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 ": االعتراف بالدولة الفمسطينية.. وانضماميا لألمم المتحدةأوسمو"قترح بديًن عن ت "ميرتس" 3
أعمنت حركة "ميرتس" اإلسرائيمية أمس الثبلثاء، عف أف رئيسة الحركة النائبة زىافا : برىوـ جرايسي-الناصرة

غمؤوف، بمورت في االياـ األخيرة صيغة جديدة لمشروع سياسية، يكوف بديبل التفاقيات أوسمو، يتضمف جدوال 
السػػػمطة الفمسػػػطينية عمػػػو قبػػػوؿ عضػػػويتيا زمنيػػػا النيػػػاء الصػػػراع، باقامػػػة دولػػػة فمسػػػطينية، ومرحميػػػا مسػػػاعدة 

 الكاممة في األمـ المتحدة.
ويقتػرح المشػروع اف تعمػف إسػرائيؿ بػدوف شػروط مسػبقة بػاف حػؿ النػزاع يجػب أف يسػتند الػو انيػاء االحػػتبلؿ، 

مع تبادؿ لبلراضي بالتوافؽ وتقسيـ القدس عمػو أسػاس صػيغة كمينتػوف، الػذي يقضػي  67عمو اساس حدود 
االستيطانية ضمف سمطة االحتبلؿ، واالحياء الفمسطينية لمدولػة العتيػدة ومكانػة خاصػة لؤلمػاكف  بباء االحياء

 الدينية في المدينة.
بالتوازي يقترح المشروع بػاف عمػو الحكومػة اإلسػرائيمية أف تعمػف عػف تجميػد فػوري وكامػؿ لبلسػتيطاف، طالمػا 

ـ. ويقترح المشروع تحديد فترة زمنيػة ال تزيػد عػف كاف االمر الزما مف أجؿ التقدـ في ادارة المفاوضات لمسبل
 سنوات اخرى لمتطبيؽ التدريجي لبنود االتفاؽ المتعمقة بالمسائؿ الجوىرية. 4سنة لممفاوضات و

بالنسبة لعبلقات إسرائيؿ مع جيرانيا، يدعو المشروع الو تأييد مبادئ "المبادرة العربية لمسبلـ" واالعراب عػف 
مفاوضات عمو تطبيقيا الكامؿ، الو جانب تقدـ المفاوضات لمتسوية الدائمة في القناة  االستعداد لمدخوؿ في

الفمسطينية. وحسب المشروع، بعػد أف تسػتقر فػي دمشػؽ حكومػة منتخبػة وتمثيميػة، تسػعو إسػرائيؿ الػو اتفػاؽ 
ات دوليػػػة سػػػبلـ مػػػع سػػػورية اسػػػتنادا الػػػو قاعػػػدة اعػػػادة الجػػػوالف الػػػو السػػػيادة السػػػورية، ترتيبػػػات امػػػف بضػػػمان

 )أميركية(، وتجريد الجوالف مف السبلح وعبلقات جيرة طبيعية.
وقالػػت غمػػؤوف لػػػ "ىػػ رتس" اف الصػػيغة الجديػػدة تػػأتي لمػػؿء الػػنقص فػػي السػػاحة السياسػػية الميمػػة ومنػػع نشػػوء 
اعبلف مف طرؼ واحد في االمـ المتحدة واستئناؼ االنتفاضة، واضافت إنو "مف دوف الدخوؿ في مسألة مف 

نب بماذا، يجب تغيير مسيرة اوسمو بصيغة جديػدة، فقيػاـ الدولػة الفمسػطينية ىػو مصػمحة إسػرائيمية وليػذا المذ
 ".المتحدةفعمو إسرائيؿ أف تكوف أوؿ مف يؤيد اقامتيا وطمب الفمسطينييف في االمـ 
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طافة في وأعربت غمؤوف عف ثقتيا بأف دخوال جوىريا في المفاوضات عمو تسوية سياسية لمنزاع سيحدث انع
المكانة الدولية إلسرائيؿ ويػؤدي الػو تفتػت "االغمبيػة التمقائيػة" المعاديػة التػي بانتظارنػا فػي الجمعيػة العموميػة 

 لبلمـ المتحدة، حسب تعبيرىا.
وتػػدعي غمػػؤوف، أف مشػػروعيا كيػػذا، مػػف شػػأنو أف يفسػػي المجػػاؿ إلسػػرائيؿ لتقػػيـ أكبػػر معسػػكر ضػػد التسػػمي 

 عمو إسرائيؿ.النووي في إيراف، وفؽ ما تز 
 64/7/6036، الغد، عّمان

 
 ىنية يدعو العرب والمسممين إلى أخذ دورىم في دعم صمود الشعب الفمسطيني 6

دعا إسماعيؿ ىنية، رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة، الدوؿ العربية واإلسبلمية ألخذ دورىا في : غزة
بلؿ الزيارة األخيرة إمكانية إدخاؿ المواد مشروع إعادة إعمار قطاع غزة، ال سيما مصر، والتي بحث معيا خ

واآلالت منيا، "حتو تكوف شريكة في اإلعمار وتستفيد منو أيضًا"، موجيا النداء لمرئيس المصري محمد 
مرسي بأف تسمي مصر بإدخاؿ كؿ المواد واآلالت البلزمة لممشاريع.

و وفدا رسمًيا قطرًيا برئاسة السفير ( عقب استقبال/جاء ذلؾ خبلؿ مؤتمر صحفي عقده مساء الثبلثاء )
محمد العمادي ممثؿ األمير حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير دولة قطر، وممثؿ رئيس الوزراء القطري حمد بف 

جاسـ آؿ ثاني لئلشراؼ عمو مشاريع إعادة اإلعمار والبناء في قطاع غزة.
والعمؿ عمو تعزيز  ،ة والقدس المحتمةودعا إلو "مد يد العوف لمشعب الفمسطيني أينما كاف في غزة والضف

صمود الشعب الفمسطيني"، شاكرا قطر قيادة وحكومة وشعبًا عمو ما تقدمو لدعـ ونصرة الشعب الفمسطيني.
وأف ىناؾ مستقبؿ مفتوح وواعد أماـ حركة  ،وقاؿ: "ما سمعناه مف السفير القطري يحمؿ الخير والبشريات

يؿ آالؼ مف األيدي العاممة والمتخصصيف"، مشيرا إلو أف تمؾ وتشغ ،اإلعمار والبناء في قطاع غزة
المشاريع ستكوف تحت إشراؼ قطري بالكامؿ، وبتنفيذ مف شركات المقاوالت الفمسطينية ورجاؿ أعماؿ 

وبأيدي فمسطينية.
 ىي مف النتائج الفارقة ؛وأضاؼ ىنية :"إف المشاريع التي مف المقرر أف يبدأ العمؿ عمييا في قطاع غزة

والتي كاف فييا قرار أميري واضي مف سمو أمير قطر ببدء تنفيذ  ،لمزيارة التي كانت إلو دولة قطر الشقيقة
رساؿ كؿ ما يمـز لوضع الخطط"، موضحا أف مف أىداؼ ىذه المشاريع أيضا وضع  ،إعمار قطاع غزة وا 

وتأىيؿ البنية التحتية لقطاع غزة. ،حد لمعاناة آالؼ األسر الفمسطينية
آالؼ  ت النظر إلو أف مف بيف أىداؼ المشروع ىو تخفيض حدة البطالة، "فالمشاريع ستتطمب نحو ولف

عامؿ ومتخصص وذلؾ عمو مدار ثبلث سنوات مف العمؿ، ومف بيف المشاريع الكبيرة مشروع مدينة حمد 
مميوف دوالر". السكنية التي قد تصؿ تكمفتيا إلو 

 //قدس برس، 
 

 بتنفيذ التزاماتيا بموجب القانون الدولي "إسرائيل" بإلزامطالب المجتمع الدولي ت حكومة فياض 1
برئاسة د. سبلـ  أمس،خبلؿ جمستو التي عقدىا في راـ اهلل  ،طالب مجمس الوزراء :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

ءات، استنادًا إلو فياض رئيس الوزراء، المجتمع الدولي وخاصة المجنة الرباعية باتخاذ ما يمـز مف إجرا
القانوف الدولي، مف أجؿ أف تنفذ إسرائيؿ كؿ التزاماتيا كقوة احتبلؿ تجاه الشعب الفمسطيني، ووقؼ كؿ 
المعيقات التي تفرضيا وتحوؿ دوف تمكيف االقتصاد الفمسطيني مف العمؿ بطاقاتو الكاممة، والتي تقوض 
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مو صعيد بناء مؤسسات الدولة التي أقرت إنجازات الشعب الفمسطيني وسمطتو الوطنية وما حققتو ع
بكفاءتيا الجيات والمؤسسات الدولية المختصة، وذلؾ في إطار سعي شعبنا إلقامة دولة فمسطيف المستقمة 

 ، وعاصمتيا القدس.عمو األرض المحتمة منذ عاـ 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 لنحتنلأبو يوسف: خطة باراك األحادية تكريس واصل  2

عاـ جبية التحرير الفمسطينية وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة  أميفأكد  -نجيب فراج  -بيت لحـ: القدس
عندما قرر  ،أف "خطة باراؾ تشكؿ الجزء الثاني لخطة أرئيؿ شاروف ،يوسؼ أبوواصؿ  د.التحرير 

يمة جديدة لمتممص مف .. وىي تكريس لواقع االحتبلؿ، وخطة قدأحادياالنسحاب مف قطاع غزة بشكؿ 
 أنياطريؽ مسدود، كما  إلوحكومة االحتبلؿ اليمينية المتطرفة  أوصمتيا أفبعد  ؛التزامات عممية التسوية

 الفمسطينية". األرضمحاولة بائسة لشرعنة التجمعات االستيطانية الكبرى عمو 
 //القدس، القدس، 

 
 الستيطانالرئيس مستعد لمتفاوض في حال تجميد ا عريقات: 3

أعمػػػػف كبيػػػػر المفاوضػػػػيف الفمسػػػػطينييف، صػػػػائب عريقػػػػات، أف الػػػػرئيس : وكالػػػػة قػػػػدس نػػػػت لؤلنبػػػػاء -نيويػػػػورؾ
حيػث ، الفمسطيني، محمود عباس مستعد الستئناؼ مفاوضات السبلـ مع إسرائيؿ في حاؿ تجميد االستيطاف

الييوديػػة األمريكيػػة الػػذيف  قػػاؿ الػػرئيس عبػػاس خػػبلؿ اجتمػػاع فػػي نيويػػورؾ، اإلثنػػيف، مػػع ممثمػػيف عػػف الجاليػػة
سػػألوه عػػف ىػػػذه النقطػػة، أجػػاب انػػػو "مسػػتعد السػػتئناؼ المفاوضػػػات فػػي حػػاؿ توقػػػؼ االسػػتيطاف خػػبلؿ ىػػػذه 

 المفاوضات"، وفقا لما نقمو عريقات الذي يرافؽ "أبو مازف" خبلؿ الزيارة.
ديػػػػػة مػػػػػف بيػػػػػنيـ مسػػػػػؤوليف فػػػػػي الجاليػػػػػة الييو 20ومػػػػػف ناحيتيػػػػػا، ذكػػػػػرت صػػػػػحيفة "ىػػػػػ رتس" اإلسػػػػػرائيمية، أف 

"ديرشوويتز" والنائب السابؽ، روبر ويكسمر، شاركوا في ىذا المقاء في أحد الفنادؽ الكبرى في نيويورؾ حيػث 
 تعقد الدورة السنوية لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.

يػة ونقمت الصحيفة، عف مصادر مف داخؿ اإلجتماع قوليػا إف "الػرئيس الفمسػطيني التػـز تجػاه االدارة األمريك
الػػػذى لػػػـ يؤكػػػده  نػػػوفمبر، وىػػػو األمػػػر 6بعػػػدـ طمػػػب التصػػػويت عمػػػو القػػػرار قبػػػؿ االنتخابػػػات األمريكيػػػة فػػػي 

 عريقات.
 63/7/6036، وكالة قدس نت

 
 حسين الشيخ يتعيد بمحاسبة متيميو بالتحرش بموظفة في وزارتو 4

 بالتحرش واتيام ،ية لفتيوزير الشؤوف المدنية حسيف الشيخ عضو المجنة المركز : نفي وليد عوض -راـ اهلل 
أف ما يتداوؿ ضده ىو  ،بموظفة في وزارتو، وقاؿ عمو صفحتو عمو موقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ"

 "حممة إشاعات وتشيير" مف قبؿ "جيات حاقدة".
وكتب الوزير وزير الشؤوف المدنية الفمسطيني "أصدقائي األعزاء: وجدت لزامًا عمي بعدما تحممت كثيرًا 

التي  ؛مت الغيظ وأليمني ربي بالصبر أف أبدأ بالرد عمو حممة اإلشاعات والتشيير والقذؼ والذـوكظ
وأوضي انو سيحاسب كؿ مف وقؼ وراء ىذه الحممة بػ"القانوف  تعرضت ليا مف جيات حاقدة قموبيا سوداء".

 و بالقانوف فقط، متسمحًا بأخبلقي ومسؤولياتي".
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 //القدس العربي، لندن، 
 

 : ال نية لتوطين النجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا في األردنسفير السمطة في عّمان 5
نوايا  أيةانو ال توجد  ،قاؿ السفير الفمسطيني في عماف عطا اهلل خيري: كماؿ زكارنة -الدستور  -عماف 

ارية ىناؾ وليس ىناؾ الج األحداثجراء  ؛لتوطيف البلجئيف الفمسطينييف القادميف مف سوريا في المممكة
 .اآلفتخوفات مف بقائيـ حيث يقيموف  أومخاطر 

واف عددا  ،الجئا يقدر بحوالي  ،عدد الفمسطينييف القادميف مف سوريا إف "الدستور"وقاؿ خيري لػ
تساعد مف يرغب مف حاممي  أفالسمطة الفمسطينية يمكنيا  أفمحدودا منيـ يحمؿ الوثيقة المصرية، مبينا 

المخيمات الفمسطينية  إلوبالعودة  اآلخريفوتكفيؿ ذلؾ ومساعدة  ،مصر أوغزة  إلوالمصرية بالسفر  الوثيقة
 ال تتعرض حياتيـ لمخطر. أفذلؾ بشرط  أمكف،التي قدموا منيا في سوريا حيثما 

 //الدستور، عمان، 
 

 نواب فمسطينيون يطالبون السمطة بتدويل قضية األسرى المرضى 6

(، في وقفة تضامنية أماـ مقر منظمة "الصميب |ؾ وفد مف النواب الفمسطينييف، الثبلثاء )شار : الخميؿ
األحمر" بمدينة البيرة قرب راـ اهلل وسط الضفة الغربية المحتمة، دعمًا لؤلسرى المضربيف عف الطعاـ في 

سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي.
الذيف  ؛إلو تدويؿ قضية األسرى المرضو ،اهلل ودعا أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني السمطة براـ
وال يقدـ العبلج البلـز ليـ مما يؤدي إلو ترّدي  ،يحتجزىـ االحتبلؿ اإلسرائيمي في سجونو ويسيء معاممتيـ

أوضاعيـ الصحية.
 //قدس برس، 

 
 تعيين عصام الدعاليس مستشارا شخصيا لينية 7

تعييف عصاـ الدعاليس مستشاًرا شخصًيا لرئيس الوزراء إسماعيؿ  أعمنت الحكومة الفمسطينية، الثبلثاء، عف
الذي يزور غزة لتنفيذ مشروع المنحة القطرية إلعادة  ،وحضر الدعاليس لقاء ىنية مع الوفد القطري ىنية.

 إعمار قطاع غزة. 
 //فمسطين أون الين، 

 
 شرطة تقمع مسيرة نسوية تطالب بإنياء االنقسامغزة: ال 30

مسيرة جماىيرية لدعـ المصالحة دعا إلييا  في غزة شرطةالقمعت  :نفوذ البكري -الحياة الجديدة  -غزة 
 وتواجدت أماـ بوابة التشريعي بغزة. ،االتحاد العاـ لممرأة بالتنسيؽ مع المراكز النسوية والقوى السياسية

ومف ثـ االنطبلؽ إلو  ،المجيوؿوكانت العشرات مف الفعاليات النسوية والسياسية تجمعوا في ساحة الجندي 
وتـ رفع  ،تردد الشعارات الداعمة إلنياء االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية ،مكاف االعتصاـ وسط غزة

الذيف طالبوا بفض  ،األعبلـ الفمسطينية وأثناء إلقاء الكممات فوجئ الحضور بتواجد عناصر الشرطة
 فية بتحطيـ الكاميرات في حاؿ التقاط الصور.االعتصاـ ومغادرة المكاف وىددوا الطواقـ الصح

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 في غزة "القانون المدني"نقابة محامي فمسطين تعارض تنفيذ  33

إنيا ستتصدى بكؿ السبؿ لقرار الحكومة في قطاع غزة  ،ذكرت نقابة محامي فمسطيف: فتحي صّباح -غزة 
 ع.في القطا "القانوف المدني"تنفيذ 

غير "تنفيذ القانوف المدني بأنو  "،حماس"ووصؼ عضو مجمس إدارة نقابة محامي فمسطيف عمي الدف قرار 
أثناء الجمسة الثانية مف جمسات المؤتمر السنوي الثاني لنقابة  "الحياة". وقاؿ الدف ردًا عمو سؤاؿ لػ"قانوني

اموف الفمسطينيوف بيف التحديات المح"تحت عنواف  ،الذي عقدتو في مدينة غزة أمس ،محامي فمسطيف
تنفيذ القانوف مخالؼ ألبسط قواعد القانوف األساسي )الدستور "إف  "،المينية والتطمعات لنظاـ قانوني راسخ

 ."الموقت( وقانوف استقبلؿ القضاء
 //الحياة، لندن، 

 
 اسم: انفصال االحتنل عن الضفة سينيي مشروع السمطةعبد الستار ق 36

د عبد الستار قاسـ، أستاذ العموـ السياسية بجامعة النجاح الفمسطينية، أف ما طرحو وزير جيش أك: نابمس
"يشكؿ خطًرا عمو مشروع  ،االحتبلؿ اإلسرائيمي اييود باراؾ باالنفصاؿ أحادي الجانب عف الضفة الغربية

ب ومف المسؤوليف في السمطة ومصالي قادتيا"، مشيًرا إلو أف ىذه الخطة سترفض مف قبؿ واشنطف وتؿ أبي
السمطة.

أف مشروع باراؾ مرفوض مف السمطة، ألف خروج  ،وأوضي قاسـ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"
كما أف وانتفاض الشعب الفمسطيني عمييا،  ،االحتبلؿ مف الضفة الغربية سيعني بالضرورة انييار السمطة
مطة الفمسطينية".الواليات المتحدة ترفض أي خيار أحادي الجانب يتجاوز الس

 //قدس برس، 
 

 ستمضي كما كانت الحركةو  ..مدروس بعمق حماسحمدان: قرار مشعل بعدم الترشح لرئاسة أسامة  31
أف "قرار األخ خالد مشعؿ, بعدـ  ،أكد مسؤوؿ العبلقات الدولية في حركة حماس أسامة حمداف: بيروت

قة لواقع الحركة والقضية الفمسطينية, ولضخ دماء جديدة الترشي لرئاسة الحركة مجددا، ناتج عف دراسة معمّ 
 بالحركة".

واستيجف حمداف ما يرّوجو البعض بأف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ, سيترؾ قيادة 
حركة حماس "نتيجة خبلفات داخمية". موضحػًا أف "محاولة إظيار أف قرار مشعؿ, أنو ناتج عف أزمة 

مر مفروغ منو, ومحاولة لمتعميـ عمو أمر نادرًا ما يحدث, وىو أف ينتحو مسئوؿ بارز داخمية في حماس, أ
 عف موقعو القيادي لترؾ المجاؿ لغيره".

وقاؿ حمداف إف قيادات حركة حماس, راجعت األخ أبو الوليد, وطالبتو بالتراجع عف قراره, السيما في ظؿ 
"أكد لنا األخ أبو الوليد, أف  وأضاؼ: راره بعدـ الترشي.األحداث التي تشيدىا المنطقة, إال أنو أكد عمو ق

وليس رّد فعٍؿ عاطفّي وسريع,  ،قراراه, ناتج عف دراسة معّمقة لواقع الحركة والقضية الفمسطينية والمنطقة
 لضخ دماء جديدة بالحركة, وانسجامًا مع الربيع العربي".

بقاء مشعؿ, إال أننا نتقبؿ قراره, "وستمضي  وشدد عمو تقّبؿ حركة حماس ىذا القرار, رغـ حرصيا عمو
ؿ تمّيز بأمرْيف "األوؿ أنو كاف عضوا في قيادة حركة حماس منذ عولفت إلو أف مش حماس كما ىي".



 
 
 

 

 

           7ص                                    6416العدد:                64/7/6036 األربعاء التاريخ:

تأسيسيا, ويعرؼ كؿ تفاصيؿ الحركة, والثانية أف حماس في ظؿ قيادتو قفزت قفزات نوعية في المقاومة 
 والعبلقات السياسية والدبموماسية".

