أف نوقفو.
إذف المػػػتيـ األوؿ بتيريػػػب السػػػالح إلػػػي مصػػػر ىػػػـ قبيمػػػة الرشػػػايدة وتحديػػػدا رشػػػايدة السػػػوداف وقػػػد رد مثقفػػػوف 

لبشػػير بػػأف قمػػة محػػدودة مػػف الرشػػايدة ىػػي التػػي تمػػارس التيريػػب سػػودانيوف ينتمػػوف لمرشػػايدة عمػػي اتيامػػات ا
اف الكؿ يعمـ اف االسمحة التي ىربت كانت تشرؼ عمييا جماعػات اسػالمية وتػذىب لممجاىػديف  ىمشيريف إل

 ىناؾ لخمخمة االوضاع.
ومػػػف ناحيتػػػو كتػػػب الصػػػحفي السػػػوداني المقػػػيـ فػػػي سويسػػػرا كمػػػاؿ سػػػيؼ أكثػػػر مػػػف مقػػػاؿ يحػػػذر فيػػػو مػػػف أف 

صػر مػػف أجيػػزة األمػػف السػػودانية متورطػػة فػػي عمميػػات التيريػب التػػي تقػػـو بيػػا الرشػػايدة خاصػػة فػػي واليػػة عنا
 البحر.

 الفمسطينيون.. العقول المدبرة لتيري  السالح
ذا كنػػا قػػد تحػػدثنا عػػف دور الرشػػايدة بالسػػوداف فػػي تيريػػب السػػالح إلػػ أف نتحػػدث عػػف  ىمصػػر فػػإف األولػػ ىوا 

فصػػائؿ المقاومػػة الفمسػػطينية  ىتيريػػب والتػػي يجمعيػػا شػػيء واحػػد ىػػو االنتمػػاء إلػػالعقػػوؿ المػػدبرة لعمميػػات ال
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وتحديػػدا حركػػة حمػػاس فمػػف أجػػؿ إمػػداد كتائػػب الشػػييد عػػز الػػديف القسػػاـ الجنػػاح العسػػكري لحمػػاس بالسػػالح 
إلستخدامو في مقاومة االحػتالؿ اإلسػرائيمي جنػدت الحركػة مجموعػة صػغيرة مػف افضػؿ رجاالتيػا لمقيػاـ بيػذه 

يراف وحزب  ىميمة وتقوـ عناصر تمؾ المجموعة بالعمؿ في سرية تامة عمال تنسيؽ نقؿ السالح مف سوريا وا 
مصػر لتتمقفػو أيػدي مجموعػة مػف بػدو سػيناء  ىالسوداف ومنو تقـو قبائػؿ الرشػايدة بإدخالػو إلػ ىاهلل المبناني إل

اف جانبػػا مػػف ىػػذا  ىالفمسػػطينية إلػػغػػزة ولػػـ تنتبػػو تمػػؾ المجموعػة  ىحػػيف أف تػػتمكف مػػف إدخالػو إلػػ ىتخزنػو إلػػ
أيدي المواطنيف العادييف ممػا  ىإل ىايدي مجموعات متشددة في مصر أو حت ىمعالسالح يمكف أف يتسرب 

 يشكؿ تيديدا لألمف المصري فقد كاف ىدفيا الوحيد ىو توصيؿ السالح لغزة وماعدا ذلؾ فغير ميـ.
غػػزة عبػػر  ىمػػاس التػػي تػدير عمميػػة تيريػب السػػالح إلػوالحقيقػة أننػػا ال نممػؾ معمومػػات موثقػة عػػف عناصػر ح

األراضػػي المصػػرية وكػػؿ مانممكػػو ىػػي معمومػػات عامػػة تتسػػرب فقػػط عنػػدما تػػنجح إسػػرائيؿ فػػي إغتيػػاؿ أحػػد 
قيادات ىذه المجموعة والذيف عرفنا منيـ حتي االف ثالثة ولكف بعد قياـ إسرائيؿ باغتياليـ وىؤالء الثالثة ىـ 

حمود المبحوح وكماؿ غناجة وأخرىـ أغتالتو إسػرائيؿ مػف شػير واحػد فقػط بالعاصػمة عزالديف الشيو خميؿ وم
 بدبي. 2010يناير 20بسوريا والثاني) المبحوح( في 2004السورية دمشؽ) كما اغتالت األوؿ في عاـ

وكشؼ مصدر بالجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف أف غناجة نجح خالؿ األشير األخيرة في تأميف إيصػاؿ 
قطاع غزة المحتؿ عف طريؽ مصر والبحر األحمر وذلؾ في إشارة لدوره في نقؿ صواريو  ىحة نوعية إلأسم

 جراد مف ليبيا إلي غزة عبر سيناء...
يران  حز  اهلل وا 

اليمكػػػف بػػػاي حػػػاؿ مػػػف األحػػػواؿ تجاىػػػؿ دور إيػػػراف وحػػػزب اهلل فػػػي إغػػػراؽ مصػػػر بالسػػػالح بحجػػػة مسػػػاعدة 
 ىالمتيمػيف فػي خميػة حػزب اهلل إلػ ىئحة االتيامات التػي وجيتيػا النيابػة إلػالمقاومة الفمسطينية حيث تشير ال

العديد مف القػرائف التػي بنػت عمييػا المحكمػة رأييػا القضػائي) وقػد رأت أف المتيمػيف ىربػوا أسػمحة لمػبالد عبػر 
اختػػراؽ حػػدود مصػػر لتوصػػيؿ السػػالح إلييػػا مػػف الصػػوماؿ والػػيمف) وبصػػرؼ  ىالحػػدود السػػودانية) وسػػعوا إلػػ

النظػػر عػػف اتيامػػات النيابػػة وحكػػـ المحكمػػة فقػػد اعتػػرؼ المػػتيـ األوؿ الشػػيعي المبنػػاني سػػامي شػػياب والػػذي 
فمسػػطيف لمسػػاعدة حركػػة حمػػاس)  ىمصػػر ومنيػػا إلػػ ىينػػاير بأنػػو كػػاف ييػػرب األسػػمحة إلػػ 25ىػػرب أثنػػاء ثػػورة

 وىذا وحده يعد اعترافا بانتياؾ حدود مصر كاف يستوجب العقاب.
 2/8/1421، األىرام، القاىرة

 
 الحر  القادمة لمكيان الصييوني 01

الثقافة الدموية التي يحيا عمييا ىذا الكيػاف ىػي فمسػفتو القديمػة الجديػدة، فيػو ال يسػتطيع أف : خاص -المجد
يعيش بدوف القتؿ والحػرب وسػفؾ الػدماء، لكػي يشػبع غرائػزه المريضػة والدمويػة، مػف ىنػا نسػتطيع أف نسػتقرء 