وأضاؼ: "ُيحسب لؤلخ خالد مشعؿ, أنو استطاع الحفاظ عمو توازف الحركة والمضي بيا لؤلماـ, حينما 
 فقدت عدد مف قياداتيا المركزية شيداء في انتفاضة األقصو".

 22/9/2012المركز الفمسطيني لإلعنم، 
 

 د لعدوانصنح البردويل: ما نشره "تيك ديبكا" االسرائيمي عن زيارة الزىار لطيران تميي 32
عقب الناطؽ الرسمي باسـ حركة حماس، صبلح البردويؿ عمو ما نشره موقع "تيؾ ديبكا" االسرائيمي  :غزة

لتنسيؽ المواقؼ حاؿ الحرب االسرائيمية المتوقعة  ؛حوؿ زيارة القيادي في الحركة محمود الزىار إلو طيراف
بيدؼ  ،يا االستخبارات العسكرية الصييونيةما ىو إاّل محض أكاذيب تمفِّق عمو طيراف، قائبل "إف ما نشر

واختبلؽ المبررات الستيداؼ  ،تسخيف األجواء وتمييد الرأي العاـ لمزيد مف العدواف الصييوني عمو غزة
 شخصيات قيادية بعينيا".

 ،"رغـ أف العدو الصييوني ال يحتاج إلو ىذه المبررات وقاؿ البردويؿ في تصريٍي صحفي، اليوـ الثبلثاء،
وال سيما في ظؿ حمّو  ،أف أكاذيب كيذه تسيؿ عميو ميمة عدوانية لخمط األوراؽ في المنطقة إالّ 

 االنتخابات األمريكية الوشيكة".
 22/9/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 شعث: خطة باراك مرفوضة و"إسرائيل" ىي المسؤولة عن فشل عممية السنمنبيل  33

حركة فتي والقيادة “إف  ،د .نبيؿ شعث” فتي“المركزية لحركة  منتصر حمداف: قاؿ عضو المجنة -راـ اهلل 
” اسرائيؿ“الفمسطينية ترفضاف مشروعات باراؾ بانسحاب أحادي مف الضفة الغربية، وتحمؿ حكومة 

 . المسؤولية الكاممة عف إجياض عممية السبلـ والقانوف الدولي وقرارات الشرعية الدولية
وىو مف  ،بحؽ الشعب الفمسطيني” اسرائيؿ“الكوارث التي ارتكبتيا  باراؾ المسؤوؿ األكبر عف“ ،وأضاؼ

 .”أفشؿ المحادثات مع رئيس حكومتو بنياميف نتنياىو
ىذه الخطة ال تغير في واقع االحتبلؿ بؿ “إف  ،وقاؿ أميف عاـ حزب الشعب الفمسطيني بساـ الصحالي

 .”تسعو إلو تكريسو
 22/9/2012الخميج، الشارقة، 

 
تفاقية باريس ومطموب نائب لمرئيسإوسمو" أم يبق من "ل الطيراوي: 34  ال التنسيق األمني وا 

أف فكػػرة حػػؿ السػػمطة  ،أكػػد عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتي توفيػػؽ الطيػػراوي :القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل
و وسػمأالوطنية الفمسطينية، التي "جاءت نتيجة نضاؿ طويؿ لمشعب الفمسطيني" لػـ تطػرح، وانػو لػـ يتبػؽ مػف 

 غير التنسيؽ االمني، واف فرص التوصؿ الو حؿ مع اسرائيؿ غير واردة في المدى المنظور.
عمػو العػالـ أف يفيػـ أف السػمطة أنشػئت نتيجػة ، وقاؿ الطيراوي خبلؿ مقابمة أجراىا معػو الزميػؿ أحمػد فػراج "

الػو حالػة سػيره  نضاؿ طويؿ لمشعب الفمسطيني، والمطموب ىو نقؿ الشعب مف حالة وجػوده تحػت االحػتبلؿ
 نحو التحرر واالستقبلؿ، فيي أداة وطنية لدعـ صمود المواطنيف والعمؿ والبناء مف أجؿ إقامة الدولة".
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"مرحمػة المفاوضػات السػابقة كػاف البػد منيػا، مػف أجػؿ أف نصػؿ ، وفيمػا يتعمػؽ بالمفاوضػات مػع اسػرائيؿ قػاؿ
ئيمي الػذي يعتبػر المعيػؽ الرئيسػي نحػو عػدـ التقػدـ، في نياية المطػاؼ الو اقامة الدولة، ولكف التعنػت االسػرا

 ومف أجؿ أف يكوف واضحًا لمجميع بأف الجانب االسرائيمي ال يريد السبلـ وال يسعو لتحقيقو".
: صػػحيي اف مػػدة التفػػاوض قػػد طالػػت، ولكػػف أردنػػا إيصػػاؿ رسػػالة  وأضػػاؼ الطيػػراوي فػػي حديثػػو لػػػ دوت كػػـو

ب الفمسػػػطيني يريػػػد السػػػبلـ، واسػػػرائيؿ ىػػػي التػػػي تػػػرفض ذلػػػؾ، وتؤكػػػد لمجميػػػع عربيػػػا ودوليػػػًا مفادىػػػا أف الشػػػع
 مضييا في سياساتيا التيويدية والعنصرية في االراضي الفمسطينية".

واوضي، أف "اسرائيؿ تريد أف تأخذ منػا مػا تريػد، وىػي التعطيػؾ اي شػيء خاصػة حػوؿ حقوقنػا الفمسػطينية"، 
سػػػرائ يؿ "ألغػػت إتفاقيػػػة أوسػػػمو عمميػػػًا، بحيػػػث أف كافػػػة االلتزامػػػات مشػػيرًا الػػػو أف الحقػػػوؽ تنتػػػزع وال تعطػػػو، وا 

 االسرائيمية غير موجودة وتطمب مف الفمسطينييف تنفيذ ما عمييـ مف التزامات".
تفاقيػػػة بػػػاريس، وسػػػيطرة إسػػػرائيؿ عمػػػو كػػػؿ االراضػػػي  وأضػػػاؼ: "مػػػا تبقػػػو مػػػف أوسػػػمو : التنسػػػيؽ األمنػػػي، وا 

 ائيؿ ، و ليس لصالحنا شيء".الفمسطينية والمعابر، وىذا كمو لصالي اسر 
نياء االحتبلؿ، وأقوؿ اف اميركا منحازة الو اسػرائيؿ ، ونحػف  وتابع "السمطة وجدت لنقؿ الشعب الو الدولة وا 

 لسنا فقط بحاجة الو أمواؿ، نحف بحاجة الو الحرية واقامة الدولة واف ال تياف كرامتنا".
مييف فػي المػدى المنظػور، وذلػؾ لعػدة أسػباب أىميػا وجػود وأضاؼ: " ال مجاؿ الي اتفاؽ بيننا وبيف االسػرائي

قيادة اسرائيمية غير مؤىمة بأف تتفؽ معنا عمو قضايا الحؿ النيػائي، وأف تعيػد لنػا القػدس والبلجئػيف والحػدود 
واألمف وتزيؿ المستوطنات، وبالتالي ىذه القيادة تريد فقط أف يبقو االئتبلؼ الحكػومي موجػودًا، واالتجػاه فػي 

ئيؿ يذىب نحو اليمػيف، وحتػو اليسػار ال يعطيػؾ ىػذا الحػؿ، وال اييػود بػاراؾ، ومػف سػبقوه )تسػيفي ليفنػي اسرا
 او اولمرت(. الميـ الي حكومة اسرائيمية، ىو وجودىا في الحكـ والحفاظ عمو االئتبلؼ الحاكـ".

لتاريخيػػػػا الػػػػوطني وقػػػػاؿ الطيػػػػراوي: "فػػػػي المقابػػػػؿ التسػػػػتطيع أي قيػػػػادة فمسػػػػطينية اف تتنػػػػازؿ عػػػػف الثوابػػػػت، 
ونضاالتيا، وبالتالي ىناؾ معادلتاف متناقضتاف تمامًا، وحتو الرئيس ياسر عرفات لـ يستطع اف يتنازؿ عػف 

 حي مف أحياء القدس، وىنا اقوؿ ال وجود لشريؾ اسرائيمي معنا مف أجؿ السبلـ".
مػػواء الطيػػراوي: "ىنػػاؾ وحػػوؿ اسػػتمرار عمػػؿ لجػػاف التحقيػػؽ الخاصػػة باستشػػياد الػػرئيس ياسػػر عرفػػات قػػاؿ ال

معطيات كثيرة في التحقيؽ، ولكف ال يجوز لنػا التطػرؽ عبػر وسػائؿ االعػبلـ لحيثيػات التحقيػؽ، خاصػة وأننػا 
 تحت االحتبلؿ الذي يستطيع خبلؿ دقائؽ إعاقة عممنا، خاصة وانو المتيـ االوؿ باغتياؿ ابو عمار".

متيمة باغتياؿ عرفات، ففي كؿ دوؿ العالـ ىناؾ ضعفاء وتابع :" لف نتفاجأ اذا ما كاف ىناؾ آداة فمسطينية 
نفوس يشترييـ االحتبلؿ، ولننظر الو ما حػدث فػي فيتنػاـ ومػف قتػؿ أنػور السػادات. يجػب أف ال نأخػذ األمػر 

 بأننا شعب يختمؼ عف شعوب العالـ.
حميػػة ىػػـ أطبػػاء واشػػار الػػو اف اسػػرائيؿ ىػػي المػػتيـ االوؿ فػػي اغتيػػاؿ الػػرئيس ياسػػر عرفػػات، وأف المجنػػة الم

فمسطينيوف ولدينا توجو لمقابمة االطباء التونسييف والمصرييف، ونقوؿ "ليس سيؿ عمينا أف نأخذ شيادات مف 
اي دولػػػة، والمطمػػػوب منػػػا اف نسػػػتأذف مػػػف الػػػدوؿ، لوجػػػود العديػػػد مػػػف الصػػػعوبات التػػػي نحػػػاوؿ تػػػذليميا ألف 

 المواطف ييمو معرفة الحقيقة".
لمطمػػوب وطنيػػًا قػػاؿ الطيػػراوي: " يجػػب أف نػػذىب الػػو دائػػرة الفعػػؿ لتغييػػر الواقػػع وحػػوؿ السػػاحة الفمسػػطينية وا

وإلجبػػػار اسػػػرائيؿ عمػػػو اف ُتعيػػػد الحػػػؽ لمشػػػعب الفمسػػػطيني، ومػػػف ىػػػذه االمػػػور الػػػذىاب الػػػو االمػػػـ المتحػػػدة، 
، رض، خاصػػة فػػي المنػػاطؽ المصػػنفة "ج"واالحتجاجػػات ضػػد االحػػتبلؿ، وتعزيػػز الصػػمود، والحفػػاظ عمػػو اال

 ء المؤسسات وانياء االنقساـ، وتعميؽ الوحدة الوطنية".وبنا
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وقاؿ الطيراوي بشأف الدعـ المالي لمسمطة وموجة الغبلء :"ىناؾ وعودات كثيرة مف الدوؿ العربية، وىنا أقوؿ 
أف العرب تاريخيًا لـ يتخموا عف فمسطيف، وأتمنو عمػييـ أف ال يتركونػا تحػت الضػغط االسػرائيمي واالميركػي، 

 ىـ السباقيف في دعـ فمسطيف". والعرب
وأوضػػي اف السياسػػة االقتصػػادية "خاطئػػة، ويجػػب اف نعيػػد النظػػر بيػػا والعمػػؿ عمػػػو تغييرىػػا، ونحػػف مػػع مػػا 
يجػػري االف مػػف احتجاجػػات يجػػب اف تبقػػو ضػػمف النظػػاـ والقػػانوف، وال يجػػوز لنػػا أف نػػذىب الػػو احتجاجػػات 

ينا مف االنقساـ الذي خوف وكفر الجميػع، وىنػا اقػوؿ اف تذىب الو التدمير والتخريب والحرؽ والتخويف ، يكف
 الكؿ في السمة الوطنية".

 واشار الو اف االنتقاد يوجو الو سياسة الحكومة االقتصادية وليس الو االشخاص.
وفيمػػا تػػردد عػػف طمػػب الػػرئيس محمػػود عبػػاس مػػف القيػػادة البحػػث عػػف بػػديؿ اخػػر، قػػاؿ الطيػػراوي: "يجػػب اف 

اـ قيػػادة "فػػتي" أواًل ألف فػػتي ىػػي التػػي رشػػحت الػػرئيس عبػػاس ليػػذا الموقػػع ، ومػػف ثػػـ يطػػرح ىػػذا الموضػػوع أمػػ
أماـ قيادة الشعب الفمسطيني، وأنا موقفي بأنو يجب أف يكوف لمرئيس نائبًا، فػإذا أراد اف يبقػو الػرئيس، يكػوف 

 لو نائب، وفي حاؿ لـ يرشي الرئيس نفسو يكوف ىذا النائب مرشحنا لمرئاسة .
 64/7/6036، قدسالقدس، ال
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إسػرائيؿ  قاؿ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، الجنراؿ بني غانتز، إف الجيػات واألطػراؼ التػي تسػعو لضػرب
يتحػػدث فػػي مراسػػـ إحيػػاء ذكػػرى ال تتوقػػؼ عػػف محاوالتيػػا، بػػؿ ىػػي آخػػذة باالزديػػاد. وقػػاؿ غػػانتز الػػذي كػػاف 

، إف االشتباؾ الذي وقع، مؤخرا، عند الحدود المصرية 73الجنود اإلسرائيمييف الذيف سقطوا في حرب أكتوبر 
يؤكد استمرار ىذه المحاوالت مؤكدا، "أف الخمية التي اشتبكت مع الجنود اإلسرائيمييف كانت في طريقيا لمقياـ 

 ت بقوة إسرائيمية مكونة مف جنود مينييف تمكنوا مف إحباط عممية إرىابية".بعممية داخؿ إسرائيؿ لكنيا ووجي
مػػف جيتػػو قػػاؿ وزيػػر الجبيػػة الداخميػػة، آفػػي ديختػػر، فػػي المراسػػـ المػػذكورة، إف التيديػػدات التػػي تتعػػرض ليػػا 

ىػذه إسرائيؿ، ال سيما تيديدات قػادة إيػراف، تفػرض عمػو دولػة إسػرائيؿ أف تبلئػـ نفسػيا وردىػا العسػكري عمػو 
 التيديدات وعمو التيديدات الجديدة التي تواجييا".

وادعو ديختر ردا عمو تصريحات أحمدي نجاد أف مشروع إيراف الذري ىو لؤلغراض السممية فقػط، أف "مػف 
يمكنػػو أف يتحػػدث عػػف حػػرب عالميػػة ثالثػػة، وسػػنيتـ بػػأف نػػوفر الػػرد  -يشػػير مسدسػػا ذريػػا فػػي المشػػيد األوؿ

 اء كاف قريبا أـ بعيدا".المناسب عمو كؿ تيديد،سو 
وقاؿ ديختػر، فػي إشػارة لمتػوتر بػيف إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة :" إف دولػة إسػرائيؿ ىػي المسػؤوؿ الوحيػد عػف 
أمف وسبلمة مواطنييا وسندافع عف مواطنينا مثمما تػدافع كػؿ أـ عػف أوالدىػا وسػنمدغ أعػداءنا كمدغػة األفعػو 

 إلسرائيمي، عمو حد قولو".الظاىرة عمو أوسمة المظمييف في الجيش ا
 63/7/6036، 26عرب 
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تػػؿ أبيػػب: فػػي أعقػػاب قػػرار المحكمػػة فػػرض حكػػـ خفيػػؼ عمػػو رئػػيس الػػوزراء السػػابؽ، إييػػود أولمػػرت، وبػػدء 
صػػادر مقربػة مػػف رئػػيس الػػوزراء كشػػفت م -محػاوالت مػػف أنصػػاره العمػؿ عمػػو إعادتػػو إلػػو السػاحة السياسػػية 

بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، أنػػػو يػػػدرس بكػػػؿ جديػػػة إمكانيػػػة تقػػػديـ موعػػػد االنتخابػػػات العامػػػة. وقالػػػت ىػػػذه المصػػػادر إف 
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نتنياىو كاف ينوي تبكير االنتخابات ألنو يخشو مف أف يفػوز بػاراؾ أوبامػا بػدورة ثانيػة فػي الرئاسػة األميركيػة 
. ولكنػػو تػػردد فػػي ذلػػؾ 2999عػػؿ مػػف قبػػؿ الػػرئيس بيػػؿ كمينتػػوف، سػػنة فينػػتقـ منػػو ويػػؤدي إلػػو إسػػقاطو، كمػػا ف

قائبل إف أوباما لف يجد ىذه المرة مف ينافس نتنياىو. إال أف ظيور أولمرت عمو الساحة يغير الوضع، حيث 
 تشير استطبلعات الرأي إلو أنو الشخصية الوحيدة القادرة عمو منافستو والتغمب عميو في ظروؼ معينة.

بلعات الرأي تشير إلو أف أولمرت يعتبر أقوى منافس وييدد مكانة نتنياىو بشكؿ حقيقي. وكشفت لكف استط
إليو، يطمبػوف « كديما»وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية، أمس، عف تقدـ الكثيريف مف أصدقاء أولمرت وقادة حزب 
التريث قػائبل إنػو لػـ ينػو منو اإلعبلف عف نيتو خوض االنتخابات المقبمة عمو رأس الحزب. لكنو دعاىـ إلو 

 بعد معاركو القضائية.
 64/7/6036، الشرق األوسط، لندن
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نشػػرت مجمػػة دورلػػد تربيػػوف االمريكيػػةد الثبلثػػاء تقريػػرا كشػػفت فيػػو عػػف حصػػوؿ اسػػرائيؿ عمػػو : القػػدس المحتمػػة
 لث لمدفاع الصاروخي.منظومة باتريوت مف الجيش الثا

وأضػػػافت المجمػػػة اف اسػػػرائيؿ حصػػػمت بكػػػؿ ىػػػدوء مػػػف احػػػدى الشػػػركات الرائػػػدة فػػػي واشػػػنطف عمػػػو بطاريػػػات 
البػػػاتريوت وقامػػػت بنشػػػرىا ايضػػػا، مشػػػيرة الػػػو اف المنظومػػػة مػػػف صػػػنع شػػػركة دلوكييػػػد مػػػارتفد والتػػػي باعتيػػػا 

 .90المنظومة عاـ 
ىػدفيا اسػقاط صػواريخ شػياب االيرانيػة، واف اسػرائيؿ لػدييا  ووفقا لمتقرير فػإف المنظومػة الجديػدة سػوؼ يكػوف

 .PAC-3وصواريخ باتريوت  PAC-2االف منظومة باتريوت مف الجيميف 
 64/7/6036، وكالة سما اإلخبارية
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ي واألجيػػزة األمنيػػة أمػػس الثبلثػػاء، حالػػة أعمػػف جػػيش وشػػرطة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيم: برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة
اسػػتنفار قصػػوى فػػي جميػػع أنحػػاء الػػببلد، تسػػتمر إلػػو يػػوـ غػػد الخمػػيس، وبمػػوازاة اغػػبلؽ شػػامؿ عمػػو الضػػفة 

 الغربية وقطاع غزة، ويستمر اسبوعيف.
ظػػر وتػػأتي ىػػذه االجػػراءات بسػػبب حمػػوؿ "يػػـو الغفػػراف" العبػػري، وىػػو يػػـو الصػػياـ األكبػػر بالنسػػبة لمييػػود، وتح

فييػا ايػػة حركػة مواصػػبلت فػي جميػػع المنػاطؽ الييوديػػة، وشػػؿ تػاـ لمحيػػاة العامػة بكػػؿ نواحييػا، وتتوقػػؼ فييػػا 
سػاعة، ابتػداء مػف مغيػب شػمس  67جميع وسائؿ اإلعبلـ عمػو مختمػؼ أشػكاليا عػف العمػؿ، لمػدة تزيػد عػف 

فيػو الغالبيػة السػاحقة مػف يوـ أمس، وحتو بعد سػاعة مػف مغيػب شػمس اليػوـ، وىػو اليػـو الوحيػد الػذي يمتػـز 
 العممانييف ىذه االجراءات.

وقالت الشرطة اإلسرائيمية إف قواتيا تنتشر في جميع انحاء الببلد مسنودة بقوات احتبلؿ مما يسػمو بػػ "قػوات 
، إذ عػادة 48حرس الحدود"، وسيكوف انتشار خػاص فػي منػاطؽ وطرقػات االحتكػاؾ بػيف الييػود وفمسػطينيي 

ف ييود عنصرييف ومتدينيف عمو سيارات عربية تمر مف شػوارع ييوديػة اضػطرارا، وتكثػر ما تقع اعتداءات م
ىػػذه االعتػػداءات خاصػػة فػػي المػػدف الفمسػػطينية السػػاحمية التاريخيػػة التػػي تحولػػت إلػػو اغمبيػػة ييوديػػة، وبشػػكؿ 

 عكا.خاص عكا ويافا والمد والرممة، وقبؿ عاميف وقعت اعتداءات وحشية عمو الفمسطينييف في مدينة 
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وفي المقابؿ، فقد فرضت قوات االحتبلؿ اغبلقا شامبل عمػو الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة، ورغػـ اف االحػتبلؿ 
أعمػػف أف ىػػذه االجػػراءات تنتيػػي صػػباح يػػوـ غػػد الخمػػيس، إال أنيػػا عمميػػا ستسػػتمر لمػػدة اسػػبوعيف، ألف ىػػذا 

أيػاـ، بسػبب حمػوؿ  20ألكثػر مػف  االجراء الفعمي سيستأنؼ صباح يػـو األحػد مػف الناحيػة الرسػمية، ويسػتمر
 عيد الُعرش العبري، الذي يستمر ثمانية اياـ.