سفة الصييونية التي ال تعيش إال عمي الحروب، فيي تحتاج إلى إظيار قوتيا في ظؿ األحداث ونحمميا بالفم
الربيػػع العربػػي واف تختبػػر الشػػعوب ومػػواطف التيديػػد الحقيقيػػة بعػػد سػػقوط حمفائيػػا، ىػػي فمسػػفة صػػحيحة لكػػي 

 تستطيع أف تعمـ أيف تضع قدمييا عمى األرض .
 رب القادمة ومع مف ستكوف ىذه الحرب.لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىؿ حدد الكياف زمف الح

األرجػح سػتكوف فػي العػاـ القػادـ واف صػح التقػدير بعػد انتيػاء حكػـ بشػار  ىزمف الحرب ليست ببعيد لكف عمػ
 قصة وحكاية. وصعيد مكاف الحرب فم ىصعيد الزماف أما عم ىاألسد، ىذا عم
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عميػة "مكػاف الحػرب"، ىػؿ ىػي إيػراف أـ  السؤاؿ الذي حير دولة الكياف وجعميا تتمعف وتفكر جدا في اإلجابػة
حزب اهلل أـ غزة، أحالىـ مر لكف ليس مف بديؿ يجب أف تكوف ىناؾ حرب رد اعتبار لتظير لمربيع العربي 
أف دولة الكياف ىي الياجس المرعب والرقـ الصعب بالمنطقة بعد أف سقط القناع عف مقولة الجيش الذي ال 

  .  ييـز
ضػعؼ عسػكريا لكنيػا األقػوى اسػتراتيجيا ببعػدىا العربػي الجديػد بعػد أف أصػبحت بال شػؾ غػزة ىػي الحمقػة األ

تستمد قوتيا منو فمف الغباء استفزاز ورود الربيع في ىذا الوقت ألنيا تحمؿ أشواؾ ثائرة ال يمكف أف تستقرئ 
و األمػػس دولػػة الكيػػاف وال حميفتيػػا أمريكػػا نتائجيػػا، فقػػد أصػػبحت مصػػر سػػند لغػػزة بعػػد فػػوز اإلسػػالمييف، فعػػد

 أضحى حميؼ اليـو لف يسمح بإعالف حرب جديدة مف قمب القاىرة.
إيػػراف ىػػاجس الكيػػاف النػػووي واليػػدؼ األوؿ لمحػػرب، لكػػف فػػي ظػػؿ عػػدـ اسػػتقرار األوضػػاع عمػػي حػػدود دولػػة 
الكيػػاف تجعػػؿ مػػف الصػػعب بمكػػاف إف تخػػوض دولػػة الكيػػاف حػػرب عمػػي إيػػراف فػػي ىػػذا الوقػػت فػػي ظػػؿ عػػدـ 

يكا لخوض الحرب معيا، فيي تعمـ أف إيراف الحمقة األقوى وأنيا لػف تخػرج منتصػرة عمػي جاىزية حميفتيا أمر 
الوجو الذي يعيد كرامة الجندي الصػييوني وثقتػو بنفسػو ويػيقظ ىػاجس الرعػب وقػوى الػردع فػي مخيمػة أعػداء 

فسػيكوف  دولة الكياف، إنيا حرب خاسرة بكؿ المقاييس في حسابات الكياف حتى لو كانت مبنيػة عمػي النصػر
نصػرًا ىزيػػؿ يخػػرج بعػػدىا الجنػػدي الصػييوني يتػػرنح لتتسػػع العيػػوف وتتجػػرأ عميػة أكثػػر مػػف ذي قبػػؿ. عمػػى راء 

 المثؿ القائؿ " كأنؾ يا زيد ما غزيت".
لـ يتبؽ إال الجنوب المبناني وحزب اهلل، في ظؿ تنامي الكره العربي السني بعػد مشػاركة حػزب اهلل فػي نصػرة 

ربيػع العربػي، لػف تحػرؾ الشػعوب العربيػة سػاكف وسػتكتفي باالسػتنكار، وبعػد أف سػػقط نظػاـ األسػد فػي وجػو ال
خط الدفاع الخمفي لمحزب بسقوط نظاـ األسد، عندىا ستسقط حمقة الوصؿ مع إيػراف ليبقػي الحػزب بمواجيػة 

عمػػي االحػػتالؿ دوف دعػػـ يػػذكر، فقػػد عممػػت دولػػة الكيػػاف طػػوؿ السػػنيف السػػابقة بعػػد حربيػػا األخيػػرة فػػي لبنػػاف 
تفتيت وزرع الخالؼ في الداخؿ المبناني لتقػزيـ الحػزب ونبػذ وتقمػيص التفػاؼ الشػارع المبنػاني واحتضػانو كمػا 

 السابؽ وقد نجحت بذلؾ.ونتوقع أف تكوف حرب غير تقميدية وليست كسابقتيا.
ير بحجػر فكؿ الدالالت تشير إلى أف الحرب القادمة  ستكوف مع حزب اهلل لتصطاد دولة الكياف أربع عصػاف

 واحد. 
 األوؿ: تدمير الحزب أو إضعافو لمدة طويمة ال يستطيع أف ييدد حدود إسرائيؿ الشمالية بعدىا.

الثػػاني: تػػدمير حميػػؼ إيػػراف االسػػتراتيجي بعػػد سػػقوط حميفيػػا فػػي سػػوريا، وتصػػبح إيػػراف فػػي مواجيػػة إسػػرائيؿ 
 منفردة بعد سقوط سوريا وحزب اهلل.