وحسػػب مػػا أعمنػػو االحػػتبلؿ فإنػػو سػػيتـ حظػػر خػػروج فمسػػطينيي الضػػفة والقطػػاع مػػف منػػاطقيـ باتجػػاه منػػاطؽ 
 ، كما سيتـ اغبلؽ الكثير مف شوارع الضفة الغربية التي تمر مف أماـ المستوطنات.2948

المحتمة، فإنيػا سػتتحوؿ إلػو ثكنػة عسػكرية لمػدة اسػبوعيف كػامميف، دوف انقطػاع، مػع تواجػد  أما مدينة القدس
مكثؼ في نقاط االحتكاؾ بيف أىؿ المدينة الفمسطينييف وعصابات المستوطنيف، كونيا ستكوف مركز االعياد 

 الييودية.
 64/7/6036، الغد، عّمان
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” يػوـ الغفػراف“عشػية ذكػرى مػا يسػميو الصػياينة ” إسػرائيمياف“اسػتذكر صػحافياف  ”:الخمػيج“ -القدس المحتمة 
وزرع ” اإلسػػرائيمي“فػي ضػرب الجػيش  2973تشػريف األوؿ،  كيػؼ نجػي الجػيش المصػري فػي حػػرب أكتػوبر/

الصػييونية ” يػديعوت أحرونػوت“ر، مراسػؿ صػحيفة الفوضو والػذعر فػي صػفوفو. وقػاؿ الصػحافي إيتػاف ىػاب
وىـ يحاولوف وقؼ الزحػؼ المصػري داخػؿ سػيناء ” اإلسرائيمييف“في حينو، إف فوضو عارمة أصابت الجنود 

اعتمػػدت الكػػذب عمػػو ” إسػػرائيؿ“أف ” حػػرب الدعايػػة“فػػي األيػػاـ األولػػو مػػف الحػػرب. وأكػػد فػػي تقريػػر بعنػػواف 
 في سيناء.” معارؾ قاسية“مزورة عف  وتضميميـ بتقارير” اإلسرائيمييف“

وأشػػار إلػػو أف زميمػػو الصػػحافي فػػي اإلذاعػػة الصػػييونية يرميػػاىو يوفػػاؿ كػػاف معػػو يغطػػي المعػػارؾ فػػي سػػيناء 
وسػػوية معػػو كانػػا يسػػتمعاف لمنػػاطؽ بمسػػاف جػػيش االحػػتبلؿ وىػػو يتحػػدث خػػبلؿ مػػؤتمر صػػحفي عػػف انتصػػار 

عػػػاد لمتػػػو مػػػف سػػػيناء فقػػػاؿ معمقػػػًا عمػػػو المػػػؤتمر كػػػاف يوفػػػاؿ يوميػػػا “وشػػػيؾ عمػػػو الجػػػيش المصػػػري. وقػػػاؿ 
 ”.ال انتصار وال يحزنوف“الصحافي: 

عمػو ” إسػرائيؿ“أمػس، أنػو ىػو اآلخػر آمػف بقػدرة ” يديعوت أحرونوت“واعترؼ يوفاؿ، في تقرير ليابر نشرتو 
رئيػػؿ واسػػتذكر مػػا حصػػؿ يوميػػا قػػائبًل إنػػو رافػػؽ كتيبػػة أ”. طػػرد المصػػرييف والسػػورييف وصػػدىـ بسػػرعة البػػرؽ

” اإلسػرائيمي“شاروف برفقة زميمو الصحافي ميخا شجرير، وأضاؼ إنو منذ اليـو األوؿ اكتشؼ مػأزؽ الجػيش 
سػػػمعت مػػػف جنودنػػػا عػػػف إنجػػػازات الجنػػػود “وىػػػو يتعػػػرض لضػػػربات قاتمػػػة مػػػف قبػػػؿ الجػػػيش المصػػػري. وتػػػابع 

نحػو قنػاة السػويس كػاف يسػمع وأوضي أنو كمما كػاف يتقػدـ ”. اإلسرائيمييف“المصرييف ووىف عزائـ مّرة لمجنود 
المصػرية التػػي نالػػت ” سػػاغر“وعػػف مفاجػأة صػػواريخ ” اإلسػػرائيمي“المزيػد مػػف المعمومػات عػػف خسػػائر الجػيش 

 ”.اإلسرائيمية“مف الدبابات 
مازلػػت أسػػمع صػػرخات جنودنػػا يطمبػػوف النجػػدة ومػػا مػػف مجيػػب. مػػا شػػاىدناه فػػي األيػػاـ األولػػو كػػاف “وروى 

لجنػػػود يتبػػػادلوف نظػػػرات االسػػػتغراب وىػػػـ يسػػػمعوف عبػػػر أجيػػػزة الترانزيسػػػتور اإلذاعػػػة انييػػػارًا حقيقيػػػًا. وكػػػاف ا
، لكنيـ كانوا يعرفوف في أعماقيـ الحقيقة المّرة. كنا ببساطة نفر مف أماـ ”فجر يبزغ“ تبث عف ” اإلسرائيمية“

 ”.الجنود المصرييف وذيولنا بيف أرجمنا كالكبلب وبالنسبة لي كانت تمؾ لحظة مؤسسة
وأكدا لممحرر المسؤوؿ أف ” اإلسرائيمي“ؼ أنو وشجرير بادرا فور انتياء نشرة األخبار باالتصاؿ بالراديو وكش

لكػف مػف دوف جػدوى فقػد “ما يبثو كذب وأف الحرب في سيناء مختمفة تمامػًا عمػا يقػاؿ عبػر األثيػر. وأضػيؼ 
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ننسػحب. فقػد تجػاىموا تقػاريري التػي  استمروا في بث التقارير عف انتصارنا عمػو العػدو بينمػا فػي الحقيقػة كنػا
قواتنػػػا تيػػػـز المصػػػرييف فيمػػػا كػػػاف جنودنػػػا ممػػػف يسػػػمعوف “حجبتيػػػا الرقابػػػة العسػػػكرية وواصػػػموا بػػػث العنػػػاويف 

أصػػيبت بالصػػدمة حػػيف بػػدأ الجػػيش ” اإلسػػرائيمية“واسػػتذكر يوفػػاؿ أف الصػػحافة ”. اإلذاعػػة يضػػحكوف بسػػخرية
 الحقًا بالكشؼ عف الحقائؽ.

 64/7/6036، قةالخميج، الشار 

 
قامة مستوطنة "حيران"يالمصادقة عمى الخر  66  طة الييكمية ليدم "أم الحيران" وا 

رفضت المجنة الفرعية لبلستئناؼ في المجمس القطري لمتخطيط والبناء مساء يوـ أمػس، االثنػيف، االسػتئناؼ 
" باسػػـ أىػػالي قريػػة أـ الحيػػراف فػػي النقػػب  ضػػد قػػرار المجنػػة الموائيػػة الػػذي قدمػػو مركػػز "عدالػػة" وجمعيػػة "بمكػػـو

إلقامػػة مسػػػتوطنة  207/ 06/ 25طػػػة الييكميػػة رقػػػـ  يلمتخطػػيط والبنػػػاء فػػي بئػػػر السػػبع المصػػػادقة عمػػو الخر 
ييوديػػة باسػػـ "حيػػراف" عمػػو أراضػػي القريػػة العربيػػة البدويػػة أـ الحيػػراف، األمػػر الػػذي سػػيؤدي إلػػو ىػػدـ جميػػع 

 بيوت القرية وتيجير أىميا.
 63/7/6036، 26عرب 

 
 أراض زراعية في الجوالنفي : قذائف ىاون أطمقت من سوريا سقطت "إسرائيل" 61

)يػػو بػػي اي(: قػػاؿ جػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي إف عػػددا مػػف قػػذائؼ اليػػاوف سػػقطت صػػباح اليػػـو  -تػػؿ أبيػػب
 الثبلثاء بأراض زراعية في شماؿ ىضبة الجوالف السورية التي تحتميا إسرائيؿ.

 في إطار القتاؿ الدائر بيف المتمرديف والجيش )السوري(".وأضاؼ أف قذائؼ الياوف "سقطت 
 ولـ يسفر سقوط ىذه القذائؼ عف إصابات أو أضرار.

 64/7/6036، القدس العربي، لندن
 

 لمطاردة المتشددين فوق سيناءلطائرات استطنع مصرية بالتحميق  تسمح "إسرائيل" 62
أكد موافقة  ،أف مسؤوال أمنيا مصريا رفيع المستوى ،ميغزة ػ أشرؼ اليور: ذكر موقع دواالد اإلخباري اإلسرائي

لمقضػاء عمػو األوكػار اإلرىابيػة فػي شػبو جزيػرة  ؛تؿ أبيب عمو تحميؽ طائرة استطبلع في المنطقػة الحدوديػة
سيناء، مشيرا إلػو أف ىنػاؾ دتنسػيقا كبيػرا بػيف الجػانبيف لمقضػاء عمػو البػؤر اإلرىابيػة فػي المنطقػة، مػف بينيػا 

 وؿ رتؿ كبير مف الدبابات واألسمحة الثقيمة مرة أخرى لسيناءد.السماح بدخ
 64/7/6036، القدس العربي، لندن

 
  "حل الدولتين"لتسييل إسرائيمية جيزة أمنية وعسكرية ألتقارير سّرية  يديعوت: 63

، أمػػػػس، عػػػػف تقػػػػارير سػػػػّرية وجيتيػػػػا األجيػػػػزة األمنيػػػػة «يػػػػديعوت أحرونػػػػوت»كشػػػػفت صػػػػحيفة : عمػػػػي حيػػػػدر
إلػػو رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو، تحػػذر فييػػا مػػف تػػداعيات الجمػػود السياسػػي عمػػو  ،اإلسػػرائيمية والعسػػكرية

مف أف اليدوء في المناطؽ الفمسطينية المحتمة  ،المسار الفمسطيني نتيجة وىـ يسيطر عمو القيادة اإلسرائيمية
فمسػػػطينييف وينتقػػػؿ إلػػػو سيسػػػتمر لفتػػػرة طويمػػػة، ومػػػف أف المجتمػػػع الػػػدولي سػػػيكؼ عػػػف االىتمػػػاـ بمصػػػير ال

االنشػػغاؿ بمواضػػيع مشػػتعمة أخػػرى، وبالتػػالي إمكانيػػة ضػػـ منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة فػػي مرحمػػة الحقػػة، وابقػػاء 
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قطاع غزة لمفمسطينييف. ورأت ىذه األجيزة أف ىػذه السياسػة سػتيدد الطػابع الييػودي والػديموقراطي إلسػرائيؿ، 
 في المستقبؿ.كما ستؤدي إلو دفع أثماف دموية وسياسية كبيرة 

ورأت أّف مػػف الممكػػف القػػوؿ إف ىنػػاؾ بػػدائؿ لمجمػػود السياسػػي، وال يػػزاؿ حتػػو اآلف ىنػػاؾ أمػػؿ بقيػػاـ دولتػػيف 
لشػػػعبيف. وأكػػػدت عمػػػو وجػػػود امكانيػػػة حقيقيػػػة لتجديػػػد المفاوضػػػات فػػػي المسػػػتقبؿ القريػػػب مػػػع رئػػػيس السػػػمطة 

 .محمود عباس، والتوصؿ إلو اتفاؽ عمو مبادئ اتفاؽ الوضع النيائي
إلػػو ذلػػؾ، شػػددت الصػػحيفة عمػػو أف تصػػورًا يسػػود فػػي القيػػادة اإلسػػرائيمية بػػأف الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة لػػف 
يجرؤوا عمو فتي انتفاضة ثالثػة، بعػد اإلحبػاط والضػحايا التػي تمقوىػا فػي االنتفاضػتيف السػابقتيف. ويػروف أنػو 

بلـ فياض واستبداليـ ب خريف يمكػف في أقصو األحواؿ يمكف أف يبادر الفمسطينيوف إلو تطيير ابو مازف وس
الرصػػاص »إلسػػرائيؿ أف تتحػػدث معيػػـ. أمػػا فػػي غػػزة فػػبل يػػزاؿ السػػكاف ىنػػاؾ يمعقػػوف جػػراحيـ نتيجػػة عمميػػة 

 «.المصيور
والجػيش، قمقػوف مػف أف ىػذه االنتفاضػة قػد « الشػاباؾ»شػددت عمػو أف كبػار المسػؤوليف فػي « يديعوت»لكف 

ألخيػػرة، فػػي أعقػػاب تفػػاقـ الوضػػع االقتصػػادي فػػي الضػػفة، وأنػػو فػػي حػػاؿ بػػدأت نيرانيػػا الخفيفػػة فػػي األسػػابيع ا
نشػػػبت يمكػػػف أف تػػػؤدي إلػػػو نتػػػائج معاكسػػػة. ويفترضػػػوف أنػػػو فػػػي حػػػاؿ عمػػػؿ الجػػػيش االسػػػرائيمي عمػػػو قمػػػع 
االنتفاضة، سيستغؿ األخواف المسمموف في مصر الفرصة ويمغوا اتفاؽ السبلـ، ولف يكوف اماـ االردف خيػار 

 أعقاب المصرييف.إال الذىاب في 
، أف نسػػبة والدة الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة آخػػذة باالنخفػػاض، فيمػػا «يػػديعوت»ويقػػدِّروف فػػي إسػػرائيؿ، بحسػػب 

نسبة والدة الييود ترتفع، ىذا إلو جانب وجود ىجرة بارزة لمفمسطينييف إلو خػارج إسػرائيؿ، فيمػا ىجػرة الييػود 
وؿ الييػػود فػػي إسػػرائيؿ إلػػو أقميػػة حتػػو لػػو تػػـ ضػػـ إلييػػا متواصػػمة. وفػػي ضػػوء ذلػػؾ ال يوجػػد خطػػر بػػأف يتحػػ

 الضفة الغربية الييا.
وبناء عمو ما تقدـ، فإنيـ يروف في إسرائيؿ أنو ما داـ ىناؾ كياناف فمسطينياف )الضػفة وغػزة( متنازعػاف فػي 

ي. ما بينيما وليما مصالي مختمفة، فمف غير الممكف التوصؿ إلػو اتفػاؽ حػوؿ الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيم
اضافة الو ذلؾ، يعتبروف في إسػرائيؿ أنػو مػا داـ خطػر امػتبلؾ إيػراف سػبلحًا نوويػًا قائمػًا، ال يوجػد أمػؿ بػأف 
يوافػػؽ الفمسػػطينيوف عمػػو حػػؿ وسػػط تػػاريخي، وأف أي تنػػازالت جغرافيػػة تقػػدميا إسػػرائيؿ ستعرضػػيا لمخطػػر، 

 وستقرب الصواريخ الفمسطينية إلو المراكز السكانية في إسرائيؿ.
  64/7/6036خبار، بيروت، اال
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توقع عوزي رابي، مدير مركز دياف لمدراسات الشرؽ أوسطية في جامعة تػؿ أبيػب، : ػ زىير أندراوس الناصرة
التػػي ال تقػػؿ فػػي أىميتيػػا عمػػا  أف تشػػيد األشػػير القميمػػة القادمػػة وقػػوع العديػػد مػػف األحػػداث السياسػػية الميمػػة

جػػرى فػػي العػػاـ الماضػػي، منيػػا رحيػػؿ األسػػد ونشػػوب حػػرب طائفيػػة سػػورية، وسػػقوط الػػنظـ الممكيػػة بادئػػة مػػف 
 األردف.

أف السياسػػة  ،وعػػف سػػقوط األنظمػػة الممكيػػة أوضػػي رابػػي فػػي حديثػػو لمقنػػاة العاشػػرة فػػي التمفزيػػوف اإلسػػرائيمي
لعػراؽ والموقػػؼ مػػف مبػػارؾ(، سػػوؼ تخمػؽ نوًعػػا مػػف الفػػراغ، سػػيؤدي األمريكيػة فػػي المنطقػػة )االنسػػحاب مػػف ا

يػػراف( عمػػو حسػػاب الػػدوؿ العربيػػة التػػي لعبػػت دورا قياديػػا قبػػؿ الربيػػع  ،إلػػو تعػػاظـ العبػػيف إقميميػػيف )تركيػػا وا 
بعػػد مػػا أسػػماه باختطػػاؼ الثػػورات مػػف أيػػدي  ،العربػػي، وأيضػػا ىيمنػػة التيػػارات اإلسػػبلمية عمػػو السػػاحة العربيػػة
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ت الميبراليػػة التػػي أطمقتيػػا، باإلضػػافة إلػػو سػػببيف رئيسػػييف ىمػػا: تحطػػـ جػػدار الخػػوؼ ومعادلػػة العبلقػػة الجيػػا
 التي كانت تسود بيف الحكاـ العرب والشعوب، سيؤدي النتقاؿ القوة مف الحكاـ الدكتاتورييف إلو الشعوب.

قػػػة التػػػي تضػػرب لػػػيس أنظمػػػة وقػػاؿ: إف أحػػػًدا لػػـ يعػػػد يتمتػػػع بالحصػػانة تجػػػاه ريػػػاح الربيػػع العربػػػي فػػي المنط
دكتاتوريػػػة لينػػػة مثػػػؿ مصػػػر وتػػػونس، بػػػؿ تطػػػاؿ أيًضػػػا األنظمػػػة األكثػػػر تشػػػدًدا مثػػػؿ سػػػورية، ممػػػا سيسػػػتيدؼ 

 مستقببل بعض األنظمة الممكية مثؿ المغرب واألردف وحتو العربية السعودية.
دفػع ثمػف الربيػع العربػي، سيكوف مضطًرا إلػو  6026الفًتا إلو أف العاىؿ األردني وليس بالضرورة في العاـ 

واصًفا صمود األنظمة الممكية وال سيما منيػا المغػرب واألردف فػي أجػواء الربيػع العربػي ميمػة صػعبة لمغايػة، 
رغػػـ مػػا يتخػػذه العػػاىميف األردنػػي والمغربػػي مػػف خطػػوات ذكيػػة فػػي اآلونػػة األخيػػرة لمواجيػػة الخطػػر، لكنػػو فػػي 

سػػقوط النظػػاـ الممكػػي فػػي األردف وربمػػا فػػي المغػػرب أيًضػػا، نيايػػة المطػػاؼ وعمػػو المػػدى البعيػػد ال يسػػتبعد 
مؤكًدا عمو أنو ليس مف الواضي ىؿ سيكوف الحديث في نياية المطاؼ عف تحوؿ العاىؿ األردني إلو جية 

 تمثيمية رمزية وسط انتقاؿ القوة إلو البرلماف أـ عف سقوط النظاـ الممكي، عمو حد تعبيره.
و األوضاع في ببلد النيؿ وقاؿ إف مصر تشكؿ اآلف حالة اختبار، تشير إلػو كما تطرؽ البروفيسور رابي إل

أيػػف ستسػػير الثػػورات فػػي العػػالـ العربػػي. مصػػر كانػػت دومػػا رأس الحربػػة، ومػػا حصػػؿ ىنػػاؾ يػػدؿ عمػػو ميػػوؿ 
إقميميػػة. وتػػابع قػػائبًل إنػػو إذا نظػػرت إسػػرائيؿ إلػػو أعمػػو، إلػػو الوجػػو الجديػػد لمشػػرؽ األوسػػط، فإنيػػا سػػترى انػػو 

حػػدث ثػػورة جغرافيػػة سياسػػية اتفػػاؽ السػػبلـ اإلسػػرائيمي ػ المصػػري الػػذي كػػاف أساًسػػا جوىريػػا فػػي كػػؿ صػػورة ت
مستقبمية لشرؽ أوسط مستقر ومحب لمسبلـ، يوجد في ميؿ ت كؿ وتضاؤؿ، وعنػدما نضػيؼ إلػو ذلػؾ التوجػو 

ـ وشػػػػحذ أدواتيػػػػػا المسػػػػتقبمي غيػػػػر الواضػػػػي لتركيػػػػا، تنشػػػػأ صػػػػورة جديػػػػدة تمػػػػـز إسػػػػرائيؿ بػػػػإجراء إعػػػػادة تقػػػػوي
 الدبموماسية.

مف الجانب اآلخر، أضاؼ رابي، توجد مجموعة مف دوؿ الخميج العربي بما فييا السعودية، قمقة مما يجري، 
وىي ترى انعػداـ االسػتقرار الػذي يتشػكؿ ىنػا، فػي دولػة إثػر أخػرى. وىػي تفيػـ بػاف كػؿ ثػورة كيػذه، كػؿ دولػة 

دوؿ كانػت كفيمػة بػأْف تشػكؿ، فػي المسػتقبؿ شػركاء لحػوار مػع عربية تسقط، تزيد الخطر، يػدور الحػديث عػف 
إسرائيؿ. وتابع الباحث اإلسرائيمي قائبًل إنو اليوـ ثبت أيضا أف األمريكييف الذيف اعتقدوا باف الثورات ستؤدي 

تيػرة بالدوؿ العربية إلو الحقؿ الغربي، لـ يفيموا جيدا الربيع العربي، رغـ أمؿ اوباما في أف يممي الجميػور و 
أخرى، واضي اليـو باف كؿ ثورة يمكف أف تنتيي بشكؿ معاكس لما ُأمػؿ بػو. وخمػص إلػو القػوؿ إف كػؿ ىػذه 
التحديات تتعاظـ وتؤكد عمو أف أف النزاع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني، ليس كؿ شػيء، كمنػا نأمػؿ بػأْف نجػد حػبل 

تجػري فػي سػاحات أخػرى، األمػؿ ىػو  ما، سبلما جزئيا، ولكف في نياية المطاؼ سنفيـ أف جػزءا مػف األمػور
أف نرى في المستقبؿ االستقرار واليدوء، ولكف عمو المدى القصير والمتوسط مف المتوقػع لنػا انعػداـ اسػتقرار 

 عضاؿ، عمو حد تعبيره.
 64/7/6036، القدس العربي، لندن
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كشػػؼ منسػػؽ االسػػتعدادات والطػػوارئ فػػي وزارة حمايػػة البيئػػة الصػػييونية "افػػي دافيػػد" أّف وزارة حمايػػة الجبيػػة 
الداخميػػػػة الصػػػػييونية دشػػػػنت بالتعػػػػاوف مػػػػع وزارات حكوميػػػػة مختمفػػػػة منػػػػاورة واسػػػػعة تيػػػػدؼ لفحػػػػص جاىزيػػػػة 

ة. وقػاؿ "دافيػد" إّف المنػاورة ىػي "إسرائيؿ" إلستيعاب مساعدات دولية قد تحتاجيا في حػاؿ وقػوع كارثػة طبيعيػ
األولو مف نوعيا التي تحاكي عبرىا "إسرائيؿ" مواجية سيناريو ليس لو خطة مسبقة ومنظمة، مشيرًا إلػو أّف 
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برنامج المناورة يشمؿ التػدرب عمػو اسػتقباؿ المسػاعدات الدوليػة القادمػة جػوًا وبحػرًا عبػر مينػاء "اسػدود"، كمػا 
ؿ بػػيف الػوزارات والجػػيش والجيػات المختصػػة بمواجيػػة حػاالت الطػػوارئ مثػػؿ وتفحػص طػػرؽ التنسػيؽ واالتصػػا

نجمػػة داود الحمػػػراء واالطفائيػػػة والشػػػرطة. وأشػػار إلػػػو أّف المنػػػاورة تتنػػػاوؿ سػػيناريو وقػػػوع دمػػػار فػػػي المنػػػازؿ، 
وانييار شبكة الكيرباء، وتشويش االتصاالت، وتدفؽ غير مضبوط لممياه، ومئات المفقوديف تحت األنقاض، 

 ومشرديف فقدوا المأوى.
 القناة السابعة لممستوطنين )عن العبرية، ترجمة المركز(

 63/7/6036، 6416 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 يخرج دفعة جديدة من كمية "القيادة التكتيكية"  سرائيميالجيش اإل 66

تخػّرج الدفعػػة  أفػادت مصػادر صػييونية أّف عػددا مػف ضػباط وجنػراالت الجػيش الصػييوني شػاركوا فػي مراسػـ
في كمّية القيادة التكتيكية التابعة لسبلح البر في معسكر "دياف" في "غميموت"، حيث سيتسػمـ المتخرجػوف  26

قيػػادة السػػرايا مػػف كافػػة األسػػمحة البريػػة. وقالػػت المصػػادر إف الػػدورة تسػػتمر عػػاميف، فػػي نيايتيػػا يؤّىػػؿ الجنػػود 
عميمػػي يتضػمف دراسػػة لمحصػوؿ عمػػو إجػازة دورة قػػادة عمػو وظػػائؼ قياديػة فػػي الميػداف، ويخضػػعوف لمسػار ت

 سرايا وتدريبات ميدانية. 
 مجمة "بمحانيو" العسكرية )عن العبرية، ترجمة المركز(

 63/7/6036، 6416 ، العددالتقرير المعموماتي

 
  الرئيس المصريالمصمحة اإلسرائيمية السياسية واالقتصادية تكمن في دعم ىآرتس:  67

رأت صػػحيفة دىػػ رتسد العبريػػة الػػرئيس محمػػد مرسػػو بسياسػػتو البراغماتيػػة العمميػػة : دراوسالناصػػرة ػ زىيػػر أنػػ
سػػرائيؿ بمثابػػة الكنػػز االقتصػػادي لمدولػػة  وخبلفػػًا لجميػػع األفكػػار المسػػبقة التػػي كونتيػػا عنػػو الواليػػات المتحػػدة وا 

ببلد فإف المرحمػة االنتقاليػة العبرية، الفتًة إلو أنو مف خبلؿ استعراض الفترة القصيرة التي حكـ فييا مرسو ال
التػػػي مػػػرت بيػػػا مصػػػر والتغييػػػرات الدراماتيكيػػػة التػػػي شػػػيدتيا مػػػف الممكػػػف أف تخمػػػؽ فػػػرص اسػػػتثمار نػػػادرة 
لمشركات األجنبية بمػا فييػا اإلسػرائيمية، مشػيرًة إلػو أف األشػير القميمػة مػف حكػـ مرسػي كانػت بمثابػة الفرصػة 

كانت تكمف المصالي االقتصادية المصرية خػبلؿ فتػرة الصػراع بػيف  المناسبة بالنسبة لئلسرائيمييف لدراسة أيف
اإلخواف المسمميف والمجمس العسكري، وأشارت أنو خبلفًا لآلراء السائدة في إسرائيؿ والواليات المتحدة يتضي 
أف المصمحة اإلسرائيمية السياسية واالقتصادية تكمف في دعـ مرسو فنجاحو في ميمتو مف الممكف أف يمثؿ 

 رصة اقتصادية مناسبة إلسرائيؿ.ف
ووصفت الصحيفة مرسو بالشخصية البراغماتية، وأضافت أنو يعمـ جيدًا أف الشعب قد أختػاره بسػبب شػعوره 
باإلحباط مف الظمـ والقمع الذي مر عميو خبلؿ فترة حكـ مبارؾ فالفساد والقير ىو الػذي أوصػمو إلػو كرسػي 

ذا نجي في تقميصػيـ، فسػيظؿ طػويبلً   فػي منصػبو، لػذلؾ قػاـ بتعيػيف عػدد مػف الكفػاءات فػي حكومتػو الحكـ وا 
 الحالية ممف ىـ بعيدوف عف أيدلوجيتو الدينية.

وسػاقت الصػػحيفة أف القواقػػع يقػوؿ إف مرسػػو لػػف يػرفض أي اسػػتثمارات تضػػخ دمػاء جديػػدة لعػػروؽ االقتصػػاد 
ف كانػػػت تمػػػؾ االسػػػتثمارات إسػػػرائيمية، وبالتػػػالي فػػػإف  الشػػػركات اإلسػػػرائيمية التػػػي المصػػػري المحتضػػػر حتػػػو وا 

ستنجي في استغبلؿ الدفعة الحالية ورصػد بعػض الفػرص فػي االقتصػاد المصػري فإنيػا سػُتحقؽ أرباًحػا ىائمػة 
 في المستقبؿ، عمو حد تعبير الصحيفة.
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سػرائيؿ، مػف الممكػف أف تكػوف  كما أشارت إلو أف اتفاقية الكويز التي ما زالت قائمة حتو اآلف بػيف مصػر وا 
بة ليػػذا التعػػاوف، وىنػػاؾ فرصػػة كبيػػرة أيضػػًا فػػي مجػػاؿ إدخػػاؿ التكنولوجيػػا اإلسػػرائيمية إلػػو السػػوؽ بيئػػة خصػػ
 المصري.

 64/7/6036، القدس العربي، لندن
 

  .. وتسيبي ليفني في فرنساعمينت الموساد: من لؤلؤة في لبنان لسيدني في ايطاليا 10
في الموساد اإلسرائيمي )االسػتخبارات الخارجيػة(  قاـ ألوؿ مرة خمس سيدات يعممف :ػ زىير أندراوس الناصرة

بفضػػي الخػػدمات السػػرية اإلسػػرائيمية، التػػي تقػػـو باسػػتخداـ النسػػاء مػػف أجػػؿ الدولػػة العبريػػة، ونشػػرت صػػحيفة 
"يػديعوت أحرونػوت" اعترافػات السػيدات المتورطػات فػي أكثػر العمميػات خطػورة وأىميػة داخػؿ الموسػاد، حيػث 

مػف أىػـ العمػيبلت فػي الموسػاد، أف األمػر مقتصػر فقػط عمػو المغازلػة، وميمػا أوضحت إيفرات، وىي واحدة 
 كاف األمر فإف الموساد ال يسمي بأكثر مف ذلؾ.

مؤكدة أف حياتيا ستنتيي إذا تـ كشؼ أمرىا، ولكنيا ال تبالي بذلؾ مف أجؿ أمف إسرائيؿ، عمو حد تعبيرىا. 
عائمتيػػا إنيػػا تتػػرؾ زوجيػػا وأطفاليػػا الثبلثػػة نػػائميف فػػي  أمػػا العميمػػة أيػػاال، فقالػػت عػػف تػػأثير ىػػذا األمػػر عمػػو

 أسرتيـ مع دموع في عينييا وغصة في حمقيا.
مف ناحيتػو أكػد تػامير بػاردو، قائػد الموسػاد، أف النسػاء عمػيبلت اسػتثنائيات، مشػيدًا بقػدراتيف وقمعيػف لمػذات 

فيػػـ اإلقمػػيـ وقػػراءة المواقػػؼ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ، موضػػحا أف قػػدرات النسػػاء تعمػػو قػػدرات الرجػػاؿ فػػي 
 والوعي المكاني.

عنػػدما  2987كانػػت فػػي  ،جػػدير بالػػذكر أف أحػػد العمميػػات األكثػػر شػػيرة التػػي اسػػتخدـ فييػػا الموسػػاد النسػػاء
قامت إحدى العميبلت واسميا سيندي بإغراء كاشؼ اسرار إسرائيؿ النووية، مردخاي فعنونو، وىو في روما، 

حضػػاره لتػػؿ أبيػػب، حيػػث تمػػت محاكمتػػو، وتػػـ اإلفػػراج عنػػو قبػػؿ عػػدة وتػػـ اختطافػػو مػػف العاصػػمة اإل يطاليػػة وا 
 سنوات.

أما أشير جاسوسة في تاريخ الموساد، فيي شوال كوىيف، والدة السفير اإلسرائيمي السابؽ فػي القػاىرة، إسػحؽ 
. وانتقمػت 2960ليفانوف، التي أطمؽ عمييا اإلسرائيميوف لقب لؤلؤة الموساد، ولدت كوىيف في األرجنتيف عاـ 

عائمتيا إلو مدينة بعقوبة شماؿ بغداد في العراؽ، ثـ عادت وانتقمػت لمعػيش فػي مدينػة البصػرة العراقيػة. وفػي 
 .2937ما بعد ىاجروا إلو فمسطيف عاـ 

ووصػموا إلػو حيفػا قبػػؿ أف ينتقمػوا لمعػيش فػػي القػدس، حيػث ال تػػزاؿ تقػيـ شػوال كػػوىيف. باشػرت كػوىيف عمميػػا 
. وكانت قد انتقمت إلو بيروت عمو اثر زواجيا مف جوزيؼ كيشػيؾ، 2947في بيروت عاـ  كعميمة لمموساد

 وىو تاجر ييودي مف لبناف كاف يممؾ متجرًا في سوؽ سرسؽ في وسط بيروت.
. وقػد 2962و 2947باعت كوىيف خدماتيا الجنسية لمئات مف كبػار مػوظفي الدولػة فػي لبنػاف، فػي مػا بػيف 

بيتيا في منطقة وادي أبو جميؿ، وىو الحي الييودي القديـ في وسط بيروت. وكاف كانت تستقبؿ زبائنيا في 
 عمميا في مجاؿ الدعارة مقدمة الختراؽ النافذيف في الدولة المبنانية.

وسػػعت كػػوىيف أعماليػػا فػػي الػػدعارة، فقػػد أصػػبحت تممػػؾ خمسػػة بيػػوت دعػػارة إضػػافية فػػي  2956فػػي عػػاـ 
موسػػاد كػػوىيف بكػػؿ أجيػػزة التسػػجيؿ البلزمػػة، مثػػؿ آالت التصػػوير منػػاطؽ مختمفػػة مػػف بيػػروت، وقػػد جيػػز ال

السػرية، لتثبيتيػػا فػػي غػػرؼ النػػـو فػػي بيػػوت الػدعارة التػػي تممكيػػا. واسػػتخدمت كػػوىيف فتيػػات لبنانيػػات كوسػػيمة 
 لجذب السياسييف والموظفيف المبنانييف والسورييف.
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بلت فػي بيػوت الػدعارة خاصػتيا. وفيمػا بعػد وتمكنت مف تصوير الكثير مف موظفي الدولة المبنانية مػع العػام
 استأجرت مطعمًا في شارع الحمراء في بيروت، وحولتو إلو حانة أسمتيا )رامبو باب(.

ة السابقة ورئيسة حزب )كاديما( السابقة اما العميمة األكثر شيرة فيي تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية اإلسرائيمي
أيضػػا، وقػػد اعترفػػت فػػي مقابمػػة مػػع إذاعػػة الجػػيش بأنيػػا كانػػت عميمػػة لمموسػػاد اإلسػػرائيمي لمػػدة أربػػع سػػنوات، 
ورفضػػػت اإلفصػػػاح عػػػف الميػػػاـ التػػػي قامػػػت بيػػػا خػػػبلؿ عمميػػػا فػػػي جيػػػاز االسػػػتخبارات الخارجيػػػة، وبحسػػػب 

عامػػا( أنيػػت خػػدمتيا العسػػكرية كمػػبلـز أوؿ فػػي جػػيش االحػػتبلؿ  54التقػػارير الصػػحافية العبريػػة فػػإف ليفنػػي )
الحقػػػػت مػػػػع جيػػػػاز الموسػػػػاد  2984-2980اإلسػػػػرائيمي، وعممػػػػت لصػػػػالي الموسػػػػاد فػػػػي أوروبػػػػا، فػػػػي العػػػػاـ 

الصييوني قادة المنظمة في معظـ دوؿ القارة العجوز. ساىمت بعمميات االغتياؿ، خصوصػا اغتيػاؿ مػأموف 
مقيادي البارز في منظمة التحرير خميؿ الوزير )أبو جياد( فػي أثينػا، كمػا ربطػت مريش وكاف وقتيا مساعدا ل

تقارير خاصة اسػميا بالعمػؿ كجاسوسػة مػف الدرجػة األولػو فػي فرنسػا أوائػؿ الثمانينػات، تػوزع عمميػا مػا بػيف 
كشػؼ جمع معمومات عف ناشطيف عرب في أوروبا إلو العمؿ كمدبرة منزلية في العاصمة الفرنسػية، وقػد تػـ 

خطػػورة عمػػؿ ليفنػػي مػػع الموسػػاد فػػي تمػػؾ الفتػػرة. فقػػد كانػػت فػػي وحػػدة النخبػػة، بحسػػب أفػػرايـ ىػػاليفي المػػدير 
السابؽ لمموساد، الذي ألسباب أمنية، رفض إعطاء تفاصيؿ عف الميمات التي قامت بيا ليفني في الفترة ما 

 .2984و 2980بيف عامي 
عممت في باريس التي كانت وقتئذ ساحة  ،يمة عائمة العصاباتليفني التي تتحدث المغة الفرنسية بطبلقة وسم

 لمعارؾ طاحنة بيف الموساد وعدد مف قيادات الفصائؿ الفمسطينية وطموحات صداـ حسيف النووية.
 64/7/6036، القدس العربي، لندن
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اف المسجد االقصو المبػارؾ  ،ـ65/9/6026في بياف ليا الثبلثاء ” و لموقؼ والتراثمؤسسة االقص“أكدت 
 244بكػػؿ أبنيتػػو وسػػاحاتو وأسػػواره وبوائكػػو واألبنيػػة المسػػقوفة ومػػا تحػػت األرض وفوقيػػا، وبمسػػاحتو الكاممػػة 

زأ مػف اف حػائط البػراؽ ىػو جػزء ال يتجػ ،دونمًا، ىو مسجد اسبلمي خالص لممسمميف، كما وأكػدت المؤسسػة
 ،اف عشػػرات آالؼ االسػػرائيمييف دنسػػوا ليمػػة أمػػس ،فػػي بيانيػػا” مؤسسػػة االقصػػو“المسػػجد االقصػػو، وأفػػادت 

وأدوا شػعائر توراتيػة وتمموديػة بمشػاركة  -الواقعػة غربػي المسػجد االقصػو مػف الخػارج -منطقػة حػائط البػراؽ
وتواجػػد فػػي نفػػس الوقػػت آالؼ  ، رافقيػػا أىػػازيج غنائيػػة صػػاخبة امتػػدت الػػو جػػوؼ الميػػؿ،”كبػػار الحاخامػػات“

عناصر القوات االحتبلليػة فػي منطقػة البػراؽ، وفػي انحػاء البمػدة القديمػة بالقػدس، وأغمقػوا عػددا مػف الشػوارع 
 الرئيسية والفرعية لتسييؿ وصوؿ االسرائيمييف الو منطقة البراؽ.

مسػػػتوطنا  270اف نحػػػو  ،”مؤسسػػػة عمػػػارة االقصػػػو والمقدسػػػات“فػػي سػػػياؽ متصػػػؿ ذكػػػر شػػػيود عيػػػاف مػػػف 
اقتحمػػوا منػػذ سػػاعات صػػباح اليػػـو الثبلثػػاء المسػػجد االقصػػو، مػػف جيػػة بػػاب المغاربػػة وجػػالوا فػػي سػػاحاتو 

مشػػروع “وحػػاولوا تأديػػة بعػػض الشػػعائر التمموديػػة، فػػي الوقػػت الػػذي منػػع االحػػتبلؿ نحػػو عشػػرة مػػف طػػبلب 
الػذيف تقػؿ أعمػارىـ  -”تمؤسسػة عمػارة االقصػو والمقدسػا“الذي تقػـو عميػو  –” مساطب العمـ في االقصو

 عاما مف دخوؿ المسجد االقصو. 45عف 
يػأتي ضػمف  ،اف انتيػاؾ وتػدنيس المسػجد االقصػو وحػائط البػراؽ الميمػة واليػوـ ،”مؤسسػة االقصػو“وأشارت 

 ، والذي يوافؽ يـو غد االربعاء.”عيد الغفراف”-”يـو كيبور“احتفاالت االسرائيمييف بما يسمو 
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و يتواجد في المسػجد االقصػو فػي ىػذه االثنػاء عشػرات المصػميف باالضػافة الػو ان” مؤسسة االقصو“وذكر 
، وتسػود فػي المسػجد االقصػو اجػواء التػوتر ”مساطب العمػـ فػي المسػجد االقصػو“عشرات طبلب وطالبات 

 الشديد.
 63/7/6036، أم الفحم، مؤسسة األقصى لموقف والتراث

 
 " لشيداء مقابر االرقامDNAع "يطالب بإنشاء مجم "لمعميا االسرائيمية"التماس  16

 ،بواسػطة محاميػو ىيػثـ الخطيػب ،ّدـ مركػز القػدس لممسػاعدة القانونيػة وحقػوؽ اإلنسػاف: قَػتوفيؽ عبػد الفتػاح
لكافػػػة  ،د"DNAمطالبػػػًا فيػػػو بإنشػػػاء "مجمػػػع لمِحمػػػض النػػػووي الػػػػد ،التماسػػػًا الػػػو المحكمػػػة اإلسػػػرائيمية الُعميػػػا

 ـ لحيف استرجاعيـ.الجثاميف المحتجزة في مقابر األرقا
د"، ُمسػتندًا الػو إمكانيػة DNAوَشَدد المركز في التماسو عمو ضرورة العمؿ بشػكؿ سػريع إلنشػاء "مجمػع الػػد

الذيف سقطوا فػي سػبعينات وثمانينػات القػرف الماضػي والػذيف  ،وفاة كافة األقارب مف الدرجة األولو لمشيداء
ع الكرامػة اإلنسػانّية والقػوانيف الدولّيػة والمحمّيػة، إضػافة بشكؿ يتعارض م ،ما زالت إسرائيؿ تحتجز جثامينيـ

بمرور الزمف بسبب الظروؼ البيئية وعامؿ الوقت، وفي ِكمتا الحػالتيف ال يمكػف  DNAالو إمكانية تحمؿ الػ
 د.DNAاجراء الفحوصات البلزمة ومطابقة الػ

داء الو مقابر األرقاـ، لعػدـ وجػود في االلتماس بترتيب زيارات ألىالي الشي ،كما وطالب المحامي الخطيب
أي مبػػررات لمػػنعيـ مػػف ذلػػؾ، وأىمّيػػة القيػػاـ بشػػعائر الػػدفف حسػػب األصػػوؿ واألعػػراؼ الدينّيػػة الُمتبعػػة )أداء 

 صبلة الجنازة(.
عمػػو أىميػػة مطالبػػة  ،منسػػؽ الحممػػة الوطنيػػة السػػترداد جثػػاميف الشػػيداء المحتجػػزيف ،بػػدوره شػػدد سػػالـ خمػػة
القانونية بإنشاء مجمع لمحمض النووي، معتبرا ذلؾ عمبًل مفصػميًا وىامػًا فػي الحممػة  مركز القدس لممساعدة

الوطنيػػة، خاصػػة بعػػد التجػػارب الصػػعبة التػػي رافقػػت اسػػترداد جثمػػاني الشػػييديف العػػاروري وأبػػو زنػػط، حيػػث 
تسػميـ وأضاؼ الخمة: "لقد واجينػا مشػكمة الحمػض النػووي عنػدما تػـ  شيور. 4استغرؽ التعرؼ عمييما مدة 

غيػر  8جثمانػًا غيػر معروفػي اليويػة، وحتػو اليػوـ بقػي  28جثمانا في نياية أيار الماضي، حيػث كػاف  92
 معروفيف وىي موجودة في مقبرة بمدينة راـ اهلل لحيف التعرؼ عمو ىوياتيـ مف خبلؿ الفحوصات.