نفسػيـ وتنشػيط ذاكػرة الجميػع وبػاألخص الربيػع العربػي بػاف الجػيش الصػييوني الثالث: اسػترداد ثقػة جنودىػا ب
مػػازاؿ الجػػيش المرعػػب بالمنطقػػة، بعػػد أف منػػى بسمسػػمة مػػف االنكسػػارات فػػي حروبػػو األخيػػرة فػػي لبنػػاف وغػػزة 

 جعمت الجميع يتجرأ عميو.
ط الخطػر التػي سػتواجيو فػي الرابع: تستطيع أف تسػتقرء ردة الفعػؿ لممػد اإلسػالمي ولربيعػة العربػي وتحػدد نقػا

 المستقبؿ في حربيا القادمة.
 82/7/1421، المجد االمني

 
 المتطورة باليمين األوروبي الجديد "إسرائيل"عالقة  08

 جعفر ىادي حسف
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لـ تكف إلسرائيؿ عالقة طيبة مع النازييف الجدد أو اليميف المتطرؼ بصورة عامة في أوروبا في السابؽ، بػؿ 
ية وغيػػػر وديػػػة، ألسػػػباب أيديولوجيػػػة وتاريخيػػػة. فيػػػذه األحػػػزاب )التػػػي تسػػػمى اليمػػػيف إف عالقتيػػػا كانػػػت سػػػمب

الجديػػد( تحمػػؿ أفكػػارًا مرفوضػػة مػػف قبػػؿ الييػػود، مثػػؿ العػػداء ليػػـ، وانكػػار المحرقػػة الييوديػػة، أو التشػػكيؾ فػػي 
 حدوثيا، ومف أعضائيا مف يمجد ىتمر ويعظمو.
يث أخذت إسرائيؿ تتبع سياسة جديدة نحو ىؤالء، فيي اليوـ لكف األمر تغير في السنوات القميمة الماضية، ح

ترحب بيـ عندما يطمبوف زيارتيا، أو مقابمة مسؤولييا، بؿ انيا أخذت توجو الدعوات ليـ وتستقبميـ، وعنػدما 
يػػأتي ىػػؤالء إلػػى إسػػرائيؿ يكثػػروف مػػف التصػػريحات التػػي تػػدخؿ المسػػرة الػػى قمػػوب المسػػؤوليف فييػػا، كنقػػدىـ 

 يسمونيـ الجيادييف، وتأييدىـ احتالؿ إسرائيؿ لألراضي الفمسطينية. للسالـ ومف
وكاف مف أوائؿ مف قاـ بزيارة إسرائيؿ غيريت ويمدرز وىو رئيس حزب الحرية، ثاني أكبػر حػزب فػي ىولنػدا، 

إنػو زائػر شػبو دائػـ إلسػرائيؿ، وىػو اشػتير بػالفيمـ « ىػارتس»وقد تكررت زياراتو ليا، حتى قالت عنو صػحيفة 
وشاىده المالييف مف الناس، وىو أيضػًا معػروؼ بارائػو  2008، الذي عرض عاـ «فتنة»لذي أنتجو بعنواف ا

فػي نقػػد اإلسػالـ والمسػػمميف، ويػػربط بػيف القػػرآف ومػػا يسػميو اإلرىػػاب اإلسػالمي، ويقػػوؿ إنػػو لػيس ىنػػاؾ شػػيء 
المية التػػي قػػاؿ عنيػػا اسػػمو اإلسػػالـ المعتػػدؿ. وىػػو كػػذلؾ يػػدعو إلػػى فػػرض ضػػريبة عمػػى لػػبس المالبػػس اإلسػػ

إنيػػػا تفسػػػد منظػػػر البمػػػد، كمػػػا يطالػػػب بمػػػنح الميػػػاجريف مػػػااًل لمغػػػادرة ىولنػػػدا. وويمػػػدرز معػػػروؼ أيضػػػًا بارائػػػو 
المتطرفة التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية، مثؿ أف األردف ىو فمسطيف، واف إسرائيؿ يجب أف تحتفظ بالضفة 

فػػي وجػػو التطػػرؼ اإلسػػالمي، ولػػذلؾ يجػػب عمػػى الغػػرب  الغربيػػة إلػػى غيػػر ذلػػؾ. وقػػد قػػاؿ إف إسػػرائيؿ تقػػؼ
الوقػػوؼ إلػػى جانبيػػا، واذا سػػقطت اورشػػميـ فػػإف نيويػػورؾ وامسػػترداـ ستسػػقطاف. وىػػو كػػاف قػػد مػػدح أفيغػػدور 

 «.حزبينا متشابياف»وقاؿ إف « إسرائيؿ بيتنا»ليبرماف رئيس حزب 
مكونػة مػف  2010أكبر مجموعة منيـ فػي وقاـ اليمينيوف األوروبيوف الجدد بزيارة جماعية إلسرائيؿ، ضمت 

أكثػػػر مػػػف خمسػػػة وثالثػػػيف شخصػػػًا جػػػاؤوا مػػػف إيطاليػػػا وألمانيػػػا وبمجيكػػػا وىولنػػػدا والسػػػويد والنمسػػػا وسويسػػػرا 
وبريطانيا، وكاف بينيـ رؤساء أحزاب ورؤساء لجاف في برلماناتيـ ونواب وأصػحاب مسػؤوليات أخػرى. وكػاف 

 ويمدرز مف ضمنيـ.
السياسي البمجيكي فيميب دوينتر وىو زعيـ حزب متطرؼ يسػمى فالمػس بالنػ ، الػذي  وكاف مف ىؤالء أيضاً 

ورث الحركػة القوميػػة الفالمنيػة وُذكػػر أف بعػض أعضػػائيا كػػانوا قػد تعػػاونوا مػع الحركػػة النازيػة، وفػػي أعضػػاء 
ذلؾ حزبػػػػو مجموعػػػػة معروفػػػػة بإنكارىػػػػا لممحرقػػػػة الييوديػػػػة. ودوينتػػػػر لػػػػو عالقػػػػة بػػػػأحزاب النػػػػازييف الجػػػػدد وكػػػػ

 المجموعات المعادية لمييود.
وكػػاف مػػف ىػػؤالء أيضػػًا رئػػيس حػػزب الحريػػة النمسػػوي ىيػػنس كريسػػتياف سػػترخو، الػػذي يتنبػػأ لػػو المراقبػػوف أف 

إذا كػاف « ىػارتس»يكوف المستشار القادـ لمنمسا، وىػو كػاف قػد ورث زعامػة الحػزب عػف يػورغ ىيػدر، وقالػت 
الحفيد الالشرعي المتطرؼ ليتمر. وىو عندما كاف طالبًا كاف ىيدر ىو الحفيد الروحي ليتمر فإف سترخو ىو 

يعمؿ مع الحركات الطالبية النازية المتطرفة التي كانت تمنػع الييػود مػف اإلنضػماـ إلييػا، واليػـو يعتبػر أكثػر 
سػرائيؿ،  تطرفًا مف ىيدر. وىػو يعتبػر نفسػو الصػديؽ رقػـ واحػد إلسػرائيؿ، كمػا يػدعو إلػى إتحػاد بػيف أوروبػا وا 

« إف اإلرىػاب اإلسػالمي موجػو إلػى قمػب مجتمعاتنػا»د قاؿ عند زيارتو إسرائيؿ، وفي مؤتمر في عسػقالف، وق
نو يريد أف يتخمص مف المسمميف بكؿ طريقة.  وا 