 63/7/6036، 26عرب 
 

 قرى 1راضي الكشف عن مخطط لشارع استيطاني في محافظة قمقيمية يمتيم أ 11
في خضـ نضاليـ لمدفاع عف مجمع الخدمات الميػدد باليػدـ، فػوجئ أىػالي قريػة : ػرب/ مراسؿ خاص48عػػ

عزبػػة الطبيػػب، فػػي محافظػػة قمقيميػػة،  ببػػدء عمميػػات التخطػػيط لشػػارع التفػػافي يمػػتيـ أراضػػي وبيػػوت القريػػة، 
 وأراضي قريتي النبي الياس وعزوف.

ة "ج"  التػػػي تخضػػػع إداريػػػا لسػػػمطات االحػػػتبلؿ، وتػػػرفض سػػػمطات وتصػػػّنؼ قريػػػة عزبػػػة الطبيػػػب فػػػي منطقػػػ
االحتبلؿ االعتراؼ بيا، وتواجو خطر التيجير. وتبيف لؤلىالي اليـو أف مخطط الشارع االلتفافي ىو إحدى 

وأكػػػد رئػػػيس المجمػػػس القػػػروي، بيػػػاف الطبيػػػب، أف أىػػػالي القريػػػة والقػػػرى المجػػػاورة  حمقػػػات مخطػػػط االقػػػتبلع.
خطػط الجديػػد، وسواصػموف فعاليػات التصػػدي ليػدـ مجمػع الخػػدمات فػي القريػة، وعػػازموف سػيقاوموف ىػذا الم

 عمو الدفاع عف بيوتيـ وأرضيـ.
 63/7/6036، 26عرب 
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صابة آخَرين بانييار نفق برفح 12  وفاة عامل وا 

لقي عامؿ فمسطيني مصرعو صباح األربعاء وأصيب اثناف آخراف، جراء انييار نفؽ حدودي في حي : رفي
 ـ شرؽ محافظة رفي جنوب قطاع غزة.السبل

صػػابة اثنػػيف بجػػراح مػػا بػػيف المتوسػػطة  66وأفػػاد مراسػػمنا بوفػػاة الشػػاب سػػميماف رمضػػاف المصػػري ) عاًمػػا( وا 
 والطفيفة إثر انييار النفؽ فوقيـ خبلؿ تواجدىـ داخمو.

 أغسػػػطس الماضػػػي شػػػنت السػػػمطات المصػػػرية حممػػػة كبيػػػرة عمػػػو األنفػػػاؽ دمػػػرت خبلليػػػا عشػػػرات 5ومنػػػذ 
األنفػػاؽ، كمػػا قػػدر تقريػػر رسػػمي فمسػػطيني أف ىػػذه اإلجػػراءات قمصػػت حجػػـ واردات األنفػػاؽ مػػف البضػػائع 

 %.45لقطاع غزة بنسبة 
 64/7/6036، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 مطالب استشفائية لمخيمات صيدا وصور 13

اع صػػحية سػػيئة نتيجػػة يعػػاني أبنػػاء المخيمػات الفمسػػطينية مػػف أوضػ: «السػفير» - محمػػد صػػالي الجنػوب ػ
، وخاصػػة الصػػحية منيػػا. ويتػػػزامف تقمػػص تمػػؾ الخػػدمات مػػع أوضػػاع اقتصػػػادية «األونػػروا»تػػدني خػػدمات 

يعػػاني منيػػا األىػالي نتيجػػة البطالػة والحرمػػاف مػػف الحقػوؽ المدنيػػة واالجتماعيػػة  ،واجتماعيػة بالغػػة الصػعوبة
« المنظمػة النسػائية الديموقراطيػة الفمسػطينية»في لبناف. حوؿ العناويف تمحػورت ورشػة العمػؿ التػي أطمقتيػا 

وشارؾ فييا ممثموف عف الييئات والجمعيات الصحية واإلنسانية، وعدد مف منظمات ، في مخيـ عيف الحموة
 المجتمع المدني في المخيـ.

وركػػزت الورشػػة عمػػو العمػػؿ إليجػػاد الحمػػوؿ الدائمػػة لممرضػػو، بمػػا يضػػمف حصػػوليـ عمػػو العػػبلج والػػدواء، 
أف كمفػػة األدويػػة مرتفعػػة، مػػع التركيػػز عمػػو أىميػػة التعػػاوف مػػع وزارة الصػػحة المبنانيػػة، باعتبارىػػا  خصوصػػاَ 

« األونػػػروا»المالػػؾ الرئيسػػػي لتمػػؾ األدويػػػة، وتقدمػػو لممرضػػػو المبنػػانييف بأسػػػعار رمزيػػة، مؤكػػػديف عمػػو دور 
 الرئيسي، وتحمميا نفقات العبلج.

فػي « المنظمػة النسػائية الديموقراطيػة الفمسػطينية»و« ر الشػديدلجنة المتابعة لحاالت العس»كما قاـ وفد مف 
وسػػػممو مػػػذكرة بالمطالػػػب الصػػػحية «. األونػػػروا»مخػػػيـ عػػػيف الحمػػػوة، بزيػػػارة مكتػػػب مػػػدير منطقػػػة صػػػيدا فػػػي 

التعاقػػد مػػع مستشػػفو الجامعػػة األميركيػػة، وكحػػد أدنػػو لمحػػاالت »ومعانػػاة الفمسػػطينييف. وطالبػػت المػػذكرة، بػػػ
 االستثنائية.

أف يػػػولي ممػػػػؼ تغطيػػػة االستشػػػػفاء والعمميػػػات فػػػػي  ،المػػػػدير العػػػاـ لؤلنػػػػروا فػػػي لبنػػػػاف»مػػػت المػػػػذكرة مػػػف وأم
مستشفيات الدرجة الثالثة واالمراض المستعصػية واألدويػة كػؿ االىتمػاـ، والبػدء فػي إدراج تمػؾ المطالػب فػي 

ة الوضػػع القػػائـ بمػػا يخػػدـ العقػػود الجديػػدة مػػع المستشػػفيات، واتخػػاذ اإلجػػراءات المناسػػبة والميدانيػػة لمعالجػػ
مصػػػمحة مرضػػػو شػػػعبنا، ويرفػػػع عنػػػو ألػػػـ المػػػرض بكػػػؿ تفاصػػػيمو، فيمػػػا شػػػعبنا تحػػػت وطػػػأة ألػػػـ المشػػػكبلت 
االقتصادية والفقر والعوز والغػبلء، عػدا عػف ألػـ التشػرد والتيجيػر مػف وطننػا وأرضػنا فػي فمسػطيف، بانتظػار 

الػذي يػنص عمػو حػؽ عػودة البلجئػيف  294ولي رقػـ التزاـ المجتمع الدولي إجبار إسػرائيؿ تطبيػؽ القػرار الػد
 «.الفمسطينييف إلو ديارىـ

في المنطقة، مذكرة مماثمة إلػو القػائـ « المنظمة النسائية الديموقراطية الفمسطينية»وفي صور، قدـ وفد مف 
 حمد حيدر، تتضمف سمة مف المطالب الصحية واالستشفائية.« األونروا»بأعماؿ مدير المنطقة في 
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 64/7/6036، ير، بيروتالسف
 

 النازحون الفمسطينيون من سوريا يعتصمون في "البداوي" 14
يتقػػػدميـ ممثمػػػو  ،ىػػػالي مخػػػيـ البػػداوي والنػػػازحوف الفمسػػػطينيوف مػػػف سػػػورياأاعتصػػػـ : البػػداوي ػ "المسػػػتقبؿ"

رفػع حيػث  ،الفصائؿ والمجنة الشعبية في مخػيـ البػداوي، وذلػؾ أمػاـ مقػر مػدير خػدمات االونػروا فػي المخػيـ
لجيػة الطبابػة والتعمػيـ  ؛المعتصموف الفتات تدعو االونروا الػو تحمػؿ مسػؤولياتيا تجػاه النػازحيف مػف سػوريا

 واالغاثة.
الستضػافتيـ فػي  ،وألقو "ابو جياد" كممة باسـ النازحيف مف سوريا شكر فييا اىػالي مخيمػي البػداوي والبػارد

، "بخصوص االغاثة، مػا زالػت االونػروا ومنػذ مػا بيوتيـ رغـ الظروؼ الصعبة التي يرزحوف تحتيا. اضاؼ
يزيػػػد عمػػػػو الشػػػيريف، تقػػػػـو باعػػػداد الممفػػػػات والكشػػػوفات وتسػػػػعو لتػػػأميف التمويػػػػؿ مػػػف ىنػػػػا او مػػػف ىنػػػػاؾ. 
والعائبلت الفمسطينية النازحة تعاني االمريف لتأميف قوت اوالدىا والبحث عف مأوى وال نعمـ اف كانت ستجد 

الب بمتابعة موضوع االقامة لدى االمف العاـ المبناني. والقو "ابو رامي خطار سقفًا يحمييـ مف الشتاء. وط
كممة المجنة الشعبية ومؤسسات المجتمع المػدني، فأشػار الػو تزايػد عػدد النػازحيف فػي مخػيـ البػداوي الػو مػا 

لشػػػعبية عائمػػػة يقيمػػػوف عنػػػد اقػػػاربيـ. وقمػػػة مػػػنيـ اسػػػتأجروا بيوتػػػًا، مػػػا دفػػػع الفصػػػائؿ والمجػػػاف ا 660يقػػػارب 
لبلىتماـ بموضوع  ،باتجاه المؤسسات الدولية وعمو رأسيا االونروا ؛ومؤسسات المجتمع المدني الو التحرؾ

وقػػدـ المعتصػػموف مػػذكرة الػػو المػػدير العػػاـ  السػػكف واالقامػػة وتػػأميف االحتياجػػات االنسػػانية الضػػرورية ليػػـ.
 لبلونروا في لبناف، دعت العتماد خطة طوارئ اغاثية شاممة.

 64/7/6036، ستقبل، بيروتالم
 
 

 عتصام فمسطيني أمام وزارة العمل في بيروتإ 15
وذلػؾ  ،دعػت إليػو منظمػة لجػاف الوحػدة العماليػة الفمسػطينية ،أقيـ أماـ مقر وزارة العمؿ في بيروت اعتصػاـ

 "رفضًا الستمرار سياسة حرماف العماؿ الفمسطينييف مف حؽ العمؿ بحرية".
فػدعا "وزارة العمػؿ وجميػع الييئػات المبنانيػة المعنيػة الػو  ،لعماليػة" أبػو سػاميوتحدث مسؤوؿ "لجاف الوحدة ا

وبمػػا يقػػود الػػو إقػػرار حػػؽ العمػػؿ لمعمػػاؿ الفمسػػطينييف بحريػػة  ،العمػػؿ لتجػػاوز الثغػػرات التػػي حصػػمت سػػابقاً 
لغاء إجازة العمؿ ؽ الواردة فػي ومساواة العماؿ الفمسطينييف بالعماؿ المبنانييف واستفادتيـ مف جميع الحقو  ،وا 

قانوني العمػؿ والضػماف االجتمػاعي. كمػا نػدعو القػوى السياسػية إلػو إخػراج موضػوع الحقػوؽ االنسػانية مػف 
وطالب المجمس النيابي والحكومة المبنانية والقوى واألحزاب إلػو إنصػاؼ الشػعب  دائرة التجاذبات الداخمية".

 زئة.الفمسطيني في لبناف بإقرار الحقوؽ اإلنسانية مف دوف تج
كما ألقيػت كممػات لكػؿ مػف: عمػي ياسػيف باسػـ اتحػاد الوفػاء لنقابػات العمػاؿ والمسػتخدميف، كاسػترو عبػداهلل 
رئيس االتحاد الوطني لنقابات العماؿ والمستخدميف، خالد زىراف باسـ االئتبلؼ الفمسطيني ػ المبنػاني لحممػة 

وفػي ختػاـ االعتصػاـ قػػاـ  نقػؿ والمواصػبلت.حػؽ العمػؿ، وأحمػد الموسػوي أمػيف عػاـ اتحػاد الػوالء لنقابػات ال
 وفد نقابي لبناني وفمسطيني بتسميـ وزير العمؿ مذكرة باسـ المعتصميف.

 64/7/6036، المستقبل، بيروت
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 ب عن الطعام احتجاجا عمى استمرار اعتقاليماضر يعمنون اال ونمعتقم :سجن أريحا 16
إضػػرابا مفتوحػػا عػػف الطعػػاـ، احتجاجػػا عمػػو معتقمػػيف فػػي سػػجف أريحػػا العسػػكري،  7أعمػػف  -القػػدس -أريحػػا

وتـ اعتقاؿ السػجناء الخمسػة وجمػيعيـ مػف مخػيـ جنػيف، خػبلؿ الحممػة  استمرار اعتقاليـ، منذ أربعة أشير.
 شيور. 4االمنية التي تمت استشياد محافظ جنيف قدورة موسو قبؿ 

رعوا فػػي خطػػوات احتجاجيػػة بعػػد وقػػاؿ محػػامي المعتقمػػيف فريػػد ىػػواش لػػػالقدس إف المعتقمػػيف، ابمغػػوه انيػػـ شػػ
"تمديد محكمة فمسطينية توقيفيـ دوف مبػرر او الئحػة اتيػاـ، وانيػـ لػف يتراجعػوا عػف اضػرابيـ حتػو االفػراج 

 عنيـ وعودتيـ السرىـ، مؤكديف التزاميـ بالقانوف الفمسطيني ورفضيـ لمفوضو".
نونية التي يكفميا القػانوف الفمسػطيني، واوضي المحامي ىواش، اف بعض المعتقميف تجاوز توقيفيـ المدة القا

وحتو اليـو لـ تقدـ بحقيـ الئحة اتياـ، وىػـ ممتزمػوف بالقػانوف واف االفػراج عػنيـ فػي العيػد وقضػاء االجػازة 
 مع اسرىـ يؤكد انيـ ال يشكموف خطرا عمو االمف العاـ.

 63/7/6036، القدس، القدس
 

 ستوطنات.. والمزارعون يدعمون القرار"الزراعة" في غزة تمنع استيراد الفاكية من الم 17
-64أوقفت وزارة الزراعة فػي غػزة اسػتيراد الفواكػو مػف المسػتوطنات منػذ صػباح اإلثنػيف : ىدى بارود -غزة

والتفػػاح؛ دعًمػػا لممنػػتج المحمػػي والمػػزارع الفمسػػطيني، ولمضػػغط عمػػو )إسػػرائيؿ( بفػػتي  ، عػػدا المػػوز 9-6026
وتعمػػػد وزارة الزراعػػػة إلػػػو مقاطعػػػة الفواكػػػو المسػػػتوردة مػػػف   المحميػػػة. الغربيػػػة أمػػػاـ المنتجػػػات أسػػػواؽ الضػػػفة 

  المواطف الفمسطيني إلو شراء الفواكو المزروعة محميًّا. المستوطنات )اإلسرائيمية(؛ حتو يمجأ 
تنػػتج  المػػدير العػػاـ لمتسػػويؽ بػػالوزارة المينػػدس تحسػػيف السػػقا أكػػَد، لػػػ"فمسطيف"، أف األرض الزراعيػػة فػػي غػػزة 

قولػػو، مؤكػػًدا أنيػػا تبػػاع  لػػؼ طػػف مػػف الفواكػػو، مػػا بػػيف حمضػػيات وعنػػب وزيتػػوف وجوافػػة وبمػػي، وفػػؽ أ 70
  بأسعار معقولة.

ىدفػػو األوؿ حمايػػة  وقػػاؿ: "القػػرار الػػذي اتخذتػػو وزارة الزراعػػة قبػػؿ مػػدة وبػػدأ تنفيػػذه مطمػػع األسػػبوع الجػػاري 
مشػيًرا إلػو أف المسػتورد الػذي يقػؿ  زة جػدًّا"، المنتج المحمي الوافر في أسواؽ غزة بأسعار معقولػة وجػودة مميػ

  خسائر كبيرة. جودة عف المنتج المحمي ُينافس المحمي، ويكبد المزارعيف 
يتكبػدوف  ألؼ طف سنويًّا مف الفواكو، األمر الذي يؤثر سمًبا عمو المزارعيف الػذيف  30يصؿ إلو قطاع غزة 

الػػذي تػابع: "بعػػَد منػػع  اكػػو فػي األسػػواؽ، وفػَؽ ـ.السػػقا خسػائر كثيػػرة؛ جػراء انخفػػاض نسػػبة البيػع وتكػػدس الفو 
ذلػػؾ إقبػػاؿ المػػواطنيف عمييػػا؛  االسػػتيراد سػػنتمكف بكػػؿ تأكيػػد مػػف تسػػويؽ المنتجػػات المحميػػة، وسيسػػاعد عمػػو 

  ألنيا خيارىـ المتوافر".
 63/7/6036، فمسطين أون الين

 
 انطنق برنامج مشترك بين بي بي سي وتمفزيون فمسطين 20

إنطمػػؽ برنػػامج "أصػػوات مػػف فمسػػطيف"، بػػاكورة أعمػػاؿ بػػي بػػي سػػي ميػػديا أكشػػف : إيمػػاف عريقػػات -راـ اهلل 
وستعرض قناة البي بي  الذراع التنموي في ىيئة االذاعة والتمفزيوف البريطانية، مف مدينة نابمس الفمسطينية.

نوعػو فػي االراضػي سي عربي ومعيا تمفزيوف فمسطيف المحمي، في ذات الوقػت حمقػات البرنػامج االوؿ مػف 
 الفمسطينية.
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وقػػاؿ محمػػد يحيػػو مػػدير البػػرامج فػػي تمفزيػػوف بػػي بػػي سػػي عربػػي "معػػروؼ أف االراضػػي الفمسػػطينية تشػػيد 
العديد مف االشكاليات السياسية واالقتصادية، وأنسداد االفؽ لتحقيؽ عممية السبلـ وكػذلؾ تعثػر المصػالحة. 

نسػػب كػػي يطػػرح كػػؿ فمسػػطيني رأيػػو مػػف خػػبلؿ ىػػذه مػػف وجيػػة نظرنػػا فػػي بػػي بػػي سػػي، ىػػذا ىػػو الوقػػت اال
 البرامج الحوارية ليصبي الحوار جماعيا وبصوت مرتفع لمبحث عف الحموؿ".

وأشار يحيو الو أف بي بي سي عربي ومعيا بي بي سي ميديا أكشف عمػبل خػبلؿ االشػير الماضػية عمػو 
لبػرامج الحواريػة بشػكؿ جػريء وقػادر تدريب طواقـ اعبلمية مػف تمفزيػوف فمسػطيف حػوؿ كيفيػة اعػداد وتنفيػذ ا

 عمو بحث المشكبلت وايجاد حموؿ ليا.
ومف ناحيتيا قالت سموى أبو لبدة المخرجة مف تمفزيوف فمسػطيف لبػي بػي سػي "لقػد اكتسػبنا خبػرات ايجابيػة، 
فطػػواقـ تمفزيػػوف فمسػػطيف مميػػزة فػػي كفاءاتيػػا وخبرتيػػا الطويمػػة لكػػف العمػػؿ مػػع طػػواقـ بػػي بػػي سػػي عربػػي 

وسػػيناقش برنػػامج "أصػػوات مػػف فمسػػطيف" قضػػايا تيػػـ  ات المتطػػورة شػػكؿ لنػػا تجربػػة جديػػدة ومفيػػدة".والمعػػد
 المجتمع الفمسطيني في كافة مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ركػػػزت حمقػػػات البرنػػػامج االولػػػو عمػػػو قضػػػايا مثػػػؿ تعثػػػر عمميػػػة السػػػبلـ وتأثيرىػػػا عمػػػو الحيػػػاة الفمسػػػطينية 
وتػأتي ىػذه الممفػات مػف ضػمف عنػاويف اكثػر مػف عشػر حمقػات  الػزواج لػدى الشػباب الفمسػطيني.ومشكبلت 

 ستعرض عمو شاشتي بي بي سي عربي وتمفزيوف فمسطيف سنويًا خبلؿ األعواـ الخمسة المقبمة.
 62/7/6036، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 
 

 ثار الدينية في القدس القديمةتيويد اآل "إسرائيل"يؤكد رفض محاوالت  األردن ممك 23
اهلل الثاني فػي نيويػورؾ أمػس وعمػو ىػامش مشػاركة فػي  الممؾ عبد أشار :فايؽ حجازيف( - )بترا -نيويورؾ 

 إلػػو ،أمػػيف عػػاـ األمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف، خػػبلؿ لقائػػو اجتماعػػات الػػدورة السػػابعة والسػػتيف لؤلمػػـ المتحػػدة
مزيدا مف الجيود إلعادة إحياء عممية المفاوضات بػيف الفمسػطينييف ضرورة بذؿ المجتمع الدولي ومؤسساتو، 

تحقيؽ مطالب الشعب الفمسطيني المشروعة في إقامة الدولة الفمسػطينية المسػتقمة،  إلوواإلسرائيمييف، وصوال 
 ."إسرائيؿ"جانب دولة  إلوالتي تعيش بأمف وسبلـ 

اآلثار الدينية ومعػالـ التػاريخ اإلسػبلمي والمسػيحي فػي المتكررة لتيويد  "إسرائيؿ"وأكد رفض األردف محاوالت 
مدينػػة القػػدس القديمػػة، خصوصػػا مػػا يتصػػؿ بػػالحـر القدسػػي الشػػريؼ، وأف األردف سيواصػػؿ دوره فػػي رعايػػة 

وأكػد  المقدسات في القدس والتصدي لكافة المحاوالت التي تستيدؼ تغيير ىويػة المدينػة العربيػة واإلسػبلمية.
المتحدة دعمو لحقوؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة في إطار حؿ الػدولتيف،  األميف العاـ لؤلمـ

 والذي يحظو باإلجماع الدولي.
64/7/6036، الغد، عّمان  

 
 األقصىحول المسجد  اإلسرائيميةيحذر من استمرار الحفريات  األردن 26

السػبلـ العبػادي بػدخوؿ  ية الػدكتور عبػدندد وزير األوقاؼ والشؤوف والمقدسػات اإلسػبلم: زايد الدخيؿ -عماف
المتطرفيف والحاخامات الييود إلو ساحات المسجد األقصػو المبػارؾ، وقيػاميـ بتػدنيس ىػذه السػاحات، تحػت 

وأكد العبادي، في تصريي صػحفي امػس، أف اسػتمرار الحفريػات اإلسػرائيمية ، حماية شرطة سمطات االحتبلؿ
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وأعمػػف العبػػادي عػػف رفضػػو الشػػديد  .ا لمقػػوانيف الشػػرعية الدوليػػةحػػوؿ المسػػجد األقصػػو، يعػػد انتياكػػا صػػارخ
دانتػػو لمنػػع سػػمطات االحػػتبلؿ بعػػض مػػوظفي األوقػػاؼ اإلسػػبلمية فػػي القػػدس مػػف دخػػوؿ المسػػجد األقصػػو،  وا 
عاقتيػػػا العمػػػاؿ كػػػوادر لجنػػػة االعمػػػار، مػػػف تنفيػػػذ مشػػػروعات التػػػرميـ والصػػػيانة البلزمػػػة لممسػػػجد، مطالبػػػا  وا 

موضػػػحا انػػػو قػػػد آف األواف إلقامػػػة الدولػػػة ، إلسػػػبلمية بتحمػػػؿ مسػػػؤولياتيا تجػػػاه األقصػػػواألمتػػػيف العربيػػػة وا
 الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشريؼ، وتحرير أولو القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف.

64/7/6036، الغد، عّمان  
 

 يؤكد التزام األردن بدعم السمطة الوطنية الفمسطينيةاألردني وزير الخارجية  21
الثبلثػاء فػي اجتمػاع وزاري عقػد فػي نيويػورؾ  أمػسناصر جػودة  األردني وزير الخارجية : أكدبترا –رؾ نيويو 

بػػػدعـ  األردفالتػػػزاـ ، عمػػػو ىػػػامش اجتمػػػاع لجنػػػة االتصػػػاؿ لمجموعػػػة المػػػانحيف لمسػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية
نػػاء المؤسسػػات الوطنيػػة السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية بقيػػادة الػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي جيودىػػا المتواصػػمة لب

 الفمسطينية ودعـ الخطوات التي تتخذىا الحكومة الفمسطينية.
والميػػاه والبلجئػػيف مرتبطػػة مباشػػرة  واألمػػفجػػودة اف قضػػايا الحػػؿ النيػػائي والتػػي تشػػمؿ القػػدس والحػػدود  وأكػػد

عمقػة بحريػة التنقػؿ االقتصػاد والتجػارة الفمسػطينية خاصػة المت أمػاـالمعوقػات  إزالػة، داعيا الو األردفبمصالي 
 والبضائع.

64/7/6036، الدستور، عّمان  
 

رىاب االحتنل اإلسرائيمي العربية المتحدة اإلمارات 22  تندد بعنف وا 
نػػددت دولػة اإلمػػارات العربيػة المتحػػدة  : عػػبلء المشػيراوي، عبػػدالرحيـ حسػيف، واـ - )غػزة، راـ اهلل، جنيػؼ( 

رىاب سمطة االحتبلؿ اإلسرائيمي  فػي األراضػي الفمسػطينية التػي فرضػت عمييػا إغبلقػًا عسػكريًا أمس بعنؼ وا 
 شامبًل لمدة يوميف.

ألقػػو السػػفير عبيػػػد سػػالـ الزعػػابي المنػػػدوب الػػدائـ لمدولػػة لػػػدى المقػػر األوروبػػي لؤلمػػػـ المتحػػدة، والمنظمػػػات و 
أمػيف عػاـ الدولية األخرى في جنيؼ كممة الدولة أماـ مجمس حقوؽ اإلنساف الػدولي فػي إطػار مناقشػة تقريػر 

األمػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف حػػوؿ التقػػدـ المحػػرز فػػي تنفيػػذ توصػػيات بعثػػة تقصػػي الحقػػائؽ بشػػأف النػػزاع فػػي 
سنوات عمو العدواف اإلسرائيمي عمو القطاع أواخػر عػاـ  4قطاع غزة. وأكد في مستيؿ كممتو أنو بعد مرور 

سياسػتيا القمعيػة فػي فمسػطيف واألراضػي ، ما زالت القوة القائمة بػاالحتبلؿ تواصػؿ 6009وأوائؿ عاـ  6008
 العربية المحتمة األخرى.

% مػػف البنايػػات المػػدمرة خػػبلؿ العػػدواف عمػػو غػػزة ومػػف 75وأوضػػي أنػػو، حسػػب مػػا جػػاء فػػي التقريػػر، مػػا زاؿ 
بينيا منازؿ ومدارس ومستشفيات ومرافؽ عامة لـ تػتـ إعػادة بنائيػا. كمػا يوجػد فػي السػجوف اإلسػرائيمية أكثػر 

ضػافة إلػو ذلػؾ، نصػبت سػمطة االحػتبلؿ أكثػر  24أطفاؿ و 620جيف فمسطيني بينيـ س 4500مف  نائبػًا. وا 
مف ألؼ حاجز عسكري ثابت ومتنقؿ في الضفة الغربية وقيدت عمميات الصيد بقانوف جػائر يمنػع أكثػر مػف 

ألػػؼ صػػياد أسػػماؾ فمسػػطيني مػػف ممارسػػة نشػػاطيـ الوحيػػد الػػذي يضػػمف ليػػـ لقمػػة عيشػػيـ عػػف طريػػؽ  35
 ديد المياه اإلقميمية الفمسطينية في بحر غزة بثبلثة أمياؿ بحرية.تح
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ونػػػدد، فػػػي ختػػػاـ كممتػػػو، بعمميػػػات العنػػػؼ واإلرىػػػاب التػػػي تمارسػػػيا السػػػمطة القائمػػػة بػػػاالحتبلؿ فػػػي األراضػػػي 
المحتمة كافة. وجدد نداءه إلو المجمس بأف يواصؿ جيػوده مػف أجػؿ مسػاعدة الشػعب الفمسػطيني عمػو تقريػر 

 وعاصمتيا القدس الشرقية. 2967قامة دولة حرة ومستقمة عمو حدود عاـ مصيره وا  
 64/7/6036، االتحاد، أبو ظبي

 
 عرض قطري لمصر بإقامة منطقة حرة مع غزة بقيمة مميار دوالر  23

كشؼ رئيس الوفد القطري إلعادة إعمار قطاع غزة السفير محمػد العمػادي أف بػبلده عرضػت عمػو الحكومػة 
 طقة تجارية حرة بيف قطاع غزة ومصر بقيمة مميار دوالر.المصرية إقامة من

وقاؿ العمادي في تصريي لقناة "الجزيرة" الفضائية لدى وصولو إلو غزة، اليـو الثبلثاء: إف الحكومة القطريػة 
عرضت بناء منطقة حرة محمية بحيث يتـ التنسيؽ بيف كؿ الجيات، مشيرا إلو أف الحكومة المصرية تدرس 

 ت الحالي "لحؿ مشكمة غزة لؤلبد".ذلؾ في الوق
 63/7/6036، فمسطين أون الين

 
  مميون دوالر  632تمويل قطري لإلعمار في غزة بر  24

أعمػػف رئػػيس الوفػػد القطػػري إلعػػادة إعمػػار قطػػاع غػػزة محمػػد العمػػادي، أمػػس، عػػف بػػدء بػػبلده تنفيػػذ مشػػاريع 
ؿ العمػػػادي خػػػبلؿ مػػػؤتمر صػػػحفي سػػػنوات. وقػػػا 3مميػػػوف دوالر عمػػػو مػػػدار  654إعمػػػار فػػػي القطػػػاع بقيمػػػة 

مشترؾ مع رئيس الحكومة المقالػة إسػماعيؿ ىنيػة، إّف قطػر اعتمػدت بالكامػؿ ميزانيػة إعػادة اإلعمػار، مشػيرًا 
إلو أنو سػيتـ البحػث اليػـو األربعػاء عػف الشػركات االسػتثمارية الموجػودة فػي غػزة وتوقيػع العقػود معيػا لكامػؿ 

 المشاريع خبلؿ الزيارة الحالية.
مميػػوف  664أف تنفيػذ المشػاريع بعػػد توقيػع العقػود مػػع الشػركات المختصػة، مبينػًا أف أميػػر قطػر اعتمػد  وذكػر

مميوف إضافية لمشاريع أخرى لمطرؽ والبنية التحتية وبعض المشػاريع الصػناعية  30دوالر إلعادة اإلعمار و
 والزراعية التنموية .

ص، وتسػػتغرؽ فتػػرة اإلعمػػار مػػف سػػنتيف ونصػػؼ آالؼ شػػخ 20وتوقػػع العمػػادي أف يعمػػؿ فػػي تمػػؾ المشػػاريع 
السػػنة إلػػو ثػػبلث سػػنوات. وأشػػار إلػػو وجػػود قػػرار بإنشػػاء مدينػػة الشػػيخ حمػػد السػػكنية بغػػزة وبػػدء تنفيػػذىا فػػي 

 القريب العاجؿ.
 64/7/6036، الخميج، الشارقة

 
 إذا شنت ىجومًا عمى منشئاتيا النوويةإيران تيّدد بإزالة "إسرائيل"  25

عمو إيراف ” إسرائيؿ“أعمف العميد حسيف سبلمي وكيؿ قائد الحرس الثوري أف ىجـو  ر:ستار ناص -طيراف 
يعني أنيا كتبت عمو نفسيا الزواؿ. وأضاؼ أف ىجومًا كيذا سيشكؿ مبررًا إليراف لكي تمحو ىذا الكياف مف 

 عمو وجو األرض. 
 64/7/6036، الخميج، الشارقة

 
 مع "إسرائيل" ول "التطبيع"تواصل الجدل حالمجمس التأسيسي التونسي:  26

فػػي [، أمػػس، المجمػػس التأسيسػػي التونسػػي]التابعػػة نظػػرت ىيئػػة التنسػػيؽ والصػػياغة  ذكػػرى بكػػاري: -تػػونس 
مف مشروع الدستور الذي ينص عمػو أف كػؿ أشػكاؿ التطبيػع مػع الصػييونية والكيػاف الصػييوني  67الفصؿ 
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مػة التطبيػع مػف بػاب الحقػوؽ والحريػات إلػو بػاب جريمة يعاقػب عمييػا القػانوف، وتػـ االتفػاؽ عمػو ترحيػؿ جري
المبػػادئ العامػػة لمدسػػتور، كمػػا تقػػررت إعػػادة المسػػألة لمجنػػة نظػػرًا لوجػػود اختبلفػػات فػػي وجيػػات النظػػر بػػيف 

 راغبيف في التنصيص عمو تجريـ التطبيع ورافضيف.
 64/7/6036، الخميج، الشارقة

 
 بقيمة مميوني دوالر« ونروالأل »دعم كويتي  27

دمت الكويػػػػت لوكالػػػػة االمػػػػـ المتحػػػػدة الغاثػػػػة وتشػػػػغيؿ البلجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي الشػػػػرؽ االدنػػػػو قػػػػ: عمػػػػاف
وسػمـ سػفير  )االونروا( أمس دعما بقيمة مميوني دوالر في اطار الدعـ السنوي الذي تقدمو لممنظمػة االمميػة.

كويتيػة اثنػاء المقػاء الػذي الكويت لػدى االردف د. حمػد الػدعيج المفػوض العػاـ لبلونػروا بيتػر فػورد المسػاىمة ال
 جمعيما بمقر السفارة الكويتية في عماف أمس.

 64/7/6036، الدستور، عّمان
 

 تغزو شوارع العاصمة صنعاء "إسرائيل"شعارات الحوثيين العدائية لمغرب و 30
انتشرت، خبلؿ األياـ القميمة الماضية، في العاصػمة صػنعاء شػعارات جماعػة عبػد : عرفات مدابش -صنعاء

سػػرائيؿ، ولػػوحظ الممػػ ؾ الحػػوثي بصػػورة غيػػر مسػػبوقة وىػػي الشػػعارات المناوئػػة لمواليػػات المتحػػدة األميركيػػة وا 
انتشػػار الشػػعار وممصػػقات الجماعػػة فػػي عػػدد مػػف شػػوارع العاصػػمة بصػػورة عمنيػػة ألوؿ مػػرة منػػذ أف أعمنػػت 

 . 6004الجماعة عف نشاطيا السياسي والعسكري والديني في صيؼ عاـ 
 64/7/6036، دنالشرق األوسط، لن

 
 "إسرائيل"أوباما: حان الوقت لعزل من يكرىون أمريكا و 33

 76قاؿ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، في خطابو اليـو الثبلثاء بافتتاح الدورة الػ : وكاالت -واشنطف 
أف التي يحضرىا الرئيس محمد مرسو: إف اإلساءة تجاه المسمميف ال يمكف  ،لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

مثؿ قتؿ السفير األمريكي في ليبيا،  ،تبرر أبدا أعماؿ العنؼ التي حدث في بعض الببلد اإلسبلمية
 ومحاصرة السفارات األمريكية في مصر وتونس وبعض الببلد األخرى.

أف المسمميف أكثر مف عانوا مف العنؼ عمو مدى السنوات األخيرة، حيث تـ تشويو صورتيـ في  ،وأوضي
وأضاؼ أف ببلده دعمت التحوؿ الديمقراطي في مصر وليبيا وتونس، وتدعمو حاليا في نظر اآلخريف، 

سرائيؿ أو الغرب مبدأ  ،سوريا قائبل "حاف الوقت لتيميش أولئؾ الذيف جعموا كراىية الواليات المتحدة وا 
سرائيؿ".   سياسيا ليـ، ويستخدموف ىذه الكراىية كمحرض رئيسي ضد أمريكا وا 

الديكتاتور بشار األسد عمو البقاء في السمطة بسوريا وتدعـ منظمات إرىابية في الخارج،  وقاؿ: إيراف تدعـ
 وحاف الوقت ليزوؿ نظاـ األسد ويبدأ الشعب السوري فجرا جديدا.

 22/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ض جيود السنم وحل الدولتين قد يغمق لألبدكي مون: توسيع المستوطنات يقوّ  36
األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف، اليوـ الثبلثاء، إف "الباب قد يغمؽ نيائيا" أماـ "حؿ قاؿ : وكاالت

الدولتيف" بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وحذر مف أف استمرار توسع المستوطنات الييودية يقوض فرص إحبلؿ 
 السبلـ.
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لكف ربما يغمؽ الباب  ،حيد المستداـ"إف حؿ الدولتيف ىو الخيار الو  ،وقاؿ في خطاب أماـ الجمعية العامة
إلو األبد." وأضاؼ "إف النمو المستمر لممستوطنات اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية المحتمة يقوض بشدة 

 جيود إحبلؿ السبلـ. يجب أف نكسر ىذا الجمود الخطر."
 ،ألخرى بالعمؿ العسكري إنو يرفض تيديد دولة ،في افتتاح دورتيا السنوية ،وقاؿ باف أماـ الجمعية العامة

 في إشارة عمو ما يبدو إلو التصريحات اإلسرائيمية واإليرانية واألمريكية األخيرة.
"وأرفض كذلؾ لغة  ،ولـ يحدد الدوؿ التي يتحدث عنيا، لكنو قاؿ بعد أف انتقد التوسع االستيطاني اإلسرائيمي

 ي ىجـو مف ىذا النوع سيكوف مدمرا."إنكار الشرعية والتيديد بالعمؿ العسكري مف دولة ألخرى.. أ
وبدء انتقاؿ  ،وفي حديثو عف سورية، قاؿ إنو يتعيف عمو العالـ "وقؼ العنؼ وتدفؽ السبلح عمو الجانبيف

 يقوده السوريوف في أسرع وقت ممكف."
"ينبغي لممجتمع الدولي أال يشيي بوجيو والعنؼ بتصاعد ويفمت زمامو". وأضاؼ "ما زاؿ  ،ومضو يقوؿ

كاب انتياكات وحشية لحقوؽ اإلنساف مستمرا، ويرتكب أغمبيا عمو أيدي الحكومة، لكف بعضيا يرتكب ارت
 عمو أيدي المعارضة أيضا".

 22/9/2012، 84موقع عرب
 

 : حكم يمزم )بي بي سي( بتسميم لقطات غير مستخدمة في فيمم وثائقي عن ياسر عرفات"اندبندانت" 31
أف محكمة أمريكية أمرت ىيئة اإلذاعة البريطانية  ،الثبلثاء ،دبندانتدلندف ػ يو بي آي: أفادت صحيفة دان

بتسميـ لقطات غير مستخدمة تـ تصويرىا لفيمـ وثائقي عف الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر  ،)بي بي سي(
 عرفات، إلو ضحايا أمريكييف لمتفجيرات االنتحارية في إسرائيؿ.

بر أف )بي بي سي( ممزمة بتسميـ لقطات مف مقاببلت مع اثنيف وقالت الصحيفة إف قاضيًا في نيويورؾ اعت
مف المقاتميف الفمسطينييف، وفي إطار حكـ سيثير تساؤالت حوؿ قدرة نظاـ العدالة األمريكي عمو احتجاز 

 مواد تحتفظ بيا مؤسسات إعبلمية خارج الواليات المتحدة.
يسعوف  ،ا في ىجمات انتحارية حوؿ القدسوأضافت أف محاميف يمثموف ضحايا وأقرباء أمريكييف ُقتمو 

لمحصوؿ عمو المقطات في إطار محاولة لرفع دعوى قضائية مدنية لممطالبة بتعويضات مف السمطة 
 بمزاعـ تمويؿ الجماعات اإلرىابية المسؤولة عف تمؾ اليجمات. ،الفمسطينية وغيرىا

التي أجرتيا )بي بي سي( مع عطا أبو وأشارت الصحيفة إلو أف أقرباء الضحايا يعتقدوف أف المقاببلت 
وزكريا زبيدي مسؤوؿ دكتائب األقصودالتابعة لفتي بمدينة جنيف في الضفة  ،مسؤوؿ حركة فتي ،رميمة

الغربية، تحتوي عمو بيانات ستساعد في إثبات وجود صمة بيف التفجيرات االنتحارية والسمطة الفمسطينية 
 ومنظمة التحرير الفمسطينية.

رفضت طمب القاضي األميركي بحجة أف االمتثاؿ لو دسيعود بالضرر  ،يفة إف )بي بي سي(وقالت الصح
 ويضر بقدرتيا عمو جمع األخبارد، وأعمنت أنيا تدرس الرد عميو. ،عمو استقبلليتيا التحريرية

 22/9/2012القدس العربي، لندن، 
 

 خنل الكنسيكو المقبليوجو دعوة لمجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط لتكريمو  برشمونةنادي  32
عمو ىامش  ،تكريـ الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط ،قرر فريؽ برشمونة بطؿ كأس ممؾ إسبانيا لكرة القدـ

 الكبلسيكو المقبؿ أماـ الغريـ التقميدي لاير مدريد في السابع مف أكتوبر المقبؿ.