ومف الذيف كانوا في المجموعة المذكورة رينيو ستادكويتز، وىو رئيس حػزب الحريػة األلمػاني الػذي أسسػو فػي 
ديموقراطي المسػػيحي بسػػبب عالقتػػو بغيريػػت ويمػػدرز. ولػػـ يحضػػر اجتمػػاع بعػػدما طػػرد مػػف الحػػزب الػػ 2010
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تأسػػيس حزبػػو، مػػف غيػػر أعضػػائو، سػػوى دانيػػاؿ بػػايبس الصػػحافي األميركػػي، الػػذي لػػو موقػػع مشػػيور عمػػى 
اإلنترنػػت مخصػػص لنقػػد اإلسػػالـ. وكػػاف سػػتادكويتز السياسػػي األلمػػاني الوحيػػد الػػذي دعػػي إللقػػاء كممػػة فػػي 

منظمػػة أوقفػػوا أسػػممة »أيمػػوؿ )سػػبتمر(، وكانػػت قػػد دعتػػو بػػاميال غمػػر مؤسسػػة  11اث الػػذكرى العاشػػرة ألحػػد
 ، والتي ألفت كتابًا باالسـ نفسو.«اميركا

ويبػػدو أف مػػف «. الػػذيف يجػػب أف نقػػوييـ»وقػػد وصػػؼ بعػػض أعضػػاء الكنيسػػت ىػػؤالء بػػأنيـ محبػػو إسػػرائيؿ 
حػػػزاب، عمػػػى رغػػػـ أفكارىػػػا المعروفػػػة، أسػػػباب تغييػػػر سياسػػػة إسػػػرائيؿ واتخاذىػػػا الموقػػػؼ الحػػػالي مػػػف ىػػػذه األ

المشتركات التي تجمعيا معيا، كالموقؼ مف اإلسالـ والمسمميف، ومف الصراع مع الفمسطينييف، حيث ينشط 
ىػػؤالء فػػي بمػػدانيـ نيابػػة عػػف إسػػرائيؿ فػػي ىػػذيف المجػػاليف، وبػػذلؾ تحقػػؽ مػػا تريػػده بأقػػؿ كمفػػة. وربمػػا كػػاف مػػف 

السنوات القميمة الماضية عمى أصعدة مختمفة وىػي تعمػؿ جاىػدة عمػى  األسباب أنيا أخذت تشعر بالعزلة في
التقميػػؿ منيػػا أو فكيػػا، وقػػد رأت عمػػى مػػا يبػػدو أف عالقػػة وطيػػدة مػػع ىػػذه األحػػزاب، التػػي لبعضػػيا حضػػػور 
رسػمي وشػعبي ميػػـ فػي بمػػدانيا، يفػتح ليػػا منافػذ ميمػػة وآفاقػًا جديػػدة، ويخفػؼ العزلػػة عنيػا، ويقمػػؿ مػف آثارىػػا 

ألف مػػا تمخػػض عنػػو حتػػى « الربيػػع العربػػي». وقػػد توثقػػت عالقتيػػا أكثػػر بيػػذه األحػػزاب بعػػد بػػروز وأضػػرارىا
اليػػوـ، ال تػػراه فػػي صػػالحيا. وقبػػؿ ىػػذا وذاؾ فيػػذه االسػػتراتيجية ال تختمػػؼ عػػف التػػي تتبعيػػا مػػع المسػػيحييف 

بعػػد ظيػػور  الصػػييونييف، الػػذيف مػػف معتقػػداتيـ قتػػؿ نصػػؼ الييػػود وتحويػػؿ النصػػؼ ايخػػر إلػػى المسػػيحية،
عيسػػى الثػػاني. وىػػو مػػا يػػراه الييػػود إىانػػة ليػػـ وتحقيػػرًا لعقيػػدتيـ، ومػػع ذلػػؾ فػػإنيـ غضػػوا النظػػر عػػف ذلػػؾ، 
وتحػػػالفوا مػػػع ىػػػؤالء منػػػذ فتػػػرة طويمػػػة، حيػػػث حصػػػموا عمػػػى المكاسػػػب السياسػػػية والماديػػػة اليائمػػػة مػػػنيـ وعػػػف 

ـ أغػػػدقوا ويغػػػدقوف عمػػػى إسػػػرائيؿ طػػػريقيـ، بخاصػػػة فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة كمػػػا ىػػػو معػػػروؼ، ومػػػا زالػػػوا. وىػػػ
الباليػػػيف مػػػف الػػػدوالرات فػػػي مجػػػاؿ بنػػػاء المسػػػتوطنات، ومسػػػاعدة المؤسسػػػات، كمػػػا أنيػػػـ يقومػػػوف بالدعايػػػة 

 لمصمحة إسرائيؿ عمى المستوى الشعبي والرسمي.
 2/8/1421، الحياة، لندن

 
 وكممات نتنياىو صوت رومني 00

 نيمة الشياؿ
، كانػػت التغريػػدة األكثػػر انتشػػارًا فػػي اليػػوميف «ىػػارتس»لمػػدونات عمػػى لعػػؿ تمػػؾ الجممػػة، الػػواردة فػػي إحػػدى ا

الماضييف. قد يقاؿ عف ميت رومني، المرشػح الجميػوري لمرئاسػة األميركيػة، انػو غبػي ومضػحؾ. وقػد يكػوف 
موضع سخرية جرائد بريطانيا، وكذلؾ صحيفة النيويوركر األميركية، بعد ىفواتو المندنية، حيػث انتقػد ضػعؼ 

سػػالت ليػػؾ »كمػػنظـ أللعػػاب « خبرتػػو»ة األمنيػػة لممدينػػة التػػي تسػػتقبؿ األلعػػاب االولمبيػػة، مسػػتقويا بػػػالجاىزيػػ
بامتيػػػاز، « أميركػػػي»، حػػػيف كػػػاف حػػػاكـ واليػػػة ماساشوسػػػتس. وتعميػػػؽ رومنػػػي األخػػػرؽ مسػػػمؾ 2002« سػػػيتي

: نحػػف األفضػػؿ، بمعنػػى أنػػو يػػذك ر بمػػا كرسػػتو النكػػات الشػػائعة عػػف العقميػػة السػػائدة لػػدى األميركػػي المتوسػػط
األقػػػوى، األكبػػػر، األوسػػػع، األجمػػػؿ... إلػػػى آخػػػر نعػػػوت أفعػػػؿ التفضػػػيؿ. وبمػػػا يشػػػبو تمػػػؾ النكػػػات، رد رئػػػيس 
الوزراء البريطاني، المغتػاظ، بػأف لنػدف مػف أكثػر مػدف العػالـ ازدحامػًا وسػياحة، وأف تنظػيـ األلعػاب االولمبيػة 