 
 
 

 

 

           67ص                                    6416العدد:                64/7/6036 األربعاء التاريخ:

ذي كاف قد أسر مف طرؼ المقاومة ال ،ووجيت إدارة برشمونة دعوة لحضور الكبلسيكو لمجندي اإلسرائيمي
 .2011أكتوبر العاـ  11وأطمؽ سراحو في عممية تبادؿ لؤلسرى في  2007يونيو العاـ  22الفمسطينية يـو 

وتعتبر الدعوة الكتالونية ضربة موجعة لعشاؽ البارشا العرب الذيف ينتظروف مف فريقيـ دعما قويا لقضيتيـ 
 كرة السمة في النادي وكما عبر عنيا جميور اتمتيؾ بيمباو مؤخرا.العادلة فمسطيف، كما عبر عنيا فريؽ 

وطالب الكثير مف عشاؽ النادي عمو المواقع االجتماعية بتحرؾ عربي لمنع تكريـ جندي الدولة الصييونية 
لكونو اعتقؿ في حرب وليس مف طرؼ إرىابييف كما تصور إسرائيؿ وكاف األجدى ببرشمونة توجيو دعوة 

 آلالؼ مف األسرى الفمسطينييف الذيف ذاقوا الويؿ في السجوف اإلسرائيمية.لممئات مف ا
وطالب البعض قطر باعتبارىا مف الداعميف لمنادي الكتالوني بالضغط عميو إللغاء الخطوة المستفزة لمشاعر 

 العرب والمسمميف قبؿ والفمسطينييف.
 22/9/2012البيان، دبي، 

 
33 " Google"  حممة المقاطعةتتكبد خسارة فادحة بعد 

، أحػػد مواقػػع ترتيػػب المواقػػع اإللكترونيػػة عمػػو شػػبكة اإلنترنػػت، أف «إليكسػػا»أعمػػف موقػػع : الدسػػتور –عمػػاف 
العالميػػة لخػػدمات اإلعػػبلف المػػرتبط بالبحػػث عمػػو اإلنترنػػت، قػػد « google»محػػرؾ البحػػث الخػػاص بشػػركة 

ممرتبػة الثانيػة بعػد أف ظػؿ محافظػا تعرض ألضرار جسيمة عمو مػدى السػبعة أيػاـ الماضػية، وىػبط ترتيبػو ل
عمػػو الترتيػػب األوؿ طيمػػة ثمػػاني سػػنوات، بعػػد حممػػة المقاطعػػة التػػو شػػنيا شػػباب العػػالـ اإلسػػبلمي لػػرفض 
الشػػػػركة حػػػػذؼ مقػػػػاطع الفػػػػيمـ المسػػػػوء لمرسػػػػوؿ الكػػػػريـ صػػػػمو اهلل عميػػػػو وسػػػػمـ مػػػػف كػػػػؿ خػػػػدماتيا البحثيػػػػة 

 والمصورة.
مبليػػػيف  3 وإلػػػ -مػػػا تناقمتػػػو عػػػدة مصػػػادر اخباريػػػة  وبحسػػػب -امػػػس الثبلثػػػاء Googleووصػػػمت خسػػػائر 

 مشاىدة، امتدت لتصؿ الي موقع يوتيوب المختص فو نشر الفيديوىات.
 64/7/6036، الدستور، عّمان

 
 لماذا األمم المتحدة؟ 34

 د. حناف عشراوي
نياء االحػتبلؿ،  سعت منظمة التحرير الفمسطينية بجميع الطرؽ والوسائؿ السممية الو انجاز مشروع الدولة وا 

حقػػاؽ الحقػػوؽ المشػػروعة لشػػعبنا بػػدءًا مػػف حقػػو القػػانوني والطبيعػػي فػػي تقريػػر مصػػيره عمػػو أرضػػو، وانجػػاز  وا 
 .294االستقبلؿ، انتياء بتوفير حؿ عادؿ لقضة البلجئيف طبقًا لقرار األمـ المتحدة 

المباشػػػرة، واالستكشػػػافية،  فقػػػد جربػػػت القيػػػادة خيػػػار المفاوضػػػات بأشػػػكالو المختمفػػػة، الثنائيػػػة، والمباشػػػرة وغيػػػر
وصوالً الو الرسائؿ المتبادلة مع حكومة االحتبلؿ، وسط استغبلؿ اسػرائيمي لمسػار المفاوضػات التػي كّرسػت 
اسػػرائيؿ مػػف خبللػػو منطػػؽ القػػوة، وحاولػػت فػػرض أمػػر واقػػع غيػػر قػػانوني، خاصػػة و اف الراعػػي لممفاوضػػات 

ادية التي أدت الو ىذا الوضع المتدىور واآليؿ لبلنفجار سمي ليا باستخداـ قوتيا العسكرية وممارساتيا األح
 في أية لحظة.

وفي ظؿ غياب ممموس لممساءلة والمحاسبة الدولية لممارسات اسرائيؿ غير القانونية، ومف منطمؽ االستفادة 
 مف الدروس المستخمصة مف فشؿ العممية التفاوضية لمدة عشػريف عامػُا بسػبب التعنػت االسػرائيمي والتقػاعس
الدولي، كاف مف الضروري السعي لوقؼ ىذا التدىور مف خبلؿ التوجو الو األمـ المتحػدة لبلعتػراؼ بالدولػة 
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، باعتبػاره 6022، وطمػب عضػوية كاممػة فػي المنظمػة األمميػة فػي أيمػوؿ عػاـ 2967الفمسطينية عمو حػدود 
التفاوضػػي، وإلعػػادة القضػػية  خيػػارا اسػػتراتيجيًا مرتبطػػًا بػػالحؽ فػػي تقريػػر المصػػير، وحركػػة تصػػحيحية لممسػػار

الفمسػػطينية الػػو اطارىػػا الصػػحيي لحميػػا عمػػو أسػػاس القػػانوف الػػدولي وقػػرارات الشػػرعية الدوليػػة. إأل أف الطمػػب 
الفمسػػطيني لػػـ يحػػًظ بالتصػػويت المطمػػوب مػػف مجمػػس األمػػف بفعػػؿ الضػػغط األمريكػػي المباشػػر عمػػو الػػػدوؿ 

ت المتحػدة اسػتخداـ الفيتػو فػي حالػة حصػولنا عمػو العػدد األعضاء الدائميف في مجمس األمف، وتيديد الواليػا
الكافي. كما ترتب عمو ذلؾ فرض العقوبات االقتصادية مف جانب حكومػة االحػتبلؿ، ومػف بعػض المػانحيف 

 الرئيسيف، وعمو رأسيـ الواليات المتحدة األمريكية.
، تستكمؿ منظمة التحرير مساعييا الجادة لمحصوؿ عمو مكانة دولة ب صفة مراقب في الجمعيػة العامػة واليـو

لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي دورتيػػا الحاليػػة. ومنػػذ اعبلنيػػا عػػف ىػػذه الخطػػوة، وىػػي تواجػػو ضػػغوطًا دوليػػة لثنييػػا عػػف 
مطمبيػػا، وتتمقػػو التحػػذيرات حػػوؿ عواقػػب وخيمػػة اقتصػػاديًا وسياسػػيًا عمييػػا وعمػػو ابنػػاء شػػعبنا. وتنبعػػث ىػػذه 

 ا المبلحقة القضائية الدولية لدولة اسرائيؿ.التحذيرات والمخاوؼ مف اعتبارات عدة أىمي
فيػذا التػدبير االسػتراتيجي يمػني فمسػطيف أىميػة الدولػة، واالنضػماـ إلػو المنظمػات والييئػات الدوليػة، ومواثيػؽ 
ومعاىػػػػدات دوليػػػػة، ومبلحقػػػػة اسػػػػرائيؿ قضػػػػائيًا فػػػػي المحػػػػاكـ الدوليػػػػة بمػػػػا فييػػػػا محكمػػػػة الجنايػػػػات الدوليػػػػة، 

ا المنافيػػة لقواعػػد القػػانوف الػػدولي، وحقػػوؽ االنسػػاف، كمػػا سػػيتـ حسػػـ االعتػػراؼ بػػأف ومحاسػػبتيا عمػػو خروقاتيػػ
األراضي الفمسطينية ىي أراض محتمة وليس متنازع عييػا حسػب ميثػاؽ جينيػؼ الرابػع، وسػيتـ تعريػؼ حػدود 

 دولة فمسطيف بما فييا القدس.
و عمميػة المفاوضػات، ونقػؿ الصػراع وستحرر ىذه الخطوة المنظمػة مػف االسػتحواذ االسػرائيمي واألمريكػي عمػ

الو األمـ المتحػدة الحاضػنة الشػرعية والدوليػة لمقضػية الفمسػطينية، حيػث ُتسػاءؿ الػدوؿ امػاـ القػانوف الػدولي، 
 وُتحاسب اسرائيؿ عمو احتبلليا غير الشرعي.

ني، ويعّد جريمة فعمو سبيؿ المثاؿ ال الحصر، تعتبر مسألة االستيطاف انتياكا صارخا لمقانوف الدولي االنسا
حرب بموجب قانوف روما لمحكمة الجنايات الدولية، وعند الحصوؿ عمو صفة دولة مراقبػة، سيسػمي القػانوف 
الدولي فمسطيف، أسوة بػ الدوؿ األخرى، بوسػائؿ جديػدة تسػتخدميا لمحاكمػة اسػرائيؿ ومحاسػبة مرتكبػي جػرائـ 

 الرسمية بشأف ىذه المسألة قوة فعؿ القانوف الدولي.الحرب. وبذلؾ ُيضاؼ الو القرارات والتصريحات الدولية 
إف الخطػػػػػػوات األحاديػػػػػػة التػػػػػػي تتخػػػػػػذىا حكومػػػػػػة االحػػػػػػتبلؿ ضػػػػػػد حقوقنػػػػػػا المشػػػػػػروعة، وحمبلتيػػػػػػا التوسػػػػػػعية 
واالسػػػتيطانية المسػػػعورة عمػػػو األرض، واالسػػػراع فػػػي تغييػػػر الواقػػػع الػػػديموغرافي، باالضػػػافة الػػػو التيديػػػدات 

سياسػػػػػي عمػػػػػو القيػػػػػادة والشػػػػػػعب الفمسػػػػػطيني، والحمػػػػػبلت التحريضػػػػػػية االسػػػػػرائيمية بفػػػػػرض حصػػػػػار مػػػػػػالي و 
والدبموماسػػػية الدوليػػػػة لمنعنػػػا مػػػػف التوجػػػػو الػػػو األمػػػػـ المتحػػػػدة، مػػػا ىػػػػو إال رد فعػػػػؿ طبيعػػػي لنظػػػػاـ احتبللػػػػي 
اسػػتعماري افتقػػد الػػو المسػػاءلة القانونيػػة والسياسػػة الدوليػػة، ودليػػؿ واضػػي عمػػو تخوفػػو مػػف إخراجػػو مػػف دائػػرة 

 نا وشعبنا.التفرد بأرض
نقوؿ لكؿ مف يخالؼ توجينا الو حضف التعدديػة الدوليػة، إف كانػت محاولػة الحصػوؿ عمػو االعتػراؼ بحقنػا 
في تقرير مصيرنا، وسيادتنا عمو دولتنا وحدودنا ومصادرنا ومواردنا مف خبلؿ توجينػا الػو المؤسسػة الدوليػة 

إجراًء أحاديًا، وييّدد ما يسمو دعممية السػبلـد  التي اتفؽ العالـ المتحضر أف يحؿ مشاكمو مف خبلليا، يعتبر
كمػػا تػػّدعي اسػػرائيؿ، فكػػاف األجػػدى اتخػػاذ مبػػادرات عمميػػة وخطػػوات ممموسػػة اللػػزاـ اسػػرائيؿ بقػػرارات الشػػرعية 

 الدولية، وانياء احتبلليا قبؿ فوات اآلواف، فالوضع قاب قوسيف أو أدنو مف االنفجار.
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ليسػػػػت سػػػػحرية فػػػػي الوقػػػػت ذاتػػػػو، بػػػػؿ جػػػػزء مػػػػف مجموعػػػػة خطػػػػوات إّف ىػػػػذه الخطػػػػوة ليسػػػػت خطػػػػوة منفػػػػردة و 
ف  اسػػتراتيجية وتراكميػػة، تتخػػذىا منظمػػة التحريػػر إلعػػادة األمػػور الػػو نصػػابيا مػػف خػػبلؿ القػػانوف الػػدولي. وا 
اصرارنا عمو ىذا التوجو ىو قرار مسػؤوؿ وسػممي وانسػاني، يمنػع التػدىور واالنييػار نتيجػة الممارسػات غيػر 

دولػػة الػػذي تمارسػػػو اسػػرائيؿ، والتخػػاذؿ الػػدولي فػػي التعامػػػؿ مػػع قضػػيتنا، ويضػػفي أىميػػػة الشػػرعية وارىػػاب ال
معنوية تاريخية لشػعبنا الفمسػطيني مػف خػبلؿ حسػـ وجػوده وكيانيتػو عمػو أرضػو باعبػاره أّمػة تتمتػع بمقومػات 

 الدولة و بالحقوؽ التي يمنحيا القانوف الدولي لؤلمـ، وبالتالي بالحماية التي يستحؽ.
عبنا الفمسػػػطيني بحاجػػػة الػػػو دعػػػـ القػػػوى الحميفػػػة، والشػػػعوب والػػػدوؿ التػػػي تمتمػػػؾ ضػػػمائر حّيػػػة، وتنشػػػد إف شػػ

السبلـ والعدؿ، الستعادة حقوقو التي أقّرتيا لػو المواثيػؽ والشػرائع الدوليػة التػي ُيجمػع عمييػا العػالـ، وتصػحيي 
حبللػػػي، لػػػـ ي خضػػػع يومػػػًا الػػػو التػػػدخؿ الػػػرادع الخطػػػأ والظمػػػـ التػػػاريخي الػػػذي لحػػػؽ بػػػو جػػػراء احػػػتبلؿ ظػػػالـ وا 

 والمساءلة الحقيقية.
 64/7/6036، القدس العربي، لندن

 
 فمسطين تبحث عن قيادة 35

 ياسر الزعاترة
تمػػر القضػػية الفمسػػطينية بواحػػدة مػػف أسػػوأ المراحػػؿ التػػي مػػرت بيػػا خػػبلؿ العقػػود الماضػػية )نقػػوؿ واحػػدة ألف 

تبلؿ الصييوني بواحدة مف أكثر مراحمو ارتياحا عمو ىناؾ مراحؿ أخرى سيئة أيضا(. وفي المقابؿ يمر االح
صػعيد الػػداخؿ، ولػػوال المخػاوؼ التػػي يطرحيػػا الربيػػع العربػي لكانػػت األكثػػر ارتياحػػا واسػترخاًء منػػذ عقػػود، فقػػد 

بعد أف انتيت انتفاضة األقصو عمميا بوصوؿ  6004وربما  6006تمتع بيدوء أمني غير مسبوؽ منذ عاـ 
جديػػدة إلػػػو سػػدة القيػػػادة الفمسػػطينية مػػػع مػػػا تعرضػػت لػػػو قػػوى المقاومػػػة مػػف إنيػػػاؾ إثػػػر المجموعػػة القياديػػػة ال

 .6006الضربات المتبلحقة منذ ربيع عاـ 
تمكف الكياف الصييوني في ظؿ ىذه الحالة مف اليدوء واالسترخاء مف تجاوز األزمة الماليػة العالميػة كمػا لػـ 

 االستيطاف والتيويد عمو األرض دوف رادع. يحدث مع أية دولة في العالـ، في حيف واصؿ سياسات
تػػػنيض حالػػػػة التيػػػو الفمسػػػػطيني الجديػػػدة عمػػػػو عػػػامميف كبيػػػػريف، تتقاسػػػميما الحركتػػػػاف الكبريػػػاف فػػػػي التػػػػاريخ 

، والثانيػة بتورطيػا فػي دخػوؿ 2993الفمسطيني الحديث )فتي وحماس(، األولو بارتكابيا لجريمػة أوسػمو عػاـ 
، وىػػي االنتخابػػػات التػػػي سػػػبؽ أف رفضػػت دخوليػػػا أيػػػاـ الشػػػيخ أحمػػػد 6006انتخابػػات )أوسػػػمو( صػػػيؼ عػػػاـ 

وفؽ تنظيػر سياسػي متميػز مػني الحركػة مصػداقية عاليػة فػي الشػارع الفمسػطيني لػـ يسػبؽ  2996ياسيف عاـ 
، حػػػيف انػػػدلعت انتفاضػػػة 6000ليػػػا مثيػػػؿ رغػػػـ الضػػػربات الكبيػػػرة التػػػي تعرضػػػت ليػػػا بعػػػد ذلػػػؾ وحتػػػو عػػػاـ 

 .6000سمو جداره المسدود في قمة كامب ديفد صيؼ عاـ األقصو بعد وصوؿ مسار أو 
وفي حيف تمكنت فتي مف ترميـ صورتيا بعد جريمة أوسمو بمشاركتيا في انتفاضة األقصػو التػي حػاوؿ مػف 
خبلليا ياسر عرفات تصحيي المسار فانتيو مقتوال بالسػـ بتواطػؤ مػف رفػاؽ لػو فػي الحركػة، فػإف الموقػؼ مػا 

مف جديد عندما تسمـ مف ت مروا وحاولوا االنقبلب عميػو مقاليػد األمػور فػي الحركػة  لبث أف عاد إلو مستنقعو
 معيديف قطار أوسمو إلو سكتو التي رسميا المحتموف.

أسػػس أوسػػمو لسػػمطة مصػػممة لخدمػػة االحػػتبلؿ بحسػػب تعبيػػر الكاتػػب اإلسػػرائيمي عكيفػػا الػػدار. وكػػاف طمػػوح 
دولة بمرور الوقت، لكنو اكتشؼ بعد رحمػة سػبع سػنوات  ياسر عرفات أف يتمكف مف تحويؿ تمؾ السمطة إلو

كػاف يعنػي انتحػارا سياسػيا، ممػا اضػطره إلػو  6000استحالة ذلؾ، فػالقبوؿ بمػا ُعػرض عميػو فػي كامػب ديفػد 
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تغيير البوصمة واالنسجاـ مع شػعبو فػي انتفاضػة األقصػو، لكػف االحػتبلؿ كػاف أقػوى، فػي ظػؿ إصػراره عمػو 
ظ عمو السمطة والمقاومة في آف معا، مف دوف حسـ الوجية بشكؿ كامؿ، وانتيو الجمع بيف التفاوض والحفا

األمر إلو يأس الصياينة مف التفاىـ معو فقتموه بعد أف تخمصوا مػف أعمػدة القيػادة الحمسػاوية أيضػا )الشػيخ 
 ياسيف، الرنتيسي، جماؿ منصور، جماؿ سميـ، إبراىيـ المقادمة، إسماعيؿ أبو شنب، صبلح شحادة(.

عػػاد مسػػار أوسػػمو إلػػو سػػكتو وعػػادت السػػمطة إلػػو عمميػػا األصػػمي كسػػمطة مصػػممة لخدمػػة  6004منػػذ عػػاـ 
االحتبلؿ، تمنحو األمف واألماف وتريحو مف الوجو القذر لبلحتبلؿ، ممػثبل فػي إدارة السػكاف، وتحمػؿ األعبػاء 

 االقتصادية والسياسية واألمنية المترتبة عمو ذلؾ.
سياسػي بػائس يتحػدث عػف "الكارثػة" التػي ألحقتيػا المقاومػة المسػمحة بالشػعب  طبعا جاء ذلؾ فػي ظػؿ تنظيػر

الفمسطيني، إلو جانب التعويؿ عمو المفاوضات والضغط الدولي مف أجؿ الحصوؿ عمو دولػة وفػؽ الثوابػت 
 .بما فييا القدس وعودة البلجئيف( 67التي يروج ليا القوـ )دولة كاممة السيادة عمو األراضي المحتمة عاـ 

مضت السنوات ولـ يحصػؿ محمػود عبػاس عمػو الدولػة العتيػدة رغػـ التنػازالت اليائمػة التػي قػدميا فػي القػدس 
مع التخمي عف عودة البلجئيف وتبادؿ األراضي بما يعني بقػاء الكتػؿ االسػتيطانية الكبيػرة فػي الضػفة الغربيػة 

 )وثائؽ التفاوض التي فضحتيا الجزيرة أثبتت ذلؾ كمو(.
يغير الرجؿ مسػاره، وال يػزاؿ رغػـ التيويػد واالسػتيطاف واصػطداـ المفاوضػات بالجػدار المسػدود،  رغـ ذلؾ، لـ

ال يزاؿ يصر عمو رفض المقاومة المسمحة، مع حديث بائس عف مقاومة سممية ال تعني كما يفيميا العقبلء 
شػػػػيئا فػػػػي  اشػػػػتباكا مػػػػع جنػػػػود االحػػػػتبلؿ وحػػػػواجزه وعصػػػػياف مػػػػدني، بػػػػؿ مجػػػػرد مظػػػػاىرات موسػػػػمية ال تػػػػؤثر

 المحتميف.
خػػبلؿ مرحمػػة عبػػاس تمػػت عمميػػة تػػوريط حمػػاس فػػي المشػػاركة فػػي االنتخابػػات، وىػػي المشػػاركة التػػي أصػػر  
عيا اإلسػرائيميوف، ورأتيػا الحركػة حمايػة لبرنػامج المقاومػة )اتخػذ قػرار المشػاركة بغالبيػة  عمييا األميركاف وشػج 

الفػػوز، بػػدليؿ أف قيػػادة حمػػاس كانػػت قػػد أخػػذت مػػع  محػػدودة فػػي أطػػر الحركػػة الشػػورية، مػػع غيػػاب لحسػػابات
 قرار المشاركة في االنتخابات قرارا آخر بعدـ المشاركة في الحكومة(.