 «!وسط ال مكاف»فييا أشد تعقيدًا وال شؾ مف تنظيميا 
ىذا لمتسمية. ولكػف رومنػي يقػوـ بجولتػو العالميػة األولػى كػرئيس محتمػؿ. ووفػؽ التقاليػد، تنػدرج إسػرائيؿ عمػى 
رأس قائمة مف تنبغي زيارتيـ. ىناؾ، في األراضػي المحتمػة، تالحقػت تصػريحات المرشػح الجميػوري، مشػيرة 

لييػا. وبعػدما عب ػر عػف تػأثره لوجػوده ، نقػؿ سػفارة بػالده إ«لو َيفػوز»الى القدس كعاصمة إلسرائيؿ والى نيتو، 
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في ىذا المكاف )مدينة القدس( بمواجية الحائط الغربػي حيػث كػاف قػد صػم ى قبػؿ قميػؿ، )وىػو فػر ض عػيف لػـ 
وىػو «. شػعب عظػيـ أنجػز شػيئًا عظيمػاً »إذ ينظػر إلػى « تواضػعو»يفمت منو رئيس أو مسؤوؿ(، أعرب عف 

تعر ؼ عمى يد القدر التي أنشأت » حسب األغراض السياسية، فػلـ يشذ عف القاعدة الشائعة في استنطاؽ اهلل
 ، وكذلؾ فعمت زوجتو وابنو البكر، وكميـ مرافقوف لو حسبما تقتضي التقاليد األميركية.«ىذا المكاف المقدس

ولكف كؿ تمؾ الروحانيات كانت تجري بمناسبة أرضية لمغاية، إذ كاف الحفؿ مخصصًا لجمع التبرعات لمسيد 
نػػي. وقػػد نظمػػو وأشػػرؼ عمػػى أدؽ تفاصػػيمو المميػػاردير شػػمتوف أدلسػػوف، مسػػتثمر كازينوىػػات الس فيغػػاس روم

لمقمار، وأحد أقرب المقربيف مف نتنياىو. جمع الحفػؿ مميػوف دوالر، ولكػف ذلػؾ ال ييػـ أبػدا، بػؿ الغػرض منػو 
لكػػي يػػرى أوبامػػا »ي رمػػزي، ألف السػػيد أدلسػػوف شخصػػيًا وعػػد بمػػنح مئػػة مميػػوف دوالر إلػػى حممػػة ميػػت رومنػػ

 «.خارج البيت االبيض
لتفػوؽ إسػرائيؿ »وقاؿ رومني في العشاء نفسو إف االقتصاد اإلسػرائيمي مزدىػر بعكػس االقتصػاد الفمسػطيني، 

، متناسػػيًا تفصػػيال صػػغيرا يتعمػػؽ بوجػػود الشػػعب الفمسػػطيني تحػػت االحػػتالؿ، ىػػذا إذا تغاضػػينا عػػف «الثقػػافي
واؿ أينمػػا وردت. وكػػاف المرشػػح الجميػػوري، الػػذي لػػـ يشػػأ زيػػارة راـ اهلل، قػػد الطبيعػػة العنصػػرية لمثػػؿ ىػػذه األقػػ

سرائيؿ، إذ ال ينبغي ليا أف تنطمػؽ مػف حػدود  . 1967تبرع بالوعد بتغيير قواعد التفاوض بيف الفمسطينييف وا 
زاـ وشػػكره عمػػى كػػؿ ذلػػؾ نتنيػػاىو بحػػرارة، ولكػػف ىػػذا األخيػػر لػػـ يػػتمكف مػػف انتػػزاع كػػالـ أقػػوى مػػف مجػػرد التػػ

اإليرانيػػة. وقػػد أظيػػر رومنػػي حػػذرًا « التيديػػدات»بخصػػوص « حػػؽ اسػػرائيؿ فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا»رومنػػي بػػػ
تطبيؽ كؿ التدابير الرادعة الممكنة بحؽ »غير مألوؼ منو، إذ اكتفى، ىو ومستشاروه، بجممة غامضة حوؿ 

 «.عدـ استثناء أي خيار»، مضيفا إيحاء سحريًا عف «إيراف
يتفػػوؽ عمػػى غريمػػو أوبامػػا بشػػيء. فػػاألخير وق ػػع فػػي ىػػذه األثنػػاء، وقبػػؿ ليمػػة مػػف وصػػوؿ  وفػػي ىػػذا، فيػػو لػػـ

بقضػػػو « األيبػػػاؾ»رومنػػػي إلػػػى إسػػػرائيؿ، وبحضػػػور المػػػوبي الصػػػييوني فػػػي المكتػػػب البيضػػػاوي وعمػػػى رأسػػػو 
مح التي تس« 135كاي سي »وقضيضو، اتفاقية أمنية مع إسرائيؿ تمنحيا الواليات المتحدة بموجبيا طائرات 

المقاتمة بالوقود فػي الجػو. وىػو كسػر بػذا حظػرًا شػييرًا، أرفقػو بتصػريح عػف  16وأؼ  15بتزويد طائرات أؼ 
والمضػحؾ أف تبريػر «. التزاـ ال يتزعزع مف قبػؿ كػؿ األميػركييف، جميػورييف وديمػوقراطييف، تجػاه أصػدقائنا»

بػػو األسػػمحة األميركيػػة المبيعػػة  كسػػر ىػػذا الحظػػر يعتمػػد عمػػى ضػػرورة مراعػػاة التػػوازف العسػػكري الػػذي سػػتخؿ
يعني ذلؾ أف السياسة األميركية تعػرؼ عمػى األرجػح المثػؿ «. الخطر اإليراني»إلى... دوؿ الخمي  لمواجية 

« ترسػػػػت»فيػػػػي أواًل تُػػػػدخؿ مميػػػػارات الػػػػدوالرات الػػػػى جيػػػػوب الػػػػػ«. اسػػػػقو مػػػػف دىنػػػػو»الشػػػػعبي العربػػػػي القائػػػػؿ 
ح الُمعيبػػة. وال ييػػـ ىنػػا إف كػػاف عػػرض اإلمػػارة ال يتسػػع الصناعي/السياسػػي األميركػػي جػػراء صػػفقات السػػال

لممناورات. وأمػا غمػوض سػبب الػذىاب إلػى الػدبابات بعػد الطػائرات، فتفسػره عمػى األرجػح الصػعوبات الماليػة 
التي تواجو الشركة األميركية المصن عة في ىذا المجػاؿ. وىػي ثانيػًا تػزود كػؿ أعػداء إيػراف بالسػالح، ثػـ تػتكمـ 

عسكري إجباري، وعف ضرورة طمأنة مخاوؼ إسرائيؿ )مف قطري!(. وفي مناسبة توقيػع االتفاقيػة  عف توازف
اإلسرائيمي، « القبة الحديدية»الجديدة، أعمف البيت األبيض عف دفعة جديدة مف مساىماتو في تمويؿ مشروع 

ؿ مػف كػيس سػواه، كمػا مالييف السالفة. ولكنػو ي 205مميوف دوالر جديدة عالوة عمى الػ 70فدفع إلسرائيؿ  مػو 
أوضػػحنا! وبغػػض النظػػر عػػف التوقيػػت، المحسػػوب بالتأكيػػد انتخابيػػًا، إال أنػػو مػػف غيػػر الػػدقيؽ اعتبػػار خطػػوة 
الػػػرئيس األميركػػػي نفسػػػيا مجػػػرد تنػػػافس انتخػػػابي. وال ىػػػي كػػػذلؾ زيػػػارات كمينتػػػوف إلػػػى إسػػػرائيؿ قبػػػؿ رومنػػػي، 

 ده.ووصوؿ ليوف بانيتا، وزير الدفاع األميركي إلييا بع
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فعػػػدا االلتػػػزاـ األميركػػػي بإسػػػرائيؿ، التػػػاريخي والكالسػػػيكي والػػػذي ال يفػػػؿ، شػػػاعت أخبػػػار عػػػف إرسػػػاؿ أوبامػػػا 
مستشاره لألمف القومي، توـ دونيموف، ليبحث مع القادة اإلسرائيمييف في المخططات العسكرية المحتممة حياؿ 

تتسرب بقدر أو باخر. فيؿ يعنػي ذلػؾ أف  إيراف. وىذه زيارات تجري عادة في الظؿ، وتحاط بالكتماف، لكنيا
مطروحةي أـ أنو تيويؿ لتيدئة خواطر إسرائيؿ )كقوؿ األميركييف إف عقوباتيـ قد عطمػت « كؿ االحتماالت»

كيمػػػومتر(. تيدئػػػة  1500التػػػي يصػػػؿ مػػػداىا إلػػػى « 2سػػػجيؿ »برنػػػام  تطػػػوير الصػػػواريو البالسػػػتية اإليرانيػػػة 
ية، وتحسػػػبًا لشػػػكؿ الصػػػراع الػػػدولي المتجػػػدد، والػػػذي يسػػػتعيد الحػػػرب بانتظػػػار التطػػػورات عمػػػى السػػػاحة السػػػور 

 الباردة... ولعمو سيبقى كذلؾ، ما ال يمنع التوترات الشديدة.
رومنػػػي رئػػػيس محتمػػػؿ لمواليػػػات المتحػػػدة األميركيػػػةي مػػػػع األسػػػؼ، نعػػػـ، رغػػػـ تفػػػوؽ أوبامػػػا حتػػػى ايف فػػػػي 

عػػػؿ بعػػػض المجػػػانيف مػػػف المحػػػافظيف الجػػػدد االسػػػتطالعات. مػػػا قػػػد يجعػػػؿ تمػػػؾ التػػػوترات أشػػػد، ومػػػا قػػػد يج
 يستعيدوف أحالمًا كارثية.

 2/8/1421، السفير، بيروت
 
 
 
 

 حنين الزعبي بطمة الجياد 00
 بف ػ درور
ما كاف ينبغي لحنيف الزعبي أف تكوف في الكنيست، بالضبط مثؿ عزمي بشارة قبميا. القانوف في ىػذا الشػأف 

يوديػة وديمقراطيػة، مرفػوض منافسػتو عمػى الكنيسػت. محكمػة جد واضح. مػف يعػارض دولػة اسػرائيؿ كدولػة ي
العدؿ العميا، في صيغتيا السػابقة برئاسػة اىػروف بػاراؾ، اسػتخفت بالقػانوف الواضػح. بشػارة انتصػر. والزعبػي 

 دخمت في مكانو.
ظواىر مف ىذا النوع يمكف منعيا وىي صغيرة. ويحتمػؿ أف مػرة اخػرى اف تػرفض لجنػة االنتخابػات الزعبػي، 

يحتمؿ أف محكمة العدؿ العميا، بتركيبة سوية العقؿ أكثػر، تقػر الػرفض. ولكػف ىػذا لػف يكػوف بسػيطا. حممػة و 
ىائمة مف اقمية ىامشػية سػتطرح المسػرحية الدائمػة نانييػار الديمقراطيػةن وغيػره مػف الشػعارات. فػي التسػعينيات 

يػة. امػا االف فػاف الفػأر الػذي كاف ىػذا يػنجح دوف حمػالت مضػخمة تقػـو بيػا جمعيػات بتمويػؿ مػف دوؿ أجنب
 كاف ذات مرة اصبح وحشا يشؿ كؿ مظير لمديمقراطية المدافعة عف نفسيا.

سيكوف ىػذا اكثػر تعقيػدا بكثيػر. االلمعيػة الحاليػة لمزعبػي ىػي أف العمميػة فػي بمغاريػا نفػذت بسػبب االحػتالؿ. 
ادلة. ىكذا بحيث ينبغي اف نذكر يتبيف أف القتمة ىـ عمى االطالؽ نشطاء سالـ يكافحوف في سبيؿ تسوية ع

شخص. ويدور الحديث عػف  33000و  23000الزعبي بانو كؿ شير يقتؿ عمى ايدي اخوانيا في الديف بيف 
ارىاب مباشر. وىػذا ال يتضػمف ضػحايا جػرائـ بشػار االسػد، الػذي كػاف موضػع اعجػاب زعػيـ الزعبػي عزمػي 

 السرطاف الجيادي، ىـ جميعيـ تقريبا مسمموف.بشارة. ىؤالء المغدوروف، ضحايا القاعدة وباقي فروع 
إذًا مػػاذا تقػػوليف، فيػػؿ ىػػـ ايضػػا يقتمػػوف بسػػبب االحػػتالؿي فمعظػػـ المغػػدوريف، مػػف جماعػػة نبوكػػو حػػراـن فػػي 

فػي  99نيجيريا حتى اعضاء نالشبابن في الصوماؿ، ليس لدييـ اي فكرة ايػف توجػد اسػرائيؿ عمػى الخريطػة. 
كػػػانوا يتوقػػػوف حتػػػى المػػػوت لمعػػػيش تحػػػت قبضػػػة االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي، فػػػي  المائػػػة مػػػف المسػػػمميف فػػػي العػػػالـ

 اسرائيؿ أو في المناطؽ. فيـ يحظوف ىنا بحرية أكبر بكثير. فيـ االوائؿ في التعميـ في العالـ العربي.