تنفيػذ مػا ُعػرؼ بخطػة شػاروف التػي سػماىا )الحػؿ  6003خبلؿ ىػذه المرحمػة كػاف االحػتبلؿ قػد بػدأ منػذ عػاـ 
زة )سػاىـ ذلػؾ فػي قػرار حمػاس المشػاركة فػي االنتقالي البعيد المدى(، والذي يقضي باالنسحاب مف قطاع غ

االنتخابات(، وبعد نجاح التجربة، يتـ االنسحاب تدريجيا مف المناطؽ التي يتركيا الجدار في الضػفة الغربيػة 
لتكػػوف دولػػة مؤقتػػة، وليتػػرؾ التفػػاوض عمػػو مػػا يسػػمو قضػػايا الحػػؿ النيػػائي لسػػنوات طويمػػة، بحيػػث يصػػبي 

 المؤقت دائما مع بعض الرتوش.
ا المسػػػار انسػػػجـ معػػػو تمامػػػا محمػػػود عبػػػاس دوف أف يعمػػػف قبػػػوؿ الدولػػػة المؤقتػػػة، لكنػػػو عمميػػػا كػػػاف يمػػػني ىػػػذ

اإلسرائيمييف األمف مقابػؿ حصػولو عمػو سػمطات اإلدارة واألمػف فػي المػدف واحػدة تمػو األخػرى وصػوال إلػو مػا 
 األياـ.كاف عميو الحاؿ عشية انتفاضة األقصو، وىو ما أصبي قريبا مف واقع الحاؿ ىذه 

التطػػػور الجديػػػد الػػػذي حصػػػؿ بعػػػد تػػػورط حمػػػاس فػػػي تشػػػكيؿ حكومتيػػػا األولػػػو والثانيػػػة مػػػع فػػػتي ىػػػو الحسػػػـ 
(، والذي حشر الحركة عمميا في قمقـ قطاع غزة تاركا الضفة، واألىػـ مسػار 6007العسكري )منتصؼ عاـ 

 االنقبلب األسود" لحماس.القضية برمتو في يد محمود عباس يتحكـ فيو كيؼ يشاء مع استمراره في إدانة "
الحسػػـ العسػػكري شػػرخ السػػاحة الفمسػػطينية أكثػػر مػػف ذي قبػػؿ، ووضػػع حمػػاس أسػػيرة القطػػاع والحصػػار الػػذي 
نشػػاء كيػػاف يبػػدو أنػػو أصػػبي واقعػػا مريحػػا بالنسػػبة لػػبعض قياداتيػػا  تمكنػػت بمػػرور الوقػػت مػػف التعامػػؿ معػػو وا 
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فتحتيا الثػورة المصػرية مػف حيػث إمكانيػة الفػتي الػدائـ  السياسية في القطاع، والسيما بعد اآلفاؽ الجديدة التي
 لممعبر.

بمػرور الوقػػت أصػػبي قطػػاع غػػزة الػذي يحػػافظ عمػػو اليػػدوء خشػػية الػردود اإلسػػرائيمية بعػػد النتػػائج التػػي انتيػػت 
، أصػػبي مػػف الناحيػػة العمميػػة أشػػبو بدولػػة جػػوار كمػػا ىػػو حػػاؿ سػػوريا ولبنػػاف )بعػػد 6008/6009إلييػػا حػػرب 
 مصر واألردف.اليونيفيؿ( و 

فػي الضػفة الغربيػػة كػاف وضػػع حمػاس فػػي أسػوأ حاالتػو مػػف حيػث اسػػتمرار الضػربات الموجيػػة مػف االحػػتبلؿ 
 ومف السمطة، أوال بعد عممية الوىـ المتبدد واختطاؼ شاليط، وثانيا بعد الحسـ العسكري وحتو اآلف.

الضفة الغربية، وال مقاومة مف قطػاع في ظؿ ىذه األوضاع البائسة كاف االحتبلؿ مرتاحا، إذ ال مقاومة مف 
غػػزة، فػػي حػػيف تعػػيش القضػػية ثنػػائيتيف، الضػػفة والقطػػاع وحمػػاس وفػػتي، وال قيػػادة يمكنيػػا حمػػؿ القضػػية نحػػو 
أفػؽ جديػػد فػػي ظػػؿ الربيػػع العربػي الػػذي فػػتي آمػػاال عريضػػة فػػي المػدى المتوسػػط عمػػو األقػػؿ إلعػػادة تصػػحيي 

 لصييوني.مسار القضية والعبلقة العربية مع الكياف ا
اليػػوـ يمكػػف القػػوؿ إنػػػو ال قيػػادة السػػمطة )وىػػػي ذاتيػػا قيػػادة فػػػتي ومنظمػػة التحريػػر( يمكنيػػػا القػػوؿ إنيػػا تمثػػػؿ 
الشعب الفمسطيني فػي الػداخؿ والخػارج، وال حمػاس يمكنيػا ادعػاء ذلػؾ، بصػرؼ النظػر عػف حجػـ تمثيػؿ كػؿ 

التػي حصػمت فييػا حمػاس  6006خابػات منيما لفمسطينيي الداخؿ والشتات )في الػداخؿ تتقاربػاف كمػا فػي انت
ف بدت 4215% مقابؿ 44عمو حوالي  % لفتي في القائمة النسبية، أما في الخارج فيصعب حسـ الموقؼ، وا 

حمػػاس فػػي وضػػع أفضػػؿ بسػػبب انتشػػار الصػػحوة اإلسػػبلمية وحضػػور اإلخػػواف فػػي األردف الػػذي يػػؤوي الجػػزء 
 األكبر مف البلجئيف(.

ضػػػمة وقػػػوع القضػػػية أسػػػيرة المراوحػػػة وخدمػػػة المحتػػػؿ بالحفػػػاظ عمػػػو أمنػػػو، مػػػا ىػػػو الحػػػؿ ليػػػذه المعضػػػمة، مع
 وبالطبع في ظؿ الربيع العربي الذي أشرنا إلو ما يفتحو مف آفاؽ وفرص؟

ال حػػؿ إال بػػاالعتراؼ بػػأف القضػػية تعػػاني مػػف مشػػكمة قيػػادة، وبالتػػالي ضػػرورة العمػػؿ عمػػو إيجػػاد تمػػؾ القيػػادة 
ر الذي ينبغي أف يختطو الفمسطينيوف مف أجؿ إعادة االعتبار لقضيتيـ بالسرعة الممكنة كي تقرر ىي المسا

خراجيا مف عنؽ الزجاجة، واستثمار الربيع العربي ومعو تطورات المشيد الدولي وتراخي القبضة األميركية  وا 
 .67عمو العالـ، في تحقيؽ انتصار أولي يتمثؿ في دحر االحتبلؿ عف األراضي المحتمة عاـ 

لقيادة ال بد مف إعادة تشكيؿ منظمة التحرير الفمسطينية بحيث تغدو ممثبل لكؿ الفمسطينييف في إليجاد ىذه ا
الداخؿ والخارج عبر انتخابات حرة، مع التخمي عف فكػرة المجمػس التشػريعي، بػؿ تحويػؿ السػمطة برمتيػا إلػو 

 ي ُيترؾ لمقيادة المنتخبة.سمطة إدارية تدار بالتوافؽ في الضفة والقطاع وال دخؿ ليا بالشأف السياسي الذ
يشػػػػكؿ ىػػػػذا التطػػػػور ردا عمػػػػو تيمػػػػيش الشػػػػتات الفمسػػػػطيني واختصػػػػار أوسػػػػمو لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني بأولئػػػػػؾ 
الموجوديف في الضفة والقطاع، في ذات الوقت الػذي يشػكؿ فيػو خروجػا مػف مسػتنقع أوسػمو والسػمطة العاممػة 

يغػادر مسػار المقاومػة واالنتفاضػة الشػاممة فػي  لصالي االحػتبلؿ، ألف الخيػار المتوقػع لمشػعب الفمسػطيني لػف
كؿ األرض الفمسطينية )مع التحاـ الشتات ومساعدة الجمػاىير العربيػة( مػف أجػؿ فػرض انسػحاب بػبل قيػد أو 

 يكوف مقدمة لتحرير شامؿ. 67شرط مف األراضي المحتمة عاـ 
و قػػوؿ صػػحيي، لكػػف مػػا يريػػده سػػيقاؿ إف ىنػػاؾ لقػػاءات واتفاقػػات تتعمػػؽ بإعػػادة تشػػكيؿ منظمػػة التحريػػر، وىػػ

عباس عمميا ىو انتخابات المجمس التشػريعي فقػط فػي الضػفة والقطػاع لكػي يسػتعيد القيػادة مػف جديػد ويضػـ 
القطاع إلو الضفة في مساره العبثػي الػذي سػينتيي بدولػة مؤقتػة كمػا ىػو مخطػط شػاروف )لػف يعتػرؼ بػذلؾ، 
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بدولػة بصػفة مراقػب، وربمػا كاممػة العضػوية بموافقػة لكنو واقع الحاؿ، السػيما إذا حصػؿ عمػو اعتػراؼ أممػي 
 إسرائيمية الحقا ليغدو الصراع مجرد نزاع حدودي بيف دولتيف(.

ال بػػػد مػػػف مشػػػروع متكامػػػؿ النتخابػػػات فمسػػػطينية فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج دوف اسػػػتثناء أي بمػػػد )الربيػػػع العربػػػي 
لػػو حػػيف تح قيػػؽ ذلػػؾ لػػيس أمػػاـ حمػػاس إف أرادت سيسػػمي، أو يفرضػػو(، مػػف أجػػؿ تشػػكيؿ القيػػادة الجديػػدة. وا 

الحفاظ عمو مصداقيتيا واستعادة ما فقدتو سوى دعوة فتي إلو كممة سػواء تعيػد األخيػرة إلػو دورىػا باعتبارىػا 
 حركة تحرر.

والكممة السواء ىي في رأينا تحويؿ السمطة في الضفة والقطاع إلو سمطة إدارية )تدار بالتوافؽ(، مع إطػبلؽ 
كػػػؿ األرض الفمسػػػطينية، األمػػػر الػػػذي سيضػػػع العػػػالـ العربػػػي أمػػػاـ مسػػػؤولياتو بضػػػغط  انتفاضػػػة شػػػاممة فػػػي

 الجماىير ويستثمر الربيع العربي وصحوة الشعوب.
الخبلصة أننا في حاجة إلو قيادة لمشػعب الفمسػطيني، فػي ذات الوقػت الػذي ال بػد فيػو مػف قمػب الطاولػة فػي 

عادة الوضع إلو طبيعتو  في العبلقة مع المحتؿ، وىو مػا يػراد اليػوـ تشػوييو )شػّوه وجو مسار أوسمو برمتو وا 
بالفعؿ(، عبر تحويؿ الصراع إلو نزاع حػدودي بػيف دولتػيف جػارتيف، وسػتكتمؿ المصػيبة بعػد حصػوؿ سػمطة 
عباس عمو اعتراؼ بدولة غير عضو في األمـ المتحػدة، ذلػؾ االعتػراؼ الػذي يػراد تصػويره عمػو إنػو إنجػاز 

 رد طمب االعتراؼ بأنو بطولة وعمؿ ثوري؟!(. تاريخي )أال يصوروف مج
 63/7/6036، الجزيرة نت، الدوحة
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 خالد وليد محمود
تتػػواتر ىػػذه األيػػاـ تصػػريحات قػػادة الحػػرس الثػػوري اإليرانػػي عػػف ىجػػـو )إسػػرائيمي( وشػػيؾ، حتػػو عػػف ىجػػـو 

( باتت قاب قوسيف أو أدنو، وذلؾ قبؿ بضعة أسابيع استباقي إيراني، وكأف المواجية بيف طيراف و)تؿ أبيب
مػػػػف انتخابػػػػات الرئاسػػػػة األميركيػػػػة، فػػػػي حػػػػيف تتػػػػداوؿ وسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ )اإلسػػػػرائيمية( والغربيػػػػة سػػػػيناريوىات 

 )إسرائيمية( محتممة لتوجيو ضربة إلو المنش ت النووية اإليرانية.
ياـ، في ظؿ نظرية تتشكؿ مع الوقت، تقرر إذف، أجواء الحرب عادت لتسيطر عمو المنطقة بوضوح ىذه األ

 أف الحرب لف تشف، لكنيا قد تقع، فيما يشبو "الحوادث المروعة"!.
منػػػذ عػػػدة أيػػػاـ، بػػػدت أمػػػور كثيػػػرة تشػػػير إلػػػو أف المنطقػػػة مقبمػػػة عمػػػو حػػػرب، وثمػػػة العديػػػد مػػػف التصػػػريحات 

عمػو لسػاف أرفػع المسػؤوليف فػي والتحركات، التػي رآىػا بعػٌض قرًعػا لطبػوؿ "حػرب شػاممة"؛ فػالتمويي بيػا جػاء 
يػػراف، فػػي حػػيف اعتمػػد )البنتػػاجوف( خطػػة عسػػكرية تتضػػمف القيػػاـ بػػأكثر مػػف مواجيػػة فػػي وقػػٍت  )إسػػرائيؿ( وا 

 واحد.
)إسػػرائيؿ( منػػذ أشػػير طويمػػة تقػػـو بمنػػاورات جويػػة، أشػػركت فييػػا أميػػر طيارييػػا العسػػكرييف، رمػػت مػػف ورائيػػا 

نياء قوتيا النووية .إلو التدريب، واالستعداد إلو احتماؿ ضرب  ة جوية خاطفة إليراف، وا 
الميجة التصعيدية اإليرانية تأتي ردًّا عمو ليجة )إسرائيمية( مماثمة، بمغت ذروتيا عمو لسػاف بنيػاميف نتنيػاىو 
رئػػيس الػػوزراء )اإلسػػرائيمي( الػػذي كػػرر أكثػػر مػػف مػػرة أف عػػدـ وضػػع اإلدارة األمريكيػػة خطوًطػػا حمػػراء أمػػاـ 

ومتػػو إلػػو اتخػػاذ قػػرار الحػػرب، بوصػػفو قػػراًرا سػػياديًّا. المؤشػػرات والمعطيػػات تصػػب فػػي إطػػار إيػػراف سػػيدفع حك
واحػػد، وىػػو أف العػػد التنػػازلي لحػػرب جديػػدة قػػد بػػدأ، وأف طبػػوؿ الحػػرب أخػػذت تقػػرع، واألصػػابع عمػػو األزرار؛ 



 
 
 

 

 

           13ص                                    6416العدد:                64/7/6036 األربعاء التاريخ:

دوؿ الخمػػيج دوف  ألف الزنػاد قػػد ولػػو عصػػره، فػػإذا مػػا قػػّدر لمفتيػؿ أف يشػػتعؿ فسػػتكوف المنطقػػة برمتيػػا  وفييػػا
 شؾ  رحاىا.

قائد الحرس الثوري محمد عمي جعفػري قبػؿ أيػاـ بػدا متيقًنػا مػف أف )اإلسػرائيمييف( يعػدوف ليجػوـ عمػو بػبلده, 
وليػػذا حػػذرىـ مػػف أف ذلػػؾ سيفضػػي إلػػو زواؿ )إسػػرائيؿ(، وفػػي الوقػػت نفسػػو  تقريًبػػا  قػػاؿ العميػػد أميػػر عمػػي 

الحرس الثوري  وىو العمود الفقػري لمقػوة العسػكرية اإليرانيػة : "إف  حجي زاده قائد القوة الجوية الفضائية في
 ايراف لف تبادر بالحرب، لكنيا قد تشف ىجوًما استباقيًّا في حاؿ تيقنت مف أف أعداءىا عزموا عمو ضربيا". 
أمػػا )إسػػرائيؿ( فتخػػوض حرًبػػا دبموماسػػية مػػع واشػػنطف؛ إلقنػػاع األخيػػرة بضػػرورة وضػػع حػػد لممشػػروع النػػووي 

إليرانػػي، ومحاولػػة إقناعيػػا بخػػوض حػػرب تػػدرؾ أمريكػػا أكثػػر مػػف غيرىػػا أف تكمفػػة تمػػؾ الحػػرب مػػف الناحيػػة ا
االقتصادية، ومف ناحية الموارد التي ستستثمر في الحرب، والقوات التػي ستشػارؾ فػي العمميػة، سػتكوف أكبػر 

ألخيػرة فػي حربيػا عمػو كػؿ  بكثير مف تكمفة الحرب التي خصصتيا الواليات المتحدة خػبلؿ السػنوات العشػر ا
 مف أفغانستاف والعراؽ مًعا.

عموًما المؤشرات تنذر بأف المنطقة مقبمة عمو حرب إقميمية خطيرة ومختمفة عف سػابقاتيا، والبػد أف ىػيبلري 
كمينتوف وزيرة الخارجيػة االمريكيػة أدركػت ذلػؾ، وحاولػت أف ترسػؿ إشػارات تيديػد إلػو إيػراف عنػدما أكػدت أف 

و )إسػػػرائيؿ( سػػػيكوف بمنزلػػػة ىجػػػـو عمػػػو الواليػػػات المتحػػػدة، رغػػػـ أف األخيػػػرة ممثمػػػة بػػػاإلدارة أي ىجػػػـو عمػػػ
األمريكية تحذر وبنفس الوقت تعترض عمو عمؿ عسكري )إسرائيمي( ضد إيراف؛ ألسباب تتعمؽ باالنتخابات 

 الرئاسية األميركية في تشريف الثاني )نوفمبر( القادـ. 
حػرس الثػوري اإليرانػي فإنػو مػف المسػتبعد أف تبػدأ إيػراف بمياجمػة )إسػرائيؿ(، وبالرجوع إلػو تصػريحات قائػد ال

ولكػف إذا وضػعنا فػي حسػاباتنا التحركػات )اإلسػرائيمية( الحاليػة؛ فػإف مػا قػد يحػدث ىػو العكػس تماًمػػا، أي أف 
اسػعة، تياجـ )إسرائيؿ( بضوء أخضر أمريكي إيػراف، مػا يػدفعيا إلػو الػرد، ثػـ إمكانيػة حػدوث حػرب إقميميػة و 

مػػف غيػػر المسػػتبعد  إذا حػػدثت  أف تقػػؼ فييػػا أمريكػػا بجانػػب )إسػػرائيؿ(، وىػػو مػػا تحػػاوؿ اإلدارة األمريكيػػة 
 تفاديو في الوقت الراىف.

السؤاؿ الذي يطػرح نفسػو بإلحػاح، فػي ىػذه المرحمػة الدقيقػة التػي نمػر بيػا، ىػو: "مػا العمػؿ؟، وكيػؼ نسػتطيع 
ريقػػو األخضػػر واليػػابس، والحجػػر والشػػجر والبشػػر؟، مػػف بيػػده تجنػػب )تسػػونامي( جديػػد، وخطيػػر، يأخػػذ فػػي ط

الحػػؿ بػػأف يجنػػب المنطقػػة نػػذر الحػػرب القادمػػة؟، مػػف بيػػده قػػرار يمجػػـ ويػػردع القػػوة )اإلسػػرائيمية( المنفمتػػة مػػف 
عقاليا والتي ستكوف مدمرة، نظًرا لنوعية األسمحة التي ستستخدمو، إضافة إلػو مػا تممكػو إيػراف مػف صػواريخ 

 خرى خفية؟".معمنة، وأ
مؤشػػػرات الحػػػرب واضػػػحة فػػػي أكثػػػر مػػػف مضػػػمار، ولعػػػؿ وجػػػود ثػػػبلث حػػػامبلت طػػػائرات أمريكيػػػة، وعشػػػرات 
البػػوارج والػػزوارؽ الحربيػػة، وكاسػػحات األلغػػاـ فػػي منطقػػة الخمػػيج تنخػػرط حاليًّػػا فػػي منػػاورات بحريػػة، محورىػػا 

الوجػػود ىػػو أبػػرز مظػػاىر تنظيػػؼ مضػػيؽ ىرمػػز مػػف أي ألغػػاـ، والتصػػدي ألي محاولػػة إلغبلقػػو، لعػػؿ ىػػذا 
 ومؤشرات مدى جدية ىذه التيديدات، واقتراب اندالع الحرب.

المواجية الكبلمية بيف طيراف مف جية و)تؿ أبيب( مف جية ثانية تجػاوزت الخطػوط الحمػراء، وتحولػت إلػو 
ذا فعبًل قػدر ليػا  ذا ما افترضنا أف نذر الحرب تموح في األفؽ، وا  أف تقػع؛ فإنيػا تبادؿ لمكمات تحت الحزاـ، وا 

 لف تكوف نزىة ألحد، بؿ سيكوف ىناؾ دمار وتدمير، وضرر كبير، سوؼ يقع في الكثير مف دوؿ المنطقة. 
 63/7/6036، فمسطين أون الين
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