 
 
 

 

 

           80ص                                    1084العدد:                2/8/1421 األربعاء التاريخ:

 مدى عمرىـ ىو مف االعمى. وفيات مواليدىـ ىي مف االدنى.
رفض كؿ مبادرة سالـ تمنحيـ دولة خاصة بيـ. رفض  ولكف الزعبي وامثاليا يصروف، تماما يصروف، عمى

تػػاريخي. ىػػوس. ىػػذه ىػػي الحركػػة الوطنيػػة الوحيػػدة فػػي العػػالـ التػػي تصػػر عمػػى اال يعػػود ابنػػاء قوميتيػػا الػػى 
الدولة المقترحة عمييـ، بؿ الى دولة جارة. او، بتعبير آخر، ليس ليـ اي مصمحة في انياء االحتالؿ او في 

 ليـ مصمحة فقط، ولكف فقط، بالمس بدولة اخرى. اقامة دولة النفسيـ.
الزعبي ىي رمػز لمسػخافة المسػتمرة. فقػد صػعدت الػى دكػة مرمػرة التػي يتماثػؿ منظموىػا مػع حمػاس. وأيػدتيـ 
حتػػى بعػػد أف ىتفػػوا ىنػػاؾ بقصػػيدة ابػػادة الييػػود نخيبػػر، خيبػػر يػػا ييػػودن. وىػػي االف تخطػػو خطػػوة واحػػدة الػػى 

 ني او ارىاب القاعدة.االماـ وتبرر االرىاب االيرا
دمػػاء عشػػرات االؼ المسػػمميف، ضػػحايا ىػػذا االرىػػاب، ذات االرىػػاب، تصػػرخ االف مػػف التػػراب. مػػف مػػواقعيـ 
يعرفػػوف مػػا تػػرفض ىػػي اف تعرفػػو. يعرفػػوف بػػاف ليػػذا العطػػش العػػالمي لمػػدماء ال توجػػد اي صػػمة بػػاي احػػتالؿ 

 وباي اسرائيؿ.
يعة بائسة لكؿ ظمـ. يعرفوف باف ىدؼ ىذا االرىاب ليس السالـ وىـ يعرفوف باف نالقضية الفمسطينيةن ىي ذر 

أو المصػػالحة، بػػػؿ اقامػػة خالفػػػة اسػػػالمية، لػػف يكػػػوف فييػػػا مصػػير الزعبػػػي ذات النزعػػػة النسػػوية مختمفػػػا عػػػف 
 مصير الصياينة التي تكرىيـ نفسيا.

ا بػػالبرقع. عػػرب تحػػت حكػػـ الصػػييونية يمكنيػػا عمػػى االقػػؿ اف تفػػتح فميػػا. تحػػت حكػػـ الجيػػادييف سػػيكـ فميػػ
اسرائيؿ جديروف بالمساواة. غير أنو يوجد عنصر آخر يشجع أو يردع ىذا االستعداد لممساواة. عنػدما يكػوف 
وجو الجميور العربي مرة بشارة ومرة الزعبي، فاف االستعداد لمعمؿ مف أجؿ المساواة ييبط الى الصفر. بيذا 

، فاف شخصيات مثؿ بشارة، الزعبي، او الشػي و رائػد صػالح ىػـ مصػيبة عػرب اسػرائيؿ. وىػـ يػدفعوف المفيـو
 الثمف. الكفاح العادؿ مف اجؿ المساواة يستوجب ازاحتيا عف الطريؽ.

وىذه المرأة تجمس في كنيست اسرائيؿ عمى حسػاب دافعػي الضػرائب فػي اسػرائيؿ. تحػت مظمػة حريػة التعبيػر 
الجيػػاد. فػػي الماضػػي حظيػػت بمقػػب نبطمػػة  والديمقراطيػػة يمكنيػػا أف تواصػػؿ نشػػر فريػػات الػػدـ خاصػػتيا لتبريػػر

 السالـن مف جانب نتحالؼ النساء لمسالـن. اما المقب الجدير بيا فيو نبطمة السالـن.
 82/7/1421معاريف 
 2/8/1421، القدس العربي، لندن

 
 الخيار الكردي 00

 تسفي بارئيؿ
ال، الجنػػػراؿ الفػػػار، الػػػذي ترفػػػع المعركػػػة فػػػي سػػػوريا الػػػى الصػػػدارة التاريخيػػػة نجومػػػا جديػػػدة. منػػػاؼ طػػػالس مػػػث

يناسب مظيره بطال في فيمـ ىوليوودي اكثر منو ادارة ثورة، يتػراكض بػيف تركيػا، السػعودية وفرنسػا كػي يجنػد 
لنفسػو المؤيػديف. طػالس يريػد أف يكػوف رئػيس الحكومػة المؤقتػة القػادـ، وعمػى حػد قولػو فػاف السػعودية وتركيػػا 

 يس الماضي، يعتبرانو، مرشحا مناسبا. ايضا، التي التقى وزير خارجيتيا يـو الخم
مػف الجيػة االخػرى، فػاف خالػػد مشػعؿ، الػذي تػرؾ سػػوريا قبػؿ بضػعة اشػير، ال يػػزاؿ يبحػث عػف عائمػة تتبنػػى 
حماس. وقػد التقػى ىػذا الشػير "عمػى نحػو مفػاجيء" مػع زعػيـ االخػواف المسػمميف محمػد بػديع. وحسػب تقريػر 

قػػػؿ معمومػػػات ىامػػػة عػػػف انتشػػػار الجػػػيش السػػػوري، فػػػي صػػػحيفة "روز اليوسػػػؼ" المصػػػرية عػػػرض مشػػػعؿ ن
سػػػجينا مػػػف  220"المعمومػػػات التػػػي يمكنيػػػا أف تحسػػػـ المعركػػػة فػػػي سػػػوريا"، شػػػريطة أف تحػػػرر اسػػػرائيؿ نحػػػو 
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حماس. ويسعى مشػعؿ الػى نقػؿ المعمومػات الػى الواليػات المتحػدة مػف خػالؿ زعػيـ االخػواف المسػمميف، الػذي 
ء االتصػاالت مػع االمػريكييف. وتػروي تقػارير اخػرى مػف مصػر بػاف حسب "روز اليوسؼ" بػدأ منػذ االف بػاجرا

 مشعؿ اقترح عمى مرسي المساعدة في الحرب ضد االرىاب في سيناء. 
ىؿ االزمة في سوريا كفيمة باف تحدث انعطافة في مكانة مشعؿ ومكانة حمػاس الدوليػة ايضػاي ففػي االسػبوع 

ف فػػي حػػديث طويػػؿ اسػػتغرؽ خمػػس سػػاعات. ولػػـ الماضػػي التقػػى بػػرئيس وزراء تركيػػا، رجػػب طيػػب اردوغػػا
تتسرب بعد تفاصيؿ عػف ىػذا الحػديث، ولكػف حميػؼ ايػراف حتػى وقػت اخيػر مضػى يبحػث عػف شػركاء جػدد، 
وتركيػػا كفيمػػة بػػاف تكػػوف ىػػي التػػي تتوسػػط بػػيف حمػػاس واالدارة االمريكيػػة. فبعػػد كػػؿ شػػيء، اذا كانػػت االدارة 

مػػف االخػواف المسػػمميف، فػاف بوسػػعيا أف تكسػب ايضػػا مػػف  االمريكيػة مسػػتعدة الف تتعػاوف مػػع رئػيس مصػػري
 اعتراؼ مشروط بحماس، كفيؿ باف يمس بمجاؿ النفوذ االيراني. 

مثؿ ىذا السيناريو ال يخفى عف ناظر ايراف، التي رغـ تصػريحاتيا عػف دعميػا غيػر المػتحفظ لالسػد، تبحػث 
ضػػع اىتماميػػا ونشػػاطيا ينصػػب االف عمػػى لنفسػػيا عػػف مػػواطيء قػػدـ اقميميػػة بديمػػة، لعيػػد مػػا بعػػد االسػػد. مو 

االقميـ الكردي في العراؽ، الكفيؿ باف يكوف حمقة االتصاؿ بيف ايراف وبػيف االقميػة الكرديػة فػي سػوريا، والتػي 
 تأمؿ عبرىا في التأثير عمى سوريا المستقبمية. 

لػوزراء العراقػي نػوري قيادة االقميـ الكردي، برئاسة رئيسو مسػعود برزانػي، تخػوض صػراع جبػابرة ضػد رئػيس ا
المػػػالكي عمػػػى خمفيػػػة مػػػا يسػػػمى "السػػػموؾ الػػػدكتاتوري" لممػػػالكي المػػػدعـو مػػػف ايػػػراف. ولكػػػف بػػػيف زعػػػيـ االقمػػػيـ 
الكردي، برزاني، والرئيس العراقي جالؿ طالباني المريض، يدور ايضا صراع سياسي. طالباني، المقرب مػف 

تنحيػة المػالكي، فيمػا اف برزانػي، المقػرب مػف تركيػا أكثػر،  القيادة االيرانيػة، أحػبط مػؤخرا نيػة برزانػي ومؤيديػو
 يواصؿ مساعيو لتغيير بنية السيطرة في العراؽ. 

غير أف برزاني بالذات أثار حفيظة االتراؾ عندما كشؼ النقاب في مقابمة مع شبكة "الجزيرة" باف ثػوارا اكػراد 
الصػراع ضػد النظػاـ. ومػع أف تركيػا تشػجع سورييف يتدربوف في كردستاف ويعودوف الػى سػوريا لممشػاركة فػي 

الصراع ضد االسد، اال أنيا تخشى مف أف تقيـ اقمية كردية مسمحة ومدربة اقميما كرديا مستقالؿ فػي سػوريا، 
مثػػؿ االقمػػيـ الكػػردي فػػي العػػراؽ، يقػػوده حػػزب العمػػاؿ الكػػردي، الػػػ بي.كي.كػػي، الػػذي تػػدير تركيػػا ضػػده حػػرب 

 ابادة.
الخارجيػػػة التركػػػي احمػػػد داوداوغمػػػو الػػػى أربيػػػؿ عاصػػػمة االقمػػػيـ الكػػػردي ليوضػػػح  يػػـو االربعػػػاء سيصػػػؿ وزيػػػر

لبرزانػػي بػػاف تركيػػا لػػف توافػػؽ عمػػى اف تػػؤدي المسػػاعدة العسػػكرية لمثػػوار االكػػراد فػػي سػػوريا الػػى اقامػػة اقمػػيـ 
 مسػػتقؿ او يفػػتح مجػػاؿ نشػػاط جديػػد لحػػزب العمػػاؿ الكػػردي. وذلػػؾ بعػػد أف نشػػر اردوغػػاف تيديػػدا، عشػػية سػػفره
لممشاركة في احتفاالت االلعاب االولمية في لندف، باف "تركيػا تػرى مػف حقيػا الطبيعػي التػدخؿ فػي سػوريا اذا 

 ما أدى نشاط أطر ارىابية الى المس بأمنيا".
الصػػراعات الكرديػػة الداخميػػة، والخالفػػات بػػيف االكػػراد وتركيػػا، تمػػنح ايػػراف فرصػػة لمعػػب دور سياسػػي جديػػد.  

عت الى طيراف برىاـ صالح، النائػب الكػردي لطالبػاني، ونوشػيرواف مصػطفى، زعػيـ ففي االسبوع الماضي د
كمعارضػة لقيػادة طالبػاني، لفحػص امكانيػة عقػد حمػؼ مػع  2009الحركة الكردية لمتغيير، التػي تأسسػت فػي 

المعارضػػة الكرديػػة. التقػػدير االيرانػػي، كمػػا يبػػدو، ىػػو أف مثػػؿ ىػػذا الحمػػؼ كفيػػؿ بػػاف يشػػكؿ لػػيس فقػػط حمقػػة 
تصػػاؿ مػػع االقميػػة الكرديػػة فػػي سػػوريا، التػػي أصػػبحت جيػػة ذات مغػػزى فػػي الصػػراع ضػػد االسػػد، بػػؿ وايضػػا ا

كوسػيمة ردع وحتػػى تيديػػد ضػد تركيػػا التػػي تعكػرت عالقاتيػػا مػػع ايػراف عمػػى خمفيػػة سياسػة تركيػػا ضػػد االسػػد. 
حالتػو الصػحية، تتطمػع ايراف، التي لـ تعد واثقة كـ مف الوقت يمكنيا أف تعتمد عمى طالبػاني، بسػبب عمػره و 
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ايضا الى أف تضمف اف يواصؿ العنصر الكردي في النسي  السياسي العراقي التأييػد لحكومػة المػالكي وعمػى 
 اي حاؿ لمكانة ايراف في العراؽ. 

فػاف  -وىكذا، بينما يدفع مئات المواطنيف السورييف كؿ يـو الثمف بحياتيـ فػي المعركػة عمػى حمػب ودمشػؽ  
 فات االستراتيجية بعد سقوط االسد قد تكوف بالذات النجـو الجدد. مف سيصمـ التحال

 82/7/1421ىآرتس 
